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ALJOSA KRIVOSJEJ, 4 år. Nu järnvägsarbetare. 

Jag minns. Jag var väldigt liten men jag minns allt… 

Någon ringde i kyrkklockan. Han lät den svänga fram och tillbaka, fram och tillbaka… De hade för 

länge sedan stängt kyrkan hos oss. När den sedan länge döda klockan ringde blev byn stel av skräck: 

”En olycka!” Mamma… Alla sprang ut på gatan. Så började kriget. 

Vi hade alldeles nykläckta kycklingar. De var gula, de for omkring på golvet och hoppade upp i min 

hand. Under bombningarna samlade farmor ihop dem i en korg: ”Sicket elände att det skall gå och bli 

krig, just när man har kycklingar!” 

Jag var rädd att kycklingarna skulle bli dödade. Fortfarande minns jag hur den där rädslan fick mig att 

gråta. De bombade… Alla sprang iväg till en källare för att gömma sig, men mig var det omöjligt att få 

ut ur stugan. Jag höll kycklingarna i famnen… farmor tog med sig korgen med kycklingarna, då följde 

jag med. Jag gick där och räknade: en kyckling, två, tre… De var fem… Jag räknade bomberna. Det föll 

en, två, Sju… Det var så jag lärde mig räkna. 

Det var ont om mat, men ändå hade vi plötsligt en katt, och sedan också en hund. De var 

familjemedlemmar, vi delade allt rättvist med dem. Om det någon gång inte räckte till katten och 

hunden så försökte var och en i hemlighet att gömma undan en liten bit åt dem. Och när katten 

dödades av ett splitter var det en sådan förlust att det kändes som om den var omöjlig att uthärda. Vi 

grät i två dagar. Vi begravde den högtidligt, under tårar. Vi satte upp ett litet kors, och planterade 

blommor, som vi vattnade. 

 


