משיכת יתר ,overdraft ,או צ'קים דחויים .תשלום לספקים היה אחרי  30יום .מי שהקדים לשלם היה זכאי ל3%-
הנחה .משכורות העובדים שולמו בסוף החודש ( )ultimoבמזומן ,בתוך מעטפה כולל טופס ההתחשבנות.
אירוע מרגש אחר הייתה ספירת המלאי השנתית (ה )Inventur-בימים בין  27בדצמבר ל 31-בו ,היות והמאזן
השנתי נסגר ב 31-בדצמבר .הימים בין חג המולד וסוף השנה ( Sylvesterממילא היו ימים חלשים מבחינת תנועת
קונים ,והיה לעובדים פנאי לספור את המלאי ,אך קרה שעבדו בערבים שעות נוספות כדי לגמור בזמן .במקרים
כאלה חולקו קפה ועוגה או סנדביצ'ים) .גם כאן לא חסרו צ'יזבטים :האם צריך למדוד את גלילי חוט התפירה -
עם מוט מדידה  -או לספור את הסיכות בתוך החבילות .השתתפנו בספירת כפתורים  .ה 31-בדצמבר הוא
סוף השנה האזרחית והנוצרית וגם יום סגירת המאזן .כך ,שסילבסטר בשבילי לא היה קשור להילולה השנתית
הגדולה אלא לגמר ספירת המלאי .בשעה חמש או שש העובדים התפזרו עם איחולי "שנה טובה" ,וכל אחד מיהר
לחגיגה שלו .אבי עוד ישב אחרי-כן שעה ארוכה לסכם את שווי המלאי; זה נתן לו הערכה ראשונה של המאזן
העתיד להיערך .כשעלה למעלה היה השולחן ערוך עם סופגניות ,ופעם אפילו בבקבוק שמפניה .בכך הסתיימה בדרך
כלל חגיגת ה"סילבסטר" אצלנו .פתחו לשעה קלה את הרדיו והלכו לישון .בעיירה שלנו לא היה דבר שהיה עלול
להפריע את מנוחתנו  -לא זיקוקי דינור ולא המונים ברחובות; החגיגות היו ביתיות ואנחנו לא נמנינו עם
המשתתפים .האפילוג בא ב 2-בינואר .זה המועד להחליף את מתנות חג המולד ,כידוע טרדה לא מעטה .ועוד,
לפי האמונה ,טפלה או אחרת ,צבע החפץ שנמכר כדבר ראשון בשנת המאזן החדשה ב 2-בינואר ,קובע אם זו
תהיה טובה או לאו ,ואיני זוכר אם דובר על שחור או לבן ,ואם הזבנים נהגו בהתאם ,ואם ,אמנם ,בהצלחה.
פריצה או ניסיון לפרוץ לחנות היו עניין לא כל כך נדיר .אומנם ,לא כל כך קל היה לפרוץ את הדלתות ,לכן
הסתפקו הפורצים בפריצה לחלונות הראווה .לא תמיד זה התבצע בשקט ופעמיים סיירת המשטרה הבחינה בפורצים
לפני שאנחנו הרגשנו בהם .לכן הוכנסה בשנים אלו תאורת חרום לחלונות הראווה ,כפי שזה נהוג היום בכל מקום.
לרוקן חלון ולחדור לחנות  -לזאת ההתמחות המקצועית של הגנבים כנראה לא הספיקה.
פגיעה חמורה יותר לחלונות הראווה ארעה בבוקר קיץ אחד ,כשהשרת ,בחור צעיר בן  16,-15שכח לקום
בשעה ארבע בבוקר ,כדי להוריד את הצלונים מעל חלונות הראווה; שמש הבוקר הלוהטת רבצה משעה חמש על
חזית החלונות .התוצאה הייתה הרסנית :חלק גדול של בובות השעווה נמס בחום ,והמראה הכללי היה דומה למה
שבעתיד נכיר בנופים של סלבדור דאלי .באותה תקופה השעווה הוחלפה בניר מעובה ( ,)machשנשאר תקני עד
לעידן הפלסטיק.
שלוש השנים  ,1927-1929אינן פרק זמן ארוך ,אך בהתפתחותו של ילד שלוש שנים הן זמן רב .גדלנו
והתבגרנו בתקופה זו .עברתי איכשהו את כיתות ה'  -ו' ועברתי לבסוף לכתה ז' ( .)Quartaחופשות הקיץ שלנו
היו לפחות חודשיים (כיצד בתי הספר הסכימו להארכת חופשתנו איני יודע עד היום) .את הקיץ הגשום של ,1927
בילינו ב Krumhuebel-בהרי שלזיה .השעמום היה כה גדול ,שהוחלט שלהבא לא נסע עוד להרים .לכן את
החופשות הבאות בילינו רק בוויק .בקיץ  1933נפרדנו סופית ממנה  -אך אז כבר לא היינו ילדים ,והיטלר תפס
את השלטון.
נסענו יחד עם גרט ,שבינתיים התווספה לו אחות ,ופעם או פעמיים הצטרפה אלינו גם מרגוט מברסלאו (אמו
של סטיבן) .הנסיעה (ברכבת) עצמה הייתה מבצע .הוזמנו מקומות ישיבה מראש ,וכך תפסנו תמיד תא שלם בקרון.
באחת ההפלגות אמי מסרה לגרטוד ולליסבט (ליסבט עברה כעבור כמה שנים לפרייאנולדה לגרט) ,שהתלוו אלינו,
סל של  5ק"ג דובדבנים .גרט ומרגוט ,הצעירה מאיתנו ,קיבלו על עצמם לשמור על הסל .הכוונה הייתה שהדובדבנים
ישמשו לנו כלפתן בימים הראשונים .כשהגענו לוויק התברר שהסל ריק  -גרט ומרגוט גמרו  5ק"ג דובדבנים
במשך כמה שעות ,בלי נזק בריאותי כלשהו.
בוויק שכרו עבורנו דירה בת  3חדרים גדולים ומטבח ,שאליה חזרנו במשך כמה עונות .במרוצת השנים
שכחתי מה עשינו ובאיזו שנה .כל עונה הציעה שפע של אירועים ,ולא הפסדנו רבים .כל שנה הייתה תחרות ופרס
ל"-נחלה" הכי יפה בחוף הים .סיפרתי כבר על ה ,Strandkorb-כורסת חוף הים ,כסא הנוח הגדול שזור כ"סל",
שנשכר לכל העונה ומקומו היה קבוע; זה איפשר היכרות עם בעלי המקומות השכנים .סביב לכורסת החוף הוקם
גל ,חומה של חול ,שהפך את המקום לנחלה פרטית שאין לזרים דריסת רגל אליה .את הגל מסביב לכורסת החוף,
1882 - 1922
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