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Siostry Andzia, Hela i Róźka Mełamed
Ja miałem trzy siostry. Jedna, najstarsza, się nazywała Andzia i ona wyszła za mąż
właśnie przed wojną, jakieś dwa lata przed wojną. Ja pamiętam jeszcze jak moja
siostra  zdawała  maturę  w  szkole  i  pierwszym  razem  coś  nie  zdała  z  jednego
przedmiotu  –  i  była  straszna  historia  w  całym  domu,  bo  ona  nie  zdała  z  tego
przedmiotu – i musiała zdawać jeszcze raz. Druga siostra to się nazywała Hela. Ona
była też starsza ode mnie, ale młodsza od pierwszej siostry o jakieś trzy lata może.
Ona też wyszła za mąż, podczas wojny, za lekarza, który się nazywał Goldberg.
Pierwsza wyszła też za lekarza, który się nazywał Zajwsztajn. Oni dzieci nie mieli, i
on zginął  i  ona zginęła właśnie w ostatniej  akcji  w tym Majdanku [Tatarskim].  A
najmłodsza siostra się nazywała Róźka. Ona była młodsza ode mnie o jakieś półtora
roku. Ja czasami zamykam oczy i staram się sobie przypomnąć, jak one wyglądały.
To ja tylko widzę włosy albo widzę jakąś inną postać. Moja najstarsza siostra uczyła
się na pianinie grać. Ja bardzo lubiałem muzykę. I ja pamiętam, jak stałem przed
drzwiami i zawsze słuchałem muzyki. I chciałem się uczyć także muzyki, ale w tym
czasie,  to  nie  uważali  widocznie  w  domu,  że  chłopak  się  musi  uczyć  muzyki.
Dziewczyna się musi uczyć muzyki, dlatego, bo dla małżeństwa. Ona musi był tą
kulturalną osobą i grać na pianinie. Myśmy mieli pianino i to było w takim salonie, ja
pamiętam, w tym pokoju stało to pianino. I nauczyciel przychodził i uczył ją music. A
ja  umierałem za tym,  żeby się  uczyć muzyki,  ale  nie  pozwalali  mi,  bo ja  byłem
chłopak. 
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