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Święta żydowskie
Jak święta były to były w domu, to wszystkie święta były bardzo ładne też, ładnie były
robione i ładnie urządzali, było bardzo ładnie.
W szabat to zawsze wieczorem wszyscy siedzieli przy stole, gdzie lepiej pamiętam,
że byłam maleńka, że było święto, ten Pesach to ojciec siedział w takim białym, taką
białą koszulę [miał], co się nosiło tak specjalnie i trzeba było trochę tak półleżeć i
wszyscy  siedzieli,  te  starsze  dziewczynki  to  one  mówiły,  tam jest  tego,  trzeba
powiedzieć, na Pesach są cztery takie pytania. I to było bardzo ładnie, to było takie,
takie ciepłe, takie, że ja jeszcze dzisiaj to pamiętam, i uwierzy pan, że ja jeszcze
siedziałam, że mnie sadzali tak, bo jeszcze byłam mała, ale ja pamiętam jakbym
teraz była, to są rzeczy, których się nie zapomina, nie można zapomnieć, ale tak
wszystkie święta to były, bardzo takie ładne i urządzone tego, stół był ślicznie nakryty
i wszystko przy stole, wszystkie dzieci siedziały, tylko mnie już posadzili bo spać
chciałam, ale to było życie.
Tu na przykład to też ludzie robią, też robi się te święta i to wszystko, ale to już nie
jest tak jak było w domu, to coś innego. Jak jest święto to się zawsze zaprasza gości,
zaprasza się gości,  rodzina czy kto,  zawsze się przychodzi,  nigdy się nie siedzi
samemu. Na przykład teraz było święto, to był Pesach… nie Pesach, święto, co teraz
będzie trzydziestego pierwszego grudnia, ale u nas to jest wcześniej. Nowy Rok,
Rosz ha-Szana. Tak, to byliśmy zaproszeni, to byłam u wnuka, u wnuka żony, to jej
rodzice, i jeszcze rodzina, i nasza rodzina, i mojej córki, ta moja córka była i mąż, i
córka, i  ten syn, i  było bardzo wesoło, przyjemnie, jeszcze dwie babki,  ja byłam
trzecia, bardzo tego, robi się bardzo ładnie, te święta to wszyscy robią ładnie. 
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