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Felicja Konarska 

LIŚCIE NA WIETRZE c.d. 
W Czerewkowskim sowchozie 

Zatrudniono tatę przy krowach. 
Czyścił obory, wyrzucał gnój i woził 
mleko do mleczarni. Gławka (naczel-
nik) dał razpisku i kazał iść na miesz-
kanie do pewnej rodziny. Potem okaza-
ło się, że są to bardzo zamożni zasie-
dziali od lat Sybiracy. Naprzeciwko 
wyszła sucha i wysoka starucha. Otwo-
rzyła drzwi do lodowatej przybudówki 
i powiedziała, że tutaj będziemy miesz-
kać. Nie było tam żadnych mebli. 
U góry, przy drzwiach były połati 
a dalej biały, ruski piec. Temperatura 
w izbie nie różniła się od tej w szopie 
i choć był początek zimy, śnieg i mróz 
skrzył się jednakowo na dworze i we-
wnątrz, na ścianach. Było czym palić 
i paliliśmy na okrągło, ale mieszkanie, 
z powodu zbyt cienkich ścian i północ-
nej strony, było nie do ogrzania i szron 
z kątów nie ustępował. 

Tato poszedł do sowchozu i prze-
pracował bez przerwy dwie zmiany, by 
dostać zaliczkę i kartki na obiady dla 
siebie i dla nas. Nie dostawaliśmy już 
po pół kilograma chleba na osobę, lecz 
tylko po 300 gramów. Zupa ze stołówki 
nie była lepsza niż na Obilu. 

„Straszna babunia”, jak ją nazwał 
Emil, na okrągło sprzątała. Codziennie 
odrzucała i zamiatała śnieg z dróżek, 
schodów i dookoła domu. Czyściła sień 
i złorzeczyła ile wlezie. Posyłała nas do 
wszystkich diabłów. Nazywała bruda-
sami, niechlujami i jeszcze co najmniej 
setką innych przezwisk. Baliśmy się jej 
wszyscy, lecz ja najmniej. Bez zapro-
szenia wchodziłam do ich domu. Do 

nich i do nas wchodziło się z jednej 
sieni, tylko że oni byli od południa 
i mieli grube, okrągłe bale za ściany, 
a my od północy i w letniej przybud-
ówce. Podobało mi się u nich. Było 
czysto i ciepło i pachniało smakowite 
jedzenie. Razem mieszkały tam trzy 
pokolenia – „babcia”, jej córka Zoja 
z mężem i z kolei ich córka, Tonia, któ-
rej mąż był na froncie. Tonia była ład-
na, zła i w ciąży. Smutnie patrzyła 
w okno i nie okryta wybiegała, gdy tyl-
ko spostrzegła listonoszkę. Z progu wo-
łała: 

– Jest dla mnie wiesteczka, jest? 
Listonoszka, nie zatrzymując się 

przecząco kręciła głową i Tonia wraca-
ła wolno do kuchni. Obie, babka 
i matka krzyczały na nią, że „goła” wy-
chodzi na taki ziąb. Tonia bez słowa 
siadała przy stole i płakała. Mąż Toni 
od początku wojny zaginął i nie było 
od niego żadnych listów. Tonia była 
bardzo ładna i elegancka. Nosiła prze-
śliczne czarne lub bielusieńkie, walo-
neczki na obcasach, miękkie futerko 
lub (gdy było bardzo zimno) duży ko-
żuch. Głowę zawiązywała wełnianą 
białą i miękką jak puch chustą. 

Te walonki i chusty to było moje 
niedościgłe marzenie. Gospodarze ho-
dowali owce, krowę, świniaki i mieli 
konia. Dobrze im się działo. Żyli zgod-
nie i dostatnio. Szczycili się tym, że 
zawsze byli wolnymi ludźmi, za cara 
nie było tu pańskich „dusz”, pańszczy-
zna nie obejmowała tych terenów. Na 
samodziałowych chodnikach rozcią-
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gniętych na podłodze, bawił się mały 
Rudik i mimo czterech lat, prawie nie 
chodził. Mama mówiła, że jest rachi-
tyczny i potrzebny mu tran lub słońce 
południa. Rudik był późnym synem 
Zoji i ona wyraźnie wstydziła się tego. 
Zresztą Tonia nie miała więcej niż 17 
lat. Ukończyła diesietiletku i miała 
przystojnego męża... na fotografii, za 
którym tęskniła. Zoja powiedziała na-
szej mamie, że pobrali się już po mobi-
lizacji i Tonia nie zdążyła się nacieszyć 
nim. W tym sowchozie po raz pierwszy 
zobaczyłam ładne i eleganckie Rosjan-
ki. Przychodziły do ojca Toni obstalo-
wywać sobie walonki i kożuszki. Opo-
wiadały o swoich chłopcach i pokazy-
wały listy z frontu. Stać je było na ob-
stalowanie sobie „najnowszej” mody 
walonków i na piękne chusty. Na mro-
zie nie były sine jak my. Były ciepło 
i ładnie ubrane, syte, a siarczysty mróz 
tylko je upiększał. Około Bożego Na-
rodzenia mama też poszła do pracy. 
Nie została dojarką, musiała karmić 
świnie. Czasami przynosiła nam parę 
kartofli lub grysu, który mieszała z wo-
dą i piekła podpałki. Rzadko udawało 
się mamie uszczknąć coś świniom, bo 
kontrole były częste i znienacka. Za 
parę kartofli można było dostać wię-
zienie. Zresztą kradła przede wszyst-
kim, wierchuszka a kontrolowali czer-
noraboczych. 

Tato przynosił przewirowane mle-
ko, którego nie mogliśmy pić. Śmier-
działo gorzej od gnoju czy pomyj. 
Mama gotowała na nim bołtuszkę 
z grysu i tym się żywiliśmy. Byłam 
wiecznie głodna i chora. Po paru 
dniach Emil poszedł do pracy i jak tato 
wywoził gnój na pola i wykonywał naj-
czarniejszą robotę. Było trochę pienię-

dzy lecz należało oszczędzać je na dal-
szą drogę. Kupić za nie nie było co, 
gdyż półki w sklepach świeciły pustką. 
Jeżeli coś się pojawiało to tylko na 
kartki i dla Rosjan. 

W naszej izbie nie mieliśmy świa-
tła. Oświetlaliśmy łuczywem, ale kop-
ciło i nie było jasno, a oczy bolały. Po-
tem Emil przyniósł trochę smaru do 
wozu i w bańce zrobił kaganek, który 
też niewiele oświetlał, za to rozsiewał 
ohydny smród, więc zaniechaliśmy 
i tego oświetlenia. Otwieraliśmy piec 
i płonące drzewo rzucało blask na na-
sze schronienie. 

Kiedyś siedzieliśmy przy otwartych 
drzwiczkach i patrzyliśmy na trzaskają-
ce polana. Żałowaliśmy, że nie mamy 
kartofli do pieczenia. Każde z nas 
o czymś smutnie myślało. Mama poru-
szyła żar, aż iskry wyskoczyły na pod-
łogę i nie odrywając wzroku od paleni-
ska powiedziała: 

– Dzisiaj jest Wigilia – i rozpłakała 
się. 

Nie mieliśmy nawet grysu. Tato le-
żał na pryczy, a Emil i Marysia nieru-
chomo siedzieli przed piecem. Żadne 
się nie odezwało... Mama owinęła mnie 
w łachmany i wyszłyśmy w siarczystą 
noc, „w cichą noc...” żebrać. Szłam 
skulona, prawie bosa, zziębnięta 
i głodna. W duchu myślałam: Boże Na-
rodzenie a ja idę żebrać, ja „pańskie 
dziecko”, rozpieszczana i kochana, 
oczko w głowie wszystkich domowni-
ków, idę i wyciągam zmarzniętą chudą 
rączkę po jeden kartofel, bo umieram 
z głodu. Pragnę wejść do ludzkiej sie-
dziby i przez moment poczuć się czło-
wiekiem, zobaczyć jak ludzie żyją, jak 
mieszkają, wdychać zapach pieczonych 
kartofli i gotującej się kaszy. 
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...Jakież to było piękne święto 
w Polsce! Ile radości i śmiechu przy 
ubieraniu choinki, przy ustawianiu 
snopa w tatowym pokoju, przy wysu-
waniu bucików, żeby przypadkiem 
Święty Mikołaj nie przeoczył czyje-
goś... Swój wysuwałam pierwszy... 
U nas był zwyczaj wkładania prezen-
tów do bucików, nie pod choinkę. 

Ile dań, wypieków, ciast, ciaste-
czek, pierogów, gołąbków, ryb prze-
różnego rodzaju, orzechów, rodzynek, 
owoców, łazanek z makiem, miodem 
i bakaliami i kuti. Za kutią przepada-
łam. Wszelkiego dobra było tyle, że 
stół się uginał. Z naszego lasu była cho-
inka, z naszego zboża snop, z naszej 
pasieki miód, z naszego sadu owoce, 
wszystko z naszego majątku... 

Na środku pokoju stał długi stół na-
kryty białym obrusem. Na głównym 
miejscu siedział tato, naprzeciwko 
mama i my obok, a dalej służący, któ-
rzy pomimo ukraińskiej narodowości 
zasiadali z nami do wspólnej wiecze-
rzy. 

Wszyscy byliśmy wypucowani, 
pięknie ubrani z krótko obciętymi pa-
znokciami. Najpiękniejsza jednak była 
mama. Miała na sobie długą, wąską 
suknię z czarnego jedwabiu, udrapo-
waną na piersiach, z białym kołnierzy-
kiem i mankietami. Na nogach jedwab-
ne pończochy i czarne lakierki. Uśmie-
chała się do nas i do taty (nareszcie 
włożył garnitur). Była gładko uczesana 
z przedziałkiem po środku, a piękne 
warkocze upięte miała z tyłu głowy. Jej 
włosy błyszczały w świetle lampy. Bra-
ła talerzyk z opłatkiem w rękę 
i wszyscy wstawali... 

Potem były kolędy śpiewane po 
polsku i ukraińsku. Dziewczyna trzy-

mała mnie na kolanach i dźwięcznym 
głosem śpiewała: Chrystus rodziłsia, 
Bohu mołyłsia..., ale ja wolałam inną, 
tę z dowcipnymi słowami: Oj, cupa, 
cupa, tut hroszy kupa, ja koladuju, bo 
hroszy czuju. Klaskałam w dłonie i pro-
siłam: Śpiewaj, dalej, śpiewaj... 

Na bujanych krzesełkach, własno-
ręcznie zrobionych przez tatę dla mnie 
i Marysi, siedziałyśmy czekając na 
Świętego Mikołaja. Patrzyłam jak ma-
ma szykuje się na pasterkę, zakłada 
swoje lśniące śniegowce, a my rzucamy 
się na wyścigi, które z nas pierwsze je 
pozapina. Stawała przed szafą i nie 
wiedziała, na które futro się zdecydo-
wać – „Podaj synu to z kapturem” - 
mówiła do Euzebiusza, owijała głowę 
szalem, wkładała swoje delikatne ręce 
w mufkę i siadała w półkoszek. Wo-
łodka owijał mamine nogi pledem, tato 
cmokał na konie i sanki unosiły mamę 
do kościoła w mroźną gwiaździstą noc. 
Janczary cichły coraz bardziej, coraz 
bardziej, aż umilkły za zakrętem. Bar-
dzo chciało mi się spać, ale czekałam 
na Św. Mikołaja. Długo nie przycho-
dził. Siedziałam, szeroko otwierałam 
oczy, póki litościwy sen nie skleił zmę-
czonych powiek. Rankiem Euzebiusz 
chwalił się, że tylko on widział Św. 
Mikołaja. Pytałyśmy: 

– Jaki był co mówił? 
Euzebiusz wyjaśniał: 
– Patrzę, z nieba spuszcza się drabi-

na, a na niej... – zawieszał głos, a my 
jedna przez drugą co na niej, co?... – 
Wielka dupa – kończył. – A fe, wstydź 
się tak mówić do dzieci – karciła go 
mama. 

... Razem ze mną szła mama. Moja 
piękna i dumna mama w wigilię Boże-
go Narodzenia szła żebrać. Bez zębów, 
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z siwymi włosami, pomarszczona... 
Moja elegancka mama szła w dziura-
wej burce, podpasana powrósłem, 
w łapciach na przemarzniętych nogach, 
drżała z zimna i płakała z upokorzenia. 
W „Świętą noc...” prowadziła swoje 
„pańskie dziecko” na żebry. 

W ciepłych, schludnych chatach 
mówiła do starych Rosjanek, że dzisiaj 
jest nasze Rożdieństwo. One kiwały 
głowami i z litości dawały po kartoflu 
lub cebuli. 

Mroźną, roziskrzoną gwiazdami 
nocą wracałyśmy do naszej zimnicy. 

Emil i Marysia siedzieli przed pie-
cem w pozach w jakich zostawiłyśmy 
ich kilka godzin temu. Marysia odwró-
ciła głowę, zawołała „Mamo!” i ze-
mdlała. Mama nie rozbierając się z ła-
chów chwyciła ją na ręce, całowała 
i cuciła. Tato zszedł z połati i bez sło-
wa wkładał do pieca polana. Usiadł, 
posadził Marysię na kolanach i w mil-
czeniu kołysał ją. 

Przed piecem na podłodze położy-
łyśmy nasze datki i nie składając sobie 
życzeń wszystko zjedliśmy od razu. Po 
co składać sobie życzenia? Żadne ży-
czenie z przed wojny nie spełniło się... 

Rano, w pierwszy dzień świąt Bo-
żego Narodzenia poszła mama nakar-
mić sowchozowe świnie, a tato z Emi-
lem do wywożenia gnoju. Zostałam 
tylko z Marysią. Milczałyśmy obie. 
Znów chciało się nam jeść. Drzemały-
śmy na połatiach, nie było po co scho-
dzić. W izbie było zimno, w piecu wy-
gasło. Zeszłam z pryczy, zajrzałam do 
garnków, do pieca... Dawno nie obci-
nanymi, brudnymi paznokciami zdra-
pywałam mróz z szyb i zjadałam śnież-
ne kwiaty... 

Znów zostałam niańką. Tym razem 

blisko, po przeciwnej stronie ulicy 
u Maruśki. Opiekowałam się chłopacz-
kiem, Witią. Witia miał około 4 latek. 
Chłopczyk i Maruśka byli mili dla 
mnie, ale ja nie lubiłam ich. Maruśka 
nie była ładna. Kiedy się śmiała odsła-
niała bardzo krótkie zęby i długie dzią-
sła. W przeciwieństwie do ładnej Toni, 
otrzymywała listy od męża. Bardzo 
uważnie i długo czytała je i płakała ci-
cho. Nie było mi jej żal. 

Widziałam rozpacz Rosjanek, kiedy 
drżącymi palcami otwierały trójkącik 
złożony z kartki papieru i czytały not-
kę, że „gierojski pogib za rodinu 
i wiecznaja jemu sława!” Nie wzrusza-
ły mnie ani te słowa, ani niemy ból na 
twarzach kobiet. Napatrzyłam się na 
tragedie Polaków. Rosjanie ginęli na 
froncie za ojczyznę, a Polacy za co? 
Przyznaję się, że nawet cieszyłam się 
(niech mi to będzie wybaczone, byłam 
dzieckiem, głodnym i bezdomnym), 
gdy one w bezsilnej rozpaczy tłukły 
pięściami w stół czy o ścianę i pochyla-
ły się przed obojętnymi ikonami, zano-
siły modły, biły pokłony i błagały 
o litość. 

Nasza rodzina też była okaleczona. 
Nie było z nami dwóch moich braci, 
nie chodziliśmy do szkoły, tato z no-
stalgii tracił poczucie rzeczywistości, 
a mama wypłakiwała oczy. 

– Niech też cierpią – myślałam 
w duchu. Nie wiedziałam wtedy tego, 
że oni od początku istnienia swego 
„najsprawiedliwszego” państwa nie są 
pewni dnia ani godziny. 

Od Maruśki uciekałam na niedzielę 
do domu. Nie mogłam przyzwyczaić 
się do niej, ani do Witi. Natomiast lubi-
łam Tonię i często do niej chodziłam, a 
mały Rudik przepadał za mną. Kiedy 
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wchodziłam do ich kuchni umorusana 
twarz Rudika rozpromieniała się 
w uśmiechu, wyciągał do mnie chude 
rączyny, a ja uczyłam go chodzić. Jego 
nogi śmiesznie, jak u kaczki na lodzie, 
rozjeżdżały się po śliskiej podłodze. 

Pewnego razu usłyszałam krzyk 
i płacz Toni. Nie wiedziałam co się 
dzieje. Wszyscy biegali po domu i po-
trącali się nawzajem. Ojciec Toni wy-
skoczył na dwór, zaprzęgnął konia do 
sanek, wziął Tonię na ręce i pojechali. 
Wkrótce wróciła Tonia ze śliczną Ał-
łoczką, którą ja bardzo polubiłam 
i chętnie kołysałam w kołysce zawie-
szonej pod sufitem na długiej, giętkiej 
żerdzi. Śpiewałam zasłyszane od jej 
prababki kołysanki i cieszyłam się, że 
nie pójdę do Maruśki. 

Od pojawienia się Ałłoczki w do-
mu, „straszna babunia” jeszcze bardziej 
na nas krzyczała: a to że trzaskamy 
drzwiami, to że tupiemy lub głośno 
rozmawiamy i jej ditiatko nie może 
spać. Nazywała nas leszakami lub czor-
towymi dietmi. Zresztą krzyczała 
i rugała wszystkich, nie oszczędzała 
nawet malutkiej Ałłoczki. Zdarzało się, 
że dziewczynka zbyt głośno płakała, 
a wtedy prababka wytrzeszczała oczy 
i nachylając się jak baba Jaga nad koły-
ską, syczała: 

– Spii że ty niemalionoje nie kriesz-
czinnoje czto orioszto, ty piewica iz po-
gorielewo tieatra. 

Tonia była komsomołką i nie po-
zwoliła babce ochrzcić malutkiej. Stara 
ciągle na nas wrzeszczała i przeklinała, 
pomimo to wchodziłam do nich i koły-
sałam malutką. Na pomarszczonej twa-
rzy Ałłoczkinej prababki pojawiało się 
coś w rodzaju uśmiechu. Podchodziła 
do mnie, dawała szańgę lub kartofla 

i nawet głaskała mnie po głowie... Le-
ciutko kołysałam w dół i w górę, w dół, 
w górę malutką Ałłoczkę i śpiewałam 
jej własnej kompozycji kołysanki: 

„Tisze, tisze, spit Ałła ditiatko 
Ałła ditiatko, nie buditieko 
Spi Ałłoczka aaa, 
Spi Ałłoczka aaa.” 
Chyba Ałłoczka przyzwyczaiła się 

do moich kołysanek, bo zdarzało się, że 
długo krzyczała i nikt nie mógł jej utu-
lić, stara wpadała do nas, chwytała 
mnie za rękę i zabierała do dziecka. 
Gdy tylko dotykałam kołyski i zaczy-
nałam śpiewać malutka przestawała 
płakać. Wszyscy oddychali głęboko 
i chwalili mnie. Dziadek Ałłoczki obie-
cał mi nawet waloneczki, a stara dawa-
ła nam czugun kaszy zapiekanej 
w piecu. Było mi u nich ciepło i dobrze 
i zawsze któreś z nich dawało mi coś 
do zjedzenia. Czasami była w domu 
tylko Tonia, bardzo lubiłam te chwile, 
ja siedziałam pod piecem przy kołysce, 
malutka spała, a Tonia wyjmowała ze-
szyt, kałamarz i obsadkę z piórem i pi-
sała długie listy. Nie zwracała na mnie 
uwagi i pisząc głośno wzdychała: 

– Boże, Boże moj, gdie że ty drużok 
moj sierdecznyj, gdie że ty? Zoja wpa-
dała z nienacka, wyrywała Toni kartki, 
trzęsła nią i krzyczała: 

– Opamiętaj się, dura, s uma soj-
diosz, dzierży siebia. 

Czasami tuliła ją, nazywała niebie-
snym angełom i obie gorzko płakały. 
Patrzyłam na to i dość obojętnie opo-
wiadałam mamie co dzieje się u gospo-
darzy. 

Mimo pracy taty, mamy i Emila 
ciągle byliśmy głodni. Nic nie było 
w sklepach, a na kartki dostawaliśmy 
głodowe porcje. 
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Chodziłam z kilometr do obszczeży-
tia, gdzie mieściła się stołówka 
i stamtąd przynosiłam zupę. W stołów-
ce z wiszącego na ścianie kołchoźnika 
głos sławnego Lewitana patetycznie 
oznajmiał, że „nasza doblesnaja kra-
snaja armija po zaciętym boju wycofa-
ła się strategicznie na z góry upatrzone 

pozycje”. Wtedy doblesnaja ciągle się 
cofała. Poza tym przy obiedzie, gdy 
przychodzili robotnicy z sowchozu, 
kierowniczka stołówki, Klawa, także 
wygłaszała „prasówkę”. Prócz słów jak 
to wspaniała krasnaja cofa się, nic mą-
drego nie mówiła. 

Cdn.
Ukazało się drugie wydanie książki „Liście na wietrze” autorstwa Pani Felicji 

Konarskiej. Przedruk w KS rozpoczynaliśmy w chwili, gdy nakład pierwszego wy-
dania tej bardzo ciekawej książki był wyczerpany. W związku z tym w przyszłym 
numerze naszego kwartalnika ukaże się ostatni fragment „Liści na wietrze”. Za 
bardziej celowe uważamy drukowanie tylko wybranych fragmentów różnych ksią-
żek, interesujących nasze środowisko. 
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