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Kamiony s vojáky se vydaly na zpáteční cestu do Kosturu.
A my jsme týž den k večeru sestoupili do vsi, abychom viděli, co 

všechno ti italští makaroni napáchali.

DĚDA GERO

Děda Gero byl vdovec. Manželka mu zemřela prý na nějakou hor-
kou nemoc. Měl jedinou dceru. Ta byla provdaná v Galiště za nějakého 
postaršího mlynáře. Děti neměli. Děda Gero bydlel v takovém starém, 
dost neudržovaném domku s malým dvorkem, na němž rostla velká 
hrušeň. Mívala velké, šťavnaté a chutné hrušky, na které jsme tajně 
chodili, protože nám děda Gero nechtěl nikdy ani jednu dát. Byl velký 
skrblík. To se o něm ve vsi všeobecně vědělo. 

Jelikož jsme kvůli válečnému stavu neměli učitele a nikdo nechtěl 
k nám do Čuky přijít učit, měli jsme dost času na všelijaké hry nebo 
lumpárny. Dostal jsem chuť na hrušku z dědova dvorku. V domnění, 
že je na zahradě, protáhl jsem se pootevřenou brankou do dvora. Pak 
jsem se hůlkou pokusil srazit z větve zralé hrušky. Náhle se otevřely 
dveře od kuchyně do dvorku, děda Gero na mě vychrlil sprosté nadáv-
ky a začala honička. Rychle jsem vyběhl ze dvorku a utíkal pryč. Děda 
za mnou. V okamžiku, kdy jsem se otočil, abych se podíval, zda neutí-
ká za mnou, dostal jsem na čelo pořádnou ránu holí. Pelášil jsem od-
tud a hmatem jsem zjistil, že mi z čela teče krev. 

−	 Ty jsi zase lezl někam, kam jsi neměl, povídala mi maminka. 
Vždyť ti to říkal také bratr Gyro, že nechce slyšet stížnosti, že lezeš 
do cizích zahrad krást ovoce.

−	 Já jsem do žádné cizí zahrady nelezl, mami. Byl jsem si pro 
hrušku ve dvorku dědečka Gera. A on po mně hodil sukovicí.

Děda Gero měl u cesty do Čifliku dost velkou zahradu (nám klukům 
se tenkrát tak zdála), v níž pěstoval ovocné stromy, vodní a cukrové me-
louny a nějakou zeleninu. Melouny si brávala jeho dcera se zeťem, prý 
je prodávali v Rupiště. Tam bývaly trhy, takže to neměli daleko. Jen 
několik desítek kilometrů.

O zahradu se děda Gero vzorně staral. Aby mu tam nikdo nechodil 
krást melouny a ovoce, vybudoval si na horním konci takovou budku 
na způsob loveckého posedu. Tam v létě trávil většinu času. A také tam 
přespával. Z budky měl výhled na celou zahradu. Nelegálně prý držel 
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také pušku, ale my jsme ji nikdy neviděli. Možná to sám šířil, aby za-
strašil nás a ostatní lidi, abychom mu do zahrady nechodili krást.

Napadlo mě, že bychom mohli jít s Michalem do Gerovy zahrady 
krást melouny. A spiklenecky jsem mu to sdělil.

−	 Zbláznil ses? nevrle se podivil Michal. Vždyť nás může zastřelit.
−	 Vymyslel jsem bezvadný plán, Michale, neměj obavy. 
Chytili jsme čtyři želvy. Těch bylo u nás v Čuce hodně. Co všechno 

jsme s nimi dělali, je na dlouhé vyprávění. To někdy jindy. Teď jsme 
želvy zavřeli do dvora a počkali jsme, až se setmí. Mezitím jsme uřezali 
čtyři dýně z těch, které visely u nás na plotě. Rozpůlili jsme je a vybrali 
z nich jádra. Poté jsme v horní polovině dýně udělali nožem dva otvory 
v podobě očí. Do spodní části tykve jsme dali svíčky, zapálili je a přikryli 
horní polovinou. Vypadaly jak hlavy se svítícíma očima.

Všechno jsme připravili podle mého nápadu. Když se pak setmělo 
a věděli jsme, že děda Gero je na svém posedu, vzali jsme každý pod 
paži dvě dýně se svíčkami a odnesli je k plotu Gerovy zahrady. Pak jsme 
se vrátili pro želvy, vzali jsme každý dvě a odnesli je k dýním. Zapálili 
jsme svíčky, dýně upevnili k želvím hřbetům a postupně jsme je pustili 
pod plotem do Gerovy zahrady. Želvy se jedna po druhé daly do želvího 
pochodu. Vypadalo to, jako by po zahradě chodila nějaká strašidla. My 
jsme byli schovaní v křoví a napjatě čekali, co se bude dít.

Pojednou jsme viděli, jak děda Gero ustrašeně utíká ze zahrady 
domů do vsi. Počkali jsme chvíli, zda se náhodou nevrátí. Posléze jsme 
přeskočili plot, vlezli do zahrady a nožem jsme na každém melounu vy-
řezali čtverhrannou dírku. Měla to být naše pomsta za to, že mě praštil 
sukovicí po čele, a za to, že byl lakomý a skrblík. 

Druhý den si už od rána u kašny na návsi ženy vyprávěly, že v noci 
chodila po Gerově zahradě strašidla. Poslouchali jsme to zpovzdálí 
a měli jsme radost, že jsme se pomstili. Zanedlouho poté však majitel 
zahrady zjistil, že navíc mu ještě nějací vandalové zničili úrodu melou-
nů. Takoví my jsme byli ničemové.

JAK JSME KRADLI MOUKU

V zemljankách v Lešce jsme provizorně přebývali už více než šest 
měsíců. Přečkali jsme jaro i léto. Byla tam snad celá vesnice. Taková 
druhá, prozatímní vesnice. Maminky, stařenky, dědečci a děti. Žádný 
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dospělý muž. Všichni dospělí chlapi byli buď u partyzánů, nebo v cizi-
ně. Koncem měsíce března nás vyhnalo z Čuky vládní vojsko. Rozneslo 
se totiž, že připravuje velkou jarní ofenzivu. Čuka ležela na frontové li-
nii. Přišli partyzáni a lidem řekli, aby si vzali vše, co potřebují, a odešli 
do Lešky.

Leška byla vyvýšenina vzdálená od vesnice asi dva kilometry, ob-
rostlá lískovým křovím. A v nepřístupném terénu. Tam si oddíly mo-
narchofašistické armády nikdy netroufaly. Leška je z jedné i z druhé 
strany ohraničena říčkami, které protékají dosti hlubokými roklemi. 
Však jsem se o Lešce už zmínil. Lidé se tam odebrali a připravili si mís-
to, kde budou přežívat. Někteří tam měli políčka.

Strýc Tome, teta Kirjaka a maminka vyhlédli místečko, vyrovnali je, 
položili na ně nejprve různé větve, poté slámu nebo seno a na to vlněné 
přikrývky, zvané velence. Přístřešky byly různé. Stanové celty, větve, 
režné pytle. Náš přístřešek byl ze stanových celt. Pod ním přespávalo 
vedle sebe sedm osob: babička, maminka, já, Gona, teta Kirjaka, teta 
Lambrina a strýček Tome.

Vedle našeho dočasného příbytku udělal strýček Tome místo pro 
ohniště, kde se vařilo a peklo a kde jsme měli uskladněné potraviny. 
Několikrát přišli bratranci Mičo a Michal a někteří další mladí muži 
z vesnice, kteří se dali k partyzánům.

Místo našeho přechodného pobytu nebylo vybráno náhodně. Byl 
odtud velmi dobrý výhled na vesnici, dokonce na mnohé jednotlivé 
domky. A v případě nebezpečí jsme se mohli ukrýt v skalních jeskyň-
kách po obou stranách říček. 

První měsíc našeho pobytu v novém prostředí jsme se sestřeni-
cí Gonou chodili sbírat mléčky, tedy mladé pampelišky, z nichž naše 
maminky dělaly špenát. Maminky uměly připravit jídlo také z mladých 
kopřiv a z jiných jarních travin. 

Očekávaná ofenziva monarchofašistických vojsk byla odložena 
na neurčito. Pro nás to znamenalo, že se nemůžeme vrátit do vesnice. 
Bylo již teplo, příroda bujela, všechno bylo v květu a později už na stro-
mech začaly zrát třešně, raná jablka a hrušky. 

My děti jsme často chodili vpodvečer do Čuky, vzali jsme tam, co 
bylo třeba, posbírali jsme nějaké hrušky a jablka. Koncem léta jsme 
chodili do Čuky rážet ořechy. Jenže co se nestalo. Vylezl jsem na jeden 
náš ořech, který stál u potoka. Byl jsem skoro na samém vršku a odtud 
jsem dlouhou tyčí rážel ořechy, které sbírala Gona. Skákal jsem po vět-
vích jako veverka. V okamžiku, kdy jsem se již chystal slézt, uklouzl 
jsem a sjížděl jsem mezi větvemi k zemi. Byla to chvíle, pouhý okamžik. 
Těsně před pádem na zem jsem rozpažil ruce a chytil se z pravé i z levé 
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strany větví. Dvě zhoupnutí patrně stačila k tomu, abych zabrzdil pád 
a dopadl tak na obě nohy. Jako kdybych skočil. Nic se mi nestalo, jen 
jsem se pořádně lekl. Pomohl jsem Goně posbírat zbytek ořechů leží-
cích na zemi a vrátili jsme se na Lešku.

Když jsme chodili do Čuky, prošmejdili jsme kdejaký koutek. Tak 
jsme se dověděli, kde mají naši rodiče ukryty zásoby. V důmyslně při-
pravených jámách uschovávali nějaké ošacení, mouku i obilí. Letos 
však tam žádná mouka a žádné obilí už nebyly. To jsme vzali do Lešky 
na jaře, když jsme se odtud stěhovali pryč.

Obilí, které měli lidé na políčkách za Leškou, už sklidili. My jsme 
měli pole v Tanasici a v Krušenci, strýček Tome za Popovou skálou 
a teta Kirjaka za Gradem. O všechno jsme se postarali, zůstalo pouze 
jedno strýčkovo políčko kukuřice. Strýc Tome pravil, že ještě musí do-
zrát a zrna musejí uschnout. Sklidil ji až před svátkem sv. Dimitrije. 
A ten býval koncem října, tuším, že dvacátého šestého dne toho měsíce. 
To si celkem dobře pamatuji, protože v ten den se najímali na celý rok 
pastýři, učitelé a obecní hlídač. 

Pastýři dostávali odměnu v naturáliích, nejčastěji v obilí. A stravu 
jim vždy poskytl ten občan, na jehož poli se stádem přespali, neboť ovce 
jim pole vlastně pohnojily. Učitel chodil na stravu do těch domácností, 
jejichž děti učil. Na každé dítě to vyšlo asi dva týdny ve školním roce. 
Nikoli vcelku, nýbrž střídavě. Žádné třídní schůzky nebývaly, učitel při 
jídle rodiče informoval o tom, jak jejich potomek prospívá, jak je šikov-
ný a jak by ho měli profesně orientovat.

Lidé postupně zjišťovali, že už jim dochází mouka, nemají z čeho 
zadělávat na chleba. Obilí jsme sice sklidili, ale neměli jsme je kde po-
mlít. Nejbližší mlýn stál na řece Bystrici nedaleko obce Dobrolišta. Jenže 
ta byla kousek od Kosturu, kde pobývalo vládní vojsko. Dobrolišta se 
nacházela v pásmu, které dobrovolníci z obce museli hlídat. Vojáci je 
často kontrolovali. 

Když jednou přišel do Lešky spolu s několika dalšími chlapy Gonin 
bratr Mičo, který byl u partyzánů, strýček Tome mu řekl, jak to s mou-
kou v naší dočasné obci je.

−	 Budu informovat velitele a brzy vám přijdu říct, co podnikneme, 
řekl Mičo.

Druhý den vpodvečer přišli dva partyzáni. Zeptali se strýce Toma, 
kdo tu má osla.

−	 Osla má tady Jani, potom Pando Šiško a Petre Kirovský. Musel 
bych se zeptat, nevím, kdo ještě tu má osla, odpověděl strýček.

−	 Dobře, stačí nám tři osli. Potřebujeme jednoho chlapce, který 
by šel s námi, řekl partyzán.
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−	 S naším oslem půjdu já, vmísil jsem se do hovoru. Pando Šiško 
ani Petre Kirovský nemají chlapce. Jejich chlapci jsou velcí a jsou u par-
tyzánů.

−	 Vpodvečer připravíte osly a budete čekat, až si pro vás naši 
chlapci přijdou, přikázal partyzán. Asi to byl jejich velitel.

−	 A Jani půjde s nimi, podotkl po chvíli.
Poté partyzáni odešli.
Připravil jsem svého Prla, nakrmil jsem ho trochou sena a čekal 

jsem s napětím, co se bude dít dál. Ostatní dva osli byli rovněž připra-
veni. Ten den se mi zdál tak nekonečně dlouhý. Ne a ne se začít stmívat. 
Když nakonec nastala úplná tma, přišli dva partyzáni a mamince řekli, 
aby se nebála, že já půjdu s nimi. 

−	 Jani půjde se svým oslem první a povede i ostatní dva, rozhodl 
partyzán.

Vedle našeho osla jsem po jedné straně šel já, po druhé straně 
partyzán, za naším oslem pak další dva osli. Byli starší než náš oslík. 
Druhý partyzán šel za naší malou karavanou. Vůbec jsem nevěděl, kam 
vlastně jdeme. Věděl jsem jedině to, že jdeme pro mouku. Ale kam, to 
jsem netušil. A partyzáni, jejichž jména jsem se nikdy nedověděl, mi 
to neřekli. Během celé cesty jsme nepromluvili ani slovo. Domlouvali 
jsme se pouze posunky. Šli jsme jeden za druhým po různých oslích 
stezkách, až jsme se dostali na silnici, která vede do Kosturu. Znal jsem 
ji, protože jsme po ní chodili s maminkou na trh. Divil jsem se, že jdeme 
pro mouku do Kosturu. Vždyť nás mohou vojáci nebo dobrovolníci chy-
tit! Asi po osmi stech krocích jsme však odbočili na polní cestu, která 
vedla k řece Bystrici. A tam se nacházel mlýn, o němž jsem ovšem dříve 
nevěděl. 

Bylo docela chladno. Zvláště u řeky. Uvázali jsme osly k jednomu 
stromku a já a jeden partyzán jsme šli do mlýna. Můj společník dost 
chatrné dveře snadno vyrazil. Druhý partyzán venku hlídal. V jedné 
místnosti byly uloženy pytle s moukou. Zatímco partyzán vynášel pytle 
ven, vlezl jsem do další místnosti. Byl jsem zvědavý, co tam je. Byla to 
asi kuchyň, kde se vařilo, jedlo a odpočívalo. Na věšáku visel klobouk 
a starý bílý plášť. Nasadil jsem si klobouk a podíval se do malého zrca-
dla, které viselo na zdi. Připadal jsem si jako velký muž.

Všude kolem tajuplné ticho, ozývaly se pouze kroky toho partyzá-
na, který odnášel pytle. Vzal šest pytlů mouky, které ten druhý mladý 
muž, jenž venku hlídal, svázal po dvou k sobě. Poté je naložili na osly. 
Na hřbetě jim visely pytle, každý po jedné straně. Osli se pod jejich 
tíhou prohýbali. Stejnou cestou jsme se vydali zpátky. A ve stejném po-
řadí: první můj osel a vedle něho z jedné strany já, z druhé strany ten  
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partyzán, pak další dva osli a za nimi druhý partyzán. Cesta zpátky tr-
vala mnohem déle. Několikrát jsme se po cestě zastavili, aby si osli od-
počali. Partyzán, který šel vedle našeho osla, si vzpomněl, že bychom 
si mohli cestu trochu zkrátit. Vzal osla za ohlávku a chtěl změnit trasu. 
Osel se však vzepřel. Ani krok. Popoháněl jsem ho holí, nic to nepo-
mohlo. Osel si přesně pamatoval cestu, po níž jsme šli do mlýna, a od-
mítal jít jinudy. Nakonec jsme se podrobili oslí vůli a vraceli jsme se 
po stejných oslích stezkách jako při cestě do mlýna.

Když jsme přicházeli k Lešce, začalo za námi od východu svítat. 
Než partyzáni sundali pytle mouky z oslích hřbetů, vyšlo slunce. Byl 
jasný, ale dost chladný říjnový den. Zatímco se dospělí domlouvali, 
jak bude mouka rozdělena, vzal jsem svého osla a šel jsem domů. Dal 
jsem Prlovi seno a ulehl jsem. Maminka byla šťastná, že jsem v pořád-
ku doma.

CO ŽERE TA PŘÍŠERA?

Do Stenska se od nás chodilo jedině pěšky. Nejprve lesní cestičkou 
vzhůru ke Stasově skále, pak kousek po travnaté nebo řídce zalesně-
né rovině a nakonec oslí stezkou na holé stráni asi tisíc kroků, než se 
člověk dostal na malou náves. Několik desítek domků, stodol a chatrčí 
bylo posazeno v úzkém údolíčku, kterým protékala říčka. Ta končila 
svou cestu tak, že vtékala do velké řeky Bystrice. Na své pouti však nej-
prve padala u kláštera stometrovým vodopádem. Nejkrásnější pohled 
na padající a hučící vodu byl z loučky před horním kostelíkem a pak 
z pokojíků visících na skále. 

Ze severní strany se do Stenska mohl člověk dostat z vesnice Grleny 
po úzké polní a lesní cestičce. Přístupnější bylo Stensko z nedalekého 
Nestramu, vzdáleného asi tři kilometry. Vedla k němu kamenitá a praš-
ná cesta. Tou chodili lidé ze Stenska k hlavní silnici, která vedla do měs-
ta Kosturu. A z druhé strany z Nestramu a Kosturu zase úředníci, kteří 
nejčastěji vymáhali na chudých lidech daně, nejrůznější poplatky a do-
platky.

Po tolika utrpeních konečně skončila druhá světová válka. Byla zlá, 
krutá, nemilosrdná, škaredá. Lidé se z jejího konce radovali a veseli-
li. Konečně se u nás ve vsi slavily po několika letech zase Velikonoce. 
Náves byla plná lidí, kteří se zdravili, rozmlouvali, vyptávali se na ty, 
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