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Dom rabina Szlomo Eigera na ulicy Szerokiej
Myśmy mieszkali na ulicy Nadstawnej 20, a równoległa była ulica Szeroka. I z naszej
ulicy było wejście do tego domu rabina. Rabi miał dom, ten rabi, który jak już
powiedziałam, że jego wnuczka miała romans z Polakiem, oficerem. To był wysoki
oficer w Wojsku Polskim. Tak. To tam on mieszkał. To było wejście z dwóch stron – z
ulicy Nadstawnej i z ulicy Szerokiej. To było wielkie podwórko i wielki dom. I tam
mieszkał ten rabi, rabi Szlomo Eiger nazywał się. To była dynastia rabinów, wielu,
wielu, wielu setek lat. Tak. To tam było i tam odbywały się śluby na tym podwórku.
Latem, oczywiście nie zimą to było. To z jednej strony był ten rabin, że myśmy mieli
tam, te śluby tam się odbywały i myśmy to widziały. I z tej strony były chedery, że te
dzieci się uczyły. Tak że myśmy wsiąkały to żydostwo, te tradycje.
To jest ciekawe, ciekawe opowiadanie. On miał dwóch synów i jedną córkę. Ja już
miałam dziesięć lat, to już wiedziałam co się tam dzieje, bo mój dziadek tam
pracował, to się nazywała jego praca. On był prawą ręką tego rebi i on dostał
maskoret [hebr. pensja], to znaczy zapłatę. To on tam był. Ja byłam bardzo bliska
tego domu i znałam wszystkich. To jedna córka była zamężna, już starsza kobieta.
Wtedy to ona już miała pięćdziesiąt lat, a ten rabin na pewno już miał siedemdziesiąt
lat. I ona miała trzy córki. Ale oni nie mieszkali w tym domu, oni mieszkali oddzielno
już. I ona miała trzy córki.
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