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Po wojnie

W roku 1952 zmarła babcia. W domu przy Lubelskiej 140 mieszkała siostra mamy razem ze
swoim ojcem, czyli moim dziadkiem Feliksem, [który zmarł w 1962 roku]. Mieszkał [tam również]
jeden z braci mamy, Andrzej. W późniejszym okresie ciocia Irena wybudowała w podwórzu
budynek, natomiast w części od ulicy, która pierwotnie, widać to na przedwojennym zdjęciu,
była przeznaczona na sklep. Od czasu do czasu ktoś wynajmował [sklep] pod zakład
zegarmistrzowski lub inny. Kiedy przyjechał Benek, czyli starszy z braci Drutinów, w tym czasie
sklep był wynajmowany. [Benek] bardzo chciał zobaczyć piwnice. Byliśmy w tej piwnicy. Jeszcze
wtedy widać było okienko, którego dzisiaj nie możemy zobaczyć. Benek powtarzał, co
zapamiętał z okresu okupacji. Największym przeżyciem małego chłopca było, kiedy po drugiej
stronie ściany węszył niemiecki owczarek, a mama zatykała im z bratem usta, żeby broń Boże
głębiej nie odetchnęli, nie zdradzili, że się tam ukrywają.

Zaskoczyło mnie, że [Benek] czuł się bardzo swobodnie. Mówił łamanym polskim. Czuł się jak
polski Żyd, trochę jak u siebie, dociekał, co się mogło stać z dalszą częścią jego rodziny, chciał,
żeby go zawieść w miejsca, gdzie poprzednio jego rodzina czy jacyś krewni posiadali swoje
nieruchomości. Interesował się, jak wygląda sprawa odzyskiwania pozostawionego mienia przez
Żydów. Był bardzo kontaktowy. Z mamą się bardzo serdecznie przywitał. Oboje się popłakali, bo
jednak to było wielkie przeżycie.

Od mniej więcej 10 lat przysyłają listy, dzielą się swoimi troskami. Od czasu do czasu dzwonią do
mamy z Izraela, na zmianę jeden i drugi. Jeśli w najbliższych latach będą znowu jechali na
wycieczkę do Polski, to nas odwiedzą.
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