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W stodole ojca

Zgodzili się do 29 maja [1943], 3 grudnia [1942] przyszli, bo stolarz był zgodzony i miało się
robić okna i podłogi. 29 maja to była sobota, poszłam w wieczór krów doić, przyszedł ojciec mój i
oni to wszystko już burzyli, chcieli zasypać to. Ale nie mieli gdzie pójść. U ojca była stodoła taka,
nie w gospodarstwie tylko obok, i poszli tam na trochę. Brat ten mój najstarszy zobowiązał się,
że ich tam przypilnuje przez miesiąc, dostarczy im żywność. To tam, co mógł to im dostarczał.
Ale raz poszedł mąż na pole kosić, a oni mówią na niego: ,,Tadek, wody nam przynieś”, a on
mówi: ,,Cicho”. I mąż to usłyszał i poszedł do nich, w południe, a oni: ,,Panie Stachu, umieramy z
głodu”. Przyszedł mąż do mnie i mówi: ,,Nie mają wody, nie mają nic”. Zaniósł im tej wody. W
domu była macocha. Wszyscy wiedzieli, siostra wiedziała, bracia młodsi wiedzieli. Jeden taki
najmłodszy zmarł w zeszłym roku. Do szkoły do Babina chodził, to Moszek jak szył u tej stryjenki,
to mu pieniędzy dawała, to mu przynosił ten brat mydło, proszki do prania, takie rzeczy mu
kupował. A ona nie wiedziała. Każdy się bał, [a ona] bojdliwa taka była. No, co zrobisz tak prędko,
wzięłam kartofli wyjęłam, wymyłam raz, drugi, wiaderko kartofli wstawiłam w fajerkę. Ugotowały
się te kartofle, poszliśmy do nich. Jeszcze wzięłam soli, śmietany trochę. Tak jedli te kartofle, że
aż żal było patrzeć, z łupinami, ze wszystkim. I potem czasami chodził do nich. Ja tam nie
chodziłam. Ciepło było, taki czerwiec był ciepły. Oni tam siedzieli, ale głodni byli i pić się chciało.
No i w końcu zgodził się, przychodzi i mówi: ,,Tak mnie dokuczają te Ferszmeny, koniecznie
żebyśmy ich wzięli od nowa”. A u nas już robił stolarz.
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