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KAMNA 

Vymysleli jsme to tak, že se stěhovacím vozem 
pojedeme nejdříve já a můj tchán, ten tam zů-
stane, vytopí byt a já se zatím vrátím pro ženu 
a chlapce. Vypadalo to rozumně…  

Když vstoupil můj tchán do bytu, ve kterém 
se měla zanedlouho zabydlet i jeho dcera s vnouč-
kem, moc toho nenamluvil. Kdo ví, co všechno se 
mu honilo hlavou! Jak slíbil, jel tam spolu se 
mnou a s nábytkem, a hned se sháněl po ob-
chodu a topení do kamen. Vše jsem mu ochotně 
ukázal, dokonce i voda právě tekla! Záchod byl 
sice na chodbě společný s ostatními osadníky 
důstojnické svobodárny, ale byl čistý a splacho-
vací. Koupelnu si mohl, bohužel, jenom namalo-
vat. 

„A v čem si vaříš?“ ptá se mě. 
„Tady v tom hrnci,“ ukazuji na svého věrného 

přítele. Byl sice jenom jeden, ale bože, kolik leč 
s moravskou klobásou a kolik fazolí s párkem už 
dokázal uvařit! A těch nepočítaných polévekdru-
háků! 

„A víc toho nemáš?“ vytřeštil oči na jeden půl-
litrový hrnec stojící na prázdném vařiči. „Ten je 
ale zvláštní,“ diví se, „takový jsem ještě nevi-
děl…“ 
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Bodejť bys viděl, pomyslel jsem si, takový už 
ani neuvidíš! Kdybys jen věděl, co toho umí, 
a rychle jsem řekl nahlas: „Mám ještě jeden talíř, 
jeden hrnek na čaj a příbor. Moc jsem toho ne-
kupoval, abych zbytečně neutrácel,“ omlouvám 
se. „Všechno naše nádobí, které jsme si koupili, 
je ještě nevybalené tady v té krabici,“ ukazuji na 
hromadu vyloženou ze stěhovacího vozu. Můj 
tchán jen chápavě pokýval hlavou, jako že ro-
zumí, a na nic se už raději nevyptával. Tak jsem 
ho ponechal vlastnímu osudu – pomoz si, jak 
můžeš – a vyrazil vlakem zpátky na Moravu, 
abych mu tam z jeho „otcovského domu“ uloupil 
a unesl jeho mladičkou dceru, shodou okolností 
moji ženu s dítětem. Bylo jí malounko přes deva-
tenáct. Povedlo se. Provázeni potoky maminči-
ných slz jsme odjeli… 

Tchán nás „doma“ přivítal úsměvem, vyhřá-
tým bytem, vydrhnutým hrncem v jeho původní 
nákupní podobě a čerstvě koupeným, ještě neo-
škubaným kuřetem v ruce. 

„Pomoz si, jak můžeš,“ řekl dceři, rychle se 
rozloučil a zmizel, aniž by chtěl doprovodit. Měl, 
chudák, slzy na krajíčku. Od konce války dcerku 
jenom hýčkal a hlídal jako oko v hlavě, ale neuh-
lídal…  

Osaměli jsme a po noci plné milování nastal 
všední den. Neměl jsem obavy, že by se moje žena 
mohla doma nudit – kromě péče o chlapečka bylo 


