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Miejsce i czas wydarzeń Turobin, PRL

Słowa kluczowe Turobin, PRL, Antoni Teklak, II wojna światowa, praca
szewca

 
Antoni Teklak był moim stryjem
[Antoni Teklak był] moim stryjem. Nie mamy jego zdjęcia. On był kropla w kroplę
podobny  do  [mojego]  dziadka  [swojego  brata  –  przyp.  red.].  Ja  go  w  tej  chwili
pamiętam.
 
Był człowiekiem bardzo skromnym, małomównym, żartobliwym, skrytym, cichym. Miał
troszkę pola, konia. I wszystko, co osiągnął, to można powiedzieć, z pracy swoich
rąk. Był człowiekiem pracowitym. Był szewcem, jeszcze w tych czasach wojennych i
zaraz powojennych. Bo potem już nie, tylko sporadycznie naprawiał buty. Te buty
były podbijane skórą. Pamiętam takie drzazgi… Nieraz żeśmy się bawili tym, żeby to
wyciąć. On z zapałek to robił przeważnie, a nieraz i strugał takie z drewna.
 
Nigdy nie pokazywał, czy ma jakiś pieniądz. Choć było słychać, że ma pieniądze,
nieraz komuś [coś] pożyczył, sprzedał kilka dolarów. Pewnie na to, żeby przeżyć,
żeby swój byt poprawić.
 
Mówiono, że umiał sobie poradzić w życiu, że miał głowę na karku. Były takie różne
przypadki. Opowiadali mi, bo on był szewcem i jeździł po skóry do Lublina, ale to były
czasy okupacji, więc handel skórami był zakazany. Jakiś znajomy jego jechał furą, i
zapytał,  czy  może  weźmie  mu  worek  do  domu.  To  tamten:  „No  dobra,  to  ci
weźmiemy”. Rzucił im worek na furę. No i potem się okazało, że tam w środku w tym
worku były skóry. Przecież jakby był złapany, no to wiadomo co by było.
 
Kiedyś jeden pan mi opowiadał, że [stryj] chciał dostać się do lekarza do Lublina. Ale
było trudno się dostać, więc udał, że zasłabł gdzieś tutaj w Lublinie. No i go ratowali,
zawieźli do szpitala. On  zemdlał, żeby się dostać do lekarza. Po prostu miał głowę
na karku.
 



[W miejscu, gdzie był dom Antoniego Teklaka], nic nie ma, tam już jest gołe pole.
Dobrze,  że  znalazło  się  jedno  zdjęcie  tego  domu,  w  książce  pamiątkowej
poświęconej Turobinowi.
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