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„Życie w getcie nie było normalne”
[W getcie] nie było unity [stałości]. Nie było, że jutro cię [spotkam]. Okay, chcesz mnie
zobaczyć za trzy dni, [ale] za trzy dni już mogłeś być w obozie koncentracyjnym albo
zabity. Tak, żeśmy się rozstawali, to słowo było: „Zjedz jeszcze bochenek chleba”. To
znaczy jeszcze będziesz żyła trzy dni. Zjedz jeszcze bochenek chleba.
I piliśmy dużo. Zaczęliśmy pić bardzo młodo, bo to ci pomogło wytrzymać. Życie nie
było  normalne,  to  nie  było  życie.  [Piliśmy]  wódkę,  tylko  wódkę.  Wódka  jest
najlepszym piciem.  Do dzisiejszego dnia  ja  lubię  wódkę.  Wódka jest  najlepsza.
Wódka jest… prześpi  się,  chodzi  się… Nikt  nie  pił  butelki,  tylko się  brało jedną
szklankę wódki… Teraz mogę iść na ulicę, jak mnie złapią, to mnie złapią, jestem w
dobrym humorze.
Życie było z minuty na minutę. Zjedz teraz, jak masz. Nawet, jak przyszły ten chleb,
co jednak dawali nam pewną ilość, to było głodowanie. W concentration camp oni
chowali [chleb] na cały dzień. Na ulicy nie. Jak ja poszłam po moją rację chleba, co
było,  powiedzmy,  jedna kromka dziennie,  to  ja  nie podzieliłam tą kromkę.  Ja ją
zjadłam. Ja nie wiem, gdzie ja jutro, gdzie ja później będę, tymczasem ja jestem
głodna.
U nas prywatnie w domu nie było tak źle,  bo myśmy mieli  trochę pieniędzy czy
rzeczy, żeby sprzedać i kupić więcej. Można było dostać na czarnym rynku. Można
było dostać chleb, nawet masło, nawet wszystko. Bo ci, smugglers, te dzieci, narażali
życie.  Oni  nie  zdychali  z  głodu.  Byli  sami.  Masz  sześcioletniego  chłopca,
siedmioletniego. On jest sam. Jego rodzice zostali zabrani. On zdychał z głodu. To on
podchodzi pod tą bramę, stanie pod tą ścianę, wychodzi na ulicę, albo ukradnie, albo
coś kupuje.  Bardzo często ukradł,  to ten chleb,  albo kawał  masła… Pod ścianą
chodzi  z  powrotem,  mnie  sprzedaje…  On  sobie  może  kupić  kawałek  chleba.
Drugiego dnia idzie. Jak go złapią, to go zabiją. I on się jako człowiek nie liczy. To



jest  bardzo ciężko wytłumaczyć ludziom, jak to jest,  że jesteś niczym, że jesteś
gorzej, niż ten robak na ulicy... Jak jest duży robak, to go też nie chcesz zabić, bo to
jest nieprzyjemne. Ale zabić Żyda? Czy oddać Żyda do Niemców za pięćset złotych?
Za tysiąc, to jeszcze lepiej. Ale przez pewien czas dawali tylko pięćset. To co to jest?
Dla kobiety to nic nie jest… Ona miała pieniądze, poszła do domu i żyła dobrze.
Kupiła tam sobie świniny dla siebie i rodziny. Drugiego dnia wyszła i szukała… one
nie szukały więcej roboty, one szukały Żydów. One chodziły na ulicy z koszem i
szukały Żydów. Jak zobaczyły kogoś, co wyglądał jak Żyd, one za nim chodziły aż go
mogły  złapać spokojnie.  Jesteś Żydem i  albo mi  dasz to,  co masz,  albo wołam
policjanta, wołam Niemca. Bardzo łatwo zarobić na życie w ten sposób.
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