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Ulica Drobna
Na  ulicy  Drobnej  mieszkała  moja  babcia,  mama  mojej  mamy.  Chodziłem  do
przedszkola na Starym Mieście. Ponieważ mama pracowała w urzędzie, w Lublinie,
po przedszkolu lub w dniach, kiedy to przedszkole było zamknięte, w ferie czy w
wakacje, mieszkałem u babci. Najwięcej pamiętam z czasu do 6 roku życia, bo to był
najdłuższy okres. Potem narodziła się moja siostra, czyli moment przeprowadzenia
się na Kalinowszczyznę i te obrazy już się zatarły, mniej czasu spędzałem u babci.
 
To była dzielnica małych domków i ogródków. Część z tych domów zbudowana była
przy ulicy Drobnej, a część ukryta była w ogrodach. Moje wspomnienia to są obrazy
związane z tą ulicą, kiedy podchodziło się od Północnej właśnie na Drobną, gdzie
początek tej  drogi  to  kocie łby,  które zostały  jeszcze do tej  pory.  Potem obrazy
związane z ulicą, czyli fragment jakiegoś muru, płoty, drzewa – pamiętam mirabelki,
zakręt, pompa, która była przy drodze, potem podejście na długi, prosty odcinek,
gdzie wychodziło się na drogę też z kocich łbów zbudowaną i  po prawej stronie
zaczynały  się  tereny  cegielni,  za  którą  też  widać  było  domy  mieszkalne.  Nie
pamiętam nazwisk w tej chwili, ale babcia mówiła mi, kto tam mieszka, bo to byli
znajomi.
 
Ulica Drobna położona była wyżej nad tym całym terenem, a po przeciwnej stronie
był widoczny szpital na Jaczewskiego i pola. Czyli po prawej stronie były budynki
cegielni, te techniczne, z jakimiś wagonikami, fragmentem torowiska, a potem duże
wyrobisko  gliniane,  które  nazywaliśmy  gliniankami,  i  tam  właśnie  małe  dzieci
najczęściej się bawiły. Na wysokości tego wyrobiska glinianego była uliczka, w którą
skręcało się i tam właśnie był dom babci. Pamiętam dokładnie, gdzie ten dom był
umiejscowiony, pamiętam sąsiadów, którzy tam w okolicy mieszkali.
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