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„Niemiec“ 

Najgorszy zapach wydziela kolonijna umywalnia z lat siedemdziesiątych. Ta mieszanka 
smrodu kupy, stęchłych ręczników i miętowej pasty do zębów Pollena. 

Miałem osiem lat, gdy pierwszy raz pojechałem w takie miejsce. Tata mnie spakował w 
tekturową walizkę, a na koniec przykleił w środku kartkę z mojego zeszytu do polskie- go – 
były tam w punktach wymienione wszystkie części mo- jej garderoby. Ile par skarpetek, 
majtek, koszulek, spodni, swetrów, sandałów, pepegów oraz ręcznik, piżama, szczoteczka do 
zębów. Pakując się na powrót, miałem sprawdzić, czy są wszystkie pozycje z listy. Mama 
przygotowała mi prowiant na drogę. Mojego ulubionego pieczonego kurczaka zawinęła w 
papier i wsadziła do plastikowej torby. Dostałem jeszcze herbatę w chińskim termosie, z 
którego herbata za- wsze miała chemiczny zapach. 

Tak wyekwipowanego wsadzili mnie rano do błękitnego autobusu Jelcz pełnego 
nieznajomych dzieci. Pani wychowawczyni posadziła mnie ze swoją córką, która w pierwszej 
minucie powiedziała, że mnie nigdy nie polubi. Do naszego autobusu dołączona była 
przyczepa ze starszymi dziećmi. Szczęściarze, którzy siedzieli na samym końcu, mogli na 
tych starszych patrzeć i na bieżąco informować o mi- nach, które do nas stroili. Szczególnie 
najstarsza dziewczyn- ka z dużymi piersiami. Na postojach mogliśmy ich oglądać z bliska, 
ale oni z nami nie rozmawiali. 

Ledwie ruszyliśmy, wszyscy zaczęli wyjmować jedzenie. Dziwne, że każdy miał to samo – 
kanapki z kiełbasą, jajko i herbatę w butelce. W sekundę autobus wypełnił się mieszaniną 
tych wszystkich zapachów. Trochę mi było niedobrze, a trochę chciało mi się jeść, ale 
zrozumiałem, że zrobię z siebie idiotę tym kurczakiem, więc nie otworzyłem mojej torby. 
Termos to też był niewypał. Zamiast posłuchać taty i zadbać, by stał, położyłem go pod 
siedzeniem. Po kilku wybojach, cieniutki srebrny wkład pękł i płyn wylał się na podłogę. 
Pani zachęcała, żebym napił się ich herbaty, ale ja – chcąc wyjść z honorem – powiedziałem, 
że nigdy nie ja- dam ani nie piję w podróży, bo to mi szkodzi. 

Dojechaliśmy na miejsce późnym popołudniem. Staliśmy na placu apelowym, aż 
przydzielono nas do grup i domków kempingowych. Pani wyczytała moje nazwisko, 
podniosłem rękę, wziąłem ciężką walizkę i dołączyłem do swojej grupy. Dzieci pytały, 
dlaczego mam takie dziwne nazwisko, ale za- nim znalazłem odpowiedź, jeden chłopak 
powiedział, że pewnie niemieckie. Przytaknąłem i zostałem Niemcem. 

Wieczór i noc miałem iście niemieckie. Dowiedziałem się, co im zrobiliśmy. Nie byli 
agresywni, ale byli zwycięzcami. Ja zaś byłem tym, który przegrał wojnę. Ponieważ w moim 
krótkim życiu byłem już Żydem, który zabił Chrystusa, to pomyślałem, że może już lepiej 
być przegranym Niemcem. 

Łóżko było bardzo niewygodne. Zamiast materaca miało trzy sienniki ułożone w poprzek. 



Strasznie się ten składany materac wyginał, tworzył łuk, na którym nie dało się leżeć na 
brzuchu, a ja tylko tak umiałem spać. Nie mogąc zasnąć, czułem zapach kurczaka mamy, 
którego schowałem pod łóżkiem. 

Rano byliśmy w tej umywalni, o której wspomniałem na początku. Ręczniki mieliśmy nowe, 
więc śmierdziało tylko kupą i miętową pastą do zębów. Bardzo liczyłem na śniadanie, bo 
zamiast kolacji dostaliśmy tylko słodką herbatę z wielkiego gara z kranikiem. Niestety 
śniadanie było niemiłym zaskoczeniem. Stygnące mleko z makaronem w głębokim talerzu. 
Nigdy nie widziałem takiej potrawy. Bardzo nie 

chciałem tego jeść, więc zająłem się wyławianiem kożuchów i układaniem ich na szlaczku 
talerza. Pani wychowawczyni powiedziała, że kto nie zje zupy, nie dostanie chleba z masłem. 
I wtedy pojawiła się ta starsza dziewczynka z dużymi piersiami, ta z przyczepy. Odnosiła 
właśnie swój pusty talerz. Spojrzała na mnie, później na moją zupę i zapytała, czy będę jadł. 
Pokręciłem przecząco głową. Wzięła zupę bez słowa, a po chwili przyniosła mi chleb z 
masłem. 

Nasz układ przetrwał całe kolonie. Mało tego, zostałem jej ukochanym Niemcem. Nauczyła 
mnie palić papierosy, pokazała, gdzie kupuje się słodkie mleko w tubce i jak ustrzelić na 
strzelnicy cygaretkę z plastikowym ustnikiem. Ona mi trzymała głowę, gdy rzygałem po 
pierwszym ma- chu, i zachęcała, żeby spróbować jeszcze raz, bo „tylko pierwszy raz jest 
zły”. Na wieczornych dyskotekach ku zazdrości starszych chłopców tańczyła ze mną, mimo 
że sięgałem jej tylko do tych piersi. Pod koniec kolonii pomogła mi wyrzucić spod łóżka 
kurczaka mamy, z którego zaczęły wy- chodzić białe robaki. 

Polubiłem śmierdzącą umywalnię, śniadania, papierosy i nową koleżankę, która też miała 
niemieckie nazwisko. 

„Krzesło“ 

Żydzi chcieli nam ostatnio zabrać krzesło. Krzesło jak krzesło, nawet za wygodne nie było, 
ale go nie oddamy. 

Lata temu dziadek pokazał mi, że na spodzie siedziska jest zamazana pieczątka „Germany”. 
Stawiając je z powrotem na nogi, mrugnął do mnie. Nic nie powiedział, ale nić porozumienia 
została nawiązana. Pomyślałem, że pewnie jest to krzesło zdobyczne. Z dziadka jest chłop na 
schwał, więc kto wie, może to krzesło po prostu Niemcom ukradł. I może właśnie dlatego 
nikt na nim nie siadał. Stało w kuchni między szafką a oknem, wysunięty parapet zniechęcał 
do siadania na nim. Pełniło funkcję podstawki pod świeżo przyniesione zakupy. Czarne i 
brzydkie było, nie pasowało do pozostałych mebli. Za mojej pamięci nigdy nie dostąpiło 
zaszczytu zbliżenia się do stołu w jadalnym. 

Stałoby tam sobie spokojnie, gdyby nie list, który przy- szedł do dziadka z Hajfy. Babcia 
odebrała go od listonosza i położyła na szafce przy wejściu. Dziadek wrócił do domu, 
obejrzał list z każdej strony i odłożył. Przez pierwszy tydzień babcia kpiła, że pewnie jakaś 



Żydóweczka się w dziadku za- kochała. Dziadek był twardy. Nie komentował, listu nie 
otwierał. 

Nieotwarty list poleżał na moje oko dłużej niż miesiąc. Ja nie pytałem, siedziałem cicho. 
Mama naciskała na dziadka, żeby otworzył, ale on nie odpowiadał, tylko do mnie puszczał 
oczko. Też mrugałem, chociaż nie miałem zielonego po- jęcia, o co chodzi. 

W końcu mama nie wytrzymała i sama otworzyła izraelski list. Ku naszemu zdziwieniu był 
napisany po polsku. 

 
Drodzy Państwo,
piszemy do Was, bo wreszcie, po tylu latach, udało nam się znaleźć Wasz adres. Jesteśmy 
wnukami błogosławionej pamięci Menachema, który wraz z dwiema siostrami znalazł w 
Waszym domu schronienie w latach 1942–1945. Jego siostry zostały zabite dwa dni po 
opuszczeniu Waszego domu, o czym pewnie nie wiecie. Nasz dziadek wiele nam o Was 
opowiadał. Od czasu opuszczenia Polski na początku 1946 roku nigdy tam nie wrócił. 
Rozumiemy, że jego doświadczenia z czasu Szoa nie pozwoliły mu na powrót, ale my bardzo 
chcielibyśmy Was poznać.
Gdyby nie Wy, nie byłoby nas!
Spotkajmy się!
Jeśli chcecie do nas przyjechać, wszystkie wydatki będą po naszej stronie. Napiszcie tylko, 
ile biletów, na kiedy i na jakie nazwiska ku pić.
Czekamy na Was, drodzy polscy przyjaciele.
Rodzina Menachema 

Dziadek wysłuchał, machnął ręką i poszedł na podwórko. Na wszystkie pytania odpowiadał: 
„Stare dzieje”. 

Ani on, ani nikt z naszej rodziny nie wybrał się do Izraela. 

Izraelczycy przyjechali do nas. Któregoś dnia zobaczyliśmy ich przy naszym płocie. Z daleka 
było widać, że nietutejsi. Syn Menachema z żoną i dorosłymi synem i córką stali przed 
naszym domem. 

Babcia ich ugościła ciastem drożdżowym i herbatą. Rozmawiało nam się trudno, bo tylko ten 
ich ojciec trochę mówił po polsku. Powiedział, że dokładnie wie, gdzie byli przechowywani 
jego ojciec i ciotki, ale musi wyjść z domu, żeby znaleźć to miejsce. Ojciec mu wiele razy 
opowiadał, jak chodził tam po ciemku. 

Wyszliśmy przed chałupę i zaczęło się liczenie. Siedem kroków od progu, a następnie w 
lewo, w drzwi do kuchni. Dalej cztery kroki, obrócić się w prawo i jeszcze cztery. Schylić się 
i podnieść właz do piwnicy. Wszystko się zgadza- ło, właz był na swoim miejscu. Izraelski 
ojciec spojrzał pytająco na dziadka, a dziadek kiwnął głową. Cała rodzina zeszła do piwnicy i 
zamknęli właz. Zapadła cisza. Po chwili dziadek nachylił się i mocnym ruchem podniósł 
klapę w podłodze. Wyszli w milczeniu, przerażeni. 

Izraelski ojciec rozejrzał się po kuchni i zatrzymał wzrok na niemieckim krześle. „Czy to jest 



to krzesło, na którym mój ojciec siedział co noc, patrząc, czy nikt obcy się nie zbliża?” Na to 
dziadek odpowiedział: „To jest krzesło, które stawiałem na włazie, gdy przychodzili sąsiedzi. 
Siedziałem na nim, aż zamknęli za sobą furtkę. 

Siedziałem i modliłem się, żeby już sobie poszli”. 

Izraelczycy chcieli zabrać krzesło ich dziadka na pamiątkę, ale nie mogliśmy oddać, bo to 
było krzesło naszego dziadka. Proponowali, że je kupią, dziadek nawet nie podjął rozmowy 
na ten temat. 

Kiedy odjechali, zaniósł krzesło do drewutni, porąbał je i powiedział: „Ja już się na nie 
napatrzyłem, a im też łatwiej będzie żyć bez niego”. 


