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Wspólnik taty – Jakub Mełamed i jego rodzina
Bardzo dobrze [pamiętam wspólnika mojego ojca, Jakuba Mełameda]. Bardzo fajny
człowiek. Jego żona była bardzo ładna kobieta, bardzo dobra kobieta, ale trochę
zepsuta. Ona pochodziła z bardzo bogatego domu i ona była zepsuta. Jak wojna się
zaczęła, to ona to przyjęła bardzo osobiście: „Jak to się może stać do mnie?” Ale też
zginęła.
Tam były trzy córki i jeden chłopak. Ten chłopak przeżył i mieszka w Londynie. On
został w Londynie. On przeżył, bo jego znalazła polska dziewczyna młoda. I on się jej
spodobał, to ona go przechowała. On z nią żył, ale po wojnie ona nie chciała wyjść za
mąż za niego, bo ona powiedziała, że podczas wojny to było dobre, ale ona była
katoliczką. Ona powiedziała „Ja nie chcę… Żyd nie może być moim mężem”. Tak, że
on się ożenił później.
[Przed  wojną]  my  byliśmy  dziećmi,  bawiliśmy  się  razem.  Czy  go  znałam,  jako
człowieka, później, jak wyrósł? Nie. [Tylko jako] dzieci. Graliśmy razem w Baby Jagę.
Razem skakaliśmy przez rope, przez skakankę. On też skakał. On lubiał skakanki. I
najwięcej bawiliśmy się u nas w domu w ciuciubabkę. Ciuciubabka, to była nasza
zabawa. Na ulicy to się było, kto może kogo znaleźć, graliśmy w piłkę razem. Bośmy
się wychowywali wszyscy razem, bo mama chciała, żebyśmy sprowadzali dzieci,
lepiej niż na ulicy. Bo wiedziała, że w domu nikt nas nie zbije. I tak przychodzili. Jego
starsza siostra była dwa lata starsza. Była młodsza siostra, co jak dziecko i nikt na
nią nie zwracał uwagi. Były dwie starsze siostry. Jedna wyszła za mąż przed wojną i
ona sama też umarła i miała czteroletniego chłopczyka i mąż był lekarzem… Nie
przeżyli. Jego średnia siostra przeżyła wojnę pracując też u Niemców i została zabita,
jak była wojna  Polski z Rosją. Kula czy bomba. Została zabita. 
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