




Chava Rosenfarb

DRZEWO ZYCIA
Tom trzeci. Lata 1942-1944

Chava Rosenfarb

DRZEWO ZYCIA
Tom pierwszy. Rok 1939



Chava Rosenfarb

DRZEWO ZYCIA
Tom trzeci.

Lata 1942-1944



Biblioteka Centrum Dialogu 
Łódź 2017

Przekład z języka jidysz:
Joanna Lisek

Magdalena Ruta
Marek Tuszewicki
Natalia Krynicka

Chava Rosenfarb

DRZEWO ZYCIA
Tom trzeci.

Lata 1942-1944



1942
1944



1942
1944



Rozdział pierwszy



Rozdział pierwszy





9

         
     

 

 
Wysiedlenia trwały już dwa tygodnie1. Ulica stopniowo przyzwyczaiła się do obrazu 
odpływających tłumów kobiet, mężczyzn, dzieci i starców, obarczonych torbami 
i tobołkami, spieszących dzień w dzień w stronę więzienia przy Czarnieckiego2. 
W te jasne dni, kiedy słońce, zamiast głaskać ciepłem, chłostało biczami mrozu, 
nikt już ich nawet nie zauważał. 

Była niedziela. Dzień odpoczynku dla Niemców i dla ulic getta, dziś lśniących 
na biało i pustych. 

W więzieniu przy Czarnieckiego czekał transport przeznaczony na następny 
dzień: tysiąc osób, w tym kilku, którzy dotarli już martwi lub udało im się tu, na 
miejscu, umrzeć na zawał. Oni też byli ważni, ich również trzymano pod strażą. 
Liczono się z nimi. Doliczano ich do pul. Martwi, musieli wypełnić swą funkcję: 
utrzymać okrągłą liczbę tysiąca dziennie. 

Przy więzieniu, po obu stronach drucianego ogrodzenia, stał tłum. Wewnątrz 
– wyjeżdżający, na zewnątrz – pozostający. Żegnali się, wplatając palce w sieć 
drutów. Z obu stron płynęły słowa i łzy. Paczuszki dla wyjeżdżających przelatywały 
przez ogrodzenie jak nieforemne, sflaczałe piłki.

Niedzielna partia była uprzywilejowana. Wyjeżdżający mieli czas, by wchłonąć 
słowa i rysy tych pozostałych po drugiej stronie ogrodzenia. Mieli czas, by popa-
trzeć na ich twarze, by spojrzeć wstecz i pomyśleć, jak mocno byli przywiązani  

1  Wywózki Żydów z łódzkiego getta rozpoczęły się 16 stycznia 1942 r. Do końca stycznia wysiedlono 
w 14 transportach ponad 10 tys. osób, w tym 4853 mężczyzn i 5750 kobiet.

2 Centralne więzienie getta mieściło się przy ul. Czarnieckiego 12/14. Przetrzymywano w nim Żydów 
skazanych przez sądy żydowskie, ale też ludzi skierowanych tam przez Gestapo czy Kripo. Od 1942 r. 
gromadzono tam ludzi skierowanych do wywózek. 
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do miejsca, od którego ich oddzielono. Ale ziąb w końcu zmroził smutek. Mróz 
gryzł po rękach, w nos, kłuł w stopy – musieli więc biec ogrzać się do hali. Zwal-
niali w ten sposób miejsce dla następnych. Ci po drugiej stronie płotu, którzy 
przyszli się pożegnać, też w końcu sztywnieli z zimna i odstępowali, by przepuścić 
kolejnych. Puszczali się biegiem tam, gdzie mieli jeszcze dach nad głową i własne 
łóżko, na którym szukali pociechy. 

Pozostali mieszkańcy getta spędzili ten dzień pod kołdrą. Albo trzęsąc się 
z zimna i z niepokoju szyli sobie plecaki. Wysiedlano już ostatnie rodziny skaza-
nych. Teraz przyszła kolej na przybyłych z małych miasteczek, na zasiłkowców3. 
Wyznaczona liczba dziecięciu tysięcy została już osiągnięta, a „zaproszenia na 
ślub”4 nadal nadchodziły.

Bunim Berkowicz leżał na łóżku w ubraniu. Na podniesionych kolanach miał 
księgę rachunkową w twardej oprawie, która służyła mu za blat. Pracował. 
Naprzeciwko, w łóżeczku, leżała Blimele i bawiła się lalką Lili. Tylko Miriam 
kręciła się po pokoju. Ubrana w płaszcz zimowy z kapturem, skończyła właśnie 
sprzątanie i zabrała się do obiadu. Okiennice były otwarte i do pokoju wpadało 
słońce, uwydatniając zmarszczki na rozłożonym przez Miriam obrusie. Nadal 
przygotowywała każdy posiłek jakby to miała być uczta. Bunimowi po raz kolejny 
przyszło do głowy, że stół to świątynia, a jedzenie jest rodzajem modlitwy. Śledził 
Miriam wzrokiem. Odchyliła kołdrę w nogach łóżka i wyjęła niewielki garnek zupy, 
którą ugotowała rano, przyrządzając śniadanie. Garnek nie był ciężki, ale ręce 
jej się trzęsły. To drżenie rąk Bunim widział już od kilku dni. Nie musiał pytać 
o powód. Plecaki od dawna stały gotowe pod stołem.

Blimele czytała Lili z podręcznika Cypy Pres5. Nożyczki, ciach, ciach, ciach... 
Wytnijcie mi jabłuszko... Wytnijcie mi gruszkę... – Bunim miał teraz ochotę powtó-
rzyć Miriam to, co szeptał jej co noc na ucho: że im przeznaczone jest pozostanie 
w getcie. Całej ich... czwórce. Wierzyła mu, ale jej ręce nie przestawały drżeć.

Kilka kluseczek pływało w rzadkiej, czerwonej zupie z buraków konserwowych 
jak jasne rybki. Przed każdym talerzem leżała cienka kromka chleba. 

Miriam owinęła Blimele w chustę i razem z lalką przeniosła ją na łóżko Bu-
nima, przy którym stał stół. Blimele, widząc na swoim talerzu zupę, zaśpiewała: 
Zuntik burkes, montik burkes...6. Karmiła Lili pustą łyżką: – Masz kluseczkę... 

3 W pierwszej kolejności do transportów byli kierowani przez Rumkowskiego kryminaliści, osoby 
z wyrokami i nielegalni handlarze, w drugiej – ludzie, którzy nie pracowali i pobierali zasiłki, byli 
więc obciążeniem dla gminy.

4 Tak mieszkańcy getta nazywali wezwania do transportów.

5 Cypa Pres, autorka popularnych czytanek dla szkół w języku jidysz.

6 W niedzielę buraki, w poniedziałek buraki (jid.), parafraza ludowej piosenki o ziemniakach: Zuntik 
bulbes, montik bulbes.
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Ręka Bunima wyciągnęła się w kierunku jej głowy. Dotyk jej jedwabistych włosów 
rozczulił go. Głaskał ją, nie mogąc sobie odmówić tej przyjemności. Ale Blimele 
podniosła na niego wzrok: – Jak długo będziesz mnie tak głaskać, tatusiu, ha? 
Mamy nie powinno się aż tyle głaskać. 

– Jesteś przecież moim dzieckiem – odpowiedział jej.
– Ale jestem mamą Lili. 
– Zawsze będziesz moim dzieckiem, nawet kiedy będziesz dużą, prawdziwą 

mamą... A nawet kiedy będziesz babcią.
Wrzuciła do ust kluskę i przeżuwała ją, przechylając na bok głowę. Zamyśliła 

się. Patrzyła na Miriam, jakby oczekiwała od niej potwierdzenia słów Bunima. 
Miriam uśmiechnęła się i drżącymi rękami rozlewała kawę do blaszanych kubków. 
Blimele wpychała Lili pustą łyżkę między wargi:

– Masz trochę kawy, kotku.
Bunim patrzył na nią i coś rozważał. W końcu odezwał się: – Wiesz, Blimele, 

będziesz miała siostrzyczkę, a może braciszka...
Słowa przeszły jej koło uszu jakby do niej nie dotarły. Dopiero po chwili para 

oczu pojawiła się nagle znad brzegu kubka jak dwa rozbudzone zajączki i spo-
częła na Miriam i na Bunimie. Jej nosek wychynął z głębin naczynia, od którego 
oderwały się też wilgotne, błyszczące wargi: – Masz na myśli prawdziwe dziecko? 
Braciszka albo siostrzyczkę?

– Równie prawdziwe jak ty – powiedział Bunim i dodał: – Najpierw będzie 
to maleństwo, którym trzeba się zajmować. Potem będziesz go mogła kołysać 
i karmić, a jeszcze później będziesz go uczyć chodzić i się z nim bawić. 

Nieoczekiwanie Blimele skrzywiła się i przycisnęła lalkę do twarzy: – Nie 
dam wyrzucić Lili! Lili jest moim dzieckiem i zawsze będzie moim dzieckiem, 
nawet kiedy będę babcią! – rezolutnie kręciła głową. – Na co mi braciszek albo 
siostrzyczka... A... rodzicami tego dziecka kto będzie?

– Jak to kto? My.
– Ale wy jesteście przecież moi.
– I twojej siostrzyczki tak samo.
Blimele upuściła Lili na krzesło i przypadła do mamy z płaczem: – Nie chcę! 

Nie chcę! – szlochała. – Ty jesteś tylko moja!
Miriam ją uspokajała: – Ale głuptas z ciebie. Co, myślisz, że będę cię mniej 

kochać? Myślisz, że na każde dziecko przypada kawałek serca mamy, jakby to były 
kromki chleba? Głuptasku, serce mamy z każdym dzieckiem rośnie, podwaja się.

Blimele spojrzała na nią. Jej mokra od łez buzia wyrażała całkowite zagubie-
nie: – Myślisz, że mama Gabriela ma cztery serca, bo ma czwórkę dzieci? A jeśli 
Gabriel umrze, zostaną jej trzy? 

– A tobie rośnie teraz nowe serce? 
– Tak, coś w tym rodzaju.
– To dlaczego nie wyrasta ci więcej rąk, więcej nóg i więcej głów?
Miriam musiała się uśmiechnąć: – Nie mam na myśli prawdziwego serca. 
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Mam na myśli... mam na myśli miłość. To się u mamy powiększa.
Blimele uspokoiła się. Obiema dłońmi wytarła twarz, rozpogodziła się: – Opo-

wiesz to wszystkim, mamusiu? Każdemu, kogo spotkasz, powiesz: Dzień dobry, 
będziemy mieć braciszka albo siostrzyczkę?

Posiłek był skończony. W pokoju było jasno, słonecznie i cicho. Bunim po-
nownie zabrał się do pisania. 

W nocy nad gettem rozpętała się zawierucha.

 
*

Po ciemnym wnętrzu domku rozpaczliwie miotał się wiatr. Jak schwytany 
w klatkę wirował w każdym kątku i rzucał się o ściany, chcąc je rozeprzeć, by 
uwolnić się z potrzasku. Wcisnął się między fajerki zimnej kuchni i tam huczał, 
jakby był zimnym, dzikim ogniem, wciąż na nowo wciąganym i połykanym przez 
labirynt rur. Z tępym, rozciągłym wyciem wołał o pomoc do bratniego wiatru na 
zewnątrz, wolnego i odurzonego białą zawieruchą. A brat-wiatr odpowiadał mu, 
łomocząc w okiennice domku, wyrywając je z zawiasów powietrznymi palcami. 
I tak aż do mrocznego przedświtu, kiedy jedna z okiennic w końcu puściła i jak 
twarda, drewniana ręka zaczęła walić w bezbronną twarz nagiej szyby. Przy 
obnażonym oknie pędziły tumany śniegu. Dzwoniły o szkło lodowym grochem, 
wysypującym się bez końca z niewidzialnych białych toreb. Gdzieś na zewnątrz 
stukał obluzowany kawałek papy, łomotał na wietrze i próbował pociągnąć za 
sobą cały trzeszczący dach.

Wydawało się, że domek za chwilę oderwie się od fundamentów i na ramio-
nach wiatru przeniesiony zostanie do wirującego jądra zawiei. Ściany kołysały się 
niczym byle jak zszyte kartki papieru. Załomy ścian były jak papierowe piszczałki, 
przez które chaos wciskał się do środka i świszcząc wydobywał z powrotem na 
zewnątrz.

Bunim wyciągnął rękę spod okrycia i sięgnął po ubranie. Schował je pod 
kołdrę do ogrzania. W tym czasie macał krzesło, na którym leżały jego zapiski, 
poszukując okularów. Były zimne jak lód i też je schował, żeby się ogrzały. Powoli 
zaczął się ubierać, nie wychodząc spod kołdry. Usiadł i owinął stopy długimi, weł-
nianymi szmatami. Potem wyskoczył z łóżka i wsunął nogi w trepy. Mimo grubej 
warstwy szmat poczuł zimno, więc zaczął szybko przemierzać pokój. 

– Dlaczego nie wkładasz palta? – zapytała Miriam. 
Podszedł do łóżka i ściągnął płaszcz, który rozłożyli wieczorem na kołdrze. 

Spod łóżka wyciągnął kilka starych ksiąg rachunkowych i zrobił z nich daszek nad 
stopami Miriam, żeby nie czuła zimna. Na palcach podszedł do łóżeczka Blimele, 
które wyglądało jak namiocik utworzony przez stół i zwisającą z niego chustę 
Miriam. Pod tym baldachimem leżało w łóżeczku dziecko wtulone w kołdrę oraz 
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górę ubrań i szmat. Bunim uchylił chustę i wsunął głowę pod stół. Niebawem 
stamtąd wychynął i zadowolony zameldował Miriam: – Ma ciepłe stopy.

Przez płaszcz czuł hulający po pokoju wiatr. Przytknął do ust dłonie odziane 
w rękawiczki i chuchając na palce, zabrał się do rozpalania pod kuchnią. Powiew 
wiatru od odsłoniętych fajerek buchnął mu w twarz. Szczapki drewna nie chciały 
się zająć. Każdy nowy płomyczek był połykany przez wiatr, który jakby się z Bu-
nimem droczył. Ale w końcu ogień zapłonął. Bunim zdjął pokrywkę z rondelka 
na płycie kuchennej i ponownie poczuł dreszcz od kwaśnego zapachu, który 
uderzył go w nozdrza. Od tygodnia oprócz buraków konserwowych nie było co 
jeść. Pochylił się i zbliżył twarz do czajnika, na którym położył też obie ręce, aż 
do momentu, kiedy woda zaczęła wrzeć. Napełnił dwie szklanki, wrzucił parę 
pastylek sacharyny i podszedł z nimi do Miriam. 

Oboje głośno popijali wrzątek. Bunim spod oka spoglądał na Miriam. Nic 
jeszcze nie było widać. Ale ciąża była już w jej spojrzeniu, w rysach. Oczy zrobiły 
się większe, ciepłe, twarz stała się serdeczniejsza, gładsza. Biło z niej światło. To 
była inna Miriam – nie ta z pierwszych dni wojny. Zaszła w niej jakaś tajemnicza 
odmiana – i Bunim zapatrzył się, nie mogąc oderwać oczu od żony. Jak określić 
to jej dostojne opanowanie, kiedy wieczorami siedziała przy stole, szyjąc plecaki? 
Kiedy jasno i spokojnie odpowiadała na pytania Blimele? Kiedy zajmowała się 
Bunimem, podczas gdy on leżał na łóżku i pracował? Tylko ręce jej się trzęsły 
– nawet w nocy, kiedy leżeli obok siebie, a ona go pieściła. On nie tęsknił za jej 
ciałem i nie pożądał go. Ale oboje byli spleceni w tym drżeniu, połączeni, tak że 
zacierała się granica między ciałem a ciałem, oddechem a oddechem.

Miriam zauważyła jego spojrzenie i blado się uśmiechnęła: – Jeszcze trochę 
poleżę. Ziemniaków na razie nie dowieźli, więc w obieralni pewnie dziś nie będzie 
nic do roboty. I... pamiętaj – dodała już łamiącym się szeptem – kiedy będziesz 
wychodzić, weź czerpak wody dla siostry Walentina. Dziecko jej choruje, a dostali 
na dzisiaj „zaproszenie na ślub”. 

Patrzył na Miriam, ale przed oczami miał buzię Gabriela, towarzysza zabaw 
Blimele. Widział go, jak bawił się z nią w tym pokoju, jak zaabsorbowany gonił 
po podwórzu. Podszedł do czajnika, przechylił go do czerpaka. Wrzucił kilka 
pastylek sacharyny i przygotował się do wyjścia. Naciągnął maciejówkę głębiej 
na czoło, szyję opatulił szalikiem, do paska przywiązał menażkę, a w rękę wziął 
czerpak z wrzątkiem.

Wiatr i śnieg z hukiem otwarły przed nim drzwi i trwało dobrą chwilę, zanim 
udało mu się je zamknąć. Biegł przez podwórze spowite szarym tumanem, ru-
chomym od wiatru i drobnego śniegu. Przed oczami tańczyły mu otaczające go 
ze wszystkich stron okna. Brodząc w głębokim śniegu, tulił się do stygnącego 
czerpaka z wodą. 

W mieszkaniu zajmowanym niegdyś przez Walentina panował mrok. Przez 
ciemność przebijał się cichy, zachrypnięty szloch, jakby kołysanka: – Śpij, Ga-
brysiu, śpij syneczku, śpij już, moja duszko...
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Bunim, człapiąc trepami, jak zahipnotyzowany posuwał się naprzód – tam, 
skąd dochodził głos. W drugim pokoju było jaśniej. Od razu dostrzegł duże łóżko 
– a na nim czworo śpiących dzieci. W nogach łóżka ktoś siedział z rękami zarzu-
conymi na bezwładne ciałko. Bunim podszedł bliżej i dotknął ramienia kobiety: 
– Przyniosłem trochę wrzątku, sąsiadko. – Jego głos zabrzmiał głucho. Postać 
z potarganymi włosami siedziała bez ruchu z głową pochyloną nad dzieckiem. 
Urwał się tylko jej monotonny śpiew. 

Wzrok Bunima uchwycił spojrzenie Gabriela, które wydostało się spod jego na 
wpół przymkniętych powiek. W szarym półmroku jego nosek i wargi były białe jak 
zamarznięty śnieg. Przy jego nozdrzach drgały ciemne cienie. Gabriel rzęził. Ten 
ciężki dźwięk zdawał się wydobywać z piersi matki, nie dziecka. Bunim ponow-
nie dotknął ramienia kobiety. Sprawiło to, że jej śpiew zabrzmiał na nowo: – Nie 
zostawię cię Gabrysiu, nie. Nie, duszyczko, mama nie opuści cię... – Odwróciła 
się do Berkowicza i przemówiła zupełnie innym głosem, którego równy, zimny 
dźwięk też zabrzmiał obco: – Co robić, sąsiedzie drogi, poradź coś!

– Niech się pani napije trochę wrzątku – podał jej czerpak. Podniosła się. 
Wyrosła przed nim wysoka, przerażająca, jak zmora, od której bił zapach śmierci: 
– Która godzina? – zapytała, wyciągając rękę po czerpak.

– Siódma. 
– Siódma? – przełknęła ślinę. Z jej gardła wyrwał się szloch. – Siódma? – 

wlała w siebie wodę. – Mam jeszcze dużo czasu. Gabryś to dobre dziecko. Bóg 
się nad nim zmiłuje, zobaczy pan, sąsiedzie. Nie będzie się musiał wlec po dworze 
w taką zawieruchę... – oddała Bunimowi czerpak i na powrót opadła na łóżko. 
Teraz Bunim mógł wybiec, uciec. Ale był jak wrośnięty w ziemię. Jego oczy za 
szkłami okularów pospiesznie mrugały, jakby chłonąc szary poranek wstający 
nad światem i czarny poranek umierający na rękach matki. Doszedł do niego 
głos kobiety: – Idźcie już sobie, panie sąsiedzie. Widzi pan przecież, że nie daje 
pan małemu spać... 

Biegł przez ulicę, walcząc z wiatrem i śniegiem. Zawieja atakowała go ze 
wszystkich stron, dosłownie unosiła go w powietrzu i rzucała na coraz to innych 
przechodniów, którzy okutani, jak tylko się dało, spieszyli w stronę mostu. Biegli 
do resortów na pierwszą zmianę. 

Trzymał się blisko kamienic i płotów. Stanowiły pewną ochronę przed wia-
trem. Zaparowane okulary od czasu do czasu zasłaniały mu widok, więc w biegu 
musiał je zdejmować i zdmuchiwać z nich śnieg, żeby chociaż coś widzieć. No 
i zobaczył – plakaty na domach i sztachetach, białe, wilgotne płachty skropione 
czarnym pieprzem liter. Wiedział, czego żądają. Nagle, w biegu, poczuł, że jakaś 
siła zmusza go, by wyciągnąć z kieszeni papier i pogryziony ołówek. 

Przystanął przy płocie, oparł kolano o deskę, położył na nim menażkę, a na niej 
kawałek papieru, który zwijał się od wilgoci i namakał od śniegu. Uparty ołówek 
kołysał się w rytm krzywych kulfonów i zapisywał surowe zdania. – „Obwieszczenie 
numer trzysta pięćdziesiąt pięć, dotyczące wysiedlenia z getta Litzmannstadt. 
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Niniejszym wymagam od wszystkich osób przeznaczonych do wysiedlenia, by 
koniecznie punktualnie stawiły się do punktu zbiorczego o ustalonej godzinie. Ci, 
którzy nie stawią się dobrowolnie, zostaną wysiedleni przymusowo. Nawet jeśli 
nie będą znajdować się w swoich mieszkaniach, zostaną odnalezieni. Przy tej 
okazji powołuję się na moje obwieszczenie numer 347 z 30 grudnia i ostrzegam 
po raz ostatni ludność getta, żeby nie przyjmowała do swoich mieszkań osób 
niezameldowanych i nie dawała im nocować... W razie gdyby osoby przeznaczone 
do wysiedlenia przebywały u innych rodzin w celu uniknięcia wysiedlenia, one 
oraz rodziny, które przyjęły wyżej wymienione osoby, jak również dozorcy danych 
domów, zostaną przymusowo wysiedlone. Mordechaj Chaim Rumkowski, Prze-
łożony Starszeństwa Żydów w Litzmannstadt Getto”.

Przechodzący szybkim krokiem człowiek dostrzegł Bunima przy plakacie 
i szturchnął go w ramię: – E, napisz pan lepiej, że przyszło zamówienie dla resortu 
krawieckiego. Pięć milionów całunów dla poległych żołnierzy niemieckich7. Ze 
stemplem: „Wyrób getta łódzkiego”.

Berkowicz pospiesznie zwinął wilgotną kartkę i wraz z ołówkiem wsunął ją do 
kieszeni. Puścił się biegiem. Było późno i czuł się winny wobec „konsumentów”, 
którzy już pewnie stali w kolejce pod drzwiami punktu gazowego, by podgrzać 
sobie kawę czy wodę, zanim pospieszą do pracy.

Już nie pracował na placu warzywnym. Był nadzorcą jednego z punktów 
gazowych, a zaprotegował go sam kierownik centrali tych punktów, poważny 
„człowiek kultury”, a zatem oparcie dla „ludzi kultury”, którym się gorzej powodziło. 

Z nowej pracy ledwo można było wyżyć. Tych, którzy przychodzili do punktu 
gazowego, by podgrzać jedzenie, nazywano „konsumentami” zapewne dla żartu. 
Nie było tu widoków na to, by zwędzić czasem marchewkę czy kawałek brukwi, 
jak na placu warzywnym. Ale była to praca w sam raz dla Bunima. Nikt nim nie 
dyrygował. Oprócz sporadycznych inspekcji kierownika musiał rozliczać się tylko 
z własnym sumieniem.

Punkt znajdował się na parterze, w rozpadającym się domu. Pod ścianami 
stały drewniane podstawy, a na nich czarne maszynki gazowe, każda opatrzona 
numerem. Na centralnej ścianie pokoju, wysoko nad maszynkami, wisiał stary 
zegar w ciemnobrązowej obudowie. Mosiężny element rytmicznie się w nim 
poruszał i rozbijał każdą godzinę na okruchy minut. Pod oknem stało wyszczer-
bione biurko, na którym Berkowicz prowadził księgowość. Zapisywał godzinę 
postawienia na gazie i zestawienia rondelka każdego „konsumenta”. Tu trzymał 
też zainkasowane fenigi i uważał, żeby wszystkie rachunki się zgadzały. 

7 W styczniu 1942 r. trwały zażarte walki między Niemcami i Rosjanami na terenie ZSRR. Żydzi 
z łódzkiego getta byli zmuszani do produkowania potrzebnych na froncie wschodnim plecaków, 
trykotaży, butów, itp.
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W zwykły zimowy dzień punkt gazowy wypełniała mgła pary, przez którą ze 
wszystkich stron przeświecały zapalone płomyczki gazu. Były podobne do kwia-
tów. Ich zapach wprawdzie kwiatów nie przypominał, ale wraz z nim wydzielało 
się za to cenne ciepło, rozgrzewające zmarznięte członki. Jeśli Berkowicz przy-
chodził wcześnie, przed „konsumentami”, włączał wszystkie palniki naraz, by się 
rozgrzać i nacieszyć oczy pięknem ognia. Stawał pośrodku jeszcze ciemnego 
pomieszczenia, otoczony wieńcem kwiatowych języczków i czuł, jak ich oddech 
liże mu twarz i ręce. Natomiast przez resztę dnia ledwo zauważał płomienie. Były 
zasłonięte garnkami, kubkami oraz plecami „konsumentów”, z których każdy 
pilnował swojego rondelka, ogrzewał się przy nim i nie odstępował od płomienia, 
aż do chwili, gdy mógł zabrać gotowe jedzenie. 

Często przychodzili całymi rodzinami. To było praktyczne. Pomagało zaosz-
czędzić trochę drewna na wieczór albo na dzień wolny od pracy. I w ogóle dobrze 
było zbierać się wokół własnego rondelka i czekać, aż się zagrzeje. Przyjemność 
była w samym oczekiwaniu. Od czasu do czasu podnosili pokrywkę, zaglądali do 
garnka szeroko otwartymi, ciekawymi oczami. Rozkoszowali się na razie samym 
zapachem jedzenia i dawali odrobinę do spróbowania stojącej wokół dzieciarni.

Za drzwiami punktu gazowego, w wąskim korytarzyku, robiła się czasami 
długa kolejka czekających. To była najgorsza część pracy Berkowicza: pilnowanie 
kolejności. Wszystko się w nim przewracało na widok marznących, przytupują-
cych, opatulonych „konsumentów”, z rondelkami w czerwonych, zmarzniętych 
palcach. Kilka razy próbował wpuszczać ich do środka, żeby czekali w cieple. 
Ale wtedy robiło się zamieszanie, chaos. Wykorzystywali jego słabość i bez 
kolejki zajmowali palniki. Przepychali się i sprzeczali, niejeden wychodził nie 
zapłaciwszy paru fenigów należności. Bunim był wyczerpany samym bieganiem 
od jednego do drugiego. Pilnowaniem, uspokajaniem, łagodzeniem. A oni śmiali 
się z niego za jego plecami. Wyglądał komicznie. Był nadzorcą-niezdarą, który 
aż się prosi, żeby go wykiwać. Po takim dniu zostawał w punkcie dłużej, żeby 
wszystko uporządkować. Musiał dokładać do kasy garście fenigów z własnej 
kieszeni. Przypominały mu się zasłyszane drwiny i przekleństwa. Był zmęczony 
i przybity. Owszem, wszyscy oni byli mu bliscy, kiedy widział ich jako jednostki. 
Byli postaciami z ludu, które opiewał w swych wierszach. Ale czuł się bezradny 
i nieudolny, gdy tracili indywidualne rysy i stawali się innym, obcym, mściwym 
tworem – gdy przekształcali się w tłum. Podczas jednego z takich chaotycznych 
wieczorów wpadł na inspekcję kierownik oddziału gazowego. Niezadowolony 
pokręcił głową, a przed oczami Berkowicza zakręciły się czarne koła. Kierow-
nik, jedyne „plecy” i protekcja Bunima, nic nie powiedział, ale jego wyjście bez 
pożegnania było ostrzeżeniem, które zmroziło Bunimowi serce. 

Bunim musiał dbać o swoje stanowisko. Zresztą teraz, kiedy kazał im stać na 
zewnątrz, na zimnie, „konsumenci” mieli przed nim więcej respektu. Wprawdzie 
szeptali za jego plecami, drwili i przeklinali, uważając go za półwariata, przez 
to jego przysłuchiwanie się dzieciom, przez to, że prosił czasem o powtórzenie 
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powiedzonka czy wyrażenia, przez to, że zadawał się ze zdziecinniałymi starusz-
kami. Ale w oczy go chwalili i schlebiali mu, jaki to z niego dobry, sprawiedliwy 
nadzorca. Stali się dla niego uprzejmi, kłaniali mu się w pas i dziękowali mu. 

Jak żołnierze podczas musztry stali prosto, każdy przy swoim palniku, od-
wróceni do Bunima plecami – rodzina przy rodzinie, sąsiad przy sąsiedzie. Para 
z garnków zacierała ich kontury, oddalała ich od niego. Akurat w ten sposób lepiej 
ich widział i słyszał. Siedział przy biurku, rozdzielał numerki, dodawał, przeliczał, 
pilnował zegara. Do jego uszu dochodził bezustanny szum maszynek i rozmów. 
Pod grubą księgą rachunkową leżało kilka luźnych kartek, a w kieszeni na pier-
siach Bunima czekał pogryziony ołówek. W godzinach szczytu nie wyjmował ich. 
Był wtedy jak gąbka, w którą wsiąkają urywki zdań: „Prezes się śmiał... Prezes 
płakał... Prezes dziś zadowolony... Prezes dziś lata jak wariat...” Sypano przysło-
wiami: „Kiedy car jest przeziębiony, kaszle cała Rosja”. Filozofowano: „Wiecie, 
dlaczego nosimy gwiazdy Dawida? Bo Bóg powiedział do Abrahama: Będziecie jak 
gwiazdy...”; „W dniu, w którym się urodziłem, gorzko płakałem. Każdy następny 
dzień wyjawiał mi powód”. Wzdychano: „Cała wina owcy polega na tym, że wilk 
jest głodny”...

Wokół kwietnych fajerek punktu gazowego getto zbierało się jak na scenie – 
i w świetle jupiterów z palników, w kłębach pary, poprzez rozmowy, westchnienia, 
śmiech, dowcipy i piosenki odgrywali przed Bunimem swoje życie. Mrugał krótko-
wzrocznymi oczami. Widział i wchłaniał w siebie to, co widzi. Wchłaniał i zapominał. 
Wchłaniał kolejne sceny i znowu zapominał. Dopiero później, kiedy kolejki na 
zewnątrz się kończyły, gdy w punkcie gazowym paliły się z cichym szumem już 
tylko dwa-trzy palniki, przy których stało tylko parę osób odwróconych do niego 
plecami – wtedy ostrożnie, chyłkiem, wyciągał spod księgi rachunkowej swoje 
kartki i zasłaniając je ramieniem, jakby chcąc je ochronić, zaczynał przesuwać 
ołówkiem po białych liniowanych stronach. Wtedy powracało do niego zobaczone 
i zasłyszane. Te obrazy nie były jednak identyczne, lecz przekute, skrystalizo-
wane. Było to powietrze, którym oddychały jego wersy i to ono było prawdziwe.

 
 

*

Berkowicz przestał biec naprzeciw zawiei. Był zmęczony. Skręcił w boczną 
uliczkę i posuwał się wolno do przodu, trzymając się jedną ręką ścian domów, 
aż doszedł do punktu gazowego. Korytarzyk był pusty, więc odetchnął z ulgą. 
Nikt na niego nie czekał. Strząsnął z siebie śnieg i otworzył drzwi. Podbiegł do 
maszynek i przytupując zapalał je jedną po drugiej. Palniki zakwitały czerwonym 
kwiatem płomieni. Po pomieszczeniu rozszedł się przyjemny szum. Wszystko 
wokół poweselało. Berkowicz miał wrażenie, że nie jest sam. Jakby jakiś żywy, 
ciepły oddech czekał tu, by go powitać. Zrzucił z siebie płaszcz, zaczerpnął wody 
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do menażki i postawił ją na bocznym palniku. W taki dzień, kiedy maszynki stały 
puste, mógł sobie zaraz z rana pozwolić na coś ciepłego do picia. Jak zwykle 
poczuł się winny wobec Miriam i Blimele. Zamienił plac warzywny, gdzie mógł 
czasem dostać marchewkę bądź brukiew, na punkt gazowy, ten drogi mu kącik. 
Nie próbował uspokoić wewnętrznego kłucia. W końcu już dawno zrobił z Miriam 
i Blimele wspólniczki swojego wielkiego dzieła. To była cena, jaką płaciły. A po-
czucie winy było ceną, którą sam płacił. To, na co się zamierzył, wymagało ofiar, 
poświęcenia. Wymagało krwi i potu, nawet oddania życia i wiedział, że inaczej 
się nie da. 

Zgasił wszystkie palniki. Pomieszczenie znów poszarzało, pociemniało, 
wypełniło się szalejącą na dworze zawieruchą. Podszedł do stolika, wyjął z kie-
szeni wilgotną kartkę papieru i ołówek. Usiadł i przytknął do ust gorącą me-
nażkę. Wrzątek i rozpalony blaszany brzeg naczynia parzyły mu wargi i język. 
Czuł, jakby pił mocną wódkę. Gorąco rozeszło mu się po członkach, dotarło do 
mózgu. Zachłannie sięgnął po kartki papieru leżące pod księgą rachunkową. 
Wspaniale było mieć przed sobą tyle wolnych godzin. Nie miał prawa ich zmar-
nować. Musiały zostać zużyte jak skarb – oszczędnie, z rozwagą. Był wdzięczny 
zawiei, był wdzięczny, że ludzie nie mają czego gotować. Buraki konserwowe 
można było podgrzać w domu, spalając choćby kawałek papieru. Rozgotowane 
i tak były bez smaku. W dodatku trwało wysiedlenie... Tak, jego dzieło żywiło się 
nieszczęściami, rosło na nich. I chociaż pragnął, by punkt gazowy wypełnił się 
jak najszybciej ludźmi, parą i rozgardiaszem, by wszystkie palniki były w użyciu, 
a nawet by kolejka ciągnęła się aż za drzwi – to jednak dobrze mu było w tej 
ciszy. A groza, jaką budziła, ostrzeżenie, które w sobie niosła, dodawały tylko 
siły ołówkowi, ponaglały go. 

Pisał. A kiedy to robił, stary zegar na ścianie zmieniał rytm. Tracił orientację, 
zaczynał spieszyć się, gonić, połykając i przeskakując całe godziny. Od czasu do 
czasu Bunim z przyzwyczajenia na niego spoglądał. Krótkowzroczne, zmęczone 
oczy mrugały z niedowierzaniem. Stary zegar odrąbał cały kawał dnia. A gdzie 
był w tym czasie Bunim? Czy godziny, które mu uciekły, w ogóle zaistniały? Czy 
je przeżył? Kiedy? Jak? To jasne, zegar płatał mu figle. Drwił sobie z niego jak 
sąsiedzi, jak „konsumenci”. Trzeba by go nastawić, uregulować. Powinien być 
punktualny. Bo to zegar był prawdziwym panem punktu gazowego. Ale kogo 
zapytać o właściwą godzinę? – Czy prawdziwy czas krył się w miarowym rytmie 
napisanych wersów? Czy w pędzie zawiei? A może nadejdzie jakiś „konsument” 
z rondelkiem i poda właściwą godzinę?

Twarz Bunima pochylała się nad papierem. Biegła po nim ręka z niecierpli-
wym ołówkiem. Rozregulowany zegar przekreślał czas szpikulcami wskazówek. 
Bunim już mu się poddał. Niech robi, co chce. On, Bunim, był tu, a zarazem go 
nie było – podobnie jak czas. Jedyne, czego teraz pragnął, była czujna cisza 
w nim samym, cisza rozlanego, jeszcze nie ostygłego ołowiu, świeżo wylanego, 
gorącego asfaltu, w którym musiał wyryć i utrwalić ślady swoich bohaterów.
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W dzisiejszych wersach powiązał Blimele i jej towarzysza zabaw, małego 
Gabriela. Rozmawiali samymi wielkimi oczami – jej, jasnymi, niebieskimi, jego – 
czarnymi jak węgiel. Oczy wołały do siebie jak ziemia i niebo, a z ust dzieci padały 
słowa o tym, o czym dorośli milczą. Oboje bawili się w to, co dorośli przeżywają. 
Przechodzili przez most wąski jak nić – jeszcze chwila, a porwie się i zniknie. 
Pod nimi rozszalało się okrucieństwo, szczekało przerażenie, wył lęk. Ale oni 
szli górą, po moście, cienkim, a zarazem mocnym jak żelazo i stal. Oczy mieli 
otwarte, ale nie patrzyli za siebie. I nie patrzyli przed siebie, a mimo to szli, od 
minionego – naprzód. I śpiewali, jak śpiewają dusze. I on też tam był, Symcha 
Bunim Berkowicz. I była tam mama Gabriela, jak zmora z potarganymi włosami. 
Bunim też mówił jak mówią dzieci i dusze, były to słowa z Pięcioksięgu, i uczył 
dzieci paraszy Lech lecho8, ze słodko-gorzką melodią, której nauczyła go mama 
Gabriela. Miriam mu wtórowała. Ubrała Blimele w ciepłe spodenki i kubraczek, 
dopiero co zdjęte z rury nad kuchnią, żeby Blimele się – broń Boże – nie prze-
ziębiła w dalekiej drodze. Gabriela jego mama-czarownica ubrała w zimny, biały 
całun... A most, cienki jak nić, kołysał się nad okrucieństwem, przerażeniem 
i lękiem – i był z żelaza i stali.

Jak bardzo Symcha Bunim się zmienił! Podczas gdy w oczach sąsiadów 
i „konsumentów” wyglądał na coraz większego dziwaka, a jego sposób mówienia, 
jego milczenie, roztargnienie czy nagłe napady ekstazy lub smutku coraz bardziej 
zwracały uwagę – on sam czuł się teraz spokojniejszy, spełniony. Zaczęło się to 
od pisania wielkiego poematu i od ciąży Miriam. Dodało mu to siły i cierpliwości, 
zmądrzał i złagodniał. Dawne rozdarcie ustąpiło miejsca rozdwojeniu, już innego 
rodzaju. Nie dzieliło, jak tamto, wprost przeciwnie – scalało. Żył jednocześnie 
w dwóch światach: w realnym getcie i w getcie ze swego poematu. Niby to samo, 
a jednak nie to samo. Były jak dwa pomieszczenia, do których Berkowicz był 
wspólnymi drzwiami. Przez te drzwi wprowadzał i wyprowadzał getto z jednego 
pomieszczenia do drugiego. Jedno pomieszczenie stało w ostrym świetle dnia, 
a do drugiego światło przedostawało się przez drzwi, przez poetę, jak przez 
pryzmat. Promienie przenikały przez niego rozproszone, niosąc pocieszenie 
i ulgę, czyniąc znośnym to, co najbardziej bolesne. Nawet lęk, ssące przeczu-
cie, które nie opuszczało go ani na chwilę i które teraz, wraz z codziennym 
konduktem wysiedlanych ciągnącym przez zaśnieżone ulice, spełniło się. Na-
wet przerażenie, które szło za nim i przed nim, dźwięczało w strofach Bunima 
inaczej. Wplótł w swój poemat mróz i wiatr, bezsilność i samotność, ale prze-
puszczone przez pryzmat jego ducha zyskały wymiar uniwersalny, a przerażenie  

8 Lech lecho (w wymowie sefardyjskiej Lech lecha), dosłownie „Idź sobie”, tytuł trzeciej paraszy 
(odcinka czytanego w synagodze) z Księgi Rodzaju (Rdz 12.1–17.27), a zarazem tytuł jidyszo-
wego poematu o getcie łódzkim Symchy-Bunima Szajewicza, który był w getcie mentorem Chavy  
Rosenfarb i pierwowzorem postaci Berkowicza.
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rozbrzmiewało echem drżących światów. Poemat miał w sobie uroczysty majestat  
czerni. 

Nienawidził tego majestatu, lecz się go kurczowo trzymał. Z wysiłkiem próbo-
wał się od niego uwolnić, chciał go za wszelką cenę ukształtować według swojej 
woli. Chciał wyrazić prawdę, nagą i nieobrobioną. To z nią się borykał. Kiedy brał 
do ręki ołówek i z uporem zaczynał wplatać w swe dzieło podchwycone obrazy, 
zasłyszane dźwięki, kiedy nadawał im formę w wersach – prawda rzeczywiście się 
ukazywała, ale była inna niż ta z chaotycznego dnia. Walka między tymi dwiema 
prawdami toczyła się bez przerwy. Z zaciśniętymi zębami, z przygryzioną wargą, 
Bunim rzucał się na swoje cyzelowane strofy, pragnąc zedrzeć z nich wszelką 
ozdobę, by stały się wyraźne, uczciwe i jak najbliższe pierwotnemu obrazowi. Ale 
wszystko, co udawało mu się wydobyć, też było cyzelowane i majestatyczne... 
A w jakimś załomie jego duszy, ponad tyglem tych zmagań, gruchał pokornie, 
z wdzięcznością, bezczelny gołąb – radość tworzenia. Jego również nienawidził, 
nienawidził tej radości, za sprawą której chodził z podniesioną głową, która go 
scalała. A on się jej kurczowo trzymał, bo była jego przeznaczeniem i nie mógł 
bez niej żyć.

Gdzieś w środku dnia wybiegł z menażką do najbliższej kuchni. Przyniósł 
stamtąd trochę rzadkiej, gorącej zupy, którą wypił nie używając łyżki, jak rano 
wrzątek. Nic z tego nie zapamiętał, ani biegu do kuchni, ani picia zupy. Jego 
samego przy tym nie było – było tylko jego ciało.

Potem nadeszły dwie dziewczynki, chude jak patyki, z pustymi rękami, bez 
garnków. Zęby im szczękały, miały sine wargi. Ich oczy bezczelnie żądały, a usta 
wstydliwie prosiły, by pozwolił im się ogrzać. Bunim zerwał się z miejsca i zapalił 
dla nich wszystkie palniki. Ognisty wieniec objął dziewczynki i jego. Dziecięce 
wargi od razu roztopiły się w uśmiechu. Chude nogi odtajały, ciała i twarze otwarły 
się jak pąki. Dziewczynki trzymały się za ręce i skakały od jednego palnika do 
drugiego. Śmiały się. Tańczyły. Tańcząc weszły w Bunima, przetańczyły przez 
niego. Widział je i nie widział, słyszał i nie słyszał. Pisał. 

Po jakimś czasie, kiedy podniósł głowę, w pomieszczeniu było ciemno. Palniki 
były wyłączone. Aż weszła jakaś kobieta z malutkim garnuszkiem, opatulona 
szalem i palnik znowu się rozszumiał. Kobieta w podartym szalu w kolorze 
błota stała nad garnuszkiem i też tańczyła. Trepy jej stukały. Machała rękami 
schowanymi pod szalem jak skrzydłami. Płomień jej nie rozgrzał. Potrząsała 
głową i ciągle coś mówiła, do siebie, do garnuszka, do Bunima: – Ech, Żydzi to 
nie świnie, wszystko zjedzą. Te konserwy z buraków już dwa lata temu nadawały 
się do wyrzucenia. Trzeba mieć okulary, żeby w tej wodzie dostrzec kawałek  
ziemniaka...

Po niej wszedł wyrośnięty chłopak z ośnieżonymi, sztywnymi od mrozu pejsami 
wystającymi spod chusty, którą owinął sobie głowę. Jeszcze jeden płomień się 
rozszumiał. Chłopak otworzył nad garnkiem jakąś niewielką księgę, zaczął się 
kołysać i rytmicznie szeptać, kosztując przy tym zupę, jakby wymawiał zaklęcie 
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nad odrobiną strawy. Bunim słyszał, jak pospiesznie pochłania zupę, słowa 
z księgi i ciepłą, pachnącą parę wydobywającą się spod pokrywki.

Potem weszła młoda, ładna matka z dwoma chłopcami. Byli dostatnio ubrani, 
mówili między sobą po polsku. Matka zdjęła rękawiczki z dwóch par dziecięcych 
rączek i przysunęła je do płomienia, zanim postawiła na nim rondelek. Jej własne 
ręce zaświeciły nad ramionami chłopców purpurowym odblaskiem.

Potem pojawił się z rondelkiem Szijele9, śpiewak podwórzowy. Nie chciał 
płacić za podgrzanie gotówką. Chciał zapłacić piosenką i jak tylko postarał się 
o palnik, przybrał teatralną pozę i zaśpiewał dziewczęcym, dźwięcznym głosem:

Pani wydzielaczko, to nie jest dla żartu,
Zanurzaj tę chochlę trochę głębiej w garnku.
Cyp capikl, Cype, Cype, cypcap.
Cyp capikl, Cype, Cype, cap.

Pani wydzielaczko, tyś gruba jak balia.
Pan Prezes cię wyśle, by zbierać fekalia.
Cyp capikl...

Pani wydzielaczko, za olej i grochy
Tyś sobie kupiła jedwabne pończochy.
Cyp capikl...

Pani wydzielaczko, ukradłaś buraki.
Pan Prezes cię wyśle rozbierać baraki.
Cyp capikl...

Potem znowu następowały po sobie całe obszary czasu, kiedy palniki były 
zimne i milczące. W pomieszczeniu już się nie świeciło. Z białej, luźnej kartki 
leżącej przed Bunimem zniknęły linie. Nawet jej biel zgasła. Oczy Bunima zaczęły 
łzawić i piec ze zmęczenia.

Wetknął ołówek do kieszeni na piersiach, złożył i schował zapisane stroniczki, 
zatrzasnął księgę rachunkową i zaczął przygotowywać się do powrotu do domu. 
Było jeszcze trochę czasu do przyjścia doktora Zonabenda z Pragi, pracującego 
w punkcie w godzinach wieczornych. Ale Bunim był pewien, że żadni „konsumen-
ci” się w tym czasie nie pojawią i że kierownik w taką pogodę też nie przyjdzie 

9 Pierwowzorem postaci podwórzowego śpiewaka getta był Jankiel Herszkowicz (1910–1972), auten-
tyczny autor wielu piosenek o życiu w zamkniętej dzielnicy śpiewanych w getcie, układanych przez 
niego w języku jidysz do popularnych przedwojennych melodii. Teksty przetrwały i zostały po woj-
nie spopularyzowane m.in. przez grupę Brave Old World.
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na inspekcję. Zresztą nie mógł już tu usiedzieć. Bez możliwości pisania, bez 
obecności przychodzących, cała ta zabawa z palnikami gazowymi, zapalanie ich 
i wyłączanie, perwersyjnie kusiła, a zarazem odpychała. Musiał stąd uciekać. 

Zakrył twarz wielkim futrzanym kołnierzem, rzucił się w ramiona wiatru i śniegu. 
Trzymał się blisko kamienic i płotów, patrząc przez zaparowane okulary. Ulica była 
pełna ludzi spieszących przez prószący śnieg i ciemność. Jedni wracali z resortów, 
inni biegli z wiadrami po wodę czy zajrzeć, co słychać u krewnych i przyjaciół. 
Ktoś spieszył z dużą deską na ramionach – znalezionym gdzieś skarbem. Dwoje 
dzieci prowadziło między sobą trzecie, mniejsze, płaczące, które zapewne zabłą-
dziło. Jego główkę pokrywała biała czapeczka ze śniegu. Chłopak i dziewczyna 
biegli sobie naprzeciw, przepychając się między przechodniami. Wpadli sobie 
w ramiona. Puste wózki szybko jechały środkiem drogi. Wóz naładowany trupami 
wlókł się powoli od domu do domu.

Po obu stronach chodnika ciągnęły się sznury wysiedlanych – tutejszych, 
a już nie stąd, swoich, ale już obcych. Spieszyli obojętni na życie wokół, z ocza-
mi zaprószonymi śniegiem, zapatrzeni w niewidzialną dal czekającą na nich za 
drutami. Ciężkie plecaki uciskały im plecy. Chlebaki obijały się o boki, dźwięcząc 
zawieszonymi na nich garnkami i patelniami. Trzymano za ręce dzieci i starych 
rodziców. Niektórych odprowadzali krewni, sąsiedzi, przyjaciele. Odchodzący 
i pozostający już się ledwo słyszeli, ledwo rozumieli, ledwo czuli pokrewieństwo.

Bunima porwał ze sobą prąd tych, których getto dzisiaj wydało na nieznaną 
drogę. Stąpał między garbami toreb, towarzysząc posuwającym się w kierunku 
więzienia przy Czarnieckiego. Wczoraj i przedwczoraj przydarzyło mu się to 
samo. Idąc spotykał znajomych, bliskich. W ten sposób odprowadził swojego 
sąsiada, kamasznika, „obywatela Bałut”, wraz z jego rodziną. Tak odprowadził 
zezowatego chłopaka z placu warzywnego, tragarza, który lubił drwić sobie 
z pisarza Berkowicza. Odprowadzał byłych „konsumentów” z placu warzywnego 
i „konsumentów” z punktu gazowego, a raz towarzyszył koledze z młodości, 
którego nigdy nie spotkał w getcie, aż nagle dostrzegł go w tłumie, jak spieszył 
do punktu zbiorczego.

Zatłoczona ulica była niema, wydana na pastwę zawieruchy. Tłum dawał się 
pokornie pędzić, podczas gdy wiatr dusił płacz maleńkiego, zagubionego dziecka, 
stukot kół wozu, przeraźliwe słowa wysiedlanych i odgłos pocałunku zakochanych.

Bunim doszedł do bramy swojego domu. Wyprzedził go przepełniony wóz 
z trupami. Już tam stał i czekał. Ktoś położył na nim biały pakiecik, a z bramy 
wyszła mama Gabriela obwieszona plecakiem, chlebakami i garnkami. Za ręce 
trzymała pozostałe przy życiu dzieci, też obwieszone torebkami z chlebem, 
plecaczkami i garnuszkami.

– No i co wam mówiłam, sąsiedzie? – mama Gabriela zwycięsko wykrzyknęła 
do Bunima. – Gabryś to dobre dziecko... – Wiatr połknął i zdusił jej krzyk. Bunim 
poszedł za nią. Kiedy odwróciła się i zobaczyła go, podała mu rączkę jednego 
z dzieci. – Będę pana dobrze wspominać... – Próbowała pokonać głosem wiatr, 



ale jej się to nie udało. Wyglądała jakby się dusiła pod pętami pasków i rzemieni 
ze wszystkich tobołków i pakunków, którymi była obwieszona.

Pośrodku drogi telepał się powoli wóz z trupami. Im bliżej było do mostu, tym 
gęstszy stawał się tłum, i wyglądało jakby cała ulica uczestniczyła w pogrzebie 
małego Gabriela. Przy drutach wszyscy się zatrzymali. Żydowski policjant w bra-
mie zasalutował strażnikowi pod mostem. Brama się otwarła i wóz jako jedyny 
przez nią przejechał. Tłum wszedł na most. Oni też weszli – mama Gabriela 
z trójką dzieci oraz towarzyszący im Bunim. Stopnie były oblepione twardym, 
ubitym śniegiem. Bunim spojrzał w dół i zobaczył, jak wóz z trupami telepie się 
ulicą Zgierską, obok strażnika z karabinem. Mama Gabriela też patrzyła w dół. 
Z jej gardła wydobył się głos. Zdusił go wiatr. Dzieci rączkami kurczowo trzymały 
się wyjącej matki.

W dole Bunim dojrzał zieloną figurkę żołnierza z karabinem na ramieniu. Musiał 
splunąć. Ale nie zrobiło mu się od tego lżej. Płonął w nim bolesny opór. Poczuł się 
silny jak stal, jak żelazo. To on, Bunim, był mostem. To po nim wszyscy stąpali 
drewnianymi trepami. A on ich podtrzymywał. Był mostem, bramą i drzwiami. 
Żołnierz z dołu mógł wmaszerować do pierwszego pomieszczenia, ale nad dru-
gim nie miał władzy. Bunim obiecał sobie, że nie zbruka swych lamentacji (tak 
teraz nazywał poemat) ani jednym słowem o tej zielonej marności spod mostu. 
Znowu splunął. Zobaczył, jak wiatr pochwycił ślinę, nie dał jej opaść i unicestwił 
w powietrzu. Z zaciśniętymi zębami Bunim powtórzył ostatnie urywane słowa 
Isroela Nobla, jednego z bohaterów poematu: „Nie należę do nikogo, nikogo, 
nikogo... Możecie zabrać mi ciało, ale nie moją duszę...”.



Rozdział drugi



Rozdział drugi
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Krejna Szapsanowicz dostała „zaproszenie na ślub” jeszcze w ostatnich dniach 
stycznia, więc od dawna powinna była znaleźć się z dziećmi po drugiej stronie 
muru. Ale chociaż wszystkie dzieci były już zdrowe, a ona ciągle strasznie tęsk-
niła za swoim Fajwisiem, nie miała jakoś ochoty opuszczać getta. Nie mogła się 
rozstać z domem przy Piaskowej.

W ciągu dnia, kiedy byli w domu, jedno z dzieci stało na czatach, wypatrując, 
czy po nich nie idą. Nocą chodzili spać do braci Kuglarzy mieszkających na rogu 
ulicy. Kuglarze pracowali teraz na nocną zmianę w resorcie metalowym, a Krejna 
i dzieci dzielili łóżka z ich żonami. Rano, kiedy obaj bracia wracali z pracy, Krejna 
z dziećmi przenosiła się z powrotem do domu.

W mieszkaniu było napalone. Troszczył się o to pan Adam przed wyjściem 
do pracy. Nieraz znajdowali nawet na kuchni trochę ugotowanego jedzenia. 
Potem wszyscy wyprawiali się na ulicę w poszukiwaniu środków do życia. 
Drewna nigdzie nie można już było zwędzić. Wozy z warzywami zniknęły z ulic. 
Nie dało się niczego podprowadzić. Jedynym wyjściem było chodzenie po do-
mach szyszek. Najpierw należało przeszukać ich śmietniki, a potem zapukać  
do mieszkania.

Dzieciom przydały się nauki Krejny. Nie było drzwi, przez które by się nie 
przedostały. Wypraszały coś albo kradły, a potem znikały.

Samej Krejnie trudniej przychodziło wkręcać się ukradkiem do domów. Za 
bardzo rzucała się w oczy. Musiała więc wchodzić z tupetem, otwarcie – i świet-
nie jej to wychodziło.

Miała talent, by zagadywać przeróżne paniusie, opowiadać im niestworzone 
historie, przekazywać pozdrowienia od nieistniejących krewnych, którzy „dali znać, 
że...” – a w tym czasie wciągała pod chustę co tylko wpadło jej w ręce. Dawała 
sobie radę również z mężczyznami – kierownikami, komisarzami i dyrektorami, 
którzy czasem otwierali jej drzwi. Zagadywała poważne szyszki w oficerkach, 
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z surowymi twarzami, czarując ich spojrzeniem, biustem, całą swą postacią. 
Naturalnie nie wmawiała sobie, że jest taką pięknością jak kiedyś. Nie ma co, 
szyba, w której czasem dostrzegała swoje odbicie, już jej pokazała, jak wygląda. 
Wiedziała, że ciemna dziura po jednym z przednich zębów, wybitym w swoim 
czasie przez policjanta, rzucała cień na blask pozostałych. Wiedziała też, że jej 
niegdyś kruczoczarne loki są już nieźle przyprószone siwizną i wystrzępione, że 
wokół ust i pod oczami ma już porządne zmarszczki, że powieki, które kiedyś 
były gładkie, pełne i kształtne jak skorupki orzechów, są teraz opuchnięte jak 
pęcherze. Mimo to zachowywała się, jakby ciągle mogła się jeszcze podobać 
mężczyznom. Kokietowała szyszki, czym się dało. Nie przerywała przy tym swojej 
okraszonej westchnieniami opowieści, jakim to dobrym, pobożnym i poważanym 
człowiekiem był jej mąż, niech spoczywa w pokoju... On właśnie, zanim zamknął 
oczy, przekazał jej nazwisko owej szyszki, z ojcem której się wychował i chodził 
do chederu. Szyszki miały kilka słabych punktów. Krejna je odkryła i wykorzy-
stywała. Przede wszystkim miękły im serca, kiedy zagrało się na ich uczuciach 
rodzinnych, wspominając ojca, dziadka czy wuja. Po drugie mieli słabość do ludzi 
pobożnych. Po trzecie, nadstawiali uszu, kiedy im się donosiło, co getto o nich 
mówi. Po wstępnym ustaleniu pokrewieństwa z gospodarzem Krejna wyciągała 
właściwą historię. Otóż dostała na jutro „zaproszenie na ślub” i musi się stawić 
ze swoimi pisklętami do punktu zbiorczego, a przecież nic nie ma na drogę, 
nawet kawałeczka chleba.

Trajkotała jak nakręcona. Za sprawą jej giętkiego języka prosta bałucka 
mowa brzmiała tak smutno i słodko, a jej opowiadane z wielką werwą historie 
tak wiarygodne, że napadnięci znienacka gospodarze nie mieli czasu, by dobrze 
przetrawić, co usłyszeli. Już stała pośrodku kuchni i perorowała, a w tym czasie 
jej bystre oczka wyszukiwały, co i gdzie, zaś ręka pod osłoną chusty już zdążyła 
obmacać stół i coś podprowadzić. A druga, nieosłonięta ręka, wyciągała się w tym 
czasie do dobrego pana, który ma wielkie żydowskie serce i nie da jej opuścić 
getta bez kawałeczka chleba. 

I rzeczywiście nie dawano jej odejść z pustymi rękami. Często w przypływie 
ludzkich uczuć mąż naradzał się z żoną, co by tu można dać na drogę tej zacnej 
kobiecie, żeby ona i jej dzieci, broń Boże, nie umarły z głodu. No bo przecież 
w końcu wszyscy jesteśmy braćmi w Izraelu i trzeba jej pomóc w potrzebie. 

Krejna wracała do domu z prawdziwymi skarbami. Oprócz kawałka chleba 
nieraz przynosiła torebkę cukru, kawałek babki, a za pieniądze, które jej dawano, 
mogła coś jeszcze dokupić. Problem był jednak w tym, że do tego samego domu 
nie mogła już wrócić. Przecież miała być wysiedlona. A kiedy próbowała trochę 
zmienić koniec swojej historii i nie wspominać o „zaproszeniu na ślub”, już jej 
wcale tak miło nie przyjmowano.

Tak więc po kilku tygodniach domy ważnych ludzi się wyczerpały. W dodatku 
Kuglarze, u których nocowała z dziećmi, zaczęli się krzywić i mruczeć pod nosem. 
Aż wreszcie powiedzieli jej prosto z mostu, że sprawa może się wydać. Mogą im 
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jeszcze przez to zablokować kartki żywnościowe, a nawet, broń Boże, wysłać 
z getta razem z Krejną i dziećmi.

Został więc pan Rozenberg, który wszędzie był zarejestrowany jako Adam 
Najman. Krejna była teraz w jego rękach.

A pan Adam gotów był zrobić wszystko, by uratować Krejnę i dzieci, bo nie 
mógł sobie wyobrazić, jak by tu dalej bez niej żył. Od wielu tygodni dojrzewało 
w nim przywiązanie do niej. W życiu nikogo nie kochał oprócz Suni i Krejna nie 
była wyjątkiem. Tysiące razy sam to sobie mówił. Ale nie mógł zaprzeczyć, że 
jest do niej przywiązany. Jawiła mu się jak mieszanka kucharki Rejzl i wszystkich 
innych kobiet, od których kiedyś zaznał przyjemności. Z tej mieszanki powstał 
jednak twór niemający podobieństwa ani do Rejzl, ani do reszty. Ona była inna. 
Wyjątkowa. I z wyjątkową siłą trzymała go przy sobie.

Jego przywiązanie do niej było naznaczone poddaniem i wdzięcznością. 
Krejna przywróciła mu męskość. O ile niektóre kobiety czasem go rozpalały, ona 
wywoływała w nim pożar: jej walka z nim, szczypanie, gryzienie, ciosy, które mu 
zadawała, a także te wspaniałe momenty, kiedy się poddawała i kiedy uważała 
za swój obowiązek wystawić mu rachunek: „Dziś to jest za zupę, którą dałeś 
Dwojrze, cholero jedna!... Dziś – za przyniesienie warzyw, ty moje nieszczęście!... 
Dziś – za szklankę mleka!...”

W łóżku Krejna była jak rozdarta na dwoje. Z bezradności i ze strachu przed 
karą boską płakała, skarżyła się, sypała najgorszymi wyzwiskami. Ten, z którym 
spała, nie był prorokiem Eliaszem, tylko Asmodeuszem1, Szatanem we własnej 
osobie. I trzymał ją przywiązaną do siebie nieczystymi siłami. Była uwięziona 
w bagnie grzechu. Jej jedyną możliwością oporu było poddać się tej burzy, ale 
z czystymi myślami o Fajwisiu. Pozwalać duszy oddzielać się od ciała i odlatywać 
w dalekie krainy, by tam zespolić się z mężem.

Za to w dzień mściła się na Adamie. Mieli teraz wspólne gospodarstwo. Jego 
bielizna i jej łachy nie różniły się już kolorem i stanem – więc ustawiała Adama 
przy balii. Wysyłała go na posyłki. Odbierał racje, rąbał drewno, nosił wodę, 
szorował podłogi. Nie szczędziła mu przy tym wyzwisk i obrzucała go czym po-
padło: garnek, krzesło, miotła – wszystko się nadawało. A już zupełnie wytrącało 
ją z równowagi, że zdawał się to lubić. Nieraz przyłapywała go z uśmieszkiem 
na grubych, zmysłowych wargach. To, że nie mogła pojąć jego zachowania ani 
powodu jego podniecenia, jeszcze powiększało jej rozdarcie i niepokój.

Prawdę mówiąc, Adam nawet przy świetle dziennym nie zauważał zagubienia 
Krejny. Nieustannie czuł w niej majestat nocy i nawet w dzień – a może właśnie 
wtedy – biła z niej siła i krzepa, które go uzdrawiały. 

Cieszył się swoim stanem zdrowia. Rano i wieczorem robił gimnastykę. Co-
dziennie pokonywał niechęć do zimnej wody i mył się od stóp do głów. A w sobotę 

1 Asmodeusz – upadły anioł, demon znany z biblijnej Księgi Tobiasza.



30

i w niedzielę stroił się w „białą” koszulę, teraz przetartą i szarą jak popiół, wkładał 
swój przedwojenny garnitur, wymiętoszony i luźny jak torba, i tak paradował przed 
Krejną, nie ruszając się z mieszkania. W dni robocze, po pracy, nie przegapił ani 
jednej okazji, by na nią czekać przed drzwiami, na uliczce, gdy wracała ze swoją 
dzieciarnią. Nie było już dla niego życia poza kręgiem światła Krejny.

Nawet jej dzieci były mu drogie. Były emanacją Krejny, więc odczuwał wobec 
nich szacunek. Im też dawał sobą komenderować. On, który nigdy nie spojrzał na 
żadne dziecko, teraz wieczorami opowiadał im długie historie o psie, o polowaniu 
w lasach, o zwierzętach i o tym, jak każde z nich umiera. Uczył, jak zrobić procę 
i jak trafić do celu. Pokazywał im tajniki jujitsu2 i wysyłał na ulicę, by ćwiczyły 
podstawianie nóg przechodniom na śliskim podłożu. Wyglądał przez okno, trząsł 
się ze śmiechu i bił zuchom brawo. Raz nawet wydał całą markę, kupił szachy 
i uczył je grać. I choć Krejna wyrywała mu dzieci, one coraz bardziej się do niego 
garnęły. Spoufaliły się z nim, były z nim na ty i brały jego stronę przeciw Krejnie. 
Uważały go za członka rodziny i nic sobie nie robiły z zapachu fekaliów, jaki 
wydzielał, był więc im w dwójnasób wdzięczny.

Krejna już od dawna spodziewała się „zaproszenia na ślub”. Po pierwsze, 
była żoną skazanego za wykroczenie i wysiedlonego. Po drugie, była na zasiłku. 
Po trzecie, oczekiwała kary boskiej za życie w grzechu. Ale czasem tłumaczyła 
sobie, że to sam Fajwiś gdzieś tam się wstawił, by ją i dzieci wyzwolić z tego pie-
kła. I to, że nie miała ochoty opuszczać getta, napełniało ją bezsilnym gniewem 
na samą siebie. Jedyne, co mogła na to poradzić, to wyładować się na panu 
Adamie, prawdziwej przyczynie wszystkich nieszczęść, jakie spadły na świat, 
na getto i na Krejnę z rodziną.

„Zaproszenie na ślub” dla Krejny wytrąciło z równowagi również pana Ada-
ma. Kiedy chodziła nocować do Kuglarzy, przez pół nocy przesiadywał nad 
szachownicą, licząc godziny do jej powrotu. Przed świtem rozpalał w piecu, by 
ogrzać dla niej mieszkanie. Potem wychodził do pracy przy fekaliach i przez cały 
dzień, chodząc zaprzężony do wozu z nieczystościami, szukał wyjścia z sytuacji 
i namyślał się, jak uratować Krejnę. Kilka razy nocą policja po nich przychodziła. 
Ochraniał ich, przysięgał, że Krejna już dawno stawiła się do transportu i z dumą 
pokazywał swoją legitymację fekaliarza3, jakby na dowód własnej nietykalności 
i wiarygodności swych słów.

Problem był tylko w tym, że legitymacja fekaliarza i nowe nazwisko, Adam 
Najman, chroniły go wprawdzie przed wysiedleniem, ale w końcu nie wystarczyły, 
by wymknąć się Kripo. Tego poranka, kiedy Krejna po raz ostatni spała u Kugla-
rzy, a Adam właśnie wkładał swoje „blaszane”, zesztywniałe od mrozu spodnie 

2 Polacy mieli kontakt z tą sztuką walki już od końca XIX w.

3 Praca przy wywożeniu fekaliów była ciężka, nieprzyjemna, ale dobrze opłacana, a przede wszyst-
kim chroniła przed deportacją. 
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robocze, które na noc wywieszał na dwór, żeby się wywietrzyły, odwiedził go sam 
Herr Suter. Herr Suter obszedł się z nim z wielką pompą i ceremonialnie go pozdro-
wił: – W końcu się spotykamy, panie Rozenberg – powiedział w płynnym jidysz.

Pan Adam pokazał mu legitymację fekaliarza4, gdzie stało czarno na białym, 
że nazywa się Adam Najman – a Herr Suter, jakby dla żartu, wytrącił mu ją z rąk. 
A ponieważ do nozdrzy Herr Sutera doszedł w tym momencie zapach spodni, 
które już zaczynały tajać, zmarszczył gruby nos w kształcie kartofla: – To śmierdzi, 
przyjacielu. – Zabłoconymi oficerkami wdeptał w ziemię legitymację i zaprosił 
Adama do „czerwonego domku”5.

 
 

*

Droga do Kripo przebiegła w jakiejś nierealnej ciszy. Adam i Herr Suter masze-
rowali wzdłuż czerwonego ogrodzenia wokół ogrodu Kripo. Naprzeciwko niemo 
i majestatycznie przysiadł czerwony kościół z fasadą obwieszoną girlandami 
sopli. Czerwone wieże, smukłe i spiczaste, stały na straży „czerwonego domku”. 
W uszach pana Adama biły ciężkie dzwony.

Pierwsze, co zobaczył, kiedy drzwi się przed nim otwarły, była posadzka 
z czarno-białych kafelków – wielka szachownica. Dostrzegł schody prowadzące 
z piwnicy i wznoszące się wzdłuż ścian oraz pustą sześcienną przestrzeń pośrodku. 
Schody były dekoracyjne, poręcze ozdobione gotyckimi motywami, jak filigranowa 
lamówka wijąca się spiralnie w górę, od piwnicy do górnego podestu. Pan Adam 
przebiegł wzrokiem po piętrach: pierwsze, drugie, trzecie. Jego spojrzenie śledziło 
wzór, który wraz z poręczą wznosił się do ostatniego piętra – do pięciu postaci 
siedzących na podeście. Ich kontury rysowały się przez szpary w sieci wzorów. 
Gardła przecięte mieli prostą linią poręczy, ponad którą widać było pięć bladych 
twarzy. Czy to oblicza ascetów medytujących nad Bogiem i Ukrzyżowanym? Hala 
wejściowa widocznie nie wywietrzała jeszcze ze świątobliwej trwogi, utrzymującej 
się w powietrzu dawnej plebanii. 

Na piętrach drzwi otwierały się i zamykały. Niemcy w oficerkach i w mun-
durach lekko stukali obcasami o podłogę. Wyglądali jak figury na szachownicy 
losu. A kiedy wznosili się po schodach i szybowali w dół, jakby nieważcy, przy-
pominali aniołów na drabinie Jakubowej – posłańców na sprężystych nogach, 
boskich buchalterów zatrudnionych w niebiańskim biurze, gdzieś za zamkniętymi 

4 Fekaliarze byli zatrudnieni w Referacie Wywózki Nieczystości.

5 Tzw. czerwony domek, w którym mieścił się posterunek Kripo (niemieckiej policji kryminalnej), 
nawiązywał architekturą do wyglądu neogotyckiego kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny. Przed wojną pełnił funkcję domu parafialnego.
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drzwiami, gdzie czekają otwarte wielkie, czarne księgi przeznaczenia. Z pierw-
szego piętra dochodziły odgłosy bicia i jęki. Dał się słyszeć krzyk, brzmiący jak 
wołanie z głębokości kogoś, kto umartwiał ciało, by poczuć się bliżej Boga i jego 
ukrzyżowanego syna.

Na górze otwarły się drzwi i dwie pary rąk przekazały bezwładne ciało w ręce 
chłopaków z żydowskiego Sonderkommando6, którzy stawili się biegiem jak 
na tajny rozkaz. Otwarły się drugie drzwi i pozostały tak rozwarte niczym usta 
czekające na kęs. Z dołu, z piwnicy, dwóch policjantów odprowadzało człowie-
ka z pobitą twarzą i wielkim guzem na głowie. O własnych siłach wbiegł po 
stopniach, ze wzrokiem wrytym w otwarte drzwi. Spieszył się, jakby nie chcąc 
dopuścić, by za długo na niego czekano. Obok niego ściągano po schodach ciało 
z bezwładnymi nogami.

Zaraz po wejściu Herr Suter zniknął i pan Adam stał sam na środku posadzki. 
Za nim – dwa wysokie szare mundury, dwie wieże trzymające w szachu samotne-
go króla na szachownicy. W przeraźliwej, dźwięczącej w uszach ciszy, pan Adam 
usłyszał zduszoną skargę, jęk dochodzący z piwnicy. Nie udało mu się nadstawić 
uszu, by lepiej odróżnić głosy, kiedy zbliżyły się do niego dwie inne wieże, tym 
razem dwóch żydowskich zonderowców. Ich kamienne twarze sfinksów niczym 
się nie odróżniały od twarzy wystających z zielonych mundurów. Wzięli go między 
siebie i zaczęli wchodzić po schodach. 

– Z odkrytą głową! – rozległ się rozkaz. 
To wznoszenie się na piętro miało uroczysty charakter. Tak wchodziło się po 

schodach katedr. Pan Adam oddał się tej czynności całym swym jestestwem. 
Szedł na przedzie, z czapką w ręku, za nim – dwie wieże. Dotarli na podest, gdzie 
siedziało pięć postaci. Pan Adam dosiadł się jako szósta.

– Ani słowa! – rozkazały wieże. Odmaszerowały do ściany i tam stanęły na 
straży. Liczba nowych aresztantów była dzisiejszego ranka wypełniona. 

Pan Adam siedział na samym brzeżku ławki. Przez te kilka minut od wejścia 
do budynku aż do zajęcia miejsca nie odczuwał niczego poza zaciekawionym 
zdumieniem. Ale jak tylko usiadł, lęk chwycił go za gardło. Zaczął przełykać ślinę, 
a jego grdyka, która bezustannie poruszała się w górę i w dół pod obwisłą skórą 
szyi, wyglądała jak ruchoma klapka, otwierająca się i zamykająca przy każdym 
przełknięciu. Sąsiedzi z ławki bezgłośnie przekazali mu swój strach. Niósł się od 
jednego do drugiego, jak namacalna, lodowata kula śniegowa, do której każdy 
dokładał coś od siebie, by w końcu przekazać ją Adamowi w całym jej mroźnym 
ogromie. Trząsł się. Czuł, jak blaszane korony na jego zębach stukają o siebie. 
Przesuwał się na siedzeniu, byle dalej od miejsca, od którego wiał strach. Ale 

6 Sonderkommando – Oddział Specjalny żydowskiej Służby Porządkowej, którego głównym zada-
niem było wspieranie niemieckiej policji kryminalnej w grabieży mienia mieszkańców getta, w tym 
wykrywanie i konfiskata wartościowych towarów i przedmiotów.
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nie miał się już gdzie odsunąć i tylko kołysał się w miejscu. Niechcący co chwilę 
dotykał ramienia sąsiada i lekko go trącał. Zdał sobie sprawę, że wprawił w ruch 
całą ławkę. Cała ich szóstka już się kołysała, ich ciała stykały się.

Na dole, pośrodku posadzki w szachownicę, przystanął mundur z twarzą 
wzniesioną do nich na podest. Tak stawali kardynałowie w katedrach, z twarza-
mi zwróconymi do Ukrzyżowanego. Pośród czystych, białych ścian zabrzmiało 
nazwisko, wystrzeliło w pustej przestrzeni między schodami i opadło na głowę 
pierwszego z siedzących, tego na przeciwległym skraju ławki. Dwóch zonderowców 
już go odprowadzało na dół. Zwolniło się jedno miejsce. Ale pozostali aresztanci 
nie byli w stanie odsunąć się od siebie. Tylko jeden z nich pozwolił sobie na luksus 
westchnienia: – Oj, mamo... – i lekko trącając Adama w bok, wyszeptał: – Ma 
pan co wydać? – Adam bał się odwrócić do niego głowę, otworzyć usta. Szept nie 
ustawał: – Ja nie mam się czego obawiać. W mieście mam trochę zamurowanej 
biżuterii. Będzie za co wykupić sobie życie.

Po schodach, w górę i w dół, nieustannie przemieszczali się lekkonodzy, 
sprężyści Niemcy w zielonych mundurach. Ich rytmiczne stukanie obcasami 
przerywały tępe odgłosy bicia i dochodzące skądś zduszone krzyki. Potem ponad 
barierą ukazało się dwóch zonderowców znoszących po schodach skatowanego 
mężczyznę. Dwóch innych wprowadzało na górę kogoś z piwnicy. Adam w lot 
zrozumiał procedurę: jeden nowy aresztant, jeden stary. Serce podskoczyło 
mu do gardła. Szept obok niego się urwał i zapragnął znów go usłyszeć. Lekko 
szturchnął sąsiada i ledwo rozchylając wargi, zapytał: – A ci, co nic nie mają?

– Niedobrze – nadeszła odpowiedź.
– Co z nimi robią?
Z dołu znów wywołano nazwisko i drugi mężczyzna zerwał się z ławki. Po-

została czwórka nie odsunęła się od siebie. Dwie wieże z Sonderkommando 
wmaszerowały na górę i zabrały wywołanego. Sąsiad Adama coś wymamrotał 
do mężczyzny z drugiej strony. Adam nadstawił uszu. Każde słowo wydawało mu 
się niesłychanie ważne. Ale nie mógł niczego uchwycić. Serce za mocno mu biło. 
Odbijało się echem w ustach, w uszach, w skroniach. Na łysej głowie odczuwał 
ukłucia korzonków włosów, które dawno już wypadły. Zachciało mu się przecią-
gnąć dłonią po łysinie, by to dziwne uczucie ustało, ale bał się ruszyć palcem.

Czas upływał odmierzany miarowym rytmem ruchu na schodach. Cała sala 
była punktualnym, dobrze funkcjonującym zegarem. W regularnych odstępach 
czasu jedna z postaci na ławce podskakiwała jak lalka na sprężynce. W tym 
momencie otwierały się drzwi, jakby zaraz miał stamtąd wylecieć ptaszek ze 
staroświeckim „ku-ku”. Zamiast niego wypadało przez nie ciało z bezwładnymi 
nogami. Potem następował tik-tak kroków po schodach.

Pan Adam został na ławce sam. Odetchnął lżej. Strach go nie opuścił, ale 
jakby zastygł. Mózg Adama zaczął pracować. Wykupić sobie życie rzeczami 
ukrytymi na mieście... wydać adresy... dokładne miejsce. Życie jest wspaniałe. 
Fekalia to złoto i perfumy. Nagle stanęła mu przed oczami postać dawnego 
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przyjaciela, Samuela Cukermana. Adam znowu zadrżał, ale już nie ze strachu, 
tylko z przejęcia. Wydawało mu się, że Samuel siedzi obok niego i zajmuje całą 
pustą ławkę. Adam chciał się do niego uśmiechnąć po przyjacielsku. Ale usta 
zamykały mu metalowe korony, a język był suchy, sparaliżowany. Na łysej głowie 
pojawiły się krople potu. Adam widział piwnicę w domu Samuela, na mieście, 
przy Narutowicza. Widział szkatułkę z biżuterią, którą zakopał własnymi rękami. 
Ledwo się mógł doczekać aż go zawołają na dół.

Usłyszał swoje nazwisko. Nie podniósł się od razu. Czy to o niego chodziło? 
Chciał wyciągnąć legitymację, pokazać czarno na białym, że nie jest Rozenbergiem 
tylko Najmanem. Ale już nie miał legitymacji. Herr Suter wdeptał ją w ziemię. 
Nie był Rozenbergiem. Nie był Najmanem. Nie był. Poczuł tylko, jak ktoś zrywa 
się z ławki jak lalka na sprężynce, ustawia się między dwoma zonderowcami 
i schodzi po schodach do otwartych drzwi. To nie on przekroczył próg i znalazł 
się w ciemnym pomieszczeniu. Nie jego usta zakneblowano białą chustką. 
Więc komu zadano ten cios butem pod serce i w czyim ciele wszystko się naraz 
wywróciło? Co trzaskało i łamało się jak suche gałęzie? Błyskawica rozdarła 
ciemność, rozszalał się pożar. W środku, głęboko, wszystko zajęło się ogniem. 
Z tej głębi ktoś ryczał milionem megafonów: – Mam! Mam! – syrena na alarm 
w noc pożaru, krzyk, którego nikt nie słyszał.

Nie czuł, jak ciągną go w dół po schodach. Nigdy nie opuścił tej piwnicy 
huczącej rozpłomienioną ciemnością. Wydawało mu się, że jęczy setką ust, że 
jest pocięty na setkę kawałków, a każdy z nich przekrzykuje drugiego, skarży się 
innym. On sam był poranionym tłumem tłoczącym się między ścianami piwnicy, 
a płomień w jego ciele pożerał ciemność wokół.

O świcie wylano na niego wiadro wody. Ocknął się i zobaczył twarz zonde-
rowca oświetloną skąpym światłem wpadającym przez ośnieżone, zakratowane  
okno.

– Przygotuj się na przesłuchanie! – rozkazał zonderowiec i rzucił Adamowi 
szmatę. Adam chciał się nią wytrzeć, ale ręce odmówiły mu posłuszeństwa. Jakaś 
ociężałość zaciskała mu powieki. Nie mógł ich podnieść. Ktoś przyklęknął obok 
niego i ostrożnie ocierał mu twarz wilgotną szmatą. Z trudem otworzył jedno 
oko. Nic nie widział. Czyjś szept wdarł mu się do mózgu. To sąsiad z ławki coś 
do niego mówił: – Biedak, gorzej pan wypadł niż ja... A wie pan dlaczego? Bo 
ja od razu po pierwszych kopniakach wszystko wyśpiewałem... Może chce pan 
wysłać słówko rodzinie? Mnie pewnie niebawem wypuszczą. 

Adam chciał odpowiedzieć, ale obolałe usta go nie słuchały. Typek się od 
niego odsunął. Ze wszystkich kątów celi padały teraz adresy, nazwiska. Powoli 
je sobie powtarzał i pytał: – A co mam przekazać?

„Pozdrowienia” odpowiedział jeden z aresztantów. „Że żyję i nic mi nie jest”, 
wyjęczał drugi. „Niech mnie stąd zabiorą, bo nie wytrzymam... Niech poruszą 
niebo i ziemię...” – płakał trzeci. Czwarty wyszeptał: „Niech przyniesie... niech 
rozpruje materac...”. 
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Rezolutny typek gniewał się bez przekonania: – Teraz dopiero poszliście po 
rozum do głowy, ha?

W kącie charczał konający. Przy okienku stały dwie osoby i odmawiały mo-
dlitwę popołudniową. Przyłączył się do nich rezolutny typek. Poprawił czapkę, 
odwrócił się twarzą do ściany i zaczął się kołysać, pojękując z bólu przy każdym 
ruchu. Pozostali więźniowie jęczeli razem z nim, skatowane ciała przysuwały się 
jedno do drugiego. Udzielali sobie rad, zwierzali się. Obliczali siły, jakie im jeszcze 
pozostały. Każdy pytał swego ciała, czy wytrzyma czekający je dzień. 

Otwarły się drzwi i pierwszy wywołany, którego ciało jeszcze przed chwilą 
leżało bezwładnie jak kłoda, zerwał się z ziemi i wymaszerował z piwnicy. Czas 
ruszył z miejsca. Był w otwieraniu i zamykaniu drzwi. Część wywołanych na prze-
słuchanie zonderowcy przynieśli omdlałych, jak wczoraj Adama. Inni wczołgali 
się do celi o własnych siłach. Jeszcze inni trzymali się na nogach, ale byli zgięci 
wpół, a rękami przytrzymywali brzuchy jakby miały z nich wypaść wnętrzności. 
Czekający w piwnicy mieli zajęcie: nie stracić rachuby, kto wchodzi, kto wycho-
dzi i czyja teraz kolej. Niektórzy wywołani w ogóle nie wracali. Ich nieobecność 
wierciła w mózgach pytaniem: wolni czy zakatowani na śmierć? Bez ustanku 
kalkulowano i przekładano wynik na własny los i własne szanse. 

Rezolutny typek już dawno został wywołany i nie wrócił. Adam czuł do niego 
szacunek, podziwiał jego inteligencję. Przez cały dzień, czekając na swoją kolej, 
Adam rozmyślał o tym, że niektórzy ludzie, choć wyglądają zupełnie niepozornie, 
mają siłę, by w najniebezpieczniejszych momentach nie stracić głowy i zawsze 
wiedzą, co robić.

Kiedy światło dnia zaczynało już wyciekać z piwnicy, przyniesiono typka z po-
wrotem. Miał dziwnie powykręcane ręce i nogi. Zonderowcy rozciągnęli go na 
podłodze i oblali wiadrem wody. Otworzył nabiegłe krwią oczy i usta, z których 
kącika wylewała się strużka krwi. Wyglądał jakby się uśmiechał. 

Aresztanci przysunęli się do niego. W ich wzroku była pogarda, uraza i gorzka 
litość nad sobą. Jeden z nich mokrą szmatą ocierał twarz skatowanego mężczyzny, 
chcąc zatrzymać strumień krwi cieknący mu z ust. Typek czerwonym językiem 
oblizywał zakrwawione wargi. Nie można było zrozumieć jego jęków. Ktoś przy-
tknął mu ucho do ust i przetłumaczył wreszcie mowę cierpienia: – Mówi, żeby się 
nad nim zlitować... Mówi, że ma żonę i dzieci... Mówi, żeby go nie zapomniały... 

Drzwi się nagle otwarły. Wołano Adama Rozenberga. Podłoga piwnicy zamie-
niła się w trampolinę. Stopy Adama odbiły się od niej.

 
*

Pokój, do którego go teraz wprowadzono, tonął w półmroku. Wielkie okna 
były zasypane śniegiem i obrośnięte krętymi, białymi gałązkami dzikiego wina. 
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To ich biel zasłaniała światło dnia. Trzy duże biurka ustawione w kształt litery 
ches7 były otwartą stroną zwrócone do wchodzącego, jak rozwarte cęgi czekające 
na główkę gwoździa. Za środkowym biurkiem siedział wielki kapłan Kripo, Herr 
Suter, barczysty, z postawy przypominający karła. Pan Adam ukłonił się w pas 
i głęboko odetchnął. Na widok Sutera poczuł się raźniej. Lepiej było mieć do 
czynienia z nim, niż z kimś nieznanym. Suter przynajmniej nie bił.

Wielka, żabia twarz Sutera z okrągły nosem w kształcie kartofla była zanu-
rzona w stosie papierów. Para oczu, okrągłych jak groszki, patrzyła znad nich 
na Adama jakby go nie poznając, jak się patrzy na przedmiot. Pan Adam poczuł, 
że to spojrzenie przywraca cały ból w jego obitym ciele – i odwaga go opuściła. 
Skurczył się i zachwiał. W tym momencie w pokoju pojawił się drugi Niemiec, 
ten akurat z dobroduszną, ludzką twarzą. Uśmiechając się do Adama jak stary 
znajomy, podszedł do bocznego biurka i ruchem ręki zaprosił go, by się zbliżył. 
Ten uprzejmy człowiek ubrany był po cywilnemu i przemówił w dźwięcznym jidysz, 
przez który tylko od czasu do czasu przebijał niemiecki.

– Dzień dobry, panie Rozenberg, witam – powiedział ciepłym głosem. – Mie-
liśmy trudności, by pana odnaleźć. Skąd panu przyszło do głowy zmienić nazwi-
sko? – Adam nie był w stanie wydobyć z siebie ani słowa, a Niemiec uprzejmie 
kontynuował. – Przez całe życie pan pracował, by rozsławić nazwisko Rozenberg, 
a tu nagle je pan odrzuca? To przecież niegodne, nieuczciwe. Proszę wybaczyć tę 
uwagę. Zawsze chciałem pana poznać. Nie było przemysłowca w Litzmannstadt... 
proszę wybaczyć... wówczas jeszcze w Łodzi... który by nie wymawiał pana na-
zwiska z nabożeństwem. Ja8, z nabożeństwem. So9, dziś mam wreszcie okazję 
się panu przedstawić, panie Rozenberg. Wie pan, kim jestem? Nie wie pan? No 
tak, skąd miałby pan wiedzieć? Wielkie osobistości są wszystkim znane, a same 
nikogo nie znają. – Uprzejmy człowiek jakby zapomniał w tym miejscu wymienić 
swoje nazwisko. Zmienił temat monologu. – A jak się panu tu żyje w getcie? Nie-
źle? Kluski, twarde i miękkie10 pomagają dostosować się do warunków? Niech 
to zostanie między nami: ile pan jeszcze posiada, przyjacielu?

– Gar nichts!11 – wybełkotał Adam po niemiecku. – Jestem fekaliarzem!
– Jest pan fe...? – przyjacielski mężczyzna śmiał się. – Widzę, że jest pan 

z tego dumny. Bardzo słusznie. Ja, nobliwe zajęcie... fe... fekaliarz! – Niemiec 

7 Ches lub chet, ósma litera alfabetu hebrajskiego, podobna kształtem do U.

8 Tak (niem.).

9 Więc (niem.).

10 Kluski (jid. lokszn) – w slangu czarnego rynku – dolary. Twarde to złote monety dolarowe, mięk-
kie – papierowe.

11 Absolutnie nic (niem.).
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z trudem powstrzymywał śmiech. – Jawohl... to też ważna społecznie funkcja. 
Oprócz tego zapewnia kartki na żywność. Szklankę mleka dziennie. Daje to 
panu możliwość zaoszczędzenia, może nawet dokupienia kilku klusek. Ile dziś 
szklanka mleka stoi na czarnym rynku? Co pan tak na mnie patrzy, panie Ro-
zenberg? Pan nie wie, o czym mówię? Nie wie pan, co to kluski? A co to twarde 
i miękkie, to pan wie? Trzyma się pan jeszcze przedwojennej terminologii, jeśli 
chodzi o walutę? Nie za bardzo angażuje się pan w życie getta, jak widzę... A co 
porabia szanowna małżonka i dzieci?

Pan Rozenberg był kompletnie zagubiony: – Nie mam żony ani dzieci, panie...
– Umarły? Przykro mi to słyszeć. Zapewne nie z głodu...
Pan Adam z wysiłkiem zmobilizował resztkę odwagi, jaka mu pozostała: – Mam... 

biżuterię! Zakopaną w mieście! W piwnicy... Jestem gotów pokazać... Mam!...
Uprzejmy pan kiwnął z boku na Sutera i obaj Niemcy w tej samej chwili po-

chylili się w stronę Adama.
– Miło mi to słyszeć – powiedział Niemiec już rzeczowym tonem. – Jakiej 

mniej więcej wartości? Zapewne nie może pan sobie tak od razu przypomnieć. 
Proszę się tym nie przejmować. To można łatwo stwierdzić. Wiemy, że jest pan 
uczciwym człowiekiem i że pan nie kłamie, kiedy może się to wydać. – Przysunął 
się z krzesłem do biurka i spoważniał. – Mamy do pana pełne zaufanie. Sam pan 
przecież widzi. Traktujemy pana z szacunkiem. Obraca się pan w tak wysokich 
kręgach, w śmietance żydostwa. Zrobi nam pan uprzejmość. Jak to się mówi 
w getcie: ręka rękę myje. Bardzo słusznie. Sądzę, że jeśli chodzi o pańskie pie-
niądze, to leżą gdzieś schowane i nikt z nich nie korzysta. Panu też, gdyby pan 
je tutaj miał, na nic by się nie zdały. Najlepszą walutą, prawdziwym złotem, są 
w getcie „rumki”. Za to nam może to pomóc rozwiązać poważne problemy wo-
jenne, rozumie pan? Przecież jest pan inteligentny. Mamy dla pana interesującą 
propozycję. Pan przeżyje wojnę pod naszą ochroną... „Rumków” też panu nie 
zabraknie. Ale, jak mówiłem, posuwajmy się systematycznie. Najpierw pański 
wkład. Zrobimy małą wycieczkę do miasta, panie Rozenberg. Jakie pan ma 
piękne germańskie nazwisko!12

Obaj Niemcy się podnieśli i zasalutowali sobie „Heil Hitler”. Pan Adam się 
ukłonił. W tym momencie drzwi otwarły się jakby same z siebie. Dwóch zonde-
rowców odprowadziło Adama do piwnicy. 

Adama ogarnęły mdłości od zapachu, który powitał go na dole, od widoku 
leżących ciał i szeroko otwartych oczu przepełnionych szalonym strachem. Ci, co 
mogli się ruszać, przysunęli się do niego. Obrzucono go pytaniami – ciekawymi, 
zawistnymi, pełnymi nadziei.

12 Aluzja do nazwiska głównego ideologa narodowego socjalizmu. Alfred Rosenberg (1893–1946), 
głosiciel skrajnego antysemityzmu oraz idei wyższości rasy aryjskiej, był ministrem Rzeszy ds. oku-
powanych terytoriów wschodnich.
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– Zawiozą mnie do miasta – uciął Adam i ukrył twarz w ramionach. Nie chciał 
się więcej odzywać. Miał coś ważniejszego do roboty. Musiał uciszyć panujący 
w głowie chaos.

Miał na to dużo czasu. Całą niespokojną, gorączkową noc. Dopiero teraz widział 
jasno, co się dzieje w piwnicy. Powietrze było rozpalone i ostre jak otwarta rana. 
Z kąta, gdzie leżał konający, nie dochodziło już rzężenie. Adamowi wydawało się, 
że tamto miejsce jest puste i jeszcze bardziej niż przedtem napawa przerażeniem. 
W jego mózgu plątały się niejasne myśli. Chciał się z nich wyplątać. Przyszedł 
tutaj, by poznać prawdę i wyciągnąć wnioski. Tu, w piwnicy, czuło się śmierć za 
życia. Cierpienia, jakich sam tu zaznał i jakich był świadkiem, były umieraniem 
przed śmiercią, po kawałku, obrzydliwie. Ale on się nie da. Wypędzi śmierć ze 
swojego życia. Jak długo dane mu będzie żyć, będzie utrzymywał porządek, 
przywróci właściwą kolejność. Życie i śmierć nie powinny współistnieć. Najpierw 
jest życie. I on je będzie chronić przed obrzydlistwem bólu, by się za każdą cenę 
uwolnić od cierpień, nawet najmniejszych. Nawet takich, jakie mogła mu sprawić 
kucharka Rejzl. Adam nie musiał się już więcej uczyć. Tu, w tej piwnicy, w końcu 
dojrzał i zmądrzał. Nawet jego przywiązanie do Krejny było fałszywe, niedobre. 
Zebrało mu się na śmiech na myśl o tym szaleństwie. Jak cierpiał, kiedy dostała 
„zaproszenie na ślub”! Jakie to było bezsensowne!

Następnego dnia rano wywołano go. Tym razem wyprowadzono go na uli-
cę, gdzie czekała na niego czarna limuzyna. Siedział wciśnięty między dwóch 
umundurowanych Niemców, niczym między dwie kolumny z żelazobetonu, 
twarde i lodowato zimne. Obaj Niemcy mieli na czapkach symbole trupiej  
czaszki.

Limuzyna okrążyła kościół i wyjechała przez bramę pod mostem. Potem był 
odcinek Zgierskiej z drutami po obu stronach, aż pojawił się plac Wolności. Bez 
pomnika Kościuszki wyglądał nieznajomo. Limuzyna ślizgała się dalej i do Ada-
ma powróciło dalekie wspomnienie własnego auta i własnego szofera Mariana. 
Miał przez chwilę złudzenie, że oto jedzie do swojej fabryki. Ale długo się ono 
nie utrzymało. Jechali przez obce miasto. Adam orientował się jedynie według 
kierunku, w którym jechali. Same ulice wydawały się szersze. Były obwieszone 
flagami ze swastyką i prawie puste. Adama ogarnął strach. Zapragnął jak naj-
szybciej wrócić do getta. 

Przy Narutowicza, gdzie powinien znajdować się dom Samuela, Adam już 
zupełnie się pogubił. Zabrało mu dobrych kilka minut, by odróżnić dobrze znany 
dom od innych. W końcu wyciągnął rękę i pokazał, gdzie auto ma się zatrzymać. 
Wysiedli: jeden SS-man z przodu, drugi z tyłu, a Adam w środku. Pokojówka 
w czarnej sukience z białym fartuszkiem na biodrach przywitała wchodzących 
„Heil Hitler”. Z salonu, gdzie Adam tańczył kiedyś na balu sylwestrowym, wyszła 
jasnowłosa dama i też powitała gości „Heil Hitler”. SS-mani wymienili z nią 
półgłosem kilka uprzejmych słów, a Adam nie mógł oderwać oczu od domowej 
sukienki damy, która wydawała mu się wielce znajoma. 
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Droga do piwnicy była wolna. Adam zszedł. Przeniknęło go nagle bardzo 
osobiste uczucie. To tu przeleżał długie tygodnie ze swoją Sunią. Tutaj prze-
kształcił się z wolnego człowieka w uwięzione zwierzę. Dano mu łopatę. Padł 
rozkaz: – Arbeiten, los!13

Zostawili go samego w piwnicy. Przez chwilę nie ruszał się z miejsca, by natłok 
wrażeń trochę się uspokoił. Z trudem zebrał myśli, wysilał pamięć. Pochylony 
zaczął odmierzać kroki. Gdzieś tu musiał być tunel, który wykopał, by uciec. To tu, 
dziesięć stóp od ściany... Nacisnął stopą na łopatę. Z ust wyrwał mu się okrzyk. 
Ból w kręgosłupie jakby go przeciął na dwoje. Ziemia była twarda. Zacisnął zęby. 
Łzy bólu i bezsilności zamgliły mu oczy. Ale musiał przecież zrobić ten ostatni 
wysiłek. Zrzucił marynarkę, zdjął koszulę mokrą od potu i na nowo zamierzył 
się łopatą na uparty grunt. Jęcząc i prychając borykał się z nim, tylko od czasu 
do czasu pozwalał sobie na odpoczynek i przerywał pracę, by złapać oddech, 
odczekać, aż ból w całym ciele przycichnie. W jednym z takich momentów przez 
małe okienko piwniczne zauważył Wojciecha, dawnego służącego Samuela. Niby 
to rąbał drewno, ale patrzył w jego stronę. Adam odwrócił się do niego plecami. 
Ogarnęła go panika. Może Wojciech ukradł zakopany skarb Samuela? Adam 
już nie zwracał uwagi na ból. Przykrył go warstwą ziemi, razem z grudami, które 
uwalniał z twardego pancerza gruntu. Jeden z SS-manów zszedł, by mu powie-
dzieć, że minęła już godzina i dał mu jeszcze piętnaście minut. 

Adam odrzucił łopatę i położył się. Po usunięciu wierzchniej warstwy grunt 
łatwiej mu się poddawał. Grzebał rękami, drapał, wyrzucał garście ziemi, jak 
żółw, który chce się zakopać w piasku. Jego ręka sięgała coraz głębiej. Już jej 
nie widział ani nie czuł. Była grabiami rozpaczy. Ale za dużo nią nie zdziałał. Pa-
znokcie grzebały, grzebały, ale nic nie znalazły. Znowu chwycił łopatę, a potem 
na powrót opuścił się na kolana. SS-man pojawił się i oznajmił, że minęła kolejna 
godzina. Groził, złościł się. Dał mu jeszcze pięć minut. 

Adam szlochał, ślinił się, grzebał obiema rękami, całym ciałem... aż paznokcie 
w końcu poczuły twardy jak kamień przedmiot: szkatułkę z biżuterią Samuela.

Leżał z palcami zaciśniętymi wokół skarbu, z brudną, umazaną twarzą ponad 
dołem – i pozwolił, by łzy strumieniem do niego wpływały. – Mam! Mam! – trząsł 
się w spazmach.

SS-mani znaleźli go rozciągniętego na ziemi. Złapali go za kołnierz i podnieśli. 
Podał im szkatułkę i patrzył przez łzy z pokorą i triumfem.

W drodze powrotnej nie czuł bólu. Czuł się jak dziecko po długim płaczu, jak 
dziecko, które zrobiło psikusa i uszło mu to na sucho. Jego spojrzenie tańczyło 
po przesuwających się za oknem obcych ulicach. Gdzieś, na jednej z nich, 
w murze swojej fabryki zamurował puszkę po cygarach pełną waluty. A w innym 
miejscu, w murze białego pałacyku, leżała ukryta jeszcze jedna taka puszka. Tylko  

13    Do pracy, już! (niem.).
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że puste, obce ulice nie wiedziały o tym i nie dowiedzą się. Herr Suter ze swoimi 
kolegami też nie. Wiedział o tym tylko Samuel. Ale Samuel był głupcem, a poza 
tym miał w piwnicy radio. Samuela można było ubiec. I tak na Samuela zapadł 
wyrok wydany nie przez Niemców, a przez Adama Rozenberga. 

W „czerwonym domku” dwóch strażników zostawiło go i kazało się zamel-
dować w pokoju numer cztery. Wbiegł po schodach jak domownik. Herr Suter 
już na niego czekał i od razu przywołał go do biurka. Ani słowem nie wspomniał 
o znalezionej przez Adama szkatułce, tylko z miejsca przedstawił mu swoją pro-
pozycję: – Będziesz zatrudniony jako mąż zaufania Kripo. – Herr Suter zwracał 
się do niego na ty i mówił poważnym głosem. – Dostaniesz wszystkie przywileje. 
List żelazny, legitymację. Ale najpierw musimy zobaczyć, co jesteś wart. Chcemy 
nazwisk, adresów, gdzie szukać i mieć pewność, że nie stracimy przez ciebie czasu. 
Stawiaj się codziennie do raportu, a teraz możesz iść do domu. A gutn szabes14.

Pan Adam szedł przez wyludnione getto. Była sobota, późno po południu 
i tylko wysiedlani, obładowani torbami i tobołkami, ciągnęli w kierunku więzie-
nia. Adam spieszył do Krejny. W momencie, kiedy poczuł się wolny, zapomniał 
o swoich przemyśleniach w piwnicy Kripo. Znowu go do niej ciągnęło. Chciał się 
przed nią poskarżyć, wzbudzić jej współczucie, położyć się do łóżka – spiesząc 
do niej, wyobrażał sobie, jak się nim opiekuje. Wyraźnie słyszał jej wyzwiska, 
czuł na sobie jej gniewne, palące spojrzenie, a jednocześnie odczuwał dotyk 
jej rąk, przemawiających zupełnie innym językiem. To było wspaniałe uczucie 
tak biec do niej. Sprawiało, że czuł się uroczyście, w euforii. Obiecał sobie, że 
wynagrodzi jej wszystko, nie da jej głodować, jej dzieciarni też. Wystroi ją, kupi 
jej sukienki i buty. Dostanie dobre mieszkanie na Marysinie, nie będzie jej bra-
kować drewna i węgla na opał. Do wszystkich brudnych prac kogoś zatrudni. 
Krejna będzie tylko gotować, a nocami będzie z nim sypiać. Nazajutrz wystara 
się u Sutera, by ją zwolnili.

 
*

Próg domu przy Piaskowej był zasypany śniegiem. W środku pokoiki wyglądały 
jak po napadzie. Graty i szmaty porozrzucane. Kuchnia zimna jak lód. Pan Adam 
wyskoczył na dwór. Chciał biec, uciekać – ale nie mógł się oderwać od tego miej-
sca. Godzinami przemierzał ulicę tam i z powrotem. Zapadł zmrok. Zbliżała się 
godzina policyjna. Adamowi wydawało się, że czeka na przyjście Krejny. Że zaraz 
pojawi się na rogu razem z dzieciarnią. Nie mógł sobie wyobrazić, że naprawdę 
odeszła. Bez niej wszystko wydawało się puste. Uporczywa walka, by utrzymać 

14  Dobrego szabatu (jid.).
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się przy życiu, straciła sens. Nie, nie czuł takiego smutku jak po utracie Suni 
czy Jadwigi. To było zupełnie inne uczucie. Wiązało się z tym nieomal religijnym 
doznaniem, jakie budziło w nim obcowanie z Krejną. Jej zniknięcie podkopało 
fundament jego życia. Świat nie mógł bez Krejny istnieć.

Późnym wieczorem wrócił do mieszkania. Chciał się przygotować do drogi, 
stawić się następnego dnia na Czarnieckiego, by wyruszyć na poszukiwanie 
rodziny. Zaczął szukać plecaka, chcąc dopakować do niego trochę rzeczy, które 
znalazł u siebie w pokoiku. Ale plecak zniknął. Brakowało też kawałka chleba, 
który jeszcze miał, kiedy Suter po niego przyszedł. Taka ona była, ta Krejna. 
Wybaczył jej to. Zdawało mu się nawet, że czuje dzięki temu jej obecność, jej 
urok. Nawet mu się zrobiło lżej na sercu. Nie rozbierając się, położył się do łóżka. 
Następnego dnia wstanie wcześnie, umyje się zimną wodą i pójdzie do punktu  
zbiorczego.

Rano przyszedł po niego żydowski donosiciel z Kripo, aby zaczął swój pierwszy 
dzień pracy. Pan Adam nie słyszał ani słowa z tego, co szpicel do niego mówi. 
Nie pojmował, dlaczego zmierza w stronę „czerwonego domku”, podczas gdy 
jego serce pędzi na Czarnieckiego. Ale jak tylko przekroczył próg Kripo, zobaczył 
posadzkę w szachownicę i ławkę na górnym podeście, gdzie czekali aresztanci, 
wszystko w nim zaczęło działać inaczej. Mózg jakby ruszył w odwrotnym kierunku. 
Wzrok, słuch, wszystkie zmysły ocknęły się, by przypomnieć mu śmiertelny strach, 
który wszystko inne rozbijał w proch. Odejście Krejny przestało się liczyć. Wprost 
przeciwnie, dostrzegł w nim rękę losu. Przywiązanie było zgubą. Zniknięcie Krejny 
było znakiem, że przed Adamem droga była wolna, gotowa na nowy początek.

Herr Suter nie miał dziś jeszcze instrukcji dla Adama. Zamiast tego żydow-
ski szpicel zapoznał go z doświadczonymi kolegami. Przerobili oni z Adamem 
nowy dla niego rozdział księgi getta, pouczający i zajmujący. Przysłuchiwał się 
z uwagą. Ważne było, żeby jak najlepiej zapoznał się z dziedziną swej pracy. Ale 
praktycznych ani taktycznych rad nie potrzebował. Sam był niezłym strategiem 
przyzwyczajonym do systematycznego myślenia. Postanowił pracować dwutorowo: 
po pierwsze, przypomni sobie nazwiska łódzkich bogaczy, których znał przed 
wojną, i wykryje, czy są w getcie. To będzie jedna lista. Na drugiej będą nazwiska 
nieznajomych, o których dzięki swoim kontaktom dowie się, że posiadają ukryte 
skarby. Zrobi też trzecią, prywatną listę tych, z którymi miał porachunki.

 Tak Adam został szpiclem Kripo i przekształcił się w uprzejmego, miłego 
człowieka. Był dobrym słuchaczem, interesował się życiem ludzi, z którymi 
nawiązywał znajomość. Chętnie mu się zwierzano. Po jakimś czasie miał nie 
tylko listy, ale całą osobistą kartotekę z nazwiskami setek mieszkańców getta, 
których śledził jak doświadczony detektyw, by potem przesądzić o ich losie. Była 
to gra zapierająca dech. Adam tak się w nią wciągnął, że gdyby obudzono go 
w środku nocy i zapytano o jakieś nazwisko z jednej z list, mógłby wyrecytować 
całą biografię danej osoby, ze wszystkimi informacjami finansowymi, z dokładnym 
bieżącym stanem kasy i aktualnym adresem na dokładkę. 
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Jak tylko dostał list żelazny i pierwszą pensję, wyremontował swoje pokoiki 
przy Piaskowej i wstawił dobry piec. Nie zrezygnował z planu przeprowadze-
nia się na Marysin, ale na razie potrzebował jeszcze tego kąta, ogrzanego 
atmosferą domu. Przez jakiś czas bił się z myślą, czy powinien przybić na 
drzwiach oficjalną wywieszkę. Afiszowanie się jako człowiek Kripo miało swoje 
złe strony. Mogło odstraszyć ludzi i okazać się niebezpieczne po wojnie. Ale 
przeważyły zalety. Uniknie w ten sposób nieprzyjemnych nocnych obław i przy-
padkowych rewizji policji żydowskiej. W końcu Piaskowa była ślepym zaułkiem 
i mieszkali tu najwięksi biedacy. Ani nie chciał wśród nich pracować, ani się 
z nimi przyjaźnić. Tak więc na drzwiach pana Adama pojawiła się tabliczka: 
„Adam Rozenberg, Vertrauensmann der Kripo”15. Miał niezłą zabawę, przyglą-
dając się, jak sąsiedzi przechodząc obok jego drzwi przyspieszają kroku, jakby 
mieszkał tam sam diabeł. To, że omijają go z tego powodu, o wiele bardziej 
się Adamowi podobało, niż kiedy odsuwali się od niego za czasów pracy przy  
fekaliach.

Pan Adam chodził do „czerwonego domku” we wczesnych godzinach rannych 
wypoczęty i wygimnastykowany, po dobrym śniadaniu, a przede wszystkim – po 
kilku filiżankach prawdziwej, wspaniałej kawy. Lubił chodzić na świeżym, ostrym 
powietrzu, po jeszcze cichych ulicach. Szczególnie upodobał sobie pusty kawa-
łek ulicy między kościołem a płotem ogrodu plebanii, przy „czerwonym domku”. 
Lubił codzienne napięcie towarzyszące wchodzeniu do „domku” – groźnego dla 
całego getta, a niemalże swojskiego dla niego. Głęboko wciągał wypełniające 
go powietrze przesycone strachem, lubił poczuć jego specyficzną atmosferę, 
przeraźliwie uroczysty rytm czasu, który przebiegał tu inaczej niż w całym  
getcie. 

Wchodząc do budynku, był czasem podekscytowany, ale nie ze strachu. 
Przypominało to raczej uczucie, jakiego doznawał w Hiszpanii podczas walk by-
ków. Zduszone wycie zza drzwi piwnicy przypominało mu tamte emocje, chociaż 
dobrze wiedział, że w tym przypadku chodzi raczej o rzeź byków niż o corridę. 
Pod wpływem jakiegoś niekontrolowanego porywu zbiegał często do piwnicy, 
przypatrywał się i przysłuchiwał. Chłonął w siebie ten „zew krwi”, był nim odu-
rzony. Nie było w nim odrazy ani wstrętu do tego, co widział. Było podniecenie, 
jakie czuje mężczyzna patrzący na powoli rozbierającą się kobietę. A ponieważ 
czerpał taką przyjemność z pobytów w piwnicy, odczuwał wdzięczność wobec 
tych na wpół zarżniętych byków. Łagodnie do nich przemawiał. Z ciekawością 
obserwował ich rany. Wyciągał z kieszeni proszek przeciwbólowy i w największej 
tajemnicy podawał go skatowanemu, jak pomocny domownik. Spoglądał w niebo 
i pocieszał: – Bóg się zmiłuje.

15 Zaufany człowiek Kripo (niem.).
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Był już za pan brat z Herr Schmidtem, uprzejmym Niemcem, który przyjął go 
za pierwszym razem, z Herr Suterem i z umundurowanymi, rosłymi żołnierzami16. 
Wszyscy mówili mu na ty, po koleżeńsku, i Adam był z tego zadowolony. Jedy-
nym, którego nie mógł znieść, był szturmowiec, który paradował z wielkim psem 
myśliwskim. Kiedy tylko Adam zauważał psa, oddalał się od niego i jego pana.

Resztę Niemców całkiem lubił. Niektórzy byli wykształceni i prowadził z nimi 
rozmowy niemające żadnego związku z pracą. Dyskutowali z nim o filozofii, o religii 
lub wypowiadali się o Żydach w ogóle. Był też wśród nich jeden całkiem dobry 
szachista, któremu Adam najpierw dawał popalić, a potem pozwalał mu wygrać, 
lub – w przypływie miłości własnej – choć zremisować.

W kwestii spraw żydowskich i statystyki Niemcy byli poinformowani lepiej od 
Adama. Nie mówiąc już o tym, że lepiej znali jidysz. Sam Herr Suter uważał się 
nawet za znawcę hebrajskiego. Poprawiali błędy w jidysz Adama, co bawiło go 
na równi z nimi. Co do Żydów, nie tylko się z nimi zgadzał, ale jeszcze dodawał 
własne inteligentne argumenty. Herr Suter raz nawet zauważył: – Mówisz, jakbyś 
nie był Żydem.

Adam odpowiedział mu: – Naturalnie, że nie jestem Żydem. Nigdy nie byłem. 
Bo co to znaczy być Żydem? Naród to nie jest. Języka nie posiada. Religia? Ja 
nie jestem religijny, jak zresztą większość z nich. Żyd nawet nie ma definicji, Herr 
Suter. Dlatego uważam, że Żydem może być tylko ten, kto chce. A ja nie chcę. 

Suter potarł swój kartoflowaty nos. Był innego zdania: – Przestań. Żydzi to 
plemię. Wszyscy Żydzi mają tę samą krew. Czy możesz wypompować sobie 
żydowską krew z żył? Głupcze, krew kształtuje charakter. Marna krew – marna 
jakość. Intryganci, kłamcy, oszuści, złodzieje. Sprytni jak lisy, a i tak bydlęta.

Pan Adam udał, że się namyśla. Wiedział, jak daleko może się posunąć 
w szczerości, by ich nie obrazić. – Możliwe, Herr Suter. Ale faktem jest, że nie 
chcę być Żydem. 

To wywołało uśmiech na żabiej twarzy Sutera. – Zejdź do piwnicy i zapytaj 
tamtych, czy chcą. Gdyby to była kwestia woli, Żydów by już dzisiaj nie było. 
Rozumiesz? Ale ponieważ to kwestia krwi... muszą zdechnąć. Ej, co tak opu-
ściłeś mordę? Nie o tobie mówiłem. Ty nam przecież pomagasz. Dlatego lituję 
się nad tobą, a niech mnie. Ale co na to poradzisz? Nie możesz przecież wyjść 
z własnej skóry. 

Oprócz takich uduchowionych konwersacji i wódeczek z Niemcami Adam miał 
okazję poznać bliżej swoich własnych kolegów, żydowskich „mężów zaufania” 
pracujących dla Kripo. Byli wśród nich dowcipnisie i wesołki, którzy za dużo się 

16 W siedzibie policji kryminalnej przy pl. Kościelnym pracowało w czasie wojny około 20 niemieckich 
funkcjonariuszy. Na parterze zakwaterowany był oddział żydowskiej policji porządkowej. Z Kripo 
współpracowała sieć żydowskich konfidentów, którzy dostarczali Niemcom informacji o mieszkań-
cach getta.
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nie zastanawiali i chcieli tylko korzystać z życia. Byli też ludzie poważni i mądrzy, 
którzy uważali się za dobrych Żydów, a nawet stali się religijni. Przechwalali się 
między sobą dobrymi uczynkami: za wkopanie jednego Żyda pomagali dwóm 
innym. Troszczyli się o getto, czuli się za nie odpowiedzialni. Pan Adam chętnie 
spędzał czas i z beztroskimi wesołkami, i z odpowiedzialnymi, poważnymi. Ale 
lepiej się czuł z poważnymi. Mieli szacunek dla jego wykształcenia i cenili Ada-
ma, który już w normalnych czasach wykazywał wielkie zdolności. Zarówno jego 
polski, jak i niemiecki świadczyły o tym, że nie był jakimś tam prowincjuszem, 
tylko człowiekiem światowym. Aby im się przypodobać, Adam bez większego 
wysiłku naśladował ich żydowski patriotyzm i podobnie jak oni przy każdej okazji 
wspominał Boga.

Często go zapraszali do swoich porządnych domów, przyjmowali z poważa-
niem, częstowali dobrymi rzeczami. Znalazł wśród nich kilku miernych szachi-
stów i z całą powagą zasiadał z nimi do szachownicy. Reszta przyglądała się 
grze z namaszczeniem. Ziewali, a jednocześnie dopiero teraz pojmowali, jaką 
to głowę pan Adam nosi na karku. 

Gra w szachy zajęła ważne miejsce w życiu Adama. Kiedy już zaznajomił 
się z nowym fachem, miał dużo wolnego czasu i nie chciał go tracić jedynie na 
kobiety i powieści kryminalne. Chciał zachować ostrość umysłu. Przeszukiwał 
getto w poszukiwaniu dobrych partnerów do gry i często mu się udawało za kilka 
marek wynaleźć jakiegoś żebraka dorównującego mu bystrością. Najczęściej 
grali w ich ciemnych, zimnych norach, bo nie chciał się przed nimi zdradzić, kim 
jest i czym się zajmuje. Co się działo poza szachownicą, w mieszkaniach, które 
odwiedzał, nie obchodziło go. Choć nadal przesadnie troszczył się o czystość, 
doświadczenie nauczyło go tolerancji dla brudu i smrodu. Kawałek stołu był 
wszystkim, czego potrzebował.

Praca w Kripo pobudziła intelekt i energię Adama. Dużo filozofował i rozmyślał 
o życiu, o naturze ludzkiej i o sobie samym. Odnosił wrażenie, że jego wewnętrzna 
przemiana, która zaczęła się wraz z wybuchem wojny, teraz się dopełniła. Był 
innym człowiekiem – doskonalszym, dojrzalszym. 

 
*

Przez całą noc cicho padał śnieg. Gdzieś w późnych godzinach ryk syren 
rozniósł się po śpiącym getcie. Alarm lotniczy. Częste zjawisko w ostatnich tygo-
dniach. Pan Adam leżał w łóżku i oczekiwał na hałas samolotów. Ale dźwięk nie 
nadszedł, nawet z daleka. Adam już nie mógł zasnąć. Jakieś bezsensowne obrazy 
z pogranicza jawy i snu plątały mu się po głowie i utrzymywały go w nieznośnej 
półświadomości. Rano był zmęczony. Śnieg przestał padać i do okna zaglądało 
słońce. Adam zmobilizował całą energię, wyskoczył z łóżka i podbiegł do okna. 
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Na parapecie stał odbijający światło słoneczne słój, w którym pływały dwie rybki. 
Pan Adam dostał go wczoraj od Schulza, volksdeutscha odpowiedzialnego za 
zmywanie plam krwi ze schodów i z szachownicy posadzki, pełniącego rolę stróża 
a zarazem szpicla-podsłuchiwacza. Adam kiedyś uciął sobie z nim pogawędkę 
i Schulz opowiedział mu, że hoduje ryby. To obudziło w Adamie tęsknotę za 
tropikalnym akwarium, które przed wojną miał u siebie w biurze. Ledwo uprosił 
Schulza, żeby mu przyniósł, za całe trzydzieści marek, te oto dwie małe rybki.

Pan Adam wsypał do słoja okruszki starego chleba i poszedł napalić w piecu. 
Potem napełnił balię służącą mu za wannę. Stanął na środku pokoju i zrobił 
gimnastykę. Potem bez chwili wahania zanurzył się w zimnej wodzie. 

Woda wbiła się szpileczkami w pory rozgrzanej skóry i rozbudziła w nim 
wszystkie komórki. Kiedy wyskoczył na podłogę, odzyskał już swą zwykłą ruchli-
wość. Tylko niewyspane oczy trochę go piekły. Miał nadzieję, że świeże powietrze 
spędzi z nich zmęczenie.

Włożył czystą bieliznę, zakupioną od Jude17 z Luksemburga. Jego bielizna 
odzyskała swój przedwojenny kolor. Teraz, podobnie jak jego koledzy, oddawał 
ją do gettowej pralni, gdzie traktowano ją z takim samym szacunkiem jak bieli-
znę niemieckich żołnierzy. Włożył nowy garnitur, nabyty od pewnego czeskiego 
doktora, i zasiadł do śniadania. Nie odczuwał zwykłego apetytu, ale się tym nie 
przejął. Tym lepiej – musiał przecież uważać na kapryśny brzuszek, który znowu 
zaczął się wydymać, mimo codziennej gimnastyki. Wypił za to dużo kawy, i dla 
przyjemności, i by się do reszty uwolnić od senności.

Już stał w pelisie – skarbie, który nabył od jakiegoś Jude z Hamburga. I zanim 
wyszedł, podszedł jeszcze raz do słoja sprawdzić, czy nie wsypał rybkom za dużo 
jedzenia. Szmatką wyłowił pozostałe okruszki. Rybki nie powinny się przejadać, 
mogłoby to im zaszkodzić. Chciał, by były zdrowe i długo żyły.

Na dworze powitał go czysty, łagodny zimowy poranek. Było jeszcze wcze-
śnie, ale dni były teraz dłuższe i słońce nieźle już się posunęło na swej drodze. 
Ulice były pokryte świeżym, niezadeptanym śniegiem. Pan Adam szedł dużymi 
krokami, wtulony w ciepłe futro, w czapce z nausznikami. Miał ciemnozielone 
okulary słoneczne, jedyną pamiątkę, jaka się uchowała po jego żonie Jadwidze. 
Z tymi okularami ostatnio się nie rozstawał. Nosił je przy każdej pogodzie. Nie 
tylko chroniły oczy, ale czuł, że zakrywają mu całą twarz, jakby nosił maskę.

Przyjemnie było jako pierwszy niszczyć gładkość śniegu wysokimi, gumo-
wymi botami, które nabył u pewnego Jude z Berlina. Oczy już go nie piekły. Jak 
ruchliwe, ciekawskie wiewiórki skakały po szerokiej ulicy, która przez zielone 
szkła okularów wydawała się jaskrawozielona i odmieniona jak za sprawą czarów. 

17 Żyd (niem.). W łódzkim getcie nazywano tak Żydów z krajów niemieckojęzycznych, którzy przybyli 
do getta jesienią 1941 r., m.in. z Luksemburga, Niemiec, Austrii i Czech, i nosili charakterystyczne 
łaty w kształcie gwiazdy Dawida z napisem „Jude”.
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Mógł zmierzyć wzrokiem całą długość Lutomierskiej, aż do samego początku: do 
kościoła, do mostu i drutów. Most widać było tylko w połowie. Był seledynowy 
– żuchwa fantastycznego krokodyla. Pan Adam zatrzymał na nim wzrok. Takie 
patrzenie w dal jest zdrowe dla oczu.

Nad mostem dostrzegł czarny cień przypominający olbrzymiego ptaka. Mu-
siał zdjąć okulary, by się lepiej przyjrzeć – i zobaczył go jeszcze wyraźniej. Ale 
z całego ptaka pozostało jedno rozpostarte skrzydło. Nagle sfrunął z poręczy 
i znikł. Czy to możliwe, że wzrok się Adamowi popsuł i zaczął widzieć czarne 
plamy? Przyspieszył kroku. Cała przyjemność była popsuta. Ogarnęła go troska 
o oczy i w ogóle o zdrowie.

Ulica zaczynała się zapełniać. Opatuleni mieszkańcy getta, brzęcząc me-
nażkami, wysypywali się ze wszystkich bram, człapali po świeżym śniegu. Adam 
minął bramę przy Lutomierskiej, gdzie kiedyś mieszkał. Nie lubił tego odcinka 
ulicy. Widział tu czasem Samuela, jego córki czy Rejzlę kucharkę, jak wychodzili 
z bramy. Naturalnie nie rozpoznawali go w nowym wcieleniu, w okularach, w za-
granicznym ubraniu, ale i tak wolał uniknąć spotkania, więc odcinek stąd do 
mostu przechodził tak szybko, jak tylko się dało.

Przy moście żydowski policjant poganiał przechodniów i ostrzegał, by się nie 
zatrzymywać na górze i nie patrzyć w dół. Adam spojrzał i zobaczył leżącego pod 
mostem ptaka: ciało młodej kobiety w rozpostartym płaszczu i lekkiej podwinię-
tej sukience odsłaniającej szczupłe, długie nogi. Obie ręce były wyciągnięte na 
śniegu, jakby chciały objąć ziemię. Z boku stał strażnik z lufą karabinu zwróconą 
w stronę mostu. Ludzie zaczęli biec, Adam też, zadowolony, z rękami w kiesze-
niach. Z jego oczami nie działo się nic złego. Po drugiej stronie mostu spotkał 
znajomego zonderowca. – Co się stało, kolego? – zapytał go.

Zonderowiec wzruszył ramionami i odpowiedział: – Czy ja wiem? Jakaś cze-
ska dziewczyna. 

– Sfrunęła?
– Tak, to już szósty przypadek. Zakochali się w moście, ci Judes18.
Adam po koleżeńsku klepnął zonderowca po ramieniu: – Trzeba im tego 

zabronić – zauważył z udaną powagą – samobójstwo to prywatna sprawa, nie 
przedstawienie.

W „czerwonym domku” Adam długo kręcił się bezczynnie. Herr Suter i Herr 
Schmidt byli zajęci. Z pokoju numer cztery dochodziły głośne odgłosy dyskusji po 
niemiecku. Na dole, w sali, po posadzce w szachownicę paradował szturmista 
z psem. Ruch na schodach był normalny. Sprężyste oficerki biegały w górę i w dół. 
Czekający aresztanci siedzieli na górze, na ławce. Adam poszedł zaczekać do kuchni.

18 Most nad ul. Zgierską był wykorzystywany przez wielu Żydów z getta do czynów samobójczych. 
Kronika zawiera opisy wielu takich desperackich kroków, w 1942 r. wśród samobójców najwięcej 
było Żydów zachodnich.
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Ustawił się przy oknie i wyglądał na zaśnieżony ogród plebanii. Był dziś podatny 
na nastroje, sentymentalny, wrażliwy na piękno natury. Zatęsknił za górami, za 
nartami, za wolnością. Filozofował, że koniec końców jest więźniem. Że lat mu 
przybywa. Że każdy wspaniały dzień, który tu mija niewykorzystany, już nigdy 
nie wróci. Poczuł litość nad sobą i zaczął się rozglądać, czym by się tu posilić.

Na kuchni grzał się wielki dzban kawy. Nalał sobie filiżankę i powrócił z nią do 
okna. Głośno siorbał kawę, wdychał jej aromat, wyglądając przy tym na ogród. 
Przypomniał sobie, że w nocy, podczas alarmu, był rozczarowany, że nie słyszy 
samolotów. Tak, chciał, żeby wojna jak najszybciej się skończyła, ale na jego 
warunkach. W stanie półświadomości po alarmie miał wizję: samoloty zrzucają 
bomby gazowe, wszyscy Żydzi i Niemcy znikają z powierzchni ziemi, jeszcze lepiej 
– wszystkie narody. Ratuje się tylko on i wychodzi z getta na świat. Już chce się 
cieszyć i używać życia – kiedy z lasu wychodzi chudy, wygłodniały wilk. Adam 
nie ma swojej strzelby, Sunia nie żyje. Wilk rozpruwa własny brzuch, z którego 
ktoś wychodzi. Ktoś podobny do jego syna Mietka. Rzuca się Adamowi na szyję, 
a Adam nie wie, czy chłopak chce go uściskać czy udusić.

Nieoczekiwanie jego umysł, od dawna uwolniony od myśli o synu, znów, bez 
powodu i bez ostrzeżenia, ugiął się pod ciężarem świadomości jego istnienia. 
Nie, Adam ciągle jeszcze nie rozumiał sam siebie. 

Do kuchni wszedł żydowski kripowiec, przyłożył ręce do ciepłego dzbana z kawą 
i zwrócił się do Adama: – Tam na górze kłócą się o torebkę złotych zegarków. 
Kripo chce je dla siebie, a Biebow19 dla siebie. Wygląda na to, że posiedzimy tu 
do południa. Słyszałeś, że jest Bahnsperre20? 

Adam wzruszył ramionami: – Ja nie jeżdżę pociągami. 
– Pewnie wstrzymają wysiedlenie... tymczasowo.
– Może wojna już się kończy? Biją ich na wszystkich frontach.
– E, co ty gadasz. To tyfus plamisty. Bardziej się tego boją niż frontu.
– Jest epidemia?
– A ty co, z księżyca spadłeś?
Adamowi kawa przestała smakować. Strach go obleciał. Postanowił jeszcze 

bardziej dbać o czystość ubrania i jeszcze częściej się myć. Kripowiec ciągnął: 
– Na razie Czarnieckiego jest pełna ludzi. Szpilki nie można wcisnąć. Jak dojdzie 
dzisiejszy kontyngent, będzie źle. Oj, mówię ci, nam to jeszcze jest jako tako, ale 
za każdym razem, jak idę na Czarnieckiego, serce mi pęka. Wczoraj stamtąd 
wyciągnąłem dwóch kuzynów. Dziś mam na głowie siostrzeńców żony. Nadstawia 
się karku. A chciałoby się przecież trochę pożyć po ludzku, zaczerpnąć tchu. Ale 
oni nie pozwalają. Znajomki, pociotki, dziesiąta woda po kisielu, licho wie kto... 
Tobie to dobrze! Jesteś sam jeden, więc masz spokój.

19 Hans Biebow (1902–1947) – szef niemieckiej cywilnej administracji łódzkiego getta.

20 Blokada kolei (niem.).
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Adam nie słuchał jego wynurzeń. Rozmyślał o epidemii tyfusu i jak się przed 
nią uchronić. 

Późnym popołudniem Suter dał znać, że dziś nie będzie miał czasu. Adam 
wyszedł z „czerwonego domku”. Słońce schowało się już za gzymsami wież 
kościoła. Przez okulary śnieg był zielonoszary. Wilgotne, zimne powietrze miało 
ten sam kolor, ale o ton ciemniejszy. Adam był zmęczony. Miał ochotę wrócić do 
domu i położyć się do łóżka. Przestraszył się tego pragnienia. Może to początek 
tyfusu? Postanowił wziąć się w garść. Nie przeszedł przez most, tylko spacero-
wał po tej stronie getta. Świeże powietrze stanowiło najlepszą ochronę przed 
wszelkimi chorobami.

Całe getto pracowało jeszcze w resortach, na ulicach wiało pustką. Pojawiali 
się tylko okutani starcy i opatulone dzieci. Gdzieniegdzie jakaś obładowana to-
bołkami grupa ciągnęła na Czarnieckiego. Adam przeszedł obok pustego placu 
warzywnego21, zajrzał przez płot i zobaczył ogołocony obszar. Za to trochę dalej, 
na Bałuckim Rynku22, panował ożywiony ruch. Wyjrzał znad ogrodzenia. Wozy 
i auta pełne towarów wraz surowców wjeżdżały i wyjeżdżały. Armie tragarzy ła-
dowały i rozładowywały paki produktów. Niemcy w samym bluzach wojskowych, 
z gołymi głowami, komenderowali, wchodzili do szopów i wychodzili z nich. Raz 
po raz pojawiali się urzędnicy z teczkami i sekretarki o szczupłych figurach. Przy 
drzwiach do biur zatrzymało się kilka lśniących z daleka limuzyn z czerwonymi 
chorągiewkami ze swastyką przy szybach. Adam powoli posuwał się naprzód, 
mijając kilka huczących fabryk, główne biuro rachunkowe i „Zentrale Kontroll- 
kamer”23. Skręcił za róg, przechodząc obok mniejszych fabryk i warsztatów.

Zza płotów wyglądały dachy pokryte ciężkim śniegiem. Spadał z nich drobny, 
biały proszek. Im dalej od Bałuckiego Rynku, tym domy stawały się mniejsze, 
jakby skurczone. Śnieg ze spadzistych dachów grudami spadał na przechodniów. 
Adam obserwował trzy osoby idące przed nim. Były obładowane bagażami i ob-
jęte – dwoje staruszków uwieszonych na wysokim, pochylonym synu. Wydawało 
się, że chłopak pośrodku garbi się nie tyle pod ciężarem chlebaka, który był bez 
wątpienia pusty, ile pod ciężarem staruszków na ramionach. Ci z kolei byli akurat 
obładowani wielkimi plecakami zasłaniającymi im głowy. 

Widok tego chudego chłopaka w za dużych trepach – syna, który pozwala ro-
dzicom taszczyć ciężkie plecaki, a sam idzie z lekkim, pustym chlebakiem – znów 
przypomniał Adamowi Mietka. Tak właśnie wyglądał, wychudzony i przygarbiony, 

21 Plac warzywny w getcie znajdował się na terenie dawnego targowiska przy ul. Łagiewnickiej.

22 Bałucki Rynek pełnił funkcję centralnego miejsca, gdzie znajdowała się niemiecka ekspozytura 
Gettoverwaltung, którą kierował Hans Biebow, i siedziba żydowskiej administracji z Rumkowskim 
na czele. Tu także rozdzielano żywność i opał.

23 Centralna Izba Kontroli (niem.)
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kiedy po raz ostatni spotkali się przy piecu w warsztacie resortu krawieckiego. 
I tak Mietek, który całkowicie zniknął z pamięci Adama, powrócił do niej w tym 
dziwnym dniu. 

Adam chciał zawrócić, ale zamiast tego przyspieszył kroku, by wyminąć tę 
osobliwą trójkę. Przechodząc obok nich, obejrzał się za siebie, rzucił okiem na 
młodego człowieka między dwojgiem staruszków i raczej wyczuł niż rozpoznał 
Mietka.

Adam stanął jak wryty. Z twarzy Mietka zasłoniętej szalami i dziurawą chustą 
widać było tylko nos i oczy. Adam uchwycił spojrzenie, które przypomniało mu 
małego Mietka machającego na pożegnanie odjeżdżającym rodzicom. Twarze 
staruszków jaśniały z dumy, jak twarze rodziców na weselu dzieci. 

Cała trójka ledwo zauważyła Adama. Zastąpił im drogę, więc wyminęli go 
i przeszli na drugą stronę ulicy. Adam patrzył na oddalające się plecy. Robili się 
coraz mniejsi.

Zerwał zielone okulary i puścił się biegiem za odchodzącymi. Pędził bez 
tchu, nie wiedząc, co robi ani co się z nim dzieje. – Mietek! – rzęził i krzyczał. 
– Mietek! – trójka się nie zatrzymała. Podbiegł bliżej. Gruda śniegu zsunęła się 
z dachu, spadła na daszek jego czapki, stamtąd na nos i sparzyła go w wargi. 
Wyciągnął ręce do środkowych pleców przed sobą: – Mietek! – okrzyk, wycie 
wybuchnęło razem z sercem w klatce piersiowej, jak szrapnel rozerwało mózg 
i rozpłatało czaszkę.

Kilku przechodniów zatrzymało się, by obejrzeć tę scenę. Staruszkowie od-
wrócili głowy do Adama. Twarz kobiety rozciągnęła się w bezzębnym uśmiechu: 
– Pan kogoś woła?

– Jedziemy do naszych dzieci do Ziemi Izraela – oznajmił jej mąż.
Adam złapał Mietka za chlebak: – Nie idź, Mieciu, ja cię uratuję!
– Zostawcie go w spokoju, dobry człowieku – prosiła stara kobieta – on się 

stawił dobrowolnie, żeby nam towarzyszyć.
Ramię Mietka wyrwało się z uścisku. Pasek chlebaka, zrobiony z materiału, 

pękł i Adam stał ściskając w ręku leciutki pakunek. Troje pleców ruszyło naprzód.
Adam stał i patrzył, jak Mietek prowadzi dwoje starców za róg. Jak skręca 

wraz z nimi i znika między domami. Palce Adama kurczowo trzymały długi pasek 
zwisający z chlebaka. W tym przedartym pasku była jakaś ostateczność. Coś, 
czego nie można już przywołać, co jest przecięte, odcięte od niego. Jak część ciała, 
z istnienia której człowiek zdaje sobie sprawę dopiero wtedy, gdy mu ją wycinają. 
To uczucie przekroczyło granice wytrzymałości, aż stępiło czucie w rozerwanym 
eksplozją mózgu. Lodowatym chloroformem zamroziło każdy nerw w ciele. Nie 
było już ani bólu, ani ulgi. Adam rzucił chlebak do rynsztoka i pochylony zawrócił. 

W jego pokoju było jeszcze ciepło. Rano, przed wyjściem, położył na tlący 
się ogień sporo brykietów. Bał się, że rybki w słoju się przeziębią. Zapalił światło 
i podszedł do okna. Szarość umierającego dnia wraz ze światłem lampki elek-
trycznej odbijały się w szybie i w wodzie słoja. Rybki raźnie żeglowały przez światło 
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i szarość, machając pełnymi gracji ogonkami. Ich łuski błyszczały jak guziczki 
z masy perłowej. Pyszczki całowały wodę. Zmysłowo szukały czegoś istotnego, 
zagubionego. Oczka jak koraliki tępo mrugały. Powierzchnia wody nad wesołym 
rybim życiem była gładka i cicha.

Adam włożył dwa palce do słoja. Zaczął nimi poruszać, mieszać i spieniać 
wodę. Patrzył, jak rybki się rzucają, przerażone tym sztormem, jak szukają ucieczki 
w ściance słoja. Ścigał je palcami i czule łaskotał po brzuszkach.

Woda zmętniała i kręciła się w rozkołysanych kręgach wokół brzegów słoja. 
W środku sztorm i strach były bezgłośne. Pan Adam mieszał palcami coraz 
szybciej – jakby chcąc wyrwać krzyk z niemych rybich pyszczków.

W tym momencie doszło do niego bzyczenie, ciche, ledwo słyszalne. Jakby 
w akwarium zaczął głośno chodzić motorek. Ale dźwięk nie wydobywał się ze słoja. 
Dochodził gdzieś sponad niego, od okna. Adam wyjął palce z wody i przysunął 
się do szyby. Odtajała, była przezroczysta. W jej opalizującej szarości odbijała się 
lampka elektryczna. Z kącika dochodził drżący, bzyczący dźwięk. Adam zdumiał 
się tym, co zobaczył. Pierwsza mucha. Zapowiedź wiosny. W jego wyobraźni 
rozkwitły kolorowe obrazy. Poczuł miłe zapachy. Zasmucił go los małej muszki, 
która urodziła się zimą – i ręką zaczął za nią wodzić po szybie, aż rzucające się 
na wszystkie strony ciałko znalazło się w zaciśniętej pięści. Wcisnął do niej palce 
drugiej ręki, wymacał opuszkami wątłą istotkę i podniósł ją do światła. Oderwał 
jedno szkliste, delikatne skrzydełko, potem drugie, aż wątła istotka obróciła się 
w nicość, w ciszę.

Umył ręce i wrócił do rybek. Jednym ruchem chwycił słój, podszedł z nim do 
drzwi, szeroko je otworzył, zamachnął się i rzucił słój na przeciwległą stronę 
ulicy. Oczekiwał dźwięku pękającego szkła. Ale słój upadł u stóp przeciwległego 
muru, gdzie śnieg był miękki i świeży. Dwie wygięte kreseczki jak czarne przecinki 
kilka razy podskoczyły w powietrzu, kreśląc na śniegu nieregularne ślady. Potem 
połknęła je biała miękkość – i wszystko ucichło. 



Rozdział trzeci





53

         
     

 

 
Powietrze złagodniało. Domy pozbyły się brudnej kołdry śniegu. Drzewa otrząsnęły 
się z sopli i stanęły w nagim oczekiwaniu. Ulice odtajały i pokryły się błotem. 
Ponad nimi unosiły się młode, bezczelne wiaterki, które jak spuszczone ze smy-
czy psotne psiaki skakały na przechodniów, rozwiewały poły płaszczy, zrywały 
czapki z głów, wypełniały bramy, tańczyły w kółko na rogach ulic, jakby jeden 
drugiego gryzł w ogon.

Nieme sznury wysiedlanych nadal ciągnęły ulicami do głównego więzienia 
przy Czarnieckiego. Miasto opuścili już wszyscy „przestępcy” i matki z dziećmi, 
których mężowie zostali wcześniej wysiedleni. Wyjechali również ludzie wsiedleni 
tu uprzednio z mniejszych miasteczek. Przyszła kolej na Judes przywiezionych 
z zagranicy: z Wiednia, Berlina, Hamburga, Düsseldorfu – wszystkich tych, któ-
rzy przez krótki czas pobytu w getcie nie umarli ani nie popełnili samobójstwa. 
A także na tych, którzy dostawali wsparcie od Rumkowskiego – zasiłkowców, 
niewykwalifikowanych czy niezdolnych do pracy. 

Wysiedlono dziesięć tysięcy, dwadzieścia. Dochodziło już do trzydziestu, 
a końca nie było widać. 

Teraz, gdy powietrze złagodniało, ciągnące codziennie sznury wysiedlanych 
wyglądały jakoś raźniej: wesoły wietrzyk jakby ich popychał, plecaki stały się 
jakby lżejsze. W oczach odbijały im się spokojne, letnie wioski, gdzie będą 
pracować, zastępując Polaków przebywających teraz w Niemczech. Wysied- 
leńcy będą orać ziemię, kosić zboże, kopać kartofle – nie na ciasnych, ma-
leńkich działkach, tylko na rozległych polach. Będą jeść wielkie gary zupy 
szczawiowej z czarnym wiejskim chlebem, a dzieci będą pić mleko prosto od 
krowy. W ten sposób wraz z rodzinami bezpiecznie przeczekają tę straszną  
nawałnicę.

Szli pewnie, podczas gdy reszta getta ogarnięta była panicznym lękiem. Utrzy-
mywał się on aż do czasu, kiedy przychodziło „zaproszenie na ślub”. Do czasu, 
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kiedy wszystkie protekcje się kończyły. Kiedy nie można było dłużej wytrzymać 
z zablokowanymi kartkami na żywność – i też dołączano do sznura wędrowców.

Pewnego marcowego dnia listonosz zapukał do drzwi Chaima Pończosznika 
i wręczył jego żonie Rywce „zaproszenie na ślub”. Była wtedy sama w domu 
z trzema chorymi córkami. Sorka, średnia córka, jedyna zdrowa, była w pracy 
w resorcie gorsetów, a Chaim w resorcie słomy wyplatał łapcie dla niemieckich 
żołnierzy na froncie rosyjskim.

Rywka wzięła od listonosza „zaproszenie na ślub” i schowała się z nim w ką-
ciku kuchni, żeby chore dziewczyny nie widziały jej z łóżek. Wargi jej się trzęsły. 
Wpatrywała się w świstek papieru roztargniona, nieobecna. Obracała go na 
wszystkie strony, jakby czegoś na nim szukała. W końcu schowała go w kredensie 
pod ceratą. Stanęła przy kuchni i zaczęła mieszać zupę z buraków. Wydawało jej 
się, że miesza tak w swoim własnym sercu, czerwonym, pokrojonym.

Pan Bóg był dla niej dobry. Nie chciał jej zniszczyć, więc nie zesłał jej wszystkich 
nieszczęść naraz. Najpierw zabrał jej dwóch synów, którzy nie wrócili z frontu. 
Następnie zesłał chorobę na dwie młodsze córki, które były teraz w szpitalu. 
Dopiero potem rozchorowały się starsze. I tak stopniowo, krok po kroku, Rywka 
mogła wytrzymać cierpienia i miała pewność, że to ostatnie nieszczęście z Bożą 
pomocą też przetrzyma.

Bała się tylko o Chaima. Nie ma co, miała oczy i widziała, jak on się gryzie. 
Miała uszy i słyszała, jak on dyskutuje ze Stwórcą. Tyle w nim było ostatnio pre-
tensji i zuchwałości. W jego modlitwach było tyle złości, że nie mogła ich słuchać. 
Czasami po modlitwie próbowała go udobruchać, szepcząc: Czy przyrównujesz 
się może do Hioba, Chaimie, że tak mówisz do Boga? Czy nie widzisz, że tobie 
jest lepiej? Przecież my możemy jeszcze mieć nadzieję. Zobaczysz, wojna się 
skończy, dzieci wyzdrowieją, chłopcy wrócą... Przecież mamy wielkiego, litości-
wego Boga, Chaimie. 

Potrząsał głową jakby mówił: „Głupia kobieto, od trosk w głowie ci się po-
mieszało i nie wiesz, nieszczęsna, co mówisz”. Pojmowała, że jej słowa tylko go 
uciszają zamiast pocieszać. Ostatnio Chaim dużo milczał. Jeśli już się do niej 
odzywał, to półgębkiem, nie patrząc jej w oczy. Serce jej się krajało z troski o niego.

Mieszała w garnku i modliła się drżącymi wargami: Ojcze w niebie, zmiłuj się. 
Nie złam go i nie bierz sobie do serca jego zuchwałości. Wiesz przecież, jakie 
głupstwa człowiek czasem wygaduje, kiedy cierpi. Daj mu siłę. Tchnij w niego 
ufność. On jest taki wyczerpany, Boże kochany... Wychowaliśmy takie dzieci, 
takie złote kwiaty, takie jasne dusze... Całe życie Chaima jest w nich, Boże 
kochany, słodki Ojcze. Stworzyłeś przecież człowieka z tak wielką mądrością... 
Rozumiesz przecież, że człowiek w potrzebie robi się silniejszy... Ale kiedy tak się 
dzieje? Kiedy ma wolę walki. Boże kochany, nie zabieraj mu tej woli. Już lepiej, 
żeby walczył z Tobą, niż żeby stracił wolę... Dlatego Cię proszę... Nie gniewaj się 
na niego... – Jej łzy wpadały do garnka i gotowały się razem z czerwoną zupą  
buraczaną.
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Kiedy Chaim i zdrowa córka, Sorka, wrócili z resortu, stół był nakryty, a chore 
dziewczyny umyte. Starsza z nich, Balcia, zwlokła się z łóżka na posiłek, a Rywka 
rozlała na talerze czerwoną zupę.

– Jak wygląda na ulicy, tatusiu? – zapytała Balcia, leniwie mieszając zupę łyżką.
– Robi się cieplej – odpowiedział z oczami w talerzu. 
Sorka karmiła chore siostry. Jej nie trzeba było ciągnąć za język. Chętnie 

opowiadała nowiny z ulicy, z resortu. Tylko na pytania o Esterę, która pracowała 
razem z nią przy gorsetach, nie miała co odpowiedzieć. – Estera jak Estera – 
wzruszała ramionami – Czy ja wiem, trudno z niej coś wyciągnąć. 

Chaim nie podnosząc oczu znad talerza, szeptem zapytał Rywkę: – Co sły-
chać w szpitalu?

– Dzięki Bogu nie gorzej – odpowiedziała specjalnie raźnie i głośno. – Kaszel 
nie jest już u nich taki głuchy... tylko lżejszy... o wiele lżejszy.

Kiedy wstała, by pozmywać naczynia, a Chaim wszedł do kuchni, opowiedziała 
mu o „zaproszeniu na ślub”. Widziała, jak przygryza wargi, aż w brodzie została 
mu tylko wąska szpara. Stał tak przy niej, nie odzywając się ani słowem. Ręce 
jej się trzęsły przy wycieraniu talerzy. Wyszeptała: – Miej Boga w sercu, Chaimie, 
pamiętaj. Jeśli Go na nasze nieszczęście utraciłeś, jesteśmy zgubieni.

– A jeśli to On nas utracił, to co będzie z Nim? – wybuchnął. Wyprostował się 
i obiema rękami mocno potarł brodę. – Nie stawimy się! – syknął i wybiegł z domu.

Była zadowolona, że wyszedł. Tutaj by wybuchnął, robiąc przedstawienie przy 
córkach. Ona łatwiej to mogła znieść. W końcu była kobietą – mogła się wypłakać 
w jakimś kąciku. Dobrze, że Chaim nie płakał. On był jej skałą i jej ostoją. – No 
i co, Stwórco świata – mruczała w ściereczkę, którą wycierała i talerze, i oczy. 
– Sam powiedz, czy mój Chaim nie dostarcza Ci powodów do dumy? Czy może 
nie jest siłaczem twardym jak głaz? Ale, Boże kochany, on cię potrzebuje, bo jak 
nie, to się stoczy do piekła... stoczy się jak kamień. Wesprzyj go, Boże kochany... 
zrozum go... miej litość...

Chaim wrócił późnym wieczorem. W drugim pokoju, w którym spały chore 
dziewczyny, było ciemno. Dochodziły stamtąd ciężkie, charczące oddechy, jakby 
w mieszkaniu brakowało powietrza. W kuchni, w której paliła się mała, zaciem-
niona lampka, siedziały Rywka z Sorką i ogrzewały sobie ręce przy brykietach 
wypalających się między fajerkami. One też oddychały urywanie i ciężko, w takt 
pochrapywania dochodzącego z sąsiedniego pokoju. Sorka też już wiedziała 
o „zaproszeniu na ślub”.

Chaim przysiadł przy kuchni i przyłożył ręce do kafli. – Wstąpiłem do Sprze-
dawcy Toffi – powiedział do nich – dziwi się, że jemu z dziećmi jeszcze nie przy-
słali... Spojrzał na dwie kobiety zimnym, spokojnym wzrokiem. – Mówi do mnie 
Sprzedawca Toffi: – Każdemu Bóg wyznaczył własną drogę, własne próby. Ja 
czekam na moje. Pan pyta, co na razie robię? Wie pan przecież, jak stoi w Piśmie: 
„Przygotuj się na tamten świat, jakbyś miał umrzeć jutro, przygotuj się na ten 
świat, jakbyś miał żyć wiecznie”. To pasuje jak ulał do naszego życia w getcie.  
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– Tak do mnie powiedział Sprzedawca Toffi. Pytam go: „Znaczy, co pan chce przez 
to powiedzieć?” Odpowiada mi: „Niech pan to sobie tłumaczy, jak pan chce, ale 
jedno jest pewne: nie wolno się stawiać dobrowolnie, bo poza gettem szaleje 
burza i Boga tam nie ma... Bo On jest tu, z nami, tu nas zebrał, by nas chronić 
i osłaniać nas od grzechu”. Tak czy siak, on mówi to samo co ja: nie stawiać się. 
Wynieść się z domu. Rozdzielić się, jeden u tego, drugi u tamtego...

Z gardła Rywki wyrwał się szloch: – Tylko się nie rozdzielać, słodki Boże...
– A co innego nam pozostaje? Kto przyjmie do siebie sześć osób, całą ro-

dzinę... w tym trójkę chorych? – Chaim chwycił w usta końcówkę brody i zaczął 
ją szybko żuć.

Siedzieli w milczeniu, jak ścięci mrozem. Na kuchni cicho gasły ostatnie tlące 
się brykiety. Jedynym urozmaiceniem w tym bezruchu był ciężki oddech tamtej 
trójki po drugiej stronie przepierzenia. Twarz Chaima była ściągnięta. Zawierucha 
szalejąca w sercu marszczyła mu czoło. Rywka nie odrywała od niego wzroku. 
Chciała mu paść do nóg... Prosić go, by zrozumiał, że jest już wystarczająco źle, 
że dwoje chorych dzieci jest w szpitalu... oderwanych od rodziny... reszta nie 
mogła się rozdzielać, bo będą zgubieni...

Sorka pytająco spojrzała na rodziców: – A może by się wprowadzić do Estery?

 
*

Odkąd zaczęło się wysiedlenie, zwolniło się wiele mieszkań, ale sprawny urząd 
mieszkaniowy trzymał je wszystkie pod kontrolą. Wypełniał je rodzinami z wielkich 
kamienic, nadających się na resorty. Te ostatnie rozrastały się i kwitły, tak że 
nawet opustoszałe szkoły i domy modlitwy, w których przedtem zakwaterowano 
osoby przybyłe z małych miasteczek oraz Judes, nie zaspokajały popytu na wolne 
lokale. Na Bałucki Rynek nadchodziło wiele zamówień i w getcie przybyło rąk 
do pracy – stawili się wszyscy ci, którzy przedtem uważali się za zbyt słabych, 
zbyt chorych, zbyt młodych czy zbyt starych do pracy w resortach. Teraz w ten 
sposób chciano uratować się przed wysiedleniem.

Ale Estera akurat wtedy uparła się, by znaleźć sobie nowe mieszkanie. 
Wędrowała od jednej starej kamienicy do drugiej w poszukiwaniu takich, które 
były zbyt zniszczone, by ich podłogi mogły znieść ciężar maszyn i by można je 
było przeznaczyć na resorty. Pustego mieszkania wprawdzie nie znalazła, ale 
dotarła w końcu do pokoiku na strychu, który w sam raz się dla niej nadawał. 
Możliwe, że ciągnęło ją do strychów albo po prostu miała do nich szczęście. Ten 
znajdował się w starej kamienicy na końcu Marysińskiej, ostatniej ulicy w getcie. 
To tam się kiedyś schowała, kiedy Walentino był w niebezpieczeństwie i pobiegła 
szukać Rumkowskiego. W pokoiku stało małe łóżko – był to jedyny mebel. Za 
stół służyła jej skrzynka, a za szafę – gwóźdź. Ściany były pochylone, a okienko 
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w formie facjatki wystawało z dachu. To okienko było skarbem. Rozciągał się 
z niego piękny widok. Widziało się przez nie wielki kawał nieba, pola marysińskie, 
dalekie druty kolczaste, a za nimi czerwony komin cegielni i stojącą wodę ściętą 
lodem, wyglądającą z tej odległości jak pęknięte lustro. Z lewej strony druty 
przecięte były ogrodzeniem cmentarza żydowskiego, zza którego sterczały dachy 
zapadniętego w ziemię miasta: kopuły okazalszych macew. W jasne dni można 
było też dostrzec wielkie pole obramowane na horyzoncie czarnym lasem, ale 
jawiło się ono dalekie i senne.

Wprowadzając się, Estera była zachwycona. Tego właśnie chciała: uwolnić się 
z pęt. Nikogo już nie potrzebowała. Mówiła sobie, że doświadczenie wyostrzyło 
w niej instynkt przetrwania. Każdy rodzaj więzi z inną istotą, najmniejsze przy-
wiązanie do kogoś było męką i prowadziło do samozniszczenia. Nie pragnęła już 
niczego poza odrobiną jedzenia, snem oraz spokojem i miała nadzieję, że piękny 
widok z okienka pomoże jej to odnaleźć. Wspominając okna u pisarza Bursztyna 
i u Wintera, pomyślała sobie, że to może przez nie była do nich obu tak przywią-
zana. Teraz sama się wzbogaciła: posiadała własne okno i wolność spojrzenia.

Ale już w pierwszą noc pokoik stracił w jej oczach cały swój urok. Gdy tylko 
zgasiła światło i rozbierając się zbliżyła do okienka, ogarnęła ją groza. W górze 
widniała niekończąca się granatowa przestrzeń przyprószona lampkami gwiazd. 
Niebo było baldachimem rozciągniętym nad śnieżnym prześcieradłem – ziemią. 
Nagle zapragnęła znaleźć się w zamknięciu, pod ochroną, być otulona ciepłym 
ogromem, nieskończonością. Zadrżała. Na karku poczuła zimno, jakby zamiast 
ciepłego dotyku, do którego tęskniła, jakaś zimna ręka ślizgała się po jej kręgo-
słupie, liczyła żebra, głaskała wystające biodra i obłapiała nagie nogi mroźnymi 
palcami. Świat zewnętrzny nie był ślubnym baldachimem, tylko śnieżną pustynią, 
nad którą noc zwisała jak przepaść roziskrzona zimnymi gwiazdami. Estera 
widziała samą siebie, bosą i nagą, wędrującą w śniegu. Hulał wiatr, nie było się 
na czym oprzeć. Upadła twarzą w roziskrzone zimno, kłujące jak ostre paznok-
cie. Wyciągnęła ręce, wołała o pomoc. Nikt jej nie słyszał, nikt nie przyszedł jej 
podnieść ani utulić. Ogień w piecyku zgasł. Wiatr przejął władzę nad pokoikiem.

Przez całą noc leżała w wąskim łóżku, trzęsąc się ze strachu. Nie wiedziała, 
skąd wziął się ten lęk – ale nie ustawał i opanował ją całą.

Z dnia na dzień wzrastał jej wstręt do nowego schronienia. Z wielką ochotą 
co rano uciekała do pracy, a wieczorem robiła wszystko, by jak najpóźniej wrócić 
do pokoiku.

Drwiła z samej siebie. Ona, nieustraszona rewolucjonistka rozwieszająca 
flagi, maszerująca na nielegalnych demonstracjach – teraz tchórzy i nie wie 
nawet, czego się boi. Z całych sił próbowała pokonać tę słabość, wyplątać 
się z krępującej ją pajęczyny przerażenia. Starała się utrzymywać w pokoiku 
porządek, wypędzić z niego obcość, sprawić, by stał się swojski, jej własny. Ale 
kiedy kończyła sprzątanie i nie miała już nic więcej do roboty, znów wypędzała 
ją stamtąd groza.
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W końcu zamiast cieszyć się tym, co osiągnęła – była sama, z nikim nie 
związana – zaczęła z zazdrością patrzeć na każdego, kto miał rodzinę, krewnych, 
przyjaciół. Zapominała przy tym, że przecież też ma rodzinę, krewnych, przyjaciół. 
Ożywione ulice wydawały jej się obce, jakby ogrodzenia po obu ich stronach 
oddzielały ją od ludzi. Nie miała żadnych więzi, nie miała o kogo się bać ani do 
kogo się spieszyć, wracając do domu. Najlepszą rozrywką w wolnych godzinach 
było dla niej teraz stanie w kolejkach do kooperatyw1 i piekarni. Wciśnięta 
w czekających, zagubiona w gwarze cudzych rozmów, zgiełku i krzykach, czuła 
się przynależna, pewna siebie. Czasem zawierała znajomości, wysłuchiwała 
czyjejś spowiedzi, pozwalała się zaprosić do kogoś do domu. Ale nie przyszło 
jej do głowy, by odwiedzić przyjaciół lub wstąpić do wuja Chaima zobaczyć się 
z ciotką i kuzynkami. Dobrze się czuła tylko wśród obcych.

Dopiero kiedy zaczął się okres buraków konserwowych, dni wielkiego głodu, 
Esterę opuściły wszystkie niepokoje i pragnienia oprócz jednego: jeszcze trochę 
zupy, jeszcze trochę chleba. Nie istniało ani wczoraj, ani dzisiaj, ani jutro. Istniała 
tylko chwila obecna, była ona ustami, które chciały się zapełnić. Nocą spała 
mocnym, twardym snem. Jeśli budził ją głód, śniła dalej o jedzeniu na jawie.

Siedziała w hali resortu pochylona nad stosem gorsetów do wykończenia 
i wyglądała godziny obiadu. Obok niej siedziała inna pracowniczka, Frejda „Koza”, 
znana dowcipnisia. Mieszkała nad „białogwardzistą”, majętnym tragarzem 
mąki, więc zawsze było u niej ciepło. Dziewczyny z resortu przychodziły do niej 
na „kąpiel” – mycie całego ciała i głowy. Rozumie się, że każda przynosiła kilka 
brykietów, by dołożyć do ognia i nie mieć tej przyjemności na rachunek Frejdy. 
Estera ostatnim czasem rzadko u niej bywała, a Frejda nalegała, by przyszła. Tak 
jak Sorka wuja Chaima, która ciągle pytała: „Dlaczego do nas nie wstąpisz?”. 
Estera nie znosiła tych zaproszeń, bo przekształcały się w przymus.

Siedzące przy stołach krawieckich zmęczone dziewczyny pracowały powoli. 
Naciskały na pedały maszyn, jakby kołysały ciężkie, żelazne kołyski, wydające 
usypiający dźwięk.

Dzwonek na przerwę obiadową poderwał je na nogi. Ożywiły się. Zupa była jak 
zwykle wodnista, ale działała otrzeźwiająco. Dziewczyny siedziały na podłodze, 
blisko siebie, między stołami do pracy i belami tkanin. Łyżki i menażki wesoło 
pobrzękiwały. Teraz była pora na opowiastki, piosenki i żarty Frejdy „Kozy”. Estera 
skrobała menażkę i oblizywała łyżkę. Jej oczy, wąskie szparki, jaśniały zielono 
i ciepło. Obok niej siedziała Sorka. Połykała wzrokiem ostatnie łyżki jedzenia, 
które dziewczyny podnosiły do ust. Przy maszynie stała jej nieruszona zupa. Po 
pracy weźmie ją do domu, dla chorych sióstr. Estera zagłębiła wzrok w menażce. 
Chciała zapomnieć o Sorce, która dzisiaj nie opuszczała jej na krok. Miała ochotę 
śpiewać i śmiać się z żartów „Kozy” Frejdy. Sorka kilka razy położyła jej rękę na 

1 Kooperatywa – rodzaj sklepu spożywczego, w którym realizowano kartkowe przydziały żywności.
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ramieniu, jakby chciała jej coś powiedzieć. Estera nie chciała słuchać. Właśnie 
dowcipkowała z Frejdą. Aż usłyszała przy samym uchu szept Sorki: – Chcę cię 
o coś zapytać...

Estera wstała i po raz pierwszy spojrzała kuzynce w twarz. Z jej oczu wyczytała 
nowinę, jeszcze zanim Sorka zdążyła otworzyć usta. Objęły się i długo stały tak 
przytulone. Aż poczuły, że nogi odmawiają im posłuszeństwa i na powrót usiadły 
na podłodze. W oczach Sorki przez łzy przeświecała prośba, życzenie: – Czy 
możemy się ukryć u ciebie?

Estera przytuliła ją: – Oczywiście... dozorca nigdy nie przychodzi na strych.

 
*

Mieszkanie przy Lutomierskiej wyglądało jak po pogromie. Paki pościeli, 
ubrań, garnków i misek leżały w stosach na podłodze. Na czerwonych kołdrach 
siedziały trzy chore dziewczyny i płonącymi od gorączki oczami przyglądały się 
krzątaninie. Łóżka były rozłożone, drzwi ciemnej, wielkiej szafy – otwarte. Wśród 
tych wszystkich gratów kręciła się Rywka, brała coś do ręki i zaraz odkładała. 
Pakowała w poszwy naczynia i ubrania, po czym wyjmowała je i wkładała inne. 
Wszystko leciało jej z rąk. Patrzyła na chore dziewczyny, przesuwała wzrokiem 
po ścianach. Wszystko było inne. Wszystko było skończone. Ręce, nogi, całe jej 
ciało trzęsło się jak w gorączce. Chore dziewczyny szeptem radziły jej, co robić. 
Pokazywały, czego zapomniała, co pomyliła. Odpowiadała im miękkim, łagodnym 
głosem, przytulnym i ciepłym jak gniazdo. 

Chaim Pończosznik i Sprzedawca Toffi, którego dziewczynki nazywały „dos 
pintele jid”2, znieśli części jednego z łóżek na podwórze i odwieźli je na ręcznym 
wózku. Potem przyszli po chore dziewczyny. 

Najstarsza, Balcia, uparła się, że sama zejdzie po schodach. Dwie inne 
zniesiono na stołku. Przyszło pomóc jeszcze dwóch mężczyzn z towarzystwa 
Weohawto lerejacho komojcho3. Posadzono dziewczyny na wózku. Najtrudniej 
było przedostać się przez most. Niesiono je po stopniach, a one machały noga-
mi, jakby wiosłowały w powietrzu. Kilka razy policjanci zatrzymywali tę osobliwą 
procesję i pytali, dokąd idą. 

– Na Czarnieckiego, stawić się – odpowiadał Chaim i droga była wolna.  
Na górę do kryjówki wchodzili ostrożnie, żeby nie narobić hałasu. Pora była  

2 Dos pintele (jid.) dosłownie: kropeczka pod literą jud (jeden ze znaków alfabetu hebrajskiego), 
wyrażenie w jidysz oznaczające zarazem esencję żydowskości. 

3 „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego”, nazwa jednego z tradycyjnych żydowskich stowarzy-
szeń samopomocy. Cytat z Księgi Kapłańskiej (Kpł 19.18).
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odpowiednia. Sąsiedzi siedzieli w mieszkaniach przy kolacji, więc nikt nie zauważył 
nadchodzących. Sprzedawca Toffi uścisnął Chaimowi rękę. Dwóch pomocników 
życzyło mu powodzenia.

Trzy chore dziewczyny leżały wszystkie w jednym łóżku, które zajęło cały po-
koik aż do piecyka. Rywka przygotowywała kolację pochylona nad zrobionym ze 
skrzynki stołem Estery. W pomieszczeniu było parno. Piecyk kopcił. Świeczka na 
stole kopciła. W powietrzu unosił się zapach smażonego tłuszczu. Jedli w milcze-
niu, tylko Rywka szeptała: – Byle się trzymać razem... byle razem... – Nie zdążyła 
zjeść, a już zasnęła nad talerzem. Chaim na palcach wyśliznął się z pokoiku i padł 
jak kłoda na materac rozłożony w kąciku strychu. Estera i Sorka obudziły Ryw-
kę, wzięły ją pod ręce i zaprowadziły na posłanie niedaleko Chaima. One same 
położyły się na czerwonych kołdrach leżących w drugim kącie strychu. Zasnęły 
objęte. Estera była małą dziewczynką. We włosach miała kolorową kokardę. 
Zbierała kwiaty wiśni. Czyjeś dobre ręce kołysały ją na huśtawce.

Jak tylko Estera rano otworzyła oczy, ciocia Rywka przywołała ją palcem 
i podała jej czerpak z gorącą kawą. Sorka wypełzła z posłania na czworakach. 
Strop strychu był za niski, by mogła od razu wstać. Oparła lusterko na skrzyni 
obok pokoju i zaczęła czesać cieńsze niż kiedyś warkocze. Wuj Chaim modlił 
się w kącie strychu. Przez otwarte drzwi pokoju Estera widziała łóżko z chorymi 
kuzynkami. – Kiedy wygląda się przez okienko, a na dworze jest ładnie, można 
z daleka dostrzec las – powiedziała im. 

Balcia uśmiechnęła się: – Widziałam, jak słońce wstaje nad cmentarzem. 
I widziałam, jak przelatuje ptasie wesele.

Estera z kawą w ręce wcisnęła się do pokoiku i podeszła do okna: – Ach! 
– wykrzyknęła. – Lód na wodzie! Patrzcie, tam, nad cegielnią! Lody puściły! 
Wesoło poczochrała głowy dziewczyn: – Tutaj przez cały dzień będziecie miały 
na co patrzeć. Nie będzie wam nudno. A kiedy się zrobi ciepło, otworzy się okno 
i będziecie miały świeże powietrze. 

Ciocia Rywka wyjęła jej z ręki czerpak i popędziła je obie z Sorką, żeby się 
broń Boże nie spóźniły do resortu. 

Estera też zaczęła przynosić z resortu swoją zupę. Przez pierwsze trzy dni 
była ona przeznaczona dla chorych. Ale później, kiedy przeszła data stawienia 
się na Czarnieckiego i Sorka wraz z wujem Chaimem przestali chodzić do pracy, 
bo oficjalnie nie było ich już w getcie, zupa Estery stała się podstawą całego 
posiłku, który ciocia Rywka „doprawiała” dużą ilością wody.

Ciocia Rywka nie dziękowała Esterze, jak kiedyś, kiedy ta pomogła im zupa-
mi. Estera też nie czuła się jak w dzieciństwie, kiedy traktowano ją wyjątkowo. 
Nareszcie była równa między równymi. Było to dobre, przyjemne uczucie: przy-
należeć gdzieś, mieć rodzinę. W resorcie przez cały dzień myślała o strychu, 
jej umysł przepełniony był troską o racje żywnościowe, produkty, ogrzewanie. 
Po pracy razem z Sorką biegły odwiedzić chore kuzynki w szpitalu. Stała przed 
kooperatywami, przepychała się w kolejkach i nie mogła się nadziwić, że jest 
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w takim dobrym humorze, że tak wspaniale się czuje i że w sercu brata się 
z każdym człowiekiem, z całym gettem.

Razem z Sorką dokładnie wyszorowały strych i pierwszy szabat spędzili 
w pogodnym nastroju. Przyzwyczaili się chodzić po strychu w szmacianych papu-
ciach, które Estera uszyła w resorcie, i rozmawiali szeptem, by nie sprowadzić na 
strych sąsiadów (dozorca miał co innego do roboty i jak Estera zapewniła Sorkę, 
nigdy nie pokazywał się na górze). Za to mieszkańcy strychu dobrze znali innych 
lokatorów starej kamienicy. Każdy dorosły i każde dziecko otwierali i zamykali 
drzwi we właściwy sobie sposób, a po rozmowach, płaczu, krzykach i śmiechu 
dochodzących z całego domu szybko nauczono się rozróżniać, kto zacz i co się 
u każdego w garnku pichci.

W piątek wieczorem dom cichł. Drzwi rzadko się otwierały i jeśli już docho-
dziły jakieś odgłosy, to były przytłumione. Podłogi na strychu były wyszorowane 
i przykryte dywanikami ze starych worków. Na cześć szabatu dostawiono do 
pokoiku jeszcze jedną skrzynkę i przysunięto ją do łóżka chorych dziewczyn. 
Rywka rozłożyła biały obrus i postawiła na nim swoje szabasowe świeczniki. 
Z wielkim przejęciem pobłogosławiła świece. Płomyczki świec drżały, podobnie 
jak jej ręce. Chore dziewczyny, uczesane, z włosami zaplecionymi w korony 
i z rozpalonymi policzkami, szklistymi oczami wpatrywały się w pomarszczone 
ręce Rywki. Z jednej strony, w nogach łóżka, siedziała Sorka, z drugiej Estera. 
One również patrzyły na ręce Rywki. Przez szparki między palcami4 starały się 
dostrzec jej twarz. Kiedy opuściła ręce, wydawała się oczyszczona, gładsza. Jej 
niewielkie oczy błyszczały jaśniej. Skurczona postać wydawała się promieniować 
ciepłem, które wypełniało cały pokoik. Dochodziło do tego ciepłe światło świec, 
ogarniające wszystko tajemniczym blaskiem. Powietrze zdawało się migotać, 
jakby chmura diamencików to opadała z sufitu, to wznosiła się w górę. Na 
zewnątrz, przed otwartymi drzwiami pokoiku, czworokątny dywanik złocistego 
światła wcinał się w ciemną podłogę strychu. W głębi, w mroku, w przeciwległych 
okienkach odbijał się blask świec, nocy i śniegu. Strych wyglądał jak fantastyczna 
sala, świątynia z oknami mieniącymi się niczym witraże. Wszystko to wypełniało 
serca podniosłym, świątecznym drżeniem. Dzisiaj mieszkańcy strychu szeptali 
między sobą jeszcze ciszej, jeszcze trwożniej niż zwykle.

Wuj Chaim wrócił z modlitwy i gdy stanął we framudze drzwi do pokoiku, 
wyglądał jak swój własny portret. Światło i cień igrały mu na twarzy, na brodzie, 
na ciemnych, sinoczerwonych rękach, na nowym ciepłym płaszczu, który sobie 
sprawił w pierwszych, „dobrych” tygodniach wojny. Jego wybite, krzywo patrzą-
ce oko było zwrócone gdzieś w stronę dalekich światów, ale drugie patrzyło na 
domowników i błyszczało szabatowo. Stał w drzwiach zamyślony, jakby ciągle 
jeszcze pogrążony w modlitwie. W końcu przesunął ręką po brodzie i pozdrowił 

4 Błogosławiąc świece w piątek wieczorem, pani domu zasłania sobie twarz dłońmi.
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wszystkich „gut szabes”5. Rywka podała szabatowe potrawy: zupę Estery z re-
sortu zaprawioną liśćmi rzodkwi, następnie „ryby” i „mięso”, czyli kotlety z samej 
rzodkwi wymieszane z łyżeczką mąki i podsmażone na naparstku oleju do sma-
rowania. Z wielkim namaszczeniem zdjęto z parapetu talerz, na którym leżała 
piękna babka6 z fusów kawowych posmarowana z wierzchu odrobiną marmolady. 

Cały posiłek spożyto w milczeniu, ale przy babce z „kawą”, która nazywała 
się teraz „herbatą”, języki się rozkręciły, jak u pijanych.

– No i czego nam tu brakuje? – bełkotała zarumieniona Estera. 
Wuj Chaim podał swój kubek Rywce, żeby dała mu dolewkę „kawoherbaty”. 

Nie było w nim ani śladu podenerwowania z ostatnich tygodni. – Mówi się, że 
u nas w getcie je się wszystko „o smaku”... rzodkiew o smaku ryby... buraki 
o smaku śledzi... rzodkiewki o smaku kompotu z jabłek. Ale mówię ci, Rywko, 
że dzisiaj w tych kotletach poczułem prawdziwy smak mięsa. Na sto procent... 
– uśmiechnął się w brodę. – Wasz tata stał się żarłokiem – bębnił palcami po 
obrusie. – No, co tam jeszcze stoi na oknie? 

– Nic. Chleb – odpowiedziała Sorka.
Rywka spojrzała najpierw na Chaima, potem na okno, gdzie zawinięty w ście-

reczkę leżał kawałek chleba i nakazała: – Daj ojcu kromkę chleba z okazji szabatu.
Chaim się bronił: – Broń Boże, raczej napiję się jeszcze trochę herbaty.
Kawałek chleba w ściereczce przechodził z ręki do ręki, aż dotarł do Rywki. 

Wszyscy patrzyli, jak odcina cieniutką kromkę i kładzie ją przed Chaimem. Wahała 
się przez chwilę, po czym odcięła jeszcze sześć kromeczek cienkich jak kartka 
papieru i rozdała je dziewczynom: – To po to, żeby sumienie cię nie męczyło – 
powiedziała do Chaima i dodała łagodnie, żartobliwie: – Biedakowi to dobrze. 
Nie boi się, że zbiednieje. No, weź już, jedz i posłuchajmy pieśni szabatowych.

Powoli jedli kawałeczki chleba, popijając wielkimi łykami „kawoherbaty”. 
Z dołu, zza jakichś drzwi, doszły ich dźwięki pieśni. Chaim je podchwycił. Wtó-
rowały mu Rywka i dziewczyny.

 
*

Przez niedopatrzenie nie zablokowano im kartek na żywność i na chleb, tak 
więc jeszcze trzy tygodnie po wyznaczonym terminie stawienia się odbierali 

5 Dobrego szabatu (jid.).

6 W getcie łódzkim były różne potrawy, które nazywano babką. Według definicji z Encyklopedii getta 
było to „ciasto pieczone ze startych kartofli z domieszką niewielkiej ilości mąki (ewentualnie ze 
startą rzodkwią, brukwią itd.), namiastką kawy, posłodzone sacharyną (ewentualnie z dodatkami 
smakowymi)”. Babka wytwarzana była też z erzacu kawy lub z łupin kartoflanych.
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swoje przydziały. Po trzech tygodniach błąd naprawiono. W dniu, kiedy to się 
stało, ciocia Rywka nie mogła powstrzymać łez, a wuj Chaim znowu stanął do 
modlitwy gniewny i niespokojny.

Chore dziewczyny drżały jak przerażone ptaki, kiedy gniazdu grozi niebez-
pieczeństwo. Bełkotały niezrozumiale, policzki im płonęły. Balcia, najstarsza, 
nie wstydziła się szlochać na kolanach Sorki. Estera nie odstępowała od cioci 
Rywki: – Będziesz używać moich produktów i chleba, ciociu. 

Rywka kiwała głową: – Tak, Esterko, Bóg jest miłosierny...
Nazajutrz Estera wykradła się z resortu i pobiegła na Bałucki Rynek, do 

Rumkowskiego. Przy bramie ogrodzenia stał tłumek zrozpaczonych ludzi, którzy 
skarżyli się policjantom i błagali, by wpuszczono ich do Prezesa. W rękach trzymali 
jakieś papierki, dokumenty mające udowodnić strażnikom, że są bliskimi Prezesa 
i że w interesie policjantów jest ich wpuścić. Ci ledwo ich słuchali i spokojnie 
robili swoje: machali pałkami i odpychali proszących. Tych bardziej natarczywych 
traktowali ostrzej, jak natrętne muchy, które nie chcą się odczepić. Estera też 
przemawiała do policjantów: – Jestem wychowanką Prezesa – nastawała. – 
Jestem... jestem...

Pałki sypały się na głowy i plecy petentów. Tłum się rozsypał po zabłoconej 
drodze przed bramą, by w chwilę później znowu się zebrać wokół dwóch bijących. 
Jeden z nich rzucił okiem na zegar i porozumiał się wzrokiem z kolegą. W tych 
dniach warta przy bramie na Bałuckim Rynku nie należała do przyjemności. 
A ponieważ godzina widocznie była jeszcze dla nich wczesna, oprócz pałek 
puścili w ruch oficerki. Błotnista kałuża przed bramą pluskała. Jakiś zirytowany 
chudzielec obiema rękami ścierał błoto i pot z twarzy, skarżąc się: – Oj, oj, słudzy 
nad nami panują! – i splunął policjantom pod nogi.

Drugi mężczyzna zrobił to samo i podniósłszy ręce do nieba, zawołał: – Wybaw 
nas, Boże, od zniewolenia, od rąk obcych i od głów żydowskich!

Niezauważony przez policjantów i przez petentów wyszedł z bramy młody 
Niemiec w rozpiętej bluzie wojskowej. Zatrzymał się, przyglądał się scenie przed 
wejściem, przeczesując jasną czuprynę. Wcisnął grzebyk do kieszonki na piersiach 
bluzy, spokojnie się pozapinał, rozstawił nogi i położył ręce na biodrach. Objął 
wzrokiem ulicę, domy, niebo, blade popołudniowe słońce – i nieoczekiwanie 
ryknął: – Los, aber schnell!7 Sięgnął ręką do futerału na biodrze. Pod trepami 
uciekających rozprysnęło się błoto. Policjanci przy bramie wyciągnęli się jak 
struny i z wdzięcznością zasalutowali swojemu wybawcy.

Estera przeszła przez most i skierowała się do nowego mieszkania nauczy-
ciela Szafrana. Nogi jej się trzęsły. Ledwo łapała oddech. Z twarzy spływały jej 
pot i błoto. Trzymając się obiema rękami poręczy, wspinała się po schodach. 
Dobrze znała ten dom i klatkę schodową. Nieraz tędy przechodziła, beztrosko 

7 No już, szybko! (niem.)
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podśpiewując, biegnąc na górę do malarza Wintera. Mimo to wydało jej się teraz, 
że wdrapuje się na te schody po raz pierwszy. 

Matka Michała Lewina otwarła jej drzwi i obie przez długą chwilę na siebie 
patrzyły, niezdolne wydusić słowa. Staruszka nie tylko nosiła na twarzy ślady 
dawnej urody – ze swoją białą głową i przezroczystą, delikatną cerą nadal pięknie 
wyglądała. Była porządnie ubrana, ramiona otaczał jej biały, zrobiony na drutach 
szal, z którym nigdy się nie rozstawała. Ale oczy miała czerwone, a łzy, jeszcze 
świeże, niestarte, migotały jej na policzkach. Z wielkim wysiłkiem odpowiedziała 
Esterze, kiedy ta w końcu jej powiedziała, kogo szuka: – Nie ma go w domu... 
jest na Czarnieckiego.

Estera wzdrygnęła się: – Na Czarnieckiego? Z transportem? 
– Nie, poszedł odprowadzić...
Estera pobiegła na Czarnieckiego. Zapadał już wieczór. Powietrze było ła-

godne. Odblask zaszłego słońca barwił jeszcze połowę nieba pasmami pastelu 
w tonacji ciepłego różu, fioletu i seledynu. Ludzie z transportu, wszyscy z pakami, 
torbami i dziećmi stali na dworze, na podwórzu otoczonym drutami. Roili się 
na zabłoconym, ogrodzonym placu bezładnie jak w ulu. Ci, którzy mieli kogo 
pożegnać, cisnęli się ze wszystkich stron do ogrodzenia z drutów. Na zewnątrz, 
od ulicy, tłoczył się przy nim drugi tłum – pozostających. Setki rąk wplatały się 
w drucianą siatkę. Zewsząd dochodziły słowa, płacz, wołanie. Padały to z jednej 
strony płotu, to z drugiej, wte i wewte, mieszały się. Jedne twarze widziały drugie 
poprzecinane drutami. W oczach i łzach ludzi z tej strony ogrodzenia migotały 
pasy jasnego nieba. W oczach po tamtej stronie – u tych, którzy stali plecami 
do horyzontu, otoczeni drutami – była już noc i ich łzy były czarne.

Estera kroczyła wzdłuż płotu, przeszukiwała wzrokiem tłum. Przysunęła się 
bliżej, by dostrzec profil, dosłyszeć głos. Dłonie na drutach, blade pająki ucze-
pione innych bladych pająków, skakały jej przed oczami. Nie wyobrażała sobie, 
że wujek Chaim z rodziną będą któregoś dnia stać po drugiej stronie, a ona, 
pozostająca, będzie ich stąd żegnać. To było niemożliwe. Myślała o nauczycielu 
Szafranie. Miał w rękach jej życie. Szukała go, by zażądać od niego ratunku. 

Z drugiej strony drutów patrzyła na nią mała dziewczynka. Wydawało się, że 
dziecko jest zawieszone w powietrzu. Miało biały, dziergany kapelusik, a na jasnym 
czole układały się pierścionki włosów. Dziewczynka jakby się do niej uśmiecha-
ła. Machała rączką. Jej drobne wargi niezrozumiale paplały, coś wołały. Estera 
przysunęła się bliżej płotu. Od czystego, uśmiechniętego dziecka biło światło. 
Dobrze było chociaż przez chwilę się nim nacieszyć. Estera też się uśmiechnęła. 
Też pomachała ręką. W sercu ją ścisnęło. Przepchnęła się jeszcze bliżej i do-
strzegła matkę trzymającą dziewczynkę w objęciach. Młoda, ładna brunetka 
też uśmiechała się w jej stronę. Ale jej uśmiech był nieporadny, sztuczny. Była 
wystrojona. Spod dopasowanego czarnego żakietu wystawała jej biała bluzka. 

– Minele! – wykrzyknął mężczyzna obok Estery i przecisnął przez kratę kilka 
palców, machając do dziecka.
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– Minele! – krzyknęło dwóch innych mężczyzn robiąc to samo.
Dziewczynka przesuwała palcem w powietrzu i powtarzała trzy imiona, dzie-

cięco je przekręcając.
Estera rozpoznała doktora Lewina, malarza Gutmana i nauczyciela Szafrana. 

Już była wczepiona w ramię Szafrana: – Nauczycielu! – Głos ją zawiódł i stała 
tak przez chwilę. Poczuła jego rękę na swojej. Mocno ścisnął jej palce. Ale nie 
odwracał głowy od drutów. Zaczęła go ciągnąć za sobą, chciała go oderwać od 
ogrodzenia. – Musi mi pan pomóc. Musi mi pan pomóc! – bełkotała gorączkowo. 
Spojrzał na nią wzrokiem tak pełnym bólu, że miała ochotę paść mu w ramiona 
i dać upust duszącym ją łzom. Rozkaszlała się i ze wszystkich sił próbowała zapa-
nować nad głosem: – Wujkowi zablokowano kartki... zablokowano... Nauczycielu, 
niech pan ze mną idzie do Rumkowskiego! – ciągnęła go. – Nie wytrzymam, jeśli 
zabiorą mi wujka...

Jego nogi zawróciły do płotu. Zastąpiła mu drogę, ale odepchnął ją od siebie: 
– Transport odchodzi za dwie godziny – powiedział rozkojarzony.

Jej głos stał się mocny, rozkazujący: – Chcę, żeby pan ze mną poszedł. Musi 
mi pan pomóc!

Zmierzyli się wzrokiem. – Nie chcę stąd odejść, rozumiesz? – powiedział 
surowo. Uwolnił się z jej ramion i odwrócił od niej. Ale zanim zdążyła dojść do 
siebie, na powrót wyrwał się z ludzkiej masy i wykrzyknął: – Chodź, zdołam 
jeszcze wrócić.

Biegli przez błotniste getto, szukać Prezesa. Biura były zamknięte. Prezesa 
nie było w domu. Pukali do drzwi szyszek, pytali o niego. Szafran coraz bardziej 
się niecierpliwił. Nie był teraz tym przyjemnym panem, niezdolnym do wypowie-
dzenia głośnego słowa. Był zły, warczał: – Zaczynam się bać, kiedy cię widzę. 
Dlaczego przychodzisz do mnie tylko wtedy, kiedy spotyka cię nieszczęście?

Przypomniał jej, że rok wcześniej, dokładnie o tej samej porze, w wigilię świę-
ta Purim, też tak biegł z nią przez ulice. Ledwo słuchała, co mówi. Dygotała jak 
w gorączce przepełniona rozpaczą i nadzieją. Ale kiedy zaczął mówić o wieczności, 
jaką jest cały rok, o wtedy i o teraz, które się ze sobą zlewają, mimo wszystko 
go jednak usłyszała. To była prawda. Nie zdawała sobie sprawy z upływu roku. 
Nie miał on znaczenia. Tamta wigilia święta Purim i ta były jednym punktem 
w czasie – tym samym węzłem na pętli otaczającej szyję.

Po dwóch godzinach biegania poddała się. – To wystarczy. – Powiedziała 
i uciekła od Szafrana bez pożegnania.

Poszła do Frejdy „Kozy”. Razem się „wykąpały”. Umyły głowy. Estera robiła 
wszystko, by zarazić się wesołością Frejdy. Ze wszystkich sił próbowała uwolnić 
się od zmęczenia. Wysilała się, by żartem i śmiechem osiągnąć spokój i pewność 
siebie. Pożyczyła od Frejdy najładniejszą bluzkę oraz czystą spódnicę. Uczesała 
się i przygryzła wargi, żeby dodać im koloru. 

Frejda się śmiała – Z kim ta randka?
– Z najpiękniejszym kawalerem w getcie!
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Na ulicy walczyła ze sobą, by nie biec, by oszczędzać siły. Co chwila przygładza-
ła jeszcze wilgotne, krótkie włosy, które miały teraz ciemnoczerwony odcień. Szła 
podwórzami w stronę mieszkania Herr Schattena. Nie było go w domu, więc 
postanowiła na niego zaczekać. Wokół było ciemno i cicho. Od bramy ciągnęło. 
Oparła się o mur i słyszała, jak szczękają jej zęby. Nogi się pod nią uginały, ale 
bała się przysiąść na schodach. Nie chciała, żeby Schatten spotkał ją skuloną. 
Zagryzała wargi i pocierała dłonie, żeby się ogrzać. Nie miała pojęcia, ile cza-
su upłynęło. Czas był nocą, ciemną bramą, szorstką, zimną ścianą i wiatrem. 
Jedyne, co czuła, to wolę, by się nie poddawać. Chciała tylko, żeby jej włosy 
były dobrze ułożone, a usta ciepłe i czerwone. Jak z głębokiej jaskini słyszała 
burczenie we własnym pustym brzuchu. Próbowała napiąć mięśnie. Pocierała 
brzuch dłońmi, by przestał. Ale dźwięk dochodzący z jej wnętrzności wypełnił 
ciemność i roztrąbił się na całą bramę. Nie odczuwała przy tym głodu. Wprost 
przeciwnie, czuła, jakby się najadła zimnych kamieni, chropowatych i ciężkich, 
które ciągnęły ją w dół, w stronę progu, na którym mogłaby się wyciągnąć. Ale 
wola czuwała. Estera nie poddała się. 

Na podwórzu ktoś gwizdał. Lekki, melodyjny gwizd, któremu towarzyszył ryt-
miczny stuk oficerek. W ciemną bramę wcięła się czarna sylwetka, która zbliżyła 
się i urosła do niezwykłych rozmiarów, wypełniając sobą cały świat. 

Estera wyszła mu naprzeciw. – Herr Schatten! – wykrzyknęła i gwizd się 
urwał. Herr Schatten cicho się roześmiał. Podeszła do niego bardzo blisko. – Nie 
poznaje mnie pan?

Herr Schatten w ciemności obmacywał jej figurę. – Nic nie widzę, moja damo! 
– wykrzyknął wesoło – Wejdź do mnie, zobaczymy się twarzą w twarz. – Jego 
ręka zacisnęła się wokół jej ramienia jak szpon drapieżnika. Nie puszczając jej, 
wolną ręką otworzył drzwi, pociągnął ją za sobą i zapalił światło. 

Pokój stanął Esterze przed oczami z taką ostrością, jakby każdy mebel 
zamierzał wykłuć jej oczy. – Już mnie pan poznaje? – krzywo się uśmiechnęła. 
– Dokładnie rok temu... Purim.

Skrzyżował nogi i podrapał się w czuprynę na jeża. – Rudowłosa? – Próbował 
sobie przypomnieć, marszcząc żartobliwie czoło. W końcu się zorientował: – 
Pewnie! Ta rudowłosa! Jej, co za małpa się z ciebie zrobiła!

Estera przełknęła ślinę: – Mój wuj... ja... ch... 
Nie mogła więcej mówić i Herr Schatten jej pomógł: – Twój wuj... Wtedy też 

był jakiś wuj... – poprawił marynarkę i szerokim rycerskim gestem otworzył przed 
nią drzwi. Ukłonił się, trzaskając obcasami.

Pokój zachwiał się jej przed oczami. Meble, kołysząc się, zbliżały się do niej, 
popychały ją. Sufit uciskał jej głowę, podłoga się przekrzywiła, podniosła – i wy-
rzuciła ją na podest.



67

 *

Wigilia święta Purim przeminęła, nastało samo święto. Poprzedni dzień do-
prowadził duszę do brzegu przepaści, dalej nie było gdzie iść. W Purim przepaść 
nie została przekroczona. Dzień ten był tylko westchnieniem ulgi.

Mieszkańcy strychu wstali tego dnia oczyszczeni i wymyci ze wszystkich trosk. 
Rano, gdy tylko otwarli oczy, poczuli w powietrzu promienie słońca i łaskę Boską. 
W snopach wdzierającego się światła, jak cząsteczki kurzu, unosiła się ufność, 
która rozsunęła ściany przerażenia.

Wiosenna świeżość. Delikatne złoto lało się z jasnego, bezchmurnego nieba. 
Łagodne ciepło w delikatnym wietrzyku jak w przezroczystym szalu ogarnęło cały 
świat, sprawiając, że wszystko, co żywe, poczuło się dobrze, lekko, zespolone 
z naturą. W powietrzu pojawiły się tajemnicze, delikatne zapachy. Wwiercały się 
w nos, kojąco wypełniały ciało. Tylko ktoś, kto przez bardzo długą zimę marzł 
między drutami, mógł pojąć obietnicę pierwszego wiosennego dnia.

Śniadanie całej rodziny składało się z czerpaka gorącej kawy. Obiad – 
z czerpaka gorącej kawy. Tylko chore dziewczyny dostały na spróbowanie po 
kawałeczku chleba i marmolady Estery. Za to po pracy Estera wróciła z resortu 
ze swoją zupą, a wuj Chaim przyniósł drugą, wkład towarzystwa Weohawto le-
rejacho komojcho Sprzedawcy Toffi. Zupa Estery była podwójna i gęsta. Estera 
miała dobry dzień. Od rana czuła się jak nowo narodzona i była pewna, że coś 
się dzisiaj wydarzy. W tym dziarskim nastroju nie przyszło jej trudno sfingować 
w resorcie omdlenie. Dziewczyny, w nastroju purimowym i też jakieś beztroskie, 
nie miały wielkiej ochoty do pracy. Materiał wypadał im z rąk, maszyny nie chciały 
słuchać. Dobrze było wszystko rzucić i pomagać Esterze w „omdleniu”. Narobiły 
przy niej hałasu i pobiegły po majstrowe i sanitariuszki. 

Sam kierownik, który też pewnie nie mógł dziś wytrzymać rutyny, przyszedł 
do hali i stwierdził, że Estera zemdlała z głodu. Obiecał, że w porze obiadowej 
powie wydzielaczce, żeby wstrząsnęła garem i dała Esterze „mocną” zupę.

Estera, „ocucona”, ale bardzo słaba, stała w kolejce na podwórzu, podtrzy-
mywana przez dziewczyny. Były w samych sukienkach, cieszyły się przyjemnym 
ciepełkiem i jedna przez drugą żartobliwie podśpiewywały:

Pani wydzielaczko, to nie jest dla żartu,
Zanurzaj tę chochlę trochę głębiej w garnku...

Purimowo nastawiona wydzielaczka w białym fartuszku, w białej czapeczce, 
z czerwoną, zaparowaną twarzą zawtórowała im:

Oj, niech mnie, niech mnie, gdybym dosyć miała,
Tobym wam wszystkim bardzo chętnie dała...



68

Szwaczki się śmiały. Majstrowe i kierownik się śmiali. Sam kierownik pod-
szedł z menażką Estery do gara i przyniósł jej podwójną, gęstą zupę. Kazał jej 
natychmiast usiąść i wszystko zjeść, żeby zobaczyć na własne oczy, jak zupa 
stawia ją na nogi. Estera musiała posłuchać. Usiadła na schodach, zanurzyła 
łyżkę, zamieszała. Wyjęła kawałek kartofla i z powrotem go wrzuciła do menażki. 
Otaczające ją uśmiechnięte koleżanki i kierownik tak się rozkoszowali własnym 
jedzeniem, że jeszcze trudniej było się powstrzymać i nie włożyć pełnej łyżki do 
ust. Oddałaby życie za jeden łyczek, za chociaż kawałeczek ziemniaka. Powstrzy-
mała się siłą jak stalowymi cęgami. Gdyby raz zaczęła jeść, nie przestałaby już. 
– Nie mogę – kręciła głową i żałośnie patrzyła na kierownika. – Nie przechodzi 
mi przez gardło.

– Żołądek jej się skurczył! – zawyrokował kierownik i współczująco się do niej 
pochylił: – Chcesz iść do domu i wypocząć sobie przez pół dnia? 

W domu, na strychu, ciocia Rywka opowiadała chorym córkom o królowej 
Esterze8, o Mordechaju i o porażce Hamana. Dziewczyny przypomniały jej, jak 
się przebierały i chodziły po domach śpiewając: A gutn Purim, malech, wu ech 
gej, fal ech... Homen harosze ligt in drerd, Mordche hacadik rajt ojfn ferd9. Sorka 
przebrała się, żeby zabawić siostry. Nałożyła na ramiona biały fartuszek, a na 
głowę białą chustkę. Była aniołem. Potem przyszło jej do głowy, że w takim prze-
braniu mogłaby się wśliznąć do szpitala jako pielęgniarka i jeszcze raz odwiedzić 
siostry. I rzeczywiście ją do nich wpuszczono. Nawet dostała zupę i ona również 
nie wróciła do domu z pustymi rękami. 

Dzień był pełen cudów. Ciocia Rywka promieniała: – Widzicie dzieci – mówiła 
– Bóg zsyła nam mannę z nieba.

Wujek Chaim tego dnia też był pełen energii – jemu zdarzył się największy 
cud. Zrobił sobie spacer po Marysinie, ot tak po prostu, bez celu i za jakąś szopą, 
w kałuży, znalazł dwie deski – niestrzeżone, pozostawione same sobie. Sprzedał 
je na czarnym rynku i dostał za nie dwie brukwie. 

Uczta purimowa składała się z wyśmienitej zupy i kawałków brukwi.
Przy jedzeniu wuj Chaim rozgadał się jak nigdy: – Purim – powiedział – pochodzi 

od słowa pur, co oznacza „los”. Trzynastego dnia miesiąca Adar, kiedy Haman był 
pewien, że los Żydów jest już w stu procentach przesądzony, że wszyscy, dorośli 
i dzieci, zostaną zgładzeni jak jeden mąż, wyszedł sobie wesoło ze swoją kliką na 
ulicę i zobaczył, jak Mordechaj biegnie za trójką dzieci, które wyszły z chederu. 
Mordechaj zatrzymał pierwszego chłopca i zapytał go: – Powiedz mi, jakiego 

8 Święto Purim upamiętnia uratowanie Żydów w starożytnej Persji przed zaplanowaną przez Hamana 
zagładą. Głównymi bohaterami tej historii, opisanej w Księdze Estery, są żydowska królowa Estera 
i jej wuj Mordechaj (Mardocheusz).

9 Żartobliwa rymowanka: Dobrego święta Purim, aniele, gdzie idę, to padam. Zły Haman leży w ziemi, 
a sprawiedliwy Mordechaj jedzie na koniu (jid.).
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wersetu się dzisiaj nauczyłeś. Chłopiec odpowiedział: – Al tiro10, co oznacza 
„nie masz się obawiać”... tego co może nagle nadejść. Potem zapytał drugiego 
chłopca, a ten odpowiedział: – Ucu ejco11. To znaczy, że oni mogą się naradzać, 
ile chcą, ale im się i tak nie uda. Mogą się zmawiać, ale nic z tego nie wyjdzie, bo 
Bóg jest z nami. A trzeci chłopiec odparł: – Wead zikno12... i do starości Ja tym 
samym zostanę, i do zgrzybiałości nosić będę jarzmo... Jam stworzył i Ja nosić 
będę i ocalę... – Wujek zwrócił się do cioci Rywki: – Rozumiesz? Mordechaja 
ogarnęła wtedy wielka radość. Kiedy Haman do niego podszedł i zapytał, z czego 
tak się cieszy, odpowiedział: – Oni mi powiedzieli dobrą nowinę. Ty Hamanie, 
możesz stawać na głowie... i tym łatwiej cię ziemia pochłonie...

Od tych słów serce Rywki zrobiło się lekkie jak ptaszek i przepełniło wdzięcz-
nością do Boga. Jej Chaim był innym człowiekiem. Dziś, w święto Purim, stał się 
z nim wielki cud. Jego dobry nastrój nie był udawany, nie chciał jedynie dodać 
sobie animuszu. Jej on już by nie oszukał. Gorliwie przytaknęła ruchem głowy, 
jakby prosząc, by nie przerywał. Od jak dawna się do niej nie odezwał jak Pan 
Bóg przykazał?

Chaim wyczuł jej życzenie i kontynuował: – Haman powiedział: „Pierwszymi, 
na kogo podniosę rękę, będą te oto dzieci” – w tym miejscu Chaim rezolutnie 
spojrzał na swoje córki i na Esterę. – No, wszyscy wiemy, jak daleko dosięgła 
jego ręka. Jeszcze jedna rzecz mi dzisiaj przyszła do głowy, kiedy wracałem do 
domu z dwiema brukwiami. W całej Księdze Estery nigdzie nie jest wspomniane 
imię Boga, a mimo to jest to księga święta. Nie odmawia się błogosławieństwa 
ani przed czytaniem Pieśni nad Pieśniami, ani przed czytaniem Lamentacji 
w Tisza be-Aw13, a przed czytaniem Księgi Estery odmawia się aż trzy. To dla-
czego nie jest w niej wspomniane Jego święte imię? Nasi mędrcy tłumaczą to na 
różne sposoby... Ale ja... ja to sobie tłumaczę tak: co oznacza „święta księga”?  
E, Rywko, jak myślisz, co oznacza „święta księga”? Święta księga oznacza 
wieczna księga... Oznacza, że czas nie ma nad nią władzy. Dotyczy wszystkich 
czasów. Czasów Hamana i dzisiejszych. I to, że imię Boże nie jest w niej wspo-
mniane, tłumaczę sobie tak: On, Stwórca, tak naprawdę nie chce się za nas 
bić. On raczej chce, żebyśmy to my bili się za Niego. W przeciwnym wypadku, na 

10 Początek wersetu z Księgi Przysłów (Prz 3.25), tłum. I. Cylkowa: Nie masz się obawiać strachu 
nagłego, ani grozy, gdy na niegodziwych przypadnie. 

11 Początek wersetu z Księgi Izajasza (Iz 8.10), tłum. I. Cylkowa: Uradźcie radę, ale zniweczoną będzie, 
uknujcie zmowę, ale nie ostoi się, bo z nami Bóg.

12 Początek wersetu z Księgi Izajasza (Iz 46.4), tłum. I. Cylkowa: I do starości waszej Ja tym samym 
zostanę, i do zgrzybiałości Ja nosić was będę. Jam stworzył, Ja też nosić będę i dźwigać i ocalać.

13 Tisza be-Aw, dosł. dziewiąty dzień miesiąca Aw, jednodniowy post upamiętniający zburzenie Pierw-
szej i Drugiej Świątyni Jerozolimskiej, podczas którego w synagodze odczytuje się Lamentacje Jere-
miasza. 
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co by Mu była Estera, Mordechaj i dzieci uczące się Tory? Czy On sam, bez ich 
pomocy, nie mógł położyć Hamana jednym mrugnięciem oka? To jest to. Kiedy 
jeszcze byliśmy w powijakach, jako lud-niemowlę, Bóg robił dla nas cuda, dzielił 
morza, zsyłał mannę. Ale od kiedy dorośliśmy i wyszliśmy w świat, domaga się 
od nas czynów. Dość już nas prowadził za rączkę. My wszyscy powinniśmy być 
Mordechajami i Esterami, a On, jak mądry ojciec, już się nie miesza. Stoi z boku 
i pomaga tylko iskrą nadziei... Daje nam siłę samą swoją obecnością, rozumiesz? 
A my nic tylko mamy do Niego pretensje: czemu nie przychodzisz? Czemu nie 
pomagasz? Czemu nie ocalasz? Ja sam może byłem lepszy? Co sam zrobiłem? 
Nic. Ale kiedy człowiek robi tylko jeden krok, od razu czuje na sobie oko boskie. 
Ot, na przykład, gdybym tak nie wyszedł na Marysin, tylko siedział w domu 
i sprzeczał się ze Stwórcą, nie znalazłbym tych dwóch desek i nie mielibyśmy 
brukwi. Więc widzisz: jak ktoś chce, to może powiedzieć, że Boga wcale nie było 
w moim spacerze na Marysin. Ale czy naprawdę Go nie było? Ja Go przecież 
poczułem we wszystkich 248 członkach14. O sto procent lepiej Go czułem niż 
we wszystkich moich modlitwach... 

Rywka zamrugała. Już nie była taka pewna, czy stosunek Chaima do Pana 
Świata jest nadal zupełnie właściwy, czy nie wdarło się weń jakieś nowe odchy-
lenie. Ale dzisiaj mąż był spokojny i to był najpewniejszy znak, że w ten czy inny 
sposób Opatrzność wzięła go na powrót pod swoje skrzydła.

Na dole, na pierwszym piętrze, jakieś dziecko kręciło starą grzechotką15. 
Dochodzący na górę dźwięk był nieprzyjemny, skrzypiący i ochrypły. Chaim 
z rodziną zabrali się za czytanie Księgi Estery.

Kiedy Chaim skończył czytać, przypomniał sobie: – A, oprócz zupy Sprzedawca 
Toffi dał mi szalach-mones16. – I sięgnął ręką do kieszeni. 

Już nie zdążył rozdać cukierków, które dał mu Sprzedawca Toffi.
Strych wypełnił się oficerkami, krzyczącymi ustami, rękami dzierżącymi pał-

ki. Łóżko się zawaliło, skrzynka-stół przewróciła się. Talerze z trzaskiem spadły 
na podłogę. Jedna z brukwi plątała się pod nogami jak twarda piłka. Znoszono 
chore dziewczyny ze schodów. 

– Mamo! – dało się słyszeć jakby miauczenie przerażonego kota. 
Rywka sfrunęła po schodach. Mowę całkowicie jej odjęło. Chciała coś po-

wiedzieć wysokiemu policjantowi z Sonderkommando, który wsadził dziewczyny 
na wóz, ale żaden dźwięk nie wydobył się z jej ust. Jej mąż, Chaim Pończosznik, 
przyciskając tałes do piersi, biegał w górę i w dół po stopniach, od jednego poli-

14 Według tradycji żydowskiej, ciało ludzkie składa się z 248 członków.

15 W święto Purim używa się specjalnych grzechotek (gragerów), których dźwięk ma zagłuszać imię 
Hamana.

16 Szalach-mones – tradycyjne drobne podarunki na święto Purim, zazwyczaj słodycze.
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cjanta do drugiego. Obok niego po schodach toczyły się plecaki, uległe i miękkie. 
Estera i Sorka podtrzymywały ledwo żywą Balcię i schodziły z nią po schodach. 
Na ulicy stała grupa ludzi, otoczona przez żydowskich policjantów. Wozy z chorymi 
ruszyły z miejsca. Rywka pobiegła za nimi, po czym biegiem wróciła i rzuciła się 
zonderowcowi na szyję. Z jej ust wydobyło się skomlenie: – Zmiłuj się, synku, 
mam dwójkę dzieci w szpitalu...

Z jednego z domów wyszedł komisarz Steinberg. Dziś był zatroskany. W ostat-
nich dniach przed świętem Purim miał problem z osiągnięciem liczby tysiąca 
głów dziennie do transportu. Wysiedleńcy z godziny na godzinę robili się coraz 
bardziej uparci i sprytnie się ukrywali. A dziś, w dzień święta Purim, kiedy getto 
odetchnęło swobodniej, z przewidzianego tysiąca Żydów do godzin wieczornych 
stawiło się tylko trzystu. Sytuacja robiła się poważna, a około siódmej cierpli-
wość Steinberga się skończyła. Zarządził mobilizację całego Sonderkommando 
i przedstawił swoją strategię: obława miała zostać przeprowadzona po zmroku, 
w największej konspiracji – bez ostrzeżenia i jak najszybciej. Steinberg posta-
nowił osobiście wziąć w niej udział, żeby dodać chłopakom kurażu i żeby jak 
najszybciej mieć całą sprawę za sobą. 

Jak tylko Chaim dostrzegł Steinberga nadchodzącego z grupą zatrzymanych, 
rozpoznał go i w okamgnieniu, przyciskając tałes do serca, podbiegł do niego. 
Jego ręka zamierzyła się na twardą, okrągłą twarz Steinberga – ale ten sprawnie 
złapał go za przegub. Chaim jedynym widzącym okiem spojrzał Steinbergowi 
głęboko w oczy i nagle zaczął się trząść, kurczyć i maleć. Potok łez popłynął mu 
po twarzy, oblał policzki, kapał na rękę Steinberga, która chwyciła go za brodę.

– Już tylko za chodzenie po getcie z czymś takim – Steinberg pociągnął Cha-
ima za brodę, jakby chciał mu ją wyrwać – powinienem ci zęby wybić. – Marsz! 
– i popchnął go w stronę grupy.

Chaim przycisnął do piersi tałes i posuwał się zgięty wpół. Rywka przestała 
biegać od jednego policjanta do drugiego i podeszła do męża. Całym ciężarem 
swojego skurczonego ciała zawisł na jej ramieniu. – Ryweczko – chrypiał – Ry-
weczko, widziałem twarz Boga, Rywko kochana.

– Sza, sza, Chaimie – ciągnęła go za sobą. 
– On jest Asmodeuszem... Szatanem... – pienił się.
– Sza... nic nie mów... Bóg jest miłosierny, Chaimku – burczała pod nosem, 

przytłoczona ciężarem ciała Chaima. Jednocześnie co chwila odwracała się: – 
Moje dzieci...

Za nimi wlokły się Estera i Sorka, a między nimi chora Balcia. Obok szły 
całe rodziny, rodzice nieśli małe dzieci i prowadzili za rękę starsze. Przytuleni, 
przyciśnięci do siebie, posuwali się naprzód w granacie łagodnego purimowego 
wieczoru.

Jakiś chłopiec podchwycił skargi Chaima i zaczął histerycznie krzyczeć: – 
Haman jest Żydem! Haman jest Żydem! – Wyrywał się z rąk rodziców i patrząc 
na idącego obok policjanta rzucał głową jak schwytany źrebak.
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Ostatnia odrobina światła minionego dnia igrała w kałużach i w ulicznym 
błocie. Rywka potknęła się o kamień i prawie upadła. Estera ją również wzięła 
pod ramię. Ulica była pusta, zajmowali całą jej szerokość: Chaim, Estera, Ryw-
ka, Balcia i Sorka. Przed nimi, na wozie, jechały dwie chore dziewczyny. Z tyłu 
i z boków szli policjanci i machali pałkami. Nie było stąd daleko: już było widać 
niskie budynki więzienia. Chaim, ciągle jeszcze skurczony nad zawiniątkiem 
z tałesem, nie przestawał mówić do Rywki, a ona ciągle go uspokajała: – Sza... 
sza... przecież nie wiesz, co się dzieje w niebiosach, Chaimie – jej głos powoli 
zaczął odzyskiwać normalną barwę. – Ciebie Bóg nie pokarał najgorzej...

W Esterze wszystko się wyciszyło. Była obojętna na słowa Rywki i na osobli-
wy szloch wuja Chaima. Odczuwała otępienie i sytość, harmonię z otoczeniem, 
z całym światem. Miała ojca i matkę.

Posuwali się powoli wzdłuż więziennego ogrodzenia. Estera rzuciła okiem na 
czarny sznur ludzi, którzy przywarli do drutów. W ciemności jeszcze lepiej widać 
było dłonie wczepione w drucianą sieć – pająki światła w ciemnej pajęczynie. 
Kiedy ona tu była? Dziś? Wczoraj? Rok temu? Była tu wtedy, kiedy pętla na szyi 
nadziei była jeszcze luźna.

Kiedy weszli przez bramę na ogrodzony plac, ludzie po drugiej stronie zaczęli 
wyglądać jakby to oni byli w zamknięciu. Chłodny wiatr podniósł się od wilgot-
nej, błotnistej ziemi. Strażnicy policyjni zniknęli i schwytani mogli przez chwilę 
poruszać się swobodnie. Rywka ciągnęła Chaima w kierunku wozów: – Chodź, 
trzymajmy się razem z dziećmi...

Przez bramę wmaszerowała druga partia, potem trzecia. W głębi podwórza, 
wokół obitych deskami ciężarówek kłębił się tłum. Tam migały w mroku czapki 
i opaski policyjne. W tę stronę zaczęto pędzić luźną grupę z podwórza. Policjanci 
utworzyli szczelny łańcuch z ramion i w tę klamrę wzięli przybywających. Poja-
wiło się kilku Niemców przyglądających się scenie. Załadowywano ciężarówki. 
Nadchodzące partie z pakami i tobołami pchały tych z przodu. W tłumie chodzili 
policjanci i rozdawali chleb z kiełbasą. Niektórzy chwytali i pchając się do wozów, 
od razu zaczynali żuć. Inni chowali na później, na czarną godzinę.

Samo ładowanie odbywało się w ciszy, bezgłośnie. Rywka ciągle jeszcze 
trzymała głowę przechyloną do tyłu, w stronę getta. – Moje dzieci... – szeptała 
i razem z chorymi dziewczynami, z Sorką, Chaimem i Esterą zbliżała się do wozu.

Estera wgryzła się w swoją kromkę chleba. Połknęła cały kawałek kiełbasy. 
Jeden z policjantów pomógł chorym dziewczynom, Chaimowi i Rywce wdrapać 
się na ciężarówkę. Estera, wpychając resztkę chleba do ust, puściła ramię Rywki. 
Chciała mieć wolne ręce, by się podciągnąć. W ciemności wytężyła oczy, żeby 
zobaczyć, czego się chwycić, gdzie postawić stopę. Jej wzrok padł na ziemię, 
zauważyła coś białego. Dziecięca czapeczka? Wpatrzyła się w nią, szukając 
stopą stopnia drabinki. Ktoś ją popchnął, upadła. Leżała pod wozem z mokrą, 
brudną czapeczką w ręce. Przed jej oczami przesuwały się podnoszące się nogi. 
Jakby przez nią przechodziły. Usta miała pełne jeszcze nieprzeżutego kawałka 



kiełbasy i ostatniego kęsa chleba. Zobaczyła uśmiechnięte dziecko – z wczoraj, 
z dzisiaj? Z jutra... 

Na czworakach zaczęła czołgać się pod podwoziem. Przeczołgała się na 
drugą stronę. Przepychała się z powrotem przez tłum ciągnący do ciężarówek, 
przez rozkołysany szpaler policjantów. Zaczęła biec i wpadła w ramiona jednego 
z nich: – Dokąd to?

Ciągle jeszcze miała pełne usta i dusiła się jedzeniem. Rzucała głową i wy-
rywała się z rąk policjanta. Biała czapeczka znowu spadła w błoto. – Tam... – 
wyjąkała i pokazała w kierunku getta. Nagle w głowie jej się rozjaśniło. Włożyła 
rękę do kieszeni i wyjęła swoją zieloną kartę. Podsunęła ją policjantowi pod 
nos: – To. Legitymacja. Pracuję w resorcie gorsetów... Jestem wychowanką Pre-
zesa... – wszystko to wydusiła z siebie szybko, z ulgą, że kęs w końcu prześliznął 
się przez gardło.

– Jak się tu dostałaś? – policjant przez chwilę oglądał ją od stóp do głów. 
Potem chwycił ją za rękę i podbiegł z nią do bramy. – Wypuście ją! – powiedział 
szybko do strażnika. – To wychowanka Starego.

Biegła, biegła przez całą wieczność, nie oglądając się za siebie ani razu. Na 
czworakach pokonała stopnie schodów na strych i padła na rozrzuconą kołdrę 
pod niskim stropem. Była już noc, ale gdzieś na dole dziecko ciągle jeszcze 
bawiło się skrzypiącą grzechotką purimową. 



Rozdział czwarty



Rozdział czwarty
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Znajomość Samuela z Mojszem Ejbuszycem zaczęła się wiosną poprzedniego 
roku. Spotkali się pewnego razu wieczorem na podwórzu przy Lutomierskiej. Kiedy 
duże mieszkanie Samuela stawało się za ciasne dla jego spacerów, wychodził 
na dwór, pod wiśnię. Tego dnia Mojsze Ejbuszyc wyszedł mu akurat naprzeciw 
z dwoma wiadrami wody. Obaj byli pogrążeni we własnych myślach i wpadli na 
siebie. Woda chlusnęła z pełnych wiader i oblała im spodnie. Przeprosili się i podali 
sobie ręce. – Nasze córki są przyjaciółkami – powiedział Mojsze. – Jestem ojcem 
Racheli Ejbuszyc. – W jego głosie była szczera duma, uśmiechnął się ujmująco.

Przy następnym spotkaniu przywitali się już jak starzy znajomi. Zatrzymali 
się przy wiśni i rozmawiali o córkach. Mówili o polityce, wspominali dawne czasy. 
Okazało się, że są z tego samego rocznika, że obaj byli na wojnie z bolszewikami 
i dostali się do niewoli. 

– Kto wie, może już się kiedyś spotkaliśmy – zażartował Mojsze. 
– To całkiem możliwe – przytaknął łobuzersko Samuel. Poczęstował Mojszego 

papierosem. 
Mojszemu zaczęły trząść się ręce i wargi. Papieros podskakiwał mu w ustach 

i nie trafiał w roztańczony płomyk zapałki. Kiedy Mojsze w końcu zapalił i głęboko 
się zaciągnął, oczy mu się zamknęły. Zamarł na długą chwilę, zapominając o całym 
świecie, pogrążony w ekstazie. Potem, zrelaksowany, otwarł oczy i z wdzięcznością, 
poufale, przysunął się do Samuela. – Wie pan, co ja robię? Jesienią zbieram na 
Marysinie suche liście, suszę je na słońcu, kruszę i mam co palić. 

– Taki z pana palacz? – zapytał Samuel.
– Lepiej niech pan nie pyta. Palę jak komin. Ale niech mi pan wierzy, tylko raz 

zamieniłem kawałek chleba na papierosa. To wprawdzie nałóg, ale nie można 
dać się mu zniewolić.

– Czyli że wola jest u pana silniejsza od chęci?
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– Nie, nie tyle wola, ile niechęć, by czuć się winnym. To grzech sprzedawać 
chleb na papierosy, grzech nie tylko wobec siebie, ale wobec całej rodziny.

Samuel zanotował sobie w pamięci, by na następne spotkanie przynieść 
paczkę papierosów dla Mojszego.

Coraz częściej rozmawiali o ostatnich wieściach, o polityce, dyskutowali 
o syjonizmie i bundyzmie – ale bez nerwów i zacietrzewienia. Jakby mieli dystans 
do własnych partii. Czasem odnosili wrażenie, że właściwie należą do tej samej 
kategorii, tylko nie wiedzieli jakiej. Odczuwali to szczególnie, kiedy wdawali się 
w rozmowę o czasach powojennych, chociaż i na ten temat mieli różne zdania.

Pewnego razu, gdy się spotkali, rozmowa nie kleiła się. Mojsze był podener-
wowany. Jego zwykle spokojna twarz była ściągnięta. Głos miał podniesiony, 
skrzeczący, cały się w środku gotował.

– Za każdym razem, kiedy dzielę chleb – burczał – nie wytrzymuję. Dygoczę 
jak w febrze, język aż mi wychodzi z ust. A one, żona i dzieci, stoją i przyglądają 
się, jak robię sekcję tego bochenka, śledzą każdy okruszek. Jestem sprawiedliwy. 
Ale rozumie pan, co to za sprawiedliwość? Czy należy mi się taka sama porcja 
jak dzieciom, ha, pytam się? Skąd wziąć tę determinację, by odebrać sobie od 
ust, kiedy człowiek wychodzi ze skóry od samego zapachu chleba? A wyobraź 
pan sobie, że jej, mojej żonie, wcale to nie przychodzi z trudem. Ona nas jeszcze 
wodzi za nos, podmienia swoje porcje na porcje dzieci, dosypuje im ze swojego 
cukru. Ze mną też czasami wyprawia te same sztuczki. To mi działa na nerwy. 
Odsypuję jej z powrotem, a ona mi z powrotem i tak w kółko. Coraz trudniej mi 
ukryć irytację, ukryć słabość, a przecież nie chce człowiek stracić szacunku dzieci…

Od tego spotkania zaczęli się unikać. Potem Ejbuszycowie wyprowadzili się 
i wyglądało na to, że znajomość jest skończona.

Minęły miesiące. Pewnego razu, w zimie, Samuel zauważył Mojszego na ulicy. 
Po sposobie chodzenia, po wysiłku, z jakim stawiał każdy krok, pojął od razu, że 
Mojsze cierpi na rozpowszechnioną w getcie dolegliwość: odwapnienie kości. 
Kiedy go zatrzymał, twarz Mojszego, zsiniała z zimna, z załzawionymi oczami 
i zapadniętymi policzkami, rozjaśniła się uśmiechem od ucha do ucha. 

– Pan Cukerman! – wykrzyknął. – To dopiero, kopę lat żeśmy się nie widzieli! 
– długo ściskali sobie ręce. Ich szczere, nieskrępowane spojrzenia świadczyły 
o tym, że spotkanie sprawia im autentyczną radość. Ta bliskość zaskoczyła ich. 

– Może mi pan pogratulować, panie Cukerman. Poszczęściło mi się. Dostałem 
posadę w kooperatywie. 

– Co pan powie! – wykrzyknął Samuel – Naprawdę?
– Naprawdę!
– No, skoro tak, to już nie muszę się o pana martwić. Jak ktoś pracuje 

w kooperatywie, to sobie poradzi. – Samuelowi ulżyło. Upadły wszystkie bariery 
między nim a Mojszem. 

Mojsze przytaknął ruchem głowy: – Wiem, co pan ma na myśli. Ale ja po-
stępuję po mojemu. Dość już mam kłopotów, nie chcę na dodatek borykać się 
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z własnym sumieniem. Jest dobrze jak jest, słyszy pan, panie Cukerman? Nie 
pragnę się wzbogacić. Tylko przeżyć, rozumie pan.

Dopiero od tego spotkania rozwinęła się prawdziwa przyjaźń. Późna przyjaźń, 
której nic nie zapowiadało. Wydawało się, że samo życie jest jej przeciwne. Moż-
liwe, że właśnie to ją wzmocniło i uratowało.

Samuelowi nigdy nie przyszło do głowy, by zaprosić do siebie Mojszego. Za 
to sam go odwiedzał i od niego zależało, jak często się spotykali. Ale odnosił 
wrażenie, że bardziej potrzebuje Mojszego niż Mojsze jego. Więc ciągle go 
zaskakiwał entuzjastyczny uśmiech, z jakim Mojsze go witał. Który z nich był 
księciem, a który żebrakiem?

W mieszkaniu Mojszego była wielka kuchnia ze ścianami obstawionymi 
półkami z książkami. Pośród nich kręciła się żona Mojszego ze szczerą twarzą 
i dumnym spojrzeniem oraz jego dzieci – też dumne, też ze szczerymi twarzami. 
Panowała tu specyficzna atmosfera, różna od reszty getta – dom był oazą sta-
bilności i spokoju, gdzie serc nie ściska zgryzota, a duch czuje się wolny. Ale im 
lepiej Samuel wyczuwał ten nastrój, tym ciężej mu przychodziło tam wytrzymać. 
Wydawało mu się, że nie znajduje właściwych słów, że uśmiecha się nieszczerze, 
że Ejbuszycowie czekają, aż sobie pójdzie, bo właściwie przyszedł bez zaproszenia. 

Mojsze też miał ochotę pobyć z Samuelem sam na sam. Trudno mu było 
zejść z nim na ulicę. Bolały go nogi. Praca w kooperatywie wiele mu nie pomogła. 
Wyglądał nawet jeszcze gorzej – wycieńczony taszczeniem worków z prowiantem 
i utrzymywaniem porządku w kolejkach konsumentów. Więc zapraszał Samuela 
do ciasnej sypialni. Tam byli sami. Samuel wręczał Mojszemu paczkę papierosów, 
którą mu za każdym razem przynosił. Palili, dyskutowali, zwierzali się sobie. 
Nierzadko więcej milczeli niż rozmawiali.

Raz Mojsze powiedział: – Dziwne, jak zmienia się pojęcie uczciwości. Pamięta 
pan, co mówiłem o „radzeniu sobie”? I co, myśli pan, że sam nie kradnę? Jak 
tylko mam okazję, wynoszę trochę oleju, parę marchewek. A sumienie nabiera 
wody w usta. Nawet mi do głowy nie przyjdzie, że krzywdzę w ten sposób konsu-
mentów. Może gdybym wynosił całe worki, poczułbym się jak złodziej. Czy chodzi 
więc o ilość? Czy miarą uczciwości jest skala kradzieży? Czy w takim razie drobny 
złodziej nie jest złodziejem? A jeśli mam być szczery: nie biorę więcej wcale nie 
dlatego, że jestem uczciwy, tylko ze strachu, że mnie złapią i stracę posadę.

Samuel wpatrzył się w papierosa tlącego się w subtelnej, poznaczonej na-
brzmiałymi żyłami ręce Mojszego. Dopiero teraz dotarło do niego, że za każdym 
razem, kiedy Mojsze mówi o sobie, w nim samym odzywa się echo jakby jego 
własnego głosu. Tym razem pozwolił echu wydobyć się na jaw i wyrzekł słowa, 
jakich nikomu jeszcze nie powiedział: – A teraz niech pan pomyśli o moim poło-
żeniu, Mojsze… Jestem częścią systemu. Należę do kliki, do elity getta. Prezes 
jest moim przyjacielem.

– Przyjacielem?
– Tak się tylko mówi, „przyjacielem”. Pewnie, że nie rozmawiam z nim tak, 
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jak rozmawiam z panem. Ale w pewnym sensie… wiele mu zawdzięczam. Moi 
koledzy, szyszki, też są u niego na garnuszku, a na niego plują. Czy to jest lepsze? 
Prawda jest taka, że szanuję Starego. Kiedy przychodzi do resortu i podoba mu 
się to, co robię, a potem odchodzi zadowolony, czuję się, jakby własny ojciec 
pogłaskał mnie po policzku. A poza tym jestem przekonany, że dzięki niemu 
przeżyjemy, bo też wierzę, że praca nas uratuje. Że tak naprawdę nie pracuje-
my dla Niemca, tylko dla siebie. Co bym zrobił bez resortu, bez budowania, bez 
poczucia, że jestem użyteczny? 

– Użyteczny dla Niemca?
– Ma pan mi to za złe?
Mojsze wzruszył ramionami: – Kim jestem, by pana osądzać?
– Rzecz tylko w tym – Samuel musiał to z siebie wydusić – rzecz w tym, że 

czuję się podle... 
– Wiem… wiem, że sumienie pana dręczy.
– Byłem członkiem pierwszego Beiratu1 – ciągnął Samuel – i mało brakowało, 

a przypłaciłbym to życiem. Było dla mnie jasne, że nie mam prawa zwolnić się z tej 
funkcji, nawet gdyby istniała taka możliwość. A to przecież też była kolaboracja. 
Dziś wraca do mnie ta myśl: co to za sztuka być niewinnym i wolnym od grzechu, 
kiedy nic się nie robi? Może naszym obowiązkiem jest, jak mówi Stary, przyjąć 
na siebie odpowiedzialność i grać w grę Niemców, żeby uratować, ile się da? Ale 
z drugiej strony, rozumie pan, dręczy mnie inna myśl: przecież na tym polega 
właśnie sztuczka Niemców, by zaprząc ofiarę do pracy kata.

Innym razem Samuel i Mojsze rozmawiali o jeszcze bardziej intymnych 
sprawach.

– Jestem człowiekiem niezwykle sentymentalnym – powiedział Mojsze 
z uśmiechem – Na przykład… już dziewiętnaście lat po ślubie, a ja ciągle jeszcze 
jestem, że tak powiem, zakochany w mojej żonie. Jeśli chce pan wiedzieć, wielu 
ludzi uważa mnie za zniewieściałego. Drwią sobie z mojej wierności, z tego, że 
trzęsę się o dzieci, że jestem domatorem. Ale taki już jestem. Mówię otwarcie: 
bez rodziny byłbym niczym. W niej i przez nią widzę świat i ludzi. To mój najwyż-
szy ideał… który prowadzi mnie do innych. To takie niemęskie, ha? Prawdziwy 
mężczyzna musi umieć czasem uwolnić się od rodziny, jak mówią. Nie powinien 
za bardzo się angażować. Ja na to gwiżdżę. Stawiam wszystko na jedną kartę.

Samuel znowu pozwolił echu, jakie wywołały w nim słowa Mojszego, wydobyć 
się na zewnątrz. Opowiedział mu o swoim życiu z Matyldą, o niejasnej obcości, 
jaka od zawsze była między nimi, o swoim wiecznym pożądaniu innych kobiet, 
wszystkich kobiet, wiecznej kobiety. I opowiedział mu o tym, na co sobie pozwolił 

1 Beirat – pierwsza Rada Starszych pełniąca funkcje doradcze dla Przełożonego Starszeństwa 
Żydów powołana 16 października 1939 r. Działała tylko do 11 listopada, kiedy to Niemcy aresz-
towali większość jej członków i zamknęli w więzieniu na Radogoszczu. Tylko nieliczni przeżyli.
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dopiero w getcie: o Sabince. I znów ubrał w słowa swoje poczucie winy: – Czy to 
nie dziwne, że nienawidzi się tych, których się skrzywdziło?

Mojsze chętnie wracał myślami do przeszłości, wspominał swoją młodość, 
miasteczko rodzinne, zakład fryzjerski, klientów. Ale w tym przypadku Samuel 
nie odpłacił mu wylewnością. Wydawało mu się, że nie ma o sobie nic do powie-
dzenia, i prawdę mówiąc, bardzo mało pamiętał. Wszystko, co mu pozostało, 
to przyjemność budowania, produkowania. Mógłby więc tylko mówić o fabryce 
i o swoim domu – a to brzmiało jak przechwałki. Zamiast o sobie, zaczął opowia-
dać o ojcu i dziadkach związanych z historią Żydów w Łodzi. Ale znowu poczuł 
się jak fanfaron. Jaki sens miało chlubić się swoimi rodzicami, skoro jego własne 
dzieci nie mogły się chlubić nim? O książce, którą zamierzał kiedyś napisać, nie 
wspomniał. W ogóle przychodziło mu o wiele łatwiej przedstawiać się Mojszemu 
w złym świetle niż w dobrym. 

Wydawało się, że rozmowy z Mojszem Ejbuszycem nie odgrywają żadnej 
roli w codziennym życiu Samuela. W końcu te wizyty były rzadkie, wywołane 
nagłym impulsem. Szybko o nich zapominał. W resorcie zachowywał się jak 
zwykle, lubił powtarzać powiedzonka Rumkowskiego, dyrygował robotnikami, 
rozdzielał pochwały i policzki. Hulał z kolegami, odwiedzał pannę Sabinkę. 
Po własnym mieszkaniu poruszał się jak obcy. Czasem się złościł, a czasem 
beztrosko gwizdał. Wzrastał zarówno jego wstręt, jak i litość dla Matyldy. Ale 
litość czuł raczej poza domem niż w obecności żony. Najczęściej czuł ją, leżąc 
w ramionach Sabinki, po spędzonym z nią wieczorze, kiedy mógł całkowicie się 
zapomnieć. Kiedy był w domu, rzadko odzywał się do Matyldy, unikał patrzenia 
na nią i nawet nie zadawał sobie trudu, by zaczerpnąć coś ze starego repertuaru 
nieszczerych uprzejmości. 

Ale rozmowy z Mojszem widocznie pozostawiały jakiś ślad, nawet gdy kon-
takt między nimi znów się urwał i przestali się widywać. Najwyraźniej odczuł to 
Samuel tego dnia, kiedy pobiegł do Prezesa wstawić się za Mietkiem Rozenber-
giem. Powiedział wtedy Rumkowskiemu rzeczy, jakie by mu kiedyś nie przeszły 
przez usta. Zdarzało się też podczas owej długiej zimy, że echo słów Mojszego 
nieoczekiwanie się w nim odzywało. Wyraźnie słyszał jego głos: – Cukerman, 
jesteś jak z waty. Nie masz kręgosłupa… Przemawiają przez ciebie twój dziadek, 
twój ojciec, Mazur, Rumkowski, jakbyś był papugą… Ty sam, Samuelu, nie masz 
swojego ja… nie masz charakteru. To całe twoje budowanie to tylko zabieg, by 
nie być ze sobą sam na sam… by zagubić się w tym, co robisz… by samemu stać 
się tym, co tworzysz. Samuelu Cukermanie, jesteś pustką.

Bywało, że budził się ze snu z dźwiękiem tego głosu w uszach i że towarzyszył 
mu on aż do nocy. Prawdy, które ów głos mu objawiał, nie dawały mu spokoju, więc 
z jeszcze większym zapamiętaniem kontynuował dotychczasowy sposób bycia. 
Znienawidził samą myśl o Mojszem. Nie mógł znieść wewnętrznego rozdarcia. 
Nie miał jak go naprawić, a wiedział, że jeśli mu się podda, ono go zabije. Chciał 
być z siebie dumny. Chciał być mężczyzną. Chciał być odważny i żyć w zgodzie 



82

z sumieniem – ale odkładał rozrachunki z samym sobą na później, na następny 
dzień. Niemożliwością było zrobienie tego teraz. Więc jeszcze częściej policzko-
wał robotników, jeszcze częściej biegał do Sabinki, jeszcze bardziej unikał domu 
i jeszcze wierniej służył Prezesowi.

Ostatnio czasem zamykał się w swoim pokoju. Wyjął z szuflady plik notatek do 
książki. Ponownie przymierzał się, by ją zacząć. Ale notatki leżały tylko na biurku.

Jedynym, co jeszcze dawało mu trochę satysfakcji z samego siebie, była 
piwnica i audycje radiowe.

 
*

U Cukermanów trwały porządki wiosenne. Wszystkie okna były otwarte na 
oścież, a szyby, które Rejzl umyła już wczoraj, były tak czyste jakby w ogóle 
zniknęły, pozostawiając tylko ramy okienne. Jak przez lustra z oszlifowanego 
kryształu wpadało przez nie światło wiosennego dnia. 

Skrzydła drzwi balkonowych były otwarte. Na zewnątrz wietrzyła się pościel oto-
czona murami nowych materaców w kwiaty wyprodukowanych przez najlepszych 
fachowców w resorcie tapicerskim. W drzwiach balkonowych były przeciągnięte 
sznury, na których wietrzyły się garnitury Samuela, suknie Matyldy i letnie ubrania 
dziewczynek. Ubrania lekko kołysały się na wieszakach, pozwalały wiatrowi na 
przyjacielskie poklepywanie i poruszały nadmuchanymi, pustymi rękawami jak 
pogrążone w ożywionej rodzinnej rozmowie.

Wewnątrz, w mieszkaniu, wszystkie drzwi też były szeroko otwarte. Wiatr 
przedostawał się do środka, wypełniając każdy kącik swoim podmuchem i głosem 
kucharki Rejzli. Rejzl była wszechobecna. Miała na sobie swój strój do sprzątania: 
przedwojenną suknię kloszową pamiętającą czasy króla Sobieskiego i czarny 
fartuszek z wielkim węzłem na plecach. Chustka na głowie zasłaniała dokładnie 
jej żółte jak słoma włosy i sięgała aż do brwi. Obładowana szczotkami, miotłami, 
wiadrami i szmatami Rejzl wyglądała jak ataman turecki w ogniu walki.

Ciągle coś wykrzykiwała do pracującej w kuchni Matyldy, zdając jej raporty 
ze stanu robót.

Matylda pociła się przy gotowaniu. Jej twarz i otyły kark lśniły. Spieszyła się 
i wszystko jej leciało z rąk. Parzyła się o gorące garnki, zacinała się nożem, mało 
brakowało, a zbiłaby kilka talerzy i pomieszała przepisy na dwie świąteczne 
potrawy. Mimo to była w dobrym humorze. Kręcenie się przy kuchni sprawiało 
jej przyjemność. Lubiła robić zaprawy, gotować, doprawiać i próbować – a co 
dopiero dzisiaj, kiedy przez otwarte drzwi i okna świeży wiatr wdmuchiwał dobrą 
nowinę odnowy.

Miała na sobie letnią sukienkę w kwiatki z dekoltem i bez rękawów. Jej obwisłe 
ramiona i pełny biust wystający z dekoltu czuły każdą komórką łagodny dotyk 



83

powietrza. Kilka razy przerywała pracę, by obmyć pot i przejrzeć się w lustrze. 
Powinna bardziej się troszczyć o figurę i mniej podjadać – strofowała się. Miała 
nadzieję, że teraz, na wiosnę, kiedy chłód w duszy zelżał, przyjdzie jej to łatwiej.

W jej głowie pianino grało utwór Beethovena Dla Elizy. Melodia była głęboka, 
ciepła, przeniknięta tęsknotą Matyldy za Samuelem. Jeszcze nigdy tak go nie 
kochała jak ostatnio. Czasem jej się wydawało, że jej dotychczasowe uczucie do 
niego nie było czyste, lecz chorobliwe i niszczycielskie. Może to nawet nie była 
miłość. Dopiero teraz zaznała jej w pełni i czuła się jak uzdrowiona. To uczucie 
pojawiło się w ostatnich strasznych tygodniach w getcie wraz z wysiedleniami – ale 
i koncertami w Domu Kultury i tą wspaniałą wiosną. Nuciła pod nosem i cicho, 
tylko dla siebie, parafrazowała słowa utworu: A w dniu, gdy już mnie nie będzie… 
Nadzieja nie zawsze była pozytywnym uczuciem. Prowadziła do buntu, ekscytacji, 
goryczy. Dopóki Matylda miała nadzieję na miłość Samuela, była niecierpliwa, 
niespokojna. Natomiast rezygnacja, akceptacja nieodwracalnej obcości między 
nimi, jak przyjęcie wyroku, uśpiły ból i pomogły nawiązać nową więź z życiem.

Krzątając się po kuchni, nie przestawała myśleć o Samuelu. Dziwiła się, że nikt 
nie zdawał się dostrzegać, jak bardzo ostatnio się zmienił. Stracił swoją skłonność 
do żartów, a chłopięcy urok prawie go opuścił. Jego chód i cała postać wyrażały 
niepewność, wątpliwości. Oczy mu zmatowiały, starał się nie patrzyć na nikogo. 
Jego spojrzenie jakby odskakiwało od wzroku innych. Jakby próbował się ukryć 
za krzyczącą z niego rozpaczą. Włosy miał już bardziej siwe niż czarne, a czoło 
przecinały pojedyncze, głębokie zmarszczki. Nos mu się wydłużył i wyostrzył, 
usta straciły kształt. Wargi stały się luźne, obwisłe. Przygarbił się, ramiona miał 
zapadnięte, a kiedy wchodził do kuchni bez koszuli, żeby się umyć, bez trudu 
można było przeliczyć mu wszystkie żebra – jakby już był „klepsydrą”. Mimo 
to w oczach Matyldy był teraz bardziej męski i pociągający niż kiedykolwiek  
przedtem.

Dużo palił i cały dom pełen był niedopałków. Walały się na podłodze, na sto-
łach i talerzach. Zapach papierosów utrzymywał się we wszystkich zakątkach 
mieszkania, jakby nawet ściany już nim przesiąkły. Z początku Rejzl próbowała 
coś powiedzieć, ale Matylda uspokajała ją i sama chodziła po domu, usuwając 
niedopałki.

Lubiła pokój Samuela i panujący w nim zapach. Czuła się jak w cudzym 
mieszkaniu i trudno było uwierzyć, że z tym obcym człowiekiem miała dwie córki, 
że kiedykolwiek jej dotknął. Tych dwoje ludzi, którzy kiedyś stali pod ślubnym 
baldachimem, zbudowali wspólny dom i spali na sąsiadujących łóżkach, było 
teraz kimś innym. Pamiętała to, jak pamięta się dawno przeczytaną książkę. 
I podobnie jak nie tęskni się do przeczytanej książki, nie tęskniła za tamtymi 
czasami. Jeśli odczuwała jakąś tęsknotę, było to uczucie statyczne, nie zwrócone 
ku przeszłości ani ku przyszłości – może w ogóle niezależne od upływu czasu. 
Wyrażało się w ciekawości wobec tego obcego człowieka, z którym jedyny intymny 
kontakt był możliwy za pośrednictwem jego pokoju. 
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Lubiła tam myszkować pod nieobecność Samuela. Z zapamiętaniem otwierała 
jego szuflady i przeszukiwała mu kieszenie. Dawna Matylda, ta z „przeczytanej 
książki”, nie robiłaby takich rzeczy. Nie pozwoliłyby jej na to duma i honor. Ale 
dzisiejsza Matylda ledwo pamiętała, co oznacza duma i honor. Tak jak ledwo 
pamiętała wiele innych zasad, którymi kiedyś się kierowała. A kiedy raz posta-
wiła sobie pytanie, co właściwie chce znaleźć w pokoju Samuela, nie umiała na 
nie odpowiedzieć. 

Lubiła myszkować nie tylko tam, lecz również u dzieci. One też stały się jej 
obce. Także ta miłość należała do innej kobiety – do matki znającej język czułości, 
posiadającej wielkie, wypełnione ciepłem serce, w którym oddanie pasło się jak 
baranki na słonecznej, bujnej i soczystej łące. Dziś Matylda czuła się jak kobieta 
bezdzietna i jeśli żywiła jakieś uczucia do córek, przypominały jej one uczucia 
do Samuela – tęsknotę i zainteresowanie, jak wobec obcych osób.

Tego ranka doszło do głosu zaciekawienie. Przed wyjściem z domu dziewczyn-
ki wraz z Rejzlą wyniosły na balkon materace. Matylda dyrygowała nimi, kiedy 
nagle pod materacem z łóżka Belli dostrzegła złożoną karteczkę. Wyszarpnęła 
ją, ale zanim zdołała ją rozłożyć, doskoczyła Bella i wyrwała jej karteczkę z ręki. 
Uśmiechając się z roztargnieniem, nienaturalnie, Matylda nakazała: – Pokaż mi 
ten papier! – i rzuciła się na córkę.

– Nie chcę! To moje! – odepchnęła ją Bella. 
Matylda ustąpiła, ale obiecała sobie, że przeszuka pokój córek, jak tylko 

wyjdą. Na razie, żeby się uspokoić, z powrotem pobiegła do pokoju Samuela. 
Od jakiegoś czasu Samuel nie zbierał rozłożonych na biurku materiałów – 

notatek, fiszek z tabelkami, diagramami i cyframi oraz stosika luźnych kartek 
zapisanych na maszynie, które przygotował do książki. Matylda znała każdą 
stronę na pamięć, więc wiedziała, że nic tu nie przybyło. Mimo to usiadła na 
krześle Samuela i dopadła do papierów, jakby widziała je po raz pierwszy.

Kartki były pogniecione i pożółkłe. Już od dawna miały dla Matyldy specjalne 
znaczenie. Dla niej było to coś więcej niż projekt pracy o historii Żydów w Łodzi. 
Dla niej była to ta dawno przeczytana, zapomniana książka. Kurz między kartkami 
był kurzem czasu, który zatarł drogę do dawnej Matyldy, do dawnego Samuela. To 
była wyschnięta łąka, na której nic się już nie pasło. Matylda patrzyła na papiery 
i wsłuchiwała się w wyimaginowane dźwięki pianina: A w dniu, gdy już mnie nie 
będzie… Wiatr wpadający przez otwarte okna pomagał jej przesuwać kartki. 
Gładził ją po policzkach chłodnym, uspokajającym tchnieniem. „Jest wiosna…” 
szeptał jej do ucha. „Świeże trawy, soczyste i zielone, kiełkują nawet na łąkach, 
które zimą umierają”. Usłyszała, jak córki zamykają za sobą drzwi i wbiegła do 
ich pokoju. Myszkowała po nim z tępym uśmiechem. Wiedziała, że niczego tu 
nie znajdzie, jak niczego nie znajdowała w pokoju Samuela. Nasyciwszy się tą 
zabawą, poszła do kuchni i zabrała się do gotowania.

 
*
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Bella siedziała na pace pościeli na balkonie. Tu się schowała i obgryzając 
paznokcie, czekała na kolację oraz nadejście nocy. Jej masywne ciało było 
skurczone, ramiona opierały się na podniesionych kolanach. Bolała ją skóra 
wokół paznokci, pogryziona i zaczerwieniona. Bolała ją wiosna. Jeszcze bardziej 
odkrywała pustkę w swoim sercu. Jedynym uczuciem, jakie jej pozostało, była 
nienawiść do rodziców. To uczucie ogarnęło ją ostatnio z taką siłą, że ledwo mogła 
sobie z nim poradzić. Karteczka, której rano nie chciała pokazać Matyldzie, nie 
miała znaczenia. Jeśli walczyła z matką, to tylko dla przyjemności wyładowania 
chociaż części kipiącego w niej gniewu.

Na kolanach Belli leżała wytarta, pognieciona karteczka. Znała na pamięć 
każdą jej literkę, każdą kropkę. Mietek napisał ją sześć tygodni temu, przed 
opuszczeniem getta:

„Stawiam się dobrowolnie do wysiedlenia. Chcę, żebyś o tym wiedziała. Kiedy 
wojna się skończy, nie szukaj mnie. Zrywam ze wszystkim, z tobą też. Zdradziłaś 
mnie i okazałaś się tchórzem. Wszystko i wszyscy mnie zdradzili. Ale inni się nie 
liczą. Tylko ty. Kochałaś mnie (cokolwiek by to oznaczało). Byłaś tą jedyną, więc 
pragnąłem, żebyśmy chociaż koniec przeżyli razem. Próbowałem to zrobić sam, 
jeszcze raz. Ale przez ciebie sam stałem się tchórzem. Niech tak będzie. Wła-
ściwie w dzisiejszych czasach nie ma co się wysilać. Może Niemiec odda nam 
tę przysługę. Na nic nie liczę i niczego nie oczekuję. Trochę jestem ciekaw, co 
się dzieje po tamtej stronie. Szczęście mi sprzyja. Jak widzisz, jestem w czepku 
urodzony. Wszystkie moje kaprysy w końcu się ziszczają…”

Bella przycisnęła karteczkę do materaca, wzdłuż śladów rdzy po sprężynach 
łóżka. Z trudem wstała i rzuciła się na stos pościeli leżącej na kilku zsuniętych 
krzesłach. Z twarzą wciśniętą między tralki spoglądała z balkonu na podwórze. 

Wiśnia, okryta gęstym białoróżowym kwieciem, wyglądała jak bujny bukiet 
ślubny. Gałęzie, ciężkie od pęków kwiatów, nieznacznie się poruszały. Od czasu do 
czasu jakiś płatek kręcił się w powietrzu jak motylek, po czym sfruwał na ziemię. 
Bella powoli, leniwie, zaczęła drzeć list na drobne kawałeczki. Jej ściśnięta dłoń 
napełniła się skrawkami papieru. Potem zamachnęła się pełną ręką na drzewo. 
Ale rzut był za słaby. Papierki kręciły się w powietrzu i spadały pod balkon. Wiśnia 
wypełniła jej oczy kwieciem. – Jesteś piękna… – szepnęła do niej. W jej sercu 
coś zaszlochało. – Chcę umrzeć… – powiedziała do białego drzewa. 

Na podwórzu za klozetem bawiły się dwie dziewczynki. Pod ścianą stał wózek 
dla lalki, a jedna z dziewczynek, w krótkiej letniej sukience odsłaniającej gołe 
nóżki, kołysała go tak wytrwale, że niebieska kokarda w jej włosach obluzowała 
się i z każdym ruchem opadała z boku na bok. Druga dziewczynka napełniała 
ziemią garnuszki i stawiała je „do gotowania” na złamanym krześle.

Wzdłuż murów wietrzyły się sienniki. Z kilku okien wyglądały czerwone góry 
pościeli, jak języki wystające z otwartych ust. Przy pompie był ruch. O blaszane 
dna wiader pluskała woda. Tuż obok Szejna Pesia szorowała krzesła twardą 
szczotką. Kobiety tarły sczerniałe garnki szmatami i piaskiem. 
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Między grządkami przekopanej czarnej ziemi gonili się chłopcy, kopali szma-
cianą piłkę, grali w fanty. Mężczyźni, kobiety i dzieci wracali z resortów, niosąc 
siatki i menażki. Krzyczeli do otwartych okien. Zatrzymywali się przed drzwiami 
i rozmawiali z sąsiadami. Zaczynano pracę na działkach: ogradzanie grządek 
i zasiewy. Mężczyzna w rozwianej kapocie z czapką nasuniętą na czoło kroczył 
z konewką w ręce. Poprzedzały go fontanny wody spadające na spragnione 
grudy. Jakaś kobieta przykucnęła na grządce jak wielka kwoka siedząca na jaj-
kach i spulchniała glebę gołymi rękami. Dwie dziewczyny w męskich spodniach 
podśpiewując przekopywały łopatami ziemię pod jednym z okien. 

Przez bramę wychodziło kilku wysiedleńców w zimowych ubraniach. Nieśli 
plecaki i zwisające z boku chlebaki. Zachodzące słońce przecinało podwórze 
na dwie części – zacienioną i oświetloną. Niektórych ludzi widać było z daleka 
wyraźnie, inne sylwetki były ciemne, zatarte. 

Bella odszukała wzrokiem dwie dziewczynki bawiące się w dom. Z daszku 
klozetu sfrunął gołąb, okrążył kilka razy podwórze i opuścił się niżej. Był biały 
i zachodzące słońce obrębiło jego skrzydła purpurą. Przez chwilę wyglądał jak 
świetlista rakieta. Potem słońce na skrzydłach zgasło i kiedy zbliżył się do wiśni, 
zlał się z bielą gałęzi. Usiadł na najwyższej z nich i kołysał się na niej jak wielki 
biały pąk.

– Mamusiu! Mamusiu! – wykrzyknęła jedna z dziewczynek i podbiegła do 
chaty przy klozetach. 

Kobieta w ciąży z chudymi, bladymi rękami założonymi na wielkim brzuchu 
wyszła na próg i zadarła głowę. – Nie widzę żadnego ptaka – powiedziała do 
dziecka. Ale zaraz się zorientowała: – A tak, to gołąb… gołąbek.

Druga dziewczynka roześmiała się: – Na drugim piętrze mieszka Tajbele2, 
ale to wydzielaczka, a nie ptak… 

Córeczka ciężarnej kobiety zachwyciła się: – Jak ładnie… A gdzie mieszka 
ptaszek gołąbek, mamusiu?

– Z drugiej strony getta – wyjaśniła kobieta.
Druga dziewczynka ciągle się śmiała: – Po tamtej stronie mieszkają tacy 

jedni, co wyglądają jak ludzie, ale mają głowy z kapusty… Mój tata mówi na nich 
kapuściane łby.

– To gdzie mieszkają gołębie? – znów zapytała poważna dziewczynka. 
Ktoś przybiegł od strony bramy i nagle jakby gorączka ogarnęła zgromadzo-

nych sąsiadów. Ciężarna kobieta chwyciła swoją córeczkę za rękę i zniknęła z nią 
we wnętrzu chałupy. Druga dziewczynka popędziła do siebie do domu. Zewsząd 
ludzie biegli do wejść do budynków. Podwórze opustoszało. Przez bramę wszedł 
listonosz z „zaproszeniami na ślub”.

Zaraz po listonoszu weszła na podwórze Dziunia. Krzyknął za nią, chcąc 

2 Tajbele (zdrobnienie od Tojb) to w jidysz „gołąbek”, a także imię żeńskie.
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widocznie o coś zapytać. Ale ona przyspieszyła kroku i nawet się na niego nie 
obejrzała. Była ubrana w mundur policyjny, spodnie golfowe i żakiet trzy czwarte. 
Na głowie miała duży beret. Te rzeczy i jej zawadiacki chód nadawały jej wygląd 
klauna. Bella zasłoniła twarz rękami, skuliła się i zamknęła oczy. Czuła się jak 
Mietek. Tak jak on była oderwana od wszystkiego i od wszystkich. 

Usłyszała, że Dziunia wchodzi do domu i mówi coś do Matyldy i do Rejzli. 
Nagle jej głos rozległ się tuż nad uchem Belli: – Śpisz? – Dziunia lekko dotknęła 
jej ramienia. – Mam ci coś ważnego do powiedzenia. Poczekaj tu na mnie.

Do Belli doszedł szum kranu i śpiew Dziuni. Nuciła szlagier gettowy autorstwa 
Herr Schattena, męża zaufania Prezesa: Zostałem zdradzony przez księżyc, 
słońce na manowce mnie wodzi. Ta smutna, romantyczna melodia w ustach 
Dziuni brzmiała jak najweselsza piosenka na świecie.

– Dalej, wstawaj i pomóż wnosić materace. – Bella usłyszała nad sobą głos 
Rejzli. Powoli się podniosła i chwyciła materac, który natychmiast wysunął jej się 
z palców. – Nie tak delikatnie, panieneczko! – zakomenderowała Rejzl. – Mocniej, 
z ikrą! – kręciła głową z niezadowoleniem: – E, ta dziewczyna ma dwie lewe ręce. 
Twoja matka ma rację, jak mi Bóg miły. Nie wyrośniesz na ludzi.

Ale w tym momencie pojawiła się na wpół rozebrana Dziunia, wycierająca 
ręcznikiem mokrą grzywkę. – Co się tak skarżysz, Rozalio? – zaśmiała się. – 
Zatonął ci statek z kwaśnym mlekiem?

Na widok Dziuni Rejzl chwyciła się za głowę: – Biada mi! Na balkonie w samej 
koszuli? – Dziunia pomogła jej i Belli wtaszczyć materace. – Szybciej, gwałtu, 
rety! – popędzała Rejzl. – Jeszcze ktoś cię zobaczy, bezwstydnico!

Dziunia pogwizdywała. Jak tylko materace znalazły się na łóżkach, rzuciła 
się na jeden z nich i zaczęła się na nim huśtać. – A teraz, droga Rozalio – wy-
krzyknęła – będziesz tak dobra i opuścisz ten pokój, bo muszę coś ważnego 
omówić z panną Bellą. 

Ale Rejzl poprawiła przekrzywioną chustkę zasłaniającą jej jedno oko, poło-
żyła ręce na biodrach i pokręciła głową. – Mowy nie ma! Teraz siadamy do stołu. 
Widziałam, że tata szedł już przez podwórze.

 
*

Siedzieli przy kolacji. Bella uparcie wpatrywała się w talerz i nie odzywała ani 
słowem. Samuel też milczał z wzrokiem utkwionym w talerzu. Tylko od czasu do 
czasu kątem oka spoglądał na Bellę, która nadal była na niego obrażona i osten-
tacyjnie nie zwracała na niego uwagi. Jedynie Dziunia i Matylda były w dobrym 
nastroju. Ale ich słowa nie wychodziły sobie naprzeciw – raczej się unikały. Przez 
cały czas rozbrzmiewał też monolog Rejzli. Zwracała się do wszystkich i zarazem 
do nikogo. Przypominało to rozmowę głuchych.
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Matylda zauważyła, że talerz Samuela jest na wpół pełny. Kręcił nim na 
wszystkie strony i ledwo co nabierał na łyżkę. Ich spojrzenia się spotkały. Nie 
mogła znieść swojego odbicia w jego oczach. Jej głos stał się nienaturalny, jakby 
się wahał, jaki obrać ton. – Dobra zupa – paplała. – Mój wynalazek…

Dziunia postanowiła w końcu ogłosić rodzinie wielką nowinę. Odsunęła 
pusty talerz i podnosząc ręce wykrzyknęła: – Teraz słuchajcie, wszyscy tu 
obecni! Ja, Dziunia Cukerman, oświadczam wszem i wobec, że od dzisiaj rzu-
cam pracę w policji pana Rumkowskiego. Zamiast tego będę wykonywać wspa-
niały zawód: nauczanie najzdolniejszych dzieci w getcie łódzkim. Hura! Hura!  
Hura!

Kucharka Rejzl przyłożyła rękę do ucha i pokręciła głową: – Co ona opowiada?
Dziunia szturchnęła Samuela łokciem. – Słyszałeś, co powiedziałam, tatusiu? 

Otwierają szkołę dla zdolnych dzieci… Nowy system nauczania… Spotkałam zna-
jomego nauczyciela, który to organizuje. Chce mnie zatrudnić jako nauczycielkę.

Samuel i Matylda spojrzeli na Dziunię, ale głos zabrała Rejzl. – Biada mi – wy-
krzyknęła. – Ty się tak nadajesz na nauczycielkę jak ja na tancerkę. Widzieliście, 
ludziska, ni z gruszki, ni z pietruszki wyskakuje z nowym bzikiem! A co ci prze-
szkadza policja? Kartki na żywność ci się przejadły? – Dziunia objęła Samuela 
i cmoknęła go głośno w policzek. Rejzl wybuchła: – Tak, tak, niech ją pan całuje 
i rozpieszcza, panie Cukerman. Ale ja na pana miejscu już bym jej dała popalić. 
Żeby dziewucha nie mogła usiedzieć na tyłku! A winny jest pan, panie Cukerman, 
i paniusia też! Ale jak to się mówi? Przed ślubem ma się dziesięć pomysłów, jak 
wychowywać dzieci, a po ślubie ma się dziesięcioro dzieci i ani jednego pomysłu. 
– Tu zwróciła się do Matyldy: – No niech pani sama powie, paniusiu. Dziewczyna, 
co przez całe życie nie znosiła szkoły i nie mogła patrzeć na nauczycieli, jak ona 
może uczyć, he? A co z pensją, co jej tam już za przeproszeniem zapłacą, pytam 
się, w końcu wojna jest. Gwałtu rety!

– Czego będziesz uczyć? – zapytał w końcu Samuel.
 – Tego, co umiem – zaśmiała się Dziunia – sportu, gimnastyki. Mens sana 

in corpore sano!3 To znaczy, Rozalio miła – zwróciła się do Rejzli – w zdrowym 
ciele zdrowy duch.

Rejzl gniewnie kręciła głową i burczała: – No pewnie, jak to się mówi? Młody, 
zdrowy i szalony. 

Dziunia opowiedziała o programie planowanej szkoły pod kontrolą kolektywu 
nauczycieli. Będzie się w niej uczyć języków, nauk ścisłych, tańca i malarstwa.

Bella odsunęła talerz, poszła do siebie do pokoju i rzuciła się na łóżko. Entu-
zjazm Dziuni działał jej na nerwy. Uczyć innych, uczyć się samemu – jaki to miało 
sens? Na stoliku obok stały jej książki, leżały zeszyty z notatkami. Tyle lat jej 
zeszło na nauce, tyle dni spędziła między kartkami papieru. Kiedyś myślała, że 

3 Mens sana in corpore sano – sentencja łacińska.
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nauka to łódka, która pomaga utrzymać się na wodzie podczas burzy. Ale łódka 
też była z papieru. Bella leżała teraz na dnie morza, utopiona.

Przez otwarte drzwi balkonowe szarzał zmierzch. Przez pokój wiał chłodny 
wiatr. Bella zasłoniła sobie twarz rękami. – Chcę umrzeć… – mruczała prosto 
w dłonie, jakby było to jedno wielkie ucho tuż przy jej wargach. Usłyszała, jak 
otwierają się drzwi. Ktoś wszedł. Odgłos oficerek zbliżył się do łóżka. Bella nadal 
zaciskała powieki i nie oderwała dłoni od twarzy. Kroki oficerek oddaliły się. 
Drzwi się zamknęły.

Samuel chodził po korytarzu i palił papierosa. Z kuchni dochodziła ożywiona 
rozmowa Dziuni z Matyldą. Od czasu do czasu Matylda serdecznie się śmiała. 
Dźwięk jej głosu zgrzytał mu w uszach. Nie mógł jej znieść, kiedy była w złym 
nastroju, i nie mógł jej znieść, kiedy była w dobrym. To ona była wszystkiemu 
winna. Ona, wiecznie zadzierająca nosa. Ona, przekonana, że zawsze ma rację, 
że jest nieskazitelna. Że ma patent na sprawiedliwość. To ona wypędziła go 
z domu. Przez nią nie mógł zabrać się do pracy nad książką. To za jej sprawą 
biegał do Sabinki, upijał się. Ona, uosabiająca sobą wieczny wyrzut – zarówno 
gdy się śmiała i gdy płakała. Ona, ze swoim tłustym ciałem, ze swoją brzydotą. 
Znowu skierował się do drzwi pokoju Belli. Dzieci były tak samo jego jak jej. Tę 
ukochaną córkę, która tak go zraniła, odwracając się od niego, musi za wszelką 
cenę odzyskać. Znowu wszedł do pokoju dziewczynek i podszedł do łóżka Belli.

Jej twarz, wykrzywiona i brzydka, tonęła we łzach. Na ten widok wezbrała 
w nim gorycz, która zaraz przeszła w gniew. Poczuł skryte życzenie, by się jej 
pozbyć. Chciał usunąć tę twarz z pamięci. 

– Przestań ryczeć, do diabła! – wykrzyknął. – Czego beczysz, głupia, nieszczę-
sna istoto? Za dobrze ci jest? Za wygodnie? – wyskoczył na balkon, gorączkowo 
zaciągnął się dymem z papierosa. Zamiast świeżego powietrza płuca wypełniła 
mu gorycz. Na dole lśniła biała głowa wiśni. Jej piękno i łagodne tchnienie 
wiatru tylko wzmogły gniew Samuela. Znowu wszedł do pokoju i zbliżył się do 
Belli. Wytarła już twarz. Jak z sinoczerwonej, wykrzywionej maski, patrzyły na 
niego zimne, obce oczy. Serce mu się ścisnęło. Gdzie podziała się jego słodka, 
delikatna córka? Ta, która budziła w jego sercu taką czystą czułość? Opanował 
zdenerwowanie i cicho zapytał: – Powiedz mi, dlaczego ciągle płaczesz? – chciał 
dodać coś miłego, podnoszącego na duchu, ale biła od niej taka pogarda, że 
stracił odwagę. 

– Czy nie wiesz, gdzie żyjemy, Bello? 
Wargi jej się wykrzywiły: – A ty wiesz?
– O co ci chodzi?
– O nic… Ale jeśli żyjemy w piekle, ty jesteś jednym z diabłów.
Podłoga się pod nim zachwiała. W sercu mu się zakotłowało, wściekłość dotarła 

aż do rąk. Wymierzył jej siarczysty policzek. Na sinoczerwonej twarzy zobaczył 
odcisk swoich pięciu palców. Nie mógł znieść tego widoku: chciał zmazać ślad 
po uderzeniu, zdjąć go, unicestwić – i spoliczkował ją po raz drugi.
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Nie poruszyła się. – Nie boli mnie – wyszeptała.
Krzyknął: – Skoro jestem diabłem, będę cię traktował jak diabeł. I nie waż 

się beczeć przede mną.
– Nie beczę przed tobą – powiedziała.
Powinna była milczeć, nie odpowiadać. Jej odpowiedź go rozwścieczyła. 

Miał ochotę rozerwać ją na strzępy, kiedy tak przed nim leżała na kwiecistym 
materacu, ze swoim masywnym, bezwładnym ciałem. Życzył jej śmierci. Chciał 
usunąć samo jej wspomnienie z serca, z pamięci. Wyszedł na balkon i wyrzucił 
niedopałek. Zaraz znowu zapalił. Zaczął biegać po pokoju wielkimi, dudniącymi 
krokami. Była już pora audycji radiowej. Dziunia pewnie już na niego czekała 
w piwnicy. Ale on nie był w stanie przerwać marszu i wyrwać się stąd. Straci 
najcenniejsze chwile dnia. Te, na które czekał odkąd rano otworzył oczy. I to 
wszystko przez nią… przez Matyldę… przez Bellę…

Rzucił córce krwiożercze spojrzenie. Nadal miał ochotę rzucić się na 
nią. Pragnął ją bić, bić bez ustanku. Aż wyładuje wszystko to, co go drąży, 
co go pożera, co wrze we wszystkich jego członkach. Ale nagle zobaczył, 
że Bella podnosi ręce i zasłania sobie głowę. Jej szlachetne, pulchne dło-
nie wyglądały nie jak z krwi i ciała, ale jak przezroczyste powłoki duszy. Zo-
baczył je na klawiszach fortepianu. Wyczarowały muzykę z otchłani tej 
chwili. Chciał do nich przypaść, utulić je, jak tuli się ranne ptaszki, które wy-
padły z gniazda. Nie, chciał, żeby to one go utuliły, uleczyły jątrzącą się w nim  
ranę. 

– Czego ode mnie chcesz? – zapytał spokojniej. – Czy rzeczywiście jestem 
takim potworem? Przecież my powinniśmy czuć się szczęśliwi. Codziennie wy- 
siedla się z getta ludzi… tysiącami. Nie wiadomo dokąd. Ty masz bezpieczny 
dom… łóżko. Czy nie jest nam dostatecznie ciężko tak jak jest? Przecież nie 
wiemy, jak to się skończy – głos mu złagodniał. – Dlaczego się ze mną tak dzie-
cinnie kłócisz? – Usiadł obok niej, ale pozostała chłodna i sztywna, nie zdobył 
się na to, by jej dotknąć. – Pamiętasz, jak kiedyś było między nami? – spojrzał 
na nią prosząco. – Nie odbieraj mi odwagi. Nie jest mi łatwo, wierz mi. – W końcu 
odważył się uchwycić jej ręce, które przykrywały twarz. Chciał je odsunąć lekko 
i delikatnie, ale dłonie, które wyglądały tak szlachetnie i miękko, przywarły do 
policzków twarde, silne jak stal. Więc oderwał je siłą.

Od jej spojrzenia wszystko w nim zamarzło. – Dlaczego powołałeś mnie 
do życia? – wysyczała, przytknęła paznokcie do warg i zaczęła gorączkowo je 
obgryzać. – Jesteś wszystkiemu winien, tato, wszystkiemu… wszystkiemu! – 
krzyczała. – Nienawidzę cię! Nie chcę cię! Nie chcę być twoim dzieckiem! Nie 
chcę być Żydówką! W ogóle nie chcę być!...

Samuel wybiegł z pokoju, z mieszkania, znalazł się na podwórzu. Dziunia 
wyszła mu naprzeciw. Zeszli do piwnicy za murkiem. Samuel zaryglował drzwi 
od wewnątrz, wyjął latarkę spod jednej z belek i podszedł do góry trocin.

– Za późno – wyszeptała Dziunia.
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Poczuł w jej głosie zarzut. – Masz rację – mruknął. – To nie ma sensu. – Nie 
wyjął radia, tylko ciężko opuścił się na trociny i oparł głowę na kolanach. Dziunia 
usiadła obok niego. Przez ciemność piwnicy dotarł do niego jej świeży, ciepły głos. 

– Z początku nie miałam nic przeciwko pracy w policji – powiedziała. – Wy-
dawało mi się, że w ten sposób pomagam dzieciom, by nie wyrosły na złodziei. 
Ale prawda jest taka, tatusiu, że dzieci, które kradną ziemniaka, bo umierają 
z głodu, nie są złodziejami. Ja sama… też przecież kiedyś coś ukradłam. Wyjęłam 
trochę biżuterii z walizek Rozenbergów… kiedy nie mieliśmy za co kupić jedzenia. 
Chciałam to wyprzeć z pamięci. Wydawało mi się, że to, co zrobiłam, było słuszne, 
a to, co inni robią, jest przestępstwem. Dlatego nie było mi trudno uganiać się 
za małymi złodziejami. Kiedy człowiek wkłada mundur, od razu czuje, że racja 
i sprawiedliwość są po jego stronie… Nawet biłam… Tak, ja, twoja córka, szla-
chetna syjonistka. Tu, w ciemności, mogę ci to powiedzieć. Dwa razy zdzieliłam 
kogoś pałką… z całej siły. Człowiek niepostrzeżenie się wciąga. Trzeba dokonać 
wyboru… i położyć temu kres. Być pośród nich i mieć czyste ręce – to niemożli-
we. – Samuel czuł, że każde słowo Dziuni jest kroplą oliwy podsycającą buzujący 
w nim ogień. Miał ochotę udusić ją, zdusić jej słowa. Dlaczego oni się wszyscy 
na niego zmówili? Dlaczego się uparli, żeby zatruć mu każdą chwilę? Nawet tu, 
w piwnicy, nie miał chwili spokoju. Wstał. Chwyciła go za rękę: – Zostańmy tu 
jeszcze trochę. Jest tak cicho… tak dobrze się rozmawia. – Zamilkła na chwilę, 
po czym dodała: – Tu, w piwnicy, jesteśmy oboje innymi ludźmi. Zauważyłeś, że 
tutaj nigdy się nie śmieję? Nie dlatego, że robi mi się smutno, tylko… Ale dlaczego 
w ogóle się nie odzywasz? O czym myślisz?

– O tym, co mówisz. 
– Że jesteśmy tu innymi ludźmi?
Zerwał się. – Zostaw mnie w spokoju! Chodź, wychodzimy stąd!
Dogoniła go przy drzwiach i chwyciła za rękaw. – Tatusiu, co się stało?
Oderwał jej rękę: – Nic się nie stało. Odczepcie się ode mnie wszyscy, wszyscy!
Kiedy wyszli na dwór, przebiegł obok niej i skierował się do bramy. Szedł po 

ulicy szybkim krokiem, jakby podskakiwał. Wiedział, że Dziunia za nim idzie. 
Do jego uszu dochodził dźwięk jej kroków. Zatrzymał się, odwrócił głowę i jego 
spojrzenie natrafiło na głębię jej ciemnych oczu. – Czemu mnie ścigasz, do 
diabła?! – wykrzyczał.

– Wiem, dokąd idziesz – odpowiedziała spokojnie.
– Wiesz, ha?
– Tak, już od dawna.
– No to może mi powiesz, to też się dowiem. – Czuł, jak jej czarne oczy 

przewiercają go w ciemności na wylot. Wydawało mu się, że sam tak na siebie 
patrzy. Chciał znaleźć jakąś celną ripostę, byle tylko ocalić coś, co właśnie roz-
padało się na kawałki. Nie udało mu się. A ona już się od niego odwróciła i biegła 
z powrotem. Wchłonęła ją ulica i ciemność. Był sam. Tego chciał – i tego się 
bał. Stał jak przykuty do miejsca. Wydawało się, że nie ma sensu zrobić kroku 
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w jakimkolwiek kierunku. Dziunia wiedziała. Co wiedziała? O pannie Sabince? 
To wszystko? Wszystko i więcej niż wszystko. Wiedziała to, co on wiedział. Nie 
wybaczy mu, bo on sam sobie nie wybaczył… I nie wybaczy. Nigdy. A skoro tak – 
to dlaczego rzeczywiście nie pójść do panny Sabinki? Ruszył w kierunku mostu. 
Nie mógł się doczekać, kiedy do niej dotrze – ale nie przyspieszył kroku. Miał 
czas. Dużo czasu. Całą noc z nią spędzi. Tę noc i wszystkie inne…

Kiedy dotarł na Marysin, skręcił z powrotem do domu. Przed bramą stał Sprze-
dawca Toffi ze skrzynką zawieszoną na szyi. – Niech pan kupi na pokrzepienie 
serca, panie Cukerman – zaproponował. Samuel w roztargnieniu zaczął szukać 
w kieszeni paru fenigów. – Niech pan go od razu weźmie do ust – powiedział 
sprzedawca i podał mu brązowego cukierka.

Samuel spacerował tam i z powrotem przed bramą ssąc cukierek. Widział 
kilka osób spieszących z torbami i tobołkami w kierunku mostu. Nieoczekiwa-
nie przyszedł mu na myśl Adam Rozenberg. Od dawna go nie widywał. Już nie 
szantażował go o pieniądze. Samuel zdziwił się, dlaczego dopiero teraz sobie 
o nim przypomniał. Obudziła się w nim ciekawość. Co się stało z Adamem? Ta 
wiadomość wydawała mu się ważna. Istotna, kluczowa. Czy Adam opuścił getto 
z transportem? Czy leżał gdzieś chory, konający? Czy to by oznaczało, że to Samuel 
wyszedł zwycięsko z walki, jaka się między nimi toczyła? Co to była za walka? 
Dlaczego tak śmiertelnie się nienawidzili? Zapewne z powodu ich wzajemnego 
podobieństwa. Właściwie byli braćmi ulepionymi z tej samej gliny. W wyobraźni 
Samuel zobaczył obrzydliwą, obwisłą twarz Adama i dreszcz go przeszedł. Jak 
to możliwe? Przecież tak się od siebie różnili, mieli przeciwstawne natury. Tylko 
to jedno – wstręt, jaki Samuel czuł do siebie, przypominał wstręt, jaki czuł do 
Adama. I to ich różniło. Właśnie to. Samuel odetchnął lżej. Jeszcze nie wszystko 
stracone. Odrobina światła, nawet znikoma, nie pozwalała na razie, by ciemność 
ostatecznie rozlała się nad jego głową. W przypływie energii skierował się do mo-
stu. Spieszył nie do panny Sabinki, ale do swego przyjaciela, Mojszego Ejbuszyca. 

Mieszkanie Ejbuszyców pełne było młodzieży. Książki przechodziły z rąk do 
rąk. Słychać było szmer rozmów i przewracanych kartek. Spod kuchni zerwał 
się Mojsze i wpatrywał się zdezorientowany w Samuela. Na kuchni, jak na stole, 
stały dwa talerze zupy i talerzyk plasterków brukwi. Blumcia Ejbuszyc siedziała 
nad jednym z talerzy i jadła. Samuel zrobił krok w tył: – Przyjdę innym razem – 
powiedział.

Mojsze zastąpił mu drogę: – Dlaczego? Proszę spojrzeć, ja już zjadłem i… 
W pokoju jest Rachela ze swoim kółkiem. Ale możemy zejść. 

– Dobrze, poczekam na pana na dole – szybko odpowiedział Samuel i wy-
szedł. Jak zwykle zirytowała go panująca w mieszkaniu Mojszego miła atmosfera 
i gościnność.

Czekał w bramie. Wdychał powietrze, czuł jego smak. Matylda powiedziała, 
że dziś był piękny dzień. W ogóle tego nie zauważył. Przypomniał sobie, że na 
początku istnienia getta był bardzo wrażliwy na pogodę: słońce, deszcz. Lubił 
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nacieszyć oko wiśnią, pięknem Marysina. Za to w ostatnich dniach nie zauwa-
żał koloru nieba, nie czuł powietrza. Teraz ogarnął go żal za dniem, który minął 
niezauważony. Słońce i światło – nieprzeżyte, niewykorzystane.

Mojsze zszedł po schodach i zaproponował, żeby przeszli na sąsiednie po-
dwórze, gdzie można usiąść przy pompie. Utykał. Od ich ostatniego spotkania 
jeszcze bardziej schudł i przygarbił się. Poruszał rękami jakby wiosłował nimi 
w powietrzu, by ułatwić sobie chodzenie. Samuel zdał sobie sprawę, że Mojsze 
wygląda jak „klepsydra”. Jego twarz przypominała twarze niektórych robotników 
z resortu. Ale ta twarz nie kusiła ręki, by ją wymazać policzkiem, by ją usunąć 
z pola widzenia. Wprost przeciwnie, budziła troskę.

Dotarłszy do pompy, Mojsze od razu usiadł. Cienki papieros skręcony z gru-
bego brązowego papieru, zgasły i spłaszczony, kleił mu się do warg i lekko się 
trząsł przy mówieniu: – Przygląda mi się pan… nie śpię dobrze po nocach. Już 
mamy czterdzieści sześć tysięcy wysiedlonych… Siły mnie opuszczają, a nad 
słabym ciałem lęk ma większą władzę. Niech mi pan powie, co się za tym kryje?

Samuel wzruszył ramionami: – Wiem tyle samo co pan.
Mojsze nalegał: – A Starego pan nie pyta? Pańska partia nie żąda, żeby 

powiedział, dokąd się tych ludzi wysyła?
– A pańska partia?
– Dwa miesiące temu wysłaliśmy jedną towarzyszkę, żeby się dowiedziała… 

przepadła jak kamień w wodę.
– A gdybyśmy wiedzieli, to co?
Samuel przysiadł na pompie obok Mojszego. Siedzieli w milczeniu, każdy 

pogrążony we własnych myślach, aż Mojsze znowu się odezwał: – Kiedyś panu 
powiedziałem, że daję sobie radę ze swoimi słabościami, ha? No, sam pan widzi. 
Już nie mogę wytrzymać bez papierosów. Palę papierosy z jakichś śmieci. Nie 
chcieliśmy wierzyć w to, co opowiadali przybywający z małych miasteczek. Teraz 
już wiemy, co przydarzyło się w Lublinie4. 

Samuel podał Mojszemu kilka papierosów i położył mu rękę na ramieniu: – 
Jeśli kiedyś przyślą panu „zaproszenie na ślub”, proszę mnie od razu powiadomić. 

Wyschnięty papieros w ustach Mojszego zakołysał się z wdzięcznością: – 
Mam w panu podporę.

– Ja też mam w panu podporę.
Było bardzo ciemno. Przez zasłonięte okna gdzieniegdzie przedzierał się blady 

odblask światła elektrycznego. Zbliżała się godzina policyjna.
Spędzili razem wszystkiego dziesięć minut. Samuel pożegnał Mojszego jak 

ktoś, kto godzinami wyznawał swe grzechy, aż zostały mu one wybaczone.

4 Do getta dotarły informacje o likwidacji getta lubelskiego, która rozpoczęła się w noc z 16  
na 17 marca 1942 r. i trwała do połowy kwietnia. Żydzi zostali wywiezieni przez Niemców  
do obozu zagłady w Bełżcu.



94

*

W resorcie stolarskim wszystko pozornie chodziło jak w zegarku. Maszyny 
hałasowały, przerób drewna szedł pełną parą. Piły przecinały powietrze ze 
zgrzytliwym, jękliwym dźwiękiem, mieszającym się z odgłosem padających 
desek, drewna uderzającego o drewno. Ale stukot młotków i cienki świst hebli 
były nieregularne. Raz rozlegały się ledwo-ledwo, z opóźnieniem, leniwie, a raz 
pospiesznie, bezładnie i ciężko.

Bywały dni, kiedy wszystko szło dobrze. Samuel lubił wtedy zostawiać drzwi 
do swojego gabinetu otwarte. Czuł się częścią otaczającego go ruchu. Jego 
słuch sięgał do najdalszych hal, do najbardziej oddalonych zakątków rozległe-
go podwórza. Pracował lepiej, z większym zapałem. Plany, jak świeże, surowe 
deski, układały mu się w głowie, jedna na drugiej, a mózg jak maszyna piłował 
je i heblował, toczył i polerował, aż ukazywały się wyraźnie na papierze – żeby 
mógł je urzeczywistnić.

W takich dobrych dniach Samuel nie bał się niemieckich komisji ani wizyt 
Rumkowskiego. Nie wpadał w zachwyt, kiedy Niemcy chwalili go za osiągnięcia, 
ani w rozpacz, kiedy Rumkowski żałował dobrego słowa i nie okazywał mu przy-
jaźni. Był zadowolony z efektów swojej pracy i to było dla niego najważniejsze.

Ale ostatnio zamykał drzwi do gabinetu. Nierówny rytm hebli i młotków irytował 
go. Często ogarnięty paniką biegał z piętra na piętro, z hali do hali, od warsztatu 
do warsztatu, krzyczał i groził. Pracownicy nie dyskutowali z nim. Traktowali go 
z uniżeniem, bali się go. I właśnie dlatego puszczał w ruch pięści. Wszyscy byli 
„klepsydrami”, nie znajdował zdrowych twarzy. A najbardziej go denerwowało, 
że kiedy gdzieś się pokazywał, wszystko zaczynało stukać w normalnym rytmie. 
A jak tylko się oddalał, rytm się gubił. Tak się z nim „klepsydry” bawiły.

Krzyk i policzkowanie robotników były jego jedyną bronią. Czy mógł się ich 
wszystkich pozbyć? Wściekły biegł do działu kuchennego, robił awantury, by 
przysyłano lepsze zupy dla jego pracowników. Troszczył się też, by dział sanitarny 
resortu dobrze funkcjonował, oraz pilnował, by dzieci i osób fizycznie słabszych 
nie obciążać zbyt ciężkimi zadaniami. To było wszystko. Z niepokojem i uczuciem 
zagubienia, które ogarnęły resort, nie sposób było walczyć.

Była wczesna godzina popołudniowa – pora, kiedy znużenie szczególnie 
przytłaczało resort. Dzień dłużył się w nieskończoność, fajrant wydawał się nie-
osiągalny. Niewielka ilość zupy, jaką robotnicy zjedli na obiad, tylko pobudziła 
głód. Do tego dochodziło zmęczenie, które przyniósł ze sobą ciepły, wiosenny 
dzień. Okna resortu były otwarte. Drżała w nich zasłona pyłu. W halach było 
parno. Brudny pot spływał z twarzy. Każdy robotnik przy maszynie wyglądał 
w gęstym pyle niczym szara kolumna. Od czasu do czasu ktoś mdlał i padał na 
deski. Któryś z tych, którzy nie dostali w południe zupy, bo zostali ukarani przez 
majstra, kierownika czy samego komisarza.
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Jedyną jasną rzeczą w halach było drewno, deski – jak promienie światła, 
w ciepłym kolorze i chłodne w dotyku. Palce się do nich wyciągały. Nozdrza 
chciwie wciągały ich zapach – zapach bieli i lata. Robotnicy, szczególnie ci 
młodsi, w tych godzinach prawie w ogóle nie pracowali tylko bawili się drewnem 
jak dzieci. Młodzi wyglądali chwili, kiedy majstrów nie będzie w pobliżu i będzie 
można się otrzeźwić jakąś nowinką, „kaczką”5. Na razie przeciągali rękami po 
drewnie i oddawali się marzeniom o wolności. O tej porze jawiła się ona pod po-
stacią stołów uginających się pod górami jedzenia. Puste żołądki przekształcały 
się w worki bez dna obrębione ostrymi zębami. Wgryzały się w tę wyobrażoną 
obfitość, wciągały ją w swoje wnętrze. Niczego nie ubywało, a worki się nie za-
pełniały. Marzenia dotyczyły tylko rwania zębami, gryzienia, przeżuwania. Każdy 
ząb przemieniał się w widelec, łyżkę, nóż. Aż w tym zapamiętaniu dochodził do 
uszu krzyk majstra i chwytano kawałek drewna do obróbki.

Samuel, który rano przychodził zwykle zdeterminowany, by pokonać apatię 
ogarniającą jego ukochaną fabrykę, w tych godzinach sam się jej poddawał. 
Dzień wydawał się stać w miejscu – parna dżungla zastygłych minut i sekund. 
Nie można było wyplątać się ze znieruchomiałego czasu. Jakiś głos głęboko 
w Samuelu wołał o pomoc. Z rozpaczą szukał w tej plątaninie zbawiennego 
brzegu i pomocnej, jasnej ręki, która go stamtąd wyciągnie. Ale jednocześnie 
odczuwał bezsens swojego wołania. Zamiast jasnej ręki widział ciemną, która 
jeszcze głębiej spychała go w pozbawioną powietrza, bezczasową gęstwę. 

Na biurku leżały przed nim szkice pudełek na naboje6. Dostali zamówienie 
na sześćdziesiąt tysięcy. Pudełka nie wymagały określonego stylu ani profe-
sjonalnego wykonania. Miały być geometrycznie proste, jak pudełka na jajka. 
Nie potrzebowały pomysłów ani ulepszeń Samuela, nie potrzebowały ładnych 
kolorów. Miały służyć jedynie nabojom.

Prostolinijna surowość szkiców wcinała się w przypominającą dżunglę pląta-
ninę w umyśle Samuela. Powinien napisać instrukcję dla majstrów, sprecyzować 
wymiary, jakość drewna. Musiał też zaplanować wysokość codziennej produkcji 
i rozdział zadań na poszczególne hale. Oczy go piekły, powieki mu opadały. 
Papieros w popielniczce kopcił. Cienkie, szare kolumienki dymu wyciągały się 
w stronę chmury pyłków unoszącej się nad biurkiem. 

Z sąsiedniego pokoju dochodziły dźwięki kroków wchodzących i wychodzą-
cych majstrów. Na podwórzu załadowywano i wyładowywano towar. Dosłyszał 
jakiś nieznajomy hałas, ale był zbyt leniwy, by podejść do okna i zobaczyć, co 
się dzieje. Za drzwiami powstało poruszenie. Pojawił się policjant i zasalutował: 
– Pani Rumkowska chce się z panem widzieć, panie Cukerman.

Zaraz potem został z Klarą sam na sam.

5 Kaczka – plotka, bujda, zmyślona, nieprawdziwa wiadomość.

6 Pudła i skrzynie na amunicję produkował Wydział Stolarski przy ul. Drukarskiej 12. 
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Miała na sobie czarny, letni kostium i wielki czarny kapelusz. Jej włosy, ciemne 
i uczesane, jak również połowę twarzy okrywała cienka woalka. Przez tę nicianą 
siatkę jej oczy patrzyły na Samuela z żądaniem, a zarazem prosząco. Usiadła 
naprzeciwko niego, położyła na biurku czarną, lakierowaną torebkę i zdjęła czarne 
rękawiczki. – Przepraszam, że przeszkadzam – powiedziała niepewnym tonem.

Ociężałemu Samuelowi jej pojawienie wydało się nierealne. Odsunął popiel-
niczkę z palącym się papierosem, jakby chciał się uwolnić od mgły i zobaczyć 
Klarę wyraźniej. Wyglądała jak wystrojona matrona w średnim wieku, o lata 
starsza niż była w rzeczywistości. Głębokie zmarszczki znaczyły jej blade wargi 
jak cięcia i otaczały usta promieniami rezygnacji. Jej policzki w kolorze mąki 
przypominały luźne, surowe ciasto. Tylko spojrzenie za siecią woalki wyrażało 
siłę – gdy prosiła i gdy żądała.

Zrobił wielki wysiłek, by miło się do niej uśmiechnąć: – Bardzo mi przyjemnie, 
Klaro… Hm… pani Rumkowska…

– Nie będę pana długo zatrzymywać – w jej głosie uchwycił zarzut skrzyw-
dzonego, zaniedbanego przyjaciela. – On… on nie wie, że tu jestem. Niczego nie 
mogę się od niego dowiedzieć… Nie chce ze mną mówić o tych rzeczach. Ale 
ja noszę jego nazwisko, panie Cukerman. Musi mi pan pomóc. Ja muszę wie-
dzieć… Dzielę z nim odpowiedzialność. Jedyne miejsce, gdzie można się czegoś 
dowiedzieć, to komisja wysiedleniowa. Chcę… Rozmawiałam z nim i obiecał mi 
to. Jest pan moją jedyną nadzieją. Musi pan wejść do tej komisji.

Samuel podskoczył, całkowicie rozbudzony: – Co pani opowiada?
– Pan musi… my musimy… coś zrobić. Czterdzieści dziewięć tysięcy Żydów 

opuściło getto – dokąd? Pan mnie namówił na ślub z nim… Pan mnie wyswatał. 
Musi pan dzielić ze mną odpowiedzialność. Ja już nie mogę wytrzymać! – Jej 
spojrzenie paliło go jak ogień.

Samuel był bardzo zdenerwowany, ale opanował się z wielkim wysiłkiem: – 
Proszę mnie do tego nie mieszać, pani Klaro… Ja pani do niczego nie namawiałem. 

– Musi mi pan pomóc, panie Cukerman! – wyciągnęła do niego obie ręce 
ponad szkicami pudełek na naboje.

– Co znaczy pomóc – jąkał się zdezorientowany. – Co to jest za pomoc?
– Pan musi się tam wkręcić… dowiedzieć się… wywrzeć wpływ… sama nie 

wiem co. Tą drogą może się pan dostać również do niego. On się pana boi.
– Mnie?!
– Nie znosi, jak się wspomina pana nazwisko. Mówi, że pan jest jego wro-

giem… że go pan zdradził.
– Ja?! – czuł się, jakby dostał młotkiem w głowę. Zaczął szybko, ciężko prze-

mierzać gabinet. Nie mógł dłużej słuchać jej wywodów: – Nic z tego nie rozumiem! 
Proszę mnie zostawić w spokoju! – złościł się bezsilnie. 

Zerwała się z krzesła, chwyciła rękawiczki i torebkę. Stała naprzeciwko niego, 
zmęczona życiem matrona z wpatrującymi się w niego błagalnie oczami. – Pan 
zostawia mnie samą… – powiedziała. – Ja się topię. 
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– Ja topię się razem z panią. 
Skierowała się do drzwi: – Nie dam panu spokoju. 
– Nigdy tego nie zrobię… nigdy! – krzyknął za nią.
Został sam. Pot spływał mu po twarzy. Czuł ucisk w piersi, aż nie mógł zła-

pać tchu. Podszedł do okna. Klara w czarnym kostiumie i czarnym kapeluszu 
szybkim krokiem przemierzała podwórze. Ta ciemna postać zdawała się należeć 
do jakiegoś koszmaru. Zniknęła, ale wokół niego, w gabinecie, nadal unosił się 
zapach jej wyrazistych, ostrych perfum.

Kiedy w końcu wyszedł z resortu, padało. Z nieba tryskał orzeźwiający, lekki, 
miły deszczyk. Ulice przepełnione były wracającymi do domów robotnikami. 
Dźwięczały menażki, trepy stukały o mokre chodniki i bruk. Mijający Samuela 
ludzie mieli przygarbione plecy, ściągnięte ramiona i spuszczone głowy, jakby 
lekki deszczyk był tnącym biczem. Przechodzili obok niego mężczyźni, kobiety 
i dzieci. Wszyscy wyglądali podobnie. Mieli to samo spojrzenie przywodzące na 
myśl nastawione ucho i węszący nos – spojrzenie zajęcy, które wyczuły pułapkę 
i próbują uciec.

Samuel posuwał się apatycznie. Znowu miał wrażenie, że jego oficerki ważą 
całe pudy. Krople deszczu padały mu na czaszkę jak wyraziste, ostre perfumy 
Klary.

Na podwórzu był ruch jak codziennie o tej porze. Sąsiedzi pozdrawiali go. 
Odpowiadał. Spoglądał w twarz jednego sąsiada, w twarz każdego sąsiada – to 
samo. Ledwo ich rozróżniał, często mieszały mu się ich nazwiska. Mieli takie 
same zapadnięte, ziemiste policzki, takie same wyostrzone nosy i wystające 
kości policzkowe. Pod łukami brwiowymi rozciągała się otchłań takich samych 
ciemnych oczodołów, z których biła parna gorączka. Wszyscy sąsiedzi przypo-
minali jego robotników w resorcie. 

Kolację jak zwykle jadł w milczeniu. Ostatnio weszło mu w zwyczaj kręcenie 
talerzem na wszystkie strony. Coś w rodzaju nerwowej zabawy. Matylda mówiła 
głosem, który wahał się, jaki obrać ton, raz był za wysoki, raz za niski. Dziunia 
opowiadała o nowej pracy. Była zachwycona, ilustrowała swoje słowa ożywio-
nymi gestami, podskakiwała na krześle i machała ramionami. Rejzli kucharce 
usta też się nie zamykały ani na chwilę. Tylko Bella siedziała przy stole, milcząc 
uparcie jak Samuel. Jak najszybciej je zostawił i poszedł do siebie do pokoju. Nie 
minęło dużo czasu a pojawiła się przed nim Dziunia. Od ostatniej sceny między 
nimi, na ulicy jej zachowanie i stosunek do niego nie zmieniły się ani na jotę. 
Jakby o wszystkim zapomniała. – Towarzysz Widawski7 polecił, byś koniecznie 

7 Chaim Widawski (1904–1944), przed wojną kupiec i działacz syjonistyczny w Łodzi. W getcie nale-
żał do grupy słuchaczy radia i kolportował wiadomości zdobyte podczas nasłuchu wśród miesz-
kańców getta, nadając im optymistyczny ton. Pierwowzór tytułowej postaci z powieści Jakub łgarz

  Jurka Beckera. Aby nie zdradzić pozostałych towarzyszy, popełnił samobójstwo.
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przyszedł na zebranie – powiedziała i uwiesiła mu się na ramieniu. – Pójdziesz, 
prawda, tatusiu? – Uśmiechnęła się, szelmowsko do niego mrugając. Ale jemu 
się wydawało, że spojrzenie z głębi roześmianych oczu osądza, ostrzega i grozi. 

Uwolnił się z jej uścisku: – Pójdę.
Był zmęczony, ale Dziunia powiedziała, że czas ruszać i że mogą pójść razem, 

ona do swojej grupy, a on na zebranie. Dał jej się wyciągnąć. 
Padało mocniej. Dziunia szła bez płaszcza, deszcz obmywał jej nagie ramiona, 

twarz i krótkie, czarne włosy. – Co za przyjemność! – wzdychała zachwycona. – 
Nie ma nic lepszego niż wiosenny deszczyk. Człowiek czuje się jak roślina, której 
deszcz pomaga rosnąć. No, chodź szybciej! – ciągnęła go za ramię. – W takim 
deszczu dobrze jest się przebiec. Chętnie zdjęłabym buty. Żebyśmy już doszli 
na Marysin! Wyciągnę całe towarzystwo na dwór. Polany są miękkie… Nawet 
sobie nie wyobrażasz, jak to jest… – podniosła na niego wzrok – Słyszysz mnie?

– Słyszę – nie mógł znieść jej spojrzenia. 
– Dla ciebie to pewnie są głupstwa… to, co mówię… – nie odpowiedział, 

a ona się roześmiała. – Deszcz nic dla ciebie nie znaczy, tatusiu? Nawet go nie 
czujesz, ha? Wiem, wszyscy tacy jesteście. Nie czujecie… życia. A ja mogę je, jak 
to się mówi, dotknąć ręką. Dlatego też uważam, że dziś powinno się zostawić 
w spokoju historię syjonizmu. Bieganie boso po polu w wiosennym deszczu to 
najlepszy syjonizm… No, tatusiu, zrób krok – ciągnęła go za sobą. – Czemu jesteś 
taki ociężały? Chodź, pobiegnij ze mną. Umiesz jeszcze biegać?

Uwolnił się z jej ramion. Nic nie mógł na to poradzić. Jej przyjacielskie, życzliwe 
słowa rozpaliły w nim wstyd i usztywniły go od wewnątrz. Nie był już w stanie 
znaleźć z nią wspólnego języka. – Biegnij, jeśli tak ci się podoba – mruknął.

Potrząsnęła mokrą głową. Strużki wody obmywały jej ożywioną twarz. – Wy-
glądasz jak Atlas, który dźwiga na barkach cały świat. Stary Atlas, którego ten 
ciężar prawie miażdży. Tatusiu… to grzech w młodości zostać starcem… Grzech 
nawet wobec partii. Radość pomaga wszystko znieść… 

Samuel krzywo się uśmiechnął. – Radość? Dawno już nie słyszałem tego słowa.
– Bo masz zatkane uszy! – Akurat rozległ się grzmot. Potrząsnęła nim. – No, 

może piorun je odetkał? Pobiegniesz ze mną?
Wzruszył ramionami. – Nie, biegnij sama, jeśli tak ci się podoba.
Machnęła do niego ręką i puściła się biegiem. Patrzył za nią. Jej lekka, schludna 

sukienka tańczyła mu przed oczami w strugach deszczu. Wymachiwała nagimi 
ramionami, a jej bose stopy unosiły się lekko jakby frunęły. Puls Samuela zaczął 
bić w rytmie jej biegu. Nie miał ochoty biec za nią, ale był z nią, obok niej, tam 
z przodu, gdzie jasne ręce mogły go być może wyciągnąć ze splątanej dżungli. 
Ale z tyłu, zaraz za sobą, czuł przytrzymujące go ręce ciemności, ręce ubranej 
na czarno damy. Jej perfumy lały się z nieba i gryzły w nozdrza.

Zebranie syjonistycznego komitetu koordynacyjnego było w pełnym toku. 
Przywitano Samuela zadowolonym pomrukiem i kontynuowano obrady. Młody 
Widawski, niskiego wzrostu, wyglądający jak dziecko wśród dorosłych, pełnił rolę 
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przewodniczącego. To on był głównym dostarczycielem nowin dla partii i utrzy-
mywał kontakt ze wszystkimi słuchaczami radia w getcie. Samuel spotykał się 
z nim od czasu do czasu, by porównać informacje i prosić o pomoc, kiedy coś się 
psuło w aparacie. On, wielki Samuel, nieraz czuł się wobec małego Widawskiego 
jak uczniak. Widawski doskonale wiedział, co robi i czego chce. 

Na zebraniu dyskutowano o możliwości, a raczej niemożliwości stawienia opo-
ru. Mówiono o wysiedleniach. Doszły już do pięćdziesięciu tysięcy. Kontakty partii 
syjonistycznej z Prezesem zostały przerwane. Prezes robił wszystko, by uspokoić 
zarząd organizacji, ale nie dopuszczał nikogo do siebie. Nie chciał powiedzieć 
słowa o losie wysiedlonych, a kierownictwu partii nie udało się skontaktować 
ze światem zewnętrznym. Żydzi mający powiązania z Kripo czy Gestapo też nic 
nie chcieli powiedzieć, a może i nic nie wiedzieli. To był już czwarty miesiąc akcji. 
Nie pozostawało nic innego, jak tylko nawiązać osobisty kontakt z Prezesem 
i w końcu go zmusić, by bez ogródek wyjawił, co wie.

Wszystkie oczy zwróciły się na Samuela i Widawski odezwał się do niego: – 
Pan jest jedynym, którego Prezes uważa za osobistego przyjaciela. Całe getto 
o tym wie. Tę osobistą przyjaźń musi pan oddać na służbę społeczeństwu… – 
Wszyscy towarzysze potwierdzająco skinęli głowami, ale Widawski zaczerwienił 
się i poprawił: – Może źle się wyraziłem, Cukerman. Chodzi mi o to, że powinien 
pan wykorzystać pańską przyjaźń z Prezesem, żeby się do niego dostać, ale nie 
powinien pan iść do niego jako osoba prywatna, tylko jako nasz wysłannik. – 
Widawski podrapał się ołówkiem po chłopięcej czuprynie i blado się uśmiechnął. 
– Nie oszukujmy się towarzysze, nasze położenie jest bardzo osobliwe. Weźcie 
na przykład komunistów czy bundowców… Między nimi a Prezesem istnieje dość 
wyraźna linia graniczna. Ale nie między nim a nami. On się uważa za jednego 
z nas8, a tymczasem trzeba uciekać się do takich środków...

Przysadzisty Zybert, nadworny doradca Prezesa, którego ten też ostatnio 
nie dopuszczał do siebie, uznał w tym momencie za konieczne wygłosić mowę 
w jego obronie. – A co on ma według was zrobić? – zakończył. – Teraz bawić się 
w demokrację? Zwołać parlament i naradzać się z ministrami? To chyba jasne, 
że skoro droga oporu jest dla nas zamknięta, nie mamy innego wyjścia… oprócz 
tego, jakie on wybrał… – Zyberta nie traktowano kiedyś poważnie, bo był w stanie 
bronić dwóch sprzecznych punktów widzenia jednocześnie i to z równym zapa-
łem. Ale ostatnio rzadko się odzywał na zebraniach, a kiedy to się już zdarzało, 
przysłuchiwano mu się z uwagą i interpretowano jego słowa jakby przemawiał 
przez niego sam Prezes. Bo chociaż wierzono mu, że Prezes nie dopuszcza go 
do siebie, nie wątpiono, że jest jedynym, który wie, co się pichci w garnkach 
przy Bałuckim Rynku. 

8 Chaim Mordechaj Rumkowski był przed wojną aktywnym syjonistą i z ramienia tej partii trafił  
do zarządu Gminy Żydowskiej w Łodzi.
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Po przemowie Zyberta doszło do burzliwej dyskusji o roli Prezesa. Na 
dworze nadal lało. Było już ciemno i deszcz wyglądał jak smoła obmywają-
ca szyby. Samuelowi znowu się wydało, że jest w dżungli. Szalejąca burza 
atakowała korzenie życia, targała nimi. Grzmoty jak echa skłóconych gło-
sów przecinały plątaninę i pozostawiały po sobie jeszcze większą ciemność  
i chaos.

Przez całą noc Samuel wiercił się niespokojnie w łóżku. Był na wakacjach 
w Zakopanem. Powietrze było chłodne i świeże. Słońce świeciło ponad białymi 
od śniegu szczytami gór. Miał na nogach narty, jechał po białym, ośnieżonym 
polu, gładkim jak stół, a zarazem miękkim. Pojawiły się niewielkie muldy, które 
pokonał lekkim szusem. Posuwał się lekko, ciesząc się zwinnością młodych 
nóg. Później uczucie radości zniknęło. Zdał sobie nagle sprawę, że to nie jazda 
dla przyjemności, a ucieczka. Nogi robiły się coraz cięższe. W głowie czuł ucisk. 
Obejrzał się za siebie i dostrzegł postać kobiecą jadącą na nartach. Miała na 
sobie czarny kombinezon narciarski i czarny kapelusz. Rozpoznał ją natychmiast 
i przyspieszył. Naprzeciw pojawiła się wielka góra. Ze szczytu zbliżała się do niego 
ta sama czarna postać. – Zrobiłam okrążenie i pana dogoniłam – powiedziała 
– musi mi pan pomóc… lawina zasypała…

Chciał ją zapytać, co takiego lawina zasypała, ale tylko się przed nią ukłonił: 
– Proszę wybaczyć… Córki czekają na mnie w domu.

Zostawił ją i pospiesznie zawrócił przez pole. Było puste jak biała pustynia 
i Samuel nie mógł odnaleźć drogi powrotnej. Jeszcze bardziej przyspieszył. 
Przewrócił się. Narty pękły i nadłamały się. Rozejrzał się bezradnie i zobaczył 
małą sylwetkę narciarza jadącego mu naprzeciw. Ubrany był w mundur policji 
narciarskiej. „On mi pokaże drogę”, powiedział do siebie Samuel. Mały narciarz 
miał chłopięcą twarz i śmiesznie wyglądał na wielkich nartach. Odezwał się do 
Samuela: – Musisz nam pomóc… Lawina zasypała…

Samuel wpadł w gniew: – Co pan się tak gorączkuje? Nie widzi pan, że narty 
mi się złamały? Nie widzi pan, że zabłądziłem? Gdzieś tu powinien być mój dom, 
a zniknął.

Jak spod ziemi wyrósł przed nim Mojsze Ejbuszyc. Siedział na wielkiej pompie 
i ćmił papierosa. – Najgorzej jest dzielić chleb, panie Cukerman. Czuję wtedy 
w dziąsłach taką żądzę… – powiedział.

Mały narciarz nie dał Samuelowi wysłuchać Mojszego. Popędzał go: – Szyb-
ciej… Musi nam pan pomóc...

Na to Mojsze ściągnął z nóg drewniane trepy i podał je Samuelowi: – Jest 
pan moją podporą – powiedział. – Proszę wziąć moje narty.

Samuel wykrzyknął na cały głos, krzykiem, który nim samym wstrząsnął do 
głębi: – Gdzie jest mój dom?!!

– Po drugiej stronie lawiny – odpowiedział mały narciarz, który upodobnił 
się do Widawskiego.

Sen powtarzał się w dziesiątkach wariantów i trwał przez całą noc.
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Rano Rejzl przyszła go obudzić. – Biada mi! Panie Cukerman, niech pan 
szybko wstanie! Przyszła wiadomość z Kripo!

 
*

Deszcz padał przez kilka dni. Chmury – ciężkie, szare pęcherze wypełnione 
wodą – przykryły getto. Przez nie, jak przez sieci, przeciekała woda, raz szybciej, 
raz wolniej, raz jako kapuśniaczek, a raz jako ulewa. Aż nadszedł ranek, kiedy 
pęcherze chmur się opróżniły. Zwinęły się, skurczyły i odpłynęły jak eskadra po 
wypełnieniu misji. Niebo, uwolnione, zrobiło się niebieskie. Przewijały się po nim 
oślepiające dni kwietniowe, pełne takiej jasności, że każdy dom, każdy kamień 
czy kawałek chodnika stały się skrzącymi źródłami światła. Na kamienice i twarze 
ludzi można było patrzeć tylko przez zmrużone powieki, co i tak ledwo chroniło 
oczy przed wdzierającymi się w nie promieniami.

Jednego z takich dni narodziło się nowe pokolenie mrówek. Ogród Kripo stał 
w całym swoim przepychu. Kwitnące drzewa i grządki, świątecznie wystrojone, 
były gotowe na przyjęcie nowego życia. Soczysta, młoda trawa delikatnie, ledwo 
dosłyszalnie zaczęła szeptać Ki tojw… Ki tojw9. Uszy mrówek wychwyciły te pierw-
sze dźwięki. Dla mieszkanek mrowiska ogród był całym wszechświatem w swej 
niezmierzonej nieskończoności. Nawet te odważniejsze i najbardziej ciekawskie 
zatrzymały się na barierze z cegieł. Tylko ich królowa, która miała skrzydełka 
i wraz ze swym ukochanym wzniosła się w powietrze do ślubnego lotu, mogła 
objąć wzrokiem mur wokół ogrodu. Ale była tak zakochana, że widziała jedynie 
czarne ciało tego, co miał ją zapłodnić. A poza tym mrowisko miało inne proble-
my niż mierzenie ogrodu. Mrówki były raczej zainteresowane liściem kapusty, 
gdyż żyły pod jego baldachimem. W tym miejscu ich przodkinie znalazły niegdyś 
wielki guzik od sutanny i użyły go jako kamienia węgielnego pod swoją siedzibę.

Ale nowe pokolenie mrówek, które przyszło tego dnia na świat, widocznie nie 
znało jeszcze swoich obowiązków. Roiły się wokół domowego wzgórka, na liściu 
kapusty, a stamtąd wspinały się na winorośl na ceglanym murze. Pobiegły za nimi 
doświadczone mrówki-profesorki, próbując je nakłonić do powrotu, przywołując 
do porządku i strofując. Ale jak w każdym pokoleniu, w tym również był pewien 
procent buntowniczek, ciekawskich i odważnych, które lubiły chodzić własnymi 
drogami i szukać odpowiedzi na pytania. Nie słuchały więc profesorek. Oddzieliły 
się od towarzyszek i zaczęły wspinać się po murze, dzielnie zdobywając cegłę 
po cegle. Aż ceglana ściana się skończyła. Zdezorientowane kręciły się w kółko, 
aż natrafiły na coś, co kusząco błyszczało w słońcu.

9  „Że dobre” (hebr.), cytat z Księgi Rodzaju, słowa Boga podczas sześciu dni Stworzenia.
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Trudno było łazić po gładkiej, śliskiej powierzchni, ale przyjemnie i interesu-
jąco. Młode mrówki dotarły do ostrego, błyszczącego brzegu – i jedna po drugiej 
wcisnęły się w wydrążenia na kształt ścieżek. Potem cienkim sznurem spuściły 
się na drugą stronę szyby. Tu było ciemno, gorąco, samo powietrze przerażało. 
Przestraszone mrówki zaczęły szukać wyjścia. Ale im bardziej gorączkowo szu-
kały, tym niżej opadały, tym ciemniej i groźniej się robiło. Były już na dole, na 
ziemi. Ale nie była to ta sama uległa ziemia, co na zewnątrz. Była twarda i sucha. 
Nagle coś zastąpiło im drogę. Jakaś gęstwa. Mrówki, oślepłe i zdezorientowane, 
zaplątały się w przedziwne nici. Wchodziły z jednej na drugą. Gubiły się między 
nimi i znowu wychodziły. Później nici stały się miękkie i ciepłe. Las ludzkich 
włosów się skończył. 

Teraz spacerowały po wilgotnym, ciepłym, żółtawym wzniesieniu, przeciętym 
wąskimi rowami. Przy ich brzegu rozciągała się niebieska rura przypominająca 
korzeń. Ów korzeń gorączkowo się rzucał: nabrzmiała żyła na ludzkim czole.

Potem mrówki spuściły się ze zbocza o ruchomych ścianach, które podnosiły 
się, opadały i wydmuchiwały wiatr. Ludzki nos. Zeszły z niego. Przez wgłębienie 
policzków dostały się do rzadkiej, smacznej piany na czymś miękkim, co było 
ludzkimi ustami. Przez chwilę się po tym roiły, ssąc nieznany napój. Ale usłyszały 
charczenie i przestraszyły się.

Przez żółte zaokrąglenie porośnięte kłującym lasem igiełek – czterodniową 
brodą – mrówki zeszły w dolinę, będącą szyją i wdrapały się na rozkołysaną 
powierzchnię, gdzie rzadkie włoski nie były kłujące, tylko miękkie i zakręcone: 
męska klatka piersiowa. Zaczęła się długa, interesująca droga po skórze i mate-
riale, która w końcu rozgałęziła się w dwóch kierunkach: dwie rozchylone ludzkie 
nogi. Mrówki z brzucha spuściły się prosto na dwa wzgórki i nagle straciły grunt 
pod mrówczymi nogami. Znalazły się w kleistej, czerwonej cieczy: w głębokim 
morzu ludzkiej krwi tryskającej z tkaniny między nogami. Mrówki nie zostały 
stworzone do pływania w ludzkiej krwi. Przez chwilę walczyły o życie. W końcu 
się utopiły. Wszystko, co widziały podczas tej długiej, odważnej wycieczki, uto-
nęło razem z nimi. 

Samuelowi Cukermanowi się udało. Oszukał Sutera. Podał mu adres przy 
Narutowicza, dał się tam zawieźć trzem szturmowcom. Zaprowadził ich do piwnicy 
– i w końcu wyszli stamtąd z pustymi rękami. Taki czyn zasługiwał na natych-
miastowe pozbawienie życia. Ale miał przyjaciół, którzy się za nim ujęli – przede 
wszystkim kripowiec Adam Rozenberg, który wykorzystał swoje wpływy u Herr 
Sutera i Herr Schmidta, żeby wyprosić życie dla swojego dawnego przyjaciela.

– Niech pan robi z nim, co pan chce, Herr Suter – nalegał Adam – ale niech 
go pan nie zabija. Ten Cukerman, rozumie pan, w życiu nawet na ból zęba nie 
cierpiał… Według mnie życie może być gorsze od śmierci... I to będzie dla niego 
zasłużoną karą. – Głos Adama brzmiał szczerze i przekonująco. Właśnie dlatego 
przemilczał sprawę radia i nie wydał tajemnicy Samuela. Bo chciał, żeby Samuel 
żył, ale życiem gorszym od śmierci. I Adam chciał to widzieć.
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Herr Suter przychylił się do argumentów Adama. Zgodził się z nim. Sam też 
odczuwał większą przyjemność z igrania z ofiarami niż z wykończenia ich na 
miejscu. To ostatnie było jak połknięcie wyśmienitego kęsa zanim się go przeżuło 
i dobrze posmakowało.

Oprócz Adama wstawił się za Cukermanem sam Bałucki Rynek – zarząd getta 
z Herr Biebowem na czele. Herr Suter i Herr Biebow byli wprawdzie zaciekłymi 
wrogami i do dzisiaj nie potrafili dojść do porozumienia w kwestii dzielenia łupów. 
Ale Samuel kierował jednym z najważniejszych oddziałów produkcji getta i zgod-
nie z zapewnieniami starego Rumkowskiego nie byłoby łatwo go zastąpić. Herr 
Biebow z panem Rumkowskim też ostatnio nie byli w najlepszych stosunkach. 
Stary Żyd coraz częściej wyprowadzał z równowagi niemieckiego kupca-patriotę. 
Ale teraz, w okresie wysiedleń, warto było oddać drobną prywatną przysługę 
Staremu. W interesie zarządu getta, jak również w interesie Kripo leżało, żeby 
akcje przebiegały w porządku i dochody z pracy getta się nie zmniejszały. W ten 
sposób pan Rumkowski skutecznie interweniował u Herr Biebowa, a Herr Biebow 
w Kripo. Taki Żyd jak Cukerman miał wartość całego kompletu srebrnych sztućców 
z kuponem angielskich tkanin na dokładkę. Tym darem Biebow podparł swoją 
interwencję. Doszły do tego prezenty od paru żydowskich kripowców z żydowskimi 
sercami, których córki Samuela uprosiły, by wstawili się za ich ojcem. 

Pod tą wszechstronną presją i dla dobra niemieckiej ojczyzny Herr Suter ze 
swoim sztabem zgodził się podarować Samuelowi życie i tylko zamordować go 
jako mężczyznę, kalecząc mu narządy płciowe. 

 
*

W dniu gdy Samuel poszedł do Kripo, Matylda i obie córki chodziły jak pijane. 
Również kucharkę Rejzlę, która nigdy nie traciła głowy, nosiło po całym domu. 
Była bezradna. – Żeby tylko nie zrobili z niego kaleki – modliła się. – Żeby mógł 
z powrotem zostać kierownikiem – pociągała nosem.

Przez pierwsze kilka godzin wyglądały powrotu Samuela przez okna, przez 
balkon. Po południu wyszły do miasta. Matylda kręciła się tam i z powrotem przy 
moście. Dziunia udała się do kierownictwa partii. Rejzl pobiegła na plac Kościel-
ny, by z daleka mieć oko na „czerwony domek”, a Bella po prostu błąkała się 
po ulicach, mając nadzieję, że kiedy wróci do domu, zastanie już tam Samuela. 

Nazajutrz policjant przyniósł karteczkę, żeby dać mu czystą bieliznę dla 
aresztowanego. Rozkazał, żeby następnego dnia przynieść taką samą paczuszkę 
bielizny do Kripo.

Dzień później obie siostry udały się z paczuszką bielizny do „czerwonego 
domku”. Przekazano im inną paczuszkę i kazano się wynosić. 

– Rozpakuj, może w środku jest list – poprosiła Bella. 
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Dziunia przycisnęła paczuszkę do piersi i puściła się biegiem do domu. Bie-
gnąc zauważyła, że papier jest wilgotny, że podobnie jak jej palce robi się różowy 
i lepki. Zatrzymała się. Broda jej się zatrzęsła: – Już go nie zobaczymy – wyjąkała.

Tym razem Bella okazała się dzielniejsza. Wzięła Dziunię pod ramię. – Zo-
baczymy.

Kiedy dotarły do domu, Dziunia rzuciła paczuszkę na stół kuchenny. Rejzl 
wyciągnęła żylaste ręce, przysunęła ją do siebie i zaczęła rozpakowywać, jakby to 
była porcja mięsa od rzeźnika. Papier się rozsunął. Leżał na nim zwój czerwonych 
szmat. Matka i córki przytuliły się do siebie. Czerwień krwi Samuela odbiła się 
w ich oczach i zmyła wszystkie zasłony obcości między nimi.

Rzuciły się do drzwi. Wszystkie trzy, jakby były jednym wielkim uchem, usły-
szały wołanie o pomoc Samuela. Dochodziło do nich ze wszystkich ulic i podwó-
rzy, z nieba i ziemi. Ich umysły pracowały na pełnych obrotach. Rozdzieliły się. 
Matylda postanowiła dostać się do Prezesa. Bella i Dziunia wynalazły adresy 
dwóch kripowców, Wygody i Glanca.

Pan Wygoda przyjął Bellę bardzo uprzejmie. Był tłusty i dobroduszny. Wszyst-
ko, co widział i słyszał, rozśmieszało go jak najlepszy żart. Przyjął ją siedząc 
w głębokim pluszowym fotelu w ciepłych bamboszach i z cygarem w ustach.

– Co ryczysz jak cielę, ha? – błysnął do niej szelmowskimi oczkami. – Twojemu 
tatkowi włos z głowy nie spadnie, już ty na mnie polegaj. A skąd niby wiesz, że 
to krew na bieliźnie? A może się stary zachlapał barszczem? To ci nie przyszło 
do makówki? Twój tatko też jest jak cielę, pojmujesz? Gra w kotka i myszkę 
z Suterem… Prowadzi go do pustej piwnicy. Ale z drugiej strony to mi twój tatko 
zaimponował… On pochodzi od samego Szmuela Jecheskiela Cukermana, ha? 
Dobra rodzina, ważna rodzina! Ha… ha… No, co ryczysz jak cielę? Myślisz, że 
ja nie jestem Żydem? Myślisz, że mam serce z kamienia? Ja już chory jestem 
od żydowskich kłopotów… Ha… ha… Jak mi Bóg miły. Pewnie że się wstawię 
za twoim tatką. Po co, myślisz, siedzę w Kripo… Ha… ha… Będzie cię to kosz-
tować… nic cię to nie będzie kosztować. Z własnej kieszeni wyłożę łapówkę, 
a z twoim tatkiem już się potem rozmówię. No, co stoisz jak drewniana lala? 
Ha… ha… Co się na mnie gapisz jak wół na malowane wrota? Nie wierzysz mi? 
Twój tatko wyjdzie z tego cało. Ja, Szlojme Nosn Wygoda daję ci na to święte 
słowo… He… he… – jego tłuste policzki trzęsły się. Marszczył mięsisty nos,  
gestykulował. 

Dziunia miała z pozoru mniej szczęścia ze swoim kripowcem, panem Glancem. 
Pan Glanc był całkowicie pozbawiony poczucia humoru. Swoją funkcję donosi-
ciela traktował ze śmiertelną powagą. Miał w kieszeni całe getto i czasem mu 
się wydawało, że ma tyle samo do powiedzenia, ile Niemcy, z którymi pracował.

– E, Żydki, Żydki – kręcił głową z pogardą. – Gotowi zdechnąć, byle służyć 
złotemu cielcowi, ha?

– Mój tata nie ma pieniędzy – Dziunia z udawanym szacunkiem patrzyła mu 
prosto w oczy.
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Pan Glanc surowo kręcił głową: – To po co nas prowadził do miasta? Z kogo 
on sobie żarty stroi?

– Niech pan uratuje mojego ojca, panie Glanc – Dziunia zbliżyła się do nie-
go i prosiła ze sztuczną uniżonością. – Pan jest najważniejszym człowiekiem 
w getcie, panie Glanc… Pan i Lejbl Welner10. Mówią, że nawet Sutera może pan 
sobie okręcić wokół palca. Tata to panu wynagrodzi, zobaczy pan… Wojna nie 
będzie trwać wiecznie…

W swojej udawanej pokorze uchwyciła w jego oczach ogniki zadowolenia 
i zrozumiała, że uderzyła we właściwy ton.

Ale pan Glanc pozostał poważny. – Morowa z ciebie dziewczyna… – zauważył. 
– Ale ja nie robię nic za darmo.

– Broń Boże, panie Glanc. Nic takiego od pana nie wymagam… Obiecuję, że 
otrzyma pan wynagrodzenie, jak tylko tata…

Zmierzył ją zmrużonymi, chciwymi oczami. – Nie biorę weksli – odezwał się 
zimno – ojciec jest wart, by za niego zapłacić gotówką. 

Udała, że nie rozumie jego propozycji. – Dobrze… dobrze… – krzywo się 
uśmiechnęła. – Niech mi pan powie, ile pan chce.

– Nie ile, tylko czego… Czego chcę, o to masz mnie zapytać – odpowiedział 
i zbliżył się do niej z wyciągniętymi rękami. 

W oczach Dziuni zapłonął ogień. Jej drobna, mocna ręka natychmiast poleciała 
prosto na nieprzygotowaną twarz pana Glanca, a noga wymierzyła mu kopniaka 
w kostkę. – Mój tata prędzej by umarł, psie jeden! – wykrzyknęła, splunęła mu 
prosto na czubek nosa i wybiegła.

Mimo to pan Glanc szepnął słówko o Samuelu swojemu przyjacielowi, wpły-
wowemu Lejblowi Welnerowi. Pan Glanc i Lejbl Welner wykalkulowali sobie, że 
to się opłaci. 

Największy sukces osiągnęła swoją interwencją Matylda. Słysząc, co przy-
darzyło się Samuelowi, Prezes z miejsca zapomniał wszystkie urazy, jakie do 
niego żywił, zostawił to, czym się akurat zajmował, by zacząć akcję uwolnienia 
najwierniejszego i najważniejszego ze swoich komisarzy.

Matka z córkami były niecierpliwe i ufne. Matylda codziennie prała bie-
liznę Samuela, a dziewczyny codziennie zanosiły czyste rzeczy do Kripo. 
Nocą wszystkie trzy spały w łóżku Matyldy i tuliły się jedna do drugiej. Go-
dzinami czuwały, rozmyślały, tęskniły za Samuelem i wyglądały poranka.  
We śnie widziały czerwone miski wody i odczuwały cierpienia Samuela.  

10 Inspiracją dla tej postaci był Dawid Gertler (1911–1977), konfident Gestapo, od marca 1942 r. 
szef Sonderkommando, który brał aktywny udział w wysiedleniach podczas Wielkiej Szpery i zyskał 
znaczące poparcie Hansa Biebowa. Gertler miał ambicje usunięcia Rumkowskiego i zajęcie jego 
miejsca. Jednak kontrolę nad aprowizacją getta, w tym dodatkowymi przydziałami, przejął dopiero 
w styczniu 1943 r. W lipcu 1943 r. usunięty z getta trafił do Auschwitz, przeżył wojnę.
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                                                                * 

Po dwóch tygodniach Samuela uwolniono. Rumkowski załatwił karetkę ze 
szpitala. Samuel miał połamane żebra, a rana w narządach płciowych ropiała. 
W szpitalu zamurowano jego ciało w gips i kilka dni przed świętem Pesach 
odesłano go do domu.

Na podwórzu był ruch. Koszerowano naczynia, szorowano krzesła i stoły, garnki 
i miski. Karetka nie mogła przejechać przez wąskie ścieżki między grządkami, 
więc Samuela przeniesiono na noszach. Sąsiedzi za nim patrzyli. Siwy człowiek 
na noszach ostrożnie machał ręką do nich i do wiśni, z której opadły już kwiaty. 
Kiedy przetransportowano go do mieszkania, poprosił, żeby wyniesiono go na 
balkon. 

Matylda nie mogła oderwać oczu od twarzy Samuela i od siwej głowy, na której 
nie było już ani jednego czarnego pasma. To znowu był inny Samuel, obcy – nie 
ten obcy z ulicy Narutowicza ani ten z getta. Nawet kształt jego twarzy się zmienił. 
Nawet spojrzenie było inne. Brwi miał dziwnie nastroszone, a nieforemne usta, 
rozciągające się od czasu do czasu w grymasie imitującym uśmiech, odsłaniały 
ciemną dziurę po dwóch wybitych przednich zębach. Matylda siedziała przy nim 
z twarzą skąpaną we łzach. Opłakiwała tamtego Samuela, który był brutalny 
i piękny, w którym przez całe życie była zakochana – swojego męża. Ten, który 
leżał na balkonie na łóżku polowym, nie był jej mężem. W ogóle nie był mężczyzną.

– Nie płacz, Madziu – prosił ją głosem, który też był obcy, chrapliwy i głęboki. 
Wydostawał się przez dziurę po zębach z nienaturalnym świstem.

Chciała go posłuchać i przestać płakać – ale nie mogła. I tak szlochając go 
obsługiwała, nie dopuszczając do niego ani Rejzli, ani dzieci. Jakie to było dziwne, 
że Samuel nigdy nie należał do niej w takim stopniu jak teraz, jako zupełnie obcy. 
Pozwoliła zagościć temu uczuciu w swym sercu. Posiadanie go na własność, 
przebywanie z nim razem całymi dniami sprawiało jej osobliwą przyjemność. Od 
czasu do czasu pojawiała się w niej ochota, by zawrzeć znajomość z przybyłym. 
Jaką by było pociechą, gdyby mogli to osiągnąć. Ale nie udało im się znaleźć 
nowego języka.

Codziennie wynoszono Samuela na balkon, a wieczorami na powrót wnoszono 
go do mieszkania. Córki siedziały obok jego łóżka i z udawaną wesołością mówiły 
do niego, jakby chcąc przekrzyczeć obcość, którą one również odczuwały wobec 
przybyłego. Odnosiły wrażenie, że to gość, którego położono do łóżka Samuela, 
zanim on sam – ojciec, za którym tak tęskniły – powróci. Przyglądały się, jak 
Matylda karmi chorego łyżeczką, jak jedzenie wycieka mu z kącików ust, jak 
niezdarnie wyciąga język, by je przytrzymać – i serca im się ściskały. 

W drugi dzień święta Pesach sam Prezes przyszedł odwiedzić chorego. Do-
tarł do mieszkania zasapany, rozczochrany. Od razu wszedł do pokoju Samuela 
i podbiegł do łóżka: – No, jak długo będziesz się jeszcze lenił? – wykrzyknął, 
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złapał bezwładną rękę Samuela i potrząsnął nią. – Resort na ciebie czeka. 
Ja na ciebie czekam, Cukerman. W końcu jesteś moją prawą ręką! – Matylda 
podała mu krzesło, ale nerwowo je odsunął. – Na siedzenie nie ma czasu! – Za-
śmiał się krótko, przygryzł wargi i pochylił się nad chorym. – Wiedz, że to ja cię 
uratowałem – potrząsał głową. – Te sukinsyny. Oni by cię wykończyli. Będziesz 
mi jeszcze musiał wyznać całą prawdę, co i jak… – kiwał palcem przy twarzy 
Samuela. – Poczekaj, poczekaj, w pewien piękny dzień ich też się pozbędę, tych 
łajdaków szpicli! – Jego twarz złagodniała, a głos ochrypł. – Przydziały dostajesz? 
Niczego ci nie brakuje? 

– Niczego, panie Prezesie – cicho odpowiedział Samuel. 
Rumkowski z zadowoleniem potrząsnął głową. Chwycił krzesło, które poprzed-

nio odsunął, i usiadł, przysunąwszy się bliżej łóżka. – Cały świat jest przeciwko 
mnie, słyszysz? – odezwał się poufnie. – Każdemu Żydowi wydaje się, że może 
lepiej pertraktować z Niemcami niż ja. Nawet pozorni przyjaciele uważają, że 
nie postępuję mądrze z Biebowem. Jeden mówi, że powinienem bardziej mu 
schlebiać. Drugi – że powinienem mu dawać większe łapówki. Trzeci – że nie 
powinienem się z nim liczyć. Czwarty, że schlebiam mu za bardzo, że daję mu 
za duże łapówki, że powinienem się z nim liczyć. W kółko zawracają mi głowę, 
zatruwają mi życie. Wszyscy, wszyscy sprzysięgli się przeciwko mnie. W oczy ich 
kolę. Skróciliby mnie chętnie o głowę i zastąpiliby mnie – wiesz kim? Lejblem 
Welnerem! Tak, tak, ni mniej, ni więcej! On, ten bandzior, ten sługus Gestapo… 
On ze swoją kliką ma niby na względzie dobro Żydów, a ja nie, słyszałeś coś po-
dobnego? I czy to dziwne, że Biebow i zarząd getta go słuchają? Z nim wszystko 
idzie jak po maśle. A ja im stoję kością w gardle. Bo ja jestem pasterzem, który 
chroni swoje owieczki. Słyszysz, Cukerman, ja już tego nie wytrzymuję, napraw-
dę… Tyle pracy włożyłem w getto, tyle wysiłku i męki… A tu wydzierają mi grunt 
spod nóg… Tak, to tragedia, to moja wielka tragedia! Lud, ta ogłupiała masa, co 
oni mogą wiedzieć? Co oni rozumieją? Dajcie nam Welnera, krzyczą. Welner jest 
dobry… pomaga. Działa. Ten kripowiec, ten gestapowiec, ten szpicel! – Rumkow-
ski przeciągnął palcami po przerzedzonej, rozczochranej czuprynie i poprawił 
okulary na nosie. Długo, w milczeniu przygryzał wargi i coś rozważał. W końcu 
przysunął się jeszcze bliżej do łóżka i odezwał się: – Mojej żonie wpadł do gło-
wy szalony pomysł… Żyć mi nie daje… Ale z drugiej strony, myślę, że ma świętą 
rację. Wiesz, czego ona chce? Chce, żebym cię posadził w komisji wysiedleń… 
No, z drugiej strony… Nikogo tam nie mam, na kim mógłbym polegać. Teraz… 
Znaczy, w twoim stanie, nie może być mowy… Ale, powiedzmy, nominalnie… Cho-
ciaż żeby przestała mnie męczyć… Bo zanim staniesz na nogi i tak już przerwą  
akcję.

Samuel, który większej części przemowy Prezesa wysłuchał z zamkniętymi 
oczami, nagle rozwarł powieki i wlepił wzrok w Starego. Odwrócił się do niego 
całym gipsowym pancerzem. Biała piana wystąpiła mu na wargi: – Niech się 
pan nie waży, panie Prezesie.
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Rumkowski zmarszczył czoło i ręką przeciągnął po rozczochranej czuprynie. 
Zrobił się purpurowy na twarzy: – A kiedy wyzdrowiejesz i każę ci iść do komisji? 

– Niech się pan nie waży, panie Prezesie.
Rumkowski rozgoryczony pokręcił głową: – Tak to jest. Znaczy, że to prawda, 

co mi doniesiono o tobie. A ja, głupiec, nie wierzyłem. Umywasz ręce, ha?
– Już umyłem – wyszeptał Samuel z mocą.
– A jak myślisz, co ja mam zrobić… kiedy Niemiec stawia mi żądania?
– Nie wiem. Ledwo się uporałem z własnymi rozrachunkami. 
– Getto w twoje rozrachunki nie wchodzi, ha?
– Co się stało z wysiedlonymi?
Rumkowski zerwał się z krzesła jak oparzony. – To chcesz wiedzieć?! – Ledwo 

zdołał złapać okulary, które opadły mu na czubek nosa. – Chcesz, ha? Wiedzieć 
i mieć czyste rączki, ha? Tobie nie uchodzi mój ty wielki panie? Brudy zostawiasz 
mnie, ha?! Ha?! A właśnie że pójdziesz do komisji! Chory. Oni tu będą przychodzić. 
Ja tak chcę. Tak, tego chcę! Dostałeś trochę w tyłek i trzęsiesz portkami? Możesz 
wiedzieć, że całe moje życie jest w rękach Niemca, dzień w dzień. A za mnie nikt 
nie pobiegnie nadstawić głowy, jak ja nadstawiłem za ciebie… Tak mi dziękujesz? 
Za życie, za utrzymywanie cię przez cały czas na najlepszym stanowisku? Odci-
nasz się ode mnie? Ty… Ty… – Pobiegł do drzwi i z ręką na klamce odwrócił się 
do chorego: – Jedno wbij sobie do głowy, Cukerman – gniewnie potrząsnął głową 
z pogróżką w głosie: – Tylko ja jeden jestem w getcie niezastąpiony. Zapamiętaj 
to sobie! – Zatrzymał się w drzwiach, znieruchomiały i zamyślony, a potem już 
spokojniej rzucił pytanie: – Jakie jest twoje ostatnie słowo, Cukerman?

– Niech się pan nie waży, panie Prezesie.
Tego samego wieczoru Samuel powiedział do Matyldy: – Będziesz musiała 

pójść do pracy do resortu i Rejzl też. Jak tylko stanę na nogi, zrobię to samo. – 
Z lekkim uśmiechem dodał: – Jeśli będziemy trzymać się razem, wytrzymamy. 
– Jego uśmiech i słowo „razem” nie były w stanie ogrzać obcości wznoszącej 
się między nimi jak ściana z lodu.

Kilka dni później wyjawił Matyldzie i Belli tajemnicę radia. – Co wieczór bę-
dziemy razem schodzić słuchać wiadomości – powiedział – i będziemy…

Dziunia nie dała mu skończyć. Zimno i brutalnie oznajmiła mu, że radia już nie 
ma. Że tego dnia, kiedy zabrano Samuela do Kripo, zaniosła aparat do towarzy-
szy, bo uważała, że ktoś na niego doniósł, oraz że aparat jest teraz własnością 
partii i nie można go odebrać.

Samuel się nie poruszył. Powieki powoli mu opadły. Blade palce wczepiły 
się w kołdrę. Długo leżał, bez ruchu, jakby zasnął. Potem, nie otwierając oczu, 
odezwał się: – To i lepiej… Będziemy bezpieczniejsi…

Więcej nic nie powiedział. W małym pokoju zapanowała cisza. Nikt jej nie 
przerywał. Powietrze było ciężkie, przesiąknięte potem i nieprzyjemnymi zapa-
chami dochodzącymi z łóżka, na którym leżał obcy, siwy gość w białym gipsowym 
pancerzu. Trzy kobiety siedziały jak sparaliżowane, jakby one też nosiły pancerze 



krępujące im ruchy. W panującej duchocie i smutku nie pojawiło się ani jedno 
słowo, które by poprawiło nastrój i wniosło trochę świeżego powietrza.

Od czasu do czasu chorego odwiedzali goście. Panna Diamant dowiedziała 
się o Samuelu i parę razy przydreptała przez most. Prosiła, by zostawić ją z Sa-
muelem sam na sam. Spędzała w pokoiku całe godziny. Samuel zapadał wtedy 
w głęboki sen. Zasypiał też podczas wizyt sąsiadów, kierowników i majstrów, 
jak również towarzyszy partyjnych, którzy przynosili mu w prezencie jedzenie.

Pewnego ranka Samuel zwrócił się do Belli: – Idź do Ejbuszyca… Powiedz mu, 
żeby do mnie przyszedł… I powiedz mu, żeby wziął swoje przybory do golenia. 



Rozdział piąty



Rozdział piąty
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(Zeszyt Dawida)

Wysyłki ustały. Zniknęło około sześćdziesięciu tysięcy osób. Liczba członków 
partii zmniejszyła się o około jedną czwartą. Pomiędzy tymi, których zabrano, 
był „Mucha”, nasz aktor. Uważaliśmy go za dobrego, przystępnego towarzysza. 
Ile pracy włożył w urządzanie naszych wieczorków czy rozrywek... Zauważam, że 
napisałem: „był”. Jakie to brutalne. Tak, co znika z oczu, staje się jak umarłe – 
zwłaszcza tutaj, gdzie jest się tak bardzo zajętym sobą i wąską grupą konkretnych 
osób. Najlepszy dowód – odejście mojego przyjaciela Marka. Nasza trzyosobowa 
Lotna Brygada1 została rozbita. Czasami mijam dom, w którym mieszkał. Na 
początku cały czas wydawało mi się, że gdybym wszedł do jego pokoju, tobym 
go spotkał. Zobaczyłbym jego matkę, ciocię Sonię i ojca. Zastałbym tam pokój 
pełen ludzi tłoczących się wokół Marka. Teraz już mi to przeszło. Rozdział zaty-
tułowany „Marek” został zamknięty… 

Pożegnanie było przykre. Wymuszony humor nie do zniesienia. Czułem do 
siebie wstręt za swoje pełne optymizmu gadanie. 

Znaliśmy się od dzieciństwa, rywalizowaliśmy w nauce, kłóciliśmy się i bawili 
ze sobą, dyskutowaliśmy, wspólnie rozwiązując problemy tego świata. A w getcie 
jeden pomagał drugiemu przetrwać choćby tylko tym, że byliśmy tu razem. Ile ze 
mnie zabrał ze sobą? Ile z niego pozostało we mnie? Jak pisałem, już od wielu 
dni i tygodni nie myślę o nim. Jest daleko. Nie dzielimy już tego samego losu. 
Umarliśmy jeden dla drugiego, staliśmy się wspomnieniami, które się zapomina 
lub przywołuje w pamięci…

1 Lotną Brygadą nazywał Dawid grupę swoich przyjaciół złożoną z trzech kolegów działających przed 
wojną w młodzieżowych organizacjach tworzonych przy Bundzie.
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Należałoby być smutnym, ale my tu, w getcie, cieszymy się. Wysiedlenia 
zostały wstrzymane. Krąży opowieść o stemplowaniu się2, ale my nie bierzemy 
jej na poważnie. Moja rodzina również poszła się podstemplować w niemieckiej 
komisji lekarskiej. Jesteśmy w wieku pomiędzy dziesięć i szesnaście lat. Dok-
torzy siedzą przy stoliku i oglądają każdego „pacjenta” z odległości kilometra. 
Co z tego stemplowania i rejestrowania wyjdzie, nikt nie wie. Mama ma rację, 
powtarzając: „Nie martw się dzisiaj o troski jutra. Dzisiaj też, Bogu dzięki, nie 
brak problemów”. Słucham jej. Jestem w pogodnym nastroju. Chyba jestem 
zakochany. I do tego dzisiaj wygrałem trzydzieści (!) marek. 

Zaczynam wierzyć, że w getcie zdarzają się cuda. Jutro mieliśmy przeżyć 
cały dzień jedynie na resortowej zupce. Odrobina natki i dwie łyżki mąki to było 
wszystko, co posiadaliśmy. A tu w ciągu kilku godzin stałem się bogaczem. Cały 
wieczór bawiliśmy się „rumkami”3, kręcąc nimi na wszystkie strony. Mama my-
ślała, że są fałszywe, ale ja poszedłem do kooperatywy zapytać. Okazało się, że 
są prawdziwe. Nowe. Szeleszczące. Robiliśmy więc plany, co by tu kupić. Jutro 
pójdzie się na czarny rynek. Mama jest ze mnie dumna. Przemawia do mnie 
łagodnie. A więc, znaczy się, nie taka ze mnie fajtłapa. 

Ale opowiedzmy o cudzie sederowym4: wróciłem do grania w szachy. Z początku 
grałem na podwórku, z sąsiadami, czy też łapałem szybką partyjkę w resorcie 
w czasie przerwy obiadowej. Ale ostatnio przychodzą do mnie zupełnie obcy 
ludzie i proponują mi partię. I w ten sposób doszło do dzisiejszej rozgrywki. 

Właśnie stałem z Abramkiem i siekałem resztki natki, gdy wszedł gruby, ele-
gancki pan, który wyglądał jak „Jeke z teką”5. Jego łysina błyszczała jak arbuz, 
a na nosie miał zielone okulary. – Czy tutaj mieszka szachista? – zapytał.

Odpowiedziałem mu z dumą i godnością, że tak, po czym odłożyłem nóż, 
zdjąłem fartuch matki i opróżniłem kawałek stołu, aby można było rozłożyć 

2 Pod koniec kwietnia 1942 r. w getcie działała niemiecka komisja badająca osoby niepracujące 
w wieku powyżej 10 lat. Byli oni sprawdzani pod kątem przydatności do pracy i – jak napisał kroni-
karz Oskar Rosenfeld – otrzymywali stempel na piersi jak zwierzęta na wystawie. W komisji zasia-
dali przedstawiciele Gestapo i lekarze. Wkrótce potem ruszyła kontrola wszystkich pracujących, 
którzy otrzymywali z kolei stemple na kartach legitymacyjnych i kartach chlebowych. Mieszkańcy 
getta masowo starali się o stemple, licząc, że ochronią ich one przed wysiedleniem.

3 „Rumki” – pieniądze gettowe, nazywane tak od nazwiska Rumkowskiego. 

4 Seder – uroczysta kolacja spożywana w święto Pesach wyrażająca wdzięczność za liczne cuda, 
które Bóg uczynił dla swojego ludu, wyprowadzając go z niewoli egipskiej. Tu w znaczeniu, że miał 
szczęście w grze. 

5 Jeke – tak na początku XX wieku nazywano Żydów niemieckich, noszących się po europejsku (od 
jacke – marynarka). Określenie „Jeke z teką” pochodzi z gettowego szlagieru Jankiela Herszko-
wicza, śpiewanego na melodię popularnej wojskowej piosenki. Refren Hes gajt a Jeke mit a teke 
(pol. Idzie Jeke z teczką) znało całe getto. Piosenka opowiadała w żartobliwy sposób o przygo-
dach Żydów przybyłych do getta z Niemiec i Austrii.
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szachownicę. Abramek przysunął panu krzesełko, a on otworzył teczkę. Wyjął 
z niej swoje własne szachy i swoją własną szachownicę. Wielu graczy woli nosić 
swoje, jakby to był dla nich talizman zapewniający wygraną. Mnie to nie prze-
szkadza. Niechaj to będą jego szachy, aby tylko grać. Pan zdjął okulary, a ja go 
wówczas rozpoznałem: to bogacz Rozenberg, który kiedyś mieszkał na naszym 
podwórku. Każdy by sobie życzył tak wyglądać jak on. Jednak nie pogawędziłem 
z nim ani odrobinę… Interesował mnie tylko jako przeciwnik w grze. Poustawiał 
figury i zapytał, ile chcę za partię. Od razu wiedziałem, z kim mam do czynienia. 

– Jeśli przegrasz – zawyrokował – płacisz dziesięć fenigów. Jeśli wygrasz, 
dostajesz dziesięć marek. 

Mrugnąłem do Abramka i mój mały brat powiedział do niego: – Z pana to 
musi być prawdziwy gracz, skoro tak się pan zakłada! – I radośnie zatarł ręce. 

Gość wystartował gońcem. 
Moją taktyką w czasie rozgrywania pierwszej partii z obcym człowiekiem, 

zwłaszcza gdy mam czarne pionki, jest pozostawać w defensywie i dzięki temu 
rozpoznać możliwości przeciwnika. Nie przeszkadza mi nawet to, że czasami 
przegram pierwszą partię. To manewr psychologiczny. Zwycięzca staje się pew-
ny siebie i przestaje mnie doceniać. Koncentruje się na ataku. Podczas drugiej 
partii chce się pokazać tylko z jedną rzeczą: jak szybko mnie pokona. Wówczas 
zaczynam się „niewinnie” bronić, przechodząc niepostrzeżenie do ofensywy. 
Wynik to jeden do jednego i przeciwnik dziwi się, a nawet złości na siebie, że 
przegrał z takim cieniasem. Trzecia partia staje się ciekawsza. Ambicja jest 
podrażniona. Ale przeciwnik wciąż nic o mnie nie wie. Dopiero gdy przegra po 
raz drugi, wychodzi szydło z worka – i gra rozpoczyna się na dobre. Zdarza się 
jednak, że ja sam często nie doceniam moich rywali i zapominam, że oni również 
mogą mieć podejście psychologiczne i są zdolni do podstępów. 

Skromność na bok – w getcie nie ma zbyt wielu graczy mojego kalibru. Ale 
tym razem trafiłem na jednego z nich. Oczywiście chciałem przegrać pierwszą 
partię, ale on pobił mnie już po dwudziestu ruchach, nieco zbyt szybko jak dla 
mnie. Ze złości nakrzyczałem na Abramka, że stoi z nożem w ręku, kibicuje, 
a tu zaraz mama wróci do domu, a jedzenie nie będzie gotowe. Gość, zacierając 
dłonie, triumfalnie wziął ode mnie dziesięć fenigów. 

Dlatego już przy drugiej partii ruszyłem całą parą. Zapomniałem, co się dzieje 
wokół mnie, nie widziałem, że Abramek leży brzuchem na górze zieleniny na 
stole, a garnek stoi obok (zauważyłem to dopiero po paru godzinach). Rozpo-
cząłem manewrem otwierającym Zukertorta6 i w trakcie gry zyskałem przewagę 
konia. Partia wydawała się wygrana, ale mój przeciwnik wykonał udany manewr 
i poprawił swoją linię obrony. Rzecz zakończyła się remisem. Trzy kolejne partie 

6 Johannes Hermann Zukertort (1842–1888), jeden z najlepszych szachistów na świecie, analityk, 
wydawca i autor książek o szachach.
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wygrałem jedną po drugiej, a pan Rozenberg wypłacił mi trzydzieści szeleszczących 
„rumków”. Głowa zrobiła mu się czerwona jak burak, a ja zapytałem, patrząc na 
niego z góry: – Może chce pan zagrać z moim bratem?

Abramek od razu zeskoczył ze stołu i już był gotów. Ale pan Rozenberg 
spakował szachy i założył zielone okulary: – Z tobą jeszcze zagram! – zawołał 
wściekły i wybiegł.

Ja i Abramek zaczęliśmy tańczyć po pokoju. Aby uczcić moje zwycięstwo, 
zrobiliśmy zasmażkę z dwóch łyżek mąki. Teraz, gdy to zapisuję, znowu byłbym 
w stanie zjeść konia z kopytami. Burczy mi w brzuchu. Jakże chciałbym, aby już 
było jutro!

 
*

Domy, które wynurzyły się ze śniegu i błota, wyglądały starzej i były bardziej 
zapadnięte – brudne i czarne od pajęczyn i grzyba. Ludzie uwolnili się z dzie-
siątków płaszczy, szali, baszłyków – aby pokazać, jacy są wynędzniali. Strach 
patrzeć na nogi dzieci, na pożółkłe oblicza dorosłych. Ulice i podwórka domów 
pełne są kościstych szkieletów, które poruszają się w pełnym słońcu. Strasznie 
wyglądają te suche kości w porównaniu z kwitnącą ziemią getta, która z każdą 
wiosną coraz bardziej zamienia się w ogród, nie mówiąc już o Marysinie, nazy-
wanym teraz przez wszystkich „Carskim Siołem”.

Jest fantastycznie – to moje odrodzenie! Ja, kościotrup poruszający się 
w makabrycznym tańcu, stałem się w środku jak listek botwiny: ciepły i soczysty. 
Zakochany? Jak to się stało? Nie pytam i nie chcę wiedzieć. Moja szczęśliwa 
gwiazda mruga do mnie: Zachowaj milczenie! – Jak do kogoś, kto wykradł skarb. 

Do diabla z rozsądkiem i logiką! Mam nowy, piękny blef, który trzyma mnie 
przy życiu. Tak, jestem flecistą w orkiestrze na tonącym Titaniku. Woda sięga 
już po szyję. Znikąd pomocy – a ja patrzę w puste niebo i wymyślam troskliwego 
Boga… który nie pozwoli mi zginąć. Mój Titanic tonie jeszcze bardziej tragicznie 
niż tamten, ponieważ to nie Bóg, lecz brat-człowiek rozpętał tę burzę. Trudniej 
porzucić wiarę w człowieka niż wiarę w Boga. Dlatego mój flet musi grać mocniej, 
piękniej, bardziej upajająco… zwodniczo. 

Ech, do diabła z tym rozgrzebywaniem ran. Powróćmy do stanu niewinności 
i do wiosny. Do otępienia i miłości. 

Ona ma na imię Inka. I również jest listkiem botwiny – drobnym i uroczym. 
Chodzi tanecznym krokiem. Zdaje się wówczas, że najlżejszy wietrzyk może ją 
przewrócić. Jej usta są czerwone jak korale kaliny. Jej śmiech przypomina szelest 
świeżej, chłodnej wody. Jest naiwna jak dziecko i pobożna jak papież. Jestem 
jej bogiem – a to wyjaśnia, dlaczego ja sam nie wierzę w Boga. Bóg przecież nie 
może wierzyć w inne bóstwa. Wierzy jedynie w samego siebie.
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Matka Inki jest obieraczką w tej samej obieralni, co moja mama. Inka to 
koleżanka z klasy Racheli, maturzystka. Pracuje jako kasjerka w kooperatywie. 
Więcej o niej nie wiem. Nigdy nie rozmawiamy o getcie ani o jedzeniu czy o poli-
tyce. Nie rozmawiamy również o literaturze czy nauce. W ogóle nie rozmawiamy 
o miłości. A o czym mówimy? Nie rozmawiamy. Szczebioczemy jak ptaszki, gadając 
bzdury pełne największego sensu. Jest szczupła, a jej piersi są okrągłe i pełne. 
Twarz ma okrągłą i różową, a ręce miękkie i białe. Chodzi pięknie ubrana. Nosi 
wesołe sukienki – „chłopki”7 pełne kolorów. Na głowie ma trójkątną chusteczkę 
zawiązaną pod szyją. Pachnie polem i chabrami. Całując ją, nigdy nie mam dosyć. 

Poznałem ją jakiś czas temu. Mama posłała mnie do nich, aby oddać brukiew, 
którą pożyczyła od jej matki. Mieszkają w maleńkim pokoiku i część gospodar-
stwa prowadzą na korytarzu. Mieszka z nimi babcia. Gdzie jest ojciec, nie wiem 
i nie pytam. Gdy przyszedłem, ujrzałem Inkę siedzącą na schodach z nogami 
w misce pełnej wody. Myła je skurczona jak wiewiórka. Gdy podniosła głowę 
w moim kierunku, zauważyłem jej piękne usta w kolorze kaliny. Podałem jej 
brukiew, a ona zaprosiła mnie, abym przysiadł obok niej na schodach. Miałem 
ochotę zanurzyć dłoń w misce i namydlić jej stopy oraz drobne palce, i bawić 
się jej małymi rękami. 

Od tamtej chwili już długo jesteśmy razem. Wołam ją na dół. Bierze kołdrę 
i czarny męski parasol i idziemy na Marysin. Wyciągamy się na trawie. Parasol 
jest i ochroną przez słońcem, i parawanem, który nas odgradza od świata. 

Kiedyś powiedziałem jej: – Wydaje mi się, że cię kocham, Inko. 
Nie pamiętam, co odpowiedziała. Nie pamiętam, co do mnie mówi, co ja mówię 

do niej. Przytulamy się do siebie i coś sobie opowiadamy. Przytuleni śpiewamy 
pomiędzy jednym pocałunkiem a drugim, pomiędzy jedną pieszczotą a drugą. 
Nasze dotykanie się nie jest gorące. Jest chłodne, odświeżające i lekkie. Zupełnie 
inne niż z panną Sabinką. 

Nie liczymy godzin. Nagle zauważamy, że robi się ciemno i musimy iść z po-
wrotem. Na moim ramieniu leży zwinięta kołdra, a na niej – otwarty parasol. 
Ludzie patrzą na nas, śmieją się – a my śmiejemy się do nich. 

Co to za wiosna − wiosna 1942 roku! Jak świat światem, nie było jeszcze 
takiego maja. Wolność jest na wyciągnięcie ręki. Czuję ją w sobie. Druty wydają 
mi się żałosne, jakby słońce zaraz miało je roztopić. Czuję wdzięczność, radość. 
Jak to dobrze, że Niemiec nie ma władzy nad słońcem, a przez to – również nade 
mną. Nigdy nie zastanawiałem się, czym jest wiosna. Dopiero teraz to wiem. 
Radość tej wiedzy pozwala mi się nie bać domu, podwórka, ulicy, getta. Mam 
swoją broń – Inkę i Marysin!

7 Sukienka o prostym fasonie, z lekkiej kolorowej bawełny, z dużym dekoltem i szeroką, marszczoną 
spódnicą.
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Mama znowu jest podniecona i zła, nie da się zamienić z nią słowa. Może coś 
wie. Nie chcę jej przepytywać. Jest blada i wychudzona, i kładzie się do łóżka 
zaraz, gdy tylko wróci z pracy. Dom jest całkiem na mojej głowie. Po dniu wysta-
wania w resorcie mogę się dopiero zabrać za sprzątanie i gotowanie. Abramek 
pomaga mi tyle, ile może. Wyrósł, ale nie zrobił się wcale poważniejszy. Pracuje 
w resorcie metalowym, w ślusarni, i stał się dobrym fachowcem. W ślusarni jest 
kurz bardzo niezdrowy dla płuc, ale ważne, że chłopak należy do resortu. Zwłaszcza 
teraz, po tej historii ze stemplowaniem. Na wypadek ponownego wysiedlenia. 

Ja i Abramek radośnie sprzątamy dom tak, jak potrafimy. Wczoraj Abramek 
przyniósł z resortu kilka dowcipów. Żona szyszki powiada do żebraka: „Dlacze-
go pan ciągle przychodzi do mnie?”. Żebrak jej odpowiada: „Lekarz mi zalecił. 
Powiedział, że jeśli trafię na jedzenie, które mi nie szkodzi, powinienem się go 
trzymać”. Drugi dowcip jest o lekarzu, który mówi do chorego: „Cierpi pan na nową 
chorobę, która wzbogaci wiedzę medyczną”. Na to chory: „Co pan sobie myśli, 
panie doktorze? Mnie samemu przydało by się wzbogacić”. Trzeciego dowcipu 
nie pamiętam. Tak w ogóle to nie jestem utalentowanym opowiadaczem dowci-
pów. Mój Abramek z kolei tak potrafi je opowiedzieć, że można boki zrywać ze  
śmiechu.

Uciekam z domu, gdy tylko wszystko jest zrobione. Uciekam z podwórka, na 
którym kiedyś lubiłem spędzać łagodne dni pod wiśnią. Dzisiaj ona mnie wyga-
nia. Drzemki na dworze skończyły się. Wielu sąsiadów już zmarło. Widać nowe 
twarze. A ludzie są podnieceni. Wszędzie słychać kłótnie. Można ogłuchnąć od 
wrzasków, które dobiegają z otwartych okien. Nawet przy pompie nie da się 
spokojnie stanąć w kolejce. Ludzie się popychają i wiodą spory. Z działkami to 
samo. Ludzie kłócą się o ziemię, „spadek” po deportowanych. 

Kilku sąsiadów zajęło się utrzymywaniem porządku na podwórku. Gdy wybucha 
jakaś kłótnia i bójka, strażnicy pokoju i robotnicy sami wkraczają z pięściami. Od 
czasu do czasu pojawia się ktoś, kto bierze podwórko w swoje władanie. Mamy 
takiego człowieka z ferajny, który nazywa się Mojsze Grabiarz. Był przez jakiś 
czas policjantem w getcie i dlatego uważa, że całe podwórko powinno go słuchać. 
Szolem zna go jeszcze z czasów przedwojennych. Mówi, że kiedyś Mojsze Gra-
biarz nie ruszał się nigdzie bez broni, a dodatkowe pieniądze czerpał z rozbijania 
strajków. Na podwórku bierze się do bicia za byle co. Mści się na sąsiadach za 
wszystko, co mu się złego dzieje. Ma cztero- czy pięcioletnią córeczkę i gdy jest 
na podwórku, dziecko włóczy się za nim jak psiak. Kiedyś zajrzałem przez okno 
do ich mieszkania i zobaczyłem tam jego chorą żonę leżącą w łóżku. 

Taką samą nerwowość widać również na ulicach. Radość ze wstrzymania 
wysiedleń należy już do przeszłości. Powietrze jest łagodne i przyjemne, a ludzie 
są jak oszalali. Dopiero teraz widać, co wysiedlenie uczyniło z gettownikami – 
nadwyrężyło ich nerwy. Przepychanki i bójki przed kooperatywami, przed placem 
warzywnym, przy kuchniach. Ludzie szarpią się nawzajem, obrzucają przekleń-
stwami. Czy to dziwne, że uciekam?
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Kilka razy, nie bacząc na swój egoizm, poczułem się zobowiązany wobec przy-
jaciela. Okazało się, że mój przyjaciel Icchok nie ma odwapnienia, lecz gruźlicę 
kości nóg. Znalazł się w szpitalu, a ja poszedłem go odwiedzić. Nie musiałem 
go podnosić na duchu, jest w dobrym nastroju, bo uwolnił się od domu. Mówi 
do mnie: – Teraz jestem księciem, zajmują się mną. Rozpieszczają mnie i nikt 
nie domaga się ode mnie kawałka mojej porcji chleba. 

Tak w ogóle to można by otworzyć w szpitalu komórkę partii, bo tak wielu 
tam towarzyszy. Wśród nich jest nasza recytatorka Gitele i jej narzeczony Monik, 
nasz skarbnik Berl i całe towarzystwo skifistów8. Nie wyglądają na chorych: mają 
zaróżowione, okrągłe policzki, aż przyjemnie popatrzeć, jedynie oczy błyszczą 
im z gorączki. Chodzę od łóżka do łóżka i przekazuję najnowsze wiadomości, 
opowiadam dowcipy i wszystkie bzdury, które przychodzą mi do głowy. Gdy patrzę 
na nich, to mi się dopiero robi wesoło na duszy. Tylko ja jestem zdrowy. Tylko ja 
mogę swobodnie chodzić. Mam Marysin i Inkę!

 
*

Wyszła długo oczekiwana racja. Żałosna. Dwa i pół kilo ziemniaków, mąki 
20 deko, czyli o 15 deko mniej niż przed minioną dekadą. 10 deko płatków 
owsianych, ani kawałka zieleniny, ani jednej konserwy. Nic więcej. Pocieszam 
się, że latem będzie lepiej. Stanąłem dzisiaj w kolejce po drożdże. Otworzono 
sklep, gdzie tylko to sprzedają. Mówi się, że są lekarstwem na opuchnięte nogi. 
To dobrze. A co najważniejsze – drożdże są jadalne, a czego byśmy dzisiaj nie 
wpakowali do żołądków?

Na frontach martwa cisza. Straciłem zainteresowanie, czy też może zabijam je 
w sobie celowo. Chcę się uwolnić od wszystkiego, co ma zamiar mnie zniszczyć. 
Muszę ocalić dobry nastrój. Wojna musi się i tak skończyć w tym roku. Być może 
„buduję moje zamki w powietrzu”9 – ale chcę żyć i dlatego muszę mieć nadzieję. 
Gdy nie słucham nowin, łatwiej mi oszukiwać sąsiadów i przyjaciół w resortach. 
Moja fantazja rozwija się bez przeszkód – że aż oblizuję się z rozkoszy. 

8 SKIF (Socjalistiszer Kinder Farband, czyli Socjalistyczny Związek Dzieci) – bundowska organiza-
cja młodzieżowa działająca również w getcie.

9 To początkowe słowa wiersza Zol zajn (Być może) autorstwa jidyszowego poety Josefa Papierni-
kowa (1897–?), który pisze o ocalającej sile marzeń. Pierwsza strofa brzmi: Zol zajn, az ich boj in 
der luft majne szleser, / zol zajn, az majn Got iz in gancn nito, / in trojm iz mir heler, in trojm iz mir 
beser, / in cholem der himl iz blojer fun blo. (Dosł.: Być może buduję moje zamki w powietrzu, / 
być może mój Bóg w ogóle nie istnieje, / lecz we śnie jest mi jaśniej i lepiej, / w marzeniach niebo 
jest błękitniejsze niż sam błękit). 
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Śnię o ojcu niemal każdej nocy. Wygląda tak jak przed wojną. „Co nowego?” 
– pyta. Przekazuję mu dobre informacje, które w ciągu dnia wmawiałem 
przyjaciołom. Kiwa głową i nie chce mi wierzyć. Wczoraj we śnie wyrzucał mi: 
„Zjadłeś mój chleb i cukier”. Zaczęło mnie dręczyć sumienie i nie chciałem z nim 
o tym rozmawiać. Powiedziałem mu: „Popatrz, tato, jak pięknie jest na zewnątrz”. 
Wydawało mi się, że jesteśmy w Rokitnicy. Ale ojciec odrzekł: „Jak mogę wyjść 
na dwór, gdy zabrałeś mi marynarkę i spodnie… I przybory do golenia?” Odpo-
wiedziałem mu: „Tato, myślisz, że ja chcę rosnąć? Moje stare ubrania nawet na 
nos mi nie wchodzą”.

 
*

Pół getta cierpi na żołądek. Ja i Abramek nie skarżymy się na to. Gdyby przy-
szło nam jeść kamienie, też by nam chyba nie zaszkodziły. Oczywiście najbardziej 
pożądana byłaby utrata apetytu. To chyba dzieje się z mamą, co akurat nie jest 
dobrym znakiem. Coraz częściej oddaje nam swoje jedzenie. Ten gest utrzymuje 
nas przy życiu, a zarazem rani nasze serca jak nóż. Ech, co ja piszę? Byle tylko 
nie dopuścić do siebie czarnych myśli.

 
 

*

Historyczny, przeklęty dzień w moim życiu. Wezwaliśmy lekarza do matki. Od 
kilku dni nie chodzi do pracy, leży w łóżku i cierpi. Nasz niegdysiejszy sąsiad, 
doktor Lewin, osłuchał ją i kazał dużo pić. – To lek, na jaki można sobie pozwo-
lić – zażartował. Zdziwiło mnie, że mniej się przejął jej brzuchem niż plecami. 

Kazał nam długo czekać na diagnozę i na koniec nic nie powiedział, wypisując 
jedynie skierowanie na prześwietlenie. Wychodząc, zauważył fotografię ojca, którą 
powiesiliśmy nad łóżkiem. Zauważył, że ojciec wygląda znajomo, i zapytał, gdzie 
jest. Mama opowiedziała mu. Gdy tylko wspomniała więzienie w Radogoszczu, 
opuścił ręce i zaczął kręcić głową na wszystkie strony. Okazało się, że jego ojciec 
był aresztowany tego samego dnia co nasz. Jego ojciec był działaczem Poalej 
Syjonu. Matka zapytała go, czy wie, co się stało z tymi ludźmi. W odpowiedzi 
skierował się ku drzwiom i nie oglądając się na nas, powiedział, że nie wie.

Dogoniłem go na schodach. Nie jest olbrzymem. Poza tym utyka, jest chudy 
i wyciągnięty, ma pożółkłą twarz. Do tego nosi granatowy płaszcz przeciwdesz-
czowy ściągnięty paskiem, nakryty granatowym lekarskim fartuchem, wygląda 
ponuro – taka postać, która nie przynosi dobrych wiadomości. Gdy tylko mnie 
zobaczył, przyspieszył kroku. Zaszedłem mu drogę a on położył rękę na moim 
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ramieniu: – Pańska matka może mieć zajęte płuca – powiedział – ale w jej wieku 
to nie jest takie niebezpieczne. Jak polepszy się stan jej żołądka, to zobaczycie, 
że będzie lepiej jadła. – Uśmiechnął się w wymuszony sposób: – Łatwo powie-
dzieć, co?

Lekko mnie odepchnął na bok i pokuśtykał na dół. Poszedłem za nim, pyta-
jąc: – Czy pan coś o nich wie?

Nie spojrzał na mnie: – Nic – wzruszył ramionami. Było jasne, że kłamie. 
Szedłem za nim aż do bramy. Tam odwrócił się do mnie i podał mi rękę. Popatrzył 
mi prosto w oczy. – Zachowywali się bardzo dzielnie – powiedział, nie puszcza-
jąc mojej dłoni. Po chwili milczenia dodał: – Niemcy wyprawiali z nimi straszne 
rzeczy, zanim ich zastrzelili. 

Zdrętwiałem. W głowie mi się zakręciło, brama zachwiała się przed moimi 
oczami. – Kiedy? – zapytałem. 

– Już dawno… na początku czterdziestego roku. – Wyliczyłem datę… dwu-
dziestego siódmego stycznia. – Dzień moich urodzin. Chciałem uciec, ale Lewin 
mocno trzymał moją dłoń: – Wiem, że to nie jest dobry moment, aby panu to 
mówić… Ale kiedy jest dobry moment na takie rzeczy?... Byli bardzo dzielni. A my 
musimy mieć chociaż tę odwagę, by przyjąć prawdę o ich losie. Jesteśmy im to 
winni i… ja jestem to winien panu. Pan jest już dorosłym mężczyzną.

 
*

Nie powiedziałem nic mamie i Abramkowi. Noszę to w sobie. Chromy doktor 
w granatowym płaszczu z czarnym plecakiem przychodzi od czasu do czasu 
obejrzeć matkę. Obawiam się go i nienawidzę. Za każdym razem, gdy obrzuca 
mnie głębokim, poważnym spojrzeniem, wydaje mi się, że znowu przekaże mi tę 
straszliwą nowinę. I jestem mu wdzięczny za to, że już mi wszystko powiedział. 
Zrobił ze mnie mężczyznę, a nawet więcej niż mężczyznę – starca. Zgasił we 
mnie wiosnę i nadzieję. Odebrał mi moje urodziny. Już dwa lata mijają od chwili, 
kiedy ten, który dał mi życie, jest prochem i pyłem – a ja sądziłem, że jest gdzieś 
tu, pod tym samym niebem, i szukałem w nim wsparcia. Teraz przytulam jasną, 
czystą prawdę. Przytulam rozpadający się szkielet. Nawet nie płaczę. Chodzę 
do resortu, zajmuję się domem, matką – a głód we mnie potężnieje jak nigdy 
dotąd. Po co powiesiliśmy fotografię ojca nad łóżkiem?

 
*

Nie mogę uwierzyć w to, że ojciec nie żyje. Nie mogę tego pojąć. Wypytałem 
Lewina, skąd o tym wie. Powiedział mi, że jeden z jego pacjentów siedział razem 
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z naszymi ojcami w Radogoszczu. Złapano go, bo szedł ulicą Piotrkowską bez łaty. 
Wykupił się za dziesięć tysięcy marek. Taki przywilej więźniów niepolitycznych. 

Lewin dał mi jego adres, więc do niego pobiegłem. Jedną nogą jest już na 
tamtym świecie, ale jego umysł jest taki, jak u wszystkich, którzy tu umierają – 
ostry i jasny. Tak, znał mojego ojca sprzed wojny. Widział całą grupę więźniów 
politycznych spacerujących po więziennym podwórku – i widział jeszcze wiele, 
wiele więcej…

Wysłuchałem wszystkich detali aż do ostatniego słowa (nie mam siły ich tutaj 
powtarzać). Słuchałem i wczuwałem się w położenie ojca. To mnie zastrzelono 
pod murem. Jestem chodzącym trupem. 

A przecież czuję ojca przy sobie, zwłaszcza nocą, w snach. Wygląda jak zawsze 
i mówi do mnie cicho i smutno. Czasami widzę we śnie tamten dzień w Rokitnie, 
kiedy miałem jakieś 13 lat i wygrałem z nim pierwszą partię szachów. Czuję na 
sobie jego spojrzenie – spojrzenie pełne dumy. Cieszył się moim pierwszym zwy-
cięstwem nad sobą. I oto przyszło moje ostatnie zwycięstwo nad nim – ja żyję. 

Czasami śnią mi się takie rzeczy, które nigdy nie miały miejsca. Ojciec smaga 
mnie długą rózgą. Boli mnie, a mimo to jestem szczęśliwy. Bo gdy to robi, znaczy, 
że żyje. Jakby chciał mnie w ten sposób przekonać, że prawda o nim jest wyssana 
z palca. Często również mi się śni, że jestem niemieckim żołnierzem i trzymam 
wachę przy więzieniu w Radogoszczu albo przy drutach getta. 

 
*

Znowu przybywają tłumy ludzi z prowincji, kobiety i mężczyźni10. Dzieci i star-
ców wyprowadzono do lasów, mówią przybywający. Wyglądają jak uciekinierzy 
z domu wariatów. Dobrze, że głód nie pozwala za długo o tym myśleć. Może 
jednak istnieje jakiś Bóg, który się o to troszczy? 

Chciałbym wymyślić sobie Boga. W końcu przecież jestem niezłym blefiarzem 
i często sam zaczynam wierzyć w te informacje, które wymyślam. Dlaczego więc 
nie miałbym zablefować, że jakiś Bóg istnieje, i nie uwierzyć w niego? Coraz 
bardziej zazdroszczę ludziom religijnym i nie mogę wybaczyć moim rodzicom, że 
wychowali mnie bez religii – czym skrzywdzili mnie na całe życie. Dali mi socja-
lizm, wiarę w człowieka, poszukiwanie prawdy. Co za komedia! Co można począć 
z tym ideowym gównem w dzisiejszych czasach? Boga chcę! Wszechmocnego 
opiekuna pragnę! Niech będzie mitem, kłamstwem, ale chciałbym móc się go 
uchwycić, tak jakby istniał naprawdę. Chciałbym mieć cierpliwość czekania na 

10 Od maja 1942 r. do getta łódzkiego Niemcy przywozili Żydów z likwidowanych gett w pobliskich mia-
stach, m.in. z Pabianic, Brzezin, Sieradza, Zduńskiej Woli, Ozorkowa, Strykowa, Wielunia i Łasku.
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niego, wyglądania go. To jedyne, co mogłoby mnie tu, w getcie, utrzymać przy  
życiu. 

Nie chodzę już do siedziby partii. Nie uczę się już i nie czytam. Wszystko to 
bzdura. Wieczorami, gdy uporam się ze swoimi obowiązkami, schodzę do bramy 
i zaglądam przez okienko do sutereny Sprzedawcy Toffi. Czasami schodzę do 
niego i siadam na krzesełku przy piecu, na którym on przygotowuje cukierki. 
Zmuszam się wszystkimi siłami, aby znaleźć sens w jego słowach. Opowiada 
mi o ukrytym znaczeniu tego, że my obaj, on i ja, spotkawszy się kiedyś w ko-
ściele pod Łodzią i wspólnie zajrzawszy śmierci w oczy – teraz staliśmy się tutaj 
sąsiadami. Przypomina, jak mi kiedyś powiedział, że tworzymy coś na kształt 
rodziny. Poprzez jego dziwne słowa, obce, naiwne, nieuzasadnione, dociera do 
mych uszu delikatny pomruk jeszybotników siedzących wokół stołu – chłopców 
w moim wieku kiwających się nad otwartymi Gemarami. Jak stać się kimś takim 
jak oni? Pragnę tego całą moją istotą, wszystkimi zmysłami – i wiem, że nigdy 
nie zdołam być taki sam. W tym, co mówią i robią, nie odnajduję sensu – lecz 
bezsens, tragikomiczny bezsens. 

Opowiedziałem Toffi-Żydowi11, że Niemcy zastrzelili mojego ojca. Rozpłakał się 
w głos, a te łzy były mi ukojeniem, choć jego słowa wyprowadziły mnie z równowagi.

– Nie mów, że go już nie ma – żałośnie pokręcił głową. – On tu jest, mój synu… 
Jego dusza jest tu, w tobie… w niebie. Wstawia się za tobą. 

– Jest prochem i pyłem – westchnąłem. 
Ten niewielki mężczyzna wymamrotał jeszcze jedną rzecz: – Jego dusza… 

dusza…
Gwałtownie płacząc, wielokrotnie powtarzał słowo „dusza”. Co to jest dusza? 

Gdzie jest ten, kto mógłby mi wytłumaczyć znaczenie tego słowa? To jeszcze jeden 
blef. Mówię Sprzedawcy Toffi, że gdy śnię o ojcu, widzę go w cielesnej postaci. 
Na co on zaraz znajduje wyjaśnienie: – To jego dusza tak się przebiera, abyś 
mógł ją pojąć. My tu, na ziemi, możemy pojąć tylko to, co ma materialny wygląd. 

– To może my również jesteśmy przebranymi duszami, aby mógł nas pojąć 
pański Bóg? – gorzko z niego drwię. – Może jesteśmy snem pańskiego Boga… 
Jego szalonym koszmarem?

– Broń Boże! – gorączkuje się nieduży mężczyzna. – Jesteśmy bardziej praw-
dziwi niż cały ten świat. Czujemy więcej głodu i bólu, tak czy nie?

– Z jakiego powodu? Dla czyjego pożytku? Moglibyśmy wszak pozostać dusza-
mi we śnie pańskiego Boga – nic byśmy wówczas nie czuli i byłoby nam dobrze!

– O, widzisz, to jasne jak dzień – kiwa bródką. – Mamy ważniejsze zadanie 
do wykonania na tej ziemi. Bo jesteśmy tu po to, aby bardziej oczyścić ten 

11  Toffi-Żyd pojawia się od pierwszego tomu powieści jako głęboko wierzący, pełen optymizmu święty 
człowiek, lamedwownik, jeden z 36 sprawiedliwych Żydów ratujących świat. Występuje pod róż-
nymi przezwiskami, najczęściej jako Sprzedawca Toffi.
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świat, rozumiesz. Świat jest bożym dobrem, a syn człowieczy powinien być 
jego Szechiną12. Myślisz, że Bóg nie ma problemów na głowie? Tak myślisz, 
ha? Jest całkiem odwrotnie. On to musi dopiero prowadzić prawdziwą wojnę… 
z sitre achre13… z ciemnymi światami, które chcą unicestwić twory bożej do-
broci. A sitre achre nie prowadzi równej i uczciwej walki. Wnika w nas, bożych 
posłańców… w ludzkie ciała, bo chce rozerwać nasz świat od środka. Dlatego 
serce każdego człowieka jest polem bitwy. Stąd cierpienia i męki, których ludzie 
doświadczają i które zadają sobie nawzajem. I powinieneś wiedzieć, że walka 
pomiędzy dobrem a złem nie jest równa. Łatwo jest być złym, a dobrym – trud-
no. Aby wytworzyć światło, potrzeba knota i oliwy. Aby spowodować ciemność, 
wystarczy jedno dmuchnięcie, rozumiesz. Chcę ci powiedzieć, że my, Żydzi, 
jesteśmy ofiarami wojny pomiędzy dobrem a złem w o wiele większym stopniu 
niż inni. I o ile w naszych duszach odbija się ta walka, tak jak w duszy każdego 
człowieka, to my wszyscy razem wzięci jesteśmy szczególnym miejscem bitwy, na 
którym znajduje swoje odzwierciedlenie wojna pomiędzy dobrem a złem w całym 
świecie. Dlatego cierpimy dwukrotnie, dziesięciokrotnie, stukrotnie więcej niż 
inne narody. Ale dlatego też jesteśmy diamentem w bożej koronie. Duszą duszy  
świata!

Wsłuchuję się w jego słowa, aby choć trochę uciec od swoich myśli. To taki 
rodzaj mojej smutnej rozrywki. Szukam w jego słowach jeśli nie jakiejś logiki, to 
choćby czegoś symbolicznego. – Niech mi pan powie – pytam go – czy pański 
Bóg sam w coś wierzy?

– A niech cię! Przecież właśnie wysłuchałeś moich słów na ten temat, nie? 
Oczywiście, że wierzy. Wierzy w dobro i sprawiedliwość, i o to walczy. 

– To znaczy – ciągnę dalej – że Bóg sam też ma jakiegoś Boga. Boga, którego 
imię to dobro i sprawiedliwość, i dla niego cierpi, tak? On również cierpi?

– Oczywiście.
– To kto nie cierpi?
– Kto nie cierpi? Zło nie cierpi. Ten, który nie ma serca i duszy, nie cierpi. 

Diabeł nie cierpi. 
– Wybaczam panu serce i duszę, i chcę się zapisać do partii diabla. Dość 

cierpień. 
– Co za głupoty opowiadasz! – pochlipuje ten nieduży człowieczek. – Co 

diabeł wie o życiu, ha? Przecież on jest zgnilizną. Jest przeżarty przez niena- 
 
 

12 Szechina (hebr. zamieszkiwanie) – Boża Obecność, wedle niektórych interpretacji reprezentuje 
żeńskie atrybuty boskości.

13 Sitre achre (jid.) – dosłownie druga strona, nazywana też lewą, w przeciwieństwie do prawej – 
boskiej. Wszystko to, co jest przeciwne Bogu i przeszkadza zbawieniu.
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wiść, zazdrość, chciwość. On pożera i wysysa, okrada i hańbi, i wiecznie jest  
nienasycony. Nikt nie ma nawet bladego pojęcia o głodzie, który dręczy diabła. 

– A jemu taki głód nie przeszkadza?
– Kto mówi, że mu nie przeszkadza? Jak głód może nie przeszkadzać, co?
– To znaczy, że i diabeł cierpi?
– Ech, o co pytasz. Oczywiście, że cierpi. Ale jego cierpienia są inne…
– To kto nie cierpi, pytam pana?
– Oj – oburza się Sprzedawca Toffi. – Śmierć nie cierpi… tylko śmierć.
– Ale przecież pan mówi, że nie ma śmierci. 
– Jest… jest… Ten, kto wycofuje się z pola bitwy, jest martwy… Ech, obaj 

gadamy głupstwa… straszliwe głupstwa… Najwyższy niechaj nam wybaczy.
Wypadam z jego sutereny i pędzę ulicami, jakby mnie kto gonił. Co się ze 

mną dzieje? W kim lub w czym mam znaleźć oparcie?

 
*

A wracając do tematu rozmowy: tak, Bóg istnieje. Brutalny, obojętny. Nazywa 
się – życie. Nie jest sprawiedliwy, uczciwy, dobry, a przecież jest wspaniały i potęż-
ny. Kłaniamy się i służymy mu. Wszyscy. Chłoszcze nas jak ojczym, popędza nas 
i pomiata nami – a my dziękujemy mu i mocno się go trzymamy. Jest wszystkim, 
co posiadamy. Padam przed nim na kolana. Modlę się do niego. Nie chcę, aby 
mnie opuścił. Jest moją świętością. Początkiem i końcem.

Nie mam pytań do mojego Boga. On nie udzieli mi odpowiedzi na żadne 
z nich. To Bóg kapryśny. W jego oczach Żydzi nie są koroną stworzenia, lecz wręcz 
przeciwnie. Dlaczego? Czy istnieje odpowiedź na to pytanie? Nie ma odpowiedzi? 
Czy jest jakiś tego powód? Nie ma powodu? To fakt. Fakt jest Bogiem. Faktem 
jest słońce i księżyc, dzień i noc, wiatr, powietrze i wszystko, co mogę w siebie 
wchłonąć zmysłami. Reszta nie jest nic warta. I wszystko, co żyje, wie o tym. 
Dlatego istnieją egoizm i nienawiść. Nienawiść z powodu zazdrości o Boga – 
o życie, z obawy, aby kto inny nie zawładnął nim dla siebie. Egoizm to czepianie 
się życia – jedyny rodzaj miłości, który istnieje i działa. 

A jednak jak dobry i pełen łaskawości jest ten mój okrutny Bóg. Jeszcze 
nie minęły dwa tygodnie od chwili, gdy dowiedziałem się o śmierci ojca, a już 
się przyzwyczaiłem do tej myśli. Zdarzają się takie dni, kiedy w ogóle o nim nie 
myślę. Czuję jedynie pustkę w sobie, ale ona już nie boli. Śmianie się i figlowanie 
z Abramkiem już nie jest takie trudne. Fotografia ojca już mnie nie rani. Patrzę 
na nią całkiem spokojnie. A nawet więcej, jestem zadowolony, że wisi na ścianie. 
Śmierci ojca już nie odczuwam tak, jakby wydarzyła się dwa tygodnie temu. Wplotła 
się w czas – zdarzyła się ponad dwa lata temu. Teraz trzeba ratować matkę. 
Przewracam wszystko do góry nogami, wciskam się w kolejki i nigdy nie wracam 



Rozdział szósty

do domu bez jakiejś zdobyczy. Gotuję dla niej smaczne posiłki, które napełniają 
aromatem cały dom. Ale gdy ona odsuwa talerz, to w środku, w żołądku, jestem 
bardzo zadowolony – i modlę się, aby jeszcze choć przez kilka dni nie mogła 
wziąć jedzenia do ust. To się nazywa być dobrym synem! Obrzydliwy robaku, czy 
nie najwyższy już czas, aby pojawił się but, który cię rozdepcze?

A niech to diabli, nie chcę być Żydem!



Rozdział szósty





129

         
     

 

 
W Oddziale Naukowym Rachela miała łatwe życie. Atmosfera różniła się od at-
mosfery resortu, a dyscyplina była kwestią sumienia każdego z zatrudnionych 
pracowników. Gablotki miały być gotowe do dnia, który kierownik, rabin, zgłosił 
kilka miesięcy wcześniej. Każdy pracownik dokładnie wiedział, ile laleczek będzie 
musiał przygotować do tego czasu i to było wszystko. 

Rabin chętnie widywał gości, ludzi, którzy przychodzili obejrzeć wystawę 
czy przejrzeć kolekcję starych ksiąg, przedmiotów rytualnych i dzieł sztu-
ki. Pisarze i malarze, którzy tutaj zaglądali, mogli sobie usiąść przy wielkim 
stole i porozmawiać z pracownikami czy nawet iść z rabinem do gabinetu, 
którego drzwi zawsze stały otworem – i wdać się w rozmowę o sprawach  
duchowych. 

Tutaj Rachela spotykała malarzy Wintera i Gutmana oraz artystów, których 
wcześniej nie znała. Tutaj także przychodził czarniawy, ledwo zipiący towarzysz 
Sender, który sam w sobie był instytucją kultury − urządzał odczyty, udzielał 
lekcji i czytał swoje dzieła. Tutaj także od czasu do czasu wpadał poeta Bursztyn 
i wyśpiewywał kawałki symfonii, które znał na pamięć. 

Nierzadko z gabinetu rabina dobiegał głos poety, który czytał swoje utwory. 
Nierzadko przekazywano tam sobie perły dopiero co powstałego folkloru get-
towego: świeżo powstałe powiedzonka, dowcipy, piosenki, które rabin zbierał 
i zapisywał w grubych brulionach oprawionych w czarne okładki. A raz Gutman 
przyprowadził tu Itkę z resortu gorsetów, która uciekła z domu wariatów w dniu 
ewakuacji. Była ubrana w czerwoną, letnią sukienkę, na szyi miała sznur korali. 
Siedząc sztywno na krzesełku, z ogromnymi oczami wpatrzonymi w dal, impro-
wizowała długie, niezrozumiałe poematy, wyraziste i melancholijnie piękne. 
Pracownicy w sąsiednim pokoju − zasłuchani, zahipnotyzowani jej śpiewnym 
głosem − wypuścili robotę z rąk. 
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Problemem było tylko to, że te duchowe uczty nie były w stanie zagłuszyć 
burczenia w pustych żołądkach i Rachela nabrała brzydkiego zwyczaju − wy-
korzystywała dobroć rabina i każdego dnia wybiegała na pół godziny do domu. 

Samotne przebywanie w domu było przyjemne, bo taka samotność choć przez 
krótką chwilę wciąż była dla niej koniecznością. Potrzebowała tego jak roślina 
deszczu. Ale samotne przebywanie w domu zamieniało się coraz bardziej w nie-
pokój, przestając być przyjemnością. Drzwiczki do kredensu były otwarte i gdy 
jej półka była pusta, na półce matki wciąż jeszcze coś było. Wtedy zaczynała się 
walka z samą sobą, ze szczupłymi, długimi dłońmi, które wyciągały się w kierunku 
szafki, jakby przyciągał je magnes. Gniewała się wówczas na Blumcię, że wciąż 
jeszcze ma kawałek chleba, odrobinę marmolady. Miała sobie za złe, że jeszcze 
na początku getta miała siłę, by oddawać Dawidowi kilka łyżeczek swojego cukru. 
A teraz była właśnie taka… i właśnie taka uciekała z domu. 

Chciała zakończyć tę smutną rutynę i nie mogła. Aż raz, gdy była sama 
w domu, przyszedł jej do głowy znakomity pomysł, który ją ocalił. 

Na parapecie okiennym stało pudełko Mojszego z liśćmi, które suszył do 
palenia zamiast tytoniu. Rachela wzięła kawałek papieru i w taki sposób, jaki 
podejrzała u ojca, niezdarnie skręciła sobie papierosa i zapaliła. Gruby papier 
wokół liści zajął się. Zaciągnęła się, zabrakło jej tchu. W gardle dusiło i piekło. 
Mieszkanie zawirowało jej przed oczyma. Usiadła na krześle i na siłę wciągnę-
ła w siebie dym – raz i jeszcze raz, aż nie dało się już zaciągać, a świat zrobił 
się za ciasny. Położyła głowę na stole, który też zaczął wirować wraz z całym 
mieszkaniem – poruszał się szybko, szybko, a potem coraz wolniej – aż Rachela 
zatrzymała się zwycięska. Nie była już głodna. Przyglądała się szafce obojętnie 
i odważnie, tylko nogi się pod nią uginały, ale ona już była pogodna. Od tego dnia 
to bieganie do domu w czasie pracy przestało być przyjemnością czy nieprzyjem-
nością, a zamieniło się w obowiązek kogoś, kto musi codziennie wziąć zastrzyk. 
Nie mogła pozwolić na to, aby głód zniszczył jej życie. Miała tyle do zrobienia. 

Poza pracą w Wydziale Naukowym miała też lekcje prywatne, z których naj-
ważniejsza była u „świętego Kamaszniczka”1, instruktora w obozie dla polskiej 
młodzieży poza gettem2. Był jednym z największych filantropów getta, najwięk-
szym mecenasem malarzy i pisarzy, uczciwie zasługując sobie na te określenia.

Kamaszniczek był młodym mężczyzną tuż po trzydziestce, czarnowłosym, 
o bladej, szlachetnej twarzy. Delikatny uśmiech zawsze igrał na jego wargach, 

1 Postać Kamaszniczka inspirowana jest autentyczną postacią krawca, który był uczniem Chavy 
Rosenfarb. Miał on dość wyjątkową pozycję w getcie. Pracował jako nauczyciel krawiectwa w obo-
zie dla dzieci polskich utworzonym w końcu 1942 r.

2 Autorka nieco myli chronologię. Prawdopodobnie ma na myśli obóz dla dzieci i młodzieży utwo-
rzony przez Niemców w grudniu 1942 r. przy ul. Przemysłowej, w którym faktycznie jako instruk-
torzy pracowali Żydzi z getta. 
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miał niewinne, po dziecięcemu zdziwione spojrzenie. Był szczupły i wysoki, 
a jego krok – lekki i odrobinę niepewny. Jego sława w getcie była ogromna, na 
podwórkach i w kolejkach opowiadano legendy o jego dobroci. Wydawało się, że 
tylko mieszka w getcie, ale nie podlega ustawom, które tu obowiązują. Okazuje 
się, że wykonywał pracę w obozie młodzieżowym tak doskonale i czuł się dzięki 
niej tak pewnie, że żył jak wolny człowiek – bez nerwów i strachu. Jego domek 
na Marysinie – pośrodku małego sadu – wyglądał jak żywy obraz. W środku 
pokoje były pięknie umeblowane, czyste i jasne, a dwie córki Kamaszniczka 
miały swój pokój i nianię. 

I choć „święty Kamaszniczek” przed wojną wcale nie miał pojęcia o takim 
ostentacyjnym bogactwie, całkiem dobrze dopasował się do życia gettokracji. 
Jego uprzejmość i szlachetność były iście książęcej natury i gdyby nie jego kaleka 
polszczyzna i nieznajomość dobrych manier, mógłby z pewnością uchodzić za 
kogoś, kto urodził się w jedwabnej koszuli. 

„Święty Kamaszniczek” kochał ludzi i prowadził intensywne życie towarzy-
skie na własną rękę. Wielu kierowników, również pan Zybert, było jego stałymi 
gośćmi. Ale tu przychodzono bez żadnych kalkulacji, nie licząc na to, że „ręka 
rękę myje” – lecz raczej ze względu na zaszczyt przyjaźni z takim niezwykłym 
człowiekiem, który nie podlega regułom getta, którym oni, goście, nie bacząc na 
swoją wysoką pozycję, podlegają. Poza tym było tu co jeść i pić, a Kamaszniczek 
z żoną byli po prostu sympatycznymi, „swoimi” ludźmi. 

Na zewnątrz, pod drzewami, w zielonym, dobrze utrzymanym sadzie, za-
wsze przebywali jeden lub dwaj malarze. Byli przesłonięci płótnami rozpiętymi 
na malowniczych sztalugach, od czasu do czasu przekrzywiali głowy i rzucali 
spojrzenia na dom czy córki gospodarza, które portretowali za koszyk warzyw 
czy za pół chleba.

Pod murem, przy wejściu do domku, stali interesanci i czekali aż gospodarz 
będzie miał chwilę czasu, by pochylić się nad ich skargami, a potem wyjąć pugila-
res czy wydać polecenie kucharce. Zimą interesanci czekali w dużej, ogrzewanej 
kuchni. Wśród nich – poza artystami – byli również wszelkiej maści inteligenci 
i zwykli ludzie w potrzebie. Kamaszniczek traktował wszystkich serdecznie, 
grzecznie i z szacunkiem. 

Kamaszniczek chciał się uczyć polskiego i salonowych manier, a jego przy-
jaciel, rabin, zapewnił go, że takiego eksperta w obu dziedzinach, jak Rachela, 
nie będzie mu łatwo znaleźć. Sama Rachela nie czuła się taka pewna siebie jeśli 
chodziło o salonowe maniery, ale zadawała sobie wiele trudu, aby podzielić się 
ze swoim uczniem wszystkim, co wiedziała, a to, czego nie wiedziała, wymyślała, 
szukając pomocy w swojej bogatej fantazji. Uczyła go, jak traktować damy przy 
stole i na ulicy oraz jak z nimi rozmawiać. Uczyła go fraz i uprzejmości, a także 
jak poruszać inteligentne tematy w inteligentnym towarzystwie. W czasie tej 
części lekcji Rachela, jako ekspert, uczyła również swojego ucznia palić, bo 
w tym czasie zabrał się również za papierosy. To wydawało się konieczne dla 
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mężczyzny o dobrych manierach. I poza tym było coś niewłaściwego w posiadaniu 
papierosów i nie czerpaniu z nich przyjemności – i to w czasie, gdy mężczyźni 
z getta tęsknili za przyjemnościami. „Święty Kamaszniczek” nienawidził palenia 
podobnie jak Rachela. Czerwieniał i kasłał, cierpiał i pluł, po czym wypuszczał 
z ust całe chmury dymu, jakby miał w sobie kopcący piec. Ale był zdyscyplinowa-
ny, posłusznie podążał za wskazówkami Racheli, która pokazywała, jak z gracją 
trzymać papierosa pomiędzy zgiętymi palcami i jak elegancko strącać popiół. 
Dlatego Rachela miała okazję palić wraz z nim, a ponadto również dostawała 
dwa papierosy do domu, dla swojego ojca Mojszego. 

Tej właśnie części lekcji Rachela bardzo nie lubiła. Czuła się lepiej, gdy wał-
kowała z Kamaszniczkiem abecadło, które zapisywał każdego dnia w nowym 
zeszycie, ponieważ nigdy nie mógł znaleźć tego, co napisał poprzednio. Pisał 
wielkimi, koślawymi literami, ale upór prowadził jego rękę i dokonałby wielkich 
postępów w tej dziedzinie, gdyby miewał te lekcje regularnie. 

Problemem było to, że nigdy nie miał czasu i Rachela większą część lekcji 
siedziała na poddaszu, gdzie ją odsyłał, aby czekała, aż załatwi gości lub in-
teresantów. Myśl, że tak czy siak otrzyma swoją zapłatę w postaci podwójnej 
porcji chleba z masłem i kiełbasą i dwoma papierosami oraz że na poddaszu 
ma możliwość pobyć odrobinę sama ze sobą, powinna była skłaniać Rachelę 
do cierpliwości. Ale poddasze, czysto wybielone, pełne było skrzynek, w których 
Kamaszniczek trzymał zapasy jedzenia i warzyw, a szczególnie niepokojący był 
wielki worek z siatki, przez której oczka złociła się, niczym małe słonka, zdrowa, 
lśniąca cebula. Worek hipnotyzował i ta godzina, którą Rachela tam spędzała, 
mijała na walce pomiędzy nią a cebulą. Cebula kusiła, aby ręce jej dotknęły, 
ale sumienie ostrzegało: nie rób tego! Czasami jej się wydawało, że worek stoi 
tu specjalnie, że Kamaszniczek ją, Rachelę, poddaje próbie i że każda cebula 
w worku jest policzona. Zawsze, gdy szła do domu, nie dotknąwszy worka, była 
zadowolona, że nie będzie musiała się wstydzić, patrząc w oczy swojemu szla-
chetnemu, przystojnemu uczniowi. 

Poza „świętym Kamaszniczkiem” Rachela miała też prywatne lekcje u we-
terynarza kontrolującego mięso, które przybywało do getta często nadgniłe. 
Weterynarz po prostu chciał się nauczyć języka jidysz. 

Był masywnym mężczyzną, po którym niemal nie było znać życia w getcie, 
i który swoimi wąsami i masywnością ciała przypominał zdrowego, wiejskiego 
doktora. Mówił ciężkim, basowym głosem, posługując się krakowską odmianą 
polszczyzny, a postawą, lekarskim kitlem i wysokimi butami wzbudzał w swojej 
nauczycielce strach, gdy przyjmował ją w „gabinecie” w piwnicy. Pałał świętym 
gniewem na los, który zmusił go, by niezależnie od wszystkich utrapień, nagle 
zabrał się za naukę języka, którym gardził, a który musiał poznać, aby się porozu-
mieć ze sztabem swoich podwładnych nieznających nawet kalekiej polszczyzny. 
A nauczyć się chciał szybko: chciał od razu zacząć mówić i rozumieć. Niestety 
był tępy i rozkojarzony. Słowa wychodziły z jego ust zniekształcone, przekręcone, 
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a on złościł się na Rachelę i pouczał ją, jak ma go uczyć. Czuła jego dziwny od-
dech na swojej twarzy, była spięta i oddychała z ulgą, gdy mijała godzina, a ona 
miała 65 fenigów w kieszeni. 

Rachela miała też trzecią lekcję, która w zasadzie nie była lekcją. Odbywała 
się u samego rabina, z którym znajomość była podwójna: po pierwsze poprzez 
pracę w jego Wydziale Naukowym, a po drugie przez Mojszego, ojca, który pra-
cował w kooperatywie obok domku rabina. 

Rabin mieszkał na dole ulicy Marysińskiej, gdzie już można było poczuć prze-
strzenie Marysina i gdzie mieszkały szyszki drugiego sortu. Rabin miał ogródek 
z altanką, piękną żonę i piękne, głodne córki3. Wszyscy oni pochodzili z Gdańska, 
a w domu mówili po niemiecku. Jedynie rabin, polski Żyd, mówił wysmakowanym 
jidysz. Również u siebie w domu chodził ubrany na wzór niemiecki w czarną 
marynarkę i czarną kamizelkę pod spodem. Od czerni ubrania odcinała się jego 
blada twarz wraz z siwą, ostro zakończoną bródką. Rachela mogła bez końca 
patrzeć w jego lśniące oczy, które gasły i zapalały się jak lampki. Mogła słuchać 
dźwięku jego głosu, jasnego, a przy tym pełnego tajemnic. Rabin emanował 
tajemnicą i legendą, hipnotyzował i czarował – jak człowiek przybywający skądś 
z zewnątrz… Odziany w ciało i skórę, a przecież – zagadka. Wyglądał jak ktoś, 
kto nie ma wieku, kto żył setki lat temu i będzie żył za setki lat… 

Przygotowywał dosłowne tłumaczenie psalmów na jidysz, a zadaniem Racheli 
było pomóc mu w opracowaniu materiału. Jej zapłata nie miała charakteru 
materialnego. Polegała na studiowaniu psalmów z rabinem. Szklanka „kawy” 
przygotowanej przez żonę rabina była znakiem, że kończy się lekcja, której nie 
mierzono na godziny, lecz według nastroju.

Wyszedłszy od rabina, Rachela zwykle czekała przy kooperatywie na Moj-
szego. Czasami wychodził stamtąd ze smakołykiem w kieszeni, marchewką dla 
niej czy dwoma rzodkiewkami. Ostatnio nie omieszkał wynieść dla niej kwiatka 
z ogródka, który kwitł wszystkimi kolorami tęczy. 

 
*

Nocą miała sen z tego rodzaju snów, które niepokojem i koszmarem były 
w stanie przeniknąć do codziennego życia, zabarwiając je swoim nastrojem. Nawet 
świadomość, że to był tylko sen, nie pomagała. Przeciwnie, Rachela była przeko-
nana, że sny ujawniają ukryte prawdy. Chciała poznać prawdę i jednocześnie była 

3 Pierwowzorem tej postaci był rabin Emanuel Hirschberg (1894–1944), który w getcie mieszkał przy 
ul. Marynarskiej 73, na Marysinie, wraz z żoną Fajgą i nastoletnimi córkami Zymralią (ur. 1924) 
oraz Berurią (ur. 1926).
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zadowolona, że nawet najwęższa ścieżka do niej została z jej umysłu wymazana. 
Szła na nową lekcję do dziewczynki, która nazywała się Basieńka Wizenfeld. 

Zbliżał się wieczór. Powietrze było łagodne, letnie. Bluza Racheli była zapięta aż 
po szyję, włosy spocone, w nieładzie kleiły się do czoła. Gołe nogi w pantoflach 
z cienkiego płótna wyczuwały poprzez materiał ciepło kamieni. Spieszyła się. 
Godziny po powrocie z Wydziału Naukowego, po kolacji, aż do położenia się 
spać, były godzinami, które miały być przeżyte jak najintensywniej. Poza lekcjami 
prywatnymi dziewczyna miała pracę w bibliotece, w kółku samokształceniowym, 
odwiedzała także pannę Diamant i chodziła na wykłady do „uniwersytetu”. Miała 
książki do przeczytania, notatki do zrobienia, eseje do napisania. 

Basieńka Wizenfeld miała 13 lat. Jej rodzice, dumni potomkowie polsko-
-rosyjskiej inteligencji, mieli wielki szacunek dla wykształcenia. Nie było już 
gimnazjum, chcieli więc, aby Basieńka zrobiła kurs w domu, również ona tego 
chciała. Nietrudno było się zorientować, że jest ciekawa, zdolna i uszczęśliwiona, 
że może mieć wieczorem kilka godzin, które pozwolą jej zapomnieć o długim 
dniu spędzonym w resorcie słomy4. I Rachela już przy pierwszym spotkaniu z nią 
poczuła, że między nimi zawiązuje się nić porozumienia, że dopiero z tą dziew-
czynką będzie miała okazję dowieść sobie i jej, jaką jest dobrą nauczycielką. 

W drodze na pierwszą lekcję z Basieńką miała pomyśleć o jej pytaniach, o tym, 
jak urządzić nauczanie. Ale zupełnie zapomniała, dokąd zmierza. Niedokończone 
myśli, zabarwione dziwnym, ponurym nastrojem, który towarzyszył jej całą drogę, 
zawiodły ją w odległe światy. I chociaż nogi spieszyły przed siebie, a gdzieś w niej 
czuwała świadomość wszystkich rzeczy, które miała jeszcze dzisiaj wykonać, 
czuła się tak, jakby stała w miejscu, zawieszona w pustce.

Aż w tej pustce coś zadźwięczało, zakołysało się i przywróciło ją do rzeczy-
wistości. Przeciwległym chodnikiem szedł Dawid ciężkim, twardym krokiem. Na 
ramieniu niósł deskę i wydawało się, że waży ona całe pudy. Pospieszny krok 
Racheli wyrównał się z jego powolnym, ciężkim chodem. Broniła się przed tym 
spotkaniem. Gdy nie widziała Dawida, było jej łatwiej być cierpliwą i czekać, aż 
do niej wróci. Była pewna, że to dziwne i obce, co stanęło pomiędzy nimi, nie 
jest czymś na zawsze, że to zniknie, a oni rozpoznają się na nowo. Przypadkowe 
spotkania umniejszały tę pewność, a dni, kiedy go widziała, były trudne, smutne. 
Przeszła na drugą stronę do niego, a on niezgrabnie zadrżał. Deska zsunęła mu 
się z ramienia. Nie wiedział, co z nią zrobić, i w końcu oparł ją o mur. 

− Rozbierają meble po wysiedlonych − odezwał się, nie patrząc jej w twarz. – 
Dzięki protekcji udało mi się zdobyć tę deskę. – Uśmiechnął się chłodno, brutalnie 
obco, uśmiechem, który nie rozjaśnił jego oblicza i nie ocieplił spojrzenia, chłodno 
obwieszczającego złą nowinę. Rachela nie mogła na niego patrzeć, wszystko w niej 

4 W getcie funkcjonował resort słomiany (Strohschuhe Abteilung), w którym wyrabiano ochronne 
obuwie ze słomy dla niemieckiego wojska na froncie wschodnim.



135

rwało się, aby przypaść do jego chudego ciała w luźnej, zniszczonej marynarce, 
wpić się w niego i obudzić, przywołać tego dawnego, ukochanego człowieka. 
On otarł czoło rękawem, nic więcej nie mówiąc. Ona również nie mogła wydusić 
z siebie słowa. W końcu ponownie zarzucił deskę na ramię. – Lecę – powiedział 
i wyciągnął rękę w jej kierunku. 

− Między nami… − wymamrotała – wszystko skończone? 
Popatrzył na nią, jakby nie pojmował, o co pyta. Ale w jego spojrzeniu zapaliło 

się gorące, ostre światło niczym krzyk, pełne bólu zawołanie. Nie odpowiedział 
jej, odszedł schylony pod ciężarem niewielkiej deski, zostawiając ją na środku 
chodnika. 

Pobiegła przez ulicę. W jej umyśle, jak na wadze, ważyły się z jednej strony 
– jego milczenie, a z drugiej – wyraz jego oczu. Jak miała to odczytać? Czy tym 
sposobem chciał jej dać do zrozumienia, że cierpi i jest sam, a ona nie potrafi 
mu pomóc?

Dzień był stracony. A jednak lekcja z Basieńką była udana. Rachela wzięła 
się w garść. Panowała nad sobą również w ciągu kolejnych godzin, dopiero nocą, 
na posłaniu, dała upust cierpieniu. 

Nazajutrz był nowy dzień i nowy nastrój. Serce było wolne od obaw, umysł 
otwarty na przyjęcie i przyswajanie wrażeń, wydobywanie maksimum życia 
z każdej chwili, a ciało było gotowe krzątać się, spieszyć, uciekać od siebie i do 
siebie. Zawsze przeczuwała, że nie da rady, że nie będzie gotowa i nie osiągnie 
tego, co osiągnąć pragnęła.

Rodzice i Szlamek tego lata dużo czasu spędzali na działce. Na małym 
skrawku ziemi zawsze było co robić. Wracali z torebkami liści do gotowania, 
zmęczeni, lecz w dobrym nastroju. Rachela zazdrościła im. Ona też kochała tę 
działkę – spokój i ukojenie płynące z kontaktu z ziemią. Ale dłużej niż kilka minut 
nie mogła tam wytrzymać. Obiecywała sobie, że pojawi się tam znowu, zostanie 
dłużej, porozmawia nieco z Mojszem, wykaże trochę zainteresowania Blumci. 
Dotrzymywała obietnicy, szła – i ponownie nie miała cierpliwości. Podobnie 
sprawa miała się z chodzeniem w gości. Raz wpadała do jednej przyjaciółki, 
innym razem do kolejnej, by zaraz uciec. 

Dni były coraz gorętsze, coraz bardziej śmierdziało. W getcie było jak w pie-
kle, nawet nocami nie robiło się chłodniej. Rankiem ludzie z trudem wlekli się 
do resortów, rzeki potu spływały po ich zmęczonych twarzach. Nogi ledwo się 
podnosiły. W resortach dzień za dniem odbywały się inspekcje. Pojawiał się sam 
gauleiter Greiser5. Czy naprawdę było tak gorąco? Czy faktycznie ludzie ledwo 
zipali i byli bardzo zmęczeni? W czasie jego wizyt członki traciły swój ciężar, jakby 

5 Artur Greiser (1879–1946), Namiestnik Kraju Warty, przebywał w Łodzi w dniach 3–6 czerwca 
1942 r. Według Kroniki 4 czerwca przybył z komisją władz niemieckich do getta i wizytował resorty 
pracy.
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wzmacniał je przypływ nowych sił, jakby powietrze nie było gęste i duszne, lecz 
lekkie i rześkie. Praca wrzała.

Przez rozpalone ulice i domy niosła się dobra wiadomość – Niemcy są zadowo-
leni z getta. To znaczy, że można było pozwolić sobie na wysiadywanie wieczorami 
na progach i skarżenie się na upał. Można było uwolnić się od niepokoju, uśpić 
czujność. Leniwie i sennie dzielono się nadzieją: „Lada dzień przyjdzie koniec 
Jekego, a my to zobaczymy na własne oczy”. Dźwięk tramwaju, który przejeżdżał 
sąsiednią ulicą getta, wioząc towary i jedzenie, podsycał tę nadzieję: „Świat nie 
może się bez nas obejść, jesteśmy potrzebni”.

Tym samym tramwajem wieczorami przybywały setki załamanych ludzi z ma-
łych miasteczek na prowincji. Pojawiali się na ulicach, zaczepiali siedzących na 
progach i opowiadali: „W miasteczku Turek6 dzieci jak gumowe lalki wrzucano 
na ciężarówki… W Łasku zabrano jedynie kilka setek, a resztę zaprowadzono do 
lasu… W Warcie najpierw powieszono rabina z synem, a potem…” – pogodnie 
nastrojeni tubylcy, przesiadując na progach, słuchali, mrugali oczyma, ocierali 
pot z twarzy, a gdy tylko obcy znikali, zaczynali rozmawiać o nowym wynalazku, 
jak zrobić placki z liści chrzanu. 

Na murach pojawiło się obwieszczenie o konieczności zgromadzenia 500 męż-
czyzn i 200 kobiet na roboty do Niemiec. Poza tym nie było ważnych informacji. 
Małe wysiedlenia były codziennością. Herr Schatten zajmował się dostawami 
kontyngentu, wypełniając swoją funkcję wzorowo. Zawsze miał żądaną liczbę 
głów na czas. Poza tym miał do swojej dyspozycji ochotników, którzy mieli po 
dziurki w nosie getta i upałów, a brakującą resztę łapano na ulicach czy zabierano 
w nocy prosto z łóżek. Dzisiejszy rozkaz tym się tylko różnił od poprzednich, że 
żądana liczba osób miała być dostarczona w ciągu 24 godzin. Tak było lepiej dla 
getta. Normalny rytm pracy mniej na tym cierpiał. 

Rachela spała na posłaniu zrobionym z krzeseł, przy otwartym oknie. Podusz-
ka pod jej głową była mokra od łez. Ostatnio często płakała we śnie – który był 
głębszy i cięższy niż zwykły sen. Miała koszmary, widziała się w nieskończonych 
otchłaniach, w pustych przestrzeniach bez wizji, bez obrazów. Poprzez tę pustkę 
coś tępo stukało i pulsowało. Każde uderzenie unosiło ją coraz wyżej… w górę. 
Słyszała krzyki… wołania. Pot płynął po jej twarzy, kleista ślina wydobywała się 
z jej na wpół otwartych ust.

Nagle ten krzyk ją poderwał. Skoczyła i szeroko otworzyła oczy. Jeszcze 
spała, ale jej nogi już były przytomne. Ktoś walił pięściami w drzwi. – Ejbuszyc! 
Ejbuszyc! – wrzeszczano. 

6 Latem 1942 r. do getta łódzkiego Niemcy zaczęli sprowadzać Żydów z likwidowanych gett pro-
wincjonalnych, m.in. z Pabianic, Bełchatowa, Turku, Łasku, Ozorkowa, Zelowa. Wiadomości o tych 
transportach trafiły do prowadzonych wtedy dzienników, m.in. Dziennika Dawida Sierakowiaka.
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W półmroku natknęła się na Blumcię, która wyszła z sąsiedniego pokoiku. 
Obie nie mogły poradzić sobie z zamkiem, a gdy w końcu otwarły, para rąk 
odepchnęła jedną od drugiej, po czym ktoś wkroczył pomiędzy nie. Inna para 
rąk przyświecała latarką, a głos nieustannie wrzeszczał: − Mojsze Ejbuszyc, 
do transportu! − Światło latarki tańczyło w dół i w górę po ścianach. Szlamek 
zeskoczył z posłania. Blumcia mamrotała niezrozumiałe słowa. Ale Rachela szyb-
ko przyszła do siebie i powiedziała: − To pomyłka. On pracuje w kooperatywie. 
Pokażę wam jego legitymację. 

− Zgadza się – padła odpowiedź. – Praca w kooperatywie. Jest na liście. – La-
tarka była już w sypialni, podobnie jak głos: − Ejbuszyc, Ejbuszyc! Do transportu!

Dwie pary rąk potrząsały Mojszem, aż wybiły go ze snu. Łóżko skrzypiało 
głośno i dziwacznie. Mojsze już stał obok łóżka w koszuli nocnej i drżał na cien-
kich, odwapnionych nogach.

Światło latarki świeciło mu prosto w twarz. – Ubierać się! – zabrzmiał rozkaz. 
– Zasłonić okno i zapalić światło!

Blumcia długo walczyła z chustą nad oknem. Mojsze zapalił światło. Mrużył 
oczy, drżał w koszuli nocnej, po czym, biorąc ubranie, zwrócił się do Racheli: − 
Skręć mi papierosa. – Ledwo zdołał nałożyć ubranie, gdy dwaj policjanci wzięli 
go pod ramiona. – Pójdź do Cukermana! – zdołał jeszcze powiedzieć, machając 
ręką w stronę domowników, zanim drzwi się za nim zamknęły. 

Trwało chwilę, zanim pozostała trójka zdołała się ubrać. Potem stali, patrząc 
po sobie: − Co robić?

Chodzili z kuchni do pokoju i z pokoju do kuchni. Rozczochrani, skurczeni, 
drżeli z zimna tej gorącej, dusznej nocy, nie spuszczając wzroku z zegara. 

Gdy tylko nastał dzień i pierwsi przechodnie pojawili się na moście, Ra-
chela puściła się biegiem do Cukermanów. Zaspana kucharka Rejzl przyjęła 
ją gniewnym burczeniem. Kazała jej czekać, lecz Rachela podążyła za nią. 
Odpychając służącą od drzwi pokoju chorego, podbiegła do łóżka, w któ-
rym leżało białe, zagipsowane ciało. – W nocy zabrano ojca! – szybko wy-
krzyknęła. – Kazał mi biec do pana, panie Cukerman! On liczy na pana…  
on…

Policzki Samuela ściągnęły się. Z jego zaciśniętych ust z trudem i z głośnym 
świstem wydobywał się strumień powietrza. Otworzył je kilka razy, ale chyba 
nie mógł wydobyć z siebie głosu. W końcu poddał się i niemo poruszył głową 
w prawo i w lewo. 

Rachela biegała po ulicach. Nie mogła uwierzyć, że ojca nie ma tu gdzieś 
pomiędzy spieszącymi do pracy. Trudno było uwierzyć w to, że go dzisiaj nie 
zobaczy − ani dzisiaj, ani jutro… może nigdy. Nie docierało to do niej i nie czuła 
strachu. Szła pełna nadziei i pewna siebie na drugi kraniec getta, do „świętego 
Kamaszniczka”.

Powitał ją na progu delikatnym uśmiechem igrającym na cienkich wargach. 
Spieszył się do pracy w obozie dla polskiej młodzieży, więc nie zatrzymał się, 
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aby z nią porozmawiać. Podążyła za nim na zewnątrz, na ulicę, mówiąc do jego 
pleców: − On pracuje w kooperatywie… Jeszcze dzisiaj ich wyślą…

Pozwolił jej iść za sobą i mówić do swoich pleców. Gdy nie miała już nic do 
powiedzenia i czekała na jego odpowiedź, odwrócił się do niej i uprzejmie podał 
jej dłoń: − Załatwione, panno Rachelo.

Popatrzyła na niego. Całą istotą wpatrywała się w niego, przywierając do 
jego jasnych oczu. Czy dobrze słyszała? Czy naprawdę to powiedział? Nie miała 
czasu zapytać, bo już był daleko od niej, choć wciąż czuła, że jest tutaj, obok. 
Powinna była za nim pobiec. Rzucić mu się na szyję, przytulić za jego dobroć. 
Była w nim zakochana po uszy… bo dzięki niemu stanie się to, co się stanie, tak 
jak się tego spodziewała. Znowu zobaczy ojca. 

Mojsze wrócił do domu wieczorem. Wyglądał jak pijany, otumaniony. Objął 
Blumcię i rozpłakał się z głową zanurzoną w jej włosy. Córka i syn, mrugając 
wilgotnymi oczyma, zawstydzeni patrzyli, jak dorosły ojciec płacze. Gdy jego 
chlipanie przeszło w długi szloch, chcieli odwrócić wzrok, zatkać uszy – ale nie 
potrafili. Obraz ojca płaczącego w ramionach matki będą nosić w pamięci aż 
do końca swoich dni. 

 A jednak przeżycie z Mojszem po kilku dniach zostało zapomniane, przesło-
nięte rytmem życia getta. Nawet on, sam Mojsze, wydawał się nie pamiętać tej 
sądnej nocy. Liczyła się tylko teraźniejszość – gorące, spocone teraz, z którym 
trzeba było sobie radzić. 

Znowu odbywały się wywózki, większe i mniejsze. Znowu szukano ludzi w do-
mach, łapano na ulicach. Ale tego obawiali się już inni. Mojsze Ejbuszyca nie było 
na żadnej liście. Był pod ochroną „świętego Kamaszniczka”.

Miał plecy. 
Powinien był dojść do siebie, był gettownikiem, który miał szczęście – pracował 

w kooperatywie, czasami udawało mu się zdobyć odrobinę cukru czy marmolady. 
Ale siły nie chciały do niego wrócić mimo buteleczek vigantolu7, które Rachela 
zdobywała dla niego przez innego ucznia, weterynarza. Mojsze ledwo chodził. 

A jednak odwiedzał Samuela. Przejście przez most sprawiało mu trudności, 
więc Szlamek czy Rachela musieli go przeprowadzać. Samuel, któremu zdjęto 
w końcu gipsowy gorset, zaczął poruszać się po pokoju. Chudy, pochylony męż-
czyzna z siwą głową patrzył na wszystko i na wszystkich ciemnymi jak węgiel, 
zdumionymi oczyma. Później z szacunku dla Mojszego wychodził z nim na po-
dwórko. Obaj czuli się najlepiej w swoim towarzystwie i poza domem, gdzie byli 
swobodniejsi. Przeszli na ty i w gruncie rzeczy jeszcze mniej rozmawiali niż kiedyś.

7 Vigantol – pożądany w getcie preparat zawierający witaminę D3, niezbędną do prawidłowego funk-
cjonowania mięśni oraz układu odpornościowego. Oleisty roztwór uważany za „cudowny lek” był 
w getcie trudno dostępny i osiągał niebotyczne ceny.
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Jeśli chodziło o wiadomości, Mojsze był teraz człowiekiem dobrze poinfor-
mowanym. Sprawy relacjonował krótko, bo o czym miał Samuelowi opowiadać? 
Że Niemcy zajęli Sewastopol? Że niemal cały Egipt trzymają w swoich łapach? 
Lepiej było szybko wyrzucić to z siebie i powrócić do milczenia, by poczuć leczni-
czą moc, jaką emanowało drzewo wiśniowe, a także do radości, której źródłem 
była przyjaźń. 

Ich długie milczenie od czasu do czasu przerywane było słowem padającym 
to z ust jednego, to drugiego. Mojsze mawiał: − Na zewnątrz jestem spokojny… 
ale wewnątrz jest mi zimno. Dziwne uczucie… dreszcz w środku. Nocami budzę 
się, a wówczas ząb szczęka o ząb… − Albo też rzucał jakby do siebie: − Kiedyś, 
nawet w getcie, spanie z żoną było dla mnie świętem w szarzyźnie codzienności… 
A dziś… zupełnie nic.

Samuel uśmiechał się: − Kiedyś mi się wydawało, że całą męskość mamy 
między nogami… A teraz… gdy już nie jestem mężczyzną… dopiero teraz czuję 
się jak prawdziwy mężczyzna. – Jego głos wciąż jeszcze brzmiał pusto i wydo-
bywał się ze świstem przez dziurę, która powstała po wybiciu przednich zębów. 

Kiedyś zaczął opowiadać o swoim zatrzymaniu w „czerwonym domku”. Widział, 
jak twarz Mojszego staje się purpurowa i sina, a papieros, zawsze przyklejony 
do jego ust, zaczyna drżeć. Ale on, Samuel, musiał opowiedzieć o tym chociaż 
jednej osobie. Doświadczenie musiało zostać zapisane w pamięci chociaż jeszcze 
jednego człowieka – przyjaciela. 

Pewnego wieczoru Mojsze przybiegł do Samuela z informacją: − Resort sto-
larski płonie. Musisz się ukryć, Cukerman. Mówią, że to sabotaż.

Samuel wzruszył ramionami i uśmiechnął się obojętnie, mądrze. Wziął Moj-
szego pod ramię, po czym obaj poszli na ulicę, do resortu stolarskiego. Plac był 
ogrodzony, więc zatrzymali się na rogu i z oddali patrzyli na płomienie. – Dobrze 
patrzeć, jak płonie – powiedział Samuel. – Szkoda, że nie mogę się pochwalić 
podpaleniem. 

 
*

Jakiś wygłodzony Jude, który często widywał Rachelę czekającą na ojca przed 
kooperatywą, zaczął zaczepiać Mojszego, aby kupił od niego futerko – prezent 
dla córki. Mojsze miał ogromną chęć kupić to futerko, ale Jude chciał za nie 
całą butelkę oleju, a o targowaniu się z Jekem nie było mowy. Tak powiedział 
– po czym w dalszym ciągu nękał Mojszego, aby choć zajrzał do niego i rzucił 
okiem na skarb. Więc Mojsze poszedł obejrzeć skarb, a ujrzawszy go, poczuł 
w sercu ogromną radość na myśl, jak bardzo to futerko pasowałoby Racheli. 
Ale go nie kupił. Butelka oleju była ceną, o jakiej nawet pomarzyć nie było  
można. 
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Mimo to Rachela stała się pewnego pięknego dnia właścicielką tego właśnie 
wspaniałego futerka8. 

Był szabas po wymianie książek w bibliotece. Rachela siedziała i przygoto-
wywała referaty na swoje kółka, eseje dla panny Diamant, robiła też zadania 
matematyczne, które miała przygotować na zajęcia na „uniwersytecie”. W kuchni, 
gdzie znajdowała się biblioteka, stół był zajęty, ponieważ Mojsze i Blumcia mieli 
gości. Rachela skryła się więc w sypialni rodziców w pobliżu okna. Krzesełko 
służyło jej za stolik, a ona sama siedziała na podłodze. 

Wszedł Mojsze. Miał na sobie czystą koszulę z podwiniętymi rękawa-
mi. Jego twarz promieniowała spokojem. Nawet papieros w kąciku ust wy-
dawał się pogodniejszy. – Ważni goście do ciebie, Rachelciu – zameldował  
uroczyście. 

W pokoju pojawiła się towarzyszka Brocha Koplowicz, która dzięki solidnej 
sylwetce i głowie pełnej kręconych włosów przypominała lwa. Za z nią ukazał się 
Szymon, przewodniczący organizacji młodzieżowej, odświętnie ubrany, z białym 
kołnierzykiem koszuli a la Słowacki. A spoza ich pleców wyglądał Mendele, ro-
ześmiany, rozmarzony przewodniczący Skifu. 

Bez wielkich ceremonii usiedli na łóżkach i towarzyszka Brocha zaraz chciała 
przejść do sedna: − Chodzi o bibliotekę…

Ale Rachela przerwała jej: − Chcecie, abym zdała sprawozdanie? – Wygładziła 
zmierzwione włosy nad czołem, usiadła obok nich na łóżku i zamyśliła się na 
chwilę. Miło było móc powiedzieć o dokonaniach w bibliotece. Miała wiele do 
powiedzenia i nie wiedziała od czego zacząć…

Zanim zdołała otworzyć usta, odezwał się Szymon z wyrzutem w głosie: − 
Przez cały czas, od kiedy istnieje biblioteka, nigdy nie uznałaś za stosowne…

Rachela poczuła, jak fala gorąca zalewa jej twarz i rozpala uszy. – Sądzę – 
wyjąkała – przeciwnie, czekałam, aby kierownictwo bardziej się zainteresowało…

− A kasa? – Szymon zapytał. – Co robisz z kasą?
− Dokupuję nowe książki. Jest kilka miejsc, gdzie tanio sprzedają. 
Towarzyszka Brocha w końcu spokojnie poinformowała: − Komitet partii 

postanowił przenieść bibliotekę w inne miejsce. 
Powiedziawszy to, podali jej ręce i wyszli. 
Przez cały tydzień po pracy przychodzili towarzysze z workami i wynosili 

książki. Szolem przyszedł rozebrać półki. – Tak to jest, moja pani – zażartował. 
− Biblioteka w getcie też musi się przeprowadzać kilka razy. 

8 Już w grudniu 1940 r. wyszło zarządzenie o przymusowej sprzedaży futer i zakazie ich noszenia 
w getcie. Jednak początkowo część osób otrzymała zwolnienie z tego obowiązku, m.in. funkcjo-
nariusze Służby Porządkowej, dozór, lekarze, służba zdrowia, itd. W połowie czerwca 1942 r. zażą-
dano, aby wszystkie zwolnione w swoim czasie futra zostały sprzedane Bankowi Skupu.
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Rachela miała nadzieję, że zostanie przydzielona do komisji bibliotecznej. 
Jednak tak się nie stało. W kuchni pozostały gołe, opróżnione ściany. Również 
Rachela czuła się pusta w środku. 

Mojsze i Blumcia próbowali ją pocieszyć. Tak było lepiej, powiedzieli. Będą 
żyć w mniejszym strachu. 

Rachela nie mogła opanować rozgoryczenia: − Wiem dlaczego zabrali książki. 
Być może podejrzewają mnie o nadużycia, ale nie to jest najważniejsze. Naj-
ważniejsze jest to, że uważałam bibliotekę za swoje dzieło, swoje dokonanie, 
i nie chodziłam do nich, aby pytać, co mogę robić, a czego mi nie wolno. Tak, 
komitet potrafi być tak despotyczny jak prawdziwy dyktator… Nienawidzę ich… 
nienawidzę tej całej musztry, całej tak zwanej dyscypliny partyjnej, a wy zoba-
czycie – odgrażała się − zobaczycie, że pewnego pięknego dnia uwolnię się od 
tego. Mam dość! Mam dość związanych rąk!

Mojsze i Blumcia nie brali poważnie jej słów. Na ich podstawie jednak rozpo-
znawali, ile rozgoryczenia wywołała cała ta sprawa. 

Kolejnego dnia Mojsze wykradł butelkę oleju z kooperatywy i przyszedł do 
domu z fantastycznym, cudownym prezentem dla córki. Zgrzany ocierał pot 
spływający mu po nosie. Nieustannie zachwycał się: − Nigdy nie miałaś futerka, 
Rachelciu. Będziesz się w nim dobrze czuć po wojnie. Chodź tutaj, popatrz, do-
tknij… miękkie jak jedwab. A jakie cieple! Dopiero ci będzie przyjemnie! Będzie 
jej pasować, co Blumciu? – zbliżył się z futerkiem do Racheli: − No, przymierz.

Racheli towarzyszyło poczucie, które często ją ogarniało w czasie pracy u ra-
bina, podczas lekcji u „świętego Kamaszniczka” czy u weterynarza – poczucie 
groteskowości. Coś smutnego i komicznego zarazem. W domu panował upał. 
Była boso, w samej koszuli. Wielkie, miękkie futerko było prawdziwym cudem 
jak łagodny, piękny kociak. I oto założyła je na koszulę. Jedwabna podszewka 
delikatnie pieściła jej skórę. 

− Jak ulane! – Blumcia z zachwytu miała usta pełne śliny. 
Z wielkiej satysfakcji Mojsze szybko skręcił papierosa: − Wiedziałem, że 

będzie jej pasować – jaśniał, wypatrując uśmiechu na twarzy Racheli. Więc 
uśmiechnęła się do niego. 

Szlamek głaskał plecy siostry: − Co to za futro, tato?
Mojsze podrapał się po głowie – Powiedział mi, ale zapomniałem. Był wiel-

kim przedsiębiorcą we Frankfurcie ten Jude, a to futerko należało do jego 
jedynej córki. Córkę i żonę wysłano zimą w czasie wysiedlenia, same się  
zgłosiły. 

Rachela uśmiechnęła się, przymknęła oczy.
Blumcia wystraszyła się, że od takiego dotykania przez wszystkich na futerku 

zrobią się plamy. Kazała Racheli zdjąć je i postanowili zdobyć odrobinę naftaliny, 
dobrze je zapakować i ukryć na czas wojny. Bała się, że jeszcze, nie daj Boże, 
mogą mieć kłopoty, jeśli w czasie jakiejś rewizji znaleziono by w domu futerko. 
Wszystkie futra z getta były już od dawna oficjalnie oddane do punktu, gdzie 
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gromadzono rzeczy zakazane dla Żydów9. Należało znaleźć dobre miejsce, aby 
je ukryć, i Blumcia wpadła na pomysł, aby zrobić z niego poduszkę, ubrać w po-
szewkę i dać Racheli do spania. 

Nocą Rachela leżała na miękkiej poduszce i rozmyślała o dziewczynie, która 
kiedyś nosiła to futerko. Również tej nocy płakała przez sen. 

9 Mieszkańcy getta byli zobowiązani na mocy niemieckiego prawa do sprzedaży futer, a także 
innych wartościowych przedmiotów, takich jak aparaty fotograficzne, obrazy czy dewizy. Należało 
je zanieść do tzw. Banku Skupu, który znajdował się przy ul. Marynarskiej 71, następnie przy  
ul. Ciesielskiej 7.
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Lipiec. Getto, zmęczone samo sobą, stało jak w żarze płomieni, które nie mają 
już czego zająć. Ziemia była sucha, wyjałowiona, wypalona, jakby wyparowały 
z niej wszystkie soki. Nie była już czarna, lecz w kolorze piasku i popiołu. Drzewa 
na Marysinie więdły. Roiły się na nich robaki i muchy. Liście zwinięte, skurczo-
ne jak suche kawałki papieru, zwisały z omdlałych gałęzi. Ostatnie niedojrzałe 
owoce o skórkach pomarszczonych jak twarze starców z tęsknotą spoglądały  
ku ziemi. 

Ludzie byli tacy jak ziemia. Wysuszone twarze, kawałki gliny, pomarszczone 
i pożółkłe suche kości, ledwo wlokące się nogi. Również z nich, z ludzi, podob-
nie jak z ziemi, uszły już ostatnie soki. Nad głowami wisiało niebo pozbawione 
błękitu, głęboka, pusta przestrzeń, w której smażyło się we własnym płomieniu 
przymglone, stare słońce. 

Tego lipca przydział żywności jeszcze bardziej zmalał. Nie przychodziły wa-
rzywa, ziemniaki. Chleb został zredukowany, a zupy zamieniły się w czystą wodę. 
Tego lipca dzieci przestały się bawić na ulicach i podwórzach. Zawładnęła nimi 
starość. Młodzi chłopcy i dziewczęta, eleganccy wieczorni spacerowicze, leżeli na 
posłaniach po dniach spędzonych w resortach albo wyglądali z okien. Od czasu 
do czasu ulicą spieszyła jakaś dziewczyna czy chłopak o czerwonych, rozpalo-
nych policzkach i gorączkowym spojrzeniu, które było rozognione prywatnym, 
szczególnym żarem ogarniającym ciało od środka – z powodu gruźlicy czy wody 
w płucach. Spieszono do ambulatorium po zastrzyk i porcję wapna.

Tu i ówdzie pojawiali się nieliczni, wychudzeni śmiałkowie, którzy jeszcze mieli 
odwagę iść na spotkanie kółka, na zebranie czy nawet na koncert rewiowy. Tu 
i ówdzie pojawiało się również kilka ludzkich postaci o normalnych twarzach, ale 
o spojrzeniach pełnych szaleństwa – były to grupy Żydów codziennie przybywa-
jących z małych miasteczek, którzy opowiadali straszliwe historie. Nie pozwalali 
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zapomnieć o nieprawdopodobnej informacji, która niosła się rozpalonymi ulicami 
– o wysyłce wszystkich starców i dzieci. 

Na placu rybnym, gdzie kiedyś roiło się od nielegalnych handlarzy, a który 
dzisiaj był pusty, stała samotna szubienica. Czarny trup młodego człowieka, który 
chciał uciec z getta, kołysał się w blasku słońca ponad pustynnym piaskiem placu. 
To już trzecia szubienica tego tygodnia. Nazajutrz miano postawić kolejną – dla 
czeskiego uciekiniera, który przypadkowo zabrnął na zamknięty kawałek ulicy 
przeznaczonej dla Kripo. Herr Schmidt przechodząc zrzucił go z trotuaru. Czech 
podniósł się i wymierzył Herr Schmidtowi siarczysty policzek1. 

Ulica Lutomierska, która ciągnęła się obok placu rybnego, była tak samo 
opustoszała jak pozostałe. Gdzieniegdzie można było zobaczyć kogoś, kto 
z torbą w ręku przemyka do kooperatywy. Czasami było to dziecko-starzec. 
Czasami nawet jakaś ciężarna kobieta-staruszka. W jej zwisającym brzuchu – 
owoc, który zgnije nim osiągnie dojrzałość – nienarodzony starzec. A czasami 
przechodził naprawdę stary mężczyzna z tałesem zawiniętym w papier. Zda-
rzyło się też pewnego razu, że ulicami dreptała staruszka – panna Diamant. 
Szła całkiem żwawym krokiem, szukając szopy, w której miał się znajdować  
„uniwersytet”.

Przyglądała się przechodniom i dziwiła swoim wrażeniom, ponieważ wyda-
wało się jej, że gettownicy są w tym samym wieku. Wszyscy tak samo starzy 
i tak samo wysuszeni jak ziemia. Ale ziemia oczekiwała deszczu, który na nowo 
uczyni ją młodą. Gettownicy nie przetrwaliby deszczu. Ich członki dobrze to wie-
działy. Skóra ich twarzy też to wiedziała. Ich nogi i ręce, oczy – również. Panna 
Diamant dziwiła się sile, która niosła jej własne nogi. Już od godziny szukała 
szopy i nie mogła jej znaleźć – i wcale nie była zmęczona. Jednak w końcu posta-
nowiła zrezygnować z szukania i wrócić do domu, by dopytać dokładnie o adres  
„uniwersytetu”.

Kolektyw nauczycielski, do którego należała, rozpadł się2. Utraciwszy pracę 
w gimnazjum i w szkołach, nauczyciele, tak jak panna Diamant, zostali na lodzie 
i bez celu na kolejne dni. Oczywiście jakoś się urządzili. Jeden poszedł pracować 
w resorcie, inny w biurze, ale życie szybko ich złamało, szybko i gruntownie – tak 
kobiety, jak i mężczyzn. Każdego tygodnia karawan przybywał po kogoś innego. 
Panna Luba, młoda nauczycielka łaciny, od wiosny miała swoją kwaterę na 
cmentarzu. Rosły profesor Lustikman, ten, który wykładał gimnazjalistom fizykę 
i chemię, niejednokrotnie podkradając kawałek cudzej lekcji, ten, który zawsze 

1 Według Kroniki na terenie getta przy pl. Bazarowym odbyło się kilka egzekucji, w lutym 1942 r. 
powieszony został Maks Hertz, który przybył do getta z Kolonii.

2 Szkoły w getcie zostały zamknięte po przywiezieniu do getta 20 tys. Żydów z Zachodu. Deportowa-
nych umieszczono w budynkach szkolnych. Nauczyciele stracili pracę i musieli poszukać innego 
zajęcia, by dostawać talony na żywność. 
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był głodny i podenerwowany – już nie był głodny i podenerwowany, od tygodni 
osobiście podlegając fizycznym i chemicznym zasadom rozpadu. Po nim odeszła 
nauczycielka niemieckiego, Frau Braude, dama z podwójnym podbródkiem, 
która pałała niechęcią do mężczyzn. Jeszcze tego samego tygodnia odeszła 
nauczycielka prac ręcznych, pani Brojner. 

„Karmelka”, panna Fajner i stare małżeństwo – profesor Hager i pani Ha-
gerowa – jeszcze się trzymali i ku zdumieniu wszystkich trzymała się również 
panna Diamant. 

Wiedziała, że według wszelkiej rachuby jej kolejka do miejsca na marysiń-
skim cmentarzu już dawno przeszła i sama dziwiła się tej niesprawiedliwości. 
Inni, młodsi od niej, już dawno opuścili podwórko. Widziała zdumienie w oczach 
sąsiadów, pytanie – co tu jeszcze robi? – I zgadzała się z nim. Sama im to 
niejednokrotnie mówiła w żartach. Tego lata zyskała nową, niezwykłą zdolność 
żartowania. Cały świat, życie, a zwłaszcza ludzki los zaczęły w jej oczach wyglą-
dać jak tragiczny żart, dowcip. I nie brałaby ich już poważnie, gdyby nie dzieci 
z klubu, sieroty po jej kolegach. 

Gdy patrzyła na nie, nie było jej do śmiechu. Ogarniał ją gniew na niewidzialne-
go żartownisia i to właśnie ten gniew trzymał ją na nogach, wyganiał z posłania, 
a nawet zabijał jej tęsknotę za spokojem (również to było nielogiczne, wbrew 
prawom natury, czysta kpina). 

Ostatnio miała się wybornie, głód jej nie dokuczał, a upałów nie czuła. Znowu 
nosiła swoją liliową suknię, która wyglądała jak grecka tunika, a do drewniaków 
była przyzwyczajona. Nie ciążyły jej. Głowę miała niemal łysą, a resztki włosów, 
które na niej pozostały, za nic w świecie nie chciały umierać. Odstające i deli-
katne jak puch, wyglądały jak biała aureola nad jej czołem. Ale umysł pod tym 
czołem pracował dobrze i jasno. 

Dreptała maleńkimi kroczkami – schodami w górę, schodami w dół, od domu 
do domu, przez podwórze, przez ogrodzony drucianym płotem ogród, zwołując 
dzieci. Obok, w fabryce bielizny, urządzono dla nich szkołę3. Tam, po pracy w re-
sorcie i po kolacji, pracowali pozostali przy życiu nauczyciele, „Karmelka”, pani 
Fajner, profesor Hager. 

Była to fantastyczna szkoła, radosna szkoła, gdzie nauczyciele sami byli 
uczniami. Każdy z tych doświadczonych profesorów, choć wychudzony, obudził 
w sobie długo uśpione dziecko. Uczono się improwizować tańce, odgrywać na 
poczekaniu wymyślone historie, raz pokój zamienił się w las, a dzieci zbierały 
kwiaty, innym razem był odległą planetą, a dzieci były jej mieszkańcami. Uczono 

 

3 Taka szkoła dla dzieci, gdzie najmłodsi mogli oprócz pracy uczyć się i bawić, naprawdę funkcjo-
nowała w getcie przy Wytwórni Damskich Sukien i Bielizny Leona Glazera przy ul. Dworskiej 14 
(dziś WiN).
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je grać na fujarkach, i najlepsi muzycy przychodzili dla nich koncertować. Uczono 
je malować i razem z nimi uczono się uśmiechać do tego, co piękne4.

Tak się działo, a świat się kończył. Ziemia była w agonii, więdła. Getto dogo-
rywało. A tu, pod rękami nauczycieli, rozkwitała młodzież. Nauczyciele stali się 
ziemią, korzeniami i sokiem dla drzewa życia, które miało przebić się stamtąd 
ku jutru. 

Panna Diamant zyskała nową przyjaciółkę, panią Hagerową. Hagerowie 
tego lata porzucili swoją izolację, poczuwszy pokrewieństwo z tymi, którzy ich 
otaczali. Zupełnie jakby ich miłość właśnie teraz stała się tak bogata, że trzeba 
było się nią dzielić. Stara Hagerowa sama zameldowała się do pracy. Nie była 
przyzwyczajona do dzieci i obawiała się ich. Wyglądały w jej oczach jak rasa, która 
nie należy do tego samego rodzaju ludzkiego co ona. Wydawały się jej zarazem 
dzikie i delikatne, i kiedyś wolała trzymać się od nich z daleka. 

Teraz stała się opiekunką pokoju, w którym spały sieroty. Pomagała się 
im rozebrać i uczyła, jak się myć. Od tej bliskości z nimi pojawiło się w niej 
coś nowego. I to nowe spowodowało, że nieraz zapominała się sama umyć, 
uczesać, upiększyć. Już nie malowała dyskretnie cienkich warg, nie pudrowała 
pomarszczonych policzków i stała się bardziej rozmowna, gadatliwa niemal jak 
dziewczynka. Jej starość zyskała dziecięcy urok. 

Panna Diamant nie prowadziła z nią uduchowionych rozmów. Rozmawiały 
o tym, gdzie można dostać gęste grzebienie, potrzebne do wyczesania młodych 
czupryn, co miało je uchronić przed wszami. Zestawiały inwentarz bielizny, wy-
bierając zniszczone sztuki i łatając je. W tej czynności Hagerowa była biegła, 
a panna Diamant wykonywała ją dosyć niezręcznie. 

– O, pani Hagerowo – panna Diamant mrugała na wpół oślepłymi oczyma. 
– Taka z pani czarodziejka! – i podawała jej nawleczoną igłę.

Profesor Hager tego lata stał się niemal wesołym staruszkiem. W ciągu jednej 
nocy został dziadkiem. Miał komu opowiadać o swoich dawnych eksperymentach, 
o wieńcach kwiatów, o cudzie rośnięcia. Uczył też maluchy geografii.

Profesor miał już za sobą nie tylko karierę nauczyciela botaniki w gimnazjum, 
ale też karierę kierownika „oddziału ogrodu i plantacji”. Z tej epoki najchętniej 
wspominał swoje doświadczenia z kozami, które pewnego pięknego, jasnego dnia 
przywieziono do getta. Z powodu tych kóz miała miejsce wielka kłótnia pomiędzy 
Prezesem a członkami „oddziału plantacji”. Członkowie mianowicie utrzymywali, 
że kozy należy rozdzielić pomiędzy ludzi, przeznaczając je zwłaszcza dla chorych 
i dla tych, którzy mają wielkie rodziny. Każda z kóz dawała około półtora litra 
mleka dziennie, a rodzina, której wypożyczono by taką kozę na dwa tygodnie, 

4 Świadectwem pracy nauczycieli i uczniów tzw. „szkółki” Glazera jest zachowany pięknie ilustro-
wany album z Bajką o królewiczu i cudownym kraju przechowywany w Instytucie Yad Vashem 
w Jerozolimie.
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mogłaby za cenę mleka sprzedawanego na czarnym rynku odrobinę stanąć na 
nogi. Jednak Prezes zarządził inaczej: kozy będą do jego dyspozycji, trzymane 
w stajni pomogą poprawić finansową sytuację gminy. Przywiezione zwierzęta były 
chore, chude i wysuszone – prawdziwe „klepsydry”, i każdego tygodnia 5–10 z nich 
zdychało. Po kilku tygodniach nie było po nich śladu. Pozostała jedynie niechęć 
Prezesa do oddziału rolnego i gniew na jego kierownika, profesora Hagera5. 

Profesor Hager odszedł do pracy w resorcie słomy, później w resorcie dywa-
nów, gdzie robiono chodniki z brudnych i zakrwawionych części bielizny, którą 
przysyłano do getta. Obecnie był zatrudniony w resorcie siodlarzy, a wieczorami 
pracował w szkole „dla uzdolnionych dzieci”.

Opowiadał dzieciom o kontynentach i krajach, a także o roślinach, które tam 
rosną, o zwierzętach i ludziach. Nie, świat nie nazywał się „getto” – pouczał swoich 
małych słuchaczy. Świat jest nawet większy i piękniejszy niż Marysin. Rozciąga 
się po tamtej stronie drutów. Świat, pola i lasy, rzeki i morza, wyspy i oceany. A co 
to są rzeki, morza i oceany? Jak mogą istnieć lasy, w których można zabłądzić, 
i gdzie są drogi, którymi można wędrować i jeździć, nie napotykając po drodze 
na druty? I czy naprawdę istnieją takie zwierzęta, które nie wyglądają jak konie, 
psy czy koty? Czy w istocie istnieją kraje i ludzie, którzy nie są Żydami i Niem-
cami czy Polakami? Czy naprawdę gdzieś jest kraj, w którym można jeść, ile się 
chce? I czy jest takie gdzieś, gdzie czas nie został poszatkowany wysiedleniami 
i akcjami? – Na te wszystkie pytania próbował znaleźć odpowiedź skurczony 
„dziadek”, profesor Hager. 

Niektóre dzieci, starsze, już kiedyś słyszały te opowieści: a teraz przypominały 
sobie o nich jak o śnie. Ale teraz wydawały się bardziej zainteresowane, bardziej 
zasłuchane. A co najważniejsze, maluchy lubiły słuchać „dziadka” Hagera, który 
twierdził, że może raz na miesiąc, a może dwa lub trzy, druty są zdejmowane, 
a wówczas, gdy tak się stanie, oni wszyscy wsiądą do pojazdu i puszczą się w dro-
gę, którą można jechać i jechać bez końca, bo nie jest niczym zastawiona. Małe 
serca biły w napięciu, wilgotna ślina ciekła z otwartych ust, a kiedy „dziadek” 
Hager wplatał w swoje wywody elementy historii, opowiadając o wynalazkach 
i osiągnięciach naukowych – wszystko zamieniało się w czarodziejski dywan, 
który zabierał ich w podróż pomiędzy niebem a ziemią, czasem a przestrzenią, 
tak wysoko, daleko i swobodnie bez końca – aż do utraty tchu. 

Całkiem często lekcje odbywały się na zewnątrz, na podwórku. Dzieci sadzano 
na kołdrze, profesor siadał na starym, zapadniętym fotelu. Lubił, gdy głowy ma-
luchów były na wysokości jego kolan, dzięki temu widział twarz każdego dziecka. 

5 Historia Oddziału Ogrodniczo-Plantacyjnego oraz hodowli kóz w getcie opisana została przez 
Jakuba Poznańskiego w jego dzienniku wydanym w 1960 r. przez Wydawnictwo Łódzkie. Zob.
Jakub Poznański, Dziennik z łódzkiego getta, Dom Wydawniczy Bellona/ŻIH, Warszawa 2002.
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Panna Diamant również zajmowała miejsce na kołdrze pomiędzy dziećmi 
i równie uważnie przysłuchiwała się jego opowieściom. Jej też wydawały się 
snem. A ponieważ miała pewność, że już jej się nie przyśni żaden sen, słuchała 
tych opowiadań jeszcze bardziej przejęta niż dzieci. Siedząc między nimi, z małą, 
ptasią twarzą o wyostrzonym nosie skierowaną ku opowiadającemu, mrugała 
przymglonymi, pełnymi łez oczyma, których błękit już wyblakł. Ręce trzymała na 
kolanach, na liliowej sukni. Słuchając, poruszała powykrzywianymi, brązowymi 
jak korzenie palcami, jakby je obmywała w przyjemnej, czystej wodzie. 

Chociaż była bardzo zajęta maluchami i nowym początkiem, to przecież nie 
umknęło jej uwadze, że jej dawni „dręczyciele”, gimnazjaliści i maturzyści, prze-
stali do niej przychodzić, że w końcu zapomnieli o niej. Ale ona nie mogła o nich 
zapomnieć. Zamiast być zadowolona, była bardzo zatroskana. Stało się dla niej 
jasne, że zabrali ze sobą cząstkę jej samej, że podarowała im coś istotnego i że 
ich nieobecność oznacza odcięcie od samej siebie. Tak, ona, panna Diamant, 
była jak ziemia. Jej uczniowie jak rośliny wyrastali z niej. Musiała wiedzieć, tak 
jak wie każdy korzeń, co się dzieje z gałęziami, które odżywia. 

Getto było małe, a przecież było jak morze, w którym ludzie i imiona toną 
i przepadają. Panna Diamant ledwo pamiętała twarze, nie wspominając już 
o imionach. A mimo to pewnego dnia wyruszyła aż na koniec świata, na drugą 
stronę mostu, na poszukiwania szopy, w której miał się znajdować „uniwersytet”. 

Tym razem zaopatrzyła się w adres. A jednak długo trwało, zanim na jednym 
z podwórek znalazła miejsce, którego szukała. 

Z początku wydawało jej się, że w szopie nikogo nie ma. Dreptała w kółko, 
wycierając okulary i rozglądając się. W końcu zauważyła stolik, czarną tablicę, 
a obok niej ujrzała kogoś odwróconego do niej plecami. Ręka prowadziła kawałek 
kredy po czarnej płaszczyźnie wypełnionej matematycznymi wzorami. 

Podeszła bliżej i zapytała: – Czy tu jest ten… uniwersytet?
Młody człowiek obrócił się w jej kierunku i ukłonił. W tym jego ruchu była 

kpina, drwina, gniew: – Tak, tu jest ten… ten… A ja mam zaszczyt rozmawiać z…?
Przysunęła się do niego, aby mu się lepiej przyjrzeć krótkowzrocznymi oczyma. 

Mógł być jednym z jej dawnych uczniów, może sprzed wojny? Może w getcie? 
Przez chwilę wyglądał jak dziecko, a potem jak mężczyzna w średnim wieku. 
Dobrze było patrzeć na rękę trzymającą kawałek kredy. – Jestem Dora Diamant. 
Pracowałam w gimnazjum – przedstawiła mu się. 

Młody człowiek skłonił się jeszcze niżej: – Bardzo mi miło poznać koleżankę. 
Nazywam się Rajnsztat, doktor fizyki i chemii. Czym mogę pani służyć?

Jej usta zaczęły drżeć: – Gdzie są dzieci?
– Co pani ma na myśli, pytając o dzieci? Może studentów? Internistycznych? 

Eksternistycznych? – zaśmiał się piskliwym głosem. – Gdzie są, pyta pani? Prze-
cież pani widzi. Nie ma. Zdradziły matematykę, fizykę, chemię i filozofię. Studiują 
medycynę. Specjalizują się w chorobach płuc, dezynterii i tyfusie, tyfusie plami-
stym i durze brzusznym… – Podsunął jej stołek, a sam usiadł na stole, nieustannie 



151

bawiąc się kawałkiem kredy. – Słyszałem o pani, panno Diamant – dodał. – Oni 
również często o pani wspominali. – Poprosiła go o coś do picia, więc przyniósł jej 
szklankę wody. Wyraz jego twarzy wciąż jeszcze był pełen pogardliwej dumy. Ale 
jej nie można było oszukać. Miała przed sobą smutne dziecko, swojego ucznia. 
Połykała wodę wraz z bólem malującym się w jego mądrych oczach. – Wszyscy 
się rozbiegli – rozłożył ręce, aby pokazać jej pustą szopę. – Już trzy tygodnie. 
Pani sądzi, że to przez upały? Dlaczego nie przerażały ich mrozy?

– Może ma pan księgę z adresami? – zapytała. 
Zaśmiał się skrzekliwie: – Czy pani myśli, że prowadziliśmy rejestry, buchal-

terię i inne tego typu rzeczy? Wszystko było wielką improwizacją. Kto chciał, 
przychodził i słuchał…

– Wrócą – pocieszyła go.
Rzucił kawałkiem kredy w powietrze i złapał ją oburącz. – Wykluczone! – wy-

krzyknął. – I tak ma być. Ja sam przychodzę tylko dlatego… że tu jest chłodno. 
Nie łudźmy się, panno Diamant. To bez sensu. Ludzie to zrozumieli. Czasami 
uczniowie pojmują lepiej i szybciej niż ich nauczyciele. Wyraźnie mi uświadomili 
to szaleństwo… wszyscy zmierzamy do grobu… a umysł pełen wiedzy, czy umysł 
pusty gniją dokładnie tak samo.

Nie mogła tego znieść. – Proszę tak nie mówić – poprosiła. – Nie wolno 
panu tak mówić. Ma pan przed sobą wielkie, długie życie. A dopóki się żyje, to 
jest różnica. 

– Jak długo się żyje to jest różnica? Jasne, cześć wiedzy i postępowi! Cześć 
narodowi niemieckiemu i jego wielkim matematykom, wspaniałym ludziom 
nauki! Jak wyrafinowanie i dokładnie ulepszyli prawa dżungli. Kiedyś, jeszcze 
w dżungli, jedno zwierzę mogło się skryć przed drugim. Ale od Niemca nie da 
się uciec. Ma doskonałe rozwiązania technologiczne, psychologicznie udosko-
nalone do ostatniego detalu. – Ponownie rzucił kredą w powietrze i uśmiechnął 
się krzywo: – Jak to lud powiada? Wiedza to płomień w ludzkich rękach. Jeden 
oświetli nim człowieka, a inny go spali. 

Chciała mu coś powiedzieć, ale nie było potrzeby. Nie o niego się bała. Był zły 
i rozgoryczony, smutny i zrozpaczony, ale stał przed tablicą z kawałkiem kredy 
w dłoni. Nie sądziła, że przyszedł tutaj, bo tu jest chłodniej. Jej serce pogrążyło 
się w bólu z powodu jej uczniów, którzy tu nie przyszli. 

Wstała, chwilę popatrzyła jak bawi się kredą i powiedziała, uśmiechając się 
bardzo delikatnie: – Proszę nie wypuszczać kredy z dłoni. 

Szła rozżarzoną, na wpół pustą ulicą. Wieczorne słońce lizało chodniki gorącym 
językiem – zlizując również łzy z policzków starej kobiety. Panna Diamant czuła 
się winna wobec swoich uczniów, jakby to ona ich opuściła, nie oni – lecz ona. 
Już była blisko mostu, gdy przypomniała sobie ten jedyny adres, który pamiętała: 
podwórko na Lutomierskiej. 

 
*



152

Matylda Cukerman mieszała filiżankę grubo mielonej kawy z cukrem i nie 
przerywając wyjadania go, przyjmowała gościa. – Czekamy na nowe racje – po-
wiedziała z łyżeczką przy ustach. – Tymczasem człowiek raduje serce tym, co 
może. – Grubo mielona kawa zgrzytała pod jej zębami. – Dobrze pani wygląda, 
panno Diamant – uśmiechnęła się i oblizała z warg resztki cukru, które wypadły 
jej z ust. – Miło z pani strony, że pani przyszła. Wie pani, że zmniejszono porcje 
chleba? Kawa z cukrem – wskazała filiżankę w swojej dłoni – trochę zapycha. Ale 
czy istnieje taka rzecz, która może zastąpić chleb? – Panna Diamant zapytała ją, 
co słychać u Samuela, a ona, nieustannie przeżuwając, pokręciła głową. – Nie ma 
sposobu, aby postawić go na nogi… A do tego jeszcze te upały. Chodzi do resortu.

– A Bella, gdzie ona jest?
Matylda wzruszyła ramionami: – A gdzie ma być? Na balkonie, mieszka na 

zewnątrz.
Matylda już nie była gruba. Jej cienka suknia z wielkim dekoltem i niebieski-

mi rękawami ukazywała sporo skóry, luźnej, pomarszczonej i suchej – rodzaj 
pożółkłej draperii na drobnym, niskim szkielecie. Wzięła nauczycielkę pod ramię 
i poprowadziła do pokoju dziewcząt. Rozkasłała się. Kilka ziarenek kawy utkwiło 
jej w gardle, gdy dodała szeptem: – Siedzi na balkonie od powrotu z pracy aż 
do pójścia spać. – Zagryzła wargi. – Wszystko się rozpadło, panno Diamant… 
A ja nie wiem, jak to utrzymać w kupie… – Podniosła filiżankę do twarzy, jakby 
chciała się nią zasłonić.

Bella siedziała na balkonie, opierając głowę o mur. Oczy miała zamknięte. Jej 
brzydka twarz była wykrzywiona, ostry nos – cienki i biały, kąciki ust opuszczone. 
Wyglądała jakby spała. Panna Diamant chwyciła ją lekko za ramię, a powieki 
dziewczyny otworzyły się powoli i ciężko, ujawniając spojrzenie zarazem obojętne 
i puste. W otwartych oczach dziewczyny odbiła się twarz nauczycielki, po czym 
coś w nich zamigotało: – Panna Diamant? – Brwi nad oczyma ostro uniosły się 
w górę. – Dawno pani nie widziałam. – Jej głos brzmiał surowo, sucho. 

Panna Diamant pochyliła się ku niej: – Przyszłam zobaczyć, co porabiasz, 
moje dziecko. 

Bella otrząsnęła się: – Kto posłał po panią, ojciec czy matka?
– Nikt, Bello. Idź, przynieś mi stołek. Posiedzę chwilę z tobą. 
Dziewczyna podniosła się leniwie, spoglądając na pannę Diamant z jawną 

wrogością. – Zapomniałam wszystko, czego mnie pani uczyła, dobrych manier 
też. – Powiedziała z sarkazmem i przyniosła stołek z pokoju. Nauczycielka 
usiadła, przygładziła puch swoich włosów nad czołem i wytarła okulary. Bella 
stanęła nad nią. – Czemu pani tak się mną interesuje?

Panna Diamant ze wszystkich sił starała się przywołać uśmiech na swojej 
pomarszczonej twarzy: – Brakuje mi naszych rozmów… Pamiętasz, jak przybie-
gałaś do mnie?

– Nigdy nie biegałam do pani.
– Nie bądź taka uszczypliwa… Co się z tobą dzieje?
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– A co to panią obchodzi? – w tym momencie Bella ożywiła się i oparła 
o balustradę, owijając ręce wokół tralek: – Pamięta pani, panno Diamant, jak 
na początku mawiała pani, że w getcie jeden przed drugim nie będzie mógł 
udawać, że jeden przed drugim będzie tu chodził nagi jak Adam? To właśnie to. 
Teraz widzi mnie pani nagą jak Adam. Wszystko pozostałe, czego pani uczyła, to 
kłamstwa. Piękne słówka… wielka filozofia. Sztuka. Piękno. Miłość! Ha, miłość! 
To najśmieszniejsze ze wszystkiego. Kto w ogóle wymyślił takie głupie słowo? 
Czego to pani nie wygadywała nam na temat miłości! Te wielkie rzeczy, które 
pani nią tłumaczyła! Biedna panna Diamant, a przecież tak naprawdę istnieje 
tylko żołądek i kiszki. To przez nie wszystko wchodzi i wychodzi. Życie to dwa 
otwory i ten ruch pomiędzy nimi. Tak, fizjologia to jedyna nauka, która nie kła-
mie… – spojrzała z ukosa na starą kobietę i zauważyła, że jej siwa głowa jest 
opuszczona, a plecy głęboko pochylone nad kolanami. – Po co pani tu przyszła? 
Czego pani chce ode mnie? – rzuciła gniewnie. 

Siwa głowa drżała, poruszając się z boku na bok: – Dziecko… to nie tak… 
Bella siadła na podłodze balkonu. – Aha! – zawołała – mnie już pani więcej 

na to nie nabierze! Już wystarczająco mi pani omotała głowę pajęczyną, watą. 
Droga, dobra profesorka… To pani mi dopomogła umościć się w miękkich 
poduszkach, w puchowych pierzynach. Sądzi pani, że to nie boli, gdy się jest 
brutalnie z nich wyciąganym?... Ale teraz nie ma pani już co płakać nade mną. 
Może mi pani pogratulować. Dobrze mi. Widzi pani to drzewo na dole? To mój 
sąsiad. Nie oszukujemy się nawzajem. Nie używamy górnolotnych słów. Rozu-
miemy się dobrze i to jest to. Ono stoi tam, a ja siedzę tutaj. Ono jest samo i ja 
jestem sama. Martwe rzeczy, żywe… Wszystko jest samotne, a zwłaszcza jeśli 
wszystko jest takie… Nic się nie czuje i tak ma być. 

– Twoja mama… – panna Diamant wyszeptała powoli, ostrożnie – ona cię 
potrzebuje…

– Proszę mi nie mówić o mamie, bardzo proszę – Bella machnęła gniewnie 
ręką. – Wie pani, do czego jestem jej potrzebna? Aby mogła wyładować na 
mnie swój gniew, rozgoryczenie… Po to mnie potrzebuje. Potrzebuje ofiary. Gdy 
ojciec był w Kripo, myślałam, że to na nowo obudziło w niej matkę… Byłam 
idiotką… Jak mogło to obudzić w niej matkę, gdy nigdy matką nie była? Cała ta 
wyidealizowana sprawa z macierzyństwem, panno Diamant… Puste kłamstwo! 
Wszystko, co istnieje, to żądza posiadania… Wola posiadania i karmienia się 
kosztem innych. Tak, biedna panno Diamant… Kiedy przejrzy pani na oczy i zo-
baczy rzeczy takimi, jakie są?

– Nie nazywaj mnie biedną… – panna Diamant odzyskała perlistość głosu. 
To ty jesteś biedna. To… to, co mówisz, nie jest do końca prawdą… To tylko jedno 
jej oblicze. To, co krzyczy przez ciebie, jest najlepszym dowodem, że do życia 
potrzebne jest coś więcej niż tylko mechanizm, jak ty to nazywasz… fizjologii. 
Dlaczego nie zapominasz o swoim ojcu? On zaszedł dalej… Musi wiedzieć więcej 
niż my obie…
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Twarz Belli zmieniła się. Jej usta wygięły się, a czoło boleśnie zmarszczyło. 
Krzyknęła głosem, który również był zmieniony, załamany: – Bo on jest najbar-
dziej obcy… Dlatego. – zerwała się na nogi. – Proszę mnie zostawić w spokoju, 
panno Diamant! – zawołała. 

– Wyrzucasz mnie?
– Tak, wyrzucam panią! Nie chcę pani widzieć!
Panna Diamant zmęczona i bezradna przemierzała most. Przypomniała 

sobie, że kiedyś, kiedy wracała stamtąd, myślała o swojej przyjaciółce Wan-
dzie. Gdy była na górze, przesyłała jej pozdrowienia w kierunku odległych ulic 
w wolnym mieście. Teraz uśmiechnęła się do siebie niepewnym uśmiechem. 
Tamte ceremonie wydały się jej komiczne, głupie. Jej mętne spojrzenie skakało 
ponad schodami w kierunku drutów na dole. Druty te coś przekreśliły w jej życiu 
i ostatecznie zniszczyły. Ona, panna Diamant, była pniem drzewa, korzeniem, a te 
druty były tępymi piłami, które podpiłowywały wyrastające z niej gałęzie. Gdzie 
się podziały wszystkie soki, którymi karmiła roślinę? Jej najdroższa uczennica 
Bella była martwą gałęzią. Czy poszukiwanie innych miało jeszcze jakiś sens?

Więc znaczy to, że już jest po wszystkim. Więc to oznacza, że pozbawione sen-
su było również to oddawanie się maluchom. Stara kobieta poczuła, że wkracza 
w obojętność jak w ciemny tunel. Objął ją chłód. Nie czuła nawet bólu. Podniosła 
głowę, stojąc na schodach, popatrzyła dookoła nowym spojrzeniem. Wszystko 
było takie samo, a jednak – już nie to samo. Czerwony, ceglany kościół znalazł 
się w zasięgu jej wzroku. Co się stało z kościołem? W starej kobiecie obudziła 
się ciekawość, która nie była ciekawością. Po prostu chciała wiedzieć, dlaczego 
kościół wygląda tak, jakby utracił fundamenty i spał na białej pierzynie obłoków.

Ku zdumieniu panny Diamant frontowe drzwi kościoła były szeroko otwarte, 
a przez nie wpływały i wypływały białe chmury, wzbijając przy tym tumany bia-
łego, puszystego śniegu6. Z góry, z mostu, panna Diamant przydreptała aż do 
płotu. W środku, na drodze wejściowej, stały wozy zaprzężone w konie. Panna 
Diamant szła po puchu białej chmury i nie miała pojęcia, dokąd zawiedzie ją ta 
miękkość. Spojrzała na mury i dostrzegła, że Matka Boska – niebieska i płacząca, 
ze złożonymi dłońmi – porusza się w wykuszu na ścianie, a mężczyźni z młotami 
w dłoniach stoją u jej stóp i wybijają kamienie spod jej świętych stóp, aż figura 
spada w dół na swoje wzniesione ręce. We czwórkę nieśli ją na ramionach, jak-
by właśnie zamieniła się w nieboszczyka otulonego błękitną peleryną z dłońmi 
złożonymi na piersiach7.

6 Od połowy 1942 r. w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Zgierskiej mieścił 
się magazyn pościeli przywożonej z podłódzkich miasteczek, z których Niemcy wywozili żydow-
skich mieszkańców do obozów. Pierze było sortowane, dezynfekowane i przesypywane, dlatego 
mieszkańcy getta widzieli unoszący się z kościoła biały puch. 

7 Figura Maryi Panny została usunięta w połowie 1942 r. Została jednak przechowana i po wojnie 
wróciła na swoje miejsce.
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Młoty dźwięczały echem w umyśle panny Diamant. To nie była halucynacja. 
To była rzeczywistość. Zdumiona weszła do kościoła. W środku ogarnął ją nie-
ziemski chłód. Jej stopy zniknęły w puszystym obłoku. Dookoła był mrok. Blade 
światło docierało tylko przez witrażowe okna w wykuszach, a tam, gdzie padało, 
puch zamieniał się w chmurę tęczowych kolorów. 

Jak spod ziemi pojawiły się chmary kobiet w białych chustkach na głowach. 
Popychały puchowe obłoki w kąty, piętrząc je. Inne rozdzierały sukno i uwalniały 
śnieg na „niebiańskim kiermaszu”. Przekrzykiwały jedna drugą, machały ręka-
mi, chodziły po puchu w górę i w dół. Pannie Diamant wydawało się, że zaraz 
uniosą się na niewidzialnych skrzydłach. Jedna z takich anielic w białej chustce 
na głowie, pokryta śniegiem pierza, wyrosła obok panny Diamant: – Kogo pani 
szuka, babciu? – zapytała. 

Stara kobieta zamrugała oczami: – Co tu się stało?
– Jak to, co tu się stało? Nic się nie stało. Przyszedł nowy transport żydow-

skiej pościeli. 
– Skąd przyszedł? 
– Lepiej nie wiedzieć. 
– Tutaj, do kościoła? 
Anielica pokiwała współczująco głową. Upał na zewnątrz całkiem zawrócił 

w głowie tej starej kobiecie. – Co to, babciu, a dokąd to miał przybyć? Przecież 
tutaj jest resort pierza. Tutaj rozdziera się pierzyny. Zbiera się i czyści pierze… na 
pościel dla szwabów. No, proszę podejść, wyprowadzę panią. – Przeprowadziła 
pannę Diamant przez wysoki stos, obok wozów na zewnątrz i podeszła z nią do 
bramy. – Niech pani idzie w zdrowiu. – Zawołała w ślad za nią. 

Panna Diamant długo błąkała się po rozpalonych ulicach. Miała przed oczy-
ma obraz kościoła wypełnionego pierzem, pościelą. Bella, jej uczennica, też 
mówiła o pościeli, o miękkich poduszkach, puchowych pierzynach. Kłamstwo 
– powiedziała Bella. Ale te oto poduszki, te w kościele, na których tu i ówdzie 
dostrzegła, chociaż wcale nie chciała tego widzieć, brązowoczerwone plamy 
krwi − nie były kłamstwem. 

Gdy weszła na swoje podwórko, dostrzegła dzieci. Nadeszła pora rozpoczęcia 
lekcji. Nie mogła dać sobie rady. Na widok wychudzonych, rozpalonych maluchów 
obojętność ją opuściła. Musiała zacząć od nowa. Uwierzyć od nowa. – Musiała… 
aż do ostatniego tchu…

Nazajutrz panna Diamant zrobiła dla swojej ulubionej uczennicy Belli ostatnią 
rzecz, jaka była w jej mocy. Stara kobieta podeszła do łóżka, odsunęła poduszkę 
i wyjęła gruby tom oprawiony w skórę i pozłacany na brzegach – kompletne wy-
danie poematów Słowackiego, książkę, którą kiedyś wraz ze swoją przyjaciółką 
Wandą kupiły sobie w prezencie. Swój największy skarb. Poszła z nim do Belli. 

Zastała dziewczynę na balkonie w tej samej pozycji co parę dni wcześniej, na 
wpół czuwającą, na wpół drzemiącą. Bella nie wyglądała na zdziwioną czy prze-
jętą gestem nauczycielki. Obojętnie przysłuchiwała się jej jąkaniu, przyglądała 
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drżącym dłoniom, które wręczały jej książkę. – Prezent dla ciebie, Bello…
Wzruszyła ramionami: – Po co mi to? – odepchnęła od siebie nauczycielkę 

i jej książkę. 
Panna Diamant oparła dłoń o biodro, pochyliła się z trudem i odłożyła dro-

gocenny tom na podłodze balkonu: – Zrób z tym, co zechcesz. 

 
*

Panna Diamant niewiele spała w nocy. Trzy, cztery godziny na dobę zupełnie 
jej wystarczały. Jednak nie były to noce bezsenne jak przed rokiem. Tamte pełne 
były wyczerpujących starań, aby zatopić się w nocy. Dzisiejsze noce były pełne 
czuwania wypełnionego życiem, które nie miało w sobie nic z sennych koszmarów. 
Jasno zdawała sobie sprawę z tego, co się z nią dzieje. Wszystkie dawne drogi, 
którymi kroczyła, były przesłonięte mgłą pół snu pół jawy. Wszystko widziała 
jak przez welon, z oddali, w zamgleniu. Było oczywiste, że w taki welon chciała 
też otulić swoich uczniów. Bella miała rację, mówiąc o puchowych poduszkach 
– pożądaniu piękna, wiecznym poszukiwaniu dobra i wzniosłości… Pragnieniu, 
by kroczyć ścieżkami, które ciągną się nie po realnej ziemi, lecz choć odrobinę 
ponad nią. Ona, panna Diamant, była winna, a przecież wiedziała, że inaczej 
sama nie mogłaby żyć i podążać do przodu, inaczej nie mogłaby być nauczycielką. 

Teraz, kiedy zasłony opadły, potargane i rozdarte, a ona pozostała sam na 
sam z surowością „nagiej prawdy” Belli, wiedziała, że otchłań jest otwarta i że 
na nią czeka. Ale właśnie w tym wyraźnym momencie spotkania z nią przeszła 
jej ochota, aby się w niej zanurzyć (kiedyś Bella również śmierć postrzegała 
przystrojoną welonem piękna). Nagle zakochała się w tej oto surowej egzysten-
cji. Dobrze było istnieć, uczepić się tego okropnego piękna, które nosi miano 
życia. Czepiając się go, dobrze wiedziała, niczym pająk, którego pajęczyna jest 
porwana, że niebawem będzie snuć nowe wątki i łączyć je, aby się utrzymać, 
zapobiec upadkowi. 

Wiedziała też, że dzieci z podwórka, ten nowy początek, w końcu obudzą 
jej dawną naturę. Stworzy sobie nową muzykę, inspirację, która będzie jej 
towarzyszyć dalej… Stworzy to, co nazywa „stylem życia”. Czy musi się przed 
tym bronić, zwalczać w sobie? Musi to pielęgnować i przywoływać? Nie, ani 
jedno, ani drugie nie było ważne. Ważna była pełna czuwania, bezsenna noc 
wchłonięta przez nią, pannę Diamant, wiele miesięcy temu, które były tylko jej. 
Obojętność wspaniałego nieba, ziemskich zapachów – nikt tego nie postrzegał 
i nie czuł w taki sposób jak ona. Świat, jak go pojmowała, był niczyj, tylko jej, i to 
było potężne uczucie. Dawało siłę również do tego, aby przyjąć getto, które − jak 
je postrzegała – nie należało do nikogo, tylko do niej. I nasłuchiwała, jak w tej 
ciszy getto oddycha potem i strachem. Jakże wypełniona potrafi być cisza! Jak 
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pełna ruchu! Często przecinały ją niczym ostrze noża przeciągłe sygnały syren. 
To były alarmy przeciwlotnicze. Czasami zaraz po nich znowu robiło się cicho, 
a czasami dało się słyszeć daleki szum samolotów. 

Panna Diamant myślała o żelaznych skrzydłach w przestworzach. Jej serce 
wczuwało się w serce samotnego lotnika tam wysoko, na nocnym niebie. Co 
on sobie myśli? – zastanawiała się. – Co czuje w ołowianym pancerzu, gdy tak 
unosi się nad miastami, domami, milionami łóżek, w których śpią ludzie, męż-
czyźni, kobiety i dzieci? Co czuje, gdy trzyma los żywych w swoich rękach? Czy 
nie czuje się samotny, sam jeden pod wielkim niebem? Czy nie tęskni do kąta, 
z którym jest związane jego życie? Czy ma żonę, ukochaną, matkę, dziecko? Co 
jest siłą, która zmusza go do naciśnięcia przycisku i odpalenia nad dachami 
domostw ognistych rakiet, bomb? – Nie zastanawiała się, czy jest Niemcem, czy 
Rosjaninem, czy Anglikiem. Był jej uczniem, synem. Uczyła go czytać. Umiał na 
pamięć przynajmniej jeden poemat, choć jeden wiersz miłosny czy kołysankę, 
którą śpiewała mu matka. Być może nie wierzył już, że z niezmierzonej wysokości 
spogląda na niego oko Boga i widzi, co on robi. Ale w jego, lotnika, duszy musiało 
być przecież jakieś oko, którym sam patrzył na siebie. Gdzieś z pewnością miał 
w sobie korzenie cywilizacji, która przyszła z przykazaniem: „Nie zabijaj” – inaczej 
nie potrafiłby manipulować żelaznymi skrzydłami. Co go zmusza do naciskania 
przycisku − jego, ucznia, dziecko jakiejś matki, które zapewne kiedyś czuło łono 
dobroci i uśmiechało się dziecięcym uśmiechem niewinności?

Jej uwaga skierowała się ku dzieciom, maluchom, które miała pod opieką. 
W Europie, Azji i Ameryce, na wszystkich kontynentach, gdzie człowiek potrafił 
czytać i pisać, było wielu nauczycieli takich jak ona, panna Diamant, wielu zło-
toustych kaznodziei jak ona. Ale to jej uczniowie, ich uczniowie wznosili się do 
nieba na żelaznych skrzydłach, które siały śmierć. Więc jeśli tak, to z czym ona 
ma iść do garstki maluchów na gettowym podwórku? I z czym ma iść do nowego 
pokolenia niemieckich dzieci i dzieci innych narodów? Jak sprawić, by wyrosły 
na ludzi, których dłoń nigdy nie będzie chciała nacisnąć przycisku siejącego 
spustoszenie? Jak mogą dorosnąć i pozostać niewinne? Co jest ziarnem, które 
należy w nich zasiać? Literatura nie wystarczała, poezja nie wystarczała, muzyka 
nie wystarczała, religia nie wystarczała. – Więc co?

Zdarzało się, że gdy leżała w łóżku i dręczyła się takimi myślami, jej spokój 
bywał przerywany z ostrością, która jeszcze bardziej wstrząsała niż syreny alar-
mowe. Ostatnio dzieci też stały się niedobre. Możliwe, że dawał się im we znaki 
upał albo głód, a może obie te rzeczy naraz. Kręciły się na posłaniach. Przez 
otwarte okno słyszała, jak skrzypią i piszczą ich łóżka – a i one same często 
krzyczały przez sen głosem przerażonego ptaka, niewykrzyczaną skargą, która 
zawisała na igłach strachu. Często jakiś maluch płakał głosem podobnym do 
miauczenia, które dochodziło niczym z głębi lasu, zduszone westchnieniem. 
Czasami w nocnym powietrzu niosło się wołanie: „Mama!” – błędny, rozhuśtany 
statek, który zgubił drogę i tęsknił do ramion portu o imieniu czułość i opieka. 
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Panna Diamant obawiała się krzyków i płaczu śpiących dzieci. Wstawała 
z łóżka i boso szła do ich pokoju. Chodziła od posłania do posłania, nie mogąc 
zgadnąć, z czyich ust wyrwał się ten krzyk. Często właśnie tu, w sypialni, słyszała 
przez okna dziecięcy płacz, który dochodził z zewnątrz – z drugiego podwórka. 

Szła z powrotem do siebie, padała na łóżko i sama chciała krzyczeć z bez-
radności. Bała się… Drżała z zimna w czasie tamtych gorących nocy, szczękała 
zębami. Buszował w niej strach – niepojęty, tajemniczy, nigdy wcześniej niedo-
świadczany, który czynił ją obcą samej sobie, niszczył całe racjonalne myślenie, 
wciągając ją w ciemne labirynty przeczuć. 

W ostatnie dni lipca często odwiedzała ją Klara, żona Prezesa. Wpadała 
rankiem, niemal bladym świtem, aby nie zauważyli jej sąsiedzi. Była wystrojona, 
nosiła kapelusz, letnią sukienkę i białe rękawiczki. Pachniała mydłem i perfu-
mami. Jej buciki na wysokich obcasach wyglądały na nowe. Lśniły czystością 
i przyjemnie skrzypiały. Przychodziła obładowana paczkami z chlebem i kiełbasą, 
serem i marmoladą – dla dzieci. Nie marudziła długo. Ona i panna Diamant nie 
znajdowały już wspólnego języka. Obie, stara kobieta i jej dawna uczennica, 
zmieniły się. 

Wymieniały rzeczowe uwagi. Klara pytała o dzieci, a panna Diamant odpo-
wiadała na zadane pytania. Tylko raz Klara powiedziała tak po prostu, ni stąd, 
ni zowąd: – Przyszło zamówienie na tysiąc dziecinnych łóżeczek do resortu 
stolarskiego i na siedemset par dziecięcych bucików do resortu szewskiego. To 
może oznaczać, że te, które wysłano z getta, są dobrze zabezpieczone. 

– A może to dla niemieckich dzieci? – powiedziała panna Diamant, a gdy to 
mówiła, przyszedł jej do głowy obraz, który widziała w kościele: góra pościeli. 
Czym przykryłyby się żydowskie dzieci w nowych łóżkach? Potem dodała: – Ko-
bieta z naszego podwórka pracuje w punkcie używanej odzieży8. Sortują tam 
zakrwawione ubrania, które przychodzą wagonami do getta. 

Klara popatrzyła w bok, aby uniknąć pytającego spojrzenia panny Diamant: – 
Nie ma żadnej pewności, że to ubrania łódzkich Żydów… Być może… z prowincji.

– A co się stało z Żydami na prowincji?
Panna Diamant zadawała dziwne pytania. 
Po kilku dniach Klara przyszła ponownie i o czym by nie zaczynała rozmowy, 

panna Diamant wciąż wracała do tego samego tematu. Łagodna, rozmarzona 
panna Diamant przemieniła się w okrutną dręczycielkę i było jasne, że w jej starym 
sercu obudziła się niechęć do Klary. Stara kobieta obawiała się jej wizyt, zapa-
chu, który ze sobą przynosiła, skrzypienia jej nowych bucików. Panna Diamant 
chciała uciec, zamknąć drzwi i nie wpuszczać jej albo wręcz wynieść się z domu 
na cały dzień. Ale tego nie zrobiła. Od jej własnych pytań i od odpowiedzi Klary 

8 Punkt Sortowania i Użytkowania Odpadów, znany również pod nazwą Wydział Starzyzny, mieścił 
się przy ul. Brzezińskiej 15.



nie było ucieczki. Klara była posłańcem, który przychodził obładowany paczkami 
jedzenia, aby przekazać złą nowinę. 

Noce panny Diamant stawały się coraz bardziej rozświetlone przeczuciami. 
Szarzał w nich świt sądnego dnia. 

Pewnego razu Klara przyniosła pudełko zabawek dla najmłodszych: lalki 
i trąbki, szmaciane zwierzątka, pieski, misie, kotki, które przybyły do getta z ja-
kiegoś nieznanego miejsca, aby je tu oczyszczono i odnowiono. Z tego transportu 
Klara wzięła dla siebie to pudełko. Gdy panna Diamant ujrzała zabawki wyłożone 
na swoim stoliku, a jej chude dłonie zaczęły ich dotykać, podnosząc do oczu 
i do nosa, aby je lepiej poznać – Klara odsunęła się od stołu i wyjrzała przez 
okno. Stara kobieta tak długo patrzyła na lalki i szmaciane zwierzątka, aż jej 
oczy oślepły. Ujrzała i poczuła straszliwą historię, jaką opowiedziały jej zabawki.

Kazała Klarze zabrać z powrotem wszystko, co przyniosła. Jej dzieci już się 
nie bawią, powiedziała. Nawet najmłodsze z nich. 

Elegancka, wystrojona Klara rozpłakała się: – Prezes warszawskiego getta 
popełnił samobójstwo9 – powiedziała smutnym szeptem. – Zażądano od niego 
siedemdziesięciu tysięcy Żydów… Teraz Niemcy sami wykonują tę robotę. – Otarła 
twarz białą rękawiczką. – U nas nie dojdzie do tego… My jesteśmy potrzebni…

Od tego dnia Klara pozwoliła sobie na swobodę i zaczęła dręczyć starą 
kobietę „najbardziej tajnymi” informacjami, z którymi chyba sama nie potrafiła 
sobie dać rady. Każdego dnia przynosiła nową opowieść o zbrodniach, każdego 
dnia dzieliła się z nauczycielką trucizną, która ją zżerała. Już nie płakała. W jej 
oczach był obłęd.

Opowiadała pannie Diamant również swoje sny: – Śni mi się, że moje ręce 
stają się coraz ciemniejsze, coraz czarniejsze… Jestem kawałkiem węgla… Całe 
getto to góra węgla. Jestem na samym szczycie, czarna i ciężka, i wpycham 
wszystkich pod sobą w ogień… – Po czym kończyła jak zwykle: – Nam się nic 
nie stanie… Jesteśmy potrzebni. Mówi się, że Niemcy zostały zbombardowane… 
Hamburg, Brema… zrównane z ziemią…

Panna Diamant wyrzucała z pamięci postać Klary i jej słowa. Zajmowała 
się szkołą, była zatopiona w codziennych drobiazgach i siedziała na podwórku 
w czasie wykładów profesora Hagera, przysłuchując się jego słowom. Również 
sama spędzała z maluchami dużo czasu, rozmawiając z nimi, słuchając ich 
szczebiotu. Była pełna energii i otuchy, żartowała z kolegami i dziećmi. Tak, 
obudziło się w niej poczucie humoru. 

9 Adam Czerniaków, prezes warszawskiego Judenratu, odmówił podpisania obwieszczenia o przy-
musowym wysiedleniu Żydów z Warszawy, a faktycznie deportacji do obozu zagłady w Treblince, 
i 23 lipca 1942 r. popełnił samobójstwo.
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Z nieba spadł błogosławiony deszcz, orzeźwiając omdlałą ziemię. Uczynił też 
coś dla ludzi. Dzieci niczym cienkie, rozkołysane źdźbła trawy rozkwitały pod 
strumieniami wody. Bose, na wpół nagie, wypełniały ulice i podwórka swoim 
cienkim śmiechem i okrzykami. Dziewczyny wystawiały garnki i miski, aby na-
łapać deszczówki do mycia włosów. W tych dniach drożdże, znakomity lek na 
wszystkie dolegliwości, potaniały na czarnym rynku. Łatwiej też było dostać się do 
kooperatywy drożdżowej. Poza tym przyszła nowa racja kartofli. Oczywiście obok 
obwieszczenia o kartoflach pojawiło się też ostrzeżenie, aby być oszczędnym, bo 
więcej już ich w tym miesiącu nie będzie. Ale kto by tam myślał o przyszłości? 
Na razie było co wrzucić do garnka i co zjeść na surowo. 

A ludzie już taką mają naturę, że gdy ich brzuchy są pełne, to wyobraźnia 
zaczyna szaleć i ulatuje gdzieś bardzo wysoko i bardzo daleko. Więc tego sierp-
nia fantazja mieszkańców getta poszybowała na daleki Kaukaz, gdzie, jak się 
spodziewano, niebawem niemieckiej hydrze zostanie obcięta głowa. Wyobraźnia 
łódzkich Żydów wznosiła się też ku frontowi na zachodzie, gdzie wspierała żoł-
nierzy, aby jak najszybciej przynieśli wybawienie. Deszcz był niczym serdeczne 
pozdrowienie, a wieść o nowej racji kartofli – najlepszą nowiną przesłaną gettu 
ze świata. Świat przekazywał: „Trzymajcie się bracia, niebawem nadejdziemy, 
aby was ocalić!”. W Moskwie odbyła się wielka, dziesięciodniowa konferencja 
z udziałem Churchilla, podczas której zadecydowano, jak podzielony będzie 
świat po wojnie1. 

1 W dniach 12–17 sierpnia 1942 r. Stalin gościł w Moskwie premiera Winstona Churchilla. Dysku-
towano wówczas przede wszystkim sprawę otwarcia tzw. drugiego frontu w Europie Zachodniej.
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Kogo mogło obchodzić powiedzonko Herr Sutera: „Jeśli dla nas, Niemców, 
wybije godzina dwunasta, to wy, Żydzi, dożyjecie tylko jedenastej”. Naśmiewano 
się z tego. Rok 1942 był rokiem wyzwolenia. Mówiły o tym kamienie na ulicach. 
Nawet opuchnięci z głodu, wychudzeni dyzenterią, cierpiący na płucną gorączkę, 
konający na łożu śmierci – wszyscy mieli pewność, że wciąż mają dość siły, aby 
wytrwać i doczekać ocalenia. 

Oszołomieni deszczem i nową racją ludzie dzielili się ze sobą snami o czasach 
powojennych. Teraz już będą wiedzieć, jak żyć i używać życia, jak zmienić świat. 

Szolem, syn Iciego Meira Stolarza, przekazał matce Szejnie Pesi tę dobrą 
nowinę, co niemal tchnęło w nią nowe życie. 

– Wspaniale – Szejna Pesia poważnie spojrzała na zmęczonego Szolema, 
z którego „już nic nie zostało”. – Jak tylko doczekamy tej wytęsknionej godziny, 
wezmę cały bochenek chleba, okrągły, drogi, taki, jaki tylko wuj Henech potrafił 
upiec, położę go na stole, dam ci do ręki nóż i powiem: krój, ile chcesz. 

Szolem zażartował: – Oj, jesteś gorsza niż Bońcie Milczek2, mamo. On przy-
najmniej chciał bułkę z masłem. 

– Głupiec z ciebie – pokręciła głową. – Po co to mówię? Bo najgorszą rzeczą 
dla mnie jest to szarpanie się z tobą nad kawałkiem chleba. Gdybyś choć sam 
zwracał uwagę na to, aby nie zjadać jednego dnia całej racji. Wzruszasz ramio-
nami, co? No tak, jakże byś mógł zrozumieć serce matki?

– Po wojnie – powiedział Szolem – będziemy jeść na co dzień takie rzeczy, 
mamo, o jakich się nam przed wojną nawet w szabes nie śniło. Będziemy jeść 
mięso pieczone, smażone, z rusztu… Pierniki, torty, owoce, czekoladę. A pić 
będziemy herbatę z cytryną, mocną, z połową szklanki cukru. – Przypomniał 
jej: – Pamiętasz, jak przyniosłem perfumowaną herbatę od Sutera? – Powiedział 
to, aby ją rozweselić. Ale te słowa sprowadziły cień Iciego Meira. Żałoba spowi-
ła spojrzenia matki i syna. Icie Meir nie dożyje tej szczęśliwej godziny. Szolem 
pospiesznie starał się przywrócić dobry nastrój: – Może będziemy mieć swoje 
kury, gęsi, kaczki. Może krowę, świeże mleko, jajka, masło…

Szejna Pesia pokręciła głową: – Patrzcie, jakie wielkie oczy ma człowiek. 
Tobie się wydaje, że połkniesz cały wagon, co? Uwierz mi, nie będziesz takim 
obżartuchem. Jak myślisz, ile człowiek może zjeść? Głodnemu chleb na myśli. 
Sądzisz, że syty myśli o jedzeniu?

– Jakże mam nie myśleć o jedzeniu?
– Widzisz, co do tego masz rację… Mam na myśli kury, gęsi, krowy… – roz-

marzona uśmiechnęła się nieśmiało. – Jak już o tym mówimy… Myślisz, że 
nie kupiłabym sobie gdzieś kawałka sadu? Z dobrymi drzewami, gruszami, 

2 Postać z noweli Bońcie Milczek (jid. Boncze Szwajg) Icchoka Lejba Pereca z 1894 r. Prosty, biedny 
człowiek, który zarówno za życia, jak i po śmierci, zadowala się marzeniem o bułce z masłem, sym-
bol żydowskiego losu.
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jabłoniami, wiśniami, śliwami, kilkoma krzakami malin… odrobiną truskawek. 
Miałabym kawałek pola, nie takiego jak ta działka, lecz prawdziwego pola… 
Z kapustą… ogórkami, kartoflami i cebulą. Pięknymi i świeżymi, prosto z ziemi… 
Całkiem inne życie. Bo prawdę mówiąc, rozumiesz, nigdy nie przyzwyczaiłam 
się do miasta. W mieście człowiek marnuje życie. Tak to jest. Tutaj zestarzałam 
się i zgorzkniałam. Gdy żyjesz pomiędzy kamieniami i cegłami, a nie między 
drzewami i polami, sam stajesz się zimny jak kamień i gorzki jak żółć. Świat jest 
szalony, mówię ci. Ludzie sami zamieniają się w kamienie. Nawet na wolności. 
Bo czy w mieście człowiek jest wolny? Jeden nadeptuje drugiemu na odciski, 
jeden zagląda drugiemu do garnka. Jeden pożera drugiego z zazdrości. Człowiek 
nie na to został stworzony, uwierz mi. Człowiek został stworzony, aby żyć na wsi. 
Również jego charakter jest wówczas lepszy i swobodniejszy. Słyszysz, Szolemie? 
Według mojego mizernego rozumu miasto jest początkiem wszystkiego złego 
na świecie. Kto prowadzi wojny? Chłopi? Nie, ludzie z miasta. Gdzie się kradnie 
i morduje? Gdzie ludzie uganiają się za luksusem? Gdzie szukają tanich uciech? 
Gdzie harują całe życie w fabrykach? Wszystko to dzieje się w mieście. Nie chcę 
powiedzieć, że życie na wsi jest rajem. Oczywiście tam też jest ciężka praca. 
Ale takie harowanie jest zdrowe… A poza tym, Szolemie, kawałek ziemi czyni 
człowieka uczciwszym, słyszysz?

Szolem nie zgadzał się z nią: – Jaki pożytek z gadania, mamo? – rozłożył 
ręce. – Zawsze ci zazdrościłem, że miałaś sad w dzieciństwie, a ja spędziłem 
życie w suterenie. Ale tu chodzi o postęp. To widać w historii. Najpierw ludzie 
wędrowali, potem budowali osiedla, następnie wsie, jeszcze później miasta, 
wielkie miasta, ogromne miasta… Tego domaga się cywilizacja, a cywilizacja 
nigdy się nie cofa… Cały czas posuwa się do przodu. Pewnego pięknego dnia, 
za kilkaset lat, może cały świat będzie jednym miastem. 

– Nie do pomyślenia! – Szejna Pesia potrząsnęła siwą głową. – Kto potrzebuje 
cywilizacji, pytam się? Potrzebna jak dziura w moście. Czym stał się człowiek 
dzięki niej? Czy zmądrzał? Co ona mu dała? Miękką poduszkę pod siedzenie? 
Kolej zamiast konia i wozu? Automobil? A co, to człowiek nie może chodzić na 
własnych nogach? To po co ma nogi? Maszyny mają pracować za niego? A po co 
mu dwie ręce? A gdy już maszyna pracuje za niego i gdy już ma miękką poduszkę 
pod siedzeniem, gdy już jeździ koleją i ma już klozet, aby spuścić wodę, czy jest 
mu lepiej w życiu? Czy jest choć odrobinę szczęśliwszy? Jest tylko bardziej leniwy 
i ma więcej czasu, aby się martwić i myśleć, jak zaszkodzić drugiemu, jak lepiej 
kraść i rabować, jak mordować i doskonalić narzędzia zbrodni. 

– Mamo, nie rozumiesz – przerwał jej Szolem. – To wszystko przez kapitalizm. 
W socjalizmie cywilizacja będzie służyć człowiekowi. Każdemu bym życzył takich 
udogodnień. Każdemu bym życzył, aby mógł lecieć samolotem i zobaczyć inne 
lądy… życie innych ludzi.

– Idźże, idźże – nie dawała się zbyć – wielkie mi mecyje! Inne kraje, inne 
szmraje. Tutaj jest trochę cieplej, tam trochę zimniej, tu płynie woda, tam stoi 
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góra. Ważne rzeczy. Powinieneś wiedzieć, Szolemie, że gdy się dobrze zna jednego 
człowieka, to dobrze zna się całą ludzkość, a jeśli zna się kawałek ziemi, zna się 
całą ziemię. Widzisz, masz dowód, że im więcej ludzie jeżdżą, tym bardziej się 
nienawidzą. Wiesz dlaczego? Bo każdy rozpoznaje w drugim samego siebie. A gdy 
człowiek wie, że w środku wcale nie jest taką ważną osobą, że sam jest zachłan-
ny i zazdrosny, to ten drugi też musi być taki. Po co mam czekać, myśli sobie, 
aby ten drugi mnie obrabował? To lepiej ja okantuję go pierwszy. Bo człowiek, 
Szolemie, został stworzony po to, by żyć z drugim, ale czy zostało powiedziane 
– jak? Gdy pomiędzy jednym a drugim człowiekiem jest połać ziemi i kawałek 
płotu, płot odgradza od czynienia zła sąsiadowi, a kawałek ziemi uczy czynić 
dobro, wiążąc jednego sąsiada z drugim. Tak to jest. Ludzie nie są stworzeni do 
tego, by żyć w stadach jak bydło. Można uczynić wiele dla drugiego, ale tylko 
zachowując niewielki dystans. Wówczas wzajemna sympatia jest większa. Mam 
na myśli twój socjalizm. Każdy tłumaczy świat na sposób, jaki mu odpowiada. 
Gdyby mnie poproszono o radę dla świata, wprowadziłabym mój socjalizm: dla 
każdego człowieka kawałek ziemi ogrodzony płotem z małą furtką, aby można 
było wejść i wyjść. 

Szolem zdumiał się jej słowami. Sądził, że była przekonaną socjalistką 
i bundystką: – Socjalizm chce zburzyć wszystkie płoty i granice, mamo. A ty 
chciałabyś postawić nowe? Taką to socjalistką mi się stałaś? – był rozczarowany 
i rozgoryczony. – To, co głosisz, to egoizm, a nie socjalizm. My chcemy więcej, 
aby po wojnie świat był miejscem, w którym będzie kwitła miłość do człowieka, 
rozumiesz? 

Nie przejęła się jego pretensjami: – Miłość do człowieka, miłość do człowie-
ka… Dzisiaj niedobrze się robi od takich słów. Już widziano wiele takich miłości, 
które głosisz. Tak długo ludzie przytulają jeden drugiego, aż ktoś kogoś udusi. 
Człowiek, musisz wiedzieć, może czynić dobro i może być bestią, i właśnie z po-
wodu tych dwóch rzeczy musi istnieć kawałek płotu pomiędzy jednym a drugim. 

– Co się tak przyczepiłaś do tego płotu, mamo? No, to masz płot wokół getta. 
Podoba ci się?

– To drut kolczasty, nie płot. I nie ma furtki. Furtka jest ważna. 
Oboje uśmiechnęli się. Szolem pokręcił głową: – Z dnia na dzień stajesz się 

większym filozofem, mamo. Mówisz tak mądre rzeczy, że w ogóle nie można cię 
zrozumieć. 

Odpowiedziała mu serdecznym spojrzeniem. Jeszcze nigdy nie byli sobie tak 
bliscy jak ostatnio, jak teraz. 

 
*
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Szejna Pesia miała opuchnięte nogi. Opuchlizna zaczynała się od palców, 
po czym, bezkształtna, nabiegła, sięgała aż do grubego ciała ponad kolanami. 
Mimo to kobieta była żwawa. Nazywała swoje nogi „dyniami” i mówiła o nich jak 
o dwóch odrębnych stworzeniach. Złościła się na nie, przeklinała – a gdy jej nie 
dokuczały, wyśmiewała je. Tymczasem to ona wciąż rozdawała karty, nie one. 
Rozkazywała im z taką pogardą, jaką dobry generał żywi dla niezdarnej piechoty. 

Przez cały dzień nie zwracała uwagi na swoje nogi. Dźwigały ją do pracy 
w Punkcie Sortowania i Użytkowania Odpadów przez most w tę i z powrotem. 
Wiodły ją w kolejki i do żonatych synów z wnukami. Niosły ją po schodach do 
sąsiadów, z którymi się przyjaźniła, a także do sierot z podwórka, którymi się 
opiekowała, a które nazywały ją „babcią Szejną Pesią”. W ślad za dziećmi zaczęli 
się tak do niej zwracać również dorośli, którzy gromadzili się wokół niej zupełnie 
jak one. Miała swoje własne sposoby na każdą chorobę, a nawet wiedziała, jak 
przepędzić zły nastrój, napad strachu lub depresji. 

Mojsze Grabiarz, „król” podwórka, który samowolnie przejął komendę nad 
sąsiadami, dawny członek ferajny i gettowy policjant, żywił dla niej najwyższy 
szacunek. Gdy tylko ją widział na podwórku, od razu wrzeszczał do ludzi: – Z drogi, 
pozwólcie przejść człowiekowi!

Robił dla niej wolne przejście i zajmował się nią osobiście. Zdawał jej relację 
ze stanu zdrowia swojej żony i pytał o radę. Jego córeczka Maszeńka, snujące 
się za nim jak cień gadatliwe stworzonko, które powtarzało wszystkie słowa 
dorosłych, chowała się wówczas w luźne fałdy spódnicy Szejny Pesi i spoglądała 
w jej kierunku czujnym wzrokiem: – Połaskocz mnie, babciu Szejno Pesiu. 

Szejnę Pesię wzywano, aby łagodziła spory przy pompie, na działkach, kłótnie 
pomiędzy sąsiadami. Mieszała się do wszystkiego poza sporami małżeńskimi: 
– Pomiędzy męża a żonę nie powinien wkraczać nikt trzeci – mówiła, ocierając 
dłonią usta. 

Najczęściej można było ją spotkać przy drzewie wiśniowym. Choć oficjalnie 
drzewo należało do gminy, to przecież było jej, więc nie mogła być na nie obo-
jętna. Sam strażnik gminny uważał ją za jego właścicielkę. Skarżył się przed 
nią: – Widzi pani, babciu Szejno Pesiu, pani wiśnia nie ma w tym roku owoców. 
Spadają z drzewa, nim zdążą dojrzeć. Deszcz przyszedł za późno. 

Jej serce ubolewało z powodu drzewa, które dogorywało. Robaki rojąc się na 
gałęziach zżerały zeschłe liście. 

Rankiem Szejna Pesia miała towarzyszkę, z którą chodziła do resortu – była 
to Rejzl, dawna kucharka Cukermanów. Prawdę mówiąc obie kobiety nie mogły 
na siebie patrzeć. Pretensjonalna „pańskość” ujawniała się w każdym słowie 
Rejzli, a jej ulubionym powiedzonkiem było „U mnie to się robiło tak a tak…”. 
Szejna Pesia nie mogła tego znieść. Z kolei Rejzl nie mogła znieść autorytetu, 
jakim dla mieszkańców podwórka była żona prostego stolarza, była zazdrosna 
o szacunek, jakim ją darzono – uważała, że kobiety zrobiłyby lepiej, gdyby ją, 
Rejzlę, wybrały na swoją doradczynię. Ale ona i Szejna Pesia pracowały razem, 
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a człowiekowi lżej iść, gdy ma się na kim wesprzeć. Również Rejzl ostatnio led-
wo trzymała się na nogach. Więc szły objęte. Nogi jednej były chude jak patyki, 
a drugiej grube jak dynie. 

Resort Sortowania i Użytkowania Odpadów znajdował się na podwórku, 
z którego wszystkich mieszkańców wywieziono w ostatnich transportach. Aby 
zorganizować taki resort, nie musiano niczego przebudowywać. Opróżniono 
tylko pokoje z mebli, wstawiono stoły tam, gdzie ich nie było, poustawiano stołki 
dookoła stołów i resort był gotowy. 

W większości pracowały tu starsze i całkiem stare kobiety. Praca nie była 
ciężka, a pracownice nie musiały mieć do niej żadnych kwalifikacji. Która to z nich 
nie była znawczynią dobrych ubrań? Która to nie potrafiłaby oddzielić czystej 
wełny od wikunii3? Sortowały odzież dorosłych i dzieci według jakości i czystości. 
Niektóre ubrania były zakrwawione i poplamione, inne – zupełnie nowe, jakby 
nigdy nieużywane. W pokojach Wydziału Starzyzny unosił się dziwny zapach, do 
którego trzeba było się bardzo długo przyzwyczajać. 

Dyscyplina w resorcie była luźna. Nie pojawiały się tutaj żadne niemieckie ko-
misje, również Prezes ze swoimi ludźmi się tu nie pokazywał. Kobiety wykonywały 
pracę bez wielkiego pośpiechu, ale całkiem dokładnie i dobrze. Nie trzeba było 
ich pilnować, aby nie oszukiwały, bo one same chciały jak najszybciej odpraco-
wać należne godziny. Chciały mieć zajęte ręce, bo inaczej myśli płatały im figle. 
Niejeden raz, spoglądając na ubranie, widziały człowieka, który je nosił. Każde 
ubranie miało swoją naturę, swoją ludzką naturę, swój ludzki wiek i swoje własne 
zmarszczki, a ubranka dziecięce – swój urok. Więc lepiej było dla kobiet, kiedy 
ich ręce mięły te ubrania, aby wyglądały mniej ludzko. A palce koncentrowały 
się tylko na jakości materii. Jednak i tak wiedziano, że ciało, którego brakowało, 
było ciałem Żyda z prowincji, nie zaś, broń Boże, łodzianina czy kogoś, kto zniknął 
w czasie zimowego wysiedlenia. A mimo to bardzo smutno było tu pracować. 

Najlepszym sposobem szybszego spędzania czasu było rzecz jasna wpra-
wienie w ruch ust. I faktycznie, kobiece usta nie zamykały się do końca dnia, 
mieląc godziny niczym młynki kawę, od rana do południa, od południa do fajrantu. 
W drugiej połowie dnia kobiety zaczynały przygotowywać paczki dla siebie, do 
zabrania do domu. Każda Żydówka wyszukiwała sobie sztukę ubrania, która jej 
wpadła w oko, po czym jedna drugiej pomagała umieścić ją nad biustem lub wokół 
brzucha. Rewizje z reguły przebiegały spokojnie. Kierownik, jedyny mężczyzna 
w całym resorcie, uprzejmy, blady młodzieniec, patrzył na wszystko przez palce. 

Czasami zdarzało się, że tak pracując czy szukając dla siebie ubrania, kobiety 
natrafiały w kieszeni tej czy innej sztuki na liścik ze znajomym podpisem albo 

3 Wikunia – luksusowa wełna z wigonii (wikunii) andyjskiej, gatunku spokrewnionego z lamą. Praw-
dopodobnie autorka ma na myśli, że kobiety musiały umieć odróżnić czystą wełnę (czyli materiał 
drogi i porządny) od czegoś, co było w pośledniejszym gatunku.
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na zdjęcie znanej twarzy. W taki sposób również Szejna Pesia pewnego razu 
znalazła rubaszkę Walentina. Nietrudno było ją rozpoznać. Walentino rzadko ją 
zdejmował. Miała wyblakły liliowobrązowy kolor i jego rozmiar. Na świecie nikt 
inny nie miał takiej rubaszki. Innym razem znalazła w kieszeni na piersi przypinkę 
z fotografią bundowskiego przywódcy Isroela Lichtensztejna4 – taką samą, jaką 
nosili jej synowie i Icie Meir. A kiedyś wymacała w kieszeni długiego, kobiecego 
żakietu zdjęcie Ślepego Henecha, wuja Iciego Meira. Szejna Pesia złapała foto-
grafię, po czym wraz z dwoma dziecięcymi ubrankami, które przygotowała do 
przeszmuglowania dla swoich wnuków, szybko wetknęła pod sukienkę na piersi. 
W domu ukryła fotografię w szafie, nic o tym nikomu nie mówiąc. Wiedziała coś, 
czego nie powinny wiedzieć jej dzieci, czego nie powinno wiedzieć getto. 

Tutaj, w resorcie, nie rządziła Szejna Pesia, tu prym wiodła Rejzl. Głowa Szejny 
Pesi w ogóle rzadko kiedy pracowała. Myślami była przy Iciem Meirze, swoim 
mężu. Tutaj właśnie ją odszukał, tu spotkał się z nią twarzą w twarz. I nigdzie 
nie widziała go tak wyraźnie przed sobą jak tutaj. Mówił do niej o ważnych, 
a przecież dziwacznych rzeczach. Słuchała jego peror. Patrzyła, jak podnosi 
zaciśniętą pięść: – Szejno Pesiu – mówił – dlaczego przemilczasz tę rzecz przed 
dziećmi? Dlaczego nie rozgłosisz tego po całym getcie? Co tu jest jeszcze do 
ocalenia? Jesteśmy już skazani, Szejno Pesiu. Resorty nie pomogą. Rumkowski 
nie pomoże. Wszyscy Żydzi pójdą, prędzej czy później. Więc jeśli tak… jeśli tak… 
to należy walczyć, moja żono…

Kłóciła się z nim. On zawsze był w gorącej wodzie kąpany. Jak mógł powie-
dzieć, że jej synowie pójdą? No i co z tego, że są wychudzeni? Są zahartowani. 
Wytrzymają. – Głupcem jesteś, Icie Meirze – odpowiadała mu – popatrz na ludzi. 
Wielcy mi bojowcy! Przecież getto ledwo zipie. Największa walka to walka o to, 
aby pokonać kilka schodów. A wracając do tematu – Icie Meirze, dlaczego tego 
nie dostrzegasz? Gdyby się rzucić na Niemca, to dopiero będzie się prawdziwie 
przegranym. Co robić? Przerwać druty? Uciec? Dokąd?

Icie Meir wyciągał ku niej zaciśnięte pięści: – Broń, Szejno Pesiu, getto musi 
zdobyć broń!

Więc powiedziała mu prosto w oczy: – Zwariowałeś czy co? Jak zdobędziesz 
broń? Drogą powietrzną? Nie pamiętasz, że domy wokół getta są rozebrane5, 
że jeszcze nikt żywy stąd się nie wydostał? Mało to szubienic już postawiono na 
placu rybnym? A jak już by się i kto wydostał, to Polacy bez mrugnięcia okiem 
wydadzą go Niemcom. 

4 Izrael Lichtenstein (1883–1933), działacz społeczny i polityczny, pedagog, redaktor pism żydow-
skich. Był jednym z przywódców żydowskiej partii socjalistycznej Bund. Przez wiele lat łódzki radny. 
Zmarł podczas pobytu w USA jako delegat Bundu. Jego pogrzeb w Łodzi zgromadził tysiące łodzian. 

5 Wkrótce po zamknięciu getta Niemcy (rękoma Żydów z getta) zaczęli wyburzać budynki pomiędzy  
ul. Północną i Podrzeczną, tworząc pas oddzielający getto od części aryjskiej.
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– Ale, Szejno Pesiu – Icie Meir upierał się przy swoim – jeśli faktycznie nie 
ma żadnego wyjścia i jeśli trzeba nam polec, to łódzcy Żydzi powinni polec na 
stojąco… My, żydowski proletariat Łodzi, mamy piękne tradycje. Tylko nie na 
kolanach, Szejno Pesiu… tylko nie na kolanach.

– Tradycje, szmadycje – przedrzeźniała go, pełna bólu. – Kto jest na kolanach, 
kto? Nogi rzeczywiście spuchnięte, ale każdy stoi prosto. A my chcemy dalej żyć, 
nie zaś polec… Tak, mój mężu, trzeba być cierpliwym i walczyć… aby choć niektórzy 
się uratowali… Może nasze dzieci… Może i ja sama też. Icie Meirze, wybacz… ja 
też chcę żyć… przeżyć. Nie my przeznaczyliśmy cię na ofiarę… ale padłeś ofiarą, 
i tamci, którzy zostali wywiezieni w czasie wysiedleń, też padli ofiarą… To niech 
chociaż będzie to ofiara za coś… Niech przetrwają choć niewinne dzieci i jasne 
wnuczęta. – Tak argumentowała, spierając się z nim w wyobraźni, nie myśląc 
i nie wiedząc, co w tym czasie robią jej ręce. 

Wróciwszy do domu prała z krwi przeszmuglowane z resortu sukieneczki 
i koszulki, po czym obdzielała nimi sieroty na podwórku albo zanosiła swoim 
wnuczętom. W domu czuła się tak, jakby wracała z innego świata. Zapominała 
o Iciem Meirze i nie myślała o resorcie. Nie miała czasu. 

Nocą, leżąc w łóżku, wykłócała się ze swoimi dwoma „dyniami”, macała je i przekli-
nała, po czym naciskała brzuch. Opuchlizna zaczęła docierać w jego okolice. Również 
i to zachowała w tajemnicy. Nocą Icie Meir wracał do niej, a ona dalej spierała się 
z nim. Opowiadała mu dobre nowiny i przekazywała relacje z frontu, przywołując prze-
kręcone nazwy miejsc, które we śnie wymyślała. Śpiąc, zgrzytała zębami i zaciskała 
pięści jak dawniej Icie Meir. – Ty wiesz, że jestem uparta, Icie Meirze – mówiła mu. 
Wiedział. Ale i on był uparciuchem, więc żadne nie chciało ustąpić.

Za dnia, gdy rozmawiała z Szolemem, słyszała, jak przez nią przemawia Icie 
Meir: – Co ta twoja partia robi, ha? – zaczepiała syna. – Dlaczego nie zbierzecie 
się razem i czegoś nie zrobicie, co?

– Co chciałabyś zrobić? – Szolem nie zrozumiał. 
– Walczyć.
Słowo „walczyć” wypowiedziane spierzchniętymi ustami starej, opuchniętej 

matki, zabrzmiało szaleńczo i komicznie. Szolem roześmiał się: – Ojej! Prawdziwy 
się z ciebie zrobił dowódca, jak widzę, mamo. Nie na próżno ojciec mawiał, że 
powinnaś zostać generałem.

W duchu myślał, że matka ostatnio mówi dziwne rzeczy. Nie wiedział, czy 
ma się obawiać, że ona traci zmysły, czy też faktycznie znała sekretną historię 
z listem, który nadszedł od rabina z Grabowa6 i który dotarł do partii. On sam, 

6 Chodzi o list rabina Jakuba Szulmana z Grabowa, który został wysłany prawdopodobnie do Brze-
zin, a potem trafił do Łodzi. Rabin opisał w nim proces mordowania ludzi w Chełmnie niedaleko 
Dąbia. List dotarł do getta w styczniu 1942 r. Nie wiadomo, ile osób o nim wiedziało. Po wojnie 
trafił do Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej. Chava Rosenfarb cytuje go niemal dosłownie.
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Szolem, często również nie wiedział, czy jest przy zdrowych zmysłach, zwłaszcza 
w czasie wielkich upałów, gdy ulice były opustoszałe. Czy jemu samemu nie 
zdawało się, że wysiedleni wrócili, że chodzą po pustym getcie, po dziesiątkach 
chodników, a pomiędzy nimi wszyscy towarzysze, którzy zniknęli. Gdy nadszedł 
deszcz, zmył duchotę i przegnał złe duchy. Wiadomości były dobre. Myśl: „W roku 
1942 będziemy wyzwoleni!” stała się hasłem partii. Proroczy slogan „Wytrwać 
i przetrwać!” był drugim jej hasłem. 

Ale znowu zrobiło się gorąco i dobre wieści, zmęczone upałem, przestały 
nadchodzić. Kartofle zostały zjedzone, a Prezes dotrzymał słowa. Nowy transport 
nie nadchodził. Jednak zamiast popaść po prostu w rozpacz, getto oszalało, 
jakby wszyscy dostali udaru słonecznego. 

List grabowskiego rabina przyniósł ze sobą pewien Żyd z prowincji. Isroel 
odczytał go na posiedzeniu partii i komitetu młodzieżowego i teraz Szolem znał 
go na pamięć. 

„Najukochańsi” – pisał grabowski rabin – „na nasze nieszczęście wiemy już 
teraz wszystko. Dzisiaj pojawił się tu świadek, który był osobiście tam, w piekle. 
Znajduje się ono we wsi Chełmno, obok Dąbia, a wszyscy zostali pogrzebani 
w lesie, który nazywa się Lubaw7… Zabrano tam również tysiące Cyganów 
z Łodzi. Wszyscy są mordowani gazem, przez uduszenie. Serce martwieje, oczy 
zalewają się łzami. Nie myślcie, że pisze do was szaleniec. To wszystko brutalna, 
okrutna prawda. Człowieku, zerwij z siebie odzienie, tarzaj się po ziemi. Biegaj po 
ulicach i płacz, albo śmiej się oszalały. Może Bóg, błogosławione Jego imię, nas 
wspomoże i choć garstka ocaleje. Pomóż, Stwórco! Napiszcie, czy to wszystko 
już jest wam wiadome…” 

Szolem dobrze pamiętał scenę, jaka się rozegrała po przeczytaniu tego listu. 
Siedzieli w środku, w dusznej sypialni. Wszyscy wyglądali jak figury woskowe, 
skamieniałe i nieruchome. Sam Isroel siedział na krześle skurczony, marszcząc 
czoło, zaciskając wargi, zanurzony w swoich myślach. 

Grabowski rabin zwariował. „Nie myślcie, że pisze do was szaleniec”, pisał 
w liście. Żaden wariat nie wierzy w swoje szaleństwo. W liście nie było ani jednego 
słowa prawdy. Szolem dziwił się, że towarzysze tego nie rozumieją. Towarzyszka 
Brocha Koplowicz, taka zdecydowana w sądach, ta, która ze swoim pięknym, 
mocnym profilem i z lwią grzywą kręconych blond loków siedziała skurczona i ze-
sztywniała, bez przerwy głośno powtarzając imię swojej ośmioletniej córki. Kto 
ośmieli się zrobić coś złego jej dziecku? Najbezpieczniejsze przecież ze wszystkich 
są dzieci. Nie inaczej tylko nawet najrozsądniejsi mówili jak w gorączce. W końcu 
Isroel stwierdził, że należy przekazać to „pozdrowienie” Prezesowi, aby nie mógł 
robić z siebie męczennika.

7 Ofiary zamordowane spalinami w ciężarówkach były grzebane w lesie rzuchowskim odległym od 
Chełmna o 4 km.
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Również syjoniści mieli kopię tego listu i również oni dostarczyli go Prezesowi. 
W odpowiedzi Prezes stwierdził, że wie o tym już od dawna. 

Getto wypełniło się lunatykami. W resortach ludzie stali przy maszynach 
jak ogłuszeni. Narzędzia wypadały z rąk. „Dzieci do dziesiątego roku życia…” 
– brzęczały muchy nad głowami. Później doszło: „Również starcy…”… Kim są 
starcy? Ci, którzy mają ponad sześćdziesiąt lat? A ci, którzy mieli dokładnie 
sześćdziesiątkę, jak na przykład Szejna Pesia?

Wieczorami Szolem siedział z matką, która ostatnio stała się bardziej roz-
mowna. Gdy tylko byli razem, zaczynała snuć te dziwaczne myśli, swoją filozo-
fię. A on żartował, podważał jej słowa i czekał, aż będzie mówiła dalej. W tych 
słowach wyczuwał czułość, zatroskanie i obawę. Był do niej przywiązany – on, 
najwierniejszy ze wszystkich jej synów. Beniaminek. Był w głębi duszy pewien, 
że dokądkolwiek by poszła, on pójdzie razem z nią. Ochroni ją. Jest mężczyzną 
i obroni tę jedyną wierną miłość, jaka istnieje na świecie. 

Szaleństwo trwało kilka dni. Szolem miał rację. To była wydumana fantazja 
chorych umysłów – czego to człowiek nie wymyśli! Po jednym, drugim dniu getto 
przetrawiło wreszcie ten szalony sen. Nigdy nie było na świecie żadnego grabow-
skiego rabina, a wszystkie te straszne informacje o samym getcie również były 
wyssane z palca. Znowu zaczęto rozmawiać o racjach i o jedzeniu. Znowu miały 
nadejść kartofle, rzecz jasna nie w sierpniu, ale w pierwszych dniach września. 
Całe wagony czekały na transport do getta i każdy przemijający dzień, każda 
przemijająca noc przybliżały kartoflany dostatek. 

Szolem znienawidził chodzenie na spotkania młodzieżowe, choć nie potrafił 
z nich zrezygnować. Szimen, przywódca grupy młodzieży, cedził przez zęby nowy 
raport i wieści zdobyte dzięki radiostacji „Świt”. Niemcy przystąpili do ostatecznej 
likwidacji europejskiego żydostwa, rozpoczynając od Żydów polskich. Szimen był 
wysokim młodzieńcem. Pracował w resorcie metalowym, a jego żylaste, wielkie 
dłonie wydawały się silne i zręczne. Był bardzo uparty i oszczędny w słowach. Jego 
wypowiedzi były rzeczowe i suche, a każde słowo, które wychodziło z jego ust, 
miało w sobie jakąś twardość, zdecydowanie, których nie dało się zlekceważyć. 
Ale Szolem miał wątpliwości co do prawdziwości tego, co mówił. Kto wie, może 
radiostacja „Świt” była niemiecka? Może w ten sposób Niemcy chcieli złamać 
żydowskiego ducha? Szolem był tym, który po wszystkich tych informacjach 
pierwszy rozpoczął śpiew. Śpiewano ulubione, bliskie sercu pieśni – pieśni walki. 
W drodze do domu Szimen bił się pięścią w piersi: – Mnie żywego nie wezmą!

– Mnie też nie… mnie też nie! – odpowiadano mu. 
Wyglądało to na puste przechwałki, rodzaj dziecięcej zabawy. Jakby to były 

słowa, które nigdy nie będą wymagały realizacji! 
Isroel, najstarszy brat Szolema, był w tych dniach bardziej oddalony niż zwy-

kle. Stał się jeszcze poważniejszy i bardziej milczący. Od czasu do czasu jadał 
kolację z Szolemem i Szejną Pesią, ale wówczas uparcie wpatrywał się w talerz, 
sprawiając wrażenie, że słucha ich rozmowy tylko jednym uchem. Szolem nie 
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mógł mu tego wybaczyć i już nie wstydził się przyznać do rozgoryczenia, które 
w nim narastało. Isroel faktycznie miał ważne problemy do rozwiązania, ale jak 
mógł ich, swoich najbliższych, tak zostawiać na łasce losu? Szolemowi wydawało 
się, że trudniej być odpowiedzialnym za jedną matkę niż za całe getto. 

Kiedyś, gdy Isroel wyszedł, Szolem pobiegł za nim i zasypał go pytaniami: – 
Co słychać, tak między nami mówiąc? – powstrzymywał się wszystkimi siłami, 
aby nie wykrzyczeć przed Isroelem wszystkich swoich pretensji. 

– W getcie nie ma ani jednej sztuki broni… Wszystkie sposoby, aby cokolwiek 
zdobyć, zawiodły – odpowiedział Isroel.

– Czy prawdą są plotki o wysyłaniu wszystkich powyżej sześćdziesiątki? 
Isroel dalej mówił swoje: – Poza tym jest jeszcze kwestia odpowiedzialności 

zbiorowej. Jeden lekkomyślny krok i nie zostanie po nas nawet ślad. A poza tym 
nie ma do tego sprzyjającej atmosfery. Nie jesteśmy sami. Ten ma ojca, tamten 
matkę, dziecko. To wiąże ręce. 

– Cała rzecz może się okazać kłamstwem – Szolem próbował uderzyć w tony 
nadziei. 

– Czerniaków w Warszawie nie popełnił samobójstwa z powodu kłamstwa 
– Isroel był brutalny. 

– Ale przecież Łódź to nie Warszawa. Łódź to obóz pracy. Mama pracuje 
w resorcie… jest potrzebna…

– Trzeba będzie zmienić w dokumentach jej wiek na pięćdziesiąt lat… dobrze 
wygląda. 

– Tak, opuchlizna powoduje, że wygląda młodziej. Isroelu, jeśli coś się wy-
darzy… co mamy robić?

– Ukryć się.
– To wszystko, co postanowiliście?
– Kogo się da instalujemy w resortach, nawet dzieci poniżej dziesiątego roku 

życia. Zmieniamy metryki… – klepnął Szolema w ramię: – Trzymaj się.
Nocą, przed zaśnięciem, Szolem snuł fantastyczne plany, jak wydostać się 

z getta i uwolnić od Niemca. Zabicie kilku strażników w pobliżu drutów wydawało 
się proste. Było ich w końcu nie więcej niż dziesięciu-piętnastu. Szolem wyobrażał 
sobie, jak wraz z towarzyszami i tłumami Żydów z getta biegnie przez uliczki ku 
wolności. Trzyma matkę za rękę, ciągnąc ją za sobą. Na moment jej nie puszcza. 
Ona unosi pięści jak wszyscy, a z przodu biegnie Szimen, wysoki, uparty przywódca 
młodzieży. „Mnie żywego nie wezmą!” – uderza się pięścią w pierś. Szimen jest 
podobny do Isroela. Jest Isroelem. A Isroel jest Iciem Meirem, z kolei Icie Meir 
jest nim, Szolemem – i wszyscy prowadzą getto na wolność. 

 
*
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Nieoczekiwanie Szolem całkiem zapomniał o tych wszystkich troskach i oba-
wach, bo jego los nagle się poprawił. Miał jedzenia do syta. Był to cud i dziw 
tak niesłychany, że opuściły go wszystkie pesymistyczne myśli, a on sam miał 
wyraźny dowód na to, że wszystko obróci się ku dobremu. 

Zaczęło się wszystko od nowego komisarza, który przyszedł do resortu na 
miejsce Samuela Cukermana. Był to człowiek, który budził obawy już samym 
swoim wyglądem. Nazywał się Górny i na początku istnienia getta był policjan-
tem w Kripo. Ale chyba nie lubił tamtej pracy i jak tylko nadarzyła się okazja do 
objęcia niezłej posady, skorzystał z protekcji bardzo ważnej osoby, by podjąć 
pracę, jakiej szukał. 

Był młody i bardzo przystojny – wysoki, zdrowy, o jasnych włosach i wyglądzie 
boksera. Miał małe oczka o ostrym i mądrym spojrzeniu. A strach wzbudzał 
zwłaszcza swoim chodem. Chodził, stawiając na ziemi całą podeszwę buta, jakby 
każdym krokiem rozdeptywał niewidzialne robaki, a ponadto wyznawał zasadę 
Prezesa, że „bez kija w ręku będziesz gadał jak do ściany”. Wprawdzie nie nosił 
kija, ale miał zwyczaj policzkować zupełnie jak kiedyś Cukerman, a potrafił też 
kopnąć. Kopniaków używał swobodnie i często, a policzkował jedynie w najpo-
ważniejszych wypadkach. Robotnicy żartowali, że Górny prowadzi obuwnicze 
interesy na dupie każdego z nich. Górny potrafił też zdzielić deską, obcęgami, 
wszystkim, co mu się pod rękę nawinęło. Nie przebierał w środkach. 

Robotnicy drżeli przed nim, lecz lubili go, ponieważ nie pozwalał sobie na 
nic więcej niż bicie. Nigdy nikogo nie odesłał na Kripo, gdzie wciąż jeszcze czuł 
się jak u siebie w domu, i nikogo nie ukarał wpisaniem nazwiska na listę osób 
wytypowanych do wysiedlenia. Nigdy też nie wezwał policji, by kogoś areszto-
wała. Więc ludzie byli mu wdzięczni za jego ludzkie zachowanie i wychwalali go 
pod niebiosa. Przekazywano sobie z szacunkiem wiadomości o tym, jaki jest 
inteligentny, wychwalano pod niebiosa jego piękną niemczyznę i opowiadano 
sobie, że jego ojciec, który przed wojną był jubilerem, bardzo się szczycił swoim 
genialnym synem. 

Od czasu, kiedy zaczęły się rozprzestrzeniać dziwne pogłoski, a głowa nie 
była zajęta pracą, dni w resorcie ciągnęły się Szolemowi jak smoła. Czuł, że 
musi czymś zająć myśli i tak wpadł na „genialny” pomysł. Uporawszy się jak 
należy z produkcją, zaczął z odpadów drewna wyrabiać rozmaite cacka. Miał 
przy tym zabawę, która koiła nerwy. Robił wielbłądy z drewna, szkatułki na 
puder, papierośnice, portfele na legitymacje wycinane z forniru, a nawet rodzaj 
drewnianych bucików – eleganckie trepki dla pań. Wynosił to z resortu i dla żartu 
zaczął odwiedzać z tymi rzeczami córy gettowej arystokracji, biuralistki i kasjerki 
w kooperatywach. Cudeńka te były kuszące. Szolem wykonywał je, wyobrażając 
sobie dziewczynę, która będzie z nich korzystać. Robił je niczym zakochany i to 
zakochanie było widoczne w każdym drobiazgu. 

Z czasem robotnicy podchwycili pomysł Szolema i sami też się za to wzięli. 
Pomagali sobie wzajemnie, stojąc na czatach, aby majstrowie ich nie nakryli. 
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Dobrze było wynieść coś, co można było wymienić na „rumki”. Ale najważniejsze 
było, aby się tą pracą bawić, co pozwalało uciszyć myśli. Działalność ta prowa-
dzona była też jakby wbrew temu, co resort ostatnio produkował – skrzynki na 
amunicję.

Jedynie na ostatnim piętrze resortu, w tzw. „oddziale specjalnym” produ-
kowano jeszcze piękne meble – dla Biebowa i jego przyjaciół. Do pracy na 
górze przydzielono uprzywilejowanych stolarzy, jednak Szolem nie należał do 
ich grona. Nie cieszył się zaufaniem Górnego, który nazywał go „towarzyszem 
z organizacji”. Więc Szolem wyrabiał w tajemnicy swoje cacka również na przekór  
Górnemu. 

Było gorące popołudnie. Szolem siedział przy warsztacie i wycinał pudełeczko. 
Dzisiaj mu nie szło. Ręce były mokre od potu i pudełko wyślizgiwało się spomiędzy 
palców. Czarne koła wirowały przed oczyma. Wydawało mu się, że mdleje. Musiał 
zamknąć oczy, przeczekać, aż słabość przejdzie. Potem chciał je otworzyć i nie 
mógł. Pudełeczko wypadło mu z ręki. Głowa zwisała ciężko, jakby ważyła kilka 
pudów. Po chwili poczuł przed sobą jakiś powiew, szybki ruch i hałas. Resztką 
sił otworzył oczy i ujrzał przed sobą Górnego. 

Górnemu też było gorąco. Koszula przykleiła mu się do ciała, twarz miał 
czerwoną, oczy – opuchnięte. Dwie stróżki potu ciekły mu po policzkach tuż 
przy uszach. Trzymał pudełko Szolema, ważąc je w dłoni: – Jesteś dobrym fa-
chowcem, „towarzyszu z organizacji”. – powiedział spokojnie i powoli otarł pot 
z twarzy. A potem skoczył i pobiegł przez halę z zaciśniętymi pięściami, miotając 
się w poszukiwaniu ukrytych drobiazgów. – Sabotaż! – krzyczał, tupiąc nogami 
i wymachując rękami – wydobywając spomiędzy kawałków drewna tu i ówdzie 
ukryte cacka.

Szolemowi wszystko było obojętne. Nie czuł najmniejszego strachu. Cała hala 
wraz z Górnym wirowała mu przed oczyma, a jego okrzyki dudniły w uszach. I tak 
czekał na swoją porcję kopniaków, ale Górny już do niego nie wrócił. 

Następnego dnia na drzwiach hali pojawiła się informacja o karze, jaką miało 
być odebranie codziennych porcji zupy wszystkim robotnikom z hali na okres 
dwóch tygodni. 

Odbyło się zebranie robotników. Zaproponowano zorganizowanie strajku 
protestacyjnego. Górny może robić, co chce, ale zup nie może zabierać, bo bez 
zup robotnicy przepadną. Jednak większość z nich była przeciw strajkowi. To by 
jeszcze bardziej rozjuszyło Górnego. Więc zaproponowano, aby wysłać delegację, 
która poprosi komisarza o zrozumienie. Szolem wraz z bratem Motlem wybuchnęli 
gniewem, bo nie chcieli się zniżać do proszenia. 

To z kolei rozpaliło pozostałych: – Wszystko to twoja wina! – rzucono się na 
Szolema. – Cierpimy przez ciebie!

Rozgoryczony Szolem kiwał głową. Tacy właśnie byli jego towarzysze pracy! 
Ponad połowa z nich to byli ludzie nowi. Z dawniejszych fachowców część już 
zmarła. Niektórzy wyjechali z rodzinami, a pozostali to fajtłapy i „klepsydry”. 
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Zgromadzenie postanowiło wysłać jednoosobową delegację i ku zdumieniu 
Szolema wybór padł na niego.

– Za nic w świecie – Szolem pokręcił głową, czując, jak czarne kręgi wirują 
mu przed oczyma. Ledwo stał na nogach. – Nie będę go o nic prosił – obwieścił. 
– Jeszcze pogorszę sprawę i później będziecie mieć do mnie pretensje. 

Zaczęto go nagabywać, aby jednak poszedł: – Gdy pójdzie kto inny, to oberwie. 
Ciebie poważa. Widziałeś przecież, że nawet cię nie dotknął. 

To było dziwne i Szolem też się temu dziwił. Nie bacząc na okazywaną mu 
niechęć, musiał przyznać, że jeszcze nigdy od Górnego nie oberwał. W końcu 
dał się uprosić i poszedł jako delegat całego zgromadzenia.

Wszedłszy do biura komisarza, Szolem powiedział bez śladu lęku: – Przyby-
wam jako delegat całej hali. Z powodu kary. 

Górny podskoczył. Podbiegł do drzwi i zaryglował zamek, jakby chciał złapać 
ptaszka do klatki. Jednak, ku zdumieniu Szolema, twarz jego zmieniała się. Oczy 
nie były już przymrużone i pełne gniewu. Jego twarz, czerwona i zlana potem, 
sprawiała wrażenie zmęczonej, a on sam zaczął się wydawać niższy niż zwykle. 
Podszedł do Szolema, a gdy mówił, również jego głos zdawał się mieć inne 
brzmienie – głębsze, cięższe: – Pożar zażegnany. Ale nas obserwują. Tak czy siak 
podejrzewają nas o sabotaż, ja jestem odpowiedzialny za wszystko. A co będzie, 
jak wezmą cały resort, tak jak stoi, i przeznaczą do wysiedlenia?

Twarz Górnego przybrała swojski, ludzki wyraz. Szolem stojąc tak, niemal nie 
zemdlał, lecz w środku, w sobie, poczuł się znacznie lepiej. – Na czym nas pan 
złapał, panie Górny? – zapytał, jakby Górny nie był wielkim komisarzem, lecz 
sąsiadem z podwórka. – Do każdego pudełeczka, które wyrabiamy, używamy 
odpadków drewna, które i tak idą na spalenie. To zatem ma być kradzież? To 
można nazwać sabotażem? 

 – Oczywiście, że to sabotaż. Czy to resort pudełeczek? Żartów? A co by było, 
gdyby tak w trakcie tego wszystkiego wpadła komisja? – rzeczowo zapytał Górny. 

Szolem udawał, że nie słyszy tej uwagi: – Dlaczego nie ukarze pan tych, którzy 
wynoszą całe wagony drewna? – odpowiedział na to. – I cóż takiego można sobie 
kupić za te parę pudełeczek? Chleba? Kartofli? Nie. Odrobinę fusów kawowych 
do zapchania żołądka. A ilu to prawdziwych stolarzy pozostało jeszcze przy życiu, 
co? Chce pan, abyśmy wszyscy zdechli? Dlatego odbiera pan nam zupy? No to 
nie będzie pan miał z kim pracować, panie Górny. Ostrzegam pana. I pytam, 
gdzie się pan bez nas podzieje? 

Szolem czuł, że przekracza miarę. Ale ku jego zdumieniu Górny nie wpadł 
we wściekłość. Zaczął się wręcz usprawiedliwiać: – Czy myślisz, że robię to dla 
przyjemności? Proszę, uwierz mi, nie jestem takim psem, za jakiego wszyscy 
mnie uważacie. Czy nie chcę tego samego, co wy? Czego wszyscy chcemy? Są-
dzisz, że prowadzę niemiecką politykę w tym resorcie? Czy uważasz, że moim 
życiowym celem jest produkowanie skrzynek na bomby? Chcę przeżyć wojnę tak 
samo jak ty i dlatego… – W tym momencie nachylił się ku chłopcu i powiedział 



177

nieco ciszej: – Kiedyś chciałbym porozmawiać z twoim bratem. – Szolemowi 
natychmiast rozjaśniło się w głowie. Ot, tak to było. Wszystko dzięki Isroelowi. 
Dlatego Górny go nie dotknął. Chłopcu jeszcze bardziej zakręciło się w głowie, 
ale jednocześnie rozpogodził się, poweselał i uśmiechnął się, gdy Górny konty-
nuował szeptem: – Po wojnie – komisarz kiwał głową poważnie i ze smutkiem 
– wiem, co o mnie powiecie… Ale to nie będzie słuszne. Musisz zrozumieć moje 
położenie. Nie jestem członkiem partii. Ale nie sądź, że daleko mi do was. Mój 
brat w Paryżu jest ważnym bundowcem… No i czy widziałeś, abym kiedykolwiek 
wydał kogoś w łapy Kripo lub policji?

Szolem wyprostował się i wówczas poczuł się o głowę wyższy od wysokiego 
Górnego. Jaką wielką siłę posiadał Bund! Jak dobrze było należeć do organizacji! 
Jakże dzięki niej czuł się silny i dumny! I z wielkiego entuzjazmu, napięcia i emocji 
poczuł, że nogi zaczynają się pod nim gwałtownie załamywać, jakby miał upaść, 
więc szybko odpowiedział, obawiając się, że wkrótce nie będzie w stanie wydobyć 
z siebie słowa: – Proszę zdjąć karę, panie Górny.

Górny pokręcił głową: – Co to, to nie. Muszę udowodnić, że panuję nad re-
sortem. Ale pójdę na kompromis. Jeden tydzień bez zup.

Głowa Górnego wirowała przed oczyma Szolema, a wraz z nią cały gabinet. 
Ale miał jeszcze siłę, by rzec: – Niech pan pamięta, panie Górny, wojna się 
niedługo skończy. 

– Niech ci będzie, „towarzyszu z organizacji” – tym razem to określenie za-
brzmiało nieco przyjaźniej. – Daje wam tylko cztery dni kary.

– Ani jednego dnia! – Szolem nie mógł już rozróżnić rysów twarzy komisarza. 
Słowa Górnego brzmiały, jakby dochodziły z odległego pomieszczenia: – 

Dobrze. Zrobię to dla ruchu… I powiedz swojemu bratu, że chciałbym z nim 
porozmawiać.

Szolem zmierzał do wyjścia. Powinien był podążać w kierunku drzwi wyprosto-
wany, dumny. I szedł prosto i dumnie, ale żeby nie upaść, złapał się za klamkę. 
Miał jeszcze tyle siły, by się obejrzeć w stronę komisarza i powiedzieć: – Mam 
do pana prośbę, panie Górny. Te wszystkie pudełeczka i drobiazgi, które pan 
zarekwirował, nie są panu potrzebne. Proszę je nam oddać. 

Jaki wyraz przybrała twarz Górnego, nie widział, bo kręciło mu się w głowie. 
Lecz głos Górnego był już taki jak dawniej: – Jak ci oddam, to ci się ciemno zrobi 
przed oczyma. Precz stąd, psi synu! Dać ci palec, a ty chciałbyś całej ręki? 

Szolem próbował otworzyć zamek w drzwiach, ale nie mógł. Górny położył 
obie ręce na klamce i szepnął Szolemowi do ucha: – Chcesz pracować w „od-
dziale specjalnym”?

Serce w piersi Szolema zadrżało. Zaraz też dobył się z niego głos niewyraźny, 
zachrypnięty: – Mój brat… Motl… on też… proszę i jego wziąć. 

Górny znowu wpadł w gniew: – Widzieliście go?! Daje się mu palec, to chce 
całej ręki! Dobrze, twojego brata też wezmę.

Szolem dowlókł się na swoje miejsce w hali i zemdlał.
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„Oddział specjalny” znajdował się na czwartym piętrze resortu. Okazuje się, 
że sam Herr Biebow ukrywał przed inspekcjami warsztat produkujący meble 
z najdroższego drewna dla najbardziej wpływowych Niemców, z którymi utrzy-
mywał kontakty handlowe.

Minęło nieco czasu, nim Szolem poszedł pracować na górze. Wcześniej Górny 
zlecił jemu i Motlowi wykonanie ważnego zamówienia na szafki biurowe, które 
miały być zrobione w ekspresowym tempie.

– Ledwo stoję na nogach – Szolem próbował odmówić. 
– Dla mnie możesz stać na głowie. Będziecie pracować również w nocy – 

przełożony polecił sucho. 
Szolemowi ledwo udało się uwolnić z tej pracy Motla: – Jemu więcej nie 

trzeba, panie Górny – ostrzegł pryncypała. – Jeszcze go wyniosą stąd w takiej 
szafce nogami do przodu, a panu ubędzie kolejny fachowiec. 

Dla Szolema czas przestał się dzielić na dzień i noc. Nie było nawet podziału 
na godziny. Wszystko, co było, to stos desek, które należało połączyć, zamieniając 
je w szafę na dokumenty. Inne rzeczy – resort, getto, Szejna Pesia, partia, towa-
rzysze – zniknęły. Nie tylko mózg przestał pracować, ale także żołądek. Wszyst-
ko, co czuł młody chłopak, to para rąk, które piłowały i heblowały, polerowały 
i lakierowały. Ręce miał silne. Na nich trzymało się ciało, im podporządkowane, 
przez nie wspierane. Szolem nie miał już zawrotów głowy i nie mdlał. Każdego 
wieczoru Górny przysyłał dobrą zupę dla czterech pracowników, którzy ledwo 
zauważali, co jedzą, czy jedzą w ogóle cokolwiek. Tylko jednej nocy wszystkie ich 
zmysły były przytomne. Prezes Rumkowski, który zdaje się miał coś ważnego do 
obstalowania, przyszedł, aby popatrzeć, jak idzie praca. Przechadzał się pośród 
na wpół gotowych szaf, potrząsając ze znawstwem bujną czupryną i zaciskając 
usta: – Dobrzy z was chłopcy – powiedział na koniec raczej w kierunku szaf 
niż do pracowników, po czym zaczął wsuwać i wysuwać szuflady. Wyglądał na 
zamyślonego.

Jeden z robotników szturchnął Szolema: – To właściwy moment, aby poprosić 
Starego o talon. 

Szolem nie chciał o tym słyszeć: – Nie widzisz, jaki jest zły? Może coś się 
szykuje?

Trzeci robotnik roześmiał się: – Może po prostu przeżarł się i boli go brzuch?
Szolema to jednak nie uspokoiło: – Nie wygląda tak władczo jak zwykle. 

Popatrzcie tylko, jak się pochylił i skurczył. Towarzysze, coś się nie zgadza – 
wnioskował Szolem. – Jego twarz mi się nie podoba. Popatrzcie też, jakie ma 
rozwichrzone włosy. Dopiero co taki był z niego gość, elegant. A poza tym, jak 
sądzicie, dlaczego tu przyszedł? Najprawdopodobniej nie może spać. On musi 
coś wiedzieć, chłopaki. 
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– Ale z ciebie bydlę – odpowiedział pierwszy robotnik. – Lepiej nie zmarnujmy 
takiej złotej okazji. 

Prezes wyjął z kieszeni notes i zaczął coś szybko zapisywać. Robotnicy 
zorientowali się, że w końcu może zauważyć, iż przerwali pracę, więc stukając 
młotkami, niby pogrążeni w robocie, na migi ustalali, kto ma poprosić o talon. 
Jak zwykle los padł na Szolema. 

Chłopak, który sam chciał się jak najszybciej uwolnić od nagłych złych myśli, 
jakie przyszły mu do głowy na widok Prezesa, zbliżył się doń z heblem w dłoni. – 
Panie Prezesie – ukłonił się, czując, jak wali mu serce i pulsują żyły. – Czy mogę 
zamienić z panem słowo? – Prezes nie podniósł głowy, dalej pisząc w notesie, 
tylko coś odmruknął. Szolem słyszał szczękanie własnych zębów i wiedział, że 
strach w tym momencie pojawił się dlatego, że jest taki słaby fizycznie. I wiedział 
też, że chociaż jest zdenerwowany, w tej chwili musi wydusić z siebie te parę 
zdań. – Panie Prezesie, pracujemy dzień i noc – zaczął. – Jesteśmy najlepszymi 
fachowcami… Mamy opuchnięte nogi… 

Prezes zatrzasnął notes i schował go do kieszeni. – Wynagrodzę was – po-
wiedział jakby do siebie i skierował się ku schodom. 

Czterech robotników nie posiadało się z radości. – Chłopaki, będą taloniki! 
– zanucił jeden z nich i zaczął zgadywać, ile mięsa i cukru zapisze im Prezes. 

– Na pewno nie wygłupi się – odpowiedział na to inny – dając nam talon jed-
norazowy. Myślę, że da nam jeden talon raz na dwa albo trzy tygodnie. Widział, 
jak wyglądamy. Wie bardzo dobrze, że bez nas się nie obejdzie. Chłopaki, pój-
dziemy do sklepu dietetycznego8, pokażemy taloniki, a wówczas sprzedawczynie 
w białych fartuchach otworzą usta ze zdumienia, zaś tragarz zaniesie nam do 
domu paczki z jedzeniem. 

Jak spod ziemi wyrośli obok nich strażacy, którzy pilnowali resortu. – Dosta-
niecie talon od Starego, chłopaki? – zapytał jeden z nich. 

– Nie musicie się przed nami kryć – powiedział inny – wszystko słyszeliśmy. 
Powiedział, że was wynagrodzi, więc powinniście nas zapytać, co oznacza to 
słowo w ustach Starego. 

Stało się jasne, że przyszli ubić interes i faktycznie od razu przystąpili do rze-
czy: – Dam wam czterysta marek w ciemno! – zaproponował jeden ze strażaków. 

Jeden z robotników odpowiedział pół żartem pół serio: – Ja chcę cały tysiąc.
– Dam panu pięćset! – zareagował na to drugi strażak.
Oczy czterech robotników zrobiły się wielkie ze zdumienia i okrągłe jak piłki, 

a ich spojrzenia przeskakiwały od jednego strażaka do drugiego. Szolem panował 
nad sobą. Nakazał strażnikom wyjść, aby mógł się naradzić z towarzyszami. – Nie 

8 Punkty rozdzielcze Wydziału Aprowizacji pod nazwą RI i RII, w których na rachunek opieki społecz-
nej wydawano dodatkowe przydziały żywnościowe, początkowo dla chorych i położnic, z czasem 
dla grup uprzywilejowanych, a także dla ciężko pracujących.
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bądźmy głupcami – zwrócił się do nich. – Słyszeliście, ile chcą dać w ciemno? To 
strażacy, dostają talony, więc wiedzą, ile jest wart talon Starego, a jeśli dla nich 
ma taką wartość, to i dla nas też powinien mieć. Poczekajmy i zobaczmy sami. 

Szafy były gotowe na czas, a następnego dnia po ich ukończeniu Szolem 
nie mógł wstać z łóżka. Na szczęście przyszedł Motl i opowiedział, że Górny jest 
zadowolony, daje Szolemowi tydzień na odpoczynek, a nawet polecił przysyłać 
mu zupę do domu. 

– Nie przyszedł żaden talon? – zapytał Szolem. 
Talon nie przyszedł. Ale gdy Szolem po tygodniu wrócił do pracy, robotnicy 

wybiegli mu naprzeciw i przekazali dobrą nowinę. Uściśnięto mu dłoń i pogra-
tulowano. Niemal zaniesiono go do biura Górnego, który wręczył mu karteczkę 
i poinformował z uśmiechem: – To „PW”, tj. „Proszę wydać” – talon na podwójną 
porcję dodatkowej zupy. 

Pomoc przyszła od samego Górnego i z „oddziału specjalnego”, gdzie Szolem 
i Motl zaczęli w końcu pracować. 

Górny naprawdę zaprzyjaźnił się z Szolemem i coraz częściej oddawał mu 
swoje własne, dodatkowe porcje zupy, dając przy tym do zrozumienia, że jego 
brat Isroel powinien o tym wiedzieć. Zupa była dla Szolema i Motla – i z jej to 
powodu rodziły się drobne tarcia pomiędzy braćmi. Motl mianowicie uważał, 
że zupa nie powinna być dzielona na pół, lecz że on powinien dostawać dwie 
trzecie – również dla swojego dziecka. Czy Szolem nie kochał bratanka? Ale 
niełatwo było mu ustąpić Motlowi, bo chciał postawić Szejnę Pesię na nogi. 
Faktycznie poprawiono jej wiek na pięćdziesiąt lat, ale powinna była wyglądać 
o wiele młodziej, aby jej uwierzono. A i on sam ledwo chodził. A po drugie, Górny 
był jego przyjacielem i sympatykiem jego partii, a nie Motla – a gdyby nie on, to 
Motl niczego by nie miał. Ale Motl postawił na swoim. Szolem poddał się, jakby 
jego przeznaczeniem było to, że w getcie nigdy nie będzie syty. 

Mieszkanie Biebowa – bo meble były dla niego – również należało do świa-
ta, na który patrząc, czuło się, że patrzy się na ekran w kinie. To, co się tam 
widziało, zdawało się nie mieć żadnego związku z prawdziwym życiem9. Nawet 
to, co spożywały tam usta – łyk wódki, kawałek chleba z serem, talerz pełen 
ziemniaków – wydawało się równie nieprawdziwe. Prawdziwa była tylko paczka, 
którą się niosło do domu – a w niej połówka chleba z kawałkiem szynki. Dopiero 
w domu, siedząc naprzeciw Szejny Pesi, Szolem mógł rozkoszować się szczęściem. 

Chleb z szynką Szejna Pesia sprzedała. Na czarnym rynku chleb kosztował 
niebotycznie drogo, a na szynkę to w ogóle nie było ceny. Będą mieli z czego 
żyć przynajmniej przez dwa tygodnie, tak sądzili Szolem i Szejna Pesia. Będą 
żyć jak ludzie. 

9  Hans Biebow mieszkał poza gettem przy al. Kościuszki (Hermann-Göring-Straße 21 m. 25), a po 
1942 r. na ul. Jaracza (Moltkestraße 157/211).
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I tak, jak kłopoty chodzą parami, również szczęście nie chadza w pojedynkę. 
Za kilka dni Górny otrzymał zamówienie do wykonania w Sonderkommando, więc 
posłał tam obu braci – Szolema i Motla, przypominając im przy okazji: – Nie 
zapomnijcie powiedzieć swojemu bratu, co dla was robię. 

Zamiast metalowych menażek Szolem i Motl zabrali do pracy w „Sonder” 
wielkie garnki. Szejna Pesia dała synowi największy garnek ze swojego dobytku 
– ten, w którym przed wojną gotowała na szabas. 

Zonderowcy, obdarzana szacunkiem kasta policji, dostawali wspaniałe zupy. 
Szolem i Motl czekali z garnkami, aż zonderowcy się nasycą, a potem również 
otrzymali swoje porcje. Wydzielanie odbywało się w piwnicy i tam też dwaj bra-
cia siadali na podłodze, postawiwszy garnki między nogami, po czym zabierali 
się do jedzenia. Zonderowcy przyglądali się, jak ci dwaj bracia niskiego wzrostu 
opróżniają wielkie garnki. Dopiero przy ostatnich łyżkach Szolemowi zaczęło się 
odbijać. Ale nie mógł przestać jeść. Zupa miała lepszy smak niż posiłki w domu 
Biebowa – a gdy obaj wyskrobali garnki do dna, zonderowcy zaczęli się z nimi 
przekomarzać. 

– Chłopaki, chcecie jeszcze? – pytano ich. 
– Tak – jęknęli obaj bracia. 
Ponownie postawiono przed nimi pełne garnki. Zonderowcy stali obok i do-

pingowali, zakładali się i śmiali do rozpuku. Bracia zaś bekali i jedli. 
Po takim popołudniu Szolem ledwo mógł ustać na nogach. Jego głowa 

skąpana była w pocie. W środku żołądek chciał pęknąć. Zupa nie mogła sobie 
znaleźć w nim miejsca, więc szukała drogi na zewnątrz. Zagryzł zęby i połknął ją 
z powrotem. Nieźle go męczyło to, co zjadł, ale nie wolno mu było tego zwymio- 
tować.

Ledwo dowlókł się do domu z wielkim garnkiem zupy, który mu dano na 
drogę. Szejna Pesia promieniała. Z tego, co Szolem przyniósł do domu, można 
było przygotować osiem-dziewięć niezłych porcji. Zaraz po przyjściu do domu 
Szolem rzucił się na łóżko: – Będziemy bogaci, mamo! – wyjęczał. 

Choć Szolem i Motl pracowali w Sonderkommando wedle zasady „PP” – 
pracuj powoli, praca skończyła się pewnego pięknego dnia, i tegoż to właśnie 
dnia Szolem wrócił do domu z ostatnim garnkiem zupy oraz ze szczególnym 
upominkiem – kawałkiem kiełbasy. Kiełbasa była takim skarbem, że Szolem, 
wlokąc się ulicą, myślał, że za ten skarb będzie mógł godnie żyć z Szejną Pesią 
jeszcze co najmniej przez cztery tygodnie. Uśmiechał się do siebie i niecierpliwie 
wyczekiwał chwili, kiedy zobaczy wyraz twarzy Szejny Pesi. Ale radość tę zmąciła 
mu nagła myśl: pójdzie do szpitala dla chorych na płuca i rozdzieli zupę pomiędzy 
towarzyszy. W końcu człowiek nie żyje tylko dla samego siebie. 

Gdy myśl ta zaświtała mu w głowie, zaraz skręcił w kierunku szpitala. Szedł 
żwawiej, pewniej, serce biło mu z napięcia i emocji. Minął dopiero co rozwie-
szone plakaty, które informowały, że Prezes wygłosi mowę na dziedzińcu straży 
pożarnej. „Wariat”, śmiał się Szolem do samego siebie. „Nic tylko gada. Więcej 
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nie potrafi”. Nie mógł wybaczyć Staremu talonu, który od niego otrzymał za 
nocną pracę. Do szpitala go nie wpuszczono. Przy bramie stał policjant, który 
go poinformował: – Nie dzisiaj… rozkaz. 

Wróciwszy do domu, Szolem powiedział Szejnie Pesi: – Mamo, mam genialny 
pomysł. Dzisiaj w nocy zrobimy bal. Zwołamy całą rodzinę. Motla, Josiego z dziećmi. 
Gdzieś dorwę Isroela i przyprowadzę go za uszy… Choć raz zjemy wszyscy razem. 

Szejna Pesia zaraz wzięła się do roboty. Zrobiła babkę z fusów kawowych 
i dla wnuków kilka macy z czystej mąki. 

Po dwóch godzinach wszyscy siedzieli przy stole, a dwoje wnuków na kolanach 
Szejny Pesi. Również Isroela Szolem przyprowadził „za uszy”. Jedli zupę i babkę 
posmarowaną marmoladą. Dwoje wnucząt dostało po kawałeczku kiełbasy do 
gryzienia. Dorośli spoglądali na ich małe, tłuste usta, przełykając ślinę. 

Choć byli w codziennych ubraniach, zmęczeni codzienną pracą, czuli się 
odświętnie podczas tej niespodziewanej rodzinnej uczty. Nawet Isroel wydawał 
się przejęty tym spotkaniem. Jego małe, szare oczy wyrażały spojrzeniem to, 
czego nigdy nie potrafił powiedzieć słowami. Głośno zauważył: – Jutro miną trzy 
lata od rozpoczęcia wojny. 

Szolem uderzył obiema pięściami w stół i wesoło rzekł: – Jeśli po trzech 
latach możemy tak tu siedzieć wszyscy razem, to Niemcowi nic już nie pomoże.

Głowa Szejny Pesi znajdowała się pomiędzy główkami wnucząt. Myślała o Iciem 
Meirze, pociągała nosem i połykała suche łzy. – Na przyszły tydzień – zwróciła 
się do synów i synowych – też musicie przyjść. Choć raz w tygodniu chcę mieć 
was wszystkich razem, słyszysz, Isroelu? Słyszysz, Motlu? Josi? – Po czym zwró-
ciła się do synowych: – Zróbcie to dla mnie, bo jak nie, to zabiorę wam mężów. 

Wszyscy się roześmiali. 
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Prezes nie mógł zasnąć. Okno było otwarte i z zewnątrz dobiegał uparty śpiew 
świerszcza. Cienki, kłujący dźwięk wwiercał się w mózg, budząc niepokojące 
myśli. Mordechaj Chaim walczył z upartym świerszczem. On, Mordechaj Chaim, 
nie był Tytusem, a świerszcz nie był muchą1. Nie, nie wstanie, aby zamknąć okno. 
I tak by to nie pomogło. Umysłu przecież nie można zamknąć jak okna. Umysł 
nie był posłuszny poleceniom, samowolnie snuł myśli. Mordechaj Chaim nie bał 
się myśleć. Jego sumienie było czyste. 

W gruncie rzeczy wciąż jeszcze miał szacunek dla siebie, dla swojego uporu 
i odwagi. Był ulepiony z tej samej gliny, z jakiej lepi się bohaterów. Jeszcze ani 
razu w historii Żydów, a może nawet w historii całej ludzkości, nie było takiego 
bohatera jak on. Dzisiaj dobrze wiedział, jak blade było konwencjonalnie poj-
mowane bohaterstwo, tak zwany „odważny czyn”, bezczelny opór. Taki rodzaj 
bohaterstwa był zwyczajnym chodzeniem po prostej linii, robieniem cięcia za 
pomocą noża. Do tego niepotrzebna była ani cierpliwość, ani wytrwałość, ani 
nawet mądrość. Prosta sprawa: idzie się i ryzykuje własnym życiem, a często 
też życiem innych. Jaka to sztuka umrzeć w ten sposób?

Bohaterstwo Mordechaja Chaima było wyższego rzędu. Było z rodzaju tych 
najbardziej niewdzięcznych, najsamotniejszych. On, bohater, był nierozumiany 
nawet przez tych, dla których się poświęcał. Był znienawidzony przez tych, dla  
 

1 Według jednej z legend Talmudu (traktat Gittin 56b) Bóg ukarał Tytusa Flawiusza za zburzenie 
Świątyni Jerozolimskiej, zsyłając na niego małą muchę. Przez nos przedostała się ona do mózgu 
Tytusa, gdzie przez siedem lat kąsała go i nie dawała mu spokoju bzyczeniem, aż w końcu przy-
czyniła się do jego śmierci. Kiedy otwarto mu czaszkę, znaleziono owada wielkości jaskółki, z mie-
dzianym dziobem i żelaznymi szponami.
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których był gotów oddać życie – to był ten rodzaj bohaterstwa, za które historia 
go opluje. Aby je unieść, trzeba było mieć jego, Mordechaja Chaima, siłę. 

Od momentu, kiedy Rumkowski dowiedział się, co się stało z Żydami z zi-
mowego wysiedlenia, zrozumiał wiele rzeczy. Przede wszystkim pojął, że jego 
bliższe i dalsze plany, które wydawały się takie trzeźwe, były jedynie naiwnymi 
fantazjami, pustymi chimerami. Był starym Żydem, który wmówił sobie, że jest 
rzeczowy i praktyczny. Tymczasem wciąż był dzieckiem i fantastą. To kiedy – 
pytał sam siebie z wyrzutem – człowiek przestaje być naiwny? Kiedy przestaje 
oszukiwać sam siebie i dojrzewa? Czy rzeczywiście dopiero w cieniu śmierci?

Kiedyś był tak zajęty życiem, że nie miał czasu nawet na myślenie o śmierci. 
Teraz, gdy spotkał się z nią twarzą w twarz, nie było ważne, czy o niej myśli, czy 
nie. Była tu obecna i w jej cieniu zdał sobie jasno sprawę, że wciąż jeszcze nie 
chodzi mu o śmierć. Chodzi mu o życie. 

Doskonale wiedział, czego chcą Niemcy i do czego potrzebują jego, Morde-
chaja Chaima. On, Chaim, nigdy nie zasiądzie z Hitlerem przy jednym stole i nie 
porozmawia o żydowskim kraju. Hitlerowi nie wolno zwyciężyć. Hitler był Aniołem 
Śmierci narodu żydowskiego, a także jego osobistym. I to właśnie z Hitlerem miał 
stoczyć największą walkę. Tak, kiedyś powstanie państwo żydowskie, ale on, 
Mordechaj Chaim, nie będzie mesjaszem, który wprowadzi tam swój lud. Lud 
go nie zechce. Lud go opluje, osądzi. Być może Żydzi sami zarzucą mu pętlę na 
szyję na drugi dzień po zakończeniu wojny – po tym, jak on uratuje tylu, ilu zdoła.

W tym tkwiła istota jego bohaterstwa, że on o tym wie i świadomie wydaje się 
na ofiarę. Pozwala się tratować w brudzie i krwi. Daje przyzwolenie, by deptali 
po nim zarówno Niemcy, jak i Żydzi. Pozwala na siebie pluć, a mimo to czyni, co 
przyszło mu uczynić. 

Te sześćdziesiąt tysięcy Żydów nie on, Mordechaj Chaim, posłał na śmierć 
i nie on był ich katem. A przecież wziął winę na siebie. Chciał ratować korzenie, 
jądro… aby nie zginął naród. 

Wciąż jeszcze miał nadzieję, że osiągnie ten cel, że ostatecznie przechytrzy 
szwabów. Czyż nie zbudował resortów, które dokonują cudów? Czyż nie uczynił 
wszystkiego, aby nie mogli się obejść bez żydowskich rąk? I czy nie zrobił tego 
pomimo kłód, jakie rzucali mu pod nogi jego ziomkowie – intryganci, członkowie 
partii, kliki, które chciały mu wyrwać ster z ręki? Donoszono na niego. Podważano 
jego autorytet w oczach Biebowa. Jednak gdy przychodziło do brudnej roboty, 
chowano się po kątach i zostawiano go samego na placu boju. 

Jeśli on, Mordechaj Chaim, w takim momencie wciąż jeszcze pragnął władzy 
i chciał stać przy sterze, nie robił już tego z powodu swoich osobistych ambicji, 
dla osobistej korzyści. Jaki pożytek władzy mógł mieć teraz, gdy jego najwyż-
sze cele zostały zniweczone? Drabina, po której chciał się wznieść do góry,  
połamała się.

Wszystkie jego osobiste plany runęły jak domek z kart. Ożenił się, mając 
nadzieję na odrobinę rodzinnego szczęścia, pragnąc posiadać własne gniazdo 
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– a może i syna? Ale nie udało się. Getto nie pozwoliło? Niemiec nie pozwolił? 
Coś w nim samym nie pozwoliło? Na wszystko było już za późno.

Lud ma rację, twierdząc, że miłość jest ślepa, a małżeństwo jest najlepszym 
okulistą. Klara z tymi swoimi pytaniami, z tym swoim naleganiem i nieustannym 
dręczeniem go była prawdziwie upartą muchą, która swoim brzęczeniem wierciła 
mu dziurę w mózgu. Miała go za przestępcę, mordercę. Nigdy nie będzie miał 
z nią dzieci. Nigdy. Te wszystkie zastrzyki wcale nie pomogły. A może los tak 
chciał? Jego siły powinny pozostać tylko w nim, aby mógł podołać nadludzkim 
pokusom, które przed nim stoją. Nie zostawi po sobie potomka. Wszystko, co 
po nim zostanie, to skalane imię. Niech będzie, to również przyjmował z pokorą, 
aby tylko naród dalej trwał. On, Mordechaj Chaim, był Żydem. Wszystko, co mu 
pozostało, to jego żydowskość. Jeśli ona przetrwa, to i on jakoś w niej będzie 
obecny. Oczywiście ludzie nie będą go chwalić i opiewać, w najlepszym wypadku 
zapomną o nim, a jednak w pewien sposób będzie towarzyszył w drodze przy-
szłym żydowskim pokoleniom. 

Leżał w łóżku i zawijał jedną wargę w drugą, jakby zwiotczałymi ustami ugnia-
tał myśli. Obok leżała Klara, jego żona. Wiedział, że ona też nie śpi. Słyszał, jak 
kręci się na posłaniu. Niepostrzeżenie, nawet mimo tego zwyczaju dręczenia go, 
stała się częścią jego życia. Mógł od niej uciec, wziąć rozwód. Mógł nie wracać do 
domu na noc. Ale tego nie robił. Jakaś siła związała go z nią. I choć ona mówiła 
takie gorzkie słowa, nie czuł do niej złości. Czasami wydawało mu się, że potrze-
buje jej gorzkich słów. Niejeden raz próbował z nią rozmawiać, otworzyć przed 
nią serce. Kiedyś nie miał zwyczaju zwierzać się ludziom. Nie miał przyjaciela 
i nawet z rodzonym bratem nie był zbyt blisko. Teraz chciał otworzyć się przed  
Klarą…

Próbował jej wytłumaczyć: – Jestem jak tancerz na linie – rzekł. – Muszę 
lawirować. Niemcy wybrali mnie, abym im pomógł w realizacji ich dzieła… Więc 
wykonuję swoją robotę. Służąc Niemcowi, służę mojemu narodowi. Chcę odwlec… 
złagodzić… pomóc wytrwać… To moja walka, Klaro, dlaczego tego nie widzisz? 
Niemcy każą mi uspokoić getto, chcą, abym powiedział ludziom: „Nic wam nie 
grozi. Akcje się nie powtórzą”. Niemcy potrzebują tego, aby się zasłonić, aby 
ich praca przebiegała sprawniej. Również Żydzi tego potrzebują, aby się nie 
załamać… Aby ich nerwy nie puściły… Aby przed czasem nie opuściły ich siły. 
Mówisz, żebym rozgłosił po getcie wiadomość na temat rzezi, abym naradził 
się z partiami. Co mam z tym zrobić? Jeśli partie uczynią niewłaściwy krok, to 
wszystko przepadnie. Dlaczego tego nie rozumiesz?

Ona nie chciała zrozumieć. Żądała rzeczy niemożliwych i od kiedy stało się 
jasne, że szykuje się akcja przeciw dzieciom i starym ludziom, szaleństwo zago-
ściło w jej głowie: – Zróbmy to, co zrobił Czerniaków – dręczyła go. 

On złościł się na nią: – Samobójstwo nie rozwiązuje żadnego problemu. 
A gdzie odpowiedzialność? Co byś powiedziała o ojcu, który odbiera sobie życie 
i zostawia dom pełen sierot? A gdy już się otruję, czy nie znajdą innego na moje 



188

miejsce? Czy taki ktoś będzie lepszy? Tak, samobójstwo jest najłatwiejszym 
wyjściem… A po drugie, nie mam skłonności samobójczych.

– Tylko mordercze – ucięła Klara. 
Na komodzie leżał najpiękniejszy prezent, jaki kiedykolwiek otrzymał od 

mieszkańców getta. Tego roku w przededniu święta Rosz ha-Szana dostał album 
oprawiony w drewno i skórę, a w nim życzenia od czternastu tysięcy pięciuset 
pięćdziesięciu siedmiu dzieci w wieku szkolnym2. Każde dziecko samo napisało 
swoje imię, a każda strona albumu rozpoczynała się modlitwą czy też wierszem 
ułożonym przez jedno z nich. Wersy były zapisane w jidysz, po hebrajsku i również 
po polsku, a na okładce był napis: „Jesteś przełożonym, który się o nas troszczy”. 
Niektóre z poematów nawet zapamiętał, może niedosłownie, ale pamiętał ich 
treść: „Oddałeś nam swoje życie” – było napisane w jednym z nich. „Jesteśmy 
celem twoich dążeń… Wygląd masz surowy, ale serce łagodne… Przelewasz 
krew za każde dziecko… Z najczystszego źródła – serca dziecka spływa tysiąc 
błogosławieństw na twoją szlachetną głowę…”

Dlaczego teraz przypomniał sobie o tym albumie? Jak będzie mógł zasnąć 
dzisiejszej nocy? A jutro znowu przyjdzie dzień. Kto wie, co ze sobą przyniesie? 

Mordechaj Chaim spojrzał w okno i ujrzał dalekie, ciemne niebo. – Jesteś 
sam… sam… sam… – śpiewał świerszcz. – Najsamotniejszy z samotnych… – 
Mordechaj Chaim odwrócił się plecami do okna. Łóżko zaskrzypiało. 

– Chcesz się napić wody, Chaimie? – usłyszał głos Klary. 
Nie odezwał się. Dzisiejszej nocy nie miał sił, by zaczynać z nią rozmowę. Myśli 

tak huczały w jego głowie, aż wydawało mu się, że Klara wyraźnie je słyszy. Zaczęły 
się wikłać i plątać, a on czuł się coraz bardziej zmęczony. Pokój napełnił się roz-
kołysanymi cieniami, ludzkimi oczami, uszami… ulicą i gettem. Mordechaj Chaim 
był drzazgą na niespokojnym morzu. Krzyki… nienawiść… tak wiele nienawiści! 
Był dzieckiem, jakimś Mordechajem Chaimkiem… w dalekim, rodzinnym sztetlu 
na Litwie. Dawno zapomniana twarz matki wyłoniła się z ciemności. Zwrócił się 
w jej kierunku: – Mamo, ukryj mnie! Oni chcą zabrać dzieci!

Twarz matki była twarzą starej kobiety na łożu śmierci. – Nie jesteś 
moim synem – powiedziały martwe usta. – Nigdy nie miałam dzieci. Jestem  
bezpłodna. 

– Co mam robić z dziećmi z sierocińca, mamo?
Martwa staruszka odpowiedziała: – Wiedz, że sam jesteś sierotą. 
Nad ranem obudzono go ze snu. Przybiegł policjant, aby przekazać, że dzie-

2 Album, o którym mowa, został faktycznie wręczony Rumkowskiemu 23 września 1941 r. z okazji 
święta Rosz ha-Szana. Powstał z inicjatywy Wydziału Szkolnego i zawiera podpisy 14 587 dzieci 
i 715 nauczycieli, z których większość zginęła potem w Chełmnie nad Nerem. Album jest dziś prze-
chowywany w YIVO w Nowym Jorku.
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więć ciężarówek przybyło do getta i podjechało pod szpitale3. Mordechaj Chaim 
ubrał się pospiesznie. Poszedł do swojego biura bez śniadania, aby uniknąć 
pytań Klary. Od czasu ostatniej komisji w szpitalach i polecenia, aby skomple-
tować listę chorych, wiedział, o co chodzi, i już zrezygnował z myśli o ocaleniu 
tych ludzi. Zestawił listę trzech tysięcy nazwisk i milczał, bojąc się, by chorzy 
się nie rozbiegli. Po cichu polecił ustawić policjantów przy szpitalnych drzwiach. 
Jego doradcy radzili mu, aby nie miał takich dobrze zorganizowanych szpitali. 
Inni zarzucali, że nie troszczy się wystarczająco o chorych, że powinien otworzyć 
więcej szpitali. Jak by nie było, jego wszyscy uznają za winnego. A niech tam, 
jego sumienie było czyste. Sądził, że oddając chorych, uniknie czy też odsunie 
wielką akcję. Był nawet gotów oddać starców. Najgorsze byłoby oddanie dzieci.

Chodził po gabinecie wte i wewte i myślał o dzieciach. Siedmio-, ośmiolatki 
były zaopatrzone, zapisane jako starsze i pracowały w resortach. I to jakimi 
dobrymi fachowcami stały się te żydowskie dzieciątka! Widział je przy maszynach 
w resorcie metalowym, w garbarni. Pokazywano mu ich wyroby. – A jednak były 
w niebezpieczeństwie. Wszystkie…

Bez opamiętania wlewał w siebie szklanki zimnej wody. Ale pragnął wódki, 
narkotyku. Miał siłę na wszystko, tylko nie na to… – powie to wyraźnie Niemcom, 
Biebowowi. Nie może wziąć na siebie akcji przeciw dzieciom. Niech Niemcy 
przyjdą i robią sobie, co chcą.

 
*

Klara biegła przez getto. Była nieuczesana i niedbale odziana. Poranne 
słońce stało daleko i wysoko na niebie. Ulice były jeszcze puste, a getto wciąż 
spało. Grupa policjantów przebiegła obok i Klara popędziła za nimi. Inni biegli 
z przeciwka, minęli ją i podążyli dalej. Pobiegła za tymi drugimi. 

Nagle znalazła się na uliczce prowadzącej do szpitala. Przed oddziałem 
dla chorych na płuca stały dwie wielkie ciężarówki przykryte deskami. Klara 
zrozumiała, co oznaczał ów widok. Gdy tylko wypełnił jej oczy, coś się w niej 
załamało. Przytknęła obie dłonie do ust, aby stłumić okrzyk, który się z nich 
wyrywał. Białe anioły sfruwały z okien. Chorzy w szpitalnych ubraniach skakali 
z gzymsów, aby się ratować. 

3 Akcja wywiezienia ponad 2 tys. chorych ze szpitali na terenie getta odbyła się 1 i 2 września 1942 r. 
Miała ona dramatyczny przebieg, chorzy uciekając, wyskakiwali z pięter, przeskakiwali płoty. Rela-
cje zachowały się w wielu wspomnieniach, dziennikach i Kronice. Władze niemieckie zażądały 
dostarczenia do deportacji wszystkich uciekinierów.
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Chciała pobiec z powrotem, poszukać starego, siwowłosego męża, który 
ją wybrał na żonę. Chciała objąć jego kolana, paść mu do stóp i podziękować, 
że jej to nie spotka… że nie będzie jej na żadnej liście, nie będzie pędzona 
na jakieś wysiedlenie… że ma w nim obrońcę, który chroni jej nagie, nędzne  
życie. 

Nie pobiegła z powrotem, stała w miejscu jak wmurowana i patrzyła, jak ży-
dowska policja goni uciekających. Słyszała, jak wyją ci, którzy leżeli pod oknami 
z połamanymi kończynami. Jednocześnie przyglądała się, jak tłumy młodych 
chłopców i dziewczyn o rozpalonych oczach i zaróżowionych policzkach całowa-
nych przez poranne słońce wychodzą z budynku w białych koszulach, piżamach 
i ruszają w kierunku pojazdów jak otumanieni, pijani. Niektórzy z nich rzucali się 
z zaciśniętymi pięściami na żandarmów, żydowskich policjantów, plując i przekli-
nając. Inni płakali i szli skurczeni. Większość wchodziła do pojazdów otumaniona, 
a mimo to majestatyczna… otępiała, a jednak dumna – jak młodzi narzeczeni 
i narzeczone, którzy kroczą w kierunku chupy. 

Powietrze rozciął ostry krzyk. Budynek szpitala zdawał się kołysać. Wewnątrz 
wrzało, jeszcze chwila, a rozpadnie się. W górze, na dachu, dziewczyna w białej 
koszuli z rozpostartymi rękami biegała od jednego krańca do drugiego. 

Żandarmi i żydowscy policjanci ciągnęli i nieśli suchotników w ostatnim 
stadium, chude szkielety, okruchy. Tych po prostu wrzucano do wozów jednego 
po drugim. 

– Manik! – chora dziewczyna objęła swojego chorego ukochanego i wykrzy-
czała jego imię, jakby był o mile od niej, za siódmą górą, a wszystko po to, aby 
ją usłyszał i przybył ją uratować. 

– Gitele! – odpowiedział jej krzykiem ukochany, przytulając ją, obejmując w pasie 
i za szyję, jakby przybył zza siedmiu gór, aby ją ocalić. Razem weszli do pojazdu. 

– Niech żyje wolność! – skandowało kilku chorych chłopaków, po czym, ledwo 
dysząc, upadli na ziemię. 

Tu i owdzie ktoś w piżamie czy w białej koszuli przebijał się przez szpaler 
żydowskiej policji i puszczał biegiem przez śpiące ulice. 

– Ratujcie! Pomocy! – chore kobiety krzyczały, aby obudzić getto. 
– Mamo! – wołał drżący chłopczyk.
Drzwi szpitala wypluwały tłumy młodziutkich, dziesięcio-, dwunastoletnich chłop-

ców i dziewcząt. Wyrwani ze snu, rozczochrani, wyciągali ręce cienkie jak gałązki 
do wysokich ludzi w zielonych mundurach z nadzieją, że ci ich ochronią, ulitują się.

Getto przebudziło się. Ulicami popłynął tłum. Przybyli krewni, ojcowie, matki, 
po nich – tłumy ludzi: sąsiedzi, przyjaciele. Setki rąk wyciągały się ku tamtej 
stronie policyjnego szpaleru, a z tamtej strony ręce wyciągały się ku stojącym 
po tej stronie. 

Pojazdy skrzypiały i rzęziły, każdy z nich był niczym ranne zwierzę. Chorych 
nie dało się już na nich dostrzec. Nogi się pod nimi załamały ze słabości czy ze 
strachu i poupadali jeden na drugiego.
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Od strony drzwi szpitalnych niesiono już najmłodszych. Same maluchy. Poda-
wano je sobie metodą taśmową – trafiały z jednych policyjnych rąk do drugich, 
aż w końcu wrzucano je do wozu. 

Słońce drżało na jasnym niebie niczym gorączkujący człowiek chory na płu-
ca. Pluło krwią na białe, przejrzyste chmury, które chciały je otulić. Tłum przed 
szpitalem burzył się, nie wiedząc, czy krzyczy ze strachu o własne życie, czy 
o życie tych, którym się je odbiera. Jedynie matki chorych wiedziały, dlaczego 
lamentują. Ich krtanie ochrypły, a ręce wyrywały się ku pojawiającym się twarzom 
dzieci – ciała z ich ciała, krwi z ich krwi. Każda matka była niczym otwarta rana, 
z której uciekało życie, oddalając się na ciężarówce przykrytej deskami – życie, 
które tak nieznośnie bolało. 

Klarze zdawało się, że włosy stają jej dęba. Jej ciało było miękkie i słabe niczym 
gąbka, która zassała wszystko, co w niej było. Przepchnięto ją bliżej szpaleru 
policjantów. Przez ramię jednego z nich ujrzała dwie dziewczyny przytulone do 
siebie. Ich oczy nie szukały nikogo. Niezauważone błąkały się po drugiej stronie 
pojazdu. Niemcy nie dostrzegli ich w tym zamieszaniu. Żydowski policjant złapał 
i zaczął poganiać: – Na wóz!

W tym momencie jakaś rudowłosa kobieta przepchnęła się obok Klary i krzyk-
nęła do dziewczyn: – Z powrotem do środka! Do środka! Tam, z tyłu!

Kobieta dawała im znaki rękami, a obie dziewczyny nagle się ożywiły. W oka-
mgnieniu rzuciły się do wejścia. To było dziwne, że ich nie zauważono i wpusz-
czono z powrotem. Więc zniknęły z oczu. Młoda rudowłosa kobieta zaczęła się 
przepychać przez tłum. Klara pchała się za nią. Podeszły do budynku od tyłu. 
Tam tłum był jeszcze bardziej rozwścieczony.

Na parapecie okna na pierwszym piętrze stał chłopak. – Skacz! Skacz! – 
wołano do niego ze wszystkich stron. 

Nie miał gdzie skoczyć, bo również z tej strony dom był otoczony szpalerem 
policjantów. Przedarł się przez nich jakiś ojciec, za nim drugi oraz jakieś kobiety. 
Powietrze zadrżało od salw. Policyjne gwizdki rozbrzmiewały w uszach. Białe 
anioły dalej skakały z okien. Chwytały je wyciągnięte ręce, poganiała policja. 

Klara straciła z oczu rudowłosą kobietę. Odepchnięto ją. Pomyślała, że 
przyprowadzi go tutaj! Siłą przyprowadzi tu starca, który jest jej mężem. Niech 
zobaczy na własne oczy, niech wie, co to jest… niech zrozumie.

Biegła rozkołysanymi ulicami, zauważając tu i tam białe, szpitalne piżamy. 
To niesiono ocalonego chorego – szybko, jak najszybciej, ku wejściu do tej czy 
innej kamienicy, do domu. Nie zatrzymywała się. Zaraz go ujrzy, tego starego 
zbrodniarza, tego oprawcę, tego zdrajcę! Ciężarówka jedna za drugą przejechały 
pospiesznie obok. Właśnie odwożono chorych. 

Klara wpadła do domu i dopiero tutaj uświadomiła sobie, że Prezes wyszedł 
wczesnym rankiem, jeszcze przed śniadaniem. Gospodyni wyszła jej naprzeciw 
i stanęła zakłopotana: – Pani źle się czuje, pani Rumkowska? – wzięła Klarę 
pod ramię i podprowadziła do sofy. 
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Klara chciała wstać. Musiała biec na Bałucki Rynek, dobić się do Mordechaja 
Chaima, ale jej ręce leżały bezradnie wzdłuż boków, a nogi omdlale wspierały 
się o podłogę. Opuściła głowę na oparcie sofy. Nigdy się do niego nie dostanie. 
Niczego nie wskóra. Jedynie dla siebie coś wreszcie zrobiła. Nigdy nie pójdzie 
na wysiedlenie… Będzie żyć… Może uda się jej ocaleć…

Gospodyni wróciła z buteleczką kropli walerianowych, przetarła także twarz 
Klary chłodnym, wilgotnym ręcznikiem. Służące były zajęte w kuchni. Niebawem 
przyniesiono szklankę smacznej, dobrze zaparzonej herbaty. Na małym stoliczku 
postawiono przed Klarą śniadanie: świeżą bułeczkę z masłem, twaróg i jajko 
w szklance. 

Zjadła z apetytem. Gospodyni odetchnęła z ulgą i wróciła do swojej pracy. 
Po śniadaniu Klara podniosła się, przebrała, poprawiła włosy i poszła do panny 
Diamant. 

Panna Diamant wybiegła jej naprzeciw: – Droga Klaro, to nieprawda, że oni 
chcą dzieci?

Ziemia zakołysała się pod Klarą: – Oni chcą dzieci. 
Stara kobieta wyjąkała: – Dzieci muszą zostać…
– Panno Diamant – westchnęła Klara – starsi ludzie, powyżej sześćdzie-

siątki… też. 
Panna Diamant porzuciła ją, biegnąc w kierunku schodów. Klara opadła na 

łóżko staruszki. Przez otwarte okno zaglądało białe, jasne niebo. W oddali ujrzała 
siwą głowę Rumkowskiego. Wodnistymi, szaroniebieskimi oczyma patrzył na nią 
przez zamglone okulary: – Kim jesteś? – zapytała mgłę. – Czego jeszcze chcesz? 
Czego jeszcze szukasz, kiedy wszystko skończone? Dokąd się rwiesz, ty trupie 
o chorych ambicjach? – I dalej pytała z goryczą: – I co ze mnie zrobiłeś? Byłam 
prostolinijna, zrównoważona. Wiedziałam, czego chcę i dokąd zmierzam… szuka-
łam sprawiedliwości. Przyszedłeś ty i zrobiłeś ze mnie histeryczkę, zbrodniarkę, 
ty zbrodniarzu… morderco dzieci… ty Niemcu! – Tak, czuła, że ona i ten obcy, 
siwy starzec stali się jednym. Los zetknął ich i połączył jako męża i żonę. I w tym 
momencie żal się jej zrobiło tak jego, jak i samej siebie. Niestety, nie było innego 
wyjścia niż to, które znalazł prezes warszawskiego Judenratu, Czerniaków. A ona 
wiedziała, że nie wystarczy, jeśli zrobi to sama. I nie miała też siły robić tego 
samotnie. Bała się. On, Mordechaj Chaim, był tchórzem. Ona była tchórzem. On 
zburzył wszelkie fundamenty, na jakich opierała się jej odwaga. 

Poderwała się z łóżka i wybiegła z pokoju. Przez otwarte okno na parterze 
widziała zebranych nauczycieli, a pomiędzy nimi puchowo białą głowę panny 
Diamant. Głowę rzadkiego, szlachetnego ptaka. Nienawidziła tej głowy i bała się 
jej. Pobiegła do domu, do tego, który stał się częścią jej życia – aby być w jego 
pobliżu. Żyła tylko dzięki niemu. On był jej katem i jej opiekunem. 

Siedzieli przy kolacji z głowami zwieszonymi nad talerzami. Niewiele zjedli. 
Milczeli, ale w tym milczeniu nie było napięcia, złości czy wyrzutu. Milczenie 
dudniło w uszach samotnością ich obojga. W Mordechaju Chaimie coś się zała-
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mało. Nie był mężczyzną, człowiekiem. Dziwił się wierności Klary. Dlaczego już 
na niego nie krzyczała? Nie zarzucała go brutalnymi pytaniami? Nie nazywała 
go okropnymi epitetami? Zasłużył na to wszystko. Czemu tak się do niego dzisiaj 
kleiła, od kiedy go ujrzała? Może w tym momencie byłoby lepiej, gdyby się na 
niego rzuciła, wydrapała mu oczy, przeklęła go? Może właśnie to przywróciłoby 
mu siły? Może w zawierusze kłótni poczułby siebie wyraźniej?

A jednak, jeśli komuś był w tym momencie wdzięczny, to właśnie Klarze – 
właśnie za to jej milczenie, za wierność. Może jednak pozostanie na tym świecie 
ktoś, kto nie będzie go kochał, ale mimo wszystko będzie myśleć o nim bez 
nienawiści?

Gdy był już gotów wracać na Bałucki Rynek, zwrócił się do niej: – Muszę 
przemówić do matek… Nie zostało już wiele czasu. Jeśli Niemcy przyjdą sami 
i zabiorą kogo będą chcieli, będzie po wszystkim…

Zarzuciła ręce wokół jego zwiotczałej szyi: – Chodź, zróbmy to, co zrobił 
Czerniaków.

Natychmiast się w nim zagotowało. Gniew wrócił i dodał mu sił: – Ty suko! – 
oderwał jej ręce od siebie. – Myślisz, że to uratuje dzieci? Mam na imię Mordechaj, 
a Mordechaj przechytrzył Hamana, moje drugie imię to Chaim… a to znaczy życie. 

– Nie waż się! – krzyknęła. 
– Muszę – odpowiedział zdecydowanie. – Chcę, aby jednak ktoś opuścił to 

miejsce. 
– Boisz się! – mówiła. – O swoje życie… o swoją głowę!
Jego głowa rzucała się gniewnie. Rozwichrzone włosy opadły na czoło i prze-

słoniły okulary: – Mało razy ją nadstawiałem? Ile razy mogłem ją stracić? – Ude-
rzał się pięścią w pierś: – Chcę, aby ktoś pozostał. Jestem gotów zapłacić cenę. 

– Dziećmi. 
– Nigdy nie byłaś matką. Dlaczego tak bardzo obchodzą cię dzieci?
– A ty mścisz się na ojcach, bo nigdy nie byłeś ojcem!
Dopadł do niej i potrzasnął za ramiona. W oczach obojga malowały się nie-

nawiść i rozpacz: – Milcz, ty impertynentko! Tak mi się odwdzięczasz za to, że 
cię uratowałem?

– To przez ciebie nie zostałam matką. 
– Dopiero byś to przeżywała, gdybyś dzisiaj była matką! – zagryzł usta. W ich 

kącikach pojawiła się ślina. Zwiotczałe policzki drżały. Ale on nie mógł tak po 
prostu od niej odejść. Nie dzisiaj. Ból szybko ugasił nienawiść w jego oczach. 
Objął ją: – Klaro, serce – szepnął, przysuwając ku niej twarz, aby lepiej ją widzieć 
w mrocznym przedpokoju. – Kocham dzieci, uwierz mi… Chciałem mieć syna 
z tobą… Los nas nie oszczędził… Muszę zrobić coś, co jest ponad moje siły… 
Muszę porozmawiać z matkami. 

– Chaim – zapomniała o wcześniejszym wybuchu – pewnych rzeczy człowie-
kowi nie wolno brać na swoje barki.

– Muszę… jestem zdecydowany.
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Pierwszą czynnością, którą wykonał Rumkowski po przybyciu do biura, było 
zamknięcie drzwi. Zapowiedział też swoim sekretarkom, aby nikomu nie wyja-
wiały, gdzie jest. Wlał w siebie kilka szklanek wody i zasiadł przy biurku. Tutaj 
wszystko było porozkładane w największym porządku, każdy papier i kartoteka 
leżały na swoim miejscu. Wszystko tu przypominało o dobrych dniach, kiedy 
on, Mordechaj Chaim, miał naród za sobą i przewodził mu jak dobry ojciec. Jak 
przyjemne było uczucie posiadania władzy nad ludźmi i działanie dla ich dobra! 
Niemcy zniszczyli wszystko. Ale on, Mordechaj Chaim, nie pozwoli. On im jeszcze 
pokaże. On ich przechytrzy. Musi tylko przetrwać te straszne dni akcji. Wszystko 
ogarnąć. Getto znowu będzie chodziło jak w zegarku.

Nie mógł patrzeć na biurko i nie mógł przy nim usiedzieć. Zaczął krążyć po 
pokoju. Powinien przestać wsłuchiwać się w siebie i rozważać własne myśli. 
Powinien zatrzasnąć serce i umysł na siedem spustów – nie dopuszczać żadnej 
myśli, żadnego przebłysku uczuć, być twardy jak kamień. I musi być sam. W sa-
motności był silniejszy, bardziej pewny siebie. Wyśle Klarę na Marysin na dwa 
tygodnie. Nikogo nie będzie widywał. To będzie najlepsze rozwiązanie. 

Z zewnątrz, z Bałuckiego Rynku, dobiegał hałas czyniony przez Niemców 
z zarządu getta. Limuzyny przyjeżdżały i odjeżdżały. Wzrok Rumkowskiego padł 
na szafki z dokumentami. Leżały tam listy z nazwiskami dzieci policjantów, straża-
ków, ludzi pracujących w resortach i podkomisarzy, które należało ochronić. Tak, 
nawet w tym wypadku musiał poczynić kilka wyjątków. Ze swej strony zwrócił się 
również do władz różnych partii, aby w celu ochrony dostarczyły mu listy swoich 
dzieci. W jego wyobraźni pojawiła się głowa kobiety – Brochy Koplowicz, działaczki 
Bundu. Bundyści odmówili dostarczenia takiej listy. Nie ma dzieci wybranych, 
powiedziała Brocha Koplowicz, matka ośmioletniej dziewczynki. 

Musiał usiąść ponownie, aby przygotować mowę do matek. W jaki sposób ją 
przygotować? Co można powiedzieć? Jak mogą zrozumieć go i pojąć? Do takiej 
mowy nie dało się zrobić notatek. Powie to, co wydobędzie się z serca. Będzie 
przemawiał do nich z głębi swojego jestestwa. 

Plac strażacki był wypełniony po brzegi. Tłum wspiął się również na wozy 
strażackie, na dach klozetu i dachy komórek. Ci, którzy nie mogli się tu dostać, 
wypełnili tłumnie sąsiednie podwórko oraz ulicę. Zgromadziło się całe getto. Stali 
głowa przy głowie, ramię przy ramieniu, ciało przy ciele, jak zrośnięci, a jednak 
każdy był sam ze swoim strachem, w śmiertelnym milczeniu, w stłumionym, 
trwożnym oczekiwaniu. Getto wstrzymało oddech, zamarło, wsłuchując się 
w kroki nadchodzącego losu. 

Cisza tego jasnego, niemal jesiennego popołudnia kładła się ciężko cieniem 
na umysłach, rozbrzmiewała w uszach dźwiękiem dzwonów, podcinała nogi. 
Ludzkie słowa nie należały do tej przestrzeni, słowa traciły sens, nim dosięgły 
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ust. Nawet oczy niczego nie mówiły, nie wyrażały niczego, nie szukały sąsiednich 
spojrzeń. Nie było niczego poza dziećmi − ciałem z ciała, krwią z krwi. 

Być może tak właśnie stano pod górą Synaj w oczekiwaniu na Boga. 
Na podwyższonej platformie pojawiła się biała, prorocka głowa prezesa 

Rumkowskiego. Niebo zyskało ręce, które wzniosły się nad czarnym ciałem 
tłumu. Niebo otrzymało usta, które grzmiały wyrokiem: – Matki, oddajcie dzieci! 
– zahuczało ogłuszająco, niemożliwie. Słowa jak góry waliły się na ocean głów. 

Twarze zamazały się w oczach Mordechaja Chaima. Widział tylko czarną 
plamę, ciało przewracającego się epileptyka. Ziemia zadrżała w konwulsjach. 
Biała piana wystąpiła na tysiące ust: – Nie!

– Matki! – wołał Prezes – Ratujcie getto! Jeśli nie oddamy dzieci, nikt z nas 
nie ocaleje… Zostaniemy starci z powierzchni ziemi. Jeśli przeżyjecie, będziecie 
mieć nowe dzieci. Nie mogę pomóc, bracia! Żądają ode mnie dzieci do dziesią-
tego roku życia i starców w wieku powyżej sześćdziesięciu pięciu lat. Wziąłem 
na siebie obowiązek przeprowadzenia tej akcji… Jeśli przyjdą tu Niemcy, zrobią 
krwawą jatkę. Matki! Zapłaćcie tę ofiarę za naród!... Jeśli jutro wszystko się 
odbędzie jak należy… to będziemy ocaleni… – Przestał panować nad głosem. 
Inni z jego świty zaczęli przekonywać tłum, że należy oddać dzieci po dobroci. 

Czarne, epileptyczne, tysiącgłowe ciało, które rzucało się w konwulsjach, nie 
miało uszu. Szary cień pokrył kobiece twarze. Włosy na głowach stanęły dęba, 
a spomiędzy nóg polała się woda. 

Na sąsiednim, oblężonym podwórku drzewo wiśniowe drżało wraz ze spa-
zmującą masą. Wiotkie, obeschłe gałązki niczym ręce błagające litości wznosiły 
się do nieba… Ręce wychudzonej matki. Przyciśnięty do drzewka, obejmując je, 
stał też Sprzedawca Toffi. Jego rzadka, długa bródka owinięta była wokół pnia. 
Tuż obok stał Symcha Bunim Berkowicz. Okulary miał na czubku nosa, górną 
wargę przygryzioną. Spod zadartej maciejówki jaśniało spocone czoło poorane 
zmarszczkami i nabiegłymi krwią żyłami, które sprawiały wrażenie, że za chwilę 
pękną. 

– Tak to jest – zapiszczał Sprzedawca Toffi, nie skrywając łez. – Jeśli Bóg 
nie zbuduje domu, próżny jest trud budowniczych… Jeśli Bóg nie strzeże miasta, 
próżno pilnują go straże4…

Bunim słuchał zawodzenia tłumu, które brzmiało jak porodowe krzyki Miriam, 
słyszane poprzedniej nocy. Żona urodziła mu syna – aby on, Bunim, mógł stać 
się Abrahamem, którego nóż ma spaść na gardło ofiary… lecz tym razem nie 
pojawi się żadne jagnię.

4 Księga Psalmów (Ps 127.1) tłum. I. Cylkowa: Jeżeli Bóg nie buduje domu, na próżno trudzą się 
budowniczowie nim, jeżeli Bóg nie strzeże grodu, na próżno czuwa straż.



196

– Gdy płoną lasy, nie szkoda ginących róż!5 – grzmiał głos z sąsiedniego 
podwórka. 

– Blimele… – Bunim szeptał imię swojej córki. 
Na sąsiednim podwórku wciąż jeszcze przemawiano, ale masa już ruszyła 

i zaczęła pchać się do bram, na ulice. Każda ulica zamieniła się w płynącą, 
wzburzoną rzekę, każdy dom – w rozkołysany statek. Getto roiło się, skarżyło, 
spazmowało, szalało z bólu. Wreszcie nikt nie czuł głodu. Nigdzie nie podłożono 
do ognia, nie nastawiono garnków. Ludzie jak oszalali biegali po podwórkach 
w poszukiwaniu nor i dziur, w których można by ukryć małe dzieci o oczach 
mędrców. One przy tym były, były przy mowie wygłoszonej przez Prezesa. Były 
wszędzie, nie odstępując swoich rodziców. 

Getto zapomniało o godzinie szpery, nie rozbierało się i nie kładło spać. Na-
stała noc, ale nie tutaj… Tutaj był środek czarnego dnia wypełnionego czujnym 
czuwaniem… I płakał lud nocy owej6… Ciemność spływała we łzach, rozchodziła 
się w łkaniu, które zapierało dech. 

Nazajutrz przybyły do getta wozy z kartoflami. Deszcz „złota ziemi” na zroz-
paczone głowy. Można było odebrać kartofle zaraz z rana, ponieważ po południu 
ponownie zarządzono szperę (jeszcze wczoraj zwolniono na czas nieokreślony 
robotników z resortów, biur i urzędów).

Był łagodny czwartkowy wieczór, nad gettem stało ognistopurpurowe słoń-
ce i nie chciało zajść… Na wschodzie wynurzył się biały księżyc i nie ruszał się 
z miejsca. Słońce i księżyc były tu po to, aby przyglądać się, jak dzieci wyruszają 
w drogę… jadą na spotkanie królowej Szabas, która miała przybyć latającym, 
różowofioletowy rydwanem. Purpurowe niebo na zachodzie było szalem okrywają-
cym jej głowę. Światło księżyca było srebrem nad jej szlachetnymi brwiami. Cicho 
spłynęła w dół na ziemię i stąpała po niej w lekkich wieczorowych trzewikach, 
otulona najjaśniejszą rosą. Święta, oczekiwana cisza. 

Ulice były puste. Most został zamknięty, podobnie jak bramy. Każdy miał 
siedzieć w domu i czekać na komisję. Każda rodzina – sama ze sobą. Samot-
ność, która dusiła w zarodku wszelkie wołanie o pomoc, wszelką nadzieję na 
cud. Głuchy Bóg milczał. 

Komisja lekarzy, pielęgniarek, policjantów i strażaków chodziła od domu 
do domu z listami. Badali wychudzone ciała, szukali dzieci i starców. Ale nagle 
liczba dzieci i starców zmalała. Przez noc zniknęli. Policjanci, którzy chcieli 
ochronić własne potomstwo, szukając obcego, nie byli jednak głupi. Żydowska 
głowa nie mogła tak łatwo oszukać drugiej żydowskiej głowy. Dobrze wiedziano, 
gdzie szukać dziur, szpar – jak wyciągnąć przerażone myszy z kryjówek, by je 
odprowadzić do wozów. 

5 Dosłownie: Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy, Juliusz Słowacki, Lilla Weneda (prolog).

6 Księga Liczb (Lb 14.1) tłum. I. Cylkowa.
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Te małe myszki były wystrojone, nosiły najpiękniejsze szabasowe ubranka, 
dziewczynki były w czystych, wyprasowanych sukienkach, z kolorowymi wstą-
żeczkami we w włosach, chłopcy – w kolorowych koszulkach, marynareczkach. 
To matki tak je wystroiły ku czci nadejścia szabasu… Aby patrząc na tę dziecięcą 
niewinność, nikt nie umiał jej skrzywdzić. Aby każdy był zdumiony i zaskoczony 
urokiem tego drobiazgu – najjaśniejszych dzieci swoich matek… I aby każdy był 
dla nich dobry. 

Odjeżdżał pojazd za pojazdem. Każdy pełen wdzięku, kolorów, wstążek, 
tasiemek i kokard. Wozy pełne oczu, które płakały. Pełne rąk, które wyciągały 
się w kierunku pustki. Pełne serc, które drżały w przerażeniu. Na każdej drobnej 
piersi drżała zawieszona na szyi torebka z nazwiskiem dziecka i jego adresem 
oraz liścikiem do obcych, dobrych ludzi. Przecież szaleństwem było myśleć, że 
nikt nie uśmiechnie się do takiego malucha, nie pogłaszcze jego główki, nie 
wytrze łez, które lśniły w wielkich, przerażonych oczach. 

W ślad za wagonami ruszyły żałobne orszaki matek. Do kobiet ledwo docierało 
to, co się tu dzieje, były na wpół oślepłe z bólu. 

Obok przejeżdżały również wozy ze starcami. Za nimi mało kto biegł. Mało 
kto ich opłakiwał. Byli zawstydzeni, obciążeni grzechem swoich starych lat, 
grzechem starości w getcie. 

Dziadkowie i babcie nie będą już siedzieć na progach w letnie wieczory. 
Starcy, którzy ukrywali brody w szalach i w starych workach, z uporem przestrze-
gając kaszrutu7. Babcie w czepkach i perukach, które tłumaczyły życie w getcie 
według Cene urene8, które strzegły swoich mężów, dzieci i wnuków, i służyły im 
wszystkim. Miały za sobą długie życie, poznały pracę i cierpienie… Szereg dni 
nagromadzonego doświadczenia, mądrości życiowej – aby na koniec stać się 
kłodami rzuconymi na wielkie ciężarówki. Dziadkowie i babcie… niepotrzebni… 
skreśleni... Żyli tu jak cienie. Coraz mniej było ich widać, nikomu się, broń Boże, 
nie żalili, nie chcąc być nikomu ciężarem. Każdy ich gest – to przeproszenie 
dzieci, młodych – za to, czego by jeszcze chcieli… Byli niesyci dni, byli winni 
temu, że są chorzy i słabi. Cisi jak gołębie, siedzieli na ciężarówkach przytuleni 
jeden do drugiego.

Koła kręciły się szybko… Z ulicy na ulicę… Puste kamienice… puste światy 
poza nimi. Jedne wozy spotykały się z wozami z innych ulic, tworząc długie sznury. 
Procesje dobrze zamkniętych klatek z drobiem. – A dzień wciąż się nie kończył. 
Słońce nie zachodziło i królowa Szabas wciąż nie miała zamiaru przybyć. 

7 Kaszrut – przestrzeganie kultowo-liturgicznych przepisów wywodzących się z Tory, dotyczących 
jedzenia i innych aspektów życia codziennego, obowiązujących ortodoksyjnych Żydów.

8 Cene urene, tzw. Biblia kobieca, dzieło religijne w jidysz bardzo popularne wśród polskich Żydów. 
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Na koniec „słońce i księżyc stały się czarne i gwiazdy straciły swój blask”9. 
Słońce i księżyc wydawały się nasycone. Naród niczego nie widział i nie słyszał, 
nie rozebrał się na noc i nie zapalił świateł. Naród płakał tej szabasowej nocy. 

Nastał dzień szabasu, a szpera wciąż trwała. Żydowscy policjanci szukali 
ukrytych dzieciaków i starców. Lekarze i pielęgniarki badali innych, ponieważ 
nagle okazało się, że chodzi nie tylko o dzieci i starców, ale również o chorych 
i słabych. Tłum rzucił się na jedzenie bez umiaru. Zaczęto się stroić, myć i szczy-
pać policzki, aby wyglądać zdrowiej. Z dumą wymachiwano legitymacjami pracy. 

Niektórzy lekarze nie mogli znaleźć ani jednej choroby w słabych, ledwo zipią-
cych ciałach. Inni byli bardziej sumienni i żadna opuchnięta noga nie umknęła 
ich uwadze. Policjanci i ich dowódcy chcieli mieć rezerwę. Gdyby kogoś uwolniła 
protekcja, musieli mieć kim zaokrąglać liczby. 

Otwarte okna drżały od zawodzenia, które niosło się z domów, gdzie z ra-
mion najbliższych wyrywano skazanych. Na podwórku – ciemność. Szarpano 
się z policją, z chłopakami o lwich ciałach z „białej gwardii”10, którzy przybyli do 
pomocy. Ci, którzy łapali, walczyli o swoje własne życie i byli silniejsi od tych, 
którzy się na nich rzucali. 

Getto walczyło samo ze sobą. Nie pojawił się ani jeden Niemiec. Żydzi łapali 
Żydów… Żydzi prowadzili Żydów na śmierć.

 
*

Przez całą noc jasno było w oknach biura przy Bałuckim Rynku. Prezes Rum-
kowski siedział zamknięty w swoim gabinecie. Określona liczba ludzi nie została 
dostarczona za dnia, ani wczoraj, ani dzisiaj. Nie udało się mimo jego wielkiego 
wysiłku. Ludzie uciekali dosłownie z rąk policji, ukrywając się we wszystkich 
norach. Lekarze również do niczego się nie nadawali. Niektórzy uwolnili zbyt 
wielu, inni pracowali zbyt wolno i zbyt dokładnie. Nie pomogło również to, że on, 
Mordechaj Chaim, polecił doprowadzić sieroty z internatu na Marysinie – a co 
będzie jutro? Na jutro nie miał żadnych rezerw. 

Jego sieroty. Powinien czuć się lżej. Przetrwał najtrudniejsze. Oddał swoje dzieci 

9 Por. Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną 
padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte (Mt 24,29).

10 Białą gwardią nazywani byli pracownicy Wydziału Aprowizacji, którzy zajmowali się m.in. wyłado-
wywaniem mąki. Byli to silni mężczyźni. Zostali włączeni przez Rumkowskiego do pomocy przy 
wysiedleniach podczas Wielkiej Szpery i – jak wiadomo z relacji m.in. Józefa Zelkowicza – brali 
w nich aktywny udział. Zob. Józef Zelkowicz, Notatki z getta łódzkiego 1941–1944, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.



na ofiarę. Serce mu krwawiło. Jak będzie mógł żyć po tym wszystkim? I co jeszcze 
chciał ratować, jeśli oddał przyszłość? Nie mógł uwierzyć, że to naprawdę on sam 
dał polecenie, aby mieć baczenie na sierociniec i nie wypuścić żadnego dziecka. 
Że to on wczoraj po południu wydał rozkaz, aby ubrać dzieci elegancko, ustawić 
w równe rzędy i poprowadzić do pociągów. I co to była za siła, która zmusiła go, 
aby tam być, przyjąć defiladę w oknie swego domku letniskowego11? Trzymając 
się za ręce, dzieci szły wzdłuż tej samej piaszczystej drogi, gdzie nie tak dawno 
przyjmował ich świąteczny pochód. Chłopcy mieli na sobie granatowe mundur-
ki marynarskie, a dziewczynki białe bluzki i granatowe, plisowane spódniczki, 
kolorowe wstążki w czystych, uczesanych włosach oraz białe, krótkie skarpetki 
na nogach. Szli pięknie, spokojnie – ale tak bardzo powoli. Nie śpiewali. Płakali. 

On, Mordechaj Chaim, nie odchodził od okna, dopóki nie zniknęło mu z oczu 
ostatnie dziecko. Potem musiał zobaczyć Klarę. Nie mógł być sam. Klary nie było 
w domu. Chciał wziąć kąpiel, aby odzyskać równowagę. Ale po raz pierwszy bał 
się być sam w wannie. Kolacja stała na stole. Nie ruszył jej. Wmusił w siebie 
kieliszek wódki i udał się do biura. 

Odbył naradę z szefami policji, komendantami straży pożarnej. Wzywał do 
siebie każdego, kto mógł pomóc przeprowadzić tę straszną operację. Obiecywał 
wielkie rzeczy. Wszystko im odda. Jeszcze bardziej zaopiekuje się ich rodzinami, 
jeszcze to, jeszcze tamto…

Jego głowa nie pracowała najlepiej. Nie powinien był pić alkoholu. Pół nocy 
siedział zamknięty w gabinecie, a potem posłał gońca po członków komitetu 
wysiedleńczego. Jednak zanim się pojawili, Herr Biebow wezwał Prezesa. 

W jasno oświetlonym biurze zarządu getta nie trzymano go długo. Herr Biebow 
i jego współpracownicy chcieli jak najszybciej zakończyć sprawę, by iść spać. 
Krótko i rzeczowo zapytano Rumkowskiego, dlaczego obiecany dzienny kontyngent 
nie został dostarczony. On zapewnił, że jutro wszystko zostanie uzupełnione. 
Oni pokręcili głowami. Wątpili w jego, Mordechaja Chaima, możliwości. Uwolnią 
go od tego obowiązku. Jutro sami przejmą prowadzenie akcji i przeprowadzą ją 
na swój sposób. Policja getta, straż pożarna, lekarze i pielęgniarki mają być do 
ich dyspozycji. 

Wyszedłszy z biura Biebowa, Rumkowski wsiadł do karety i polecił zawieźć 
się do domu. Przebiegł mieszkanie i znalazł Klarę na sofie w jadalni. – Ważą 
się losy getta! – wykrzyknął i usiadł przy jej boku. – Jutro wchodzą tu Niemcy.

Ona odetchnęła z ulgą: – Dzięki Bogu – wyszeptała i zaplotła dłonie na jego 
zwiotczałej szyi: – Będziemy mieć czyste ręce, Chaimie. Niech getto zobaczy 
Niemca na własne oczy… Tak będzie lepiej. 

11  Letnie mieszkanie Rumkowskiego znajdowało się na Marysinie, przy ul. Okopowej 119. 
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Gdy przed szperą zaczęły się rozprzestrzeniać pogłoski o nowej akcji, Sym-
cha Bunim Berkowicz przerwał pisanie swojego wielkiego poematu. W owe 
dni porobił jedynie takie oto notatki na stroniczce ze starego rejestru księgo- 
wego:

„Czasami wydaje mi się, że getto jest górą, a góra ta nazywa się bezsens. 
Stoję na jej szczycie i widzę jasno wszystkie drogi, które do niej prowadziły 
i wszystkie drogi, które do niej prowadzą. Widzę lasy i błędne pustynie, które 
ciągną się przez całe pokolenia wstecz – żydowskie pokolenia i pokolenia innych 
narodów. Daleko, pod lasem przeszłości, leży horyzont stworzenia. Tam spoczy-
wa tajemnica, która uformowała człowieka. Od tej tajemnicy wiedzie plątanina 
dróg – od pierwszego człowieka aż do mojej córki Blimele… aż do tego malucha, 
który niebawem opuści łono Miriam.

Góra, na której stoję, jest wulkanem. Jego krater jest otwarty. Góra jest 
ołtarzem. My jesteśmy owcami. Ofiarami. Ofiarami bezsensu? Ofiarami, które 
mają sens? Czy staniemy się pochodnią, która rozświetli ciemność przed tymi, 
co przychodzą, i pokaże im drogi wiodące daleko stąd? Czy ci, tam w dole, dojrzą 
światło, którym jaśnieje nasz płomienny kres? Czy płomień, który nami się będzie 
sycił, wypali dziesięć przykazań nie na kamieniach, lecz w ludzkich sercach? Czy 
ślepcy przejrzą na oczy? Czy góra bezsensu, która nas dławi, stanie się górą 
sensu – wybawienia?”

Zaraz po mowie Rumkowskiego Bunim pobiegł z powrotem do domu. Pod-
szedł do łóżka Miriam i usiadł obok. Przy boku jego żony, owinięty w powijaki, 
leżał noworodek. Bunim popatrzył na niego. Czaszka pokryta pofałdowaną skórą 
i czerwona, pomarszczona twarzyczka świadczyły o bliskości między narodzinami 
a śmiercią. Jedynie na wąskich, ruchliwych usteczkach spoczywała łagodność, 
która dawała ukojenie. 
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Miriam była blada i zmęczona. A jednak wokół niej jaśniało światło. Trwożny 
spokój emanował z jej oczu. Szepnęła: – To małe ukryjemy w szufladzie, Bunimku. 
Trzeba ratować Blimele. – Bunim zadrżał. Jak mogła tak mówić? Co jej dawało 
do tego siłę? Może postradała zmysły? Jej twarz była przezroczysta. – Będziesz 
musiał rozpuścić nieco cukru w wodzie i wlać do buteleczki – rzekła. – Nie 
mam zbyt wiele pokarmu. – Rozpalił ogień i nastawił wodę. W balii obok kuchni 
moczyły się pierwsze brudne pieluszki noworodka i poplamiona pościel z łóżka, 
na którym rodziła Miriam. Szejna Pesia namoczyła to nocą, a on powinien za-
raz wyprać. Chciał się za to zabrać, ale Miriam przypomniała mu: – Zostaw to 
wszystko… Zawołaj dziecko.

Zawołał Blimele, która zaraz podbiegła do łóżka. Na jej usmarowanej twarzy 
jaśniały niebieskie oczy: – Jak ma na imię mój braciszek?

Miriam uśmiechnęła się: – To odrobinka, która wciąż jeszcze nie ma imienia. 
Otrzyma je za kilka dni. 

– Na zawsze może się nazywać odrobinka. Jest śmieszny. Wygląda jak dzia-
dziuś – popatrzyła uważnie na Miriam. – Kiedyś mogą mi go odebrać. 

– Ukryjemy go… Ciebie też ukryjemy, córeczko. 
– Wiem. Z Maszeńką. W „wezerwuarze”. Tatuś zaprowadził mnie tam i poka-

zał mi – podeszła do wózeczka Lili, jej lalki, po matczynemu wzięła ją na ręce 
i przytuliła: – Nie pozwolę cię zabrać, moje dziecko. 

Nazajutrz był dzień, kiedy to spodziewano się komisji. Zaraz rano Bunim 
ubrał Blimele w szabasową sukienkę. Chciał związać jej włosy wstążką, lecz za 
nic w świecie mu się to nie udawało, aż w końcu zawiązał niezdarną niebieską 
kokardę. Blimele zawinęła lalkę w kołdrę i podbiegła do Miriam: – Mamusiu, 
serduszko mi bije.

Miriam uspokoiła ją: – Jesteś dużą dziewczynką… Uważaj na Lili. 
Komisja, która pojawiła się na podwórku, nie szukała na strychu, gdzie znaj-

dował się stary, zardzewiały rezerwuar wody, i ominęła również chatkę Bunima 
przy klozetach. Późno wieczorem Bunim zniósł śpiącą Blimele na rękach. 

Nie zapalali światła. Przez okno dobiegały lamenty z podwórka. Noc stała 
się otwartą raną. Bunim i Miriam niewiele rozmawiali. Od czasu do czasu ko-
bieta zapadała w męczącą drzemkę. Bunimowi wydawało się, że ściany chatki 
się rozpadają. Przyłączył się do płaczu nocy, wraz ze szlochem wyrzucając 
z siebie wszystkie zapomniane psalmy. Był w jądrze rany. W jej krwawiącym  
źródle. 

Przed świtem obudził Blimele i ubrał ją. Zaspana, miękko i ulegle kołysała 
się pod dotykiem jego rąk. Głowa opadała jej ciężko to na jedną, to na drugą 
stronę. Nakarmił ją owsianką i wcisnął jej do ręki torebkę z kilkoma kawałkami 
chleba i brukwi, paroma cukierkami, które przyniósł Sprzedawca Toffi, po czym 
wsunął jej pod ramię lalkę Lili. – Dzisiaj będziesz siedziała na górze cały dzień – 
powiedział do niej. – Pamiętaj, żebyś nie płakała… Nie rozmawiajcie z Maszeńką… 
Ani mru-mru. Zajrzę do was.
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Wziął ją na ręce. Z półmroku przedświtu wyglądała Miriam. Czuł na sobie 
jej spojrzenie, niosąc dziecko ku drzwiom. Ramiona mu drżały. Na podwórzu 
było pusto. Tu i ówdzie przemknął jakiś cień. Małe cienie przemykały szybko, 
szybciutko wzdłuż ścian. Przez otwarte okna słychać było stukanie, przesuwanie, 
uderzanie młotkami… i nieustanny szloch.

Wszedłszy do oficyny, wchodził po schodach, mając wrażenie, że gdzieś już 
tak kiedyś szedł w ciemnościach w górę, po schodach… Kiedyś już tak niósł na 
rękach ofiarę, by złożyć ją na ołtarzu. Zimny ołtarz pustego, zardzewiałego rezer-
wuaru wody. W głowie mu się kręciło. Kolana załamywały się. Krótkowzroczne 
oczy niczego nie widziały. Jedynie nogi czuły dotyk: szukały schodów w ciemności. 
Stopnia za stopniem. 

Na strych przez okienko dachowe wdzierało się blade światło nadchodzącego 
dnia. Bunim posuwał się powoli do przodu i zauważył cienie skaczące wzdłuż 
ścian strychu. Przerażone ciałka szybko pełzały obok niego, cicho, bezszelestnie. 
Potem usłyszał zły, męski szept dochodzący z pomieszczenia obok rezerwuaru. 
A oto sam rezerwuar. Wielkie kamienne łoże. Obok niego stał mroczny Wielki 
Kapłan – Mojsze Grabiarz, ojciec Maszeńki. Jego rozgorączkowane, spragnione 
krwi oczy spoczęły na Bunimie, na Blimele śpiącej w jego ramionach. Doskoczył 
do niego: – Niech pan idzie gdzieś indziej. Tu jest moja kryjówka i nikogo nie 
wpuszczę na strych! – jego pięść podniosła się w kierunku Bunima: – Niech mi 
pan pozwoli ratować moje dziecko!

Bunim chciał go prosić o zrozumienie. Dzieci były tu wczoraj razem i zacho-
wywały się cicho. Ale jego język był suchy, przyklejony do podniebienia. Ręce 
sztywne, łamiące się, ledwo mogły utrzymać Blimele. Pochylony nad nią, krzy-
wym, rozchwianym krokiem szukał podłogi pod sobą, a potem schodów. Powoli 
zszedł w dół, opierając się ręką o poręcz. – Bóg nie chce ofiary – waliło mu 
w zaczadzonym mózgu. Poczuł jakąś rękę na swojej głowie. Ktoś głaskał jego 
sztywne, druciane włosy. Głos mówił: – Idź lekko… idź lekko… Zejdź z ołtarza 
z wdzięcznością w sercu… Bóg jest miłosierny. Nie idziesz na swoich własnych 
nogach… Wracasz z akejdy1 ze śpiącym dzieckiem na rękach… – Zatrzymał się, 
przytulił Blimele, przycisnął opuchnięte wargi do chłodnej skóry jej policzka. 
Pocałował ją z całego serca, a jej serce mu odpowiedziało. Obróciła się w jego 
ramionach. – Obejmij mnie za szyję – wyszeptał.

Na dole, na podwórku zanurzonym w szarości, panował chaos. Rodzice 
z dziećmi biegali od drzwi piwnic do drzwi komórek. Ktoś zrywał deski z pompy, 
aby zobaczyć, czy w środku, z boku, da się ukryć malucha. Na pojemnikach 
z odpadami wyrównywano śmieci. Pod nimi leżały ukryte dwunożne szczurki. 
Jedynie klozety zostawiono w spokoju. Wczoraj zabrano stamtąd wszystkie 

1 Akejda (z hebr. związanie) łączy się z opowieścią o złożeniu w ofierze przez Abrahama swojego 
jedynego syna Izaaka. Symbolizuje męczeństwo i niewinną ofiarę.
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ukryte dzieciaki. Samuel Cukerman z Dziunią stali na schodach piwnicy, w której 
kiedyś było ukryte radio. Szejna Pesia nadeszła z grupą sierot. Samuel wpuścił 
je, po czym założył sztabę zamkniętą na zamek. Inni sąsiedzi biegali z dziećmi 
do bramy, w której przed drzwiami sutereny stał Sprzedawca Toffi. 

Bunim tam się skierował z córką na rękach. 
Sprzedawca Toffi wpuścił wszystkich i zaprowadził do schowka pod sutereną, 

gdzie leżały ukryte jego własne dzieci. 
Bunim zatrzymał się przed wejściem do tego otwartego grobu pełnego żywych 

trupków. Zawrócił. Wybiegł na podwórko i wbiegł z powrotem do chatki. Przypadł 
do Miriam: – Mojsze Grabiarz nie pozwala… A w piwnicach jest wiele dzieci. 

Miriam uniosła brwi. – Do szafy! – poleciła.
Postawił Blimele na podłogę. Mała chwiała się zaspana, a on nią potrząsał: 

– Blimele, obudź się… Słuchaj… Ukryję cię w szafie. Masz siedzieć cicho. Nie 
lamentować. Nawet, gdy będziesz słyszała krzyki. Słyszysz, Blimele?

Dziewczynka zamrugała oczyma, dopadła do Miriam i rozpłakała się: – Ma-
musiu, weź mnie z powrotem do brzuszka… Ukryj mnie w brzuszku… Boję się. 

Bunim zaniósł ją płaczącą do szafy i wsadził pomiędzy ubrania, przysunął 
głębiej do ściany i wyłamał deskę, aby miała powietrze. Pochwycił ostatni wil-
gotny blask przerażonych oczu i przykrył ją płaszczem Miriam. Wiedział, że nie 
będzie płakać. Zamykając drzwi, ujrzał się w lustrze na zewnątrz. Spotkał się 
twarzą w twarz z rozczochranym zbirem. Przypadł do Miriam. Powietrze wokół 
nich pulsowało rozgrzane i ciężkie. Nie mógł złapać oddechu, dusił się. 

Usłyszał słowa Miriam: – Wcześniej był tu Szolem Szejny Pesi. Można odebrać 
kartofle, zanim zacznie się akcja. Otwarto kooperatywy na godzinę. – Zaniemó-
wił od jej słów. Jak mógł się stąd ruszyć? Dodała mu odwagi: – Mamy jeszcze 
godzinę spokoju… Będzie co wziąć do ust. – Po czym dodała: – Zamknij nas od 
zewnątrz, będziesz spokojniejszy. 

Miała rację. Zamknie je i przyniesie do domu kartofle, a także chleb. On sam 
też powinien coś zjeść. Zmusi się. Musi mieć siłę… siłę… siłę…

Biegnąc z torbą przez podwórze, snuł plany. Później, gdy niebezpieczeństwo 
minie, ugotuje coś smacznego, aby posilić Miriam. Może jutro będzie mogła na 
chwilę wstać z łóżka. I Blimele ucieszy się na widok porządnej porcji zupy kar-
toflanej. Zamknięcie ich wszystkich trojga na zamek od zewnątrz to był dobry 
pomysł. Może powinien tak robić przez wszystkie dni szpery – wychodzić, za-
mykając ich w domu? Jakie to dziwne, że biegnąc tak, poczuł spojrzenie Miriam 
na swoich plecach… Jakaś dłoń gładziła jego głowę i prosiła: – „Uspokój się… 
Uspokój się…” Może jutro znajdzie jeszcze lepszą kryjówkę. Kierownik kuchni 
gazowej mu pomoże. Dobrze się odnosi do pisarzy. Może on, Bunim, pójdzie do 
Wintera. Winter ma powiązania z Niemcami…

Wokół drzwi kooperatywy czernił się podniecony, niecierpliwy tłum. Nie było 
żadnej kolejki, panował chaos. Wszyscy pchali się do drzwi i chcieli czym prędzej 
odejść. Bunim wcisnął się w masę. Wokół warczało stado wilków, bestii, które 
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drapały pazurami, szturchały łokciami. Bunim zdjął okulary i ukrył je w kieszeni. 
Rwano futro na kołnierzu jego płaszcza, szarpano za poły. On sam – dzika bestia 
– szarpał inne kołnierze i klapy, wczepiał się w inne poły. Minuty opadały szybko 
z darowanej godziny niczym płatki z darowanego, więdnącego kwiatu… Płatek 
za płatkiem, minuta za minutą. Bunim chciał zrezygnować. Pobiec z powrotem 
z pustymi rękami. Ostatnie pięć minut wisiało na darowanej godzinie. Bunim był 
już w ramie drzwi kooperatywy, już widział stamtąd, jak odważający wrzucają 
kartofle do toreb. Naprzeciwko, obok piekarni, panował taki sam ścisk. Ludzie 
wybiegali stamtąd z bochnami chleba. Zapach świeżego pieczywa docierał aż 
tutaj, gdzie od dłuższej chwili wszystko się zatrzymało. Nie pchano się już do 
przodu. Bicie. Krzyki. Bunim wyrwał się z kłębowiska. Wcześniej poleci do pie-
karni odebrać chleb, tam z pewnością pójdzie szybciej. Już był po drugiej stronie. 
Nie wiedział, kiedy i jak miał siłę przecisnąć się przez wszystkie zgromadzone 
ciała – wprost do drzwi. Już był w środku. Co za cud! Bo jasny chleb leżał na 
jego ręku – kawałek życia. Serce się w nim uradowało, jakby sam był chlebem, 
świeżym – pełnym nadziei. 

Gdy opuścił kolejkę po chleb, ogarnął go spokój i – o dziwo – w kooperatywie, 
gdzie rozdzielano kartofle, nie było już tłoku. Dostał się tam bez trudu. I oto miał 
w torbie całą rację. Zarzucił worek z kartoflami na ramię, przycisnął chleb do 
serca i ruszył w drogę do domu. 

Ulica była jak wymarła. Bunim biegł przez nią rozchwianym krokiem. Wielka 
rolwaga, pełna kolorów i płaczu, przejechała obok… Bramą pod mostem przy-
bywały rzędy turkoczących pospiesznie, pustych pojazdów. Bunim wszedł na 
podwórko, które było czarne od ludzi. Wszyscy kołysali się i omdlewali w osza-
lałym tańcu. Kobiety rwały włosy z głów, uderzały nimi o ściany, leżały omdlałe 
na działkach. Całe podwórko – jedno wycie. 

Na wpół ślepy, pochylony pod ciężarem, puścił się w kierunku swojej chatki. 
Zamek był wyłamany. Worek spadł mu z ramion i kartofle wysypały się na pod-
łogę, chleb wypadł z rąk. Wszedł do drugiego pokoju. Łóżko Miriam było puste. 
Otworzył szafę i na oślep obmacywał pustkę pomiędzy luźnymi ubraniami żony. 
Szuflada komody, gdzie ukryty był noworodek, była wysunięta. 

Okiennice były oberwane. Przez okna wpadał poranek, przeglądając się 
w lustrzanych drzwiach otwartej szafy. Pokój był pełen światła. Słońce – złoty, 
wielki kot – leżało na zwiniętej kołdrze posłania Miriam. Bunim padł na nie 
z rozpostartymi rękami i objął je jak ciało. Łóżko było jeszcze ciepłe. Leżąc na 
nim, popatrzył suchymi oczyma na pokój. Obok drzwi, na podłodze, połyskując 
szklanymi oczyma, leżała lalka Lili. 

 
*
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Nocą po rzezi na podwórku kobiety zebrały się przy klozecie, aby rozładować 
napięcie, które ogarnęło ich wnętrzności i umysły. Były to same szczęściary, 
które ocaliły swoje dzieci. Popatrzyły na chatkę Berkowicza i pokiwały głowami. 

– To się nazywa wariat – powiedziała jedna z nich. – Jak można nie ukryć 
żony położnicy? I widziałam też, jak wracał z małą do domu.

– On już tam wszystko dobrze wie – rzekła druga. – To był najlepszy sposób, 
aby się ich pozbyć. 

Zrobiły bilans żniw dnia poprzedniego: – Dziewięć piskląt Sprzedawcy Toffi… 
wszystkie naraz. Widziałyście, jak położył się na progu i nie pozwalał im zejść 
na dół, do sutereny, i jak policjant kopnął go w głowę? Pewnie jego los, los tego 
Sprzedawcy Toffi, też już jest przypieczętowany…

– Również Szejna Pesia została niewinnie zabrana do samochodu. Rozu-
miem, jak człowiek jest chory i słaby. Ale tylko dlatego, że ma spuchnięte nogi? 
Kto dzisiaj nie ma spuchniętych nóg? Zabrano ją, a inne kaleki wypuszczono. 

– Pewnie i jej by nie wzięto. W wieku sześćdziesięciu lat była żwawsza niż 
niejeden dwudziestolatek. Ale ona nie pozwoliła wyprowadzić dzieci z piwnicy, 
rzuciła się z żelaznym prętem na policjanta i przedziurawiła mu głowę. 

– Szczęście, że Mojsze Grabiarza nie będzie jutro na podwórku. Nie będzie 
donosów. Bogu dzięki uciekł z bachorem… Uwolnił się też od chorowitej żony.

– No i co z tego, z getta nie da się uciec. Szolem, syn Szejny Pesi, przysiągł, 
że go odnajdzie, a na jej synów można liczyć.

Jakaś kobieta podbiegła do rozprawiającej grupy i przekazała im wiadomość: 
– Już wiadomo, dokąd wywożą złapanych. Do miasteczka Oświęcim2. Policjant 
powiedział, że wszystkie dzieci będą przetrzymywane w obozie i nie zabraknie im 
ptasiego mleka. Pielęgniarki i bony z Czerwonego Krzyża przejmą je, a Niemiec 
nie będzie miał nic do gadania… To układ międzynarodowy.

– A starcy?
– Wymieni się ich na niemieckich jeńców wojennych. Odwiezie się ich do 

sanatorium w Szwajcarii. 
– Tak powiedział policjant?
– Tak mówią. 
– Trudno uwierzyć. 
Rozbiegły się, aby przekazać ludziom dobre wieści. 
Rankiem Szejna Pesia wróciła z punktu zbiórki. Josi, jej syn, który pracował 

na Bałuckim Rynku, miał protekcję, dzięki której ją ocalił. Gdy o poranku we-
szła do domu, nie zastała w nim Szolema. Syn wrócił do domu dopiero po paru 

2 W 1942 r. mieszkańcy getta raczej nie wiedzieli nic na temat Oświęcimia i tego, co się tam dzieje, 
to raczej powojenna projekcja. Do getta dochodziły natomiast informacje o „miejscowości w pobliżu 
Koła” (o Chełmnie nad Nerem), gdzie Niemcy wymordowali wówczas znaczną część mieszkańców 
pochodzących z miast i miasteczek regionu.
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godzinach. A wówczas stanęli naprzeciw siebie, jakby obawiali się do siebie 
podejść. Zabrali się za przygotowanie jedzenia, jakby nic się nie stało. Szolem 
chciał zadać jej kilka pytań. Chciał przeżyć to, co ona przeżyła. Ale nie potrafił 
wydobyć z siebie słowa na ten temat. 

Natomiast ona pytała: – Gdzie byłeś całą noc? Gdzie łaziłeś?
– W nocy przyszedł policjant – odpowiedział jej – i wziął mnie do resortu. 

Robiono szubienice. Już powieszono na placu rybnym osiemnastu Żydów3, aby 
na getto padł strach. Nie zdejmą ich aż do zakończenia akcji. Fach stolarski 
zrobił karierę, co, mamo?

Otarła obiema rękami twarz i gdy tylko zjedli, zarządziła: – Popatrz tylko, 
jak wyglądasz. Powinieneś już się położyć. Wprawdzie mam pismo od samego 
komendanta policji, ale ciebie z taką twarzą mogą wziąć z miejsca.

Był taki szczęśliwy, widząc ją z powrotem, że miał wrażenie, iż dla nich 
dwojga akcja już się skończyła. Posłuchał jej i rzucił się na łóżko. Oczy go piekły 
z niewyspania, a ręce bolały od nocnej, gorączkowej roboty. Przed zaśnięciem 
ujrzał szubienicę z osiemnastoma powieszonymi ciałami, z nogami dyndającymi 
nad piaszczystym rynkiem i pomyślał przy tym, że Szejna Pesia wróciła. Ta myśl 
utuliła go do snu. 

Przez getto jak lawina przetoczyły się wozy Rollkommando4, znikając w po-
szczególnych ulicach i uliczkach. Z każdym transportem pojazdów przybywały 
zielone mundury z karabinami gotowymi do strzału. Policja żydowska zamknęła 
ulice, całe kwartały. Niemcy rozsypali się po podwórkach i kilka razy wystrzelili 
w powietrze. 

– Wszyscy Żydzi na dół!
Żydowscy policjanci chodzili po domach, wyważali drzwi, włazili do piwnic 

i nor, po czym wyganiali całe stada z kolejnych pięter na podwórko. Tłum Żydów 
został ustawiony w dwa długie szeregi, kobiety z dziećmi osobno, mężczyźni 
osobno. Żołnierz z nabitym pistoletem dokonywał inspekcji, maszerując wzdłuż 
krzywych szeregów i przez chwilę przyglądając się każdemu. Już nie chodziło 
o starców i dzieci. Z szeregów wyciągano matki z dziećmi, czasami zabierano 
jedynie dziecko z matczynych ramion… Wybierano takie, które źle wyglądały, 
o szpiczastych noskach, pochylonych pleckach, o zbyt chudych lub zbyt grubych 
nóżkach. Poszło szybko. Wkrótce ludzie wywleczeni z szeregu ruszyli jak pijani 
w kierunku bramy. Jeśli ktoś z pozostałych chciał iść z krewnym, nikt mu nie 

3 Z Kroniki wynika, że 7 września 1942 r. na pl. Bazarowym zostało powieszonych 18 mężczyzn 
z Pabianic, a szubienice dostarczył Wydział Stolarski. Niewiele wiadomo o przyczynach egzekucji. 
Mężczyźni byli oskarżeni o stawianie oporu władzy niemieckiej podczas wysiedlenia.

4 Rollkommando – tak mieszkańcy getta nazywali zmotoryzowaną jednostkę policji lub SS, która 
podczas szpery zajmowała się wywożeniem żydowskich mieszkańców getta do Chełmna nad 
Nerem.
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bronił. Jeśli ktoś z wyselekcjonowanych próbował zawrócić, zatrzymywała go kula. 
Tego ranka getto umilkło. Nigdzie na ziemi nie było jeszcze takiego milcze-

nia. Usta zostały zaryglowane. Łzy przestały płynąć. Wszystko było rzeczywiste. 
Wyraźne. Jasne i ostateczne. 

Na podwórku przy Lutomierskiej te dwa długie rzędy ciągnęły się od samej 
bramy do drzewka wiśniowego, które wydawało się ostatnim członem w szeregu 
kobiet – jakby i ono ustawiło się do selekcji. Rzędy były krzywe i ruchome, wznosiły 
się nad pagórkami grządek na działkach i opuszczały na ścieżkach pomiędzy 
nimi. Szereg mężczyzn sięgał do domu, w którym mieszkali Cukermanowie. 
Wszystko wyglądało spokojnie po tych paru strzałach, które Niemcy oddali, 
pojawiając się na podwórzu. Z przodu odbywała się selekcja. Rzędy kurczyły się 
szybko. Wiśnia pozostała z tyłu z wyciągniętymi gałęziami, jakby chciała pobiec 
za pojmanymi, lecz nie mogła. Przy bramie stali żydowscy policjanci i popychali 
wybranych w selekcji. Na ulicy stali inni policjanci, którzy pędzili nieszczęśników 
do samochodów. 

Szolem ze swoją legitymacją robotniczą w ręku stał blisko bramy. Zanim zdo-
łał odetchnąć, Niemiec dotknął jego ramienia i już chłopak był w bramie. Szedł 
naprzód przerażony i zdezorientowany, mechanicznie pocierając twarz dłonią. 
Wyszedłszy na ulicę ujrzał rolwagi5 zabite deskami oraz ludzi, którzy wchodzili na 
nie w milczeniu. W tym momencie przebudził się. Zrobił krok, aby uciec. Policjant 
przy pojeździe doskoczył do niego i złapał go za ramię: – Na wóz! – Szolem prosił 
go, aby ten pozwolił mu zobaczyć, czy matka została wybrana, to wówczas byliby 
razem. – Na pojazd! – ryknął policjant. 

Szolem czuł, jak żyły jego wciąż jeszcze mocnych rąk naprężają się. Zamierzył 
się na policjanta, gdy dojrzał Szejnę Pesię. Dokument zapewniający wolność 
wystawiony przez komisarza policji, który trzymała stojąc w szeregu, już nie 
znajdował się w jej ręku. Podbiegła do Szolema i policjant popchnął ich oboje 
na samochód. Szejna Pesia wyrwała się z jego rąk i odepchnęła Szolema od 
siebie: – Uciekaj! – krzyknęła do niego. 

I już była na wozie. Szolem wisiał na nim jedną nogą. Szejna Pesia spychała 
go, a policjant wpychał na górę. Szolem uwalniał się od policjanta i złościł na 
Szejnę Pesię: – Wpuść mnie na górę, mamo, słyszysz?!

Wdrapał się do niej. Na wozie panowały ścisk i milczenie. Matka i syn stali 
w plątaninie rąk i nóg, przyciśnięci do siebie. Na ulicy zabijano strzałami ucie-
kających. W końcu zamknięto pełny pojazd, który zakołysał się, aż ludzie zaczęli 
upadać jeden na drugiego. Matki wypuszczały dzieci z rąk. Milczenie trwało. 
Nawet dzieci nie płakały – jakby na wzór dorosłych skamieniały z bezradności, 
ogarnięte zdumieniem wywołanym niewiarygodnością tego, co się stało – co 
nie mogło być prawdą. 

5  Rolwaga – ciężki konny wóz bagażowy, często kryty, czasem z doczepką do przewożenia ładunku.
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Szolem przytrzymywał się jedną ręką deski, a drugą przyciskał Szejnę Pesię 
do siebie. Nie przewrócili się, wciąż stali – twarz przy twarzy. Przyglądali się 
sobie, dopóki Szejna Pesia nie powiedziała spokojnie: – Szolemie, musimy się 
ratować. – Podskakiwanie samochodu przerwało jej słowa. – Widzisz, zeskocz 
i biegnij do Josiego, wstawi się i … Idź już, dziecko, zeskakuj, nie bój się, nie 
wolno się poddawać. 

Nogi Szolema pragnęły zeskoczyć… uciekać. Nie mógł patrzeć Szejnie Pesi 
w oczy. Ale był przywiązany do niej tysiącem nici. Oboje chcieli tego samego… 
I oboje wiedzieli, że Josi nie będzie już mógł pomóc. A jednak… on, Szolem, 
skoczy. Pobiegnie do Josiego… Ona każe, ona go posyła. Ale ona upadnie, jeśli 
on ją puści. Nie, ona sama go odpycha od siebie i nie przewraca się. Stoi sama.  
O, schyla się, znajduje dziurę pomiędzy deskami, odsuwa parę obcych nóg i pod-
trzymuje Szolemowe. Chłopak rozejrzał się. Policjanci byli daleko z tyłu. Pojazd 
jechał raz szybciej, raz wolniej. – Mamo, ty też skocz! – powiedział gorączkowo. 

Jej twarz rozjaśniła się: – Jasne, ja też skoczę!
– Najpierw ty, mamo. Pomogę ci. Zaraz… czekaj… niech samochód nieco 

zwolni.
– Nie, najpierw ty, Szolemie. Tak jest lepiej. Jak tylko zobaczę cię tam, na 

dole, będę miała więcej siły…
– Przysięgnij, że skoczysz.
– Szybko, wóz zatrzymuje się! Szolemie, przysięgam!
Poczuł, jak matka go podnosi. Taką siłę miała. Przez chwilę wręcz wisiał na 

niej, uczepiony jej ramienia. I oto już był obiema nogami po drugiej stronie. Poczuł 
jej rękę na swojej. Po chwili już jej nie czuł. Był na dole. Nie widział już Szejny 
Pesi… Pobiegł… goniono go… Strzelano za im. Oto była brama. Ktoś go zatrzy-
mał. Podniósł głowę i spotkał się z czapką policjanta. W głębi obcego podwórka 
przebiegała selekcja. Przed bramą stał wóz na wpół zapełniony ludźmi. Podnie-
siono Szolema. Rzucił się z pięściami, walił po twarzach. Wokół niego zebrało się 
kilku żydowskich policjantów. Ostrzegli go, że zaraz wyjdzie Niemiec i zastrzeli 
go na miejscu. Znowu był na wozie. Wiedział, że na nim również nie pozostanie. 
Słyszał głos Szejny Pesi nad swoim uchem: „Nie można się poddawać”. Pojazd 
szybko wypełnił się ludźmi i ruszył z miejsca. Szolem tak długo wdrapywał się 
po deskach, aż udało mu się zeskoczyć. Dostrzegł bramę, przed którą nie było 
żadnego pojazdu. Dobiegł tam… Spieszył się. Puste, wymarłe podwórko. Szo-
lem przebiegł je, przedostał się na drugie. Tutaj jeszcze nie było selekcji. Droga 
do domu Josiego była wolna. Szolem przekradał się tuż przy murach, wzdłuż 
pustej ulicy. Nikogo w getcie nie było. Cisza. Na placu rybnym stała szubienica 
z osiemnastoma powieszonymi, którzy się lekko poruszali… Szolem poczuł, jak 
bardzo bolą go ręce. 

Brat Josi wyglądał dziwnie, gdy się nie uśmiechał. Wydawał się obcy. Wyglądał 
na złego. Skąd tyle zmarszczek na zwykle gładkiej twarzy Josiego? Skąd taka 
wściekłość w jego spojrzeniu?
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– Zabrali mamę! – wysapał Szolem, gdy tylko wszedł do mieszkania Josiego. 
Josi popatrzył na niego: – Kartka nie pomogła? – Pstryknął palcami. – Tak, już 

biegnę. – Szolem rozejrzał się po pokoju. Żona Josiego i dziecko wraz z uwolnio-
nymi rodzinami tych, którzy pracowali na Bałuckim Rynku, była „skoszarowana” 
w odrębnym budynku. – Nie możesz tu zostać. Niedługo akcja przeniesie się 
tutaj – krzyknął Josi od drzwi, roztargniony i zły. Dodał: – Wiesz, że wzięli Motla? 
Dopiero co widziałem się z Isroelem. Powiedział mi. Wszystkich troje wzięli. 

Szolem wiedział, że Motl pójdzie. Motl, komunista i rewolucjonista, dał się 
zaprowadzić do wozu tak samo jak on, bundowiec i rewolucjonista. Ale Motl nie 
zeskoczy z pojazdu. Dzieci Iciego Meira, zwłaszcza one, nie były tchórzami, miały 
obowiązki. Motl nie zostawi żony i dziecka. Motl był nawet odważniejszy niż on, 
Szolem, który w gruncie rzeczy głupio się zachował, zostawiając matkę, nawet 
jeśli tylko na chwilę. I poczuł Motla w sobie, nad sobą – triumfującego. Motl 
zwyciężył ten ostateczny spór ze swoimi oponentami. Josi czekał zniecierpliwiony 
w drzwiach, złoszcząc się: – Nie słyszysz, co do ciebie mówię? Nie możesz tutaj 
zostać. Niedługo rozpocznie się tu akcja.

– A niech się rozpocznie. 
– Zwariowałeś? Z tą twarzą „klepsydry”, taki blady, pójdziesz na pierwszy 

ogień… Weź chociaż szminkę Awiwy. Pomaluj sobie policzki. 
Dał się słyszeć daleki strzał. Josi wbiegł z powrotem do pokoju, zaciągnął 

Szolema do lustra i otworzył pudełko z kosmetykami, które kiedyś ofiarował 
Awiwie w prezencie. Josi szybko pomalował mu policzki i usta. – Muszę biec 
ratować mamę – wysapał. – Masz, weź moją legitymację… – wyjął kartę z kie-
szeni, położył obok lustra i wybiegł.

Szolem zapatrzył się w lustro. Wyglądał jak klaun. Josi nałożył zbyt wiele koloru 
na jego twarz. I tak od razu rozpoznają. Szybko potarł twarz i rozsmarował kolor 
po policzkach. Nie, nie wytrzyma jeszcze jednej selekcji. Musi się gdzieś ukryć. 
Podbiegł do drzwi. Dom był wymarły. Podwórko puste. Z sąsiedniego podwórka 
słychać było krzyki, strzelaninę. 

W tym momencie przybiegł Josi. – Nie puszczają mnie. Ulica jest zamknięta. 
Wejdź, dokąd biegniesz?

– Nie wytrzymam jeszcze jednej selekcji. Weź legitymację. Ukryję się w kloze-
cie. – Nim Josi zdołał coś odpowiedzieć, Szolem rzucił się w stronę białej budki 
klozetowej w kącie podwórka. 

– Alle Juden raus!6 – dało się słyszeć okrzyki. Niemcy weszli na podwórze. 
Budka klozetowa, pełna ukrywających się, cicho trzeszczała.

Po drugiej stronie rozległy się kroki. Po chwili jakieś ręce zaczęły wyłamywać 
drzwi, za którymi znajdowali się ukryci. Zawiasy puściły. Ramię jakiegoś policjanta 
już ciągnęło Szolema za sobą. 

6 Wszyscy Żydzi wychodzić! (niem.).
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Stał na podwórku w szeregu. Tym razem był jednym z ostatnich, którzy 
mieli wejść na auto. Zaraz za nim zabito wejście deskami. Jechał przez getto. 
Ciężko oddychał. Nogi się pod nim uginały. Ale nie podda się. Za żadne skarby. 
Skoczy. Tylko chwilę poczeka, złapie oddech. Jeszcze ma czas. Pojazd dopiero 
co minął bramę do drugiej części getta. Jeszcze było odpowiednio daleko do 
punktu zbiórki. Szolem wyjrzał przez szpary pomiędzy deskami. Całe getto 
jechało na rolwagach. Domy stały się pustymi latarniami. Zaraz skoczy. Szejna 
Pesia kazała mu skoczyć. Zapowiedziała mu, że ma się ratować. Wyczeka na 
odpowiedni moment. Wyprostował się i wciągnął powietrze. Był gotów. Synowie 
Iciego Meira nie poddają się. Synowie Szejny Pesi nie poddają się. Słońce stało 
wysoko na niebie i raziło w oczy. Przed nimi i za nimi jechały wozy. Pojazd przed 
nim był wypchany ciałami zbitymi w jedną masę. Tylko jedna kobieta stała jakby 
osobno, głęboko z tyłu. Słońce przydawało jej włosom barwy płomienia. Znajoma 
głowa… Młodzieńcze rude loki. Gdzieś je widział… kiedyś je kochał. Włosy… Czuł, 
że jeszcze w nim płoną i budzą ciepło wokół serca. 

– Estero! – zawołał przez ciszę. A może jedynie zawołał w sobie? Nagle 
poczuł się silny. – Estero, skacz! Skacz! – usłyszał swój własny głos – mocny, 
donośny, niemal grzmiący. Ruda głowa nie poruszyła się. Szolem nabrał pełne 
płuca powietrza. – Estero, uciekaj! – tak wrzeszczał, że nabrzmiały mu żyły na 
szyi. Ruda głowa dalej była nieporuszona. 

Zbliżali się do linii kolejowej na Marysinie. Tam gdzieś… w punkcie zbornym, 
znajdowała się Szejna Pesia7. Szolem wiedział, że Josi jej nie uratuje. Tutaj, 
w sąsiednim wozie, jechała Estera. Zajaśniała w nim pewność – synowie Iciego 
Meira są silni. Nie zdradzili tych, których kochali. To oznacza – nie dać się. To 
właśnie oznacza – nie dać się. Poczuł ulgę i zmęczenie. Coś odpłynęło z żył, z ciała. 
Westchnął głęboko. Ręce przestały się trzymać desek. Osunął się na platformę 
i przez szpary patrzył na rudą głowę. – Moja piękna Estera… – szeptał do siebie. 

Tam, na tamtym wozie, Estera obróciła się i poruszyła, jakby w tym momencie 
usłyszała ten szept. Widział przez szpary, jak jej głowa unosi się, porusza, wznosi 
do góry. Ujrzał ją całą ponad deskami pojazdu. W tym momencie przeleciała 
w powietrzu, jeszcze chwila – i już przejechał obok niej. Widział ją leżącą na bruku. 
Poderwał się na nogi, stanął na czubkach palców i wyjrzał sponad najwyższej 
deski. Wstała. Widział, jak ucieka… ucieka od niego. 

Pojazd już stał na miejscu. Już był otoczony przez żydowską policję i Niemców. 
Tory kolejowe połyskiwały jak szlifowane srebrne ostrza – jak noże do uboju 
zwierząt. Gdzieś tu była Szejna Pesia – jedyna ostoja. Niebawem on, Szolem, 
przeniesie się do niej, aby ją ochronić – ochronić i być przez nią chronionym. 
Wpadł w ramiona ostatecznej ciszy.

7 Punkty zborne znajdowały się na terenie getta, natomiast stacja kolejowa na Marysinie (stacja 
Radegast), skąd wywożeni byli Żydzi, znajdowała się poza gettem.
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Estera biegła przez puste, obce podwórko i wydawało się jej, że każdy 
strzał, który słyszała z tyłu, zaraz w nią trafi. Dźwięk jej trepów na kamieniach 
również przypominał salwy. Znalazła się na drugim podwórku, potem na trze-
cim. Wszystko było puste i wymarłe. W końcu nie mogła już biec. Zapukała do 
pierwszych drzwi, do których doniosły ją nogi, pukała szybko, gorączkowo. Drzwi 
się nie otworzyły. Zaczęła pukać w kolejne, jedne po drugich. Gdzieś pojawiła 
się szpara i jakaś męska twarz, cała wymalowana szminką i różem, spojrzała 
w jej kierunku z wściekłością. 

– Niech mnie pan wpuści – prosiła – uciekłam z transportu. 
Drzwi zatrzasnęły się. Ona, Estera, musiała jak najszybciej opuścić te okolice. 

Akcja jeszcze się tu nie odbyła. 
Pot płynął po niej strugami. Wszystkie rzeczy, które założyła na siebie na 

czas selekcji, przykleiły się do jej ciała. Zrobiła to, co zrobili sąsiedzi z podwór-
ka – ubrała się w jak najwięcej rzeczy, aby wyglądać grubiej, lepiej. Poza tym 
wydawało się to posunięciem praktycznym, gdyby kiedyś potrzebowała jakiegoś 
odzienia. Ale Estera nie musiała ubierać się podwójnie. Znowu dobrze wyglądała. 
Po każdym nieszczęściu tak się z nią działo. Odżyła. Straciła ciotkę Rywkę i ku-
zynki, uciekła z punktu zbornego – i rozkwitła. Poza tym była przeklęta urodą, 
która kusiła brutalnych mężczyzn. Stanęli przed nią niczym dwa zielone wilki: 
– Die ist ja zu reizend!8 – rzekł jeden, po czym posłali ją do wozu. O, jakie miała 
ciało, głowę, dłonie i stopy, biodra i piersi! I jeszcze sama się dla nich wystroiła. 
Sąsiedzi malowali twarze, to i ona się pomalowała. I uczesała się również tak, 
aby się podobać. I ściągnęła ubranie paskiem w talii, aby uwypuklić kształt 
swojej figury. I parę jedwabnych pończoch kupionych, gdy była wydzielaczką 
w kuchni, również założyła. 

Właściwie mogła teraz pobiec do swojego domu, do swojej facjatki. Tam już 
było po wszystkim – przynajmniej na dzisiaj. Ale myśl o byciu samej na górze 
była nie do zniesienia. Wcześniej musiała ujrzeć ludzkie oblicze. Zamienić z kimś 
bodaj słowo. Gdy tylko przestali za nią strzelać, dopadło ją pragnienie, aby bodaj 
na chwilę stanąć twarzą w twarz z kimkolwiek… Nie czuć dziwnej, wszechogar-
niającej samotności… Oddzielenia od wszystkiego i wszystkich. Gdzieś tutaj, 
na tym podwórku, powinni mieszkać towarzysze, znajomi, dziewczyny z resortu. 
Ale wszystkie podwórka wyglądały tak samo. Nie miała pojęcia, gdzie jest. I tak 
szła od jednych okrutnie zamkniętych drzwi do drugich. Drzwi odpychały ją od 
siebie, jakby była porzuconą piłką. – Samotna śmierć! – krzyczały do niej swoim 
milczeniem. – Z powrotem do wozu! – prześladowały ją. Ale na załadowanym po 

8  Ona jest przeurocza (niem).
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brzegi wozie nie było ludzi. Tam w ciągu paru chwil, które spędziła w plątaninie 
ciał, czuła przecież, że jest odcięta od współpodróżujących czymś większym niż 
zamknięte drzwi. Dopiero tam, na górze, było się niepojęcie osamotnionym. Nie 
chciała umierać sama jedna… Bez świadka, bez śladu. 

Nagle usłyszała: – Alle Juden raus!
Z przeciwka szła grupa żydowskich policjantów. Z bramy na podwórze, na 

którym się znajdowała, wyszły dwa zielone mundury z karabinami skierowanymi 
na nią. Weszła do klatki schodowej. Tłum ludzi schodził w dół – tłum klaunów. 
Pomalowanych pajaców. Trzymali się za ręce, przyciskali dzieci do piersi. Nad 
nimi w górze kołysały się kolorowe czapki żydowskich policjantów, którzy poga-
niali i popychali opieszałych. 

Zatrzymała się i pozwoliła otoczyć nadchodzącej masie. Policjant machał 
pałką: – Ty, ruda, rusz się! 

Zrobiła krok do tyłu i osunęła się na czworaki. Znalazłszy się pomiędzy nad-
ciągającymi, dotknęła ręką schodów. Wspinała się do góry pomiędzy grubymi 
i chudymi nogami, które szły w dół. Nic w świecie tak nie bolało, jak palce dep-
tane przez te nogi, odciskające na nich swój ślad. A jednak była coraz wyżej. 
Jej ręce znalazły się w pobliżu oficerek. Przycisnęła się do ściany, pozwalając 
im przejść obok. A dalej nie było już schodów. Na czworakach przesunęła się 
na bok i znalazła się w długim, ciemnym korytarzu, który był przecięty pasami 
światła docierającego zza otwartych drzwi. 

Tak, teraz wszystkie drzwi stały przed nią otworem. Wstała i przeszła obok 
nich. Każde otwarte drzwi – rama obrazu, na którym znajdował się opuszczony 
dom, jeszcze pełen oddechów tych, którzy dopiero co wyszli. Skusiły ją ostatnie 
otwarte drzwi. 

Cierpki, kwaśny zapach uderzył ją w nozdrza. Zapach przypomniał o czymś 
przyjemnym, bardzo dalekim, a przecież bardzo bliskim. Szafa była otwarta. Na 
niezaścielonym łóżku leżała otwarta walizka, której pokrywa miała wycięte małe 
dziurki niczym puste oczodoły. Kryjówka dla niemowlęcia. Krzesełka w pokoju 
były zarzucone ubraniami kobiecymi, dziecięcymi, męskimi. Od ściany do ściany 
ciągnął się sznurek, na którym lekko kołysały się podarte pieluszki – poszarpane 
białe chorągiewki pokoju. Jej noga uderzyła o przewrócony nocnik. Wzdrygnęła 
się i wybiegła. 

Weszła do innego mieszkania. Wpełzła pod łóżko, aby się ukryć. Z podwór-
ka dobiegały urywane krzyki, rozkazy. Oblizała palce, które były tak sztywne, 
granatowe i zdeptane, że już ich nie czuła. Gdy tak je lizała, poczuła zapach 
z poprzedniego pokoju. – Kiedyś było sobie maleństwo, dziewczynka, która łaziła 
na czworakach. Mama siedziała przy maszynie do szycia, a jej nogi poruszały 
się w górę i w dół na rozkołysanym pedale, tuż nad podłogą. W górze kręciło się 
kółeczko, szybko, szybko, a ostra igła stukała, wyszywając kwaśny zapach. Pod 
kołyską Esterki śpi śnieżnobiała kózka... – śpiewał ten zapach. Przepędzone 
białe kózki wisiały na sznurku, który nie miał początku ani końca. 
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Gdy otworzyła oczy, wokół niej panowała trudna do zniesienia cisza. Cisza 
rozrywała uszy, kłuła w oczy. Estera powoli wysunęła się spod łóżka i przysunęła 
do okna. W dole ta cisza poruszała się. Akcja wciąż jeszcze trwała. Na podwórzu 
kręcili się ocaleni.

Wyszła z pokoju, przeszła korytarzem z otwartymi drzwiami. W mieszkaniu, 
w którym wisiały pieluszki, zauważyła zgarbionego mężczyznę siedzącego przy 
stole ze słoikiem cukru pomiędzy kolanami. Wyjadał z niego łyżką. Widok po-
chylonych pleców przywiódł jej na myśl Wintera. Winter czekał na nią w wielkim, 
jasnym pokoju. On ją przyjmie, ochroni, rozpruje swoim garbem nieznośną sa-
motność. Musiała jakoś dostać się do niego, przejść przez most. Ale nie mogła 
biec. Ciężar ubrań był niezwykły i ciągnął ją ku ziemi. Nogi miała poranione od 
upadku na kamienie. Palce rąk, zdeptane i pomiażdżone, sprawiały ból. 

Wlokła się tylnym podwórkiem i powoli zdejmowała z siebie przepocony swe-
ter. Owinęła nim głowę. W ten sposób jej rude włosy nie będą się rzucać w oczy. 
Jutro je zgoli, może każe sobie wyrwać kilka zębów, aby zrobić z siebie maszkarę.

Ale jeszcze dzisiaj będzie piękna – dla Wintera. Tęskniła za dotykiem jego 
długich, bladych palców, za jego brzydką twarzą o ostrych szparach oczu, za jego 
wielkim, białym czołem, które płonęło niczym kawałek węgla, za jego wzniosłymi 
słowami. Musiała przejść przez most, aby się do niego dostać. Był jej przezna-
czeniem. Był jej życiem. Nie bała się podążać ku życiu. 

Most był pusty. Nikt nie przechodził na drugą stronę. Z głębi ulicy nadchodzili 
dwaj zonderowcy. Ich kroki odbijały się podwójnym echem. Estera zaciągnęła 
pasek wokół talii, zdjęła sweter z głowy i poprawiła włosy. Wybiegła z bramy, 
w której się kryła, i ruszyła im naprzeciw: – Czy możecie przeprowadzić mnie 
przez most, panowie… panowie…?

Policjanci zatrzymali się. Uderzył ich ogień jej włosów i zielone światło oczu. 
Byli poważni, zmęczeni. Jeden z nich zdjął policyjną czapkę i otarł pot z jej kra-
wędzi. Przyglądał się dziewczynie. Patrzenie na nią działało odświeżająco. Po raz 
pierwszy dzisiejszego dnia słyszał taki jasny, spokojny głos i widział taką pogodną 
twarz. – Weźmy ją pod ręce – zwrócił się do swojego towarzysza. Chwycili ją 
i polecili, aby udawała omdlałą, jakby prowadzili ją na komisariat. 

Skurczyła się ciężko. Jej trepy ledwo dotykały stopni mostu. To było wspaniałe 
uczucie, tak móc się wesprzeć na męskich ramionach. Gdy przeprowadzili ją na 
drugą stronę, nie wypuścili jej. 

– A dokąd to panienka idzie tak odważnie, sama jedna na ulicy? – zapytał 
jeden z nich. 

– Do mojego narzeczonego – odpowiedziała. 
– Musi być bardzo przystojny, skoro ryzykuje pani życiem, aby go zobaczyć. 
– O tak, jest bardzo przystojny. 
Dobrze było pożartować po dniu pracy przy załadunku aresztowanych. Ta 

świeża, rudowłosa dziewczyna pozwalała im co nieco zapomnieć. Nie mogli jej 
puścić, rezygnując z przyjemności, jaką sprawiało im trzymanie jej. Minęli plac 
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rybny. Osiemnastu powieszonych chwiało się lekko na szubienicy. Esterze było 
tak dobrze pomiędzy silnymi ramionami, że spoglądała na rozbujane cienie ponad 
piaskiem, niczego nie czując. Zbliżyli się do bramy domu Wintera. Podziękowała im. 

– To wszystko, co dostaniemy? – zapytał pierwszy. 
Z przyjemnością ucałowała ich w szorstkie policzki. 
Gdy weszła do pokoju Wintera, wydało się jej, że nikogo w nim nie ma. Widziała 

tylko ściany z obrazami, figury, fantastyczne i prawdziwe budowle. Widziała też 
realny obraz przez szeroko otwarte okno: dalekie miasto z dachami i kominami 
naszkicowanymi na tle wielkiego, popołudniowego nieba. Głęboko odetchnęła. 
W końcu tu dotarła. 

Ktoś przysunął się do niej. Para kościstych, gorących rąk otuliła jej dłoń. – 
Przybyłaś, aby mnie uratować – dosłyszała szept. Znowu wszystko było stracone. 

Winter wydawał się jeszcze mniejszy i bardziej skurczony niż kiedyś, jakby 
pomniejszył go czas, przez jaki się nie widzieli. Garb wyrastał spod wielkiej głowy. 
Twarz była gliniasto brązowa, ciemna, pomarszczona. Tylko czoło było białe i taki 
też był ostry, szpiczasty nos. Rozbiegane oczy kłuły strachem i prośbą. 

Estera uśmiechnęła się do niego martwym uśmiechem, a on zaczął tańczyć 
wokół niej jak karzełek. Zdjął z niej płaszcz i kilka bluzek. Tańcząc, cały czas 
kurczył się i prostował. Nogi się pod nim załamywały. Gdy tylko stanęła rozebrana 
ze zbędnego odzienia, opadł na sofkę. 

– Życie jest miłosierne, Estero – westchnął – chodź, usiądź obok mnie. Daj mi 
rękę. O, tak… – wziął jej dłoń i przyłożył do swojego gorącego czoła. – Pogłaszcz 
mnie… – wymamrotał. – Pewnie ze 40 stopni gorączki. Co? To ze strachu… Od 
czekania na ciebie, od… Stałem przy palecie z „poświadczeniem zwolnienia” 
w ręku. Gutman i Lewin przyszli ze swoją hałastrą, abym ich ochronił. Doktor 
Lewin… chciał się tu ukryć… Zdjął lekarską czapkę, aby nie musiał brać udziału 
w akcji. Jak mogłem? Jaką ochroną mogę być dla nich? „Poświadczenie” jest 
tylko moje… To moje życie, rozumiesz mnie? – kiwnęła głową. Nigdy nie uwierzy-
łaby, że Winter może być taki brzydki brzydotą gadatliwego stworzenia. – Z tobą 
się nie boję – nie zamykał ust. – Ty… ty… Podaj mi odrobinę mleka. Płonę od 
wewnątrz. – Wyprężonym palcem pokazał garnek mleka i popatrzył w ślad za 
nią skośnymi oczyma. – Jaki ty masz chód, Estero! Zdejmij trepy. Zdejmij je. Nie, 
jednak lepiej zostań w nich. Może są odważnikami, które cię tutaj trzymają. Bosa 
odfrunęłabyś stąd… – Podała mu szklankę mleka. – Weź i sobie, weź – zachęcał 
ją. – Wszystko, co posiadam, należy do ciebie. 

Ze szklanką mleka w dłoni usiadła obok niego. Patrzyła na czystą biel szkła 
w ich rękach. Znany, słodko-kwaśny zapach uderzył jej nozdrza. Podniosła 
szklankę do ust i jej oczy zaszkliły się łzami. 

– Dawno nie piłaś mleka, co? – zapytał.
Pociągała ze szklanki i chlipała. – Myślałam, że już nie potrafię płakać – po-

wiedziała. Ale nagle podniosła głowę i ujrzała zegar na ścianie. – Szósta godzi-
na! – wykrzyknęła. Łzy, które obmywały jej twarz, zatrzymały się. Na jej ustach, 
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jeszcze wilgotnych i białych od mleka, zaigrał dziecięcy uśmiech: – Spokój do 
jutra rana! Długa noc! – Pusta, biała szklanka żywo poruszała się w jej ręku. 
Przedwieczorne niebo odbijało się w mlecznym szkle i migotało w zębach Estery 
pomiędzy uśmiechniętymi czerwono-mlecznymi wargami.

W tym momencie Winter zeskoczył z sofy. – Siedź tak! Nie ruszaj się! – zawołał, 
a jego głos zmroził ją. Nie ruszała się. Podszedł do okna i stamtąd popatrzył na 
nią. – Niesamowicie! Wspaniale! – zachwycał się. Wzburzona, długa czupryna 
sterczała na jego głowie niczym czarna aureola. Już szukał wolnego blejtramu, 
szybko wybierał płótno. Nogi się pod nim ugięły i usiadł na podłodze. Oparł się 
na jednym z płócien, chciał wstać i nie mógł. – Nie ruszaj się, nie ruszaj się… – 
mamrotał i łapał się za serce. Napadł go świszczący kaszel. Wyciągnął z kieszeni 
wielką, poplamioną chustkę i wytarł nią usta. Chwilę na nią patrzył, a potem 
rzucił na krzesełko. 

Postawił blejtram na sztaludze i przyciągnął do siebie stolik z farbami. Już 
stał, czarny, skurczony – przed białym płótnem. Światło mijającego dnia prze-
błyskiwało przez końcówki jego rozczochranych włosów. Jego ręka o długich 
palcach, rozpostartych jak pięć nieskończonych tęsknot, wyciągała się ponad 
naciągniętym płótnem. Potem dziesięć palców sunęło ponad Esterą. Gładził ją, 
wyglądając przy tym jak czarodziej, który wymawia zaklęcie. 

Poczuła, jak tym zaklęciem bierze ją w swoje władanie, jak przywiązuje ją do 
swoich oczu, a poprzez nie – do płótna, które pachniało mlekiem, było białym 
prześcieradłem. Wkrótce ona rozciągnie na tym prześcieradle swoje zmęczone 
ciało – jagnię o rudych, kręconych włosach. Zaśnie snem, z którego nikt jej nie 
obudzi – białym, wiecznym snem, który nie boli. Ruda fala na jej głowie nie będzie 
już płonąć, jaśnieć, lśnić. Jak zachodzące słońce rozpłynie się w białej pustce. 

Paleta pełna świeżych barw drżała w ręku Wintera jak wachlarz, który nie 
chciał się otworzyć. Mieszał kolory szybko i niezdarnie. W końcu rzucił paletę na 
stolik i złapał brudną chustkę z krzesełka. Rozwinął ją pod światło, przed oczyma 
Estery. – Czasami wychodzą wspaniale wzory – powiedział i rzucił chustkę pod 
jej nogi. – O tak – sapał – to doda równowagi całej kompozycji… Powiąże się 
z czerwienią włosów i wydobędzie bladość twojej skóry. Popatrz, jak wspaniale 
upadła… sama z siebie. Nie ruszaj się…

To było wszystko, co powiedział. Na niebie pojawiły się pierwsze ciemne pasy 
nocy. Wydawało się, że Winter wciąga je pociągnięciami pędzla na biel płótna.

Na ustach Estery wciąż jeszcze błąkał się mleczno-karminowy uśmiech. – Jej 
oczy były zwrócone ku niebu, ku długiej nocy. Winter nie był już mały jak robak. 
Rósł wraz z nocą. Z minuty na minutę. Zdobywał ją coraz większy, coraz czarniej-
szy, coraz potężniejszy. A ona pozwalała, poddając się jego dłoni – dłoni Boga. 
Święta trójca – Bóg, noc i Winter. Należała do nich. Oni byli wiecznością – aż 
do jutrzejszego poranka. 

W godzinach wieczornych już nie zamienili słowa. Estera nawet tego nie 
zauważyła. Pomiędzy nim a nią wibrował dialog bez słów. W tej chwili oddała 
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Winterowi swoje życie – od dni, których nie pamiętała, po noce z Herszem 
i Friedem, z nim samym, z Walentinem i Schattenem, dni, które ciągnęły się 
przez ból samotności, utraconego macierzyństwa, które jaśniały twarzami ciotki 
Rywki i białymi, szpitalnymi koszulami chorych kuzynek, które frunęły do niej 
ze szpitalnego okna, a mimo to nie doleciały do niej. Dała mu chwile w otchłani 
na ciężarówce i chłód zatrzaśniętych drzwi. Dała mu również dni, które były jak 
czerwono-biały zapach kwiecia i owoców wiśni, krwi i mleka. Uwolniła się od tego 
wszystkiego dla niego – aby wpuścić wielki spokój. Taka była siła Wintera, to on 
dokonał z nią takiego czaru, przypieczętowując to wszystko na nieprzemijalnym  
płótnie. 

Była późna noc, gdy pędzel wypadł mu z dłoni. Płótno, pokryte liniami i ko-
lorami, jaśniało w ciemności jak masa gołych ciał, z których ściągnięto skórę. 
Winter oparł się o futrynę okna, popatrzył na płótno, potrząsnął głową i przygryzł 
usta. Jego szpiczaste, krzywe zęby zajaśniały w triumfującym uśmiechu: – Teraz 
już cię nie potrzebuję! – powiedział. – Stąd mogę iść dalej sam. – Podszedł do 
niej i popatrzył na nią pożądliwie. Ton zemsty zabarwił jego głos: – Pamiętasz, 
jak kiedyś pracowałem i za nic w świecie nie mogłem cię uchwycić? Teraz jesteś 
moja! – przeczesał skamieniałą czuprynę na karku i chwycił się za puls. Dowlókł 
się do łóżka i opadł na nie. Wstała, a on wyszeptał w panice: – Dokąd idziesz?

– Zamknąć okno i zgasić światło.
– Nie, nie trzeba. Chodź do mnie – wyciągnął ręce, a ona ponownie ujrzała 

jego dziesięć rozpostartych palców, dziesięć rozpostartych tęsknot skierowanych 
ku niej. Czuła, jak te palce tracą swoją moc nad nią, i żałowała tego. – Estero – 
mamrotał – nie odejdziesz, musisz być ze mną. Jestem wielkim artystą… Nikt 
nie wie tego tak dobrze jak ty. Rozumiesz, dzisiaj się zaręczyliśmy… Drogi nasze 
połączył jakiś wyższy umysł i… mamy tyle do zrobienia. Rozumiesz mnie? Chodź 
tu, chcę poczuć twoją bliskość… twoją skórę. Prawda, że zostaniesz?

– Oczywiście, że zostanę – odpowiedziała mu spokojnie. 
Odetchnął z ulgą. Widziała go zagubionego na wielkim łóżku. Jego szpetota 

nie raziła. 
– Jutro też zostaniesz – mamrotał dalej. – Mam moje poświadczenie zwolnie-

nia, a ty… masz swoją urodę. Jeśli je połączymy… Prawda, że jutro też zostaniesz?
– Oczywiście.
– To śpijmy. Cały płonę… Mam dreszcze. Chodź, przykryj mnie… bądź dla 

mnie dobra. – Rozebrała się przy jego łóżku. Pochwycił jej dłoń. – Nie odejdziesz?
– Dokąd?
Wyciągnęła się wzdłuż jego gorącego ciała. Jego skóra parzyła jej skórę, a na-

pływające przez otwarte okno tchnienie nocy chłodziło jej twarz. Skrzydła okna 
kołysały się lekko na zawiasach. W dole getto rzucało się w nocnym koszmarze. 
Ale ona, Estera, była ponad koszmarem – była w krainie spokoju. Było jej szkoda 
spędzać godziny na spaniu. Ale Winter, przytulony do niej jak dziecko, ukołysał 
ją w końcu rytmem swojego chrapania. 
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Pierwsze światło dnia poderwało ją na nogi. Wyskoczyła z łóżka, rzuciła 
jedno spojrzenie na śpiącego Wintera i szybko się ubrała. Jej serce znowu było 
ściśnięte obręczami, które nie pozwalały złapać tchu, więc po chwili już biegła 
po schodach. Na podwórko – szukać kryjówki. 

 
*

 
Złota jesień czarowała wszystkimi urokami dojrzałej kobiety stojącej u progu 

przekwitania. W zapale oślepiania siebie i świata otworzyła wszystkie arsenały 
urody i z przesadną troską starała się prześcignąć siebie samą słodkimi zapachami, 
ciepłym światłem, które przypominały wiosnę i lato. Każda doba rozpościerała 
swoje godziny na nieskazitelnym błękicie nieba, ponad ziemią ogrzaną słońcem 
i owianą lekkimi powiewami igrającego wiatru, a po nich nadchodziły aksamitnie 
łagodne noce, kiedy ziemia i niebo stawały się odwróconymi koszykami, z których 
obficie wypadały srebrzyste, chłodne, dojrzałe owoce: księżyc i gwiazdy. 

Również nadchodzący dzień szpery owinął się swoim blaskiem wokół drżącego 
ciała getta. Wszyscy byli w areszcie domowym: i ci, którzy jeszcze byli razem, 
i ci, którzy wczoraj czy przedwczoraj zostali osieroceni. Trwali pomiędzy ścianami 
domów – ni to czuwając, ni to śpiąc, na wpół głodni i na wpół syci – i czekali na 
swoją godzinę, na okrzyk: Alle Juden raus!. Wraz ze wznoszącym się na niebie 
słońcem rosło napięcie. 

Pani Atłas wraz z córką Tajbele zapukały do sąsiadów Ejbuszyców. Jej mąż 
uparł się, że nie zejdzie na podwórko i nie stawi się na selekcję. Był prawdziwą 
„klepsydrą” i nie miał sił, aby wlec się po schodach. – Jeśli mnie chcą – wyjaśniał 
pogodnie, niemal wesoło – to niech się pofatygują i przyjdą mnie zabrać. – Odkąd 
trwała szpera, gwizdał na żonę i kpił z niej. Robił w jej kierunku brzydkie miny 
i pokazywał język. Bawiło go jej przerażenie i straszył ją swoim śmiechem. – 
Zapytaj ją – zwracał się do Tajbele, bo nigdy nie rozmawiał bezpośrednio z żoną 
– zapytaj ją, tę krowę, czego to się tak boi życia? – Rechotał: – Powiedz jej, że 
im dłużej pożyje, tym dłużej będzie się bać śmierci. 

Pani Atłas zapakowała odrobinę jedzenia i ruszyła do sąsiadów. Własne drzwi 
zamknęła na zamek, nie dlatego, broń Boże, że chciała uchronić swojego męża, 
ale ponieważ szkoda jej było rzeczy, które posiadała w mieszkaniu. Obawiała 
się złodziei. 

Poza jedzeniem przyniosła do Ejbuszyców woreczek z kosmetykami. W tych 
sprawach była wielką znawczynią i pokazała swój kunszt na twarzy Blumci Ej-
buszyc, sprawiając, że ta wyglądała o dziesięć lat młodziej. Również z Racheli 
zrobiła kwitnącą piękność, prawdziwą lalkę – posmarowała jej włosy rodzajem 
gliceryny, aby błyszczały i były gładkie, i wystroiła ją w rozmaite ciuszki, aby 
wyglądała grubiej i zdrowiej. – Wiem, panie Ejbuszyc, że porada jest jak olej 
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rycynowy – łatwo ją dać, ale trudniej przyjąć… A mimo to, panie Ejbuszyc, gdyby 
pan mnie posłuchał… Proszę mi uwierzyć, radzę w dobrej wierze.

Pan Ejbuszyc przysparzał zmartwień pani Atłas. Nie chciał jej słuchać, nie 
chciał posmarować policzków ani odrobiną różu. Chodził wte i wewte po sypialni, 
a odgłos jego kroków przyprawiał ją o ból głowy. 

One same, pani Atłas i Tajbele, przyszły już wymalowane. Pod ubraniami 
miały wszystkie najlepsze sztuki ze swojej garderoby. Z wierzchu pani Atłas 
nosiła kolorową, kwiecistą spódnicę oraz haftowaną bluzkę cygańską, do której 
bardzo pasowały okrągłe, mosiężne kolczyki, jak również kolorowe sznury korali, 
jakimi ozdobiła szyję. Jej gęste brwi były przyczernione, obfite usta – pomalowane 
ciemną czerwienią, a długie smoliście czarne włosy – posmarowane gliceryną. 
Wyglądała jak zdrowa, wielka królowa potężnego, egzotycznego plemienia. 

Jej delikatna córka Tajbele była dzisiaj o kilka centymetrów wyższa niż zwykle. 
Nosiła buty matki na wysokim obcasie. Poza tym była wypchana ubraniami, na 
których miała kolorową bluzkę matki oraz szeroką, kwiecistą spódnicę. Ponad 
jej wydętą sylwetką unosiła się mała główka i delikatna twarzyczka, w której 
widać było tylko oczy – szeroko otwarte, okrągłe, niewinne. 

Pani Atłas co chwilę spoglądała na Tajbele i łapała się za serce. Wciąż jeszcze 
nie była zadowolona z jej wyglądu, a ból głowy rósł z minuty na minutę. 

Panie siedziały w kuchni, na ławkach, z których nie zdjęto jeszcze pościeli. 
Pani Atłas nieustannie wzdychała. Pozostałe osoby w milczeniu spoglądały 
to na zegar, to na okno. Kroki Mojszego w sąsiednim pokoju wybijały rytm  
minut. 

– Dzisiaj my jesteśmy na wokandzie – pani Atłas kołysała się, szepcząc. 
Jedną ręką trzymała się za serce, a drugą za głowę. Nawet jej strach i ból były 
majestatyczne. – Dzisiaj zabiorą każdego, kto nie przypadnie im do gustu. Taj-
belciu – jęknęła – popatrz tylko, przecież ci widać granatową spodniczkę spod 
spódnicy… – zaczęła poprawiać ubranie pod wierzchnią warstwą córczynej 
odzieży. Potem zwróciła się do Blumci: – Gdy tylko wejdą na podwórze, trzeba 
zbiec i być pierwszym w kolejce. Po pierwsze nie będą wówczas bić, a po drugie, 
nie oglądają tak dokładnie tych pierwszych… I trzeba stać prosto, bo wyprosto-
wanym z podniesioną głową wygląda się zdrowiej. – Wstała, zdjęła rękę z serca 
i głowy, po czym wyprostowała się: – Jak wyglądam Tajbelciu? 

– Dobrze, mamusiu – odpowiedziała Tajbele. 
– Teraz ty wstań i pokaż, jak stoisz. – Tajbele wstała, wyprostowała się, a pani 

Atłas ponownie złapała się za serce: – Słabo mi! Wyprostuj plecy. Wypnij pierś 
i nie stój tak krzywo na tych obcasach. Wyglądasz przecież, jakbyś miała dwie 
lewe nogi. Podnieś głowę, o, tak dobrze. I nie wypinaj brzucha. Jeszcze, nie daj 
Boże, pomyślą, że jesteś w ciąży. A co to? – zaczęła obmacywać wypukłości na 
biodrach córki. 

– To nie ja – zagubiona Tajbele uśmiechnęła się. – To spódniczki i dwie pary 
wełnianych spodni. 
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Pani Atłas przyciągnęła córkę do siebie, niczym fotograf, który zakrywa się 
płótnem, zarzuciła sobie na głowę jej kwiecistą spódnicę i od nowa zaczęła 
poprawiać pozwijane ubrania na brzuchu dziewczyny.

Blumcia mrugnęła do Racheli. Zostawiły matkę i córkę, wchodząc do sąsied-
niego pokoju, gdzie spacerował Mojsze, a Szlamek wyglądał na podwórko przez 
szparę w zasłonie zaciemniającej. 

– Co robimy? – zapytała Blumcia, nie patrząc ani na męża, ani na syna. 
Mojsze nie przestawał chodzić. Zgaszony papieros w jego ustach lekko zadrżał: 
– Nie schodzimy na dół – powiedział. – Jeśli pani Atłas chce, niech idzie. I niech 
zamknie nas od zewnątrz. 

Blumcia wróciła do kuchni i poinformowała panią Atłas, że postanowili nie 
schodzić na dół. – Chcemy panią prosić, aby zamknęła nas pani od zewnątrz 
i położyła klucz na gzymsie. 

Pani Atłas zerwała się z miejsca. Wyglądała na śmiertelnie obrażoną… Położyć 
klucz na gzymsie? Czy Ejbuszycowie myśleli, że ją, panią Atłas, można tak spławić?

– A ja, owszem, zejdę na dół! – ujęła Tajbele za rękę. – Niech na nas popatrzą. 
Nie boję się. Chodź, Tajbelciu, będziemy pierwsze…

Blumcia poszła za nią: – Nie zamknie nas pani? 
Pani Atłas wyrwała z rąk Blumci klucze: – Dlaczego miałabym nie chcieć was 

zamknąć? – zawołała. Klucz drżał w jej ręku. Utraciła pewność siebie. Patrzyła 
na Blumcię pytająco: – Pani Ejbuszycowo, pani sądzi, że źle robię?

– Nie wiem, kto robi dobrze. Każdy musi zdecydować za siebie. 
Pani Atłas wyszła, a oni w środku usłyszeli, jak zamyka drzwi. 
Zegar tykał, stukał i walił coraz głośniej. Gdzieś koła toczyły się po bruku… 

coraz szybciej, bliżej. Strzał. Jeszcze jeden. Seria z karabinu maszynowego. 
Alle Juden raus! – okrzyk rozległ się blisko, a jednak daleko. Gdzieś już słychać 
było stukanie oficerek na schodach. Jakieś drzwi ustąpiły. Cisza. Szuranie stóp. 
Jeszcze jeden strzał. Szlamek ostrożnie wyjrzał na podwórko: – To po drugiej 
stronie ulicy – zameldował. 

Blumcia odgoniła go od okna i poleciła usiąść. Siedzieli w czwórkę w kuchni, 
patrzyli po sobie z niepokojem. Wszystko trwało długo… bardzo długo. Zegar nie 
wiedział, co robić ze wskazówkami. Czasami biegły, czasami stały w miejscu. 
Zamieszanie na dole zbliżało się i oddalało. Mijała wieczność. Do ust Mojszego 
wciąż był przyklejony drżący, zgaszony papieros. Jego dłonie, zakleszczone na 
kolanach, obejmowały jedna drugą, jakby jeden palec chciał uspokoić drugi. – 
A jeśli wyłamią drzwi i zabiorą kogo?... – rzucił. 

– To pójdą wszyscy – powiedział Szlamek i skierował pytające spojrzenie 
na siostrę. 

Rachela pochwyciła to spojrzenie i odpowiedziała mu nieobecnym kiwnięciem 
głowy. Była zmęczona czekaniem, napięciem i siedzeniem bez ruchu pomiędzy 
oknem a zegarem. Przed jej oczyma stał obraz piątkowego wieczoru, początku 
szpery. Widziała przez okno, jak zabierano dzieci. Nie było żadnego sposobu, 
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aby połączyć tamten liliowy wieczór z kolorowymi ubrankami na ciężarówce. 
Widziała przed sobą kobiety, matki, w szalonym tańcu sunące za ciężarówkami. 
Widziała inne matki, które spacerowały po podwórku, jakby to, co się działo, 
było nierealnym snem. I widziała matki zwycięskie, które nie pozwoliły wyrwać 
sobie dzieci z ramion, lecz weszły na rolwagi wraz z nimi. Nie, nie wszystkie tak 
zrobiły, a znaczyło to, że krew z krwi, kość z kości – to kłamstwo. A jeśli tak, to 
w jaki sposób znaleźć siłę, aby przeżyć to, co przed nimi?

Blumcia obiema rękami pocierała twarz, ścierając cały makijaż, który pani 
Atłas tak troskliwie nałożyła: – Nie, dzieci – pokręciła głową. – Jakby co…

– Jakby co, to pstro – zdenerwowany Szlamek przedrzeźniał ją. On i Blumcia 
w ostatnich dniach nie mogli spokojnie rozmawiać ze sobą. – Nad czym tak wiele 
rozmyślać? Postanowiliśmy przecież, że nie schodzimy na dół. A jeśli nas tutaj 
znajdą, to raczej niczego nie będziemy musieli postanawiać. 

Mojsze popatrzył na zegar, a oni podążyli za jego spojrzeniem. Było wpół do 
dziesiątej. Z zewnątrz dobiegały stłumione krzyki i stukot kół na bruku. Przeminęło 
kolejne pół godziny w milczeniu. Rachela miała ochotę wyciągnąć się na posłaniu, 
ale obawiała się, że gdy tylko zamknie oczy i pozwoli smutkowi zniknąć, Niemiec 
wejdzie na podwórko. Nie tak miała pokonać strach. Potrzebowała myśli, jakiejś 
refleksji, która mogłaby ją wzmocnić. Więc rozdzwoniła w sobie jego imię, tak 
jak się rozdzwania dzwon. Przywoływała go. Nie, to on ją przywoływał. Przykro, 
a zarazem pocieszająco było myśleć o nim teraz. Zastanawiała się, czy on wciąż 
jest w getcie. W ciągu tych wszystkich dni nie miała o nim żadnej informacji. 
Każdego wieczoru po akcji podbiegała do drutów i wyglądała na tamtą stronę. 
Teraz pytała się o niego własnego serca. Serce odpowiadało jedynie tykaniem 
zegara. 

Z drugiej strony drzwi dobiegł głos pani Atłas: – Sąsiadko, są naprzeciwko!
W korytarzu szeptali sąsiedzi, przygotowując się na akcję. Jękliwy głos pani 

Atłas to oddalał się, to przybliżał. Blumcia usiadła pomiędzy Rachelą a Szlamkiem 
i chwyciła oboje za ręce jakby byli małymi dziećmi. Na zewnątrz, w korytarzu, 
szeptanie robiło się coraz cichsze. Mojsze wstał i zastygł bez ruchu na środku 
pokoju z oczami zawieszonymi na zegarze. Rachela chciała się uwolnić z uścisku 
matki. Był nie do zniesienia. Powodował, że czuła się zależna, sparaliżowana. 
Bardzo chciała móc się rozpłakać. Płacz wydawał się wielkim szczęściem. 
Gdzieś galopowały konie… bardzo blisko, bardzo szybko… Potem pojawił się 
galop samotnego konia… stłumiony, jakby podkowy były owinięte szmatami czy 
też jakby koń biegł po piaszczystej pustyni, wybijając rytm samotnego zegara, 
który wisiał na ścianie strachu. 

Nie mogła już wytrzymać: wyrwała rękę z dłoni Blumci i podbiegła do kreden-
su. Wyjęła słoiczek, w którym czerwieniła się resztka marmolady. Dała polizać 
Blumci i Szlamkowi, a także wzięła sobie. Oblizała łyżeczkę i wyskrobała słoik. 
Łyżeczka, dotykając szkła, wydawała niesamowite dźwięki, które napawały prze-
rażeniem i wywoływały wrażenie mrówek chodzących po ciele. Więc przestała 
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skrobać, oblizała wciąż słodkie usta i poczuła się lepiej. Zelżało również napięcie 
na twarzach pozostałych. Zrobiło się chłodniej i lżej. W tej ostatniej minucie coś 
pękło. Nie unikali już swoich spojrzeń. 

Z sąsiedniego podwórka dobiegło echo kilku strzałów. Gdzieś w pobliżu 
zaczął krzyczeć jakiś policjant. Kolejna salwa. Oficerki biegnące po schodach. 
Dokładnie było słychać ich stukot. Potem kroki. Tak wiele kroków. Coś trzasnęło. 
Skrzyp kół… Ryk lamparta… Miauczenie kota… Ujadanie psa. Cisza. Cisza. Jak 
długo trwała? Moment? Wieczność? Nie chcieli spoglądać na zegar. Nie teraz. 
Jeszcze nie. Zaraz popatrzą. Teraz byli tylko słuchem… Tylko nim odmierzali 
wstrzymany oddech czasu.

Dom wymarł. Znikąd nie było słychać kroków ani szurania. Mojsze był pierw-
szy, który pozwolił sobie podnieść głowę i rzucić okiem na zegar. – Dwunasta! 
– wykrzyknął.

Co za szczęśliwa godzina! Była muzyką, uzdrowieniem. Godziną, w której 
Niemcy jedli obiad. 

Teraz wszyscy stali się ruchliwi, zabrali się za porządkowanie mieszkania, 
ustawianie ławek, a potem – za gotowanie. Mojsze rozpalił ogień, a Szlamek 
połamał lofiks i brykiety. Rachela umyła garnek, a Blumcia otworzyła drzwiczki 
kredensu i wyjęła połowę brukwi i dwa ziemniaki. Wyjęła również kawałek chle-
ba na talerz. Swój kawałek. Dzisiaj zjedzenie jej porcji chleba nie było czymś 
strasznym. Mojsze zrobił nowego papierosa, aby zapalić po jedzeniu, dzięki 
czemu nieco stłumi uczucie głodu. Pozwolił wszystkim zaciągnąć się odrobinę. 

Garnek na piecu bardzo hałasował. Bulgotał i pienił się żywo i radośnie. Stali 
dookoła kuchni i spoglądali, jak Blumcia podnosi pokrywkę i wsypuje sól do 
spienionej wody. Ślina napłynęła im do ust. 

W korytarzu zaczął się ruch. Otwarto drzwi i rozpromieniona pani Atłas stanęła 
przed nimi: – Przetrwaliśmy połowę dnia! – wykrzyknęła.

Blumcia podała do stołu. Para unosiła się z talerzy i wiła ponad głowami; na 
środku każdego talerza leżały połówka kartofla i kilka kawałków brukwi, niczym 
wysepki na oceanie. Blumcia pokroiła swój kawałek chleba na cztery części. 
Święta liczba – cztery. 

Po jedzeniu Mojsze wziął wiadra – przyniesie nie jedno, lecz dwa. Cokolwiek 
by się stało, woda w domu powinna być. Blumcia chciała iść z nim. Pompa na 
podwórku nie pracowała. Trzeba było iść z wodą przez dwa inne podwórka. 
Szlamek też stawił się do pomocy. Pójdą razem.

Ale Mojsze kategorycznie pokręcił głową: – Nikt ze mną nie pójdzie. 
Kochali go takiego wydającego polecenia, pewnego siebie. Więc posłuchali 

i pozwolili mu samemu iść po wodę. Ale gdy tylko usłyszeli jego kroki na zewnątrz, 
na schodach, zegar znowu wziął ich w swoje władanie. Minuty biegły. Na odległym 
podwórku, gdzie znajdowała się pompa, było chyba wielu ludzi w kolejce. Mojsze 
nie mógł jeszcze wrócić. Przecież dopiero wyszedł, a czasu było dużo – jeszcze 
całe pół godziny do ponownego rozpoczęcia akcji. Blumcia nie odchodziła od 
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okna, a Szlamek złościł się na nią: – Czego chcesz? Czy on jest czarodziejem?
– Dlaczego nie poszedłeś mu pomóc?! – krzyknęła, po czym ugryzła się 

w język. Była zadowolona, że nie poszedł. Z jej gardła wydobyło się histeryczne 
zawodzenie. Cała się trzęsła, jakby głos dobywał się z każdej części jej ciała. 
Nie mogła się uspokoić, a dzieci, które podeszły do niej, każdym dotknięciem 
sprawiały, że coraz bardziej płakała. 

Mojsze wrócił z wiadrami wody. Jego twarz lśniła od potu, zgaszony papieros 
na wpół zwisał przyklejony do jego ust. Blumcia uspokoiła się. Ale było jasne, że 
nie mają już sił na przetrwanie napięcia, które znowu było przed nimi. 

Tego popołudnia nie było już akcji po tej stronie ulicy. Długie jak wieczność 
chwile i minuty godzin, które mijały między południem a szóstą po południu, ści-
skały umysły, szarpały nerwy, raz wstrzymując serca, raz wprawiając je w galop. 
Tak było, póki dzień nie przeminął, zsuwając się z nieba wraz z zachodzącym 
słońcem. Jakież to było błogosławieństwo, że Niemcy spali w nocy zupełnie jak 
ludzie.

Wieczorem Blumcia ponownie ugotowała jedzenie. Pozwoliła sobie na zużycie 
sporej ilości prowiantu, nie myśląc o jutrze, pojutrze. Jutro i pojutrze nie istniały. 
Wieczór i noc – to było wszystko, co posiadali. Zasiedli do stołu radośnie, w od-
świętnych nastrojach – wszyscy czworo razem. Nie rozmawiali. Byli bardzo głodni. 
Jedli z czterech talerzy. Cztery łyżki dźwięczały jak cztery wesołe dzwoneczki. Ta 
czwórka była jednością. Po jedzeniu zeszli na ulicę poszukać lepszej kryjówki. 

Na ulicach roiło się od ludzi, którzy spieszyli we wszystkich kierunkach. Spie-
szący znajomi zatrzymywali się na chwilkę, krzycząc w kierunku okien: „Obyśmy 
się jeszcze zobaczyli”, po czym biegli dalej, aby dowiedzieć się, co z krewnymi, 
przyjaciółmi. Biegli opowiedzieć, co przeżyli, podzielić się troskami, radą, przy-
gotować na jutro, a nawet po to, aby posłuchać wiadomości. A może zdarzył się 
cud? A może Niemców spotkała taka klęska, że jutro nie będą w stanie pojawić 
się tutaj z wozami przerażenia? Pomiędzy spieszącymi błąkały się opuszczone 
kobiety i osamotnieni mężczyźni, którzy wyszli z domów, gdzie wszystko przy-
pominało o tych, którzy odeszli. Dawali się unosić tłumowi, rzucać to tu, to tam, 
aby poczuć się jeszcze bardziej otępiale i nierzeczywiście, uciekając od straty, 
od której nie ma ucieczki. 

Gdy Ejbuszycowie dotarli na Marysin, było już ciemno. Ziemia pachniała 
wilgocią i więdnącą trawą. Rachela zostawiła rodzinę przed sadem „świętego 
Kamaszniczka”, a sama weszła przez furtkę. Przeszła dobrze znaną ścieżką, 
która prowadziła do domu jej ucznia. Trawa w sadzie, przesłonięta drzewami, była 
czarna. Rachela spodziewała się, że jakiś malarz z pędzlem w dłoni wyskoczy zza 
drzewa. Sad był pusty. Liście opadały cicho i bezszelestnie, po czym połykała 
je czarna trawa. W kuchni Kamaszniczka duchota uderzyła Rachelę w twarz. 
Pomieszczenie było pełne ludzi. Rachela ledwo zdołała się wcisnąć pomiędzy 
nich. Od razu zauważyła sterczącą czuprynę Kamaszniczka. Jego jasne, ciepłe 
oczy patrzyły na ludzi, którzy go otaczali, i nie widziały ich. Rozmawiał z kimś, czy 
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z dwiema osobami naraz, z nimi wszystkimi. Zwracał głowę raz w prawą stronę, 
raz w lewą, a od czasu do czasu patrząc do tyłu. Rachela przepchnęła się do 
niego i czekała aż ją zauważy. Popatrzył ponad jej głową. Złapała go za rękaw. 
Jego wzrok zaraz spoczął na niej, a odpowiedź – gotowa – spłynęła z jego ust: 
– Niczego nie mogę zrobić… Nie wolno mi… Mam żonę i dwoje dzieci…

Od „świętego Kamaszniczka” Rachela wraz z rodziną poszła do rabina. Mojsze 
i rabin byli dobrymi przyjaciółmi, tak przez Rachelę, jak i z powodu kooperatywy. 
Gdy tylko była możliwość, Mojsze oddawał rabinowi drobne przysługi, zaopa-
trywał w produkty, których brakowało, czy też sam zanosił mu nieoczekiwaną 
dodatkową rację. 

Rabin wyszedł z altanki w swoim czarnym, czystym surducie. Światełka w jego 
oczach to zapalały się, to gasły. Wszystkim im podał wypielęgnowaną, czystą 
dłoń i przyjaźnie zaprosił na werandę. Ale gdy tylko Mojsze zapytał go, czy można 
się u niego ukryć gdzieś w ogrodzie czy też w jednej z komórek, lampki w jego 
oczach zgasły: – Niestety… – smutno pokręcił głową. – Mam żonę i dwójkę dzieci. 

W drodze powrotnej do domu Rachela oddaliła się od rodziny i podbiegła do 
drutów, aby popatrzyć na drugą stronę, jak czyniła każdego wieczoru podczas 
szpery. 

Gdy tylko wbiegła na stopień, na którym zatrzymywała się każdego wieczoru, 
czarna głowa mignęła przed jej oczyma – w jej wspomnieniach? W wyobraźni? 
Długo patrzyła i nie zdawała sobie spawy, że ten, kogo ujrzała po drugiej stro-
nie, był tym, kogo wypatrywała każdego wieczoru. Aż zrozumiała. Wszystko 
było jasne i oczywiste, a w niej pojawiła się radość: – Dawid! – Okrzyk był zbyt 
potężny, aby mógł opuścić jej gardło. Zeskoczyła ze schodka. On zeskoczył ze 
stopnia po drugiej stronie drutów. Ona pomachała ręką. On odpowiedział na jej 
znak w ten sam sposób. Chciała zrobić jeszcze jeden krok, ale napotkała druty. 
Weszła z powrotem na stopień. On wszedł z powrotem na stopień. Huśtał się. 
Jego twarz kołysała się przed jej oczyma. To była chwila, w której błogosławione 
łzy nadeszły jak ulewny deszcz i rozpuściły wszystko wewnątrz. – Dziękuję ci, że 
tu jesteś! – wyszeptała. 

Widziany spoza zasłony łez Dawid po tamtej stronie wydawał się jej kimś na 
wyspie, kto daje znaki przepływającemu obok statkowi. 

– Kocham cię! – głos z głębokości popłynął ponad drutem kolczastym. 
– Kocham cię! – odpowiedział głos z głębokości.
Błogosławione druty kolczaste. Przepuszczały obraz twarzy. Dźwięk głosu. 

Przez pusty most Dawid i Rachela szli sobie naprzeciw – a przecież każde 
pozostało po swojej stronie drutów. W górze, na moście, spotkali się i objęli. 
W dole martwy kościół pilnował cienia rozciągniętego pomiędzy nimi przez 
nadchodzącą noc.

 
 

*
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(Zeszyt Dawida)
Wzbogaciłem mój zasób słów o wyrażenie: „Himmelkommando”9. Powiadają, 

że to piękne słowo pochodzi od jednego Niemca, który nazywa się Fuchs. Po-
wiadają również, że on, ten Fuchs, mści się szczególnie na kobietach. Chętnie 
do nich strzela. Dzisiaj był czwarty dzień akcji. Nie wiem, jak mogę teraz, tego 
samego wieczoru, brać pióro do ręki i tak spokojnie zasiadać do pisania. Jak 
mogę być taki „normalny”? I co kazało mi postanowić, że opiszę wszystko, co 
się stało? Przecież tego nie da się zrobić. 

Czy jeszcze pamiętam? Przecież miałem chwile, w których otwarte oczy nic nie 
widziały, nastawione uszy niczego nie słyszały, a umysł był całkiem zmartwiały.

Tragiczna prawda jest coraz bardziej oczywista dla mnie – świat nigdy się nie 
dowie dokładnie, co przeżywamy. Kto mu opowie? Nawet ci, którzy przeżyją, sami 
sobie nie będą mogli uwierzyć, że to, co się z nami działo, wydarzyło się naprawdę.

Jak opowiedzieć choćby tylko o tym, co znaczy siedzieć na załadowanej rolwa-
dze, zabitej deskami? – Więc czemuż w ogóle podejmuję taką próbę? Dziwne jest 
to, że w chwilach niebezpieczeństwa przysięgałem sobie, że jeśli jeszcze wrócę, 
opiszę wszystko. Dlatego zamiast rzucić się na łóżko, zamknąć oczy i zebrać siły 
na jutro, siadłem, aby wypełnić tę bezsensowną misję. 

Słyszę, że w ostatnim czasie pisarze zakopują swoje rękopisy w ziemi – aby 
pozostał dokument dla świata. Gdybym uczynił to z moim zeszytem, oznaczałoby 
to, że podpisałem na siebie wyrok. Nie chcę, aby ten zeszyt mnie przeżył. 

Nasze podwórko jest chyba najszczęśliwsze w całym getcie. Mieliśmy już 
trzy akcje i kto wie, ile jeszcze będzie? Pierwszego dnia żydowscy policjanci 
z pomocą tego psa Mojsze Grabiarza zrobili prawdziwy porządek z dziećmi 
i starcami. Następnego dnia, kiedy przyszli Niemcy i pojawiło się Rollkommando, 
ukryliśmy się u Pudlmacherów, naszych przyjaciół, którzy mieszkają trzy domy 
stąd. Towarzysz Pudlmacher dobrze znał ojca i właśnie dlatego zawsze zwraca 
się do mnie z takim szacunkiem, jakbym był nie wiadomo kim. Pół godziny przed 
akcją przybiegł i powiedział, że mama zbyt źle wygląda, aby stanąć do selekcji, 
i przyjął nas u siebie. 

Towarzysz Pudlmacher zaczął budować swoją kryjówkę, gdy tylko zaczęły się 
szerzyć pogłoski, że Niemcy zażądają dzieci. Po cichu wykradał cegły z rozbiórek, 
aż zebrał wystarczająco dużo, aby zbudować dodatkową ścianę wzdłuż ściany 
pomiędzy swoimi dwoma pokojami. Mieszkają w dwie rodziny w dwóch izbach. 
Pudlmacher zdarł tapety z tylnej ściany i przykleił je na nowej. Wejście pomiędzy 
podwójną ścianę prowadzi przez dziurę zastawioną wytapetowaną dyktą. Nad 
tą dziurą stoi stół przysunięty do ściany. 

9 Komando niebiańskie (niem.). Znane w obozach i gettach określenie grupy więźniów, którzy prze-
wozili zwłoki do krematorium lub na cmentarz.
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Weszliśmy do kryjówki, która ma niewiele ponad stopę szerokości i można 
w niej tylko stać wyprostowanym. Powietrze i odrobina światła dochodzą przez 
otwór w murze, który wychodzi na zewnątrz. 

Obie rodziny były już w środku, a wśród nich czworo dzieci od sześciu do ośmiu 
lat, a żadne ani pisnęło. Pudlmacher wszedł ostatni, zasunął drzwiczki z dykty 
i zamknął je od wewnątrz. Wkrótce było trudno oddychać. Odgłosy tumultu na 
podwórku dobiegały do nas bardzo wyraźnie przez dziurę w murze. Dzięki temu 
wiedzieliśmy, kiedy wyjść. Pudlmacher pogłaskał mamę i mówił: – Proszę mi 
nie dziękować…

Gdy wróciliśmy na podwórko, dowiedzieliśmy się o rzezi. I z wielkiego szczę-
ścia, że jesteśmy cali, Abramek zaczął wyprawiać swoje sztuczki. Wylizaliśmy 
wszystko z szafek i cieszyliśmy się życiem. 

Gdy w czasie jedzenia zajrzałem do talerza, wydało mi się, że widzę pływające 
w nim oczy Racheli. Patrzyły na mnie tak serdecznie, że aż zrobiło mi się gorąco 
na całym ciele. Jak długo o niej nie myślałem, nie poświęciłem jej ani jednej myśli! 
Opadł mnie strach, że już więcej jej nie ujrzę. Byłem pewien, że ją zabrano, aby 
mnie ukarać. Zszedłem na ulicę i zacząłem biegać po towarzyszach rzekomo po 
to, aby się dowiedzieć, czy wszystko u nich w porządku, a tak naprawdę – aby 
zapytać, czy wiedzą coś o Ejbuszycach. Nikt nic nie wiedział, co dzieje się po 
drugiej stronie mostu. 

Wczoraj wieczorem stanąłem na stopniu i zaglądałem na drugą stronę. 
Wszystko we mnie płakało. Jaki sens będzie miało ocalenie, jeśli nie będzie 
Racheli? Jej twarz ukazała się w mojej pamięci. Widziałem jej postać w błękit-
nym kostiumie. Widziałem jej oczy nieokreślonego koloru, brązowe z mozaiką 
rozmaitych barw. Gdy jest zła albo mówi o czymś z przejęciem, robią się bardzo 
ciemne. Ale zazwyczaj są jasne, rozmarzone i przesłonięte delikatną mgiełką, 
w której migocze mały płomyk. 

I tak stojąc, wspominając jej oczy i kręcone brązowe włosy, smak jej pocałun-
ków – nagle ją ujrzałem. Zmierzchało się już i kościół rzucał wielki cień pomiędzy 
nami. Zeskakiwałem i wskakiwałem na stopień, na którym stałem, machałem 
rękami i krzyczałem do niej. W końcu zauważyłem, że strażnik patrzy w jej kie-
runku, więc uciekłem, aby mnie nie zobaczyła i aby też odeszła. Wszedłem do 
domu i rzuciłem się na łóżko. Byłem uratowany. 

Dzisiaj rano obudziła mnie mama: – Rollkommando! Ubieraj się, szybko! 
Wciągnąłem na siebie spodnie i podszedłem do okna. Niemcy byli już na 

podwórku. Policja biegła w kierunku wejścia. W korytarzu było zamieszanie. 
Ludzie – na wpół ubrani, ocalałe dzieci – jeszcze nie schowane. Policjanci już 
byli na górze i zaczęli poganiać zaspane stado. Po minucie byliśmy na podwórku. 
Raus! Raus! Niemcy poganiali, machając rewolwerami. 

Chcieliśmy przebiec tyłami do Pudlmacherów i już byliśmy kilka kroków od 
podwórka straży pożarnej, gdy pojawili się żydowscy policjanci. Biegli za kobietą, 
która również uciekała w kierunku podwórka straży. Strzał. Huk we mnie, wewnątrz. 
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Wydawało mi się, że kula mnie trafiła. W tym samym momencie ujrzałem, jak 
kobieta przewraca się pod drzewem wiśni. Policjanci już nas mieli: – Chcecie, 
abyśmy i do was strzelali?

Abramek zaczął wymachiwać pięściami i ja zrobiłem to samo. – Mordercy! – 
krzyczałem. Wyswobodziliśmy się z ich łap, ale oni trzymali mamę. Zaczęliśmy ją 
wyrywać z ich rąk (byliśmy za murem, więc Niemcy nas nie widzieli). Zacząłem 
przemawiać do ich sumienia: – Nasza krew będzie na waszych rękach! – i takie 
tam słowa. My ciągnęliśmy mamę w naszą stronę, a oni wciągali ją z powrotem na 
podwórko. Z innego podwórka nadeszło kilku strażaków. Złapali mnie i Abramka, 
i już po chwili staliśmy w rzędzie mężczyzn. Mama znalazła się w rzędzie kobiet 
i dzieci. 

– Wśród mężczyzn masz więcej szans – powiedzieli strażacy do Abramka. 
A on rwał się do mamy. Niemcy popatrzyli w naszą stronę, a strażacy pozwolili 

mu przebiec do niej. Niedaleko mamy i Abramka – ostatnich w szeregu – leżała 
zastrzelona kobieta. Sączył się z niej czarny strumień krwi. Jej twarz i włosy były 
jednego koloru. Obie ręce wyciągała w kierunku drugiego podwórka. Znałem ją 
z widzenia – to była Rejzl, służąca Cukermanów. Nie patrzyłem na nią tak długo, 
jak długo trwa robienie tego opisu. Nawet nie widziałem już mamy i Abramka. 
Byłem sam ze swoim życiem. Stałem prosto, wypinając pierś i podnosząc głowę, 
aby zrobić dobre wrażenie. Na sekundę zatrzymałem wzrok na oknie naszego 
domu i wówczas poczułem zapach, który przypominał Rokitnicę, nasze miesz-
kanie na letnisku. Ujrzałem zielone pole. Tak, zielone. Przed moimi oczyma 
znalazł się zielony niemiecki mundur. Niemiec żuł miętowego cukierka, który 
tak pachniał Rokitnicą. 

– Raus! – cukierek podskoczył pomiędzy jego zębami. Kolba karabinu deli-
katnie wykroiła mnie z szeregu. Poszedłem przez podwórko i poczułem, jak po 
całym moim ciele rozlewa się zimny pot. 

Na zewnątrz ujrzałem samochody. Z jednego z nich krzyczał Abramek: – 
Dawaj nogę! Dawaj nogę!

Policjant ciągnął mnie do tego samego pojazdu. Byliśmy ostatni. Wóz po 
załadowaniu ludźmi ruszył z miejsca. Mama była zbyt zmęczona, aby stać. Usia-
dła na podłodze pojazdu. Obaj zmusiliśmy ją do wstania. – Jesteś socjalistką 
– Abramek prawił jej kazanie. – Jeśli chcesz, abyśmy się uratowali, to musisz 
skoczyć razem z nami. 

Jej głowa kiwała się na wszystkie strony. Nie mogłem patrzeć na nią. Co się 
działo na tym wozie? Jakie było to stanie na górze? Nie mnie to opisać. W tym 
piekle ujrzałem Abramka – naszego bohatera. Błogosławiłem jego energię i pod-
dałem się jego władzy. Robiłem wszystko, co kazał. Gdy wóz zakręcił, Abramek 
skoczył. Ja pomagałem mamie. Jej ciało było jak worek, więc niemal ją wyrzuci-
łem. Ze wszystkich stron skakano z ciężarówek. Nadchodzili Niemcy, żydowska 
policja uganiała się za uciekającymi. I ja już byłem na dole. Ciągnęliśmy ze sobą 
mamę. Jakiś policjant złapał mnie za kołnierz i już znowu byłem na pace. Leżałem 
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na deskach i trząsłem się w rytm stukotu kół. Żegnałem się z życiem. I oto już 
byłem w punkcie zbornym.

Co Dante, wielki poeta, wiedział o piekle? Gdyby tu był, nie znalazłby tak 
łatwo odpowiednich słów.

Taniec kredowo białych twarzy. Krzyki poruszające niebo, jęki, lament, wycie 
dzieci. Martwa cisza i zawrót głowy. W oślepieniu, które mnie opadło, ujrzałem 
twarz mojego brata pomiędzy tysiącami twarzy, które były tak do siebie podob-
ne. Wołał moje imię, przepychał się drobnym ciałem i szukał mnie. – Tu jestem! 
– chciałem mu odpowiedzieć, ale nie mogłem. Ktoś uderzył go dłonią w twarz, 
a on upadł. Straciłem go z oczu. To mnie obudziło. Czy to był on? A może mam 
halucynacje? Przecież uciekł z mamą. Po chwili pojawił się ponownie. Rzuciłem 
się przez tłum ciał w jego kierunku. Już kiedyś tak płynąłem ponad ludzkimi 
ciałami. W czasie ucieczki... w lasku. Odzyskałem wszystkie siły. Krzyczałem do 
niego. On wołał coś do mnie. Raz go widziałem, a raz traciłem z oczu. W końcu 
do niego dotarłem. Zaczął mi dawać znaki, abym przepychał się za nim. Nie 
wiedziałem, dokąd mnie prowadzi, ale uwierzyłem w niego. Był moim małym 
bogiem życia. Wiedziałem, że jak długo go widzę, to widzę nadzieję. W końcu 
doszedł do zamkniętych drzwi. Zaczął przekonywać policjanta, pokazując mu na 
mnie. Tłum jak fale pchał mnie do przodu i do tyłu. Uczepiłem się spojrzeniem 
twarzy policjanta. Miał dobre oczy. Gdy w końcu do niego dotarłem, uchylił szpa-
rę w drzwiach, coś powiedział do policjanta stojącego na zewnątrz i wypchnął 
najpierw Abramka, a potem mnie. 

Policjant na zewnątrz zaczął biec, a my za nim. Wbiegł do piwnicy, w której 
wielki tłum posuwał się w kierunku małego, wybitego okienka. Gdy nas przez 
nie przepchnął, znaleźliśmy się na ulicy. Zapytałem Abramka o mamę. – W naj-
lepszym porządku! – odpowiedział mi mój dumny rycerz. 

Ulica była pusta, otoczona Niemcami i żydowskimi policjantami. Rzu-
ciliśmy się w kierunku tylnego podwórka, przeskoczyliśmy dachy komórek 
i klozetów, pełzliśmy wzdłuż gołych murów. Wszystko poszło łatwo. Dotarł-
szy na stronę, na której akcja się już zakończyła, postanowiliśmy trochę  
odsapnąć.

Weszliśmy do pustego mieszkania na parterze. Pościel na łóżkach była po-
rozrzucana. Otwarte plecaki stały na stole. Obok stołu i okna stało stare krosno 
– szkielet martwego zwierza. Cud, że taki antyk przetrwał do tej chwili. Abramek 
znalazł zepsutą pietruszkę, którą podzielił się ze mną. Zażartował: – Szyszka je 
śniadanie, kiedy chce, a gettownik, kiedy ma. 

– Ryzykowałeś dla mnie życiem – powiedziałem do niego. Dumny wzruszył 
ramionami, jakby to był drobiazg, o którym nie ma co gadać. Powiedział mi, że 
zostawił mamę u Szimena i pobiegł do szpitala, gdzie się znajdowałem. Nie mia-
łem pojęcia, że to był szpital. – Jasne, że szpital – potwierdził Abramek. Stamtąd 
odchodzą partie wprost na stację kolejową. Widziałem, że z tobą już źle, to się 
uwiesiłem na policjantach. Kilku z nich przyłożyło mi i chcieli mnie wepchnąć 
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do transportu. Ale nic sobie z tego nie robiłem i nie przestawałem ich zamęczać 
pytaniami, wiesz o co? Czy znali tatę. W końcu jeden połapał się i zapytał mnie, 
czy tata jest w środku. To powiedziałem mu, że Niemcy wzięli go już dawno i że 
mój brat jest w środku i dodałem: „Panie, wojna nie będzie trwać wiecznie” – i to 
właśnie on wpuścił mnie do ciebie. 

Postanowiliśmy, że nie będziemy ryzykować i że poczekamy z wyprawą po 
mamę do szóstej wieczorem. Zamknęliśmy drzwi i okno, po czym rzuciliśmy się 
na obce łóżka, aby się zdrzemnąć. 

Zanim zasnąłem, myślałem o bohaterstwie Abramka. Było to prawdziwe 
bohaterstwo, czy tylko zuchwałość dziecka, które igra z ogniem i nie zdaje sobie 
sprawy z niebezpieczeństwa? Filozofowałem, że prawdziwe męstwo oznacza – 
znać niebezpieczeństwo, patrzeć mu w twarz i zdobyć się na odwagę, aby działać. 
Jakie to tanie z mojej strony. Chciałem umniejszyć to Abramkowe ocalenie mnie, 
by nie czuć się tak wdzięcznym. 

Jedno wiem: ja sam nie jestem bohaterem. Bywają chwile, kiedy jestem 
bardziej odważny, a bywają i takie, kiedy jestem sparaliżowany. To wszystko. 

Obudziliśmy się bardzo późno. Zrozumieliśmy, że mama musi już być w domu, 
więc pobiegliśmy tam. Mama przypadła do nas. Śmialiśmy się i płakali. Mama 
opowiedziała, że matka Szimena zmarła w nocy. – Szczęśliwa kobieta – stwier-
dziła – zmarła w swoim własnym łóżku. 

W środku nocy obudził mnie płacz mamy. Zapytałem ją, co się stało, a ona 
powiedziała, że nie ma już siły biegać. 

(Zeszyt Dawida)
Moja mądra, smutna mamo, która obdarzyłaś mnie życiem, w której ciele 

zdarzył się cud mojego poczęcia, która wydałaś mnie na świat – powiedz mi, 
wytłumacz, co takiego jest w tobie, we mnie, w tej ogłuszonej, udręczonej masie, 
co zmusza wilki, aby się za nami uganiały? Co takiego jest w ich krwi, co zwra-
ca ich przeciw krwi naszej? Czy w tym miejscu pasuje szablonowa odpowiedź 
o chrześcijaństwie? Czy ona nie brzmi tu śmieszniej niż gdziekolwiek indziej? 
Często myślę, że oni męczą nas nie dlatego, że zabiliśmy Chrystusa, lecz dlatego, 
że daliśmy im Chrystusa i za bardzo o nim przypominamy. Wilki, które się dzisiaj 
uganiają za nami, odrzuciły Chrystusa. Może zaspokoili tym pragnienie, które 
jest obecne w każdym chrześcijaninie. Niszcząc nas, przypominają sobie o nim, 
a przypominając sobie o nim, nienawidzą siebie. Nienawidząc siebie, przypomi-
nają sobie o nas. A przypominając sobie o nas, myślą o sobie. Samobójstwo 
dokonane poprzez mord. 

Mamo, jak bardzo muszą nienawidzić dzisiaj samych siebie, jeśli potrafią 
nas tak dręczyć.

Nie jesteśmy lepsi od innych ani bardziej święci, nie przypominamy też bar-
dziej Chrystusa niż inni. Ale czyniąc nas ofiarami, wynoszą nas ponad siebie. 
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A widząc nas wywyższonymi, nienawidzą nas na nowo, na nowo nas niszczą, 
siebie karząc na nowo przez nas… na nowo… na nowo…

Jak splątane są ludzkie drogi, mamo. Którą z nich przychodzi nienawiść? Czy 
nienawiść była częścią gliny, z której został ulepiony człowiek? A może znajdowała 
się w tchnieniu Boga, którego szukam? 

Dokąd prowadzą drogi stąd, moja mądra, zmęczona, smutna mamo?

(Zeszyt Dawida)
Dzisiaj jest szósty dzień szpery. Wczoraj wieczorem znowu pobiegłem na róg 

i widziałem Rachelę. Położyliśmy się spać w ubraniach. Mówiono, że wczoraj nie 
wypełniono normy trzech tysięcy i że mogą zabierać nocą wprost z łóżek. Więc 
i noc też już nam odebrali. Dzisiaj przed świtem mama obudziła nas i poszliśmy 
do Pudlmacherów, gdzie spędziliśmy cały dzień. Wróciwszy do domu dowiedzie-
liśmy się, że na naszym podwórku było dzisiaj cicho. 

Gdy wróciłem, oczekiwała mnie niespodzianka. Na podwórku spotkałem Ra-
chelę z ojcem. Podbiegłem do niej, chcąc wziąć ją w ramiona, ale zatrzymałem 
się krok przed nimi. Coś mnie powstrzymało. 

Jej twarz jest zapadnięta, blada. Wygląda starzej i brzydko. Jej ojciec zapytał 
mnie o Cukermanów. Powiedziałem mu, że nie widziałem ich przez cały okres 
szpery i że zastrzelono ich służącą. Odrzekł, że przyszedł z Rachelą, aby się tu 
ukryć. Akcja się u nich jeszcze nie odbyła i postanowili rozdzielić się. Szlamek 
i matka poszli ukryć się gdzie indziej. W tym czasie, kiedy mówił, ja i Rachela 
nie odrywaliśmy od siebie wzroku. Powoli ściana między nami znikała. Moje 
ręce wyciągnęły się do jej rąk, ściskając jej palce pomiędzy moimi, aż przejęło 
mnie znane ciepło. Zaproponowałem, aby przenocowali u nas, a za dnia ukryli 
się w jednej z piwnic czy na strychu. W każdym razie prawdopodobieństwo, że 
u nas odbędzie się jeszcze jedna akcja, było niewielkie. Przechodząc obok cha-
ty Berkowicza, Rachela wypytywała mnie o niego. Opowiedziałem jej, że zaraz 
pierwszego dnia zabrano jego żonę i dzieci i że od tamtego czasu go nie widzia-
łem. Powiedziałem jej również, że Szejna Pesia i Szolem odjechali ciężarówką 
i że ze wszystkich braci pozostał jedynie Isroel, i że Sprzedawca Toffi zniknął 
z podwórka zaraz po tym, jak zabrano mu dzieci. 

Rachela poszła ze mną po wodę, a potem wyszliśmy na ulicę. Było wiele do 
opowiadania, a mimo to oboje milczeliśmy. Czułem jej wzrok na sobie i powiedzia-
łem: – Rachelo, kocham cię… Cokolwiek się wydarzy, pamiętaj o tym. – Później, 
tak po prostu, zapytałem: – Kiedy nadejdzie nasz czas, aby żyć i móc się kochać? 

– Czas jest teraz – cicho odrzekła.
Opowiedziała mi, że każdego dnia sąsiadka zamykała ich w mieszkaniu. 

Pięć dni pod rząd. Wczoraj byli pewni, że nadszedł moment i już byli zadowoleni 
– aby tylko już to się skończyło. Krótko przed tym, zanim sąsiadka przyszła ich 
zamknąć, ojciec dostał napadu histerycznego strachu i wybiegł z domu, aby ukryć 
się samemu gdzie indziej. Prawda jest taka, że wygląda na przerażonego i nie ma 
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wątpliwości, że poszedłby na ciężarówkę. Ale jego wyjście z domu usunęło pozo-
stałym grunt spod nóg. Rachela powiada, że matka nie może mu tego wybaczyć. 
Wyczuwam w jej słowach, że Rachela, choć wyraża się o nim ze współczuciem 
i troską, też ma do niego żal. Nocą odwiedził ich Isroel, który chodzi i sprawdza, 
kto z towarzyszy zniknął, a kto został – i poradził, aby się rozdzielili, bo w ten 
sposób mają więcej szans na to, że nie cała rodzina zostanie zlikwidowana. 

Nawet smucić się z Rachelą jest dobrze. Staliśmy pod drzewem wiśniowym, 
tam gdzie wczoraj leżała zastrzelona kobieta. – Wiśnia się kończy – powiedzia-
łem i pokazałem Racheli gałęzie pożarte przez robactwo. Przedwieczorne niebo 
zdawało się siedzieć na drzewie jak ciemny jastrząb. Wsparliśmy się na dwóch 
kamieniach i objęliśmy się. 

– Za rok – powiedziała Rachela – znowu pojawią się wiśnie na drzewie. A my 
będziemy już wolni… – Gdy chciałem wyrazić swój pesymizm, położyła mi dłoń 
na ustach – biały bandaż na ranie. Mówiąc to śmiała się. Jej śmiech nigdy nie 
miał takiego zabarwienia – nie był to lekki, beztroski śmiech, lecz gorący, ciężki, 
o pełnym brzmieniu. Działał na mnie porywająco, też się zacząłem śmiać. Nasz 
śmiech był mądry, zmysłowy i przyciągał nasze ciała. 

Ku własnemu zdumieniu powiedziałem: – Wiesz co? Opowiem ci historię. 
– I faktycznie zaraz zacząłem: – Wiśnie tak naprawdę były kiedyś białe – opo-
wiadałem. – Ale od krwi dwojga zakochanych stały się czerwone. Byli to Romeo 
i Julia. Mieszkali po sąsiedzku, ale ich domy były oddzielone drutem kolczastym. 
Oboje chcieli być razem, ale druty kolczaste nie pozwalały. Przy kolczastym ogro-
dzeniu rosła wiśnia i to pod jej gałęziami spotykali się zakochani, aby patrzeć na 
siebie przez druty. Byli wdzięczni ogrodzeniu, że pozwala przenikać przez siebie 
ich spojrzeniom i ich słowom, i byli zagniewani na nie, że nie pozwala się im 
objąć i być razem. Próbowali je zniszczyć, ale ogrodzenie było silniejsze niż oni. 
Próbowali przejść ponad nim, ale zrzucało ich z siebie. Postanowili je pokonać 
samą śmiercią. Przycisnęli się do drutu kolczastego ciałami tak mocno, aż kolce 
przecięły ich żyły i wbiły się w ich serca. Ich wymieszana krew spłynęła na kwiecie 
wiśniowego drzewa i od tej pory zaczęły rosnąć czerwone wiśnie. 

Racheli nie podobała się moja opowieść i powiedziała: – To jest zbyt smut-
ne i nie zgadza się ze smakiem wiśni. Mam inną opowieść o drzewie. – I zaraz 
zaczęła opowiadać: – Pierwszy mężczyzna i pierwsza kobieta przyszli na świat 
na północy, gdzie jest bardzo zimno, wieją silne wiatry, jest ciemno i pusto. 
Pierwszy mężczyzna i pierwsza kobieta musieli być silni i uparci, aby przetrwać. 
Ale sama siła i sam upór nie wystarczyły. Potrzebowali ciepła, aby przetrwać 
siły natury. Więc zaczęli się tulić do siebie i poczuli, że to ich rozgrzewa. A skoro 
tak, to przytulali się coraz bardziej… Aż położyli się razem na lodzie, stali się 
jednym i stworzyli ogień. Ogień roztopił lód i odsłonił ziemię. Drzewo wyrosło 
z ziemi. Drzewo – świat. Drzewo – życie. Rozgałęziło się na wszystkie strony, we 
wszystkich kierunkach, i jak pędzel wymalowało niebo ponad głowami pierwszych 
ludzi. A niebo było jak lustro, w którym odbijał się ogień, który był pomiędzy tymi 
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dwojgiem. I tak stało się słońce. Potem drzewo zaczęło kwitnąć, a z kielichów 
jego kwiecia wyfrunęły nowo narodzone pszczoły, motyle i ptaki. Potem kwiaty 
dojrzewały i zamieniły się w owoce, w wiśnie. Były czerwone, bo były odbiciem 
ognia w dole i słońca na górze. Pierwsza kobieta zerwała wiśnię, ugryzła i podała 
ją pierwszemu mężczyźnie, aby spróbował. Oboje zarumienili się i zrozumieli, że 
to czas, aby wydać dziecko na świat.

Nie śmialiśmy się. Zniknęła lekkość pomiędzy nami. Trzymaliśmy się za ręce, 
które płonęły. „Nasz czas jest teraz” – brzmiały mi w uszach słowa Racheli. Za-
prowadziłem ją do piwnicy Cukermanów i zamknąłem drzwi. Było bardzo ciemno. 
Znalazłem jej rękę i powiedziałem: – Teraz. 

Pod naszymi nogami grunt był miękki – piasek i trociny. Rozebraliśmy się, 
na chwilę oddaleni od siebie. Drżąc upadliśmy na piasek. Świeże, chłodne spo-
tkanie żywego ciała z żywym ciałem. Wkrótce piasek pod nami zaczął płonąć. 
Piwnica pełna była ust, bijących serc, pulsujących tętnic. Byliśmy dwojgiem 
zakochanych, którzy obejmują się przez mur z kolczastym drutem. Byliśmy 
Adamem i Ewą w dalekiej północnej krainie. Byliśmy dwa i dwadzieścia jeden. 
Dwadzieścia jeden i wiele10. Były w nas miliony miriadów11 ludzi. Ptaki i zwierzęta. 
Gromy i błyskawice. Była ciemność i jasność. Płacz i śmiech. Byliśmy zamknięci 
w łupinie wiśni czerwonej jak krew. Pomiędzy nami było jądro, ziarno. Sedno 
wszystkiego otulone w sekret, który chcieliśmy poznać tak głodni i spragnieni, 
czuli i brutalni. Wydawało mi się, że dzielimy oddech i egzystencję, że dosięgamy 
ciszy śmierci i rozbłysku życia. 

 
*

Pierwszego dnia szpery, kiedy akcja jeszcze była w żydowskich rękach i ży-
dowskie komisje chodziły od domu do domu, poszukując dzieci, starych i chorych 
ludzi, Samuel Cukerman postanowił przejść na drugi kraniec getta. Wcześniej 
wyszedł sam, aby poszukać kryjówki, ale nie była to łatwa sprawa. W żaden 
sposób nie mógł się dobić do drzwi swoich dawnych znajomych w getcie, byłych 
przyjaciół, szyszek. Towarzysze z partii syjonistycznej częściowo byli chronieni 
przez Rumkowskiego, a pozostali byli bezradni zupełnie jak on. Jedynym miej-
scem, w którym mógł się ukryć ze swoją rodziną i które wydawało się jako tako 

10 Liczba 2 to w Biblii symbol wielości i obfitości, ale też jedności dwóch połówek, z drugiej strony 
symbolizuje kontrast nocy i dnia, dobra i zła. 21 oznacza całkowitą doskonałość; boską mądrość 
i pełnię szczęścia.

11 Miriady – liczebnik służący do określania wielkiej, ale trudnej do policzenia liczby, np. miriady 
gwiazd.
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bezpieczne, był domek panny Sabinki. Pod nim znajdowała się piwnica, którą 
łatwo było zakamuflować. Poza tym domek ten był na Marysinie, gdzie mieszkali 
ważni ludzie, co zdawało się gwarantować, że tam akcje nie będą prowadzone 
z taką surowością. 

Zwierzył się Dziuni. Ona wiedziała o Sabince, a mimo to chciał ją pozyskać. 
Dziunia nie mogła pojąć: – Chcesz, abyśmy się tam ukryli? 

Popatrzył jej prosto w oczy: – Dziuniu, to już nie ma znaczenia. 
– Wszystko ma znaczenie, dopóki żyjemy – odpowiedziała. – Nie chodzi 

o mnie. Chodzi o mamę. Mówiłeś jej chociaż?
– Jeszcze nie było czasu…
– To kiedy będzie odpowiednia pora? 
– Przecież ci mówię. To wszystko… Nie wiesz, co się dzieje? 
– Nie pójdę się tam ukryć. 
– Pójdziesz. Wszyscy pójdziemy. 
Dla kucharki Rejzli musiała to być ciężka próba. Nie chciała być sama w te 

straszne dni. Faktycznie nic już jej nie łączyło z Cukermanami i żyła na własny 
rachunek, ale już samo przyzwyczajenie, płynące z przeżycia wielu lat z tymi 
ludźmi, tworzyło więzy w takich czasach. Zwłaszcza że jej siostra wraz dziećmi, 
którym pomagała, zniknęła w czasie akcji zimowej, została więc sama na świecie. 
Ale w takich czasach po prostu było lepiej żyć samemu i ukrywać się samemu. 
Więc dlatego obwieściła Samuelowi swoją decyzję: – Nie ruszam się z tego 
podwórka. Tutaj jest moje szczęście – i pozwoliła im odejść.

Panna Sabinka nie miała pojęcia o gościach, którzy przybyli, aby zamieszkać 
w jej piwnicy. Samuel miał klucz do jej domu, a ona każdego ranka chodziła do 
Sonderkommando, gdzie pracowała. Tam czuła się bezpiecznie, więc do domu 
wracała tylko na nocleg.

Piwnica była wietrzna, rozkopana, na wpół zasypana gruzem i ziemią. Pod 
schodami stało kilka pustych skrzynek i na nich to właśnie rodzina przesiedziała 
pierwszą noc. Siedzieli przytuleni jeden do drugiego, aby było im cieplej. Przed 
świtem usłyszeli, jak Sabinka wstaje, zamyka drzwi. Przez mały otwór widzieli, 
jak przechodzi obok z na wpół splecionymi blond warkoczami.

Matylda śledziła Sabinkę. Ani Samuel, ani Dziunia nie musieli jej mówić, 
gdzie się znajdują, a klucz, który Samuel wyjmował z kieszeni, również był 
tego wymownym znakiem. Była obrażona, upokorzona, zamyślona – a jednak 
obojętna. Coś w niej pękło i odpadło jak skorupka. Jej dusza była klawiaturą, 
na którą opadł niszczycielski młot. Muzyka zamilkła na wieki, białe klawisze 
– rozsypane, struny – porwane, ścianki – zapadnięte. Już nic nie bolało i nie  
raniło. 

Gdy tylko Sabinka zniknęła z oczu, Samuel zaproponował córkom, aby poszły 
z nim na górę i pomogły mu znaleźć coś do okrycia. Zaprowadził je do sypialni 
Sabinki. Tutaj znajdowało się łóżko, na którym spędzał z nią czas, jednak nie 
miało to dlań żadnego znaczenia. Otworzył kufry, w których leżały kołdry, suknie, 
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futra i kawałki drogiego materiału. Spomiędzy tego wszystkiego Dziunia wydobyła 
biały fartuch z białą opaską na ramię ze znakiem czerwonego krzyża.

– Kiedyś pracowała w domu dziecka – wyjaśnił Samuel i pozwolił Dziuni 
przymierzyć fartuch z opaską. Z zewnątrz dobiegły strzały i dalekie krzyki. – Idą! 
– zawołała dziewczyna. Chwycili więc kilka kołder i zniknęli w piwnicy.

Długie godziny siedzieli, wstrzymując oddech. Głosy to zbliżały się, to odda-
lały. Matylda wyciągnęła się na rozłożonej kołdrze. Jej zwiotczale ciało leżało 
w niemocy, nieruchome. Obok siedziała milcząca Bella. Samuel i Dziunia klęczeli 
przy małym okienku, wyglądając na zewnątrz. Samuel czuł na sobie spojrzenie 
Matyldy. Dlaczego zadawali sobie taki ból? Dlaczego pomiędzy nimi było tak, 
a nie inaczej? Na zewnątrz szalał huragan. Świat niemal ginął. A oni siedzieli tu 
sobie w czwórkę, jakby zamknięci w beczce, niesieni przez wzburzone morze. 
Siedzieli tu w ciemności, opierając się jedno o drugie, to przytulając się do siebie, 
to odpychając – każdy nagi i samotny. 

Teraz, gdy sprawa zaszła już tak daleko, czy pogodzenie się miało jeszcze sens? 
Dziunia miała rację – miało sens. Ważne było, aby w tej podrzucanej porywami 
wichury beczce, która w każdej chwili mogła zatonąć, znaleźli nić pozwalającą im 
trzymać się razem. Każdej nocy spędzonej w Kripo Samuel w głębi swoich mąk 
przyzywał Bellę i Dziunię. I nie tylko je, również grubą żonę, dzisiaj zwiotczałą 
Matyldę. W gruncie rzeczy ona była przecież tą samą osobą, która kiedyś tak 
entuzjastycznie poddała się jego czułości, z którą miał dwoje dzieci. Przecież 
była tą, która miała taki szlachetny powab, delikatność. Kiedyś, dawno temu, 
swoją muzyką otworzyła wszystko, co było w nim zamknięte i zdrętwiałe. Jakże 
wielkim był jej dłużnikiem! Jak bardzo jej dokuczał! Nie, nigdy jej naprawdę nie 
kochał. Nigdy prawdziwie nie wiedział, co oznacza miłość do kobiety. Dopiero 
dzisiaj, w tej fizycznie okaleczonej męskości, pojmował jej znaczenie. 

Ale myśląc o tym wszystkim, wiedział, że droga powrotna do Matyldy jest 
zamknięta. Każdy związek, każde pokrewieństwo z drugą osobą jest jak drze-
wo, które należy chronić i pielęgnować. Gdy zaniedbana gałąź drzewa zostanie 
złamana, to już nigdy nie wyrośnie z powrotem. On i Matylda obejmowali nagi 
pień bez gałęzi – obcość. Pomiędzy nimi nie było magii, a jej odtworzenie nie 
było już możliwe. Chciałby jedynie umieć głaskać ją w tej samotności i pie-
ścić w tym wyobcowaniu. Chciałby umieć darować jej przynajmniej takie spoj-
rzenie, jakim tu, w tym milczeniu, obdarowywał córki. Ale nie potrafił nawet  
tego. 

Pięć dni szpery przesiedzieli w piwnicy. Komanda kilka razy pojawiały się 
w okolicy, ale domek omijały. Dziunia zaczęła się robić niecierpliwa. Wiele go-
dzin po każdej akcji bez ustanku chodziła po piwnicy, nie mogąc znaleźć sobie 
miejsca. Nigdy w życiu nie czuła się tak upokorzona, tak bezradna. Siedzenie 
tutaj było złe, niesłuszne. Jej duch się buntował. Wyrywał się stąd na przekór 
tym, co narzucali strach i powodowali, że czuła taką niemoc. Nie można było na 
to pozwolić… Trzeba było coś zrobić. Trzeba było.
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W zasadzie mogli wyjść z ukrycia każdego wieczoru. Ale Samuel nie pozwalał. 
Nie chciał, aby Sabinka się dowiedziała, aby widziano ich w pobliżu jej domku. 
Ale zapas jedzenia, który ze sobą wzięli, zaczął się kończyć, więc nocą piątego 
dnia Dziunia wylazła przez okno. Długo jej nie było, aż wróciła z kilkoma rzepa-
mi, które znalazła w pustym domu. Opowiedziała im, że widziała się ze swoimi 
towarzyszami, że chciała, aby wszyscy razem coś zrobili. – Śmieją się ze mnie 
– mówiła zagniewana. – Wszystko, o czym myślą, to dobra kryjówka…

Samuel uśmiechnął się: – To jest „żydowska wojna”, Dziuniu, Żydzi walczą 
o każdy kawałek życia. 

Sama przed sobą Dziunia musiała się przyznać, że w sercu i ona drżała ze 
strachu, jak jej towarzysze, i że ona również chciała ratować własne życie. Czy 
nie cieszyła się każdego dnia, gdy akcja się kończyła? Czy sama nie była bardziej 
odważna w nocy niż za dnia? A gdy zasypiała w ciemnej piwnicy – o czym śniła? 
O wolności, o pociągach. „Bądź zdrów, tatusiu, bądź zdrowa, mamusiu! – żegnała 
się z nimi przez okienko pociągu. Nadszedł jej czas, aby odlecieć z rodzinnego 
gniazda. Była w Tatrach. Czuła swobodny wiatr z gór. Widziała górali w tradycyj-
nych strojach i słyszała dźwięki fujarki i kobzy. Skakała z kamienia na kamień 
w bystrych potokach. Wodospady szeleściły, śmiejąc się. Tak, bała się umrzeć 
i chciała żyć. Miała osiemnaście lat i jej ciało, dusza tęskniły za dojrzewaniem, 
wzrostem. Dlatego chciało się jej krzyczeć. Krzyczeć i szaleć z gniewu – a mogła 
tylko gryźć pięści. 

Szóstego dnia szpery nie mieli co jeść, a siedzenie w zamknięciu w tym samym 
miejscu jeszcze bardziej wzmagało głód. Dziunia postanowiła wyjść na zewnątrz. 
Dla bezpieczeństwa założyła fartuch Sabinki z opaską czerwonego krzyża. 

Zaczęła poszukiwania na sąsiednich polach. Może da się wykopać coś na 
działkach. 

Było wcześnie rano. Powietrze był świeże. Wokół panowała cisza. Słońce 
oświetlało marysińskie dachy. Pastoralne piękno. Bezgłośne opadanie liści. 
Śpiew ptaków. Z oddali, poprzez stłumione głosy, które dobiegały z getta, sły-
chać było ryczenie krowy, ujadanie psa… A może to tylko złudzenie? Bycie samej 
w pełnym świetle dnia, w białym fartuchu, na polu, powodowało, że czuła się 
dziwne nieswojo. Dziunia pochyliła się i zaczęła szukać śladów buraków czy rzod-
kiewki. Z pośpiechu na początku niczego nie widziała. Podniosła gałąź i zaczęła 
nią grzebać w ziemi. W końcu znalazła kilka zwiędłych i zdeptanych botwinek. 
Wrzuciła je do torby i puściła się z powrotem do domu. 

– Halt!12 – usłyszała okrzyk za sobą. Zielony mundur biegł w jej kierunku. Był 
to wysoki, barczysty olbrzym o szarych wąsach i brwiach. – Wohin?13 – zapytał, 
podchodząc bliżej. 

12  Stój! (niem.).

13  Dokąd? (niem.).
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Spojrzenie Niemca nie było złe, wręcz przeciwnie – przyjacielskie. A może był 
po prostu pijany czy też tak jak ona odurzony pięknem tego poranka? – Jestem 
pielęgniarką – powiedziała. 

– Das sehe ich14 – odpowiedział uprzejmie i powiedział też, że widzi, że chyba 
nie ma nic do roboty, skoro kręci się bez celu po polu, kiedy jej towarzyszki pracują 
pilnie przy dzieciach. Zauważył torbę w jej ręku i zapytał: – Was ist denn das?15

Otworzyła torbę i pokazała mu. Wyjął torbę z jej rąk i rzucił na ziemię. Kazał 
jej iść przodem, a sam, pogwizdując, szedł za nią. Niedaleko więzienia na Czar-
nieckiego stało kilka pustych wozów. Tutaj również byli zebrani Niemcy, policja 
i grupa lekarzy. Sznur wozów ruszył z miejsca, a wielki żołnierz pomógł Dziuni 
wsiąść na ostatni z nich. Koła obracały się powoli, zmierzając ku centrum getta. 
Dziunia zauważyła, że ktoś patrzy na nią przez szpary w deskach, więc pochyliła 
się ku nim. Rozpoznała kulawego doktora Lewina, dawnego sąsiada z podwórka 
na Lutomierskiej. Odwróciła głowę, nie chcąc patrzeć na kulawego kalekę, nie 
chcąc patrzeć w dół, na ziemię. Zadarła głowę do góry. Niebo było mleczne, 
słońce – ciepła bułka. Poczuła wielki strach. 

Kulawy doktor zawołał do niej po cichu. Widać też ją rozpoznał. Powinna go 
zapytać, czy choć raz zatańczyli razem na tamtym balu noworocznym. Nie mogła 
sobie przypomnieć. Dziwny obraz pokazał się jej w wyobraźni: ona i ten kulawy 
doktor tańczą na pustym wozie, na trzęsących się deskach. Zauważyła, że wielki 
żołnierz zbliża się do Lewina. Wydawało się, że patrzy na niego ze współczuciem. 
Zaprosił go, by wsiadł na wóz, to będzie mu lżej i łatwiej będzie mu zagadywać 
panienkę. Po chwili ujrzała Lewina obok siebie na rolwadze.

– Złapana? – zapytał. 
– Nie… tak… – wyjąkała. – Mówi, że potrzebują pielęgniarek. Nie jestem 

pielęgniarką. 
Wozy jechały w szybkim tempie jeden za drugim. Już rozjeżdżały się po ulicach. 

Zaczęło się gwizdy i poganianie. Lewin rzekł do Dziuni: – Cały czas ukrywałem się, 
aby nie brać udziału… Nocą wyrwano mnie z łóżka. – Pochylił się w jej kierunku: 
– Niech pani robi, co każą, a przy pierwszej lepszej okazji proszę dać nogę…

Pojazd zatrzymał się. Opuszczono tylną klapę. Wielki Niemiec pomógł Dziuni 
wysiąść. Lewina wepchnął z powrotem, mówiąc spokojnie: – Sie bleiben oben16. 
– Zapytał Dziunię, czy wie, co ma robić, na co ona pokiwała głową, że tak. Usta-
wił ją pośrodku jakiejś bramy, sam zaś wsunął się bliżej podwórka. Z podwórka 
zaczęli nadchodzić ludzie wybrani z rzędów do wywózki: matki z dziećmi, ko-
biety, mężczyźni, same dzieci. Wielki Niemiec podszedł z dwoma maluchami 

14  Widzę (niem.).

15  A to co takiego? (niem.).

16  Pan zostaje na górze (niem.).
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zawiniętymi w powijaki i rzucił je na ręce Dziuni. Przez chwilę dziewczyna stała 
zdębiała. Drugi Niemiec popchnął ją kolbą w kierunku pojazdu, gdzie znajdował 
się Lewin. – Das kommt hier17 – żołnierz pokazał jej pojazd. – Helfen Sie mal, 
Herr Doktor!18 – krzyknął w kierunku Lewina. 

Michał wziął dwójkę dzieci z jej rąk. Ich palce dotknęły się w czasie przekazy-
wania powijaków. Ręce obojga zadrżały. Tak się działo za każdym razem, kiedy 
Dziunia podawała mu maluchy. 

Droga Dziuni od bramy do wozu była krótka, ale jej wydawała się bardzo dłu-
ga, więc szybko się zmęczyła. Po czole zaczął jej spływać pot, a krótkie czarne 
włosy przykleiły się do twarzy. Pot zbierał się na jej brwiach, nad oczami i kapał 
z rzęs. Ręce stały się mokre i śliskie. Przyciskała dzieci do piersi, aby nie wypu-
ścić ich z ramion. Obejmowała je coraz mocniej i coraz wyraźniej czuła ich ciałka 
na swoim ciele. Coraz trudniej było odrywać taki drobiazg od siebie i podawać 
Michałowi. Wydawało się jej, że w drodze od bramy do ciężarówki czuje smak 
macierzyństwa. Jej ramiona były kołyską. Jej szyja i twarz zaczęły reagować 
na dotyk małych raczek. Drobniutkie paluszki wpychały się do jej ust, błądziły 
pomiędzy zębami, robiły się wilgotne od śliny na jej języku. Dzieci chłonęły ją 
oczyma – najczęściej błękitnymi jak niebo, jasnymi lub zapłakanymi. Czerwone 
usteczka chciwie zwracały się ku jej białemu fartuchowi w poszukiwaniu piersi. 

Każde dziecko, które niosła do wozu, stawało się jej, i za każdym razem, 
gdy taką paczuszkę życia przekazywała w ręce Michała, ból był coraz większy. 
Patrzyła na bladego, kulawego doktora oczyma krowy, której odbiera się cielę, 
wzrokiem suki, której zabrano szczenię, orlicy, z której gniazda wyjęto orlika, 
gołębicy okradzionej z piskląt. A kulawy doktor nie mógł już oderwać od niej 
wzroku. Połączyły ich nie tylko drżące ręce, ale i ulotne spojrzenia. 

Pojazd przeznaczony dla najmłodszych wypełnił się cały. Żołnierz zamknął go. 
Wielki Niemiec wyszedł z podwórka i ocierając szare wąsy, rzekł do Dziuni: – Sie 
werden den Wagen begleiten, tüchtiges Fräulein19. 

Miała iść z boku. Pojazd nie jechał szybko, ponieważ z koniem, który go cią-
gnął, coś było nie w porządku. Gdy tylko smagnięto go biczem, stanął na tylnych 
nogach. Dziunia spojrzała na wóz. Wydawał się pusty. Dzieci leżały czy siedziały 
na platformie, a Michał pomiędzy nimi. Kilkoro starszych płakało. Niektóre sie-
działy nieporuszone i zdumione. Maluszki w powijakach spały ukołysane ruchami 
wozu. Dziunia jedną ręką przytrzymywała się brzegu wozu. Z pojazdu jadącego 
za nimi ktoś wyskoczył, więc wielki Niemiec odwrócił się w tamtą stronę. Strzały. 
Zduszony płacz i jęki niosły się zewsząd. 

17  To idzie tutaj (niem.).

18  Niech pan pomoże, panie doktorze! (niem.).

19  Pani będzie towarzyszyć pojazdowi, dzielna panienko (niem.).



240

Pomiędzy deskami wozu Dziunia widziała kawałek twarzy Michała Lewina, 
a w niej jego metaliczne oczy o gorącym, głębokim spojrzeniu. Zajrzała w nie. – 
Nie rozumiem – powiedziała mu wzrokiem – dlaczego tak drżę. Dlaczego mam 
takie dreszcze? Czy to prawdziwy koniec? Przecież to dopiero początek, poranek. 
Jak o takim czasie może przyjść śmierć? Jak mogę się jej bać, kiedy wszystko 
we mnie tak radośnie śpiewa o życiu? Czym jest śmierć, doktorze, powiedz mi… 
Naucz mnie ją pojąć…

Dziwne było widzieć tylko oczy człowieka o takim gorącym i głębokim wej-
rzeniu, pełnym bólu, mądrym. Czy wyjaśnił jej spojrzeniem to, o co go pytała 
wyrazem swoich oczu? Idąc tak ze wzrokiem skierowanym na niego, poczuła, 
że zaczyna rosnąć, robi się coraz starsza. W świetle jego spojrzenia stawała 
się mądra i dojrzała. Uczyniła wielki skok w życie i coś odnalazła pod wpływem 
jego wzroku. Ich oczy były na tej samej wysokości. Mocniej chwyciła się wozu 
i pochyliła twarz ku niemu. 

– Nazywam się Michał Lewin – powiedział, jakby poznali się dopiero teraz. 
– Michał?
– Nie ma prawie nikogo, kto mógłby mnie nazywać tym imieniem. Zapamiętaj: 

Michał – to były jedyne słowa, jakie wymienili w czasie całej drogi. Gdy dotarli 
bliżej punktu zbiorczego, szybko do niej szepnął: – Jak tylko znajdziemy się na 
rogu, podam ci dzieci… ile tylko zdołam.

 Zbliżali się do resortu bielizny, gdzie ona, Dziunia, pracowała jako nauczycielka 
gimnastyki w „szkole dla uzdolnionych dzieci”. Akcja była tutaj w toku, a przed 
fabryką stał na wpół załadowany wóz. Z piwnicy pod fabryką wychodziły jedno 
za drugim elegancko ubrane dzieci, a za nimi profesor Hager z panią Hagerową. 
Obejmując się weszli na wóz. Dziunia podbiegła do nich. Żołnierz chwycił ją za 
ramię, ale ona wyjaśniła mu, że musi pomagać dzieciom – pokazując mu opaskę 
z czerwonym krzyżem na ramieniu. Puścił ją, a ona zaczęła wołać i dawać znaki 
profesorowi i jego żonie. 

Zrobiło się wielkie zamieszanie pośrodku małej uliczki. Było tłoczno. Pojazdy, 
które nadjeżdżały z rozmaitych punktów akcji, zatrzymały się. Dziunia zauważyła 
pannę Diamant wchodzącą na wóz. Dwóch żydowskich policjantów niosło starą 
nauczycielkę na rękach jak manekin. 

Obok Dziuni przebiegła kobieta z dziewczynką trzymaną za rękę. Kok związany 
z ciemnoblond włosów nad karkiem kobiety rozsypał się od tego biegu i pasma 
włosów opadły jej na plecy, sięgając poza ramiona. Niemiec zatrzymał ją i zaczął 
wyrywać dziecko z jej ramion. – Du bist, ja, frei, schöne Frau20 – stwierdził przy tym.

Kobieta chciała wejść do wozu wraz ze swoją córeczką. Kapryśny Niemiec 
nie pozwolił i dalej wyrywał dziewczynkę z jej ramion. Matka i córka trzymały 
się mocno. W końcu jednak żołnierzowi udało się oderwać dziecko od matki 

20  Ty, piękna pani, oczywiście jesteś wolna (niem.).
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i przekazać je żydowskiemu policjantowi. Kobieta o długich włosach rzuciła się 
żołnierzowi do nóg: – Schissen Sie mich, bitte21…

Niemiec złapał ją za gruby pukiel włosów, niemal podniósł w powietrze 
i przysunął lufę pistoletu do jej serca. Po chwili kobieta leżała pomiędzy wozami. 

Dziunia zawisła na żydowskim policjancie, który zdezorientowany stał pośród 
tłumu. – Proszę mi zrobić przysługę – wyszeptała. – Bardzo pana proszę… Na 
wozie… nauczyciele… Proszę, niech pan idzie, nikt nie widzi. – Ciągnęła go za 
sobą. Zdezorientowany policjant gapił się na wóz. Nie słyszał ani słowa z tego, 
co do niego mówiła. – Profesorze Hager! Panno Diamant! – wołała i popychała 
policjanta do wozu, który był jeszcze otwarty. 

– To pani babcia? – policjant w końcu przyszedł do siebie.
– Tak, moja babcia… szybciej!
Razem ściągnęli profesora Hagera i jego żonę z wozu. Staruszkowie, trzy-

mając się za ręce, pospieszyli z powrotem do zabudowań fabrycznych. Stamtąd 
właśnie wychodził Niemiec, który rozerwał ręce pary, wziął ich oboje za ramiona 
i poprowadził do innego wozu. Dziunia tego nie widziała, bo była w tym czasie 
zajęta policjantem. Chciała, aby pomógł wydobyć pannę Diamant. Policjant 
zaproponował: – Jeśli już, to lepiej uratujmy dzieci. 

Tak, uratujmy dzieci. Ale panna Diamant nie mogła odjechać tym wozem. 
Dziunia wydusiła z siebie: – Tę starą kobietę też… Bardzo pana proszę. 

Policjant ustąpił. – Powiedz jej, aby się tu przysunęła. 
Dziunia obiegła wóz i patrząc przez szpary w deskach, zawołała pannę Dia-

mant. Siwa głowa odwróciła się w kierunku szpary. Dziunia wsunęła w nią rękę 
i pomachała. – Panno Diamant – szepnęła – niech się pani przesunie bliżej 
brzegu.. Policjant… widzi pani… on pomoże…

Nauczycielka zaczęła się szeptem naradzać z dziećmi, które były wokół niej, po 
czym wszyscy przesunęli się ku brzegowi wozu. Dzieci zaczęły skakać i rozbiegać 
się na wszystkie strony. Strzelano za nimi. Obok wozu stanął żołnierz z bronią. 
Żydowski policjant cofnął się. 

Dziunia zobaczyła, jak panna Diamant wyciąga dłonie do dzieci, które po-
nownie zaganiano na wóz. 

Niemcy i żydowska policja przywrócili porządek. Zamknięte wozy ruszyły 
z miejsca a z nimi – wóz, na którym siedziała panna Diamant. Przez szpary 
w deskach Dziunia widziała, jak biały puch włosów starszej pani się podnosi. 
Liliowy szal wokół szyi lekko powiewał… falował…

Dziunia podbiegła do wozu, któremu wcześniej towarzyszyła. Mógł ruszyć 
z miejsca w każdym momencie. Musiała być gotowa. Niebawem pojawi się ten 
róg, przy którym miała pomóc Lewinowi. Właśnie dostrzegła jego lekarską czapkę. 
Stał na wozie i szukał jej wzrokiem. – Szybciej! – wykrzyknął, gdy tylko ją zobaczył.

21  Proszę mnie zastrzelić… (niem.).
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Naprzeciw rogu zaczął podawać jej większe dzieci. Było to sprzyjające miejsce, 
bo przed budynkami rosły krzaki. Wtykała jedno dziecko za drugim pomiędzy 
krzewy, przykazując im, by uciekały na podwórko. 

Jeden chłopczyk za nic w świecie nie chciał zejść z wozu. – Ja chcę mojego 
braciszka! – zaczął krzyczeć, pokazując na dziecko w powijakach. Przy wozie 
natychmiast pojawił się wielki Niemiec. Położył dłoń na ramionach Dziuni i za-
pytał, o co chodzi. Uśmiechnęła się do niego, nie mogąc wydobyć z gardła ani 
słowa. Mężczyzna rzucił okiem na zegar. – Du bist ja frei nach Hause zu gehen, 
tüchtiges Mädchen – powiedział. – Mahlzeit!22 – Zwrócił się w kierunku Lewina 
na wozie i kiwnął głową: – Sie kommen ja mit, Herr Doktor, nicht wahr? Sie 
sind doch ein Krippel23. – I polecił podać sobie lekarską czapkę. Lewin podał 
mu swoje nakrycie głowy, a Niemiec rzucił nim jak dyskiem w kierunku krzaków. 

Dziunia weszła do bramy i przez tylne podwórko pobiegła przed siebie. 
Wkrótce znowu pojawiała się na ulicy i zobaczyła, że wielkiego Niemca nie ma już 
przy wozie. Doskoczyła i zawołała Lewina, który siedział na rolwadze i wyglądał 
przez sztachety. 

– Mam na imię Michał, zapamiętasz? – wykrzyknął do niej, jak tylko ją 
zauważył.

– Skacz! – zawołała do niego.
Pokręcił głową: – Byłem przy narodzinach tylu dzieci. Teraz zobaczę, jak 

umierają. 
Nie słuchała go. Wychodziła z siebie: – Skacz, tchórzu jeden! Nie oddawaj 

im tak swojego życia… Michale! – Na dźwięk swojego imienia zadrżał. Włosy na 
jego nieogolonych policzkach stanęły dęba. Jabłko Adama na wychudzonej szyi 
poruszyło się w górę i w dół. Z wielkiego napięcia przestali się widzieć. Wóz jechał 
przed siebie, a obok niego biegła Dziunia. Nie wiedziała już, co się z nią dzieje. 
Skarżyła się, groziła: – Jeśli nie skoczysz, wejdę na wóz do ciebie!

Gdy wóz wjechał w ostatnią uliczkę przed punktem zbornym, Lewin skoczył. 
Weszli do ogródka i upadli na ziemię pod płotem. Leżeli blisko siebie i nie wi-
dzieli się. Oddychali ciężko. Pot ciekł im po twarzach. Oczy obojga były szeroko 
otwarte i jakby ślepe. Na zewnątrz, po drugiej stronie płotu, ucichł turkot kół. 
Słońce stało na środku nieba. Była dwunasta – przerwa obiadowa w czasie ak-
cji. Świat ucichł. Cisza przywróciła przytomność Michałowi i Dziuni. Jeszcze nie 
mieli odwagi, aby się poruszyć, ale ich oddechy uspokoiły się nieco. Wsłuchali 
się w siebie i popatrzyli jedno na drugie pytająco, badawczo. 

W końcu wstali i ruszyli przez tylne podwórka getta. Każde podwórko – roz-
kołysane morze bólu. Płacz jednego podwórka przepływał falami na drugie. I tak 
oboje niczym ślepcy byli niesieni przez fale, ledwo wiedząc, co robią. Razem z grupą 

22  Możesz iść do domu, dzielna panienko. Pora obiadowa! (niem.).

23  Pan, panie doktorze, pojedzie z nami. Wszak pan jest kaleką (niem.).



policjantów przeszli przez most. Szli w pewnej odległości od siebie i nic do siebie 
nie mówili. Przechodząc obok powieszonych na placu rybnym, Michał mruknął 
dziwnie: – Wiszę tu wraz z nimi… odszedłem z mamą… dzieci… idę tu z tobą…

Nie zrozumiała, co mówi, ale łzy napłynęły jej do oczu od tych słów. Nie otarła 
ich. – Kiedyś potrafiłam się tylko śmiać… – odpowiedziała. 

Zaprowadził ją do siebie do domu. Był tam wielki nieporządek. Łóżka niepo-
słane, wszędzie poniewierały się ubrania. Pod ścianami leżały obrazy, a jeden 
z nich – niedokończony – wyglądał jak portret Matyldy. Stół był zastawiony garn-
kami i talerzami z resztkami warzyw. Michał podszedł do szafki i wyjął ćwiartkę 
chleba. Przełamał ją na pół: – Racja chleba mojej mamy. 

Siedzieli przy brudnym stole, jedli chleb i popijali zimną wodą z jednego 
czerpaka. 

– Chcę, abyś został moim mężem – powiedziała Dziunia z kawałkiem chleba 
w ustach. 

– Chcę, abyś została moją żoną – odpowiedział z kawałkiem chleba w ustach. 
W domu było jeszcze trochę rzepy. Wzięli torbę, włożyli do niej rzepę i resztki 

jedzenia, które znaleźli, po czym poszli do domku panny Sabinki. 
Piwnica Sabinki była pusta. Dziunia z Michałem pobiegła z powrotem na 

podwórko przy Lutomierskiej. Tam również nikogo nie było. Niebawem ponownie 
zaczęła się akcja, a Michał z Dziunią położyli się na balkonie i przeczekali do szóstej 
wieczorem. Potem pobiegli do punktu zbornego. Michał znał wielu policjantów 
i strażaków. Zaczął ich wypytywać. Nikt nic nie wiedział o losie Cukermanów. 
Poza tym większa część dziennego transportu już odjechała. Przed więzieniem 
na Czarnieckiego zebrał się wielki tłum ludzi, którzy nie chcieli odstąpić. Przepy-
chając się przez tłum, spotkali Bellę z Samuelem. Niełatwo było ich poznać. Byli 
obdarci i wyglądali jak obłąkani. Samuel ledwo mówił. – Mama… – powiedział. 
– Myślałem, że jeszcze tutaj jest…

Tego samego wieczoru ogłoszono koniec szpery.



Rozdział jedenasty



Rozdział jedenasty
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Dr Michał Lewin,

Getto-Łódź, …września, 1942 r.

Droga Miro, 
Robi się coraz ciemniej, coraz mgliściej. Pojęcia takie, jak czas i przestrzeń, 

mieszają się. Tęsknimy do przeszłości, marzymy o przyszłości. A tak naprawdę 
jesteśmy odcięci drutem kolczastym od obu, niczym zdanie w nawiasach – jest, 
a jakby go nie było. Czas pomiędzy tymi nawiasami podąża dokądś i zastyga. 
Przestrzeń to zarazem bezkres i punkt. Czym jest getto? Czym jest świat poza 
gettem?

Mam żonę, nazywa się Dziunia. Nie braliśmy oficjalnie ślubu, nie jesteśmy 
też razem w sensie fizycznym. Od dłuższego czasu jestem impotentem, a ona 
jest jeszcze dziewicą. Wystarczy, że ją kocham i wiem, że jest mi przeznaczona. 

Śmierć stała się moją towarzyszką. Przedstawia mi się jako optymistka, moja 
stara znajoma. – Nie oszukuj mnie – mówię do niej. – Jesteś końcem wszystkie-
go. Znajduję cię moim skalpelem, a również i bez niego. – Odpowiada mi, że się 
mylę. Ona jest kontynuacją, inną, nieskończoną częścią koła, a życie jest jedynie 
jego ograniczonym wycinkiem. Każe mi przypomnieć sobie moje „uniwersalne 
ja” i wczuć się w nie, a wówczas nie będę się tak gniewał na nią, śmierć. Mówię 
do niej: – Chcę jeszcze raz ujrzeć Minele, dziecko Nadzi.

Odpowiada: – Przecież ją widzisz.
Na to ja: – Chcę jej dotknąć. Trzymać za rękę, słyszeć jej śmiech, widzieć, 

jak rośnie. 
– Czy to jest takie ważne? – zadaje mi kolejne pytanie.
Odpowiadam: – Kocham ją.
Śmieje się: – Głupcze… Nie ma miłości za życia, zwłaszcza dla ciebie, człowieka 

o przerośniętym umyśle i skurczonym sercu. Twoje rojenie o miłości to nic więcej 
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niż przeintelektualizowany egoizm, filozofujesz o ludzkości, bo nie potrafisz być 
blisko ludzi. 

– To kłamstwo! – krzyczę. 
– To prawda! – śmieje się śmierć. 
– Więc ile trzeba mieć w sobie miłości, aby móc ją nazwać miłością? 
– Zbyt wiele jak dla ciebie. Jesteś ograniczony ciałem, umysłem, przywiąza-

niem do swojego życia. A miłość, która jest wolnością, umiera w tym zamknięciu 
jak zwierzę nieprzyzwyczajone do życia w klatce. Dlatego poznasz ją dopiero 
wówczas, gdy zechcesz przekroczyć próg mojego królestwa. Rozpozna ją twoje 
wielkie „uniwersalne ja”.

Śmierć, moja towarzyszka, drwi sobie ze mnie. Drażni się ze mną i kusi. Moje 
noce są ciemne od przeczuć. 

Z podwórek zniknęła zieleń. Szarość panoszy się i pnie w górę. Gdy na chwilę 
wychodzi słońce, ocalałe dziewczynki grają w strulki1. Czy życie zwycięży? Chłopcy 
grają w chowanego. Czy zdołamy się ukryć przed własnym losem? Wszędzie jeżdżą 
za mną wozy do pełna wyładowane trupami – moimi wczorajszymi pacjentami. 

Wielkie godziny w getcie! Błogosławione minuty i sekundy, które odmierzają 
zwycięstwo: wciąż jeszcze tu jesteśmy. Wciąż jeszcze oddychamy! Przytulamy te 
godziny, jakby każda z nich była darem. Moi ledwo zipiący pacjenci są silniejsi 
ode mnie, to lekarze; są odważniejsi ode mnie, to wybawcy. To ślepi mędrcy, a ja 
jestem widzącym idiotą. Im jest lepiej.

Chodziłem na te moje wizyty domowe i spierałem się z Nadzią. Błagałem ją 
o zmiłowanie, prosiłem, aby nie stawiała się do wysiedlenia. Miała tylko jedną 
odpowiedź: – „Zaproszenie na wesele” jest szczęściem moim i mojego dziecka. 
Skąd wiesz – pytała – że lepiej zostać w getcie? Może Niemcy wyprowadzą ko-
biety z dziećmi oraz wszystkich słabych, po czym spuszczą bombę na zdrowych, 
którzy tu zostaną? – Powiedziałem jej, co wiem i co myślę. Nie chciała słuchać. 
Chciałem iść z nią, to błagała mnie, abym tego nie czynił. – Idź drogą swojego 
szczęścia – mówiła. – Tak czy siak nie jestem tobie przeznaczona. – I Nadzia, 
która kiedyś patrzyła na mnie wzrokiem przestraszonego psa, łasiła się i żebrała 
o czułość, stała się dumna jak królowa. Pocieszałem się, że kobiecy instynkt 
jej nie zawiedzie… że intuicja nie dopuści pomyłki, więc puściłem ją w drogę na 
poszukiwanie szczęścia. A ja, który doświadczyłem obozu cygańskiego! – pozo-
stałem tutaj ze swoim losem. 

Zaprzyjaźniłem się z młodym chłopakiem imieniem Dawid. Połączyły nas losy 
naszych ojców. Mieszka na podwórku przy Lutomierskiej i często przychodzi do 
Cukermanów. Zabawiamy się nawzajem naszym wyrafinowanym filozofowaniem. 
Mówi do mnie: – W nic nie wierzę. Niewierzenie jest moją wiarą. Z „cogito ergo  
 

1  Strulki, czyli kamyki, popularna gra podwórkowa.
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sum” robię „nie wierzę, dlatego jestem”. Ale nie można powiedzieć, że nie jestem 
pobożny. Moim bogiem jest życie. 

Czepiam się jego słów i zmuszam do wyciągania właściwych wniosków (mo-
ich, rzecz jasna). Jeśli życie jest święte – mówię do niego – zachowanie życia 
to obowiązek, a jego niszczenie to zbrodnia. A stąd już tylko krok do mojego 
wegetarianizmu, którego jeszcze nikomu nie głosiłem, a którego nauczanie 
uważam dzisiaj za ważne. Wyjaśniłem Dawidowi, że jesteśmy obojętni wobec 
krwi zwierząt, jakby to nie była krew – ale jakaś inna, tania ciecz, i że zabijanie 
przychodzi łatwiej, kiedy człowiek sobie powie, że czyjaś krew jest mniej warta 
niż jego własna. Tak dzieje się z Niemcem. Dla niego żydowskie życie jest tym 
samym, czym dla myśliwego życie zwierzęcia. Czy to nie jest punkt wyjścia dla 
teorii rasowej? Różnicowanie wartości ludzkiej krwi usprawiedliwia zdradę. I to 
się może przydarzyć każdemu, kto mierzy taką miarą – moja krew jest lepsza. 
Tacy ludzie mogą być dobrzy i szlachetni w życiu prywatnym, a równocześnie 
mogą być kanibalami wobec innych. Powiedziałem Dawidowi, że według mnie 
już nasz praojciec Abraham stał przed tym problemem, prowadząc Izaaka na 
akejdę. Jak mógł myśleć, że Bóg przyjmie ofiarę z barana zamiast Izaaka i będzie 
zadowolony? Czy życie ludzkiego dziecka ma w oczach Boga tę samą wartość 
co życie dziecka zwierzęcia? Abraham odpowiedział: Tak, dla Boga oba życia 
mają jednakową wartość. To znaczy – Bóg, ideał, nie rozróżnia. Ale on, Abra-
ham, musiał rozróżnić, bo dla niego syn Izaak znaczył więcej niż baran. I w taki 
sposób stał się „cywilizowanym” człowiekiem. Do jego czasów ludzie żyli blisko 
zwierząt i nie rozróżniali pomiędzy nimi a sobą. Również swoje dzieci oddawali 
na ofiarę bogom. Ale on, Abraham, połapał się, że człowiek jest właściwie władcą 
wszystkiego, co żyje, a to oznacza, że stoi wyżej od wszystkich żywych stworzeń 
– i stworzył swoją teorię krwi, pierwszą teorię rasową – zwierzęta są drugiej 
kategorii, a więc są dobre na ofiarę. 

Często po takiej „rozmowie propagandowej” z Dawidem przypomina mi się 
przeszłość, kiedy chodziłem z mamą kupować kury na Zielonym Rynku. Widzę 
ręce mojej dobrej mamy grzebiące w klatce z ptactwem, szukające odpowiedniej 
kurki na szabasowy stół. I całe getto pomiędzy drutami zaczyna w moich oczach 
przypominać taką klatkę z kurami. Moja mama sama stała się kurą, którą nie-
miecka łapa wyszukała i wyciągnęła z klatki. Wszyscy jesteśmy kurami, kogutami, 
kurczakami. Moja mama jednak była praktyczniejsza niż Niemiec. Ona chociaż 
mięsem martwej kury odżywiała swoje dzieci, wzmacniając ich życie. Niemiec 
pozwala zmarnować tyle mięsa. Szczególny to grzech. Ludzkie mięso jest dobre, 
żydowskie mięso z pewnością jest smaczne. Może nieodległy jest dzień, kiedy 
będzie się serwować na stoły ludzkie członki jako pieczone i wędzone delicje?

Pozdrowienia,
Twój Michał 
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PS. Od czasu do czasu przeglądam listy do ciebie i dochodzę do wniosku, że 
moje myśli kręcą się wciąż wokół tych samych spraw. Jak to powiedział filozof: 
„Wielu ludzi myśli, że myślą. A w istocie przestawiają jedynie te same myśli”2. 
Albo jak powiedział inny mędrzec „Umysł to aparat, którym myślimy, że myślimy”3. 

 
*

Droga Miro, 
Przychodzi mi na myśl Baudelaire To śmierć, niestety, pociesza i ściele łoża 

ludziom biednym i nagim4. Nieustanie pada. Toniemy w błocie. Zewsząd leje i ka-
pie. W mokrych, nieogrzewanych mieszkaniach gwiżdże i dmie. Gdy przychodzę 
do domu, nie zdejmuję płaszcza. Muszę długo chuchać w dłonie i rozcierać je, 
zanim będę mógł dotknąć ciała chorego. Ludzie owijają się szmatami – jedną na 
drugą – i rzucają się w dreszczach. Pytam się, co będzie zimą. System odporno-
ściowy załamuje się. Każde ciało to otwarte wrota dla wszelkiego rodzaju bakterii 
chorobotwórczych. Tak wygląda jakby we wstrząsanych dreszczami ciałach biły 
uspokojone serca. Nastrój jest wyraźnie lekki, dziecięco radosny. Chyba trzeba 
samemu stać się dzieckiem po to, by można było żyć dalej w świecie bez dzieci. 
Dano wolne rozumowi. Tak czy siak umysł jest głupcem i niczego nie pojmuje. 
Jeśli nawet ktoś jeszcze odrobinę myśli, to czyni to bez udziału rozumu. Ludzie 
myślą żołądkami, przegniłymi płucami, opuchniętymi nogami i kochają siebie. 
Pieszczą się z własnym wychudzonym ciałem i dbają o nie, są jak dzieci zajęci 
wszystkimi swoimi czynnościami fizjologicznymi. Może tak się dzieje, ponieważ 
utraciliśmy tych, którzy nas pieścili, strzegli i dbali o nas?

Ludzie zmagają się ze wspomnieniem szpery. Zupełnie jak dzieci, które chcą 
zapomnieć o nieprzyjemnym wydarzeniu, zajmują się wykreślaniem tamtych dni 
z pamięci, a jednocześnie nieustannie o nich mówią. To taki paradoks. 

W naszym pojęciu szpera stała się punktem zwrotnym w rachubie czasu. 
Historia ludzkości rozpadła się na dwie części – do szpery i po szperze. Czuje-
my się tak, jakbyśmy przeszli na drugą stronę. Co ona oznacza, tego nie wiemy, 
ale jest jasne, że jest inna od tamtej. Jeden człowiek może rzec do drugiego 
w sposób najzupełniej naturalny: „Byłem u niego miesiąc przed szperą”. Albo: 

2 A great many people think they are thinking when they are merely rearranging their prejudices 
(Wielu ludzi myśli, że myślą, kiedy zaledwie zmieniają swoje uprzedzenia) – wypowiedź o nieusta-
lonym źródle, przypisywana najczęściej amerykańskiemu filozofowi Williamowi Jamesowi. 

3 Brain, an apparatus with which we think we think, Ambrose Bierce, Devil’s Dictionary (1911). 

4 Ten rzekomy cytat jest kontaminacją fragmentu pierwszego wersu pierwszej strofy i trzeciego 
wersu strofy trzeciej z sonetu Charlesa Baudelaire’a La mort des pauvres (Śmierć nędzarzy). 
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„Wprowadziłem się dwa tygodnie po szperze”. Albo: „Widziałem go po raz ostatni 
trzeciego dnia szpery”. Bo sama szpera, podobnie jak powstanie świata, trwała 
tydzień5. I jak swoje oblicze miał każdy dzień stworzenia i cudów, tak każdy dzień 
szpery miał swoje odrębne miejsce w dziele zniszczenia. Z tego powodu nie ma 
wątpliwości, że ci, którzy przeżyli te osiem dni, są tymi samymi, a jednak nie tymi 
samymi ludźmi. Patrzę na nich i widzę krzywy, dwuznaczny uśmieszek na ich 
ustach, który mówi: „Teraz już nie może mnie więcej boleć”. I jeszcze: „Dobrze, 
że żyję i będę jeszcze mógł odczuwać ból”. Spojrzenie tych ludzi jest zarazem 
spojrzeniem szaleńców i proroków. Jednego z nich spotkałem dzisiaj po południu. 

Lało jak z cebra. Woda spływała z daszka mojej nowej lekarskiej czapki. 
Ludzie wracali z resortów. Nie bacząc na chlapę, tłumy stały wokół plakatów 
z podpisem Biebowa. Plakaty obwieszczały, że nie będzie już wysiedleń, że getto 
staje się prawdziwym obozem pracy, że teraz, po Ruhepauze – po szperze – każ-
dy powinien na nowo wrócić do swoich obowiązków: do sumiennej pracy. Obok 
plakatów wisiały także plakaty informujące o nowej racji. Dawano całe dziesięć 
dekagramów ryby i pół kilo marchwi na głowę, a także dziesięć dekagramów 
pietruszki i kilka łutów sody do pieczenia. Nic dziwnego, że ludzie zaczęli klaskać.

Przepychałem się przez zalane deszczem i przemoknięte tłumy i co rusz ktoś 
mnie zatrzymywał. Pytano, co sądzę o nowej racji. Przekazywano mi raporty doty-
czące samopoczucia w chorobach i puszczano mnie, energicznie machając ręką: 
„Żydzi niemieccy? A do licha z nimi!”. Minąłem kolejkę przed jakąś kooperatywą. 
Cała kolejka drżała z zimna i przyjemnie sobie rozmawiała. Przed piekarnią bito 
się, zupełnie jak kiedyś. Po szperze ludzie nie zbliżyli się do siebie, nie stali się 
życzliwsi i zupełnie jak dawniej kochają się i nienawidzą. Kłócą i pomagają sobie. 
A przecież wygląda to tak, jakby każdy odgrywał komedię. Ludzie grają w bójki, 
w rozmawianie, w przyjaźń… Jak dzieci. 

Wśród stojących przed piekarnią zauważyłem Sprzedawcę Toffi i zachciało 
mi się tej jego „rozkoszy dla serca”. W końcu i ja też jestem tylko dzieckiem, 
któremu trzeba cukierka. Nie mogę zrozumieć, w jaki sposób ten mężczyzna 
przeszedł wszystkie selekcje. Jeśli kiedyś był niczego sobie człowieczkiem, to 
teraz był cieniem tego niczego.

Złapał mnie za rękę i popatrzył na mnie załzawionymi oczami: – Czy słyszał 
pan najnowszą wieść, kochany doktorze? Mesjasz już nadszedł! Pyta pan – jak 
to? Niech pan nie będzie głupcem. Z Himmelkommando! Jest przebrany za 
Niemca z karabinem, bo inaczej nie wpuszczono by go do getta… – udałem, że 
się uśmiecham w reakcji na jego dowcip, wziąłem cukierka i chciałem odejść. 
Jednak on mnie zatrzymał: – Doktorze, chcę zadać panu pytanie. Mam na myśli 
zielone kawałeczki mydła, które dostaje się wraz z racją. Kawałki „RIF”6… Proszę 

5 Wielka Szpera obejmuje okres 5–12 września 1942 r., od soboty do soboty, osiem dni.

6 Mydło „RIF” było dostępne w getcie. 



252

mi powiedzieć, czy faktycznie mydło można zrobić z… z… Myślę tak w ogóle, 
drogi doktorze… Odstawiłem dziewięć genialnych główek. Oczywiście Bóg jest 
litościwy, a cała dziatwa z domu rebego nie ma pokrzepienia, aby codziennie 
studiować pisma… – łzy wraz z deszczem obmywały jego pożółkłą twarz. – Jest 
dobrze, kochany doktorze – skubał wyliniałą bródkę. – Już nie może być lepiej. 
Co to za różnica, jak przychodzi Mesjasz? Żyjemy w nowoczesnych czasach, więc 
przecież nie może przybyć na białym koniu. Rolwaga, ciężarówka – niechaj będzie, 
bombowiec – niech będzie. Nawet Mesjasz musi iść z duchem czasu. – Chwycił 
mnie za rękaw i przycisnął do ściany. Prawdę mówiąc, nie potrafiłem się zdecy-
dować, czy on jest normalny, czy też oszalał. – Pamięta pan suterenę? – zapytał 
mnie. Tam mieszkałem. Gdzie mieszkam teraz, chce pan zapytać? Mieszkam 
w niebie. Co pan myśli, że moje „rozkosze dla serca” są robione z gettowego 
cukru? Broń Boże. W niebie moje dzieci czytają fragmenty Tory, a ja tutaj stoję 
nad garnkiem i mieszam bożą słodycz, która sypie się z ich nigunu7. Rozumie 
pan? Z tego robię „rozkosz dla serca”. Ale co to ja chciałem powiedzieć? Chciałem 
powiedzieć, że Bóg przegrał wojnę z szatanem. Skąd o tym wiem, pyta pan? Po 
prostu. Gdyby nie przegrał, miałbym tu żonę i dzieciaki, i nie byłoby tego całego 
korowodu. – W tym momencie ponownie złapał mnie za rękaw: – Musi pan ra-
tować człowieka, kochany panie. Może pana posłucha, bo moje gadanie nic nie 
pomaga. Nie odpowiada mi. Już cztery tygodnie jak nie odzywa się ani słowem… 
To człowiek, który jest bardzo chory od złamanego serca… Stracił żonę i dwójkę 
dzieci. Oczywiście to było wszystko, co posiadał, ale jeśli Bóg przeprowadził do 
życia… jeśli tak chce… Tak, Najwyższy jest czasami wielkim uparciuchem. Jak 
już czegoś chce, to koniec. – Pozwoliłem, aby mały Żyd poprowadził mnie przez 
dobrze znane podwórko. Minąłem naszą działkę, gdzie przesiadywała mama 
owinięta w białą chustę i robiła na drutach. Człowieczek wisiał na moim ramieniu, 
co powodowało, że utykałem jeszcze mocniej. Mówił do mnie: – Na przykład, 
doktorze, z panem się dobrze rozumiem. To znaczy, kupił pan u mnie toffi, coś 
wymieniliśmy – pan mi coś daje, ja panu coś daję… Zawiązujemy więź. Ale to 
wariactwo w nim pozrywało wszystkie więzi. A to grzech… – wciąż jeszcze nie 
byłem pewien, czy ten mały Żyd jest przy zdrowych zmysłach. 

Doprowadził mnie do chałupy Berkowicza. Okiennice były zamknięte, drzwi 
otwarte. – Niech pan wejdzie, niech pan wejdzie – mały człowieczek popychał mnie. 

Wszedłem w ciemność. Gdy moje oczy przyzwyczaiły się do niej, w drugim 
pokoju, na dziecięcym łóżeczku, zauważyłem zwinięte ciało. Zawołałem go, nie 
wiedząc właściwie, co mam mu powiedzieć. Ciało nie poruszyło się. Powiedzia-
łem: – To ja, doktor Lewin. 

Na to on poderwał się z łóżka i rzucił na mnie z pięściami: – Wynocha z mojego 
domu! – ryczał. – Ty wyrzutku, ty zwyrodnialcu! Przecież szliście razem z wozami… 

7 Nigun – rytmiczna melodia bez słów, jej nucenie ma pomóc w mistycznym uniesieniu.
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wy rzeźnicy! Nie przekraczaj mojego progu! Ziemia tutaj jest święta! – wyrzucił 
mnie z mieszkania i zamknął drzwi. 

Sprzedawca Toffi czekał na mnie przy bramie. Aby go ominąć, wszedłem na 
podwórko strażaków i uciekłem. 

A więc to oznacza, że jestem wspólnikiem rzeźników. Nie mam się jak bronić 
przed Berkowiczem. Wszyscy, którzy tu pozostaliśmy, jesteśmy wspólnikami. 
On, sam Berkowicz – też. Krzyczał na mnie z powodu własnej winy, którą wciąż 
jeszcze żyje. Czy to znaczy, że ofiara jest winna?

Michał
 

*

Droga Miro, 
De profundis8… Wołam cię po raz ostatni. 
Moja istota jest jak sucha pustynia, na której rozkwitł krzew. Kwitnący krzew 

nienawiści i miłości. Nienawidzę Niemca i kocham mój naród. Nienawidzę zielo-
nego munduru i kocham rozpadające się szmaty, które nosi moja młoda żona. 

Chciałbym żyć z Dziunią i mieć z nią dzieci – ale wiem, że tak się nie stanie. 
Pewnego dnia i ja pójdę. Widzę ten dzień i widzę samego siebie. Ale w jaki spo-
sób umrę, tego nie widzę, widzę tylko, jak żyję – i to wciąż jest jedyną rzeczą 
ważną dla mnie.

Ludzie ze świata osądzą nas. Powiedzą, że szliśmy jak owce na rzeź. Więc 
niechaj wiedzą, że owce, które drżą w rękach rzeźników, i owce, które chętnie 
nadstawiają gardła – to wciąż te same owce. Zemsta, godność – świat ma swoje 
określenia z tym związane. Myśmy je nieraz powtarzali. Ale tu pojęcia te odpadły 
od nas jak obca skóra i ukazały się nasze własne twarze. Jesteśmy nieudolnymi 
mścicielami. Przez pokolenia, kiedy uciekaliśmy przed mordercami, uciekaliśmy 
również od zabijania i dlatego może tak rzadko jesteśmy myśliwymi i rybakami. 
Nie igramy ze śmiercią i nie robimy z niej sportu. Krew nas brzydzi. 

Może, aby być narodem równym innym narodom, powinniśmy byli się na-
uczyć krwiożerczości, wracając do czasów, kiedy tacy byliśmy – na początku 
naszych dziejów. Czy to by się opłaciło? Czy nie lepiej, że nawet tu, w getcie, 
mniej zajmujemy się marzeniami o zemście niż snami o pokoju? Czy nie czuje-
my intuicyjnie, że pragnienie zemsty nie przyniesie nam tu niczego dobrego i że 
godność ma znaczenie tylko wśród żywych? Nasz fizyczny opór – nie aby bronić 
godności śmierci, lecz by bronić godności życia – był od początku niemożliwy. 

8 De profundis (łac.) – z głębokości, z głębin, początek psalmu 130: Z głębin wzywam cię, Boże, 
tłum. I. Cylkowa.
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Wcześniej mieliśmy rodziny i baliśmy się narażać ich życie, teraz, kiedy straciliśmy  
najbliższych, opór nie ma już najmniejszego sensu. Po drugie, nawet poprzez 
opór nie można byłoby się uratować. 

Może mówię tak dlatego, że jestem w gruncie rzeczy tchórzem o sparaliżo-
wanych nogach? Może chcę żyć jak najdłużej w nadziei, że tymczasem skądś 
nadejdzie pomoc? W nadziei, że może sam Niemiec nam wybaczy grzech bycia 
potulną owieczką, bo idziemy za nim tak poslusznie – i w nagrodę daruje nam 
życie? 

Zastanawiam się, czy sam nie jestem na wpół oszalały. Jestem zmęczony 
i pragnę spokoju. Snu. Może w duchu jesteśmy wdzięczni Niemcowi za to, że da 
nam sen, który ukoi zmęczenie wielu pokoleń? – I nie chcemy przy tym wielkiego 
larum. Mamy dość. Chcemy cichego, bezbolesnego spokoju i dlatego pomaga-
my prowadzić się do rzezaka – aby wybawienie przyszło jak najszybciej. Jak to 
powiada Sprzedawca Toffi? Niemiec jest mesjaszem, a my jesteśmy pobożni 
i bogobojni. Poddajemy mu się. 

A może nas już nie ma? Naród nieboszczyków? – I duch, który jest w nas, 
nie jest nasz, lecz to wcielenie ducha samego Niemca? Jego wola jest w nas. 
Jego dążenie jest naszym dążeniem. On nas nie chce, to i my się nie chcemy. 
Nienawidzimy się jego nienawiścią i kochamy go miłością ofiary do swojego kata. 

Tutaj ciśnie się na usta słowo „odwaga”. Posiadamy ciemną, niesłychanie 
„złą” odwagę. Wyczytuję ją z czarnych oczu mojej żony, z oczu ludzi na ulicy. Mija 
mnie naród, który kiedyś mógł uniknąć śmierci przez pocałowanie krzyża – i nie 
zrobił tego. Naród, którego synowie i córki nadstawiali karku i żyli wśród głosicieli 
wszystkich wielkich ideałów, naród, którego część mająca taką możliwość jest 
dzisiaj zaangażowana w ruch oporu, choć figurują jako Francuzi, Holendrzy, Duń-
czycy, Rosjanie, Polacy, naród, którego synowie uczestniczą aktywnie, tam gdzie 
mogą, jako żołnierze w armiach wyzwolicielskich – ten sam naród idzie własną 
drogą i wybiera sobie własny sposób życia i śmierci… I kto się ośmieli zarzucić 
nam tchórzostwo, niechaj mu najpierw język kołkiem w gardle stanie – póki tu 
nie przybędzie i nie dowiedzie nam swojego „bohaterstwa”.

Droga Mirele, powiem ci na koniec: ten list jest wezwaniem do ciebie i poże-
gnaniem się. Moim „dzień dobry” i „dobranoc”. Wszystko, co było we mnie do 
szpery, należy do ciebie. Michał Lewin, który przeżył szperę, należy do innej kobiety. 

Adieu,
Twój Michał

 
*
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Michał zakończył ostatni list do swojej niegdysiejszej ukochanej, którą w get-
cie często nazywał Mirażem, zamiast Mirą. Siedział na brzegu stołu, na wpół 
ubrany. Pod kuchnią za jego plecami buszował ogień, a wokół suszyły się jego  
ubrania. 

Długo patrzył na zapisane kartki. Wydawało mu się, że w tym momencie 
przypieczętował swój los. Przy oknie przy sztalugach stał Gutman. Trzymał kilka 
pędzli w ustach i kilka w dłoni. Szijele, śpiewak podwórkowy, pozował mu i opo-
wiadał, w jaki sposób ukrywał się w czasie szpery. Jego portret był niemal gotowy. 

Michał rzucił okiem na Gutmana. Również pomiędzy nimi oboma wraz ze 
szperą coś się skończyło. Po tym, jak zabrano Szafrana i jego żonę tego dnia, gdy 
dom sierot został zlikwidowany, Gutman zniknął i pojawił się ponownie tydzień po 
zakończeniu szpery. Nie mówił, co się z nim działo, a Michał nie pytał. Właściwie 
nie wiedzieli, dlaczego wciąż jeszcze mieszkają razem. Mieszkań już w getcie nie 
brakowało i należało właściwie tylko dokonać wysiłku ostatecznego rozstania. 
Jeśli to odsuwali, to chyba z powodu pretensji, które jeden miał do drugiego. To 
była jedyna ocalała przyjaźń, którą niszczyli własnymi rękami. 

Michał otworzył szufladę i włożył zapisane kartki pomiędzy okładki, gdzie leżały 
jego pozostałe listy do Miry. Naciągnął na siebie wciąż jeszcze mokre ubrania 
i wziął plecak. Jego dzień pracy jeszcze nie dobiegł końca, ale on spieszył się, 
aby najpierw wyjść naprzeciw Dziuni. 

Zeszła z mostu i wpadła w jego ramiona. Mówiła pospiesznie, sapiąc, szczę-
śliwa, że go widzi. Zarzuciła ręce na jego ramiona i przytuliła się do niego: – Ko-
chasz mnie jeszcze? – mrugnęła żartobliwie. 

– Jeszcze trochę… – uśmiechnął się. 
Czuł ciężar jej ciała, a jednak jego krok stał się żwawszy. Jej łobuzerski urok 

łagodził napięcie, jakie w nim było. Gdy była z nim, wszystko traciło swój ciężar 
– unosiło się, trzepotało, pulsowało życiem. Towarzyszyła mu do miejsca pierw-
szej wizyty, a on żałował, że droga była taka krótka. Chciał, aby zaczekała na 
niego, ale ona pokręciła głową: – Nie mam czasu. – Powiedziała, że idzie rzucić 
okiem na Samuela, który zaczął kasłać, i uciekła. Patrzył w ślad za nią. Jej lotny, 
na wpół biegnący krok radował oczy. Wspinał się po schodach, a w wyobraźni 
widział jej sylwetkę, twarz, rozburzoną, mokrą grzywkę, małą, ruchliwą buzię, 
krótki, zadarty nosek, z którego skapywał deszcz. I ten jej obraz spowodował, 
że jego nogi unosiły się raźniej. 

Był cierpliwy dla chorych i zapomniał o swoich pesymistycznych myślach. 
Wierzył, że ludzie będą zdrowi, że przeżyją – tak jak przeżyje on i Dziunia. 

Gdy wrócił do domu, Dziunia czekała na niego. Również Szijele, śpiewak po-
dwórkowy, wciąż tutaj był. Spierał się z Gutmanem. Właśnie miał zamiar zabrać 
jeszcze wilgotny obraz ze sobą, a Gutman nie chciał o tym słyszeć. Śpiewak obiecał 
zapłacić całym swoim majątkiem: dwoma markami niemieckimi i połową zupy. 
– Zrozumcie mnie – zwrócił się do Dziuni, aby go poparła. – Miałem szczęście 
w czasie szpery. Ale jeśli już mi nie dopisze? Nikogo nie mam. Gdybym umarł, 
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nikt nie będzie wiedział, że żyłem. A tak, jeśli świat będzie dalej istniał i ludzie 
znajdą ten mój portret, to zobaczą, jak sobie tu stoję, i będą wiedzieć, że żyłem. 

Obraz przedstawiał plac Kościelny jesienią. Opadające liście kasztanowców, 
szare pasy drutów, fragment mostu, jasnoszara skrzynka i na niej on – śpiewak 
otoczony wianuszkiem słuchaczy. Śpiewak w czarnej kapocie, z kapelusikiem 
na bakier, uśmiechał się z obrazu parą czarnych jak węgiel, szelmowskich oczu. 

Dziunia wyjaśniła śpiewakowi, że w rękach Gutmana obraz ma więcej szans, 
aby przetrwać wojnę, że przede wszystkim i tak musi wyschnąć jak należy, a po-
nadto trzeba go pokryć werniksem. A poza tym obraz trochę należy również do 
Gutmana.

Słuchając jej słów, Szijele przytakiwał, lecz nic go nie interesowało. Położył 
dwumarkówkę na stole: – Twoje szczęście, że na zewnątrz pada – zwrócił się 
do Gutmana. – Jutro, daj Boże, przyjdę zabrać mój obraz. 

Wybiegł, a oni we trójkę zasiedli do stołu, aby przed spaniem wypić szklankę 
gorącej wody z sacharyną. Pili w milczeniu. Oczy Dziuni obserwowały pokój. Pod 
ścianami stały obrazy Gutmana: martwe natury, portrety fekaliarzy, porzuconych 
dzieci, starców, również niedokończony portret jej matki Matyldy. Dziunia nie-
nawidziła tych obrazów. Nienawidziła tego mieszkania. Pomiędzy ścianami żyły 
tutaj duchy tych, którzy odeszli: matki Michała, nauczyciela Szafrana i jego żony, 
a zwłaszcza Nadzi i jej dziecka. Dziunia marzyła o mieszkaniu, które byłoby tak 
nowe jak miłość pomiędzy nią i Michałem. Jednak takiego kąta w getcie nie było. 
Wszystkie wolne mieszkania były pełne duchów ludzi, którzy jeszcze niedawno 
tam mieszkali. Może i pogodziłaby się z tym mieszkaniem, które w końcu było 
domem Michała, jeśli mogłaby mieszkać w nim sama z nim albo gdyby atmosfera 
pomiędzy oboma mężczyznami nie była taka napięta. 

Pochwyciła spojrzenie Gutmana. Patrzył na nią badawczo i wydawało się, że 
dokładnie czyta jej w myślach. Zrobił grymas, który miał być uśmiechem, i odezwał 
się: – Już niedługo uwolnisz się ode mnie. – Chciała zaprzeczyć, ale położył dłoń 
na jej ramieniu: – Nie zaprzeczaj. – I pochylając głowę nad szklanką wody, dodał 
ciszej: – Ja też mogłem mieć dom… Mogłem wziąć kobietę… – w tym momencie 
jego głos zabarwił się goryczą. – Ale ja nie jestem tchórzliwy jak struś. Biłem 
się przeciw Dollfussowi9 w Wiedniu, przeciw Franko10 w Hiszpanii… Wyrwano 
mi broń z ręki… więc biję się z pędzlem w dłoni. Oczywiście nie możecie tego 
pojąć. Dobrze widzę, jak na mnie patrzycie… Dla was malowanie to dziecinna 
zabawa… sposób ucieczki… Ale zobaczycie… że z mojej zabawy coś pozosta-
nie. Walczę… Tak, tworzę to, czego nie zdołał sam Bóg – piękno na śmietniku…  

9 Engelbert Dollfuss (1892–1934) – kanclerz Austrii autorytarnie rządzący krajem, zamordowany 
w 1934 r.

10 Generał Francisco Franco (1892–1975) – hiszpański dyktator wojskowy, przywódca antyrepubli-
kańskiego przewrotu, który sam nazywał krucjatą przeciwko komunizmowi.



– W tym momencie wybuchnął, podnosząc twarz w kierunku Michała: – Ty jesteś 
tchórzem, wielki altruisto, mój ty uzdrowicielu! Wiesz, czym jesteś? Hipokrytą 
o świętoszkowatej twarzy. Stawiasz na nogi skazanych, aby sprawniej szli na 
szubienicę… A nocą pocieszasz się z nią… z młodą żonką.

Dziunia i Michał skamienieli. Ale tylko na chwilę. Dziunia zerwała się ze swojego 
miejsca i wylała resztkę wody ze szklanki na twarz Gutmana: – Kogo nazywasz 
hipokrytą?! – krzyczała i dopadła go z wyciągniętymi rękami, jakby chciała go 
udusić: – Gdybyś choć jedną noc przespał z kobietą i był szczęśliwy, więcej byś 
dokonał niż swoim głupim malowaniem! A jeśli jesteś takim bohaterem, to cze-
mu nie idziesz do tych, którzy szykują się do zemsty, co? To ty jesteś hipokrytą. 
Pusty, głupi maniak! – zacisnęła palce na jego szyi i zaczęła nim potrząsać, a on 
poddawał się ruchom jej rąk, skurczywszy się, jakby jego kręgosłup się załamał. 
Powoli zdjął jej palce ze swojej szyi, przez chwilę przyglądał się jej rękom, a potem 
uniósł je do ust. Pochylił się i całując je, opadał coraz niżej. 

– Chcę malować… – szeptał – a wy mi nie pozwalacie… – rzekł, po czym 
się rozpłakał. Michał widział go po raz pierwszy płaczącego. Było to również po 
raz ostatni. 

Gutman zrobił tak, jak postanowił. Przeprowadził się do oddalonego domku 
na Marysinie. Ostatni raz, kiedy przyszedł zabrać swój skromny dobytek, podał 
Michałowi dłoń. Nie mogli patrzeć sobie w oczy. Michał ledwo dosłyszalnie wy-
szeptał: – Dlaczego to musi się tak kończyć?

Gutman wzruszył ramionami. – A czy ja wiem? 
Tego samego wieczoru Dziunia i Michał świętowali swoje sam na sam. Mi-

chał wyjął z szuflady paczkę listów, które pisał przez te wszystkie lata do swojej 
dawnej ukochanej Miry, i dał je Dziuni do przeczytania.

Czytała, a on pilnował ognia pod kuchnią, dokładał brykietów i patrzył na 
jej czarną głowę pochyloną nad papierami. Czy jej oczy będą jedynymi, które to 
przeczytają? Może napisał to wszystko właśnie dla niej, dla tej, która jest życiem?

Deszcz spływał strużkami po szybach. Było dość późno, gdy Dziunia skończyła 
czytać ostatni list. Wzięli wielkie, blaszane pudełko, w którym Gutman kiedyś 
trzymał swoje farby. Pudełko było czerwone i miało na wszystkich czterech 
ściankach napisane wielkimi literami po angielsku: – „Tea” – pudełko herbaty. To 
był pomysł Dziuni – listy powinny zostać ukryte. Nie, nie były one przeznaczone 
jedynie dla jej oczu, powinny przetrwać do jutra razem z nią i Michałem – albo 
i bez nich. Każdy list z osobna owinęła w arkusz pergaminu. To samo zrobili 
z kilkoma szkicami Gutmana, które zostawił. Do pudełka wrzucili również kilka 
fotografii swoich rodziców i przyjaciół, a potem przykryli to wszystko szmatami 
i zamknęli pudełko. 

Nazajutrz zakopali je w opuszczonym ogródku – tam, gdzie ukryli się po tym, 
jak Michał zeskoczył z wozu. 



Rozdział dwunasty



Rozdział dwunasty
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Prezes kulił się w kącie karety. Miał na sobie zimowy płaszcz, nogi okrywał 
ciepłym kocem. Jechał na przyjęcie, które Herr Schatten zorganizował z okazji 
swoich urodzin. Herr Schatten miał zabawiać gości grą na skrzypcach i w ogóle 
zapowiadał się kulturalny wieczór. Prezes jechał sam, żonę Klarę posyłając 
przodem wraz z odpowiednim prezentem. Miał jeszcze trochę pracy. Zresztą, 
nie lubił przybywać wraz z pozostałymi gośćmi. Wolał pojawiać się, gdy ludzie 
zdążyli się już zebrać. To robiło lepsze wrażenie. Przyjmowano go oklaskami  
i owacjami.

Byłby dzisiaj w całkiem dobrym nastroju. Jednak jadąc ulicami getta, do-
strzegał tu i ówdzie wywieszone przed kilkoma tygodniami plakaty – częściowo 
zerwane. Widok plakatów wzbudził przykre myśli, od których Mordechaj Chaim 
z takim wysiłkiem starał się odciąć, przynajmniej wieczorami. Pierwszy plakat 
skierowany był do ludności, nie podpisany przez niego, ale przez szefa zarządu 
getta, Niemca Hansa Biebowa. Historyczny plakat. Wraz z jego wywieszeniem 
Rumkowskiemu odebrano aprowizację getta, a część resortów uwolniono spod 
jego nadzoru. 

Runęły kolejne iluzje. Zdawało mu się, że przechytrzy Biebowa, że jest od 
niego silniejszy dzięki osobistym kontaktom z Berlinem. Oszukiwał się. Biebow 
był Niemcem, a zatem panem. Wieloletnia praca, w wyniku której udało mu się 
stworzyć dosłownie cały aparat państwowy, nie doczekała się jego szacunku. 
Zaczął faworyzować Lejbla Welnera, Sonderkommando, nieodpowiedzialnych 
awanturników. Powody tego były jasne. Ale Mordechaj Chaim nie powinien był 
do tego dopuścić – nie ze względu na siebie, ale ze względu na owce, których 
był wiernym pasterzem.

Nie, nie dla siebie. Sam tęsknił za spokojem, odrobiną odpoczynku.  
Zmęczył się odpowiedzialnością. Ostatnio często nawiedzała go we śnie żo- 
na Szoszana. – Nie wypruwaj sobie żył – mówiła. – Korona, którą nosisz, to  
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korona cierniowa, ciężar i jarzmo, które przedwcześnie doprowadzi cię do 
grobu. – Miała rację. Z drugiej jednak strony, gdyby wszystko pozostawił, po-
chłonęłoby go z pewnością co innego. Pochłonąłby go wielki, zimny strach, 
ten sprzed czterech tygodni. Poza tym nie leżało to w jego naturze. Musiał 
walczyć, sięgać po koronę… Nie można było temu zaprzeczyć. Miał to we  
krwi.

Teraz w karecie bardzo doskwierała mu samotność. Ze wszystkim mierzył 
się sam, otoczony bandą pochlebców, złodziei, próżniaków, którzy pasożytowali 
na jego pocie i po cichu lizali buty nowym panom. Jest taka stara prawda: przy-
jaciele, których kupuje się prezentami, mogą zostać prezentami odkupieni. Gdy 
tak jechał, przeszła mu ochota na spotkanie z Schattenem i jego wiwatującymi 
gośćmi. Jaką wartość miały owacje chorągiewek, które zmieniały kierunek wraz 
z podmuchem wiatru?

Kazał woźnicy zajechać na Lutomierską, pod dom, gdzie mieszkał jego nie-
gdysiejszy prawdziwy przyjaciel, Samuel Cukerman.

Drzwi otworzyła mu brzydka dziewczyna o długim nosie i pożółkłej twarzy. 
Domyślił się, że to jedna z córek Cukermana.

– Ojciec jest? – zapytał i zostawił ją za sobą, zanim zdążyła cokolwiek odpo-
wiedzieć. Skierował się do pokoju Samuela. Ujrzał go przez drzwi nachylonego 
nad stolikiem zasłanym papierami. Podszedł szybko i położył dłoń na barku 
przyjaciela. – Co to za zapiski? – zapytał. Gdy Samuel się odwrócił, ujrzał jego 
kościstą twarz, która wydawała się składać wyłącznie z długiego, spiczastego 
nosa. Na widok Prezesa twarz pozostała obojętna, bez wyrazu. Gospodarz 
poruszył tylko ręką, jakby chciał zaprosić gościa do zajęcia miejsca. Prezes 
natychmiast chwycił krzesło i przysunął się bliżej Samuela, który pospiesznie 
zebrał kartki rozrzucone na stole. – Co się tak krygujesz? – zaśmiał się Rum-
kowski z zakłopotaniem. – Też mi nowość, pisanie. Kto w getcie ma ręce i nogi, 
pisze. A mówiąc między nami… Ty też robisz ze mnie potwora? Czego się boisz? 
Powiedz prawdę, frajerze. Wiem przecież, że całe to pisanie nie byłoby warte funta 
kłaków, gdybym nie był jego bohaterem. Kiedyś bolało mnie, co ludzie mówią… 
Byłem wrażliwy na historię… Dzisiaj mało prawdopodobne, aby mnie to obeszło. 
Powiedz, co w zasadzie o mnie piszesz? Pamiętasz chociaż przysługi, które – 
obok rzekomych krzywd – ci wyświadczyłem? Pamiętasz jeszcze, że uratowałem 
ci życie? – Siląc się na swobodę zdjął płaszcz. – A żonę gdzie masz? – zapytał. 
– Kopę lat jej nie widziałem.

– Odeszła… – przerwał Samuel.
– Co ty mówisz! – Rumkowski kręcił głową, przez chwilę gryzł wargi, po czym 

zmienił temat. – Widzisz, gdy tylko się dowiedziałem, że coś z tobą nie gra, na-
tychmiast przybiegłem. Klara mi powiedziała. Spotkała cię w resorcie. Pracujesz 
w resorcie metalowym, co? Co tam robisz?

– Jestem opiekunem małoletnich.
– A tobie co jest?
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– To co pozostałym… TBC1.
Rumkowski ożywił się: – Właśnie dlatego do ciebie przyszedłem. Dostaniesz 

ode mnie talon i dwa tygodnie wakacji w pensjonacie na Marysinie. TBC, szme-
bece… Musisz jeść i odpoczywać. A potem… Potem się zobaczy… Nie chowam 
zbyt długo urazy… Znasz mnie przecież.

Samuel uśmiechnął się: – Dziękuję, panie Rumkowski, dopiero wróciłem 
z urlopu. Wysłano mnie do piekarni, gdzie przez dwa tygodnie dostawałem 
ćwiartkę chleba. Przydzielanie na kilka tygodni do pracy w piekarni to kapitalna 
sprawa, panie Prezesie.

– Kto cię wysłał?
– Lejbl Welner z Sonder.
Rumkowski aż poruszył się na ławce w napadzie złości. – Wiesz dlaczego 

cię wysłał? Ponieważ chce cię przeciągnąć na swoją stronę, ten kripowiec, do-
nosiciel, kat! Tak, przed gettem udaje porządnego. Ludzie myślą, że ma dobre 
serce. Szykuje się na wojnę. A o jego brudnych sprawkach nikt nie będzie miał 
pojęcia. Będą o nim mówić tylko dobrze. Porządek w aprowizacji, leki dla chorych, 
robotnicy do piekarni… Można na nim polegać. Dobrze wie, jak kopać pode mną 
dołki. Przeciągnąć wszystkich na swoją stronę… Nawet ciebie, co? Powiedz mi 
otwarcie, po czyjej stronie jesteś?

Samuel uśmiechnął się: – Po stronie aliantów.
– Przestań żartować. Przyszedłem w poważnych sprawach. Musisz mi pomóc.
– Odniosłem wrażenie, że to pan przyszedł mi pomóc.
– Ręka rękę myje.
– Ja mam czyste ręce. I nie będę panu więcej pomagać.
– Cukerman, był pan moim najwierniejszym przyjacielem. Być może tego 

nie doceniałem…
– Proszę mi nie przypominać, panie Prezesie. Ciąży na nas wielka wina.
– Bylebyś wziął jej część na siebie… Wiesz, co się dzieje w Warszawie? Z War-

szawą koniec. A ja pragnę kogoś uratować. Nie widzisz, że planują nas unicestwić?
– Czy trzeba przykładać do tego rękę?
Rumkowski wychodził z siebie: – Boże drogi! Skoro i ty tak mówisz, to koniec. 

Dlaczego nie rozumiesz, że gdyby na moim miejscu był kto inny, nic by po nas 
nie zostało?

– Płaci pan wysoką cenę. Nikt nie ma prawa płacić takiej ceny. Kim pan jest, 
żeby osądzać, kto może pozostać, a kto ma iść? Jaką miarą mierzyć wartość 
ludzkiego życia? Pozostawia pan protegowanych, a wysyła na ich miejsce innych.

– Kłamstwo. Zostawiam tylko tych, których potrzebuję. Nie robię wyjątków. 
Poza tym, to Niemcy przeprowadzili szperę. Za kogo ty mnie masz! Za zimny  
 

1  TBC z łac. Tuberculosis – gruźlica.
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głaz? Sądzisz, że tak łatwo mi przyszło wyprowadzić moje sieroty, co? Ale, dobry 
człowieku, poradź mi, co robić, oświeć mnie.

– Byłeś przywódcą narodu. Dlaczego nie powiedziałeś: „Bracia, sytuacja 
wygląda tak, a nie inaczej, róbcie, co uważacie za stosowne”. Zamiast tego wo-
łałeś: „Matki, oddajcie mi dzieci!” A jeśli… Jeśli… Tak, dlaczego nie zachowałeś 
się tak, jak Czerniaków w Warszawie?

– Słuchajcie go, słuchajcie! – wybuchnął Prezes. – Moja krew nic dla ciebie 
nie znaczy? A co właściwie ów Czerniaków osiągnął swoim gestem? Przyjmij to 
do wiadomości, Cukerman, nie jestem samobójcą i żadnego narodu do samo-
bójstwa nie namawiam. A ty na moim miejscu zrobiłbyś to, co mówisz? Właśnie, 
co ty byś zrobił?

– Nie wiem. Nigdy nie miałem takiego problemu. Swoje własne problemy 
jakoś rozwiązałem.

Przez chwilę panowała cisza. Rumkowski sapał, zagryzał wargi i wiercił się 
nerwowo na krześle. W końcu nachylił się nad stołem i zmienił temat. – Więc 
o czym piszesz? – Zapytał.

– Pamięta pan, miałem kiedyś zamiar napisać historię Żydów w Łodzi. Do tej 
pory mi się nie udało. Teraz spędzam nad tym wieczory.

Rumkowski zdawał sobie sprawę, że rozmowa praktycznie dobiegła końca. 
Kazał sobie przynieść szklankę wody i wysilił się na dowcip: – Zybert mówi, że 
picie wody człowiekowi nie szkodzi, a jego żony nie uczyni wdową. – Jednym 
haustem wlał w siebie płyn i wyjął ołówek. Wypisał skierowanie do pensjonatu 
dla Samuela i na tym postanowił zakończyć wizytę. – To daję ci dlatego, że jesteś 
ze mną szczery – powiedział i położył kartkę na stole.

Znów siedział w karecie. W ustach czuł gorycz, twarz mu płonęła. Czuł się 
zawstydzony, obrażony i zdradzony. W poczuciu zupełnego osamotnienia pozostała 
jedna, jedyna pociecha. Tęsknił za objęciami żony, Klary. Tylko ona potrafiła go 
uspokoić, jak wierna matka potrafi uciszyć zapłakane dziecko. Pospieszył woźni-
cę. Musiał czym prędzej ją zobaczyć. Była jego gniazdem, poduszką i pociechą. 
Tym się stała dla niego po szperze.

Przyjęcie u Schattena trwało w najlepsze. W wypełnionym szczelnie pokoju 
stał sam solenizant ubrany w czarne bryczesy i czarną bluzę. Muskularna młoda 
twarz była gładko ogolona i zarumieniona, czupryna unosiła się i błyszczała. Pod 
brodą trzymał skrzypce. Instrument w swoim szlachetnym kształcie wyglądał 
obco w rękach ubranego na czarno młodzieńca. Dziwnie brzmiało to, z jaką ła-
twością wydobywał z niego tęskne tango, które wibrowało pośród ścian pokoju. 
Pary kręciły się w tańcu. Przy ścianach stali i siedzieli pozostali, obserwując 
wszystko z powagą.

Prezes dłuższą chwilę stał przy drzwiach, czekając, aż skierują się ku niemu 
wszystkie spojrzenia. Wyglądało jednak na to, że nikt go nie zauważył, ponieważ 
w pokoju panował półmrok. Dopiero po paru chwilach podeszła Klara, a po niej 
mały Zybert. Uścisnąwszy rękę Prezesa, Zybert odwrócił się w stronę pokoju i za-
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wołał: – Panie i panowie, przybył pan Prezes Mordechaj Chaim Rumkowski! – Jego 
głos jak zwykle brzmiał tak, że trudno było rozpoznać, czy mówi poważnie, czy kpi. 
Ale Prezes był mu wdzięczny jak dworskiemu błaznowi. Schatten przerwał grę, 
a wśród zgromadzonych niósł się szept: „Przyszedł Prezes!”. Ludzie przyglądali 
mu się z uwagą, badali wyraz jego twarzy, po czym znów dało się słyszeć szelest: 
„Jest w dobrym nastroju… Uśmiecha się… Śmieje”. Do ucha Prezesa dobiegł żart 
Zyberta: „Gdy car jest przeziębiony, kicha cała Rosja… A gdy car się śmieje…”.

Solenizant podszedł do Prezesa, skłonił się po wojskowemu, przybierając 
przy tym minę rozpieszczonego dziecka, któremu ojciec przerwał ulubioną 
zabawę. Prezes uścisnął mu dłoń, ojcowsko objął i złożył życzenia, występując 
z krótka mową.

Zebrani bili brawo i śpiewali „sto lat” na cześć Prezesa i Schattena. Ale ten 
ostatni nie miał już cierpliwości do ceremonii. Przygasił jeszcze światło, pozosta-
wiając tylko jedną zapaloną świecę, i zaczął śpiewać: – Księżyc mnie zdradził, 
słońce wyśmiało. Tylko cień dotrzymuje słowa i nawiedza mnie co noc… – Śpiewał 
ciepłym, pełnym tęsknoty głosem. Oczy zaszły mu mgłą, były szkliste i zwrócone 
gdzieś bardzo daleko. W czarnym ubraniu trudno było dojrzeć go w ciemności, 
podczas gdy jego twarz przypominała księżyc sunący po niebie. Dłonie, smyczek 
i struny także zdawały się płynąć w przestrzeni.

Prezes szturchnął Zyberta: – Co tu tak ciemno? To urodziny czy stypa?
– On tak lubi – zachichotał Zybert. – Żeby było romantycznie. To demon, 

a demony nienawidzą elektryczności… Niech pan na niego popatrzy Prezesie, 
wyobrazi pan sobie, jak wygląda Anioł Śmierci… Ale poza tym to dobry chłopak.

Prezes poufale szturchnął Zyberta łokciem: – Ze wszystkich się śmiejesz. 
Myślisz, że w tobie nie ma nic śmiesznego, myszo w butach?

– Kocie w butach, panie Prezesie. To bajka o kocie, nie o myszy.
– Prawda, jesteś fałszywy jak kot.
– Nie wobec pana, panie Prezesie, przysięgam. Czy kiedykolwiek słyszał pan, 

żebym naśmiewał się z pana, czy, nie daj Boże, oszukiwał? Nigdy w życiu! A wie 
pan dlaczego? Ponieważ mi pan nie ufa. Zna pan tę historię… Gospodarz pyta 
pewnego razu sługę: „Jak mogłeś mnie oszwabić? Miałem do ciebie tak wiele 
zaufania?”. Sługa odpowiedział: „Właśnie dlatego, panie gospodarzu. Gdyby mi 
pan nie ufał, to bym pana nie oszwabił”. Zybert stuknął Rumkowskiego w bark: – 
Tylko żartuję, Prezesie kochany. Proszę nie brać poważnie moich słów. – Prezes 
objął wzrokiem Klarę, która cicho rozmawiała z mecenasem Syrkinem. Nie, nie 
mógł jej teraz objąć, nie mógł być z nią blisko. Należało poczekać, aż zostaną 
sami. Później. Pogładzi jej głowę, ucałuje dłonie. Zybert zauważył, że Prezes się 
zamyślił i zapytał: – Coś nie daje panu spokoju, panie Prezesie? Może coś na 
wzmocnienie? Ciasteczko…? Filiżankę kompotu?

– Nie trzeba – odburknął Prezes.
– Dlaczego nie? Przecież to urodziny.
– Ech, też mi co. Ja nie mam czego świętować – Prezes poczuł na sobie 
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wzrok Klary. Badała jego twarz, aby odczytać jej wyraz i zmierzyć nastrój. Także 
ona, podobnie jak pozostali mieszkańcy getta, na podstawie każdej jego miny 
orientowała się, czy można odetchnąć lżej, czy coś się znów szykuje. Żeby ją 
uspokoić, skinął ku niej ręką i schylił się do Zyberta: – A co tam nowego w partii?

– Czy ja wiem? – Zybert wzruszył ramionami. – Mam już tych wszystkich 
partii powyżej uszu. Naszej nie wyłączając. Ciągłe swary i ustalanie powojennych 
porządków. Komuniści, bundowcy, syjoniści, jeden czort.

– Przestałeś być syjonistą?
– A kto tak mówi? Rozumiem syjonizm tak, jak należy go rozumieć. Wyrzuciłbym 

z partii wszystkich i przyjął z powrotem tylko dwóch, słyszy pan? Tylko dwóch. 
Pana i siebie. – Zauważył, że Prezes przygląda się młodej, pięknej kobiecie, która 
kręciła się pomiędzy gośćmi. Mrugnął do niego szelmowsko: – Smakowita gąska, 
prawda Prezesie? To panna Sabinka. Pracuje w Sonderkommando. 

– Moja niegdysiejsza wychowanica – mruknął Prezes. Schylił się nagle do 
Zyberta i szepnął dyskretnie: – Przypilnuj, żeby ją do mnie później przyprowa-
dzić… Coś przyszło mi do głowy… Może się stać, widzisz, pomostem pomiędzy 
nami i Lejblem Welnerem… Rozumiesz?

– Też pytanie. To nie będzie łatwa droga. A poza tym… Pomiędzy komunistą 
a syjonistą istnieje przecież większy dystans niż pomiędzy nami a Welnerem. 
– Wyprostował się, z przesadą poprawił kamizelkę i stuknął obcasami swoich 
śmiesznych butów: – Nie trzeba mówić dwa razy, Prezesie kochany. Pójdę już 
po „pomost” i sprowadzę ją tutaj.

 
*

Nie padał śnieg ani nie było zimno – wszystko skrywała szara mgła. Prezes 
nie wiedział, co się z nim dzieje. Nie mógł dłużej znieść szarego światła. Gdy 
jechał karetą, zasunął zasłonki. Lepiej było siedzieć w ciemności, niż oglądać tę 
przygnębiającą szarość. W biurze i w domu włączał wszystkie lampy. A jednak 
szarość napływała ze wszystkich stron i przenikała w głąb ciała. Prezes wyko-
nywał swoje rutynowe czynności, ale wszystko robił bez przekonania. W środku 
czuł pustkę, której nawet Klara nie była w stanie wypełnić. Do tego przestały 
napływać zamówienia dla resortów i Prezes mógł jedynie żywić nadzieję, że to 
przejściowe problemy. Aby się uspokoić, z pochyloną głową wyczekiwał na Bie-
bowa i żebrał u niego choćby słowa, sugestii. Biebow był jak zwykle rzeczowy. 
Obiecał. Mordechaj Chaim tym bardziej utracił pewność siebie. Wszystkie nadzieje 
pokładał w pracy, w żydowskiej użyteczności – bez niej nie było na czym się 
oprzeć. Bezsens tego wszystkiego zaczynał przerażać. Żył w świecie bez przy-
szłości. W świecie bez dzieci, na tratwie, która z każdą chwilą tonęła w szarym  
bagnie.
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Najlepszym wyjściem byłoby zrobienie wokół siebie zamieszania, otoczenie 
się silnymi, pewnymi ludźmi, zapominając, że ich siła i pewność biorą się z jego 
własnego nadania. Zwołał kierowników i komisarzy, rzekomo na naradę, a tak 
naprawdę, aby odnaleźć w ich twarzach zapewnienie, że jeszcze nie wszystko 
stracone, że mylił się w swoich przemyśleniach. I jakże przykro mu się zrobiło, 
gdy siedzieli wpatrzeni w niego, próbując czytać w nim jak w Talmudzie. Wydawali 
się bardziej szczerzy w swoich wiernopoddańczych wypowiedziach. Schlebiali 
mu, jak schlebia się ojcu, słuchali, jak słucha się mądrzejszego, a każdy ich gest 
wyrażał nadzieję, że wyprowadzi ich na prostą, uratuje. Po tych spotkaniach czuł 
się jeszcze bardziej rozbity, przywalony ciężarem.

Brat Josef przyszedł z wizytą i czekał w jadalni. Klara spędziła z nim trochę 
czasu i starała się podtrzymać rozmowę, dopóki nie zjawi się mąż. Lubili się, ale 
przebywanie w cztery oczy sprawiało im pewną trudność. Rozmowa się nie kleiła. 
Byli sztywni, uśmiechali się z zakłopotaniem i rozmawiali o pogodzie.

Prezes wszedł do domu pochylony, małomówny. Srebrnobiałe, rozczochrane 
włosy sterczały spod kapelusza jak korona cierniowa. Ostatnio brał ze sobą 
laskę, gdy zaś wracał do domu, stukał nią kilkakrotnie o podłogę, aby dać znać 
domownikom, że już jest.

Klara i Josef wyszli mu naprzeciw. Nawet na nich nie spojrzał. Podszedł do 
zastawionego stołu i usiadł na honorowym miejscu. Żona i brat zajęli miejsca 
po obu jego stronach. Posiłek odbył się w całkowitej ciszy. Po twarzy Prezesa 
nietrudno było zgadnąć, że żadne słowo, które padłoby podczas jedzenia, nie 
uspokoiłoby go, ale jeszcze bardziej rozsierdziło. Gdy w końcu zjedli, a Klara 
opuściła pokój, Prezes spojrzał na brata, jakby prosił go o kilka słów, lecz jed-
nocześnie bał się tego, co powie.

Josef odwzajemnił spojrzenie. Należało go wysłuchać. Rumkowski zapytał: 
– Słyszałeś ostatni komunikat?

Josef pokiwał głową: – „Świt”2 po raz drugi donosił… Wszystkie łódzkie trans-
porty poszły do Chełmna… Tam ich załatwiono.

Prezes od razu poczuł ucisk na żołądku. Przywołał służącą i kazał podać 
herbatę. Bracia zamieszali w szklankach, dzwoniąc łyżeczkami.

– Josefie – mruknął Mordechaj Chaim. – Moloch wciąż jest nienasycony… 
– Przełknął szybko parzącą herbatę. – Jakby co… – Zaniósł się kaszlem i nie 
dokończył zdania.

Nocą Rumkowski nie mógł spać. Długie godziny leżał z otwartymi oczami. 
Latem, gdy nie spał, mógł przynajmniej spoglądać w niebo i czasem dojrzeć kilka 
gwiazd lub przepływający księżyc. Cieszył się, że nie potrzebuje snu. Uważał to 
za błogosławieństwo – pod koniec życia, gdy pozostało niewiele czasu, człowiek 

2 Świt – polska rozgłośnia radiowa nadająca w latach okupacji niemieckiej z Londynu, lecz przed-
stawiająca się jako radiostacja warszawska.
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nie powinien potrzebować snu. Dziś było jednak inaczej. Szyby spowiła mgła, 
jak zimne ostrze gilotyny pochłaniała każdą ćwiartkę okna. Oczy Mordechaja 
Chaima niespokojnie przeskakiwały od jednego cienia do drugiego. Drżały. Serce 
biło niespokojnie jak u myszy schwytanej w pułapkę. Tymczasem wyobraźnia 
podsuwała obrazy, rozlane, chaotyczne. Niektóre zatrzymywały się na dłuższą 
chwilę, inne po prostu przelatywały, jakby chciały się z nim droczyć. Gdzieś 
stała jego matka w białym, długim fartuchu, obsypana mąką, zapracowana. 
Przygotowywała szabat. Kilkoma związanymi gęsimi piórami smarowała chały 
białkiem jaja, żeby błyszczały. Mały Mordechaj Chaim przyszedł z ulicy i płakał. 
Był odświętnie ubrany: chłopczyk w granatowym garniturku z marynarskim koł-
nierzem – sierota. Chciał skryć się pod matczynym fartuchem, ale odganiała go 
od siebie. – Idź stąd! – krzyczała. – Nie widzisz, że szykuję szabat? – I sierota 
uciekł – prosto w ręce złego, obcego ojca, który nosił czarne buciory i zielony 
mundur. Postawny, silny ojciec podniósł chłopca i wrzucił na wóz. Chłopiec jechał 
dokądś na szabat. Wraz z nim jechał obraz z wyobraźni Rumkowskiego.

Później Mordechaj Chaim widział siebie siedzącego wśród przyjaciół z młodo-
ści. Wdrapywali się na górę za miastem. On sam przewodził i wskazywał drogę. 
Pomagał im skakać przez wielkie kamienie. Jeden z grupy był zupełnym malcem 
o chytrych oczkach. Za każdym razem, gdy Mordechaj Chaim się odwracał, 
ów towarzysz, tak bardzo przypominający Zyberta, kłuł go w tyłek szpilką. Gdy 
zaś na niego spoglądał, chłopiec przybierał minę aniołka i opowiadał wesołą 
historię. Potem Mordechaj Chaim znów robił krok w przód i znów dostawał  
szpilką.

Następnie ujrzał kobiece piersi. Wiele kobiecych piersi zwisających jak wielkie 
piłki, naciągnięte na sznurek paciorki. Wszystkie je rozpoznawał, a jednak nie 
wiedział, do kogo należą. Wszystkie były pełne i ciepłe. Z sutków jak z fontanny 
tryskało mleko. Mordechaj Chaim wyciągnął do nich ręce. Chciał dotykać, głaskać, 
ugniatać. Chciał pić ze wszystkich naraz. Ale gdy podchodził bliżej, wyślizgiwały 
mu się spod palców. Nie mógł ich pogłaskać, nawet poczuć ich ciepła. Mleko, 
które płynęło z sutków, nie trafiało do jego ust. Tak wiele piersi, a wszystkie 
niedostępne. Tak wiele mleka, a spragnione usta nie spróbowały ani kropli.

Okno uśmiechało się szybami jak ostrzami gilotyny. Bezradny Mordechaj 
Chaim przywoływał swoją pierwszą żonę, Szoszanę. Przybyła w swojej zimnej 
postaci, w formie zamarzniętego nagrobka. Podskakiwała na fundamencie jak 
na jednej nodze. Przemawiała do niego literami wyrytymi w zimnym granicie: – 
Mordechaju Chaimie, gdzież to się szwendasz po nocach? Dlaczego nie wracasz 
do domu spać? Zimno mi w łóżku bez ciebie.

– Szoszano – prosił ją. – Czemu ciągle każesz mi spać? Tylko śpiącego mnie 
kochasz.

– Tak – odpowiedziała. – Ponieważ tylko śpiąc, pozostajesz niewinny.
Odparł: – A w czym to ja ci tak zawiniłem? – Roześmiała się śmiechem  

Zyberta. Poczuł ukłucie igły, tym razem w sercu.
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Znowu był chłopcem, sierotą. Śpiewakiem z getta. Stał przy murze z wy-
ciągniętą ręką. – Kochaj mnie, tatusiu, kochaj mnie, mamusiu… Musicie mnie 
kochać… – Śpiewał i żebrał u tysięcy obojętnych przechodniów.

W pokoju było zimno. Piec przestał grzać, Mordechaj Chaim miał ochotę 
wskoczyć do łóżka Klary i ogrzać się przy niej. Nie wiedział, czy też czuwa, czy 
może śpi. Miał jednak pewność, że gdyby tylko to uczynił, rozpłakałaby się. Odkąd 
zaczęła mu ulegać, zrobiła się jękliwa – a jej płacz spowodowałby w jego głowie 
jeszcze większy zamęt.

Rano Zybert, który ostatnio chodził za Prezesem jak cień, czekał na niego 
pod biurem. Tak miał w zwyczaju. Każdego poranka wyskakiwał z podobnym 
pozdrowieniem i chichotem. Wytrzeszczone oczy śledziły twarz Prezesa. Przy-
szedł sprawdzić, czy noc przebiegła bez niespodzianek. Wszedł wraz z Prezesem 
do gabinetu i zaczął mu opowiadać, co takiego wie, jakiego rodzaju informacje 
„odkrył” wśród mieszkańców getta, wśród szych, w partiach, a także w Son-
derkommando, gdzie użył całego swojego uroku, aby odegrać rolę pomostu 
łączącego pannę Sabinkę i Rumkowskiego. Tak jak ona była pomostem między 
Sonder a obozem Prezesa.

Pocierał zmarznięte dłonie: – Odbyli tajne zebranie, bez Bundu i bez komuni-
stów – zameldował. – Wyłącznie z udziałem Poalej Syjon, He-Chaluc3, folkistów4, 
kombatantów… No, wyrywali sobie włosy z głowy, niemniej do jednego wniosku, 
a i owszem, doszli. Mianowicie ustalili, kto jest zdrajcą narodu żydowskiego, czy 
też raczej polskiego żydostwa. Chce pan poznać nazwiska? – Zybert podniósł 
w górę lewą rękę z rozpostartymi palcami, prawą zaś zginał każdy z palców 
z osobna: – Na początku jest pan, panie Prezesie. Tak, pan we własnej osobie. 
Potem idzie Schatten… Potem Steinberg… Następnie szef policji…

Prezesa aż zmroziło. Czuł, jak sztywnieje mu całe ciało. Tak, od dawna wiedział, 
co myślą o nim jego towarzysze partyjni. Wiedział, że wprowadzą go na karty 
dziejów nie na białym koniu, ale w czarnej kibitce. Jego ideowi pobratymcy, ci, 
których chronił, którym oddawał lepsze stanowiska i baczył, aby ich rodziny były 
szanowane. Tak, informacje przekazane przez Zyberta nie były żadną nowością. 
A jednak czuł, że z powodu rozczarowania zaczynają piec go oczy.

Zajęło kilka chwil, zanim doszedł do siebie. Nie mógł pozwolić się ukamie-
nować. Może na przyszłość, po getcie, sprawa była przegrana. Ale tutaj można 
było jeszcze wiele osiągnąć, cokolwiek uratować, żeby pozostał chociaż ktoś, kto 
mógłby podeptać jego dobre imię. I to też będzie zwycięstwem. Prezes wyprosto-
wał się i zadarł siwą głowę: – Co jeszcze wiesz? – Zapytał spokojnie i rzeczowo.

 

3 He-Chaluc – młodzieżowa organizacja syjonistyczna.

4 Folkiści (fołkiści), zwani ludowcami. Żydowski ruch polityczny oparty na programie autonomii Żydów 
opracowanym przez Szymona Dubnowa.
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– Dwóch żydowskich policjantów zażądało, aby dopuścić ich do posiedzenia 
– kontynuował Zybert tonem zdradzającym przyjemność z dobrze wykonanej 
roboty. – Mówili, że mają czyste ręce i chcą pomóc w pracy konspiracyjnej. 
Wszyscy przysięgali, panie Prezesie, zupełnie jak w 1905, a oto co postanowili: 
Po pierwsze, aby nikt więcej dobrowolnie nie wyjeżdżał z getta. Po drugie, sa-
botować pracę w resortach. A wie pan, kto wniósł tę wielce istotną propozycję? 
No, proszę zgadnąć. Tak, pana wierny syn, Samuel Cukerman. Proszę sobie 
wyobrazić… Ale proszę się nie denerwować… Czemu pan tak pobladł? Przecież 
pan wie, że ich decyzje nijak mają się do pańskich. Ot, pogadali. Dokąd pan 
idzie, panie Prezesie kochany?

Prezes zaczął chodzić tam i z powrotem, z grzywą uniesioną jak u rozwście-
czonego lwa. – Co jeszcze? – ciągnął Zyberta za język.

– Zdecydowali o utrudnianiu panu i Schattenowi pracy oraz zbieraniu dowo-
dów waszych przestępstw. – Zybert śledził Starego rozbieganymi oczami i kiwał 
w jego kierunku palcem: – Jeśli będzie pan brał to tak bardzo do serca, Nasi5, 
radzę być świadomym… Więcej nie powiem. Getto potrzebuje zdrowego Prezesa, 
rozumie mnie pan.

– Gadaj! – zaryczał Rumkowski.
Zybert przybrał taką minę, jakby się przestraszył: – Wniesiono propozycję 

utworzenia organizacji bojowej. Proszę się nie bać. Propozycja upadła. Nie będą 
tworzyć żadnych organizacji tego rodzaju, skoro getto w ogóle nie ma broni. Na-
wiązanie kontaktu z Polakami jest niemożliwe, a antysemitów wśród Polaków 
na zewnątrz też nie brakuje. Nie mówiąc już o folksdojczach zamieszkujących 
okolice getta. A z mieszkańcami getta też nie uda im się zasiąść do wspólnego 
stołu, rozumie mnie pan. Nie ma czym gwizdać, ale też nie ma komu. Ta garstka 
ludzi ledwo stoi na nogach. A nawet jeśli walka zostałaby wzniecona, z takim 
zapleczem szybko zostaliby starci z powierzchni ziemi. Jak pan widzi, sami przyjęli 
naszą linię… No cóż.

– No cóż. A mnie czynią za nią odpowiedzialnym, co?
– Nie jest tak źle, Prezesie. Ma pan też przyjaciół. Mnie na przykład.
– Będziesz mnie bronił po wojnie? Już to widzę. Spluniesz na mnie, żeby się 

samemu wybielić.
– Wybielić się? Prezesie, z czego? Sam pan przecież mówi, że jest pan nie-

winny. Tym bardziej ja jestem nie… Niewinny… Obaj jesteśmy nie… Nie… Nie ma 
się z czego wybielać.

 
*

5 Nasi – hebr. książę, honorowy tytuł nadawany przywódcy społeczności żydowskiej, dzisiaj: prezy-
dent.
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W grudniu zima na dobre pochwyciła getto w swoje szpony. Padał śnieg. 
Miasto leżało zasypane, białe i czyste. Nocą mróz trzaskał i kłuł. Prezes, który 
zawsze był czuły na piękno getta zimą, w tym roku odczuwał je jeszcze wyraźniej 
i błogosławił. Zwątpienie i szarość zniknęły. Przeminęło nawet uczucie bezsensu. 
Biel śniegu odświeżyła nastrój. Energia znów wypełniła stare ciało. W końcu 
przybyły duże zamówienia i w opustoszałych szpitalach organizowano resorty 
krawieckie. Getto składało się teraz z młodych ludzi, być może niezbyt silnych, 
ale zdolnych do pracy wytwórczej. Nie było już za to darmozjadów. Nawet ta 
garstka dzieci, którym udało się ukryć, została przemeldowana, dostała daty 
urodzin dorosłych i produkcję dorosłych. To, że miały po osiem-dziesięć lat, 
było absolutną pomyłką. Zdziwienie budziły ich włosy, mające jeszcze tak wiele 
zdrowej barwy blond, czarnej, brązowej – nie były siwe czy wręcz białe jak śnieg. 
Prezes obawiał się darzyć je znowu dawną miłością.

Prezes starał się sam siebie przekonać, że znowu czuje się jak ryba w wodzie. 
Rozpostarł płetwy i płynął, nie oglądając się do tyłu ani nie patrząc przed siebie, 
koncentrując na danym dniu. Jego władza była rzeczywiście ograniczona, ale to, 
co chciał osiągnąć, wciąż leżało w jego zasięgu – tak starał się sobie wmawiać.

W domu było cicho. Okno w jadalni obsypał śnieg. Mróz skrzył się na zewnętrz-
nych ramach szyb. Prezes był sam. Klara poszła do Domu Kultury na rewię, słu-
żący poszli do domów. Prezes czerpał ostatnio przyjemność z samotności. Gdy 
był sam, nie musiał przybierać na twarz żadnych min. Nie musiał udawać. Mógł 
pozwolić sobie na to, by poczuć się jak koń, z którego przynajmniej na chwilę 
zdjęto chomąto. Dzięki temu wróciło mu trochę zdrowia.

Będąc w domu sam, mógł sobie też pozwolić na pozostawanie słabowitym 
starcem. Ostatnio wysiłek, aby wyglądać młodziej, sprawiał mu niesłychane 
trudności. Siedział więc teraz za biurkiem w rozpiętych spodniach, opuściwszy 
szelki, bez kamizelki, z rozpiętym kołnierzykiem i w ciepłych kapciach. Ze ściany 
ponad nim spoglądał silny, męski Chaim Rumkowski, przywódca o dobrej, mą-
drej twarzy. Starzec Rumkowski nie widział w tym momencie portretu. Głowę 
miał wspartą na ramionach, ramiona oparte o biurko – i tak chrapał głośno 
i ciężko, pozwalając okularom na nosie poruszać się z każdym oddechem 
w górę i w dół. Nagle dało się jednak słyszeć głuche uderzenie we frontowe 
drzwi i Prezes stanął na równie nogi, przez chwilę nie pamiętając, gdzie się  
znajduje.

W korytarzu stał zielony mundur. Rumkowski zdjął okulary z czubka nosa, 
przez dłuższy czas wycierał je niezdarnie i w końcu założył z powrotem. Ale gość 
powiedział już wszystko, co miał do powiedzenia. I gdy Prezes chciał spojrzeć 
na niego przez czyste szkła, już go nie było. Czy to sen? Nie, był tu cały wieczór 
i czekał na ów zielony mundur i na jego rozkaz. Z tego powodu w rozgrzanym 
domu panowały cisza i nastrój wyjątkowej chwili – aby można je było przerwać 
trzaskiem drzwi. Teraz musiał się spieszyć. Stateczny Herr Biebow był człowiekiem 
niecierpliwym. Wszyscy Niemcy byli niecierpliwi. Nie lubili długo czekać. Należało 
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szybko podskakiwać, chętnie przyjmować razy, dopusty, ciosy – i z wdzięczno-
ścią się kłaniać.

Wciągnął na siebie kamizelkę, zapiął kołnierzyk, zawiązał krawat i podbiegł 
do lustra. Musiał wyglądać jak człowiek. Starszy Żydów nie był jakimś żebrakiem, 
ale królewskim patriarchą. Niech okażą szacunek. Szybko przeczesał włosy 
i złapał kapelusz. W tak spokojny zimowy wieczór zaproszenie od Biebowa było 
losem na loterii. Chaim Rumkowski znowu będzie tym, który nakarmi niezaspo-
kojony pysk Molocha. Jakże można było w ogóle mówić o szacunku. Nie, jeśli 
już, chodziło o szacunek do samego siebie. Nagle jakaś myśl niczym błyskawica 
przeleciała mu przez głowę. Biebow nie mógł ostatnio znieść Prezesa. Patrzył 
na żydowskiego przywódcę wzrokiem kanibala… Rumkowski dosłyszał zimny 
szept dochodzący gdzieś ze środka: – Tym razem nie chodzi o naród… Chodzi 
o ciebie… Przeciwko tobie… Twojej skórze… Twoim kościom… – Na myśl o tym 
serce objął chłód. Chłód i światło. Ale strach narastał.

Gdy Klara wróciła z rewii, musiała długo czekać na męża. Kręciła się po domu 
szukając śladów, które wyjaśniłyby jej, gdzie może teraz być. Wracający służący 
o niczym nie wiedzieli, a ci, których posłała na Bałucki Rynek, meldowali, że 
w oknie jego biura nie świeci się światło.

Późno w nocy pojawił się Prezes – rozchełstany. Lewy policzek miał wykrzy-
wiony, ciemnoczerwony. Objął żonę z chłopięcym entuzjazmem: – To tylko jeden 
cios, najdroższa Klaro, tylko jeden… – sapał i pociągnął ją za sobą na sofę. Usiedli 
obok siebie. Oparł głowę na jej ramieniu. Ręce go świerzbią – szepnął. – Wie, że 
beze mnie nie będzie miał getta… Że beze mnie pójdzie na front i to, mój aniele, 
nie daje mu spokoju…
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Trzeciego dnia szpery, w ciszy i ciemności zaskrzypiały drzwi do chaty Berkowiczów 
i do środka zajrzał cień. Cień drobny, chudy, nachylił się nad Bunimem: – Przysze-
dłem przekazać panu dobrą nowinę, kochany sąsiedzie – wyjęczał cień. – Bramy 
nieba stoją otworem… Mesjasz nadchodzi… – Berkowicz nie poruszył się. Oczy 
miał suche, otwarte, zwrócone w kierunku lalki, która wciąż leżała w tym samym 
miejscu przy drzwiach. Jej szklane oczy błyszczały w mroku tajemnym blaskiem. 
– Kochany sąsiedzie, odpowiedz mi – błagał głos cienia. – Trzeba mieć siłę dla 
Mesjasza… Proszę, przyniosłem panu posiłek. Proszę wziąć do ust. Nabierze 
pan krzepy, aby wyjść mu naprzeciw z tańcem i pieśnią.

Jakaś dłoń szukała ust Bunima. Wypadł z niej cukierek i potoczył się po pod-
łodze. Sprzedawca Toffi ukląkł, żeby go poszukać. Dotarł do łóżka Blimele i rzucił 
się na nie. Łóżko zaskrzypiało ostro, chrapliwie – rozrywając wszelką ciszę, uszy 
wszelkich otchłani, czaszki gór, posłania mórz, sieci wichrów.

– Niech mi pan odpowie! – Jęczało łóżko.
Berkowicz podniósł głowę, wydobył ciało spod pościeli i zeskoczył na podło-

gę. Podbiegł do łóżka Blimele, chwycił człowieczka, podniósł go w górę i rzucił 
w kierunku drzwi: – Wynocha!

– Niech mi pan odpowie! – człowieczek wyciągnął do niego ręce. – Bez pana 
odpowiedzi nie przybędzie.

Bunim poczuł lalkę Lili pod stopami. Unosiła ku niemu ręce:
– Odpowiedz!
Podniósł Lili i poczuł jej zimną ceratową skórę. Zaniósł ją do stojącej pod 

oknem lalczynej kołyski. Od okna biło zimno. Bunim odnalazł kołderkę Lili…
Cień stał w drzwiach. Bunim zostawił go w spokoju i wyszedł na zewnątrz 

zamknąć okiennice. Blimele przydreptała i zatrzymała się obok, naga, bosa na 
zimnych kamieniach.



276

– Chcę zobaczyć, jak zamykasz okiennice, tatusiu.
Pozwalał jej patrzeć. Potem brał ją za rękę i wracał do domu. – Chodź, córko, 

zrobimy noc.
Drobny cień stał w ramie otwartych drzwi i nie pozwalał ich zamknąć.
– Ja… Ja… – wychrypiał Bunim. – Nie mogę panu odpowiedzieć.
Z rozrzuconymi ramionami padł ponownie na łóżko Miriam.
Nie wychodził z mieszkania, ale Sprzedawca Toffi nie dawał za wygraną. 

Przychodził kilka razy dziennie i wznosił nad nim lament szaleńca. Bunim ledwie 
dostrzegał jego wyjścia i powroty. Miał przytępione zmysły. Tylko parą wewnętrz-
nych oczu jasno i wyraźnie widział Miriam i dzieci. Wciąż wychodził z nimi na 
wolność. Całą rodziną. Spacerowali słoneczną ulicą. Miriam uśmiechała się 
i kręciła głową: – Chcę takiego mieszkania, w którym jest ciepło. Żeby do środka 
wpadało słońce, piec grzał… Wymarzliśmy Bunimku.

Zamknięte okiennice nie przepuszczały ani drobiny światła. W ciemności, 
wśród niewidocznych ścian, Bunim gromadził wszystkie dni swego życia – przeszłe 
i przyszłe, jego żony i dzieci. Widział chwile jak mgnienie oka, tak wyraźne, jak 
gdyby ucieleśnione. Czuł woń włosów Blimele, gładził krągłości bioder Miriam. 
Widział pomarszczoną jak u starca główkę nowo narodzonego, jedynego syna. 
Blimele miała siedem lat. Szła pierwszy raz do szkoły. Była uczennicą gimnazjum, 
a potem – panną młodą… Widział siebie spacerującego z córką po jasnych ale-
jach, w milczeniu dzielącego się z nią istotą duszy. Całującego zarówno ją, jak 
i wspaniałą, słodką wolność. Odczytywał jej wiersze. Dedykował jej dzieła. A syn, 
ten, który będzie po nim odmawiał Kadisz, siedział wraz z ojcem nad otwartą 
Biblią i Talmudem. – Zszedłem z drogi, tato… – Rozżalił się Bunim przed swoim 
nowo narodzonym synem, który nosił imię po dziadku, magidzie1 z Łęczycy. 
Syn, duży i nieznajomy, głaskał Bunima po głowie i uspokajał go: – Zaczniemy 
od nowa… – Otworzyli razem chumasz2: Bereszit bara Elohim et ha-szamajim 
we-et ha-arec3… Gdzieś w środku nocy Berkowicz zaczął śpiewać i recytować 
z pamięci cały pięcioksiąg, strony Gemary, Psalmy, Lamentacje, Pieśń nad 
Pieśniami, Koheleta. Gęsty mrok przemienił się w światło i dźwięk. Był biały jak 
całun śmiertelny, a dzień nie różnił się od nocy.

Czasem dni, które nazbierały się w środku, traciły na gęstości. Wyciekały 
z pokoju, a Bunim tłumaczył sobie, że drzwi nie są dość dobrze zamknięte i to 
dlatego obrazy mu umykają. W takiej właśnie chwili czuł kłucie serca, zaczynał 

1 Magid – wędrowny kaznodzieja. 

2 Chumasz – Pięcioksiąg Mojżeszowy (hebr. Chamisza, Chumsze(j) Chumasz; jid. Chumesz), pierw-
sza część Biblii Hebrajskiej, obejmująca Księgi: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańską, Liczb, Powtórzonego 
Prawa.

3 Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, tłum. I. Cylkowa. 
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dzwonić zębami. Zrywał się z posłania, szukał okularów, a nie znalazłszy ich, 
z ramionami wyciągniętymi jak ślepiec podchodził domknąć drzwi. Obmacywał 
w mroku meble. Natykał się na łóżeczko Blimele, które miauczało jak kot. Córka 
wyciągała do niego rękę z posłania: – Tatusiu, opowiedz mi bajkę. – Kiwał głową 
i siadał obok. Po to przecież zszedł z dużego łóżka. Obejmował pustkę ramieniem: 
– A mol iz gewen a majse… Di majse iz gornit frejlech… Lulinke, majn fejgele, 
lulinke majn kind… Ch’hob ongeworn aza libe… Wej iz mir un wind4…

W dniach szpery do chaty kilkakrotnie wpadali policjanci. Drzwi stały otworem, 
byli pewni, że nikogo w środku nie ma. 

– Ja tu jeszcze jestem! – Bunim chciał ich zawołać. – Mnie zabierzcie! Leżę 
na łóżeczku Blimele, nie pozwala mi wstać! – Zdawało mu się, że policjanci 
zdążyli go już wyprowadzić.

Niejednokrotnie orientował się, że Sprzedawca Toffi wciska mu między zęby 
kawałki brukwi. Człowieczek nie przestawał paplać: – Jedz, jedz. Musisz mieć 
siłę na prawdziwy skok. Stąd, z otchłani, w górę – to wcale nie daleko… Jedz, 
jedz, głuptasie. Takich cierpień jak nasze nie zna nikt inny.

Bunim przeżuwał kęsy, ale mało co widział i słyszał.
Gdy mu się zatęskniło, spał na łóżeczku Blimele u boku żony. Denerwowały 

go wizyty współczujących sąsiadów i kolegów pisarzy. Budzili go rozmowami, 
wyciągając z ramion Miriam. Ignorował ich i szybko o nich zapominał.

Rozbudził się z czasem, ale z domu nie wychodził. Przywykł do wędrówek po 
pokoju, śpiewu i mamrotania. Okularów nie znalazł, nawet nie szukał. Jego nogi 
wykształciły oczy i potrafiły widzieć w ciemności. Ale nie warto było spacerować. 
Spacery rozwiewały obrazy równowagi, które przywoływał w wyobraźni. Budziły 
niepokój. Gdzieś w środku Bunima rozgorzało cierpienie napędzające słabe nogi 
z coraz większym impetem i uniemożliwiające ponowne położenie się do łóżka. 
Nie było mowy o tym, żeby się kłaść. Jedynie rzucić się gwałtownie na łóżeczko 
Blimele – z okrzykiem bólu, który mieszał się z jękiem materaca.

Zaczął odczuwać głód. Dr Sonnabend, który zastąpił Bunima w punkcie 
gazowym i sam był szczęściarzem, ponieważ wciąż miał przy sobie żonę i syna, 
każdego wieczora przynosił Bunimowi zupę. Bunim zaczął go wyczekiwać – ot 
tak, przemierzając zawzięcie mieszkanie, porykując i śpiewając.

Tak, wiedział, że oddala się w ten sposób od światła i równowagi. Tkwił w pu-
stce, która łaknęła zupy. Dr Sonnabend był chodzącą dobrocią. – Przyniosłem 
panu polévku5 – szeptał łagodnie. – Sześć, siedem kawałków brambory6… 

4 Fragment popularnej piosenki w jidysz: Była sobie bajka, bajka niewesoła… Lulaj, ptaszyno ma, 
lulaj dziecino… Utraciłem taką miłość… Biada, biada mi...

5 Zupa (czeski).

6 Kartofel (czeski).
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– Pochylił się. Dr Sonnabend, praski Jude, przypominał demona, który gasił 
wokół siebie wszelkie światło. Bunim go przeganiał. Posiliwszy się zupą, znów 
zaczynał chodzić po pokoju, jęczeć i pokrzykiwać. Dopadł do szafy, powyciągał 
szuflady, szukał ubrań Miriam, jej bielizny, koszulek i spodenek Blimele. Błagał 
je o pomoc, żebrał, pragnął na powrót przywołać z ich wsparciem ciała, które 
wcześniej je wypełniały. Pieścił je i nienawidził. Sprawiały mu ból, którego nie 
dawało się zagłuszyć. Koszulka pięciolatki świadczyła o nieznośnej pustce świata. 
O pustce nie do zniesienia.

Zaczął z apetytem jeść wszystko, co przynosili przyjaciele i sąsiedzi. Sprze-
dawca Toffi odbierał za niego racje, a Bunim zjadał je w mgnieniu oka. Miał 
zamiar rozpalić ogień, żeby zagotować trochę mąki, którą dostał. Otworzył 
drzwiczki kredensu, ujrzał garnki Miriam, które patrzyły na niego jak puste 
oczodoły. Chwycił jeden, a pozostałe wybuchły brzękliwym zawodzeniem. Za-
gryzł wargi i wziął się za przyrządzanie porządnego posiłku. Jadł na stojąco, 
nad kuchnią. Na widok ognia o czymś sobie przypomniał. Zostawił jedzenie 
i poszedł do pokoju. Wyciągnął spod łóżka księgi rachunkowe, których stro-
ny zapisane były rozdziałami poematu. Wziął pogryziony ołówek i wrócił do 
kuchni. Odsunął fajerki, z szaleńczym lamentem próbował wcisnąć szerokie 
arkusze do otworu. Zwinął je w rulon i wetknął w płomień. Lecz ręka cofnęła 
się nagle. Wśród ognistych jęzorów ujrzał dłoń Miriam. Jej palce odpychały od 
siebie podarunek i nie chciały go pochwycić. – Nie zabijaj mnie ponownie! – 
Syczała z kuchenki. Rzucił na poły osmalone kartki na podłogę i dokończył  
posiłek.

Zaczął czuć, że gaśnie w pustce mieszkania, w odseparowaniu od życia. 
Musiał stąd wyjść. Ratować się. Sprzedawca Toffi znalazł jego okulary i poprosił: 
– Chodź pomodlić się ze mną.

– Tak, prowadź mnie do świętej arki – zgodził się Bunim.
Nie dostrzegał ulic ani człowieczka u boku, nie słyszał jego słów. Widział siebie 

stojącego przed aron ha-kodesz. Drzwi świętej szafy były otwarte. Przytrzymywał 
je rozwartymi ramionami. Gdzieś w środku kryła się Blimele. Sukienka zwoju Tory 
przypominała fartuszek Miriam. Bunim zanurzył głowę w arce i czołem dotknął 
pergaminowego ciała żony: – Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? – Jęczał z głębi swojej 
rany. Lawa bezsensownych, pustych słów wylewała się z niego jak z udręczonego 
wulkanu.

W chacie zamieszkała z nim zima. Przez szpary w ścianach wiał wiatr, tu 
i ówdzie sypnął też śnieg. Zamknięte okiennice stukały. Bunim spał w łóżeczku 
Blimele przykryty po uszy kołdrą.

Noce były ciepłe. Jasne obrazy powracały ścieżkami snu. Życie Bunima przy-
pominało kształtem szpulę nici ponad kręcącym się, wirującym kołowrotkiem. 
Ciągnęło go za sobą i zawijało w kłębek. Tkwił w plątaninie rozmów z Miriam 
i Blimele, w wirze uśmiechów, spojrzeń, dotyków, zapachów. Wszystko osobno 
i wszystko naraz.
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Budził się bez żalu, ale i bez radości. Po prostu. Otwierał oczy i znajdował się 
w chłodzie i otępieniu. Ubierał się, zarzucał czarny płaszcz z futrzanym kołnierzem 
i szedł do pracy w punkcie gazowym. Tam tylko siedział: nie zauważał, co się 
dzieje naokoło. Patrzył na stary, nieznajomy zegar, który stukał szponami nicości 
w przestrzeń poza czasem. Zapisywał niezrozumiałe minuty i godziny, prowadził 
rachunki i tęsknił za zupą – za menażką, która go pochłonie. Którą on pochłonie.

Wieczór. Słońce przez cały dzień nie opuszczało nieba i przesiadywało na 
zamarzniętych szybach punktu gazowego. Odbywała się na nich wesoła gra mro-
zu, słońca z zewnątrz, a z wnętrza – pary. Bunim siedział przy biurku i prowadził 
rachunki. Cały dzień czuł słońce na plecach. Przypominało dłoń przyjaciela, która 
pocieszała go i poganiała: Dzisiaj! Dzisiaj!

Później słońce zniknęło, a mróz zaczął zatykać otwory, które pozostawił jesz-
cze na oknie. „Konsumenci” przychodzili z garnkami podgrzać kolację. Szumiały 
palniki. Płomienie lizały garnki, które bulgotały żywiołowo. Pokrywki podskakiwały 
i stukały. Wydobywały się z nich wielkie kłęby pary, oddechy rozwartych ust. Para 
owijała się wokół głów czekających, podnosiła wyżej i okrywała mgłą szybkę sta-
rego zegara. Przydawała ścianom blasku, kłębiła się pod sufitem, zasłaniając go 
jak chmura zasłania niebo, pozwalając przebić się jedynie elektrycznemu światłu. 
Wyglądało to tak, jakby blade, odległe słońce – a może księżyc – spoglądało na 
ziemię długimi, zamglonymi rzęsami promieni.

„Konsumenci” zdrętwiałymi rękami obejmowali gorące talerze. Czasem 
ktoś mieszał w naczyniu, wydobywając na zewnątrz cudowne wonie, drżącymi 
dłońmi podtykał łyżkę do ust dla spróbowania lub dawał spróbować rodzinie, 
która przyszła mu potowarzyszyć. Samotni zjadali zawartość naczyń na miejscu, 
zdejmując z ognia puste garnki.

Za ścianą stała kolejka ludzi. Bunim nie trzymał ich już na zewnątrz. Chaos 
mu nie przeszkadzał. Czekający niecierpliwie przebierali nogami. Na podłodze 
zalegało błoto z naniesionego śniegu. Trepy chlupotały w kałużach. Od podłogi 
ciągnęło zimnem. Wyżej, na wysokości twarzy, było ciepło i przyjemnie. 

„Konsumenci” otwarcie śmiali się z Bunima, szalonego zarządcy. Kontrolowali 
go, gdy często myliły mu się godziny, liczył za wiele, mylił imiona. Gdyby nie do-
broć żydowskich serc, które wiedziały, że kierownikowi nie ma czego zazdrościć, 
zapanowałby bałagan. Jednak kilkoro stałych „konsumentów” zważało, żeby 
wszystko jakoś szło. Ludzie pilnowali się przy opłatach, więc zarządca nie musiał 
dokładać ze swojej kieszeni. Musiał tylko znieść trochę kpin, a to przychodziło 
mu z łatwością.

Tego dnia dano mu spokój. Jakaś kobieta przyszła z wiadomością: – Znowu 
gadają… Mówią, że twarz Rumkowskiego nie zdradza niczego dobrego.

Otoczono ją: – Co się znowu gada?
Kolejka przy maszynkach zrobiła się niespokojna. Zupę podpijano prosto 

z garnków, dla poprawienia nastroju. Jedna z kobiet zdjęła swój garnek z pło-
mienia i z otwartą wyższością zwróciła się do zgromadzonych: – Ja mam od 
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was lepiej. Nie mam się już o kogo bać – na oczach wszystkich zaczęła wyjadać 
zawartość naczynia.

Inna kobieta westchnęła z gorzkim współczuciem: – Nie ma się o kogo mar-
twić, biedna… – Jej włosy pełne były białego puchu. Najwidoczniej pracowała 
w resorcie pierza.

Ta, która wyjadała zawartość garnka, wytrzeszczyła oczy w kierunku niskiego 
człowieczka noszącego tak długie spodnie, że całkowicie zasłaniały trepy na 
stopach oraz tak duży kapelusz, że nie było widać połowy jego twarzy. – Powiedz 
no mi – zwróciła się do niego – ile masz lat, dziewięć czy dziesięć?

– Siedemnaście! – odpowiedziało dziecko z dumą.
– Mój Zajnwele też miał dziesięć lat – pokiwała głową i wróciła do swojego 

garnka.
Pogawędka objęła wszystkich zgromadzonych, jakby zeszła się jedna wielka 

rodzina. Kobieta z kolejki czekających stwierdziła: – Moi rodzice byli na tyle cwani, 
że zmarli jeszcze w czterdziestym roku. Nie obchodziły ich wysiedlenia z całym 
tym dopustem… Miałam narzeczonego, to…

Wysoki, chudy Żyd, któremu nie przestawało ciec z nosa, przerwał jej do 
rymu: – Nieważne, wcześniej czy później, wszyscy i tak zalegną podłużnie. Jak 
to mówi ów? Za plecami pomoc, ale przed oczami śmierć.

Dwóch młodych robotników z resortu metalowego, czarnych i wysmarowa-
nych, rozzłościł jego pesymizm. Dowodzili, że o niczym nie ma pojęcia. Prawda 
była taka, że pomoc znajdowała się wręcz w zasięgu ręki. Niemcy musieli znieść 
ciężką zimę. Na froncie rosyjskim zmuszono ich do odwrotu. Afryka już prawie 
była wolna, więc w roku czterdziestym trzecim wojna z pewnością się skończy. 
Młodzieńcy musieli mówić coraz głośniej, ponieważ przy jednym z palników 
powstało zamieszanie. Szarpały się dwie kobiety.

Berkowicz podniósł głowę znad księgi. Dyskusje, krzyki, nerwy, napięcie. Zegar 
stanął? Nie słychać go. Od podłogi ciągnie wilgocią. Trepy chlupoczą w błocie. 
Para z garnków wznosi się i kłębi. Pośrodku: lampka elektryczna – kpiarskie oko, 
które spogląda na dziwaczne, niesamowite figury przybrane w zdarte szmaty. 
Patrzy na pomarszczone twarze, na wydatne nosy, głębokie oczodoły, nagie po-
liczki porośnięte meszkiem – śmiertelną trawą. Usta rozwarte w grymasie. Usta 
pełne krzyku, żalu, płaczu. Tak wiele gadania. Gadania, które pada na szelest 
maszynek, podskakuje, miota się. Szelest maszynek je ogarnia. Jakiś pośpiech, 
gdzieś pędzą. Płomienie oblizują garnki, obejmują je zielonobłękitnymi jęzorami. 
Garnki bulgoczą, śpiewają, kipią. Dłonie podnoszą pokrywki. Łyżki mieszają 
drogocenne płyny. Z nosów, z rozgadanych ust, głodowa ślina cieknie wprost do 
garnków, wypełniając je w ten sposób. Powstają tu święte, zaczarowane wywary. 
Garnki opowiadają sobie tajemnicze historie. Wśród pokrytych parą, wilgotnych 
ścian dyszy w ukryciu podgardle zielonej ropuchy – zielonego przerażenia.

Berkowicz patrzy i nie widzi. Słucha i nie słyszy. Wie, że pędzi na wozie 
z maszynek, na skrzydłach zamglonego zegara – na spotkanie, które go czeka. 
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Jedyne, co do niego dociera, to szloch otaczających ścian. Cieknące po nich łzy. 
Dobrze, że ściany potrafią czasem zapłakać.

„Konsumenci” wychodzą. Gaśnie palnik po palniku. Gwar opada. Błoto 
mniej skrzypi. Ktoś o dobrym sercu życzy miłego wieczoru. Inna „konsumentka” 
przemawia do Bunima: rano chce mieć najlepszy płomień, żeby nie zapomniał. 
Człowieczek-chłopczyk lat dziewięć-dziesięć bierze garnek w ręce i spogląda na 
Bunima prosząco, żeby otworzył mu drzwi. Nikogo już nie ma. Oprócz wysokiego 
mężczyzny, który jeszcze stoi z boku i dojada posiłek. Już drapie dno, jak błazen 
odwraca garnek i stuka łyżką niczym w dzwon: – Nie ma na co czekać! Pora 
noc wywieszać! – Gdy się śmieje, jego głos szumi tak, jakby przesypywały się 
góry piasku.

Punkt gazowy opustoszał. Maszynki przestają pracować, a Berkowicz wie, 
że dotarł do celu. Wstaje, zawiesza się nad biurkiem, naprzeciw rzędu milczą-
cych, czarnych maszynek gazowych. Ponad nimi – chmura pary, przez którą 
pośrodku sufitu przeziera lampka. Uśmiecha się przez mgłę do szlochających 
ścian. Bunim wychodzi zza biurka. Zimno mu w stopy. Wilgoć podłogi kłuje przez 
skarpety. Nogi zdrętwiały. Kroczy z trudem. Ale potrafi się przemóc. Wlecze się 
ku palnikom i rozkręca je. Zapala. Wszystkie wokół. Ognisty wieniec ruszył w tan. 
Bunim stoi nad jednym z kwiatów i grzeje dłonie. Obejmuje wzrokiem ściany 
i zmrożone szyby. – Boże! – Poruszają się bezdźwięcznie jego wargi. – Pozwól 
mi się pozbierać. Oddaj mi to, co odebrałeś. Zabierz mnie do świata dusz… 
Pozwól uwierzyć, że istnieje taki świat… Gdzie jest Blimele, Miriam, mój malutki 
syn… Wypuść mnie z ciasnoty… Boże, jeśli mnie słyszysz, ześlij jałmużnę… Twą 
miłosierną zgodę… – Czuje, jak wilgoć ścian wylewa się z jego oczu i płynie 
po policzkach, skapuje z pełnych, opuchniętych, zmysłowych warg razem ze 
śliną i sprawia, że ogień zaczyna syczeć i kipieć. – Boże! – łka. – Mam jeszcze 
dość sił… Nie weźmiesz mnie jako tchórza. Nie boję się… Żyłbym pragnieniem 
zemsty, gdybym wiedział, że zemsta przywróci mi Miriam, Blimele i syna… 
Boże, moje porachunki ze światem nigdy nie dadzą się wyrównać. Ani pora-
chunki z Tobą, ani z ludźmi, ani z sobą samym… Bądź miłosierny… Zabierz mnie  
do domu…

Wyciera policzki rękawem. Chodzi od palnika do palnika i gasi płomienie. 
Usta nie przestają się poruszać. Potem wraca. Znów rozkręca kolejne maszynki. 
Nie wyjmuje z kieszeni zapałek. Maszynki brzmią dyskretnie, syczą jak węże 
z podziemi. Dźwięk wypełnia cały pokój, powietrze przenika ostry zapach gazu. 
Bunim nie czuje już zimna pod stopami. Jest mu lekko i wygodnie.

Podchodzi ponownie do biurka i siada. Zdejmuje okulary i kładzie je przed 
sobą. Zanurza głowę w ramionach, chce, żeby Blimele wyszła mu naprzeciw…

Coś skrzypi, stuka. Wiatr – zimy i ostry – uderza go w głowę: Drzwi! Zapomniał 
zamknąć drzwi na klucz!

Stoi nad nim Sprzedawca Toffi: – Fe… Fe… To narobił smrodu… Dzięki Bogu… 
że przysłał mnie na czas. Chodź, chodź na powietrze…
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Jego oczy skrzą się wilgocią. Uradowany ciągnie Bunima za rękaw, drąc go 
na kawałki. Bunim nie może poruszyć ręką ani nogą. Człowieczek obiega palniki 
i zakręca gaz. Szerzej otwiera drzwi i podchodzi do biurka z chochlą wody. Bunim 
wrzeszczy na niego w sercu: – Wynocha stąd! Wynocha stąd! – Zaciska wargi 
i nie chce przyjąć ani kropli.

Człowieczek ciągnie go i gada: – Nie dojrzałeś jeszcze do tego, by być sam, 
sąsiedzie kochany… Samotność to wielka sztuka… Tylko wybrańcy są w stanie ją 
osiągnąć, sąsiedzie kochany… – Zarzuca na Bunima płaszcz i widząc, że nie da 
sobie z nim rady, podbiega do okna i otwiera je również na oścież. Przeciąg hula 
po izbie i przelicza nowe siwe włosy Bunima. Człowieczek stoi nad nim i zawodzi: 
– Wyniesiono nas na dno otchłani, rozumiesz? Wyniesiono nas w najgłębsze 
głębie. Nikt jeszcze czegoś podobnego nie doświadczył. Trudno się dziwić, że 
ślepniemy. Trudno się dziwić, że głuchniemy. Trudno się dziwić, że popadamy 
w szaleństwo. To przeklęty Pardes7, z którego tylko nieliczni wyjdą cało. Muszą 
widzieć i nie oślepnąć. Słyszeć i nie ogłuchnąć. Znosić cierpienia i nie zwariować. 
Ci… ci nieliczni muszą zejść na dno, gdzie spoczywają samorodki świętości. Muszą 
je zebrać, wyjść z nimi… Wydobyć niczym nurek perły z dosłowności… Alegorii… 
Analogii… Tajemnicy. Tobie dane jest być nurkiem… Sąsiedzie kochany… To rób, 
co ci pisane i… I nastaw mi dobry płomień, żebym mógł sobie nagrzać garnek.

 
*

Więcej Bunim nie próbował popełniać samobójstwa. Czuł się tak, jakby spóź-
nił się na pociąg i pozostał sam na pustym dworcu. Okazja minęła. Wiedział, że 
jeszcze tu pobędzie, że razem ze Sprzedawcą Toffi – jak dwaj szaleńcy – muszą 
wypełnić tę wieszczbę.

Jego ciało poruszało się pomiędzy dwoma punktami getta – między chatą 
a punktem gazowym. Znowu popadł w otępienie. Umysł mu zastygł. Żywe było 
tylko ciało. Czuł głód i zimno. Bunim służył ciału z wiernością marionetki. Sprze-
dawca Toffi nie sprawiał już takiego bólu i pokazywał się rzadziej. Także sąsiedzi 
o nim zapomnieli. Tylko w punkcie gazowym spotykał się z ludźmi. Ale to były 
w zasadzie figury: mówiące, krzyczące pajacyki z garnkami w rękach. Manipu-
lował nimi, odsyłał do ognia, brał zapłatę – bliższych związków z nimi nie miał.

Pewnego wieczora pojawiła się kobieta z maleńkim garnuszkiem, w którym 
mieściła się nie więcej jak szklanka płynu. Kobieta była chuda, drobna. Twarz 
miała małą, szlachetną, jakby wykutą w kamieniu. Para nieruchomych, spo-
kojnych oczu podobnych do krynic wyglądała z jej twarzy. W każdym jej ruchu, 

7  Pardes – synonim Ogrodu Edenu, raj (hebr.).
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sposobie, w jaki stała przy palniku, bezruchu fałdów jej chusty, przejawiała się 
cicha, kamienna żałoba. Każda fałda była zastygłą kolumną żalu. Stała odwró-
cona do Bunima plecami. Głowę miała nachyloną nad garnuszkiem. Bunim 
objął jej postać wzrokiem, coś go do niej ciągnęło. Podszedł. – Ma pani taki 
mały garnuszek… – powiedział. Otworzyła usta, jakby chciała mu odpowiedzieć, 
odwzajemnić uśmiech. Bąbelek śliny pękł na jej wardze. Szybko zgasiła płomień, 
wzięła garnuszek i powoli przesuwała się w kierunku drzwi. Zastawił jej drogę: 
– Dokąd pani z tym idzie?

Zdziwiła się na tak niezwykłe pytanie. – Do domu – odpowiedziała i otuliła 
garnuszek chustą, jakby bała się, że go jej zabierze.

– Jak się pani nazywa? – zapytał, nie wiedząc dlaczego.
– Ja? – wyglądało to tak, jakby z trudem potrafiła sobie przypomnieć. – Ja?
– Ja się nazywam Berkowicz, Bunim Berkowicz – przedstawił się jej.
– Dobranoc, panie Berkowicz.
Gdy ponownie pojawiła się w punkcie gazowym, Bunim postanowił iść za 

nią i zobaczyć, gdzie mieszka. Wyszedł za nią i zatrzymał kobietę: – Czy mogę 
pójść z panią?

Patrzyli po sobie, nie oczami, ale otwartymi ustami. Garnuszek w rękach 
kobiety drżał. Pokazała mu, gdzie mieszka. Nazajutrz przyszła przed zamknię-
ciem punktu i wyszli razem. Biegła przodem: rozwiązana chusta przybierała 
kształt skrzydeł. Z garnuszka w jej dłoniach unosiła się leciutka para. Bunim 
szedł z tyłu, czarny, ciężki zimowy płaszcz miał rozpięty. Także jego poły unosiły 
się jak skrzydła.

Kobieta weszła na piętro i otworzyła drzwi do ciemnego pokoju. Bunim zderzył 
się z nią, a zupa z garnuszka pociekła na podłogę. Oboje wznieśli wystraszone 
„oj!” i odskoczyli od siebie. Szukał kobiety dłońmi, wymacał wilgotne ciepło jej 
twarzy i przywarł do niego ustami. Poruszali się ślepo po pokoju, zwarci w objęciu. 
Łóżko pochwyciło ich w ciemności jak huśtawka. Pusty garnuszek wypadł z jej rąk.

Nazajutrz zaczął dostrzegać ludzi, zauważać twarze, słyszeć głosy i pojmo-
wać rozmowy. Znów zaczynał nimi nasiąkać… Zupełnie jak kiedyś, dawno temu. 
Powrócił skądś. Czuł to bardzo wyraźnie. Ale nieznajoma nie chciała go więcej 
wpuścić do swojego mieszkania. Gdy próbował ją ponownie odwiedzić, zapaliła 
światło. Przy ścianie stały trzy pościelone łóżka. Pokazując je, przedstawiła mu 
utraconą rodzinę: – Tu spałam z mężem. To jest łóżko Cypojrele, to mojego Ger-
szona i Icchoka. Zamknęłam ich wszystkich i poszłam po brykiety. Nie było czym 
napalić. – Podała mu szklankę wody z sacharyną. Jej spokojne oczy delikatnie 
i ciepło gładziły pomarszczoną twarz Bunima, krótkowzroczne oczy, pasma siwych 
włosów. – Nie chce się do nikogo przywiązywać – szepnęła.

– Ja też nie – odpowiedział, wstał i wyszedł.
Tej samej nocy odnalazł osmalone rozdziały poematu, podniósł je z podłogi, 

z miejsca, gdzie porzucił. Po raz pierwszy zapalił w kuchni światło. Rozpoczął 
rozdział osiemnasty.
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Poniósł go impet. Dni i noce, godziny w punkcie gazowym, jedzenie i sen – nie 
czuł tego wszystkiego. Żył tylko stronami księgi rachunkowej. Poemat stał się 
jego domem, światem, tęsknotą i spełnieniem. Jawą i snem. Blimele i Miriam 
znów były przy nim i wokół niego. Prowadziły ołówek. To były jego Blimele i jego 
Miriam, bliskie jak własne ciało. A jednak urosły, spotężniały. Spoglądał na nie 
z dołu. Ledwo potrafił objąć je słowami. Pokój był za mały, łóżka – zbyt ciasne. 
Chodziły ulicami, spały na chodnikach. W getcie unosił się ich oddech.

Bunim drżał w gorączce. Czasami pot lał się z niego strumieniami. Czasami 
z oczu płynęły strugi łez. Chciał uciec przed osiemnastym rozdziałem poematu, 
nie potrafiąc ponownie zanurzyć głowy w kadzi cierpień, jakie przyniosła szpera. 
Nie miał sił wracać do drzwi z wyrwanym zamkiem. Jak uparty wół godzinami 
chodził po zamarzniętym podwórzu, bojąc się papieru i ołówka. Jak wół skazany 
na rzeź, jak ktoś przeczuwający sznur oplatający jego szyję, pozwalał się w końcu 
zaciągnąć do biurka. Siadał, poddawszy się zupełnie. Powracała pochłaniająca 
wszystko gorączka, aż w końcu odbierało mu dech. Do krwi zagryzał wargi, czując 
marność i winę. Grzechem było tłumaczyć to wszystko na słowa. Stały się dla 
niego takie obce. Całe godziny spędzał na szlifowaniu krwawej, burzliwej strofy, 
układaniu rytmu i rymu – dla piękna? Nienawidził się. Przeklinał. A jednocześnie 
wiedział, że stary gołąb powrócił i znów grucha z radości tworzenia. W uległości 
odczuwał dumę, w słabości – siłę. Ponieważ musiał przyznać, że słowo, jakkolwiek 
by było bezradne, jak biedne, odarte i bezsilne, posiadało nieraz magiczną moc 
wskrzeszania bliskości utraconych światów – i ich przeżywania.

Rozdział osiemnasty był skończony. Bunim poczuł ulgę, jakby spadł mu z ra-
mion ciężar. Jakby stracił na wadze. Wpadł w zupełnie nową pustkę, miał dość, 
na widok papieru czuł wręcz obrzydzenie. Zmęczona głowa tęskniła za podusz-
ką. Ciało błagało, by móc rozciągnąć się na łóżku i zasnąć. Jednak Bunim nie 
mógł znieść pozostawania pod jednym dachem z zapisanym papierem. Budziło 
się w nim znowu skrywane życzenie: zwinąć pismo w rulon i wsadzić do ognia. 
Pragnienie to było tak silne, że musiał przed nim uciec na zewnątrz.

Otulony ciężkim płaszczem przemierzał podwórze tam i z powrotem. Kręcił 
się wokół zamarzniętego pnia wiśni. Mróz piekł policzki, szczypał ręce i stopy. 
Ziemia lśniła zimnym, oszlifowanym diamentem śniegu. Był wieczór. Wczesne 
ciemności zimowe otuliły getto. Bunim wyszedł na pustą ulicę Lutomierską. 
Okna naokoło były czarne, zasłonięte kocami i chustami. Nieokiełznane wiatry 
hulały po opustoszałych trotuarach. Bunim nie spał, jakby igły mrozu drażniły 
wszystkie jego zmysły. Zaczął martwić się o zapiski, które zostały bez opieki na 
biurku. Przestraszył się, że ogień, który wciąż tlił się w kuchni, wyskoczy z fajerek, 
pochwyci i strawi dzieło. Że wiatr wyrwie drzwi, które odzwyczaił się zamykać na 
klucz, i wywieje luźne kartki księgi rachunkowej.

Nagle przyszło mu na myśl, że przecież pozostawił w chacie skarb, którym 
powinien się zaopiekować choćby kosztem życia. Wrócił biegiem do domu, do-
skoczył do biurka i drżącymi palcami zebrał kartki. Na krawędzi arkusza zapisał 
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drobnymi literami swoje inicjały. Rozejrzał się po izbie i podbiegł do okna, gdzie 
stała lalczyna kołyska. Wyjął Lili i pościelił kołyskę osiemnastoma rozdziałami 
poematu. Następnie położył się na łóżeczku Blimele, przykrył całą pościelą, jaką 
miał w domu, i spokojnie zasnął, bez snów.

Dwa dni później o poranku zachciało mu się czegoś nowego: przeczytać to, 
co napisał, znaleźć uszy, które by zechciały wysłuchać jego wersetów. Może to 
by mu pomogło uwolnić się od nich, a im od niego. W końcu poszedł z osiem-
nastoma rozdziałami do poetki Sary Samet, albo Sary Bas Towim8, jak mówili 
na nią pisarze.

Sąsiad z naprzeciwka otworzył drzwi, gdy usłyszał pukanie Bunima. – Nikt 
tam nie mieszka – poinformował.

– A rodzina Samet?
Sąsiad wzruszył ramionami.
Na dłuższy czas ochota przeczytania poematu odeszła. Gdy jednak wróciła, 

Bunim wcisnął osiemnaście rozdziałów do kieszeni i udał się do Wintera. Wladimir 
Winter byłby najlepszym odbiorcą. Bunim potrzebował ostrej, krytycznej oceny. 
Chciał, żeby Winter pociął go nożami, rozerwał na strzępy, rozłożył na czynniki 
pierwsze tę całość, którą stworzył – i sprawdził, czy pozostanie z niej coś wię-
cej niż tylko iluzja. Winter był zimnym, bezlitosnym znawcą. Był jedynym, który 
potrafił powiedzieć, czy jest coś warte. Bunim biegł do niego ożywiony, wręcz 
rozweselony. Twarz mu płonęła jak u uczniaka. Serce, które ostatnio łopotało, 
szalało przy najmniejszym napięciu, teraz gotowe było wręcz wyskoczyć z piersi.

Na schodach domu Wintera wybiegła mu naprzeciw młoda, czarnooka kobie-
ta. Zaświeciła w jego kierunku parą czarnych jak węgiel ślepi, żwawo machnęła 
głową i zatrzymała go: – Nie poznaje mnie pan? Córka Cukermana… Byliśmy 
sąsiadami przy Lutomierskiej. – Mruknął pozdrowienie i chciał ją minąć, ale mu 
nie pozwoliła. – Idzie pan może do Wintera? Oszczędzę panu schodów. Nie ma 
go w domu. – Pociągnęła go za sobą. – Udał się do Wydziału Naukowego.

– Gdzie? – dopytał.
– Słyszy pan przecież. Do Wydziału Naukowego – powtórzyła nazwę w tonie 

kpiny. – Nigdy pan o czymś takim nie słyszał? Proszę za mną, pokażę panu 
drogę. – Poszedł wraz z nią, ręka w rękę, przysłuchując się jej wesołej gadani-
nie. – Przygotowują gablotki dla Niemców – wyjaśniła. – Obyczaje żydowskie. 
Uprzedzę pytanie, mnie się te gablotki, i w ogóle to wszystko, nie podoba. Nie 
podoba mi się też ten ich cały kierownik… Wionie od niego, sama nie wiem 
czym… – Postawiła kołnierz płaszcza i roześmiała się: – Nie musi pan brać 
serio wszystkiego, co mówię. Taką mam naturę. Nie potrafię po prostu przyjąć 
tego, co widzę… Muszę wiedzieć, skąd nogi wyrastają. – Starał się dorównać jej 

8 Pierwowzorem postaci jest łódzka poetka Miriam Ulinower (1888–1944), która była w getcie men-
torką młodych pisarzy.
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lekkim, szybkim krokom. Nogi potykały mu się o poły płaszcza. Serce łomotało. 
– Proszę trochę szybciej – popędzała. Był tak skoncentrowany na dotrzymywaniu 
jej kroku, że ledwo słyszał. Doprowadziła go do Bałuckiego Rynku i pożegnała 
się z uśmiechem: – Czuł pan kiedykolwiek tak przyjemny mróz? Podobno jest 
pan poetą, musi pan to czuć. – Poszybowała ponad lśniącym śniegiem. Poczuł 
świeże powietrze, przyjemny mróz.

 
*

Gdy tylko Bunim wszedł do Wydziału Naukowego, wpadła mu w oko postać 
rabina w czarnym, czystym płaszczu. Jego blada twarz przypominała oblicze 
radosnego, szczęśliwego Jezusa. Wyszedł mu naprzeciw z otwartymi ramionami. 
– Proszę wejść, proszę wejść – zachęcał i świetlistymi oczami rzucał blask na 
Bunima okutanego niczym niedźwiedź długim zimowym płaszczem z futrzanym 
kołnierzem, w maciejówce na kępkach siwych włosów, z pomarszczoną młodą 
twarzą, krótkowzrocznymi oczami i wodnistymi workami tuż pod nimi. Bunim 
zapytał o Wintera, a rabin uśmiechnął się swobodnie: – Pan z jego towarzystwa, 
co? Tak, jest tu. Kończymy gablotkę i poprosiłem go o opinię. Nie widział pan 
jeszcze naszej wystawy, prawda?

Bunim pokręcił głową, a jego wzrok wychwycił stół zastawiony różnymi pa-
pierami, farbami i innymi rzeczami. Widział ludzi pracujących wokół stołu, wśród 
nich znajome twarze. Jednocześnie poczuł na ciele ciepło pokoju, więc rozpiął 
płaszcz, pozwalając rabinowi prowadzić się do sąsiedniego pokoju, na wystawę.

Winter natychmiast do niego wyszedł, a słysząc, że Bunim przyszedł go od-
wiedzić, zaczął wymachiwać podekscytowany długą lagą: – Naprawdę przyszedł 
do mnie? O wa… O wa! Wspaniale! – Z wielkim patosem przedstawił Berkowicza 
rabinowi: – Poeta… Nasz poeta.

Światełka w oczach rabina rozbłysły. Chwycił Berkowicza za ramię i zaczął 
oprowadzać wokół gablot. Bunim przybliżał krótkowzroczne oczy do szyb, opierał 
o nie czoło i zaglądał do środka. Serce biło w nim jak szalone. Widział swoją 
rodzinną Łęczycę… Tamtejszą ulicę, pompę, synagogę… Dziewczęta z czulentem. 
Ale ten obraz wydawał się niepokojąco groteskowy. Czy tylko jemu tak się 
zdawało? Rabin nie odrywał od niego wzroku, chociaż nie pytał, jakie wrażenie 
zrobiła na poecie wystawa.

Gdy już Bunim naoglądał się, rabin zaprosił go od osobnej izby. Winter siedział 
tam z filiżanką kawy w ręku. Krogulcza twarz o długim nosie i wytrzeszczonych 
oczach była ożywiona, wręcz wesoła. – Więc naprawdę szukał mnie pan? Chciał 
się ze mną zobaczyć? – Mówił znów podekscytowany. – No, byle pomarudzić na 
przyjaciół… A prawda jest taka, że ze świecą szukać… Można poczuć się jak na 
pustyni… Ciało pali pragnienie ujrzenia ludzkiej twarzy… Jak pan widzi, Berko-
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wicz, mam jakieś trzydzieści osiem… Proszę podejść ze mną na górę. Piec jest 
jeszcze ciepły, a ja mam babkę…

Rabin przyglądał się Winterowi z wyrzutem: – Gość ledwo przyszedł, a pan 
już chce go wygonić?

– To mój gość – przerwał Winter.
Rabin widocznie wpadł na pomysł, w jaki sposób zatrzymać Bunima, ponie-

waż wybiegł z pokoiku i po chwili wrócił, prowadząc za rękę potarganą, wysoką 
dziewczynę. – Rachela Ejbuszyc – przedstawił ją Bunimowi.

Rachela uśmiechnęła się blado i podała mu rękę. – Znamy się – poinformo-
wała rabina spokojnie.

– Tak, znamy ją dłużej niż pan – Winter skinął wyzywająco w kierunku rabina.
– A że też pisze, wiecie? – rabin nie zaprzestawał prób zainteresowania 

gościa. – Pomaga mi też w tłumaczeniu Psalmów na żydowski. No, Rachelo, 
posłuchajmy.

Rumieniec rozpalił się na policzkach dziewczyny. Opuściła ramiona, przez co 
wyglądała na zawstydzoną, gotową uciec z pokoju. Ale rabin chwycił ją za rękę 
i zmusił, by przy nim usiadła. Nalał kawy dla niej i dla Bunima i podniósł w po-
wietrze palec wskazujący. – Wkrótce usłyszycie… – obiecał i z oczekiwaniem, 
po ojcowsku, patrzył na Rachelę.

Bunim pozwolił sobie ukradkiem zmierzyć dziewczynę wzrokiem. Piła kawę 
i spoglądała na drzwi, jakby wyczekiwała właściwej chwili, aby zniknąć. Pamiętał 
ją z czasów, gdy żył jeszcze innym życiem. Widywał na podwórzu przy Luto-
mierskiej, potem od czasu do czasu czytał książki w jej bibliotece. Jej krótkie, 
brązowe włosy, układające się w potargane loki nad czołem, błyszczały jasno. 
Zdawały się gęstnieć wraz z ciepłem unoszącym się znad naczynia. Nie widział 
jej twarzy. Była zasłonięta filiżanką, której nie odejmowała od ust. Widział pasmo 
światła pod lokami na jej karku. Pasek białej skóry podkreślony krawędziami 
cienkiej, ciemnoczerwonej chustki, którą nosiła na ramionach zaczepioną na 
szlufce ponad piersią.

Rabin nie przestawał wychwalać pracownicy, a Bunim poczuł, że sam zaczyna 
się czerwienić z powodu zawstydzenia, który wyczytał z twarzy Racheli. – Jest 
pan pisarzem, musi pan jej posłuchać… – nalegał rabin. – Ma talent, proszę 
mi wierzyć.

Winter przerwał mu: – Czy rzeczywiście ma talent, przekonamy się do-
piero za dziesięć lat. Teraz to utalentowana młoda pisarka, rozumie pan? 
Młodość upaja jak alkohol. W tym upojeniu powstaje poezja. Ale to jeszcze nie  
znaczy…

– Znaczy, znaczy – kiwał głową rabin w rozbawieniu.
Ktoś z robotników pojawił się w drzwiach i wywołał rabina. Rachela odłożyła 

filiżankę i wstała. Winter złapał ją za rękę: – Proszę mi powiedzieć… Może pani 
wie… W jakim to szatańskim celu… odbywa się cała ta praca? Coś mi się tu nie 
podoba… Rynek wydaje się zwijać… przyszedł rozkaz, by wszystko pozamykać.
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Rachela nie zdążyła mu odpowiedzieć przed powrotem rabina. Stanął obok 
niej i poprosił ją po ojcowsku. – No, Rachelo, zacznij…

Potrząsnęła głową: – Nie pamiętam. Poza tym, pan nie wie, że już nie piszę. 
Uczę się lepić z gliny…

Na twarzy rabina pojawił się nikły uśmiech. Otworzył szufladę: – Niech 
prawda wyjdzie na jaw… – Powiedział cicho i wyjął gruby zeszyt. – Pani ojciec 
mi to dał w prezencie… Przepisał mi go… – patrzył na Rachelę z ukosa i zaczął 
przerzucać kartki.

Rachela usiadła na ławce i spoglądała na rabina dużymi, zdumionymi oczami. 
Napawał się jej skromnością. – Co się dzieje? – powiedział zdziwiony. – Zapew-
niam pani opinię ekspertów… To dobrze pani zrobi… On – wskazał na Bunima 
– sam jest poetą.

Jej wzrok mimowolnie padł na Bunima. Dopiero teraz dostrzegła jego opuch-
niętą twarz, wykrzywioną i zmienioną, przez co sprawiał wrażenie innego człowie-
ka. Powoli opadało z niej napięcie. Podniosła twarz, z której ustąpił rumieniec. 
Bunim spojrzał jej w oczy i mruknął: – Proszę czytać.

Wzięła zeszyt z ręki rabina i stanęła wyprostowana. Przez chwilę jedną dłonią 
przerzucała kartki, drugą bawiąc się supłem chustki. Twarz dziewczyny wydawała 
się jaśniejsza, wyraźniejsza, jakby opadła z niej jakaś zasłona. Berkowicza do-
padła nagle ochota wyrecytowania tej twarzy osiemnastu rozdziałów własnego 
poematu. Zdawało mu się, że mogłaby nasiąknąć jego wersetami, nie tak jak 
Winter, ale w sposób, w jaki ucho chwyta melodię, którą się dla niego tworzy. 
Poza tym twarz Racheli przyciągała nutką pikanterii. Wydawała się tak jasna 
i wolna, a przecież wciąż okrywały ją warstwy woali.

Przesunęła końcówką języka po wargach i powiedziała: – To parafraza… 
Chyba… Można to śpiewać na melodię Jadą, jadą dzieci drogą. Zaczęła:

Jadą, jadą dzieci małe,
Siostrzyczka i brat,
Po zielonych polskich drogach,
Jadą sobie w świat.

Gdzieś cichutka stoi chata 
Słoma kryje dach,
Piesek siedzi tam kudłaty
I zawodzi tak…

Nad rzeczułką klęczy wierzba
Jak w modlitwie trwa,
A tu spija młoda pszczoła
Nektarowy dar.
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Jadą, jadą dzieci małe,
Zieleń drogi lśni,
A świat słońc swych tysiącami
Odlatuje im.

Biegną lasy gdzieś zielone,
Goni je też młyn.
Źrebak skacze poprzez pola,
Świerszczyk w trawie drży.

Gdzieś brązowa krowa kładzie
Cielę swoje spać,
Młoda kózka, śnieżnobiała,
Wciąż się nie chce kłaść.

Jadą, jadą dzieci małe
Drogą wolną, hen,
A po polskich łąkach bieży
Świata jasny sen.

W górze tańczy jasne słońce
Lśni mu złoto szat,
Mówi usty gorącymi:
– Kocham cały świat.

Bocian chowa w swoim dziobie
Potajemnie coś.
Boćku, boćku, czy to życie?
Śmieje się on w głos…

Jadą, jadą dzieci małe
Przez czarowny kraj
A blondwłosy pastuch daje
Im przyjazny znak.

Wiatr poczochrał kłosy żyta
I pszenicę z pól,
Jezus tańczy jak czarowny
Gdzie jest krzyża słup.
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Skończyć musi się ta bajka,
Każda koniec ma.
Jadą sobie młodzi Żydzi
Polską łąką w dal…

Była to rytmiczna melorecytacja, do której Rachela kołysała się na ławce. 
Same słowa uchodziły z jej ust wyraźnie, do rytmu, więc i słuchacze kołysali 
się na swoich miejscach. Na chwilę pokój zamienił się w roztrzęsiony wagon 
kolejowy. Gdy tylko skończyła, dało się słyszeć nieprzyjemne zgrzytanie ławki 
Berkowicza. – Dobranoc! – Zawołał przesadnie głośno i niezgrabnym krokiem 
wybiegł z pokoju. Winter ruszył za nim.

Praca w Wydziale Naukowym kończyła się pół godziny wcześniej niż w innych 
resortach. Rachela zazwyczaj biegła do domu, wykorzystać te pół godziny dla 
siebie. Dzisiaj jednak nie spieszyła się. Spacer na świeżym, zimowym powietrzu 
wydawał się tak samo ważny, jak inne przyjemności. Czerwoną chustką okryła 
teraz głowę i dla zachowania ciepła obwiązała się paskiem gimnazjalnego 
płaszcza. Miło było iść po białym chodniku, wśród białej ciszy domów. Iść powoli 
i wsłuchiwać się w głosy z głębi duszy. Wciąż miała przed oczami umęczoną 
twarz Berkowicza. Chciała od niej uciec, żeby odzyskać harmonię, równowagę. 
Ale czuła się winna lekkomyślności – dlaczego wybrała właśnie ten wiersz? Nie 
potrafiła przestać myśleć o zmarszczkach na jego twarzy.

I oto pojawił się przed nią. Wypłynął nagle z bocznej uliczki. – Czekam tu na 
panią – mruknął. Ich oczy spotkały się w słabym świetle lamp gazowych. Wyrażały 
pytanie, zdumienie. Twarze w świetle lamp przybierały zielonożółtawą barwę, 
jakby zaciągnięte maskami – lub uwolnione od maski. Na jego twarzy nie było 
widać zmarszczek. Grube wargi wyglądały na ciemne, prawie czarne, uśmiechały 
się do niej nieznacznie. W szparach napuchniętych oczu leżała głęboka, ciepła 
czerń. Drobny śnieg bezszelestnie prószył na daszek maciejówki. Dobrze było 
stać tak w ciszy i nie ruszać się z miejsca.

– Przepraszam, za tę recytację… Bez sensu… – wyszeptała.
Nie odpowiedział. Pozwalał jej patrzeć na swoją twarz. Łagodność i ból 

sprawiały w świetle lampy, że wyglądał upiornie pięknie. Odciskały się na nim 
wszystkie etapy życia. Był dzieckiem, młodzieńcem, mężczyzną i starcem.

– Być może jakiś sens tkwi tylko w bezsensie – powiedział. – Nasze święte 
szaleństwo.

Zaczęli iść powoli z twarzami zwróconymi ku sobie. Rachela odezwała się: – 
Rozumie pan, dlaczego wzięłam się za glinę?

– Aby nadać świętemu szaleństwu trzy wymiary.
Zaśmiała się cicho i w nagłym przypływie poufałości schyliła się ku niemu: – 

Mieszczą się we mnie dwie komory: płytka i głęboka. Nie mam do nich klucza. 
Otwierają się, kiedy im się spodoba. W pierwszej panuje zamęt, chaos. Wszystko 
tam jest spowite mgłą i rozdarte. Ale w tych błogosławionych chwilach… Otwiera 
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się druga… głębsza komora. W niej panują cisza, światłość… Zatem, rozumie 
pan, czasem czuję się winna, że pozwalam sobie zachodzić do tej drugiej komory. 
Może powinno się pozostać w rozdarciu.

Berkowicz odpowiedział jej z odrobią zniecierpliwienia w głosie: – Jest pani 
rozpieszczona, jak widzę. W moim przypadku nie ma mowy o tym, czy mam się 
trzymać rozdarcia. To ono trzyma się mnie.

Rachela myślała, że powiedziała coś, czego nie powinna była mówić. Człowiek, 
który szedł obok niej, był nieosłoniętą, otwartą raną. Bała się odezwać, aby znowu 
go nie urazić. A jednak nie chciała iść w milczeniu. Wyglądało to tak, jakby mieli 
zmarnować drogocenny skarb. Słowa same cisnęły się na usta. Niech się na nią 
gniewa, nieważne. Czuła, że wszystkie węzły w głębi duszy pragną się rozwiązać 
właśnie przed nim. – Nie rozumie mnie pan – niemal wykrzyknęła. – Miałam na 
myśli… W każdym razie, myślę… Że wszystkie dzieła sztuki, wszystkie filozofie 
i religie, wszystko, co nazywa się humanizmem, poddawane jest tu osądowi… Bo 
jeśli świat ma trwać, będzie musiał myśleć inaczej… Tworzyć inaczej… Być inny. 
A my powinniśmy zapoczątkować tę odmienność… Nie wiem czym, nie wiem jak…

– A ja, widzi pani – też zdążył się zdenerwować – piszę swój poemat w tra-
dycyjnej, starej formie. Cztery wersy, a pierwszy rymuje się z trzecim, drugi 
z czwartym. Tak, rymuje się, a ja chwytam się rytmu i rymowania… Ponieważ 
inaczej pękłbym, eksplodował. Może ma pani rację. Może to grzech używać starej 
formy, jak gdyby nigdy nic. Może jestem słabeuszem i tchórzem… Niepowołanym, 
by czynić, co robię… Ponieważ nie mam sił przymierzać nowej szaty…

Chciała go odciągnąć od tego tematu, a jednak musiała znaleźć właściwe 
nawiązanie. – Wie pan – powiedziała niepewnie – ciągle chodzi mi po głowie, czy 
byłoby możliwe napisanie powieści o getcie. W jaki sposób pisać bez perspekty-
wy czasu? Z drugiej strony, gdyby czekać na perspektywę, być może wyjątkowa 
atmosfera, która nas tu otacza, nie pozwoli się już wyrazić. Więc może należy 
utrwalić nasze życie w chwili trwania? Do tego jednak rzeczywiście potrzeba nowej 
formy. Poza tym tradycyjna forma powieści jest zbyt pełna, nastrojowa, kształ-
towana z dystansu… – odetchnęła i wzdrygnęła się. Coś szumiało w jej żyłach. 
Czuła kołaczące myśli, ale z trudem przypominała sobie, co chciała powiedzieć. 
Niemniej potrafiła zebrać w sobie dość słów i nadać im porządek, jaki wydawał 
się dla nich najodpowiedniejszy. – A z drugiej strony – ciągnęła – powieści… mam 
na myśli ich strukturę, rozwój akcji, stopniowe ukazywanie problemów, tworzenie 
głównych bohaterów, a następnie doprowadzanie do dramatycznej kulminacji, 
po której następuje rozwiązanie i koniec… Tak zorganizowany los tworzy prozaik. 
Wychodzi mu to lepiej niż samemu Bogu. Dlatego jest kłamcą. Powieść, mówią, 
potrzebuje architektury… Życie jest antyarchitekturą. To bardziej zygzakowanie. 
Chaos… Fala wznosząca, fala opadająca. Czasem to odrętwienie. Innym razem 
wstrząs. To gmatwanina, spiętrzenie problemów, które się nie rozwiązują albo 
zostają rozwiązane szybkim cięciem noża… Proszę sobie postawić pytanie: Jak 
sztuka może być chaosem? Przecież musi być harmonią. Musi? Więc w jaką 
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formę powinniśmy zmieścić to, co nie ma formy? – Jej twarz płonęła. Wzdrygnęła 
się z powodu zimna i postawiła kołnierz. Nie mogła powstrzymać wylewu słów, 
wpadła w rodzaj pijanej ekstazy: – Żyjemy na ostrzu noża, który przeciął historię…

Chwycił ją za ramię i odwrócił się do niej całym ciałem: – Tak, nastanie 
nowa era. Do naszych czasów i po naszych czasach. Jesteśmy granicą. Wraz 
z nami upada stare. Na nas zostanie wybudowane nowe… Chcę pani przeczytać 
poemat… Pani drży? Zimno pani? Mogę przyjść jutro. Widzi pani – rozgrzewał 
się z każdym słowem. – Mam podobny problem z moim poematem, chociaż to 
poezja. Ponieważ to także epika. Rozumie pani? Nie mogę sobie pozwolić, by 
czekać na perspektywę. Muszę utrwalać chwile w ich trwaniu. Tak teraz trzeba. 
Ma pani rację. Później też się pamięta, ale pamięć jest ograniczona barierami, 
które podświadomość boi się przekraczać. Tak, ma pani też rację w tym, że 
powieść jest zbyt często rusztowaniem, planowaniem, pełnią. I w tym, co pani 
mówi o głównych bohaterach… To fałsz, nie życie. Losy się gmatwają. Człowiek 
stoi w centrum tylko względem siebie, ale równolegle z kimś innym, trzecim, 
dziesiątym… Także cięcie noża… Topór losu opada nagle. Tak, osobiste problemy 
rozwiązane, osobiste problemy nierozwiązane. A potem znów: pisarz musi stać 
poza swoim epickim dziełem. Im bardziej na zewnątrz, mówią, tym lepsze dzieło, 
bardziej udane. A jak ja mam stać poza? Nawet gdybym to potrafił, nie chcę… 
Dlatego, widzi pani, muszę kluczyć w ciemnościach. No i co? Czy człowiek nie 
kluczy? Niech kluczy więc także dzieło o człowieku.

Stali przed bramą jej domu. Wyciągnęła do niego dłoń: – Proszę wybaczyć, że 
biegnę – szepnęła i zadzwoniła zębami. – Nie wiem dlaczego, ale zrobiło mi się 
bardzo zimno… – Jednak jej oczy uśmiechały się ciepło. Patrzyła na jego twarz, 
która teraz wydawała jej się jaśniejsza. Śnieg prószył na daszek maciejówki. – 
Pan wie, panie Berkowicz, gdzie spotkaliśmy się po raz pierwszy?

Patrzył na pokryte śniegiem loki, które wystawały spod czerwonej chustki 
na głowie. Jej policzki zdawały się odbijać czerwoną barwę. Oczy Berkowicza od-
wzajemniły uśmiech, który dobiegał do niego przez mglisty blask: – Oczywiście. 
Na podwórzu przy Lutomierskiej.

– Nie, wcześniej, w drodze do getta. Taszczył pan stół, z którego zrobił pan 
sanie. Szturchnął mnie pan w żebra. „Widzisz – tata wskazał na pana – to ży-
dowski pisarz, nazywa się Berkowicz”.

Jej słowa wzbudziły niespodziewaną tęsknotę. Z żalem wypuścił z dłoni palce 
dziewczyny, które delikatnie, przyjemnie rozgrzewały jego skórę.

Rok tysiąc dziewięćset czterdziesty trzeci był rokiem miłości i nadziei.
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Nazajutrz, po zamknięciu punktu gazowego, Berkowicz wyczekiwał na Rachelę 
pod jej domem. Kilka razy przymierzał się, żeby wejść na górę, zapukać do drzwi, 
ale nie potrafił się zdecydować. Wolałby spotkać ją przed bramą, w miejscu, 
gdzie zostawił ją wczoraj. Wyciągnąć rękę, pochwycić i opleść palcami jej dłoń, 
aby przepłynął pomiędzy nimi tajemniczy strumień, który tak wyraźnie wczoraj 
czuł. Zostawił w domu osiemnaście rozdziałów poematu. Przez całą noc pisał 
co innego, Pieśń do radości. Radość. Nie potrafił znaleźć innej nazwy na niepo-
kój, który poczuł po rozstaniu z dziewczyną. Dobrze wiedział, że to niewłaściwe 
słowo. Nie odzwierciedlało prawdziwej barwy jego nastoju. Nie szkodzi, niczego 
lepszego nie potrafił wymyślić.

Stał w bramie, z wierszem w kieszeni koszuli i czekał wsłuchany w skrzypienie 
schodów.

Na górze, w łóżku Blumci, leżała Rachela. Obok, w swoim własnym, Mojsze 
Ejbuszyc. Oboje mieli wysoką gorączkę.

Zanim poszła do pracy w pralni, Blumcia postawiła koło ich łóżek odrobinę 
cukru i marmolady oraz dzienną porcję chleba. Była zdenerwowana, złościła się 
na chorych i przez cały poranek wyładowywała gniew na Szlamku. Myślała, że 
są po prostu przeziębieni. Strach zaglądał jej w oczy. Mróz stężał na szybach, na 
ulicach znów mówiono o wysiedleniu, a Blumcia nie wiedziała, jak zniesie dzień 
w resorcie. Złościła się na Mojszego: – Dlaczego nie wstaniesz i nie pójdziesz 
choć na pół dnia do pracy? Przynajmniej wziąłbyś zupę.

Mojsze kręcił głową: – Nie mogę się ruszyć.
Wiedziała, że nie może. Zdradziły jej to jego szkliste oczy. Ale nie mogła patrzeć, jak 

leży bez siły. Wolała, żeby chodził. – Jak człowiek chce, to wszystko może – warczała.
W środku dnia Mojsze zwrócił szkliste oczy w kierunku córki: – Nie kocham 

już twojej mamy, Rachelciu. Między nią a mną wszystko się zmieniło. – Rachela 
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leżała odrętwiała jak kamień. W jej rozgorączkowanej głowie głos ojca grzmiał, 
rozpraszał i wyprowadzał z równowagi. Wszystko się zawaliło, wymieszało w pę-
dzącym wirze. Czuła się już podobnie całkiem niedawno, w czasie szpery, gdy 
ojciec wyszedł i zostawił ich samych. Ojców zrobiło się dwóch: jeden wyobcowany, 
nieznajomy, drugi zaś – do drugiego czuła przywiązanie. Z nim było dobrze iść 
i trzymać go za rękę, ufnie, wiernie. Mojsze mówił otumaniony gorączką: – W jaki 
sposób moglibyśmy zmusić Niemca, żeby zapłacił za to, do czego doprowadził 
pomiędzy mną a mamą? Coraz ciężej jest kochać, córko…

Wpadł w długi monolog o miłości do Blumci i w jaki sposób jej złość, krzyki 
i gorycz stopniowo niweczyły to uczucie. Chociaż dobrze wiedział, że krzyczy, po-
nieważ jest niespokojna, zmartwiona. Ponieważ drży o dzieci i, owszem, również 
o niego. Potem zaczął wychwalać swoją przyjaźń z Samuelem Cukermanem. 
Niemcowi należało się więc też podziękowanie. To dzięki niemu przyjaźń miała 
szanse się zawiązać. Wzajemne zrozumienie dwóch mężczyzn, jakie nigdy by 
nie zaszło pomiędzy mężczyzną a kobietą. Uśmiechnął się: – Zapomniałem za-
brać przybory do golenia od Cukermana… Jest tak słaby, że sam się nie ogoli… 
Teraz to on je przyniesie i się mną zajmie… Jestem dzisiaj słabszy od niego… To 
właśnie oznacza przyjaźń, Rachelciu… Jeden przed drugim serce otworzy… Ale 
nie bierz do siebie tego, co powiedziałem o matce… To ze szczęścia… Nie mogę 
sobie podarować bogactwa… Iluż ludzi żyje, nie zaznawszy miłości ani przyjaźni?

Rachela już go nie słyszała. Spała głębokim snem. Później, dużo później, jak 
przez odległą ścianę słyszała rozmowy, czuła, jak dłonie dotykają jej czoła. – 
Tyfus… Tyfus… – zza odległych ścian dochodził głos.

Umysł Rachel wypełnił jakiś dźwięk. Dobiegało do niej ciężkie westchnienie 
zranionego ptaka. To westchnienie ogarniało wszystkie myśli: – Umieramy… 
Umieramy… Bezimiennie… Bezsensownie… – Potem udało jej się uciszyć głośnik. 
Wszystko minęło. Zapadła cisza, a nad horyzontem unosiły się ostatnie kłęby 
dymu. Gdy wszystko wydawało się stracone, jej serce wciąż biło. Żyła. Paszcza 
głośnika przybrała kolor niebieski. Ciche niebo w okresie święta Pesach. War-
kotały na nim samoloty. Łagodnie, niczym pszczoły. Nie zrzucały bomb. Nie 
zapowiadały pożarów – tylko spokój. Wszystko jedno. I tak już po wszystkim. 
Serce Racheli zamieniło się w działo. Trzęsło się w rozdzierających salwach. Jej 
umysł był samolotem, który grzmiał na niebie w święto Pesach. Oddech walczył 
o życie. Krew wrzała. Oczy płonęły jak podpalony lofiks. W zatkane gliną uszy 
wwiercały się śruby. Tyfus igrał z jej ciałem i duszą.

Spod przepastnych gór wyszła do niej w wigilię szabatu szpera. Głowy o barw-
nych skroniach. Drobne usta. Mówiły jak dzieci, uśmiechały się jak dzieci i prosiły, 
żeby Rachela podzieliła się z nimi sobą. Podzieliła się. Zaczęły wyzierać z jej oczu. 
Wyciągały jej długie, chude ręce w pustkę dookoła i żywymi, napuchniętymi ustami 
wpijały się w matczyne piersi. Śpiewała głosami pieśń o owej spotniałej nocy. 
– Pani Nachumow! – Zawołała z żalem przemieszanym z triumfem. – W końcu 
zostałam nauczycielką! – Jej własny, płomienny oddech uderzył ją ponownie 
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w twarz. Sądziła, że to ta stara nauczycielka gładzi jej policzki. Łóżko chwiało 
się jak huśtawka na długiej linie. Kołysało pomiędzy niebem i otchłanią, jawą 
i snem, życiem i śmiercią.

W środku tego rozchwiania pojawił się przed nią Symcha Bunim Berkowicz. 
Stał przy oknie sypialni, opierając się rękami o białą, zamarzniętą ramę okien-
ną, jakby miał przed sobą otwartą książkę zapisaną niewidzialnym pismem. 
– Umarłam – przeczytał szeptem z książki, kołysząc się nad nią, jakby był to 
modlitewnik. – Umarłam… Bezimiennie… Bezsensownie… – Odwrócił się do niej, 
zauważyła opuchlizny pod jego oczami. I oto nagle chwycił za brzeg łóżka, które 
i tak już się huśtało, potrząsnął nim i rzucił. Ściany rozpadły się jak domek z kart. 
Ziemia odpłynęła spod nóg, niebo sponad głowy. Rachela była rozpalonym, za-
chodzącym słońcem, które opadało pomiędzy niebo i ziemię, szybko… Szybko. 
Spadając, zdjęła osmolony płaszcz z Berkowicza i zarzuciła go na siebie. Od razu 
zrobiło się lżej i chłodniej. Machała płaszczem na swojej opadającej huśtawce tak 
długo, uparcie, aż poczuła, że ściąga ją w dół jak kotwica, jak wór kamieni – aż 
wyrwał jej ręce, które – zaciśnięte na płaszczu – opadły w noc bez dna. Chciała 
spojrzeć w dół, zobaczyć, gdzie spadają jej ręce, ale Mojsze, tata, pochwycił jej 
wzrok i przyciągnął do siebie. – Przesuń się, córeńko – poprosił. – Przesuń się, 
bo spadnę. Jego twarz miała ten sam wyraz, co owego dnia szpery, gdy uciekł 
z domu ukryć się gdzieś samotnie. Zaczęła przesuwać się do ściany, robić mu 
miejsce w łóżku – szybko, nerwowo, rozpaczliwie. Lecz nagle ujrzała go przejeż-
dżającego pociągiem pospiesznym. – Blumciu! Blumciu! – Krzyczał i machał ręką 
do Racheli. Jego głos był czarny, dobiegający kresu. Po chwili ujrzała samą siebie 
w pociągu przy mrugającym oknie… Jednocześnie stała na dworcu i przyglądała 
się, jak pociąg spada… w dół. Eksplodował ryk. Krzyk zagłuszonego milczenia, 
w którym każda komórka, każda żyła ulega rozkładowi.

Rachela poczuła, że muska ją chłód, kojąca łagodność. Usłyszała głos, który 
uciszył wewnętrzne drżenie jak cienka, płócienna koszula. – Rachelciu, trawa 
kiełkuje… Trawa… Wiśnia wkrótce zakwitnie… – To był głos mamy. Rozpoznała 
go. Ponad horyzont nocy wzeszło cienkie pasmo światła; uśmiech Blumci. – 
Ugotowałam ci trochę zupy, córeczko. Kilka rozgotowanych ziemniaków, starta 
marchewka. Rachelciu, nie płacz… Nie płacz. Masz, jedz, jedz. Otwórz usta. 
Spróbuj. Połknij… Oddychaj cudownym powietrzem…

Rachela słuchała. Oddychała. Połykała dobre, przyjemne powietrze, a mgła z jej 
oczu rozwiała się jak obłok na rozpogadzającym się niebie. Ujrzała światło dnia.

Siedziała przy niej skurczona, drobna kobieta i szeptała słodkie, miłe słowa. 
Rachela z trudem była w stanie je usłyszeć, z trudem zrozumieć. Ale działały 
na duszę jak balsam, łagodnie studziły rozgrzane ciało. W nogach łóżka stał 
wychudzony chłopak o długiej szyi wyciągniętej w jej kierunku. Ręce jak chude 
gałęzie, poruszały się. Zrozumiała: Mama… Brat.

U wezgłowia siedział on, Dawid. Jego twarz wypełniała cały dzień. Promie-
niał: – Przyniosłem ci jabłuszko… Proszę, jedz wcisnął jej w dłoń coś okrągłego, 
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soczystego, gładkiego, przepięknego. Rachela patrzyła na to drobne jabłko, 
jakby nigdy nie widziała niczego podobnego. – Ugryź – zachęcał ją. Ugryzła. 
Sok pociekł po policzku. Chciała mu podać, żeby też ugryzł, ale odepchnął jej 
rękę: – To tylko dla ciebie.

Nigdy jeszcze nie widziała go równie rozpromienionego. Nie miała pojęcia, 
że jego twarz potrafi wyrazić takie szczęście. Chciała się do niego z wdzięczno-
ścią uśmiechnąć, ale nie potrafiła. Siedział pomiędzy nią a sąsiednim łóżkiem 
i był jak nieprzenikniona ściana. A jednak wiedziała: sąsiednie łóżko jest puste. 
Wiedziała od dawna. Nie, nie wyczytała tego ze skurczonej twarzy Blumci ani ze 
zmienionego spojrzenia Szlamka. Pamiętała… I nie musiała pytać.

Długo ze sobą rozmawiali, ona i tata. Opowiadali sobie rzeczy, które napływały 
z duszy, i nie potrafili nasycić się rozmową. To nienasycenie bolało. Pustką, której 
nie uda się zapełnić. Ale Dawid był silny. Gdy zostawali sami w pokoju, całował 
jej ramiona. Każdy pocałunek był kolejną nicią zszywającą pustkę. Palce Racheli 
znalazły drogę do jego czupryny, policzków, ust, oczu. Formowała w glinie twarz 
ukochanego.

– Zakradłem się do ciebie, zanim zaczęła się kwarantanna – pochwalił się. 
– I wiesz… Jestem przesądny. Zgadnij, co zrobiłem? – Wyjął z kieszeni zwiniętą 
kartkę papieru: – Czytaj. – Zmarszczyła brwi i wysiliła wzrok: „Chcę, żebyś żyła”. 
To było napisane na kartce. – Podłożyłem to pod twoją poduszkę. Teraz wyglą-
da to zabawnie. Ale tej nocy, kiedy Szlamek przybiegł do mnie z informacją, że 
masz tyfus, nie wiedziałem, co robić. Później, gdy ustanowiono kwarantannę, 
już mnie na górę nie wpuszczano. Ale ten kawałek papieru zadziałał za mnie. 
Rozkazałem ci, a ty posłuchałaś.

Nie zawsze mógł być pomiędzy nią a sąsiednim łóżkiem. Rachela długimi, 
długimi godzinami spoglądała w tamtą stronę. A jednak nie przyjmowała do wia-
domości, że to koniec. Widziała Mojszego żywego, rozgadanego, jakby dopiero 
coś powiedział i wyszedł z pokoju, zawieszając słowo w powietrzu, aż wróci i je 
pochwyci, zakończy rozmowę. Był jej winny sporo ojcowskich uczuć. Taki dług 
trzeba spłacić. Nie było możliwości, aby święta czwórka została rozbita. Koniec 
istniał jako słowo w słowniku, ale nie mógł mieć związku z tą świętą cyfrą. Sam 
Mojsze był jej strażnikiem – tak, nie bacząc na to, że zostawił ich wtedy, w czasie 
szpery.

Czekała, aż pojawi się jego zmęczona, łagodna twarz z suchym papierosem 
w kąciku ust. Wyciągnie ku niej arystokratyczne ręce, męskie, a jednak delikatne. 
Wejdzie wytęskniony, w romantycznym nastroju, którym się otaczał. On, który 
potrafił tak pięknie kochać, wspaniały ojciec, nie mógł sobie więcej pozwolić na 
zdradę, porzucenie. Nie opłakiwała go.

Ani Blumcia, ani Szlamek nie wspominali jego imienia. Tylko w ich i Racheli 
milczeniu pojawiła się różnica. Coś wiedzieli, czego ona nigdy się nie dowie. 
Coś widzieli, czego ona nigdy nie zobaczy. Chciała sczytać z ich twarzy ostat-
nie chwile ojca. Była ciekawa, zazdrosna, a jednak zadowolona, że dla niej ta 



299

prawda nie musi istnieć, że może czekać, aż Mojsze otworzy drzwi i będzie  
z powrotem.

Imię Mojszego Blumcia wspominała tylko nocą. Spała na jego łóżku i wołała 
go do siebie, tuląc poduszkę męża. Raz wezwała go też za dnia. W trzydziesty 
dzień po śmierci.

W ciągu ostatnich nocy miały miejsce alarmy1. Słyszano samoloty. Sąsiadka, 
pani Atłas, gdy tylko zawyły syreny, zapukała wraz ze swoją Tajbele do drzwi. Obie 
nosiły długie, białe koszule nocne i białe czepki na głowie. Trzęsły się z przeraże-
nia i zimna, i przytrzymywały kołnierze koszul. Za każdym razem, gdy wybuchała 
bomba albo słychać było strzelanie Niemców celujących w niezaciemnione okna, 
pani Atłas nadstawiała uszu i wydawała z siebie jęk: – Oj, biada mi. – I pomiędzy 
jednym trzaskiem a drugim opłakiwała męża, swojego obrońcę, którego zabra-
no w czasie szpery. Dlatego tak bała się piorunów, ponieważ pozostała sama. 
A opłakując malutkiego Mandele, pozwalała mu wyrosnąć na rycerza, człowieka 
czynu, przywódcę i kochanka. Przeżywała żałobę i właśnie z Blumcią pragnęła się 
nią dzielić. Były przecież jak siostry, obie straciły mężów. Ale Blumcia nie miała 
ochoty z nią płakać, a to powodowało, że pani Atłas wybuchała tym głośniejszym 
szlochem, jakby z wyrzutem, dlaczego Blumcia zachowuje się w ten sposób, jak 
Rachela i Szlamek mogą spać w taką noc. Jednocześnie szturchała zaspaną 
Tajbele: – Czego śpisz, biada mi. Nie słyszysz jak łupie?

Tajbele słaniała się z niewyspania, w końcu wyrwała się mamie i wcisnęła do 
łóżka Racheli. Także Blumcia nie potrafiła dłużej wytrzymać i wróciła do łóżka, 
zostawiając panią Atłas samą z jej strachem aż do końca bombardowania.

Prawdę powiedziawszy, Blumcia ledwo chodziła. Skóra na jej twarzy przypomi-
nała skórkę starego, wyschniętego jabłka, była zielona i pokryta plamkami. Siwy 
meszek kiełkował na jej policzku. Włosy wypadały. Nad skroniami miała głębokie, 
gołe zakola, a przez pozostałe włosy prześwitywała naga czaszka. Ciężko było jej 
wystać dziesięć godzin nad balią, trąc grube, zakrwawione, wojskowe koszule, 
czyszcząc mundury szorstkimi szczotkami. Soda i mydło tak wyżarły jej palce, 
że skóra schodziła z nich jak papier. Wilgoć, w której spędzała cały dzień, i para, 
która unosiła się z balii, przenikały do kości, wywoływały uczucie łamania i palenia. 
Ciągle kręciło jej się w głowie. Zawroty powtarzały się, a kilka razy w tygodniu 
także omdlenia nad balią. W tajemnicy oddawała Racheli dużą część własnych 
racji. Ale pani Atłas, która przejrzała jej szlachetne postępowanie, postawiła sobie 
za cel wsparcie sąsiadki i pomoc w nieszczęściu. Od czasu do czasu udawało 
się jej złapać Blumcię, gdy była sama, i dokarmić ją odrobiną babki kawowej. 
Nie ruszała się z miejsca, dopóki ostatni kęs nie zniknął w ustach przyjaciółki. 
To dawało pani Atłas okazję, aby się nieco wyżalić, Blumci zaś, aby się posilić.

1 W 1943 r. w getcie wielokrotnie ogłaszano alarmy przeciwlotnicze, a mieszkania musiały być 
zaciemnione. 
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Rachela przeżywała dziki głód potyfusowy. Potrafiła połknąć wszystko, co 
dało się tylko rozgryźć zębami. Blumcia z zapartym tchem przyglądała się, jak 
córka powraca do życia. Bolało ją, że nie jest w stanie nasycić tego młodego, 
spragnionego siły ciała. Blumcia niejednokrotnie odczuwała dziwny żal, że 
sama nie jest jadalna. Że nie może paść przed Rachelą i powiedzieć: „Masz, 
zjedz mnie”. Wcale nie miała wrażenia, że właśnie to robi, oddając córce część 
swojego jedzenia.

Rachelę głód uczynił zupełnie obojętną. Nie pytała, co ani skąd, nie krzywiła 
się na cuchnący chleb ani na gęste zupy. Obok siedział w milczeniu wychudły 
Szlamek i sam sobie życzył tyfusu, aby również mógł zjeść matkę. Pozostawiony 
przez Blumcię zajętą stawianiem Racheli na nogi, porzucony przez ojca, folgował 
zazdrości.

 
*

Tamtej zimy Rachela odżyła. Oczarowana cudem ponownych narodzin, ura-
towaniem życia, nie mogła nacieszyć się zdolnością chodzenia. Z entuzjazmem 
przyglądała się piersiom ponownie nabierającym krągłości i unoszącym się pod 
bluzką jak przebudzone wiosną pąki. Biodra nabrały kształtu, a oczy skrzyły się 
życiem. W żaden sposób nie potrafiła zachować powagi.

Czuła się jak rozpieszczone dziecko, bawiące się, śmiejące, i straszliwie w so-
bie zakochane. Potrafiła godzinami stać przed lustrem i czesać włosy, układać 
je w różne fryzury. Dziesiątki razy zakładała i zdejmowała bluzeczki, sukienki, 
a każdego wieczora przed przyjściem Dawida jej przygotowania zdawały się 
nie mieć końca. Gdy pozostawała sama, wyciągała futro, które Mojsze kiedyś 
przyniósł jej w prezencie, i paradowała w nim po pokoju.

W tym upojeniu miała ochotę oglądać śmiejącego się brata, uśmiechnię-
tą mamę i tak długo wyczyniała figle, aż zarazili się jej dobrym nastrojem. 
Przypadała do brata i łaskotała go, do Blumci – i obsypywała pocałunkami 
jej łysawą głowę. Nie przeszkadzało Racheli, że Szlamek i Blumcia złoszczą 
się i odpychają ją od siebie. Musiała ujrzeć w ich oczach swoje uśmiech-
nięte odbicie. Potem, gdy pojawiał się Dawid, bezwstydnie przytulała się do 
niego, całowała w usta i dawała mu znać całym ciałem, jak tęskni za jego  
pieszczotą.

Zamykali się w sypialni, w swoim miejscu schronienia. Leżeli na łóżku Racheli, 
a skuta mrozem szyba oddzielała ich od świata. W ich śmiechu znać było swa-
wolną radość, podobnie jak w sposobach na przekonanie łóżka, aby za głośno 
nie skrzypiało. Nie miało przecież znaczenia, z czego zdawali sobie sprawę, że 
Szlamek może zajrzeć przez szparę w ścianie z dykty, że Blumcia siedzi za ścianą, 
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ceruje skarpety i być może nadstawia uszu. Chociaż Rachela i Dawid cieszyli się 
swoim sekretem, czuli, że gdyby nawet postawić łóżko pośrodku świata, tak żeby 
każdy mógł ich zobaczyć i usłyszeć, potrafiliby skryć się w swoich ramionach.

Tylko nocą, gdy spała, ten dobry nastrój znikał i Rachela budziła się nieraz 
z krzykiem przerażenia. W snach nawiedzał ją Mojsze. Każdego poranka na 
nowo o nim zapominała.

Nie mogła doczekać się wyjścia z domu. Mieszkanie robiło się ciasne. Miała 
ochotę roznieść ściany. Chciała spotykać ludzi, wielu, wielu, otoczyć się tłumem, 
słyszeć rozmowy, same rozmowy, dokonać czegoś wielkiego, zacząć coś nowego. 
Żyć.

Był zimny dzień, gdy po raz pierwszy wyszła na ulicę. Wiatr pochwycił ją w ra-
miona, niósł naprzód, podrywał poły płaszcza, czochrał włosy i zrzucał chustkę 
z głowy. Nie miała jeszcze tyle sił, ile sobie wyobrażała. W rękach wiatru była 
zabawką, z trudem potrafiła mu się przeciwstawić. Mijali ją ludzie zawinięci 
w chusty i szmaty. Trepy chlupotały na błotnistym śniegu. Kapało z drewnianych 
zelówek, kapało z murów i dachów. Długie lodowe sople zwisały z gzymsów  
i bram.

Zbliżając się do Wydziału Naukowego, wyobrażała sobie radośnie, że rabin 
wyjdzie jej naprzeciw z otwartymi ramionami i serdecznie przywita. Od czasu 
szpery miała do niego żal z powodu odmowy ukrycia jej i rodziny. Nosiła w sercu 
złość, że nie podsyłał jej zup w czasie ostatniej choroby. Ale nie potrafiła się 
przemóc. Uwielbiała go i cieszyła się na spotkanie. Przyspieszyła kroku, aby 
czym prędzej ujrzeć arystokratyczną twarz i ogrzać się w świetle jego spojrzenia.

Drzwi do Wydziału Naukowego były zabite dwiema wąskimi, skrzyżowanymi 
deskami. Rachela spojrzała przez okno, również zastawione. Szybę skuwał lód. 
Wychuchała w nim otwór i ujrzała czysty, pusty stół, puste półki i przewrócone 
ławy2.

Chciała biec, ale nogi odmówiły jej posłuszeństwa. Zrobiło się jej bardzo 
zimno. Postawiła kołnierz i mocniej zaciągnęła pasek płaszcza. Palce w ręka-
wiczkach marzły, przystawiła je do ust, by je rozgrzać. Słyszała głos Blumci, 
która zabroniła jej zbyt długiego przebywania pierwszego dnia na zewnątrz. Ale 
do domu wrócić nie mogła.

Weszła do bramy wytrzepać zmarznięte błoto z trepów. Na widok dwóch sta-
ruszek, które stały i zamiatały bramę, poczuła w sercu przypływ ciepła. A jednak 
babcie ciągle tu są. Miała ochotę podejść i podziękować tylko za to.

– Zabierali nocą z łóżek – usłyszała, jak jedna z nich wzdycha.
Druga pokiwała głową: – Już dwa miesiące, jak śpię w ubraniu.
Pierwsza popatrzyła na sąsiadkę: – Czego tu się bać? Przecież nie o nas im 

chodzi. Nas już nie ma. Na wokandę wchodzi się teraz pomiędzy siedemnastym 

2  W maju 1943 r. rabin Hirschberg musiał przerwać pracę, a Wydział Naukowy został rozwiązany.
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a sześćdziesiątym piątym. Druga zmieniła temat: – Można by pomyśleć, że teraz, 
gdy starych ludzi ze świecą szukać, będą nas nosić na rękach. Akurat. Nie daj 
Boże pokazać im się na oczy. Kiwają na ciebie palcem: „Żyje to, a moje dzieci 
zabrano”. Patrzą na nas jak na dziwadła. „Co tu jeszcze robisz?” pytają. „Czego 
wyjadasz nam chleb?” krzyczą w kolejce. A komu bardziej potrzebna jest strych-
nina? Ano, proszę kiedyś stanąć w kolejce, zobaczy pani sama. Nie wiem, po co 
mi w ogóle ta odrobina życia, by tak rzec. Ta „radość” na widok dzieci i wnuków, 
Panie Boże… Sama zostałam.

Na te słowa Rachela poczuła chłód. Pocieszała się myślą o Wydziale Na-
ukowym, który być może przeniósł się do wygodniejszego lokalu. Teraz, gdy tak 
wiele mieszkań stało pustych, rabin mógł z powodzeniem znaleźć przestronne 
pokoje, może nawet cały budynek? Szła ulicą i przyglądała się domom. Całe 
szeregi były opuszczone. Wylądowała, na przykład, na częściowo opustoszałej 
ulicy Marysińskiej. Podeszła do kooperatywy, gdzie kiedyś pracował Mojsze. Miała 
zwyczaj czekać na niego przed wejściem, a on wynosił jej odrobinę cukru czy 
trochę mąki. Pod masywnym płotem latem kwitły najpiękniejsze kwiaty w getcie.

Weszła do ogrodu rabina, a jej oczy objęły całe smutne piękno tego miejsca. 
Śnieg leżał na grządkach i dachu altanki. Drzewa i krzewy, girlandy szarości… 
płaczące z powodu ich opuszczenia. Wąska ścieżka w głąb ogrodu, zabłocona 
i ścięta lodem, nie zdradzała żadnych śladów. Ciągnęła się jak zmarszczka żalu. 
Droga prowadząca donikąd.

Pociągnęła za dzwonek. W progu stanęła żona rabina ubrana w długi, zimowy 
płaszcz. Jej uśmiech odkrył dwa rzędy zdrowych, białych zębów: – Jak się pani 
miewa, Rachelo? – zwyczajem swego męża wyciągnęła obie ręce w kierunku 
gościa. – Proszę wejść, proszę wejść – zaprosiła. Rachela zapytała o rabina, ale 
kobieta wzruszyła ramionami: – Chyba w pracy – powiedziała i zaraz się zoriento-
wała: – Pani nic nie wie? Chorowała pani, jak słyszałam? Tak, Wydział Naukowy 
został zamknięty przez władze. Mój mąż… Pracuje w mieście, w Litzmannstadt… 
U nich. Córka została jego sekretarką…

W niewielkiej, czystej kuchni było ciepło. Żona rabina zdjęła płaszcz, odkry-
wając czystą suknię z fartuszkiem. Wróciła do uwijania się wokół kuchenki, która 
błyszczała mosiężnymi obręczami i białymi, jasnymi kaflami. Chciała poczęstować 
gościa kawą, ale Rachela stała już przy drzwiach.

Pobiegła do swojego dawnego ucznia, „świętego Kamaszniczka”. Kucharka 
poznała ją: – Piją herbatę – powiedziała z sympatią w głosie i poszła zawołać 
gospodarza.

Kuchnię wypełniały zapachy. Pachniała świeżo zaparzona herbata i wypieki. 
Brytfanka przyciągała wzrok na poły odkrytą zawartością. Dało się słyszeć głos, 
„święty Kamaszniczek” wszedł swoim lekkim, zgrabnym krokiem. Był zarumie-
niony, rozgrzany, usta miał jeszcze różowe i wilgotne od herbaty, którą dopiero 
co pił. Rachela uśmiechnęła się do niego. Miło było popatrzeć na tę chłopięcą, 
jaśniejącą twarz. Jego szczupła figura, dobrze skrojone ubranie, zgrabne ruchy 
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upodobniały go do romantycznej gwiazdy filmu, gdy zbliża się do swojej prima-
donny, aby pochwycić ją w męskie ramiona. – Panno Rachelo – zawołał. – Kopę 
lat! – mocno i szybko potrząsnął jej dłonią. 

Jego piękno dodawało sił. – Chorowałam. Tyfus – poinformowała z pewną 
dumą. Chciała, żeby się przejął i współczuł jej.

I współczuł: – Co też panna mówi! – Kręcił głową. – Tak, tak, to koniec, jak 
mówi lekarz. Trzeba na siebie uważać – zamyślił się, podparł na łokciu i prawą 
dłonią pocierał czoło. W końcu nachylił się do niej i rozłożył ręce: – Niestety, nie 
mogę kontynuować nauki panno Rachelo. Ciężkie czasy. Nie wchodzi do głowy. 
Ciężar nie do zniesienia… Musi mnie pani zrozumieć.

Rozumiała: – Nie po to przyszłam. Chodzi o to, że nie mam pracy.
– Ach tak! – ucieszył się. – Z największą, najlepszą radością, panno Rachelo. 

Dla panny głowę nadstawię, bagatela! Załatwię pannie stanowisko, że całuję 
rączki. Załatwione. Proszę mi zaufać. Nie będzie się panna musiała przemę-
czać, słyszy? Po takiej chorobie z pewnością się należy, nawet mam już pewien 
pomysł… Na przykład… Może przy starociach. Będzie panna tylko odbierać 
zupy… A niech poczeka chwilunię! – Jednym susem zniknął w kuchni. Rachela 
zwróciła uwagę na kucharkę, która weszła z tacą wypełnioną niedojedzonymi, 
spalonymi okruchami ciasta. Jak zahipnotyzowana towarzyszyła każdemu jej 
ruchowi, patrzyła, jak oczyszcza talerze, zbiera okruchy i robi z nich zawiniątko. 
Leżało blisko, wystarczyło wyciągnąć rękę. Ale oto pojawił się Kamaszniczek. – 
Zrobione! – Zawołał i podał jej rękę. – Wie przecież panna Rachela, że robię to 
z sympatii, bo za pannę skoczyłbym w ogień… – Odprowadził ją do drzwi. – Niech 
mi nie dziękuje. Nie ma za co.

Zwróciła się w jego kierunku: – Może mogłabym dostać odrobinę ciasta? 
– Rumieniec zalał po uszy jej twarz, zaczął wręcz palić szyję. Chciała się wytłu-
maczyć, wyjaśnić, że to kaprys po tyfusie.

Kamaszniczek uczynił szeroki, piękny gest w kierunku kucharki: – Ukroi pannie 
Racheli duży kawałek ciasta! – rozkazał i znów zniknął w kuchni.

Szła ulicą, gryzła drobne kęsy ciasta i przeżuwała je zębami, czuła na języku 
i podniebieniu. Była wdzięczna za istnienie „świętych Kamaszniczków”. Rumie-
niec nie schodził z jej policzków. Było w tym coś z grzechu – jej radość życia. 
Grzeszne było jedzenie, zdrowie, całowanie Dawida. To wszystko przemieniło ją 
w żebraczkę. Odebrało jej dumę. Jednak gdy tylko zjadła, zapomniała o cieście 
i wstydzie. Głowa wypełniła się nowymi, wielkimi planami. Nie będzie musiała 
przesiadywać w resorcie. Zostanie sama, popracuje nad sobą. Tyle tygodni nic 
nie robiła. Nie brała do ręki ołówka. Prawie całkowicie zapomniała, że istnieją 
książki. Teraz znowu była ciekawa, z ochotą połykałaby wzrokiem rozrzucone 
na kartach czarne migdałki wiedzy.

Jej dusza znowu zdawała się wić i miotać. Świat ponownie przepełniały barwy, 
światło, tajemnicza świeżość. Stan odzyskiwania wspomnień. Poczuła długo 
nieobecną tęsknotę, tym razem dłoni – aby lepić w glinie. 
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Siedziała w wielkim pomieszczeniu resortu sortowania odpadów i obdrapywała 
łyżką najlepsze resztki, które przylepiły się do blaszanych ścianek menażki. Stół, 
o który opierało się naczynie, wypełniały stosy zmiętych, pogniecionych ubrań: 
sukni, bluzek, koszul – męskich, damskich, dziecięcych. Część już posegrego-
wanych, inne jeszcze przemieszane. Nieprzyjemny zapach tkanin unosił się nad 
stołem. Rachela czuła go tylko rano, zaraz po przyjściu. Teraz odczuwała jedynie 
woń pustej menażki – specyficzną, dobrą woń blachy przesiąkniętej zapachem 
zjedzonej zupy. W pobliżu, na ławach wokół stołu, nachylone nad menażkami 
siedziały pracownice resortu. Większość z nich w średnim wieku, było też tro-
chę staruszek, ale wszystkie w chustkach na głowach, z pochylonymi plecami 
i pomarszczonymi twarzami.

W ogóle szarość, która unosiła się w pokoju, bezbarwne, obdarte ściany, 
brudna lampa świecąca matowo cały dzień nad górą ubrań, sprawiały wrażenie 
wszechobecnej starości i rozpadu.

Kobiety nie przestawały plotkować. Musiały odczuwać rodzaj skrywanej przy-
jemności z opowiadania o swoich nieszczęściach, z przywoływania najbardziej 
nieprzyjemnych, bolesnych chwil z minionego tygodnia, przekazywania mrożą-
cych krew w żyłach „kaczek”, które krążyły po getcie: „Znowu zabierają… Znowu 
zabierają…” Kobiece wargi trzęsły się. Oczy płonęły jak u czarownic. Wyglądało 
to tak, jakby znajdowały się w transie, jakby niewidzialna ręka wybrała je na 
medium, wyrocznię, która przepowiada nieszczęścia.

Problem polegał na tym, że Rachela, chociaż wolna od pracy, musiała cały 
dzień przesiadywać z tymi strasznymi kobietami. Kierownik, dobroduszny, bojaź-
liwy młodzieniaszek, kręcił się jak kurczak pośród stada kwok. To on przydzielił 
ją do tego pokoju. Bał się komisji.

Ale tu żadne komisje nie przychodziły. Tylko wielkie wagony ubrań – tysiące 
płaszczy, tysiące sukni, góry bielizny. Stąd wszystko, posortowane podług jakości 
i koloru, odjeżdżało do pralni i farbiarni.

Nie można tu było również czytać. Ze stołu spoglądały ubrania, często za-
krwawione. Czasami wyglądały tak, jakby wciąż wypełniały je ciała. Kręciło się 
od tego w głowie, zbierało na wymioty. Zamiast więc siedzieć i gapić się w stół, 
Rachela postanowiła spędzać czas na nauce fachu – jak rozpoznać materiał, 
przesortować. Kobiety wzięły ją w obroty i rychło przekonała się, że to praca, 
której nie da się wykonywać w milczeniu. Sama zaczęła gadać i niedługo potem 
poczuła, że się starzeje i wraz z pozostałymi popada w zwątpienie. Jej plany na 
wolne chwile traciły sens.

Trwało to niedługo, w końcu się zbuntowała. Zażądała od kierownika prawa 
do przychodzenia jedynie po zupy. Bojaźliwy młodzieniec nie chciał o tym słyszeć 
i przypomniał jej, że i tak przyszła po protekcji i ma tu istny raj. Ale interwencja 
u „świętego Kamaszniczka” pomogła. Była wolna.

Teraz, gdy nie musiała już siedzieć z kobietami w resorcie, powracały do niej 
w wyobraźni pochylone nad stosami ubrań. Ten resort był najbardziej przerażają-
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cym zakątkiem getta. Nie tylko getta. Miał w sobie coś z grozy greckich tragedii, 
a może więcej – grozy, na którą nie ma jeszcze nazwy. Gdyby można było oddać 
tamtą atmosferę, przynajmniej jej posmak! – myślała. Ponieważ to domagało 
się odmalowania, utrwalenia, choćby nieporadnego, choćby w niewielkim stop-
niu… I Rachela postanowiła ugnieść z gliny grupę kobiet siedzących przy stole 
punktu sortowania staroci. Łatwiej jednak było postanowić niż wykonać. Jedyne, 
co była w stanie odtworzyć, to zmarszczki na twarzach. Glina nie była w stanie 
oddać atmosfery. Nie mogła przytoczyć rozmów, które wydawały się równie 
istotne jak zmarszczki. Porzuciła glinę i wzięła się za ołówek i papier. Trzeba 
było przeprosić się ze słowem. To był jedyny środek, który pozwalał powiedzieć  
cokolwiek.

 
*

Najważniejszą rzeczą, jakiej doświadczyła Rachela w owych dniach, było 
przebudzenie kobiecości. Jakby położyła się do łóżka dziewczynką a wstała 
z choroby kobietą. Sama nie zdawałaby sobie z tego tak jasno sprawy, gdyby 
nie malarz Winter, do którego co jakiś czas zachodziła. Widząc ją, natychmiast 
wpadał w zachwyt: – Zrobiłaś się tak kobieca! Jesteś zakochana!

Pozwalała mu na siebie patrzeć, podziwiać się i często się z nim zgadzała: 
– Tak, jestem zakochana.

Romantyczna, gorąca mgła zachodziła na jego ostre spojrzenie. Uczył ją 
być kobietą: – Nie zapominaj spoglądać na ukochanego jak na mężczyznę, ale 
pamiętaj przy tym, że jest właściwie tylko dzieckiem. Pieść się dla niego, jakbyś 
sama była dzieckiem, nie zapominając przy tym, że przypada ci rola gniazda, 
odpoczynku i dojrzałości. Jesteś ziemią, a on niebem. Jesteś zielenią, on błę-
kitem. Ty jesteś zakorzeniona, on rozmyty. On wiecznie szuka, ty w wieczności 
odnalazłaś. Ty jesteś tłem obrazu. Jesteś zielenią, ale na tej zieleni muszą ukazać 
się barwy. Wszystkie barwy palety i jeszcze więcej. Wówczas twoja zieleń wyda 
mu się piękniejsza. Zmieniaj się. Ubieraj w różnorodność, będąc wciąż taka 
sama. Niebo uwielbia barwy. Samo jej nie posiada. Jego błękit, jego szarość 
i granat pochodzą od ciebie. Ukryj się przed nim, ucieknij i czekaj, podniecając 
i uwodząc. Przyjdzie. Jest niespokojnie ciekawski. Tak chce Stwórca… Z sobie 
znanych powodów.

Tę niespokojną ciekawość wyczytała Rachela w twarzy Berkowicza, gdy spo-
tkali się po raz pierwszy po chorobie. Wszystko, co Winter jej powiedział, jej ciało 
zdawało się umieć na pamięć, wyrażając się w każdym geście w obecności poety.

Od tygodni czekał na nią pod bramą. Początkowo nie potrafił zrobić nic, poza 
patrzeniem na nią. Potem sięgnął do kieszeni koszuli i trzymając w dłoni kartkę 
powiedział: – Mam wiersz! – Zaprowadził ją do bramy, stanęli w zakątku, gdzie 
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światło lampki jaśniej padało na litery. Pospiesznie, łapczywie przeczytał jej wiersz 
do radości. Radości, która fikała koziołki w mrocznym pokoju, która łączyła sufit 
z podłogą, która wywieszała jasne tapety na czerni ścian. Skończywszy czytać, 
podał Racheli kartkę: – To dla pani.

Przeleciała wzrokiem wersy, pozwalając im zabrzmieć w duszy. Zwinęła 
kartkę i schowała do kieszeni. – Trzymam radość w kieszeni – zażartowała 
z wdzięcznością. – Proszę za mną – zawołała. – Właśnie idę na pana podwórze. 
Mój przyjaciel tam mieszka. – Szła u jego boku szybko i lekko.

Nie spuszczał z niej wzroku. Serce nie mogło zaznać spokoju. Szła zbyt szybko. 
Z trudnością za nią nadążał.

– Proszę najpierw zajrzeć do mnie – zaprosił. – Chociaż na chwilę.
– Dobrze – zgodziła się. – Tylko na chwilę.
Poprosił, żeby zaczekała przed chatą, aż zaprowadzi w niej nieco porządku. 

Czekała pod wiśnią, z której skapywał topniejący śnieg. Patrzyła w górę, w kie-
runku okna Dawida. W środku się nie świeciło, domyślała się więc, że nikogo nie 
ma w domu. Bunim wyszedł na próg i zawołał ją. Bez czarnego płaszcza wyglądał 
dużo młodziej. Miał na sobie brązową kraciastą marynarkę. Z kieszonki na piersi 
wystawały żółty, pogryziony ołówek i etui na okulary. W dużych kieszeniach bieliły 
się niezapisane kartki.

W kuchni Berkowicza świeciła blada lampka. Drugi pokój był ciemny. Bunim 
stanął pomiędzy Rachelą i ciemnością, nie pozwalając jej wejść dalej. – Proszę 
tutaj – wskazał na stolik przy kuchence. – Rozpalę dla pani ogień.

– Zaprosił mnie pan tylko na chwilę – zauważyła.
– Dwie chwile – poprosił.
– Zostanę trzy – powiedziała. – Mojego przyjaciela nie ma w domu.
Bardzo się ucieszył. Przystanął, jakby o czymś rozmyślał, w końcu zdecydo-

wał: – Zacznę pani czytać mój poemat… Chce pani?
Przesunął fajerki i zajął się rozpalaniem ognia. Zauważył jednak, że nie ma 

czym napalić. Zniknął w ciemnym pokoju, a Rachela otuliła się płaszczem i posta-
wiła kołnierz. W środku było chłodniej niż na ulicy. Coś niepokojącego i smutnego 
biło od zimnej kuchenki, ścian wokoło, zakurzonych talerzy na półkach, pory-
sowanych garnków, sieci pajęczyn kłębiących się nad popielatymi firankami na 
oknie. Mieszkanie było odcięte od świata. Przypominało izby resortu sortowania 
odpadów. Rachela nie potrafiła odciąć się od tej szarości. Miała wrażenie, że 
tonie po szyję w smutku. Chciała czym prędzej uciec, ratować się. Ale oto wrócił 
Berkowicz. Nie znalazł w drugim pokoju niczego, czym mógłby napalić w piecu. 
Ale znalazł stary sweter żony, Miriam. Powiedział to z błagalnym uśmiechem, 
zmieszany i zawstydzony. Pozwoliła mu zarzucić sweter na ramiona, na płaszcz. 
Lepiej było zostać z nim niż uciekać.

Odnotowała w myślach datę, gdy zaczął czytać jej poemat. Zdawało jej się, 
że to ważne wydarzenie. Sama nie wiedziała dlaczego.

Nazajutrz na poważnie zabrała się za opracowywanie krótkiego opowiadania 



o resorcie, które zamierzała napisać. Szło jej ciężko, przypominanie sobie tamtego 
nastroju było bolesne, bolało też poszukiwanie właściwego języka. Zmęczyła się 
w końcu, zdenerwowała na siebie z powodu tej bezradności. Chwyciła płaszcz 
i zbiegła na ulicę. W bramie spotkała Berkowicza. Czekał na nią. Niewiele bra-
kowało, by wpadli sobie w ramiona.

– Biegnie pani do przyjaciela? – zapytał.
– Tak… Nie… Tak sobie zeszłam.
– Więc proszę ze mną – zawołał. – Pobrałem dziś brykiety. – Spoglądał na 

nią wyczekująco, a gdy dostrzegł na jej twarzy zgodę, zaproponował zawstydzo-
ny: – Proszę mi mówić Symcha.

Przebiegli przez most. Na podwórzu przy Lutomierskiej spotkali Dawida. 
Objął Rachelę i ucałował w oba policzki. – Właśnie do ciebie idę! – Zawołał 
i pociągnął ją za sobą.

Pozwoliła się ciągnąć, rzucając w kierunku Berkowicza promienny uśmiech: 
– Przyjdę do pana rano.

Dawid był radosny. Odebrał nową rację.
– Kochasz mnie tylko wtedy, gdy wychodzi nowa racja i jesteś najedzony – 

żartowała.
– Skoro tak, to w ogóle cię nie kocham, ponieważ nigdy nie jestem najedzony.
Jego dobry nastrój był zaraźliwy. Opowiedział jej, że wyszedł rozkaz, żeby we 

wszystkich kościołach w mieście modlić się za Hitlera, ponieważ jest ciężko chory. 
Powiedział jej, że przeżywa autentyczny przypływ optymizmu i że jest pewien, że 
oboje, ona i on, przeżyją wojnę, a to wymaga szczególnego uświetnienia, teraz, 
na miejscu. I że muszą gdzieś pobiec, żeby chociaż przez chwilę być sami, na 
przykład na górę do sypialni. W końcu nie mógł już wytrzymać i wyrzucił z sie-
bie: – Mam dla ciebie niespodziankę! – Zrobił krótką pauzę, żeby przytrzymać ją 
w niepewności i oznajmił: – Dostaniesz skierowanie do domu wypoczynkowego3! 
– Z dumą uderzył się w pierś: – Sam to załatwiłem, moja droga! Zobacz, jaki 
ze mnie bohater! Co tak na mnie patrzysz? Nie wierzysz we mnie? Sądzisz, że 
zawdzięczamy to doktorowi Lewinowi? Akurat. W jego rękach były tylko detale, to 
ja poruszyłem niebo i ziemię! – Przycisnął ją do siebie i spojrzał wiernie w oczy: 
– Cały tydzień będziesz żreć i żłopać, aż nabierzesz zdrowia i krzepy.

3 W kilku budynkach na Marysinie znajdowały się domy wypoczynkowe przeznaczone dla pracow-
ników gminy, robotników i młodzieży pracującej, w których można było podreperować zdrowie. 
Dostanie się na turnus było czasami szansą na przeżycie, było tam dobre wyżywienie, kuracju-
sze nie pracowali. Domy wypoczynkowe funkcjonowały od jesieni 1941 r. do sierpnia 1943 r.
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(Zeszyt Dawida)

Niedawno przydarzyło mi się kilka dni optymizmu. To już przeszłość. Cieka-
we, że optymizmu nie wzbudziły informacje polityczne, ale raczej coś, co miało 
związek ze mną samym. Dotarło do mnie, że nie jestem w końcu takim egoistą, 
jak myślałem. Dobrze było poczuć, że zrobiło się coś dla bliźniego. Jeszcze nigdy 
tak bardzo nie kochałem Racheli, jak wówczas, gdy się o nią troszczyłem. Zwykle 
kiedy mówię: „Kocham cię”, myślę raczej „Kocham siebie”. Kocham jej miłość 
do mnie. Ale w tamtym okresie, gdy bałem się ją stracić, gdy cieszyłem się z jej 
wyzdrowienia, wszystko wyglądało inaczej. Zaczęło się od tego, że odciąłem 
kromkę ze swojego chleba i wymieniłem ją na jabłko. Bieganie po protekcje, 
naleganie u Lewina o dom wypoczynkowy dla Racheli, wprawiło mnie w nastrój 
nieporównywalny do żadnego innego.

Kilkakrotnie odwiedziłem Rachelę na „daczy”. Jada się tam po królewsku 
przy pięknie przystrojonych stołach. Odbywają się imprezy, wieczorki muzyczne 
i literackie, można zapomnieć o getcie.

Tylko nie wpuszcza się gości, a Rachela musi spać tam całe siedem dni. 
Pozostały nam pogawędki przez płot. Rachela zmieniła się nie do poznania. 
Twarz jej promienieje i jakby podrosła. Cieszył mnie jej widok. Kilka razy przy 
płocie spotkałem naszego sąsiada Berkowicza. Dlaczego się do niej przyczepił, 
nie wiem. Wynosi się na mój widok.

 
*
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Rachela wróciła do domu. Wygląda bardzo dobrze, ale jej nastrój się zepsuł. 
Nie chce zachodzić ze mną do sypialni. Podczas spacerów milczy. Zapytałem, 
co się dzieje, ale powiedziała, że to przez ojca. Dopiero teraz, po powrocie, do-
ciera do niej, że już go nie ma. Rozumiem ją, a jednak irytuje mnie to. Jakby była 
niewdzięczna. Niszczy mi mój własny nastrój. Jasne, że moim obowiązkiem jest 
być przy niej, dodawać jej sił. Ale nie mogę. Chciałbym uciec. Wróciłem więc do 
mojej egoistycznej muszli. Trudno. Nie jestem aniołem. Nie mogę na nią patrzeć, 
gdy jest skwaszona. Nie chadzam do niej. Już cztery dni, a dzisiaj jest piąty. Ona 
też nie przychodzi. Zrobiła się obojętna? Nie kocha mnie już? Trochę mnie to 
męczy. Ale nie daję się, nie będę się przed nią płaszczył. Poza tym widuję znów 
Inkę i Zosię, dwie apetyczne dziewczyny.

 
*

Rachela przyszła poznać powód, dlaczego mnie nie widuje. Jest poważna. 
Kiedyś obłok smutku w jej oczach kusiłby mnie, aby chwycić ją w ramiona 
i uwolnić od przygnębienia pocałunkami. Teraz tylko denerwuje. Złości. – Nie 
mogę znaleźć dla siebie miejsca – powiedziała i poprosiła, żebym z nią zszedł. 
Siedział we mnie demon i to on przemówił: – Nie chce mi się. – Popatrzyła na 
mnie, jakby nie rozumiała. W końcu nie byłoby w tym nic złego, gdybym się 
poddał i zlazł z nią na chwilę na ulicę. Ale za nic tego nie chciałem. Podała mi 
rękę i poprosiła: – Pocałuj mnie. – A ja nienawidzę całować na rozkaz. Całuję, 
kiedy mam ochotę – złożyłem więc pocałunek zimny jak lód. To tylko pogorszyło 
sprawę. Wyszła, a ja za nią nie pobiegłem. Patrzyłem przez okno i widziałem, 
jak odwiedza Berkowicza. To mi dodało otuchy. Nie ma wątpliwości, że mnie 
kocha – dzięki temu dłużej bez niej wytrzymam.

Przede wszystkim wydaje się, że getto poweselało. Ludzie dochodzą do 
siebie po szperze i zimie. Zewsząd jeszcze płynie woda, nie ma gdzie usiąść na 
świeżym powietrzu, ale podwórze znów się ożywiło. Mama znalazła koleżanki 
wśród nowych sąsiadek. Wieczorami schodzi też na dół do Motla. Ja i Abramek 
spędzamy czas w bramie. Można tam spotkać grupkę młodzieży komunistycznej. 
Czerwoni dopiero teraz przystąpili do prawdziwej propagandy. Po tym, jak rozniosła 
się wieść, że Moskwa ponownie uznała istnienie partii komunistycznej. O pakcie 
Mołotowa z Hitlerem nie rozmawiają chętnie, ale gdy ich przycisnąć do muru, 
twierdzą, że był to ratunek dla świata i dla proletariatu. U nich im ciemniej, tym 
jaśniej. Ogólnie rzecz biorąc dyskutuje z nimi Abramek, ponieważ mnie te spory 
wydają się bezsensowne i śmieszne. Każdy krzyczy po swojemu, nikt nikogo nie 
słucha. Powtarza się fanatycznie ten sam refren, całkiem jak u religijnych. Każdy 
trzyma się tego, w co wierzy, zamykając oczy na logikę i rozum. Może tak będzie 
lepiej, co zrobić. Wiara w Związek Radziecki utrzymuje komunistów przy życiu.
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Myślę, że trzeba odłożyć dyskusje na później. Przeżyjmy najpierw wojnę. Nie 
rozumiem partii, nawet własnej. Kłócą się o przebrzmiałe pojęcia. Może wszystko 
się zmieni, gdy stąd wyjdziemy? Przechodzimy przecież kataklizm, który unice-
stwia nie tylko życie, ale też teorie i ideologie.

W gruncie rzeczy wciąż jestem optymistą i mam nadzieję, że wszystko skończy 
się dobrze (co się tyczy mnie, bo dla tych, co wyjechali, wszystko się już skończyło 
– ostatecznie). Może się oszukuję, żeby trwać? Czasem brakuje mi rozmów ze 
Sprzedawcą Toffi. Rozmowa z nim nie zaspokajała potrzeby odpowiedzi, a jednak 
dawała coś, trudno stwierdzić co. Teraz człowiek oszalał. Podczas szpery bronił 
swoich dzieci przed zabraniem i policjant kopnął go w głowę. Dzisiaj kręci się 
i płacze. Nie da się go zrozumieć.

Grecki mędrzec powiedział: „Daj mi punkt oparcia, a wzruszę ziemię”. Daj 
mi Boże punkt oparcia, abym mógł pojąć świat. Daj mi bazę, formułę, która po-
twierdziłaby mój optymizm – żeby nie był tylko sztucznym pancerzem w chwili 
zagubienia.

Po godzinie policyjnej chodzę często do Cukermana. Posiada mapę Europy 
i Azji, która jest podwójnie droga, ponieważ znajdują się na niej dokładne ozna-
czenia przebiegu wojny od początku do dzisiaj.

U Cukermana spotykam jego córkę Bellę, koleżankę z klasy Racheli. Kiedyś, 
w pierwszym roku istnienia getta, przesiadywała na balkonie w słomkowym 
kapeluszu, a ja marzyłem, żeby ujrzeć jej twarz. Teraz widuję ją z bliska. Jest 
brzydka i zasuszona. Kiedyś zażartowałem w zeszycie, że być może tak dzieje 
się ze wszystkimi ideałami, gdy przyjrzeć się im z bliska. Dzisiaj dochodzę do 
wniosku, że Bella jest w swojej szpetocie w pewien sposób piękna (czy tak też 
jest z ideałami?). Ma piękne oczy – łagodne, smutne, nieobecne. I zagadka: 
dlaczego smutek Racheli jest nieprzyjemny i każe mi uciekać, a smutek Belli  
przyciąga? Kto to zrozumie?

Kiedy zachodzę do Cukermanów, od razu robi mi się weselej. Zabawiam cho-
rego i jego córkę, zgrywam huraoptymizm, a mój nastrój wręcz poprawia się, gdy 
przychodzi młodsza córka Cukermana, Dziunia, z mężem, doktorem Lewinem. 
Wraz z Dziunią wzajemnie nakręcamy się do żartów. Obecność Lewina w niczym 
nie przeszkadza. Ilekroć go widzę, czuję kłucie w sercu, że zaraz obwieści mi 
jakąś straszliwą nowinę, ale zostaliśmy przyjaciółmi. Wspólny los naszych ojców 
zbliżył nas do siebie. Jesteśmy braćmi losu. Od czasu do czasu prowadzimy 
interesujące rozmowy.

Zbliża się wiosna. Na podwórzu ludzie zaczynają mierzyć ziemię i dzielić 
działki1. Pomiędzy sąsiadami wybuchają kłótnie o wolne zagony, które pozostawili 

1 Ze względu na panujący w getcie głód mieszkańcy starali się zagospodarować każdy możliwy 
kawałek ziemi, by wyhodować warzywa i owoce nadające się do jedzenia. Największe plantacje 
znajdowały się na Marysinie i walka o nie była przedmiotem korupcji.
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po sobie wysiedleni. Mnie nie przychodzi na myśl bić się o działkę. Odstręcza 
mnie walka, przepychanki, złość. Mama czyni mi wyrzuty i krytykuje. Ponownie 
odkryła, że mam dwie lewe ręce. Abramek też mnie męczy. Sam, powiada, nie 
jest w stanie niczego zdziałać. Co mogę zrobić? Nie mam choćby grama energii.

Ostatnio śni mi się, że jestem niemieckim żołnierzem.

 
*

Miałem kilka dni pełnych energii. Zaniosłem podanie o działkę na Marysinie. 
Nie robię sobie wielkich nadziei. Największe obszary, ogrody i sady, biorą dla 
siebie szychy. Na głowę każdego mieszkańca getta powinno przypadać około 
pięćdziesięciu metrów kwadratowych. Wygląda jednak na to, że niektóre głowy 
są większe. Na przykład głowa Prezesa jest gigantyczna. Przydzielił sobie ni 
mniej, ni więcej tylko czterdzieści tysięcy metrów kwadratowych. A co dopiero 
inni! Co więc może zostać dla tak drobnych główek jak nasze?

Zaniosłem też podanie o zgodę na kupno butów dla mamy. Od mokrej podłogi 
w obieralni rozpadły jej się trepy. Zobaczymy, co uda mi się zdziałać.

Nocą obudził mnie hałas z podwórza. Stukano w drzwi. Zabierano ludzi z łó-
żek – na wywózkę. Getto ma dostarczyć tysiąc głów. Nikt nie chce iść. Policja 
zebrała już kontyngent, ale schwytani rozbiegli się.

Ósmego maja mijają trzy lata od zamknięcia getta2. Wiele resortów będzie 
świętować swoje jubileusze. Organizują bankiety, imprezy, wystawy produktów. 
Prezes nie odżegnuje się od takich rzeczy. Przychodzi na zabawy, wygłasza mowy 
i krzyczy: „Mój resort, moi robotnicy, moje getto!” Zgromadzeni odpłacają mu 
chwalbą. Wręczają mu prezenty a on się prezentami odwdzięcza – niewielkim 
przydziałem dla robotników, talonem dla majstrów i kierowników3. Jednym sło-
wem, całują się po gębach.

Dzisiaj miały miejsce intensywne przygotowania do wystawy w naszym resor-
cie papierniczym, gdy przyszedł policjant i po cichu zabrał do domu dwóch braci 
i kuzyna. Wkrótce zaczęto szeptać, że po zamknięciu będzie obława. Będą łapać 
na ulicach. W drodze do domu wybuchła panika. Ludzie biegli jak szaleni, a ja 
wraz z nimi. Chociaż nawet przez myśl mi nie przeszło, że można mnie schwytać. 

2 Do końca kwietnia 1940 r. getto miało charakter otwarty, Żydzi mogli wychodzić poza jego teren. 
Od maja getto zostało otoczone zasiekami z drutu kolczastego i zarówno wejście, jak i wyjście 
odbywało się wyłącznie za zgodą niemieckich władz na podstawie specjalnych przepustek. 

3 Faktycznie w getcie świętowano kolejne jubileusze, organizowano z tej okazji rewie, koncerty, przy-
gotowywano prezenty dla Rumkowskiego, wybijano pamiątkowe medale. Resorty, a zwłaszcza kie-
rujące nimi osoby, otrzymywały wtedy dodatkowe przydziały i talony żywnościowe.
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Mówi się, że część już wyjechała. Że wyjeżdżający odmawiali psalmy, a policja, 
która ich prowadziła, płakała.

Z wiśnią stał się cud. Nikt już jej nie dawał szans. Zeszłego lata stale zżerało 
ją robactwo. Trawa wokół też rośnie, wraca „ogród”. Sąsiedzi rozkładają się na 
podwórzu i grzebią w ziemi. Bella Cukerman każdego wieczoru wyprowadza 
ojca na balkon. Pan Samuel kaszle i dosłownie gaśnie w oczach. Na podwórzu 
mówi się, że ma „galopkę”4. Zachodzę do niego na balkon i staram się dodać 
mu otuchy dobrymi wiadomościami. Jest to coraz trudniejsze.

Rachela często przychodzi na nasze podwórze. Mój Abramek należy do kółka 
samokształceniowego, które znów zaczęła prowadzić. Czasami ich spotkania 
odbywają się w naszym domu. Wówczas zostaje u nas na noc. Spędzamy razem 
wieczór, chodzimy po podwórzu. Czasem na progu swojej chaty pojawia się Ber-
kowicz. Rozczochrany, z rękami w kieszeniach, gapi się na nas krótkowzrocznymi 
oczami i uśmiecha głupawo. Czasem na nasz widok wskakuje do swojej chaty 
i zatrzaskuje drzwi. Dziwak. Gdy próbuję z niego zakpić, Rachela się złości. W jaki 
sposób potrafi dogadać się z kimś takim, tego zupełnie nie rozumiem.

Dzisiaj wpadła mi w ucho na ulicy niezwykła informacja. W Warszawie wy-
buchła rewolta5. Żydzi i Polacy stawiają opór z bronią w ręku. Nie dają przepro-
wadzić deportacji. Mówi się, że resorty w warszawskim getcie płoną, a Niemcy 
bombardują kwartały z samolotów.

 
*

Z mojego podania w sprawie działki oczywiście nic nie wyszło, podobnie 
jak z butów dla mamy (szczęśliwie nadchodzi lato, w podartych trepach będzie 
mieć wentylację).

Poszedłem poczekać na Szymona, szefa naszej młodzieżówki6. Słucha audycji 
w „Świcie”, które nadawane są codziennie o siódmej trzydzieści. Wygląda na 
to, że cały komitet partyjny poszedł do chazana posłuchać wiadomości. Wieści 
z Warszawy są pewne. Opór występuje wyłącznie w getcie. Nie do wiary. Dzisiaj 

4 Galopka – gruźlica, która w przeszłości znana była jako suchoty (także galopujące suchoty), które 
prowadziły do ciężkiego wyniszczenia organizmu i śmierci.

5 19 kwietnia 1943 r. wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Kilkuset bojowników zaatako-
wało oddziały niemieckie wkraczające na teren żydowskiej dzielnicy, by ostatecznie zlikwidować 
getto. Jednocześnie Armia Krajowa podjęła działania mające wesprzeć walczących, jednak miały 
one ograniczony zasięg.

6 Pierwowzorem postaci Szymona był Bono Wiener (1920–1995), bundysta, działacz młodzieżówki, 
słuchacz radia, po wojnie wyemigrował do Australii. Drugi mąż Chavy Rosenfarb.
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pierwszy dzień Pesach7. Towarzystwo ubrało się w najlepsze ciuchy i debatowali 
wciąż o warszawskim powstaniu. Wszyscy mamy dreszcze – dreszcze dumy, 
napięcia, strachu. Skoro Niemcy wzięli się za likwidację getta w Warszawie, to 
zły znak. Nasi optymiści powiadają, że z nami to nie przejdzie. Po pierwsze dla-
tego, że nie leżymy w granicach Gubernatorstwa8. Po drugie, ponieważ jesteśmy 
obozem pracy, bez nas przemysł niemiecki nie istnieje. Po trzecie, ponieważ, 
ponieważ, ponieważ…

 
*

To prawda! Warszawskie getto walczy! Warszawskie getto bije się! Powsta-
nie. Nie ma wątpliwości. Biegam na wszystkie spotkania organizacji. Wszyscy 
rozmawiają o Warszawie, ale myślą o Łodzi, o naszym losie.

Widuję się z Rachelą codziennie. W tym tygodniu nocowała u nas dwukrotnie. 
Jesteśmy oboje niespokojni. Nosi nas. To znaczy, gdy spacerujemy. Tak naprawdę 
biegamy, pędzimy na Marysin. Drzewa kwitną. Na działkach zielenieją botwina, 
marchew i ziemniaki. Trawa jest miękka, a słońce łagodne. Być może podobna 
pogoda panuje w Warszawie. Pesach. Święto wyzwolenia. Próbuję sobie wyobra-
zić, jak to tam wygląda… W warszawskim getcie.

Dzisiaj poszliśmy na działkę Racheli, dała mi pęczek rzodkiewek. Potem 
poszliśmy do domków gimnazjum. Teraz mieści się tam resort. Wieczorem jest 
cicho. Znaleźliśmy ławkę pod oknem klasy Racheli. Siedzieliśmy tam kiedyś. 
Kiedyś. Kiedy? 

Tam na ławce zapytałem Rachelę, czy wierzy w bohaterstwo. Odpowiedziała, 
że tak. Zapytałem ją, czy Żydzi z Warszawy są bohaterami. Popatrzyła na mnie 
ze zdumieniem i powiedziała: – Oczywiście.

– Wierzysz, że gdyby czekała nas likwidacja, też byśmy się bronili? – Spy-
tałem ją.

– Wątpię – odparła.
– Skoro tak, jesteśmy tchórzami – powiedziałem. – Jak to się dzieje, że 

w jednym mieście mieszkają bohaterowie, w drugim zaś tchórze?
Powiedziała, że nie wie, jak to się dzieje. Możliwe, że to zależy od przywódz-

twa, od ogólnej atmosfery, od warunków. W naszym szczelnie zamkniętym getcie 
powstanie z bronią w ręku jest niemożliwe. Powiedziała, że nie ma pewności, czy 

7 Powstanie w getcie warszawskim wybuchło w wigilię święta Pesach.

8 W 1939 r. Łódź została wcielona bezpośrednio do Rzeszy i znalazła się w obrębie tzw. Kraju Warty, 
natomiast Warszawa znajdowała się na ziemiach polskich okupowanych przez Niemcy, na terenie 
tzw. Generalnego Gubernatorstwa.
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to naprawdę tchórzostwo, jest natomiast pewna, że postawa Żydów z Warszawy 
to przejaw bohaterstwa.

Odpowiedziałem, że nie wierzę w bohaterstwo. Każdy człowiek ma chwile, 
gdy jest bohaterem, i chwile, gdy jest tchórzem. Na przykład w czasie szpery. 
Czasem robiłem w portki, a czasem byłem całkiem odważny. Tak to jest.

Czym jest odwaga? Męstwo? Dużo o tym myślę. Dzieci często są odważne, 
igrają z ogniem. Czynią tak z lekkomyślności i braku zrozumienia niebezpie-
czeństwa. Zdarzają się dorośli, którzy zachowują się podobnie, i ich nazywa się 
mężnymi. Prawdziwa odwaga oznacza świadomość niebezpieczeństwa, a jednak 
podjęcie działania. Myślę o ludziach, którzy dokonują bohaterskich czynów. 
Czy boją się śmierci? Jeśli tak, jakim cudem robią to, co robią? Strach odbiera 
przecież władzę nad ciałem, czyni bezradnym. Być może zatracają się w swoim 
czynie, w postępowaniu, do tego stopnia, że zapominają o niebezpieczeństwie 
i śmierci. Człowiek czuje się rozgorączkowany, musi skoncentrować na czynie 
całą uwagę, więc bohaterowie nie są w stanie myśleć o niczym innym. I w ten 
sposób przezwyciężają strach. Szczególnie dzieje się tak, gdy ma się cel, którego 
osiągnięcie wydaje się ważniejsze niż własne życie.

Chciałbym być w skórze Żydów z Warszawy. Zrozumieć, jaki jest ich cel. To-
warzystwo twierdzi, że nie chodzi o ratowanie pozostałej garstki ludzi (jest ich 
już nie więcej jak czterdzieści tysięcy), co wydaje się niemożliwe. Chodzi raczej 
o uratowanie honoru, honoru nas wszystkich, mordowanych rodziców, przyja-
ciół, sąsiadów. Bojownicy pragną zetrzeć hańbę i udowodnić, że krew żydowska 
nie jest tania. Czyż jednak nie jest tania tak czy owak? A gdy słyszę ów refren 
o hańbie, zgrzytam zębami. Mowa o naszej hańbie, nie niemieckiej. Ja zaś widzę 
w powstaniu zarówno akt odwagi, jak i desperacji. Żydzi w Warszawie dostali 
możliwość otwartej walki z Niemcem i ją podjęli. Skazani tak czy siak, nie walczą 
o życie czy honorową śmierć – walczą za ideał wolności.

Na Marysinie miało miejsce ostatnie spotkanie naszego koła młodzieżowego. 
Na trawie. Zachodzące słońce grzało miło. Powietrze był przyjemne. Szymon zdał 
raport. Dyskutowano o Warszawie. Czuło się słońce i wiosnę, ale tematem była 
tylko Warszawa. Zabrałem głos zaraz po jednym z towarzyszy, który rozgadał się 
o tym, że my, łodzianie, jesteśmy tchórzami. Zagotowało się we mnie. Zapytałem 
ich, czy zostaliśmy ulepieni z innej gliny niż warszawiacy? Wytłumaczyłem, że 
męstwa, jakie wykazujemy codziennie bez broni w ręku, nie da się tak po pro-
stu zignorować. Że odwaga przejawia się też w naszym życiu i tak, w rzadkich 
momentach także w moim.

 
*
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Nie do wiary. Już dwa tygodnie. Warszawskie getto ciągle się trzyma. Z dnia na 
dzień bojownicy urastają w moich oczach, darzę ich coraz większym podziwem. 
Chciałbym wiedzieć o nich więcej. Skąd mają broń? Jak wyglądają fizycznie? 
Czy mają opuchnięte nogi? Odwapnienie? Gruźlicę? Modlę się za nich w sercu.

 
*

Rozegrałem dzisiaj partię szachów z Adamem Rozenbergiem. Wszyscy mówią, 
że pracuje dla Kripo. Boję się z nim wygrywać, ale przecież nie przegram i nie 
oddam tych kilku marek, które płaci mi za każdą wygraną partię. Gdy wygrywa, 
łysa głowa połyskuje mu i uśmiecha się do mnie całym szeregiem metalowych 
koronek w ustach. Gdy przegrywa, spogląda takimi oczami, że ciarki przechodzą 
po plecach. A jednak: wygrywam z nim, kiedy tylko mogę – to jest mój akt odwagi.

Wydano małą rację dodatkową: cztery deko margaryny, pięć deko twarogu, 
pół kilo marchwi i dziesięć „śmierdziuszek”9. Także trzy kilo pietruszki. Gotujemy 
codziennie zupę z pietruszki, a ja czuję, że w brzuchu rośnie mi pietruszkowy 
folwark.

Powstanie w Warszawie trwa już dwa i pół tygodnia. Gdy tylko sobie o tym 
przypominam, czuję ból, jakby odzywał się zepsuty ząb. I muszę z kimś poroz-
mawiać. Ale z Cukermanem, u którego często goszczę, nie da się poruszać 
tematu Warszawy. Gdy tylko zagajam rozmowę, zaczyna się trząść i nie wiem, 
czy to z gorączki, czy z podniecenia. Słowa wypadają mu z ust pogmatwane, 
ciężko sapie. Za to znalazłem dobrą rozmówczynię, jego córkę Dziunię, tak jak 
ja zainteresowaną tą sprawą. Pytam ją, co by było, gdyby Żydzi w Warszawie nie 
mieli broni? Czy z gołymi pięściami rzuciliby się na Niemca? Dziunia mówi, że 
tak. Ja wątpię. Przyspieszyliby może swój kres, a nie wierzę, że takie świadome 
samobójstwo ogółu jest możliwe. Przede wszystkim należy w takich wypadkach 
mieć pewność, że wszelkie drogi do przetrwania zostały odcięte, że nie ma już 
nadziei. Ale do chwili śmierci przecież nikt nie wierzy w ostateczność. Dziunia 
pyta mnie, co moim zdaniem powinniśmy zrobić, gdy nastąpi całkowita likwida-
cja naszego getta. Odpowiadam zgodnie z prawdą, że nie mam pojęcia, że nie 
potrafię nawet przewidzieć własnego zachowania. Może padnę sparaliżowany, 
a może rzucę się na Niemca, który będzie mnie prowadził na śmierć. Jak mocno 
bym próbował wczuć się w taką sytuację, wydaje mi się niemożliwa, wykluczona. 
Że śmierć się o mnie upomni? Do ostatniego tchu wierzyłbym w cud i w tym 
wyczekiwaniu być może zginął.

9  W oryg. sztinkfisz (jid.) – cuchnące ryby.
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Dzień minął dobrze. Wypasiony jak świnia Adam Rozenberg znowu przyszedł 
zagrać w szachy. Mam nie lada problem moralny: Czy można grać z taką osobą? 
Powiedziałem mu dziś, że jeśli wygram, nie oczekuję zapłaty „rumkami”, skoro 
i tak nie można za nie nic dostać, ale chcę cukier, chleb albo marmoladę. Ku 
memu zdumieniu zgodził się z wielką chęcią. Wygrałem i jest mi winien pięć deko 
cukru i dziesięć deko chleba. Wychodząc, zapytał mnie, czy znam Cukermana i czy 
wiem, co u niego słychać. Powiedziałem mu, że Cukerman ma „galopkę”, a gdy 
to usłyszał, roześmiał się jak demon i z wielkiej radości zaczął obiema dłońmi 
gładzić resztkę włosów, jakie zostały mu za uszami. Zdawało mi się prawie, że 
więcej nie chcę go widzieć na oczy, że w żadne szachy z nim nie zagram. Ugryzłem 
się w język i przełknąłem złość. Gdy wyszedł, mój Abramek zażartował: – Nie ma 
niczego brzydszego, niż łysy, który udaje, że wciąż posiada włosy. Z łysiny wynika 
jedna dobra rzecz. Nie trzeba używać grzebienia, człowiek ciągle jest uczesany.

Rachelę przepełniała radość. Powstał nielegalny wydział oświaty. Będą uczyć 
dzieci uratowane z akcji i pracujące w resortach. Klasy urządzą w zakamarkach 
zakładów pracy. Rachelę przydzielono do resortu metalowego numer 210. Jako 
nauczycielkę.

Ja swoją karierę nauczycielską zakończyłem. Od miesiąca nie miałem też 
w ręku książki. Nie myślę o studiowaniu. Jedyne, co mnie interesuje, to kiedy 
nastąpi koniec wojny. Moim jedynym celem jest wytrwać i wyrwać Niemcowi 
każdy kolejny dzień.

W resorcie mój umysł jest zupełnie otępiały. Przed południem zliczam godziny 
do zupy. Po południu – godziny do fajrantu. W domu większość czasu zajmuje 
sprzątanie, gotowanie, wydobywanie racji. Mama jest przy tym marną pomocą. 
Wraca z obieralni i włazi od razu do łóżka. Abramek stara się, organizuje, ale nie 
myśli o domu. Biega. Został aktywistą, podporą ruchu młodzieżowego. Chociaż 
ma smarki pod nosem i wyciera je rękawem. Ale wyszedł na ludzi. Nosi fryzurę 
na jeża, obejmuje dziewczęta ze swojej grupy. Wczoraj zapytał mnie w tajemnicy, 
czy też należę do „piątki”. Nie wiedziałem, co odpowiedzieć, niczego nie chciał mi 
tłumaczyć. Ale nie jestem głupi. Widocznie organizacja stworzyła coś w rodzaju 
organizacji bojowej. Czemu nie wciągnięto mnie do „piątki”? Jakie trzeba mieć kom-
petencje, które w oczach partyjnych bonzów posiada mój mały Abramek, a ja nie? 
Boli mnie to. Chociaż z drugiej strony, jestem szczęśliwy. I tak nie wierzę w głupie 
zabawy w bojowców. Inspirują się przykładem Warszawy – a nic z tego nie wynika.

10 Wydział Metalowy II powstał przy ul. Smugowej 12 początkowo jako filia Resortu Metalowego 
przy ul. Zgierskiej 56, potem jako samodzielna placówka. Wykonywał wszelkie prace metalowe 
na wewnętrzne potrzeby getta.
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Samuel gorączkował, a jednak miał jasny ogląd rzeczywistości. Przebywał 
w pokoju, który kiedyś należał do jego córek, blisko balkonu. Leżąc w łóżku, 
mógł przez otwarte drzwi dojrzeć konary wiśni i dachy szop straży pożarnej na 
sąsiednim podwórzu. Gdy odwrócił głowę w drugą stronę, widział Bellę, która 
nie odstępowała go na krok. Uśmiech, którym darzyła tylko jego, pomagał mu 
poczuć wiosnę.

Przywiązanie, które kiedyś do siebie czuli, wydawało się wstępem do intym-
nego związku, jaki teraz ich łączył. Okres separacji minął, uległ zatarciu przez 
teraźniejszość. Mniej rozmawiali, rozumieli się bez słów. Oczy Belli przypominały 
Samuelowi ciche statki, które po burzy gniewu i złości dotarły do wielkiego 
portu. Byłoby dziwne, gdyby jej poświęcenie nie pomagało mu znosić choroby, 
gdyby nie polepszało mu się wraz z poprawą samopoczucia. Ponieważ i on nie 
odczuwał ani potrzeby buntu, ani gniewu. Przeciwnie, czuł się silny. Udało mu 
się coś osiągnąć. Zwycięsko przeszedł przez fale, które miały go zatopić. Miał 
dwie piękne córki, które poniosą dalej sztandar wolności do wymarzonej krainy. 
On sam w swej sile był zbyt zmęczony… Zbyt zmęczony.

Pewnego wieczoru przywołał ją do siebie i kazał zabrać wszystkie notatki 
do książki, którą zamierzał napisać i nie napisał, zapakować je w grube płótno 
i dobrze ukryć.

Popatrzyła na niego ze zdumieniem: – Dlaczego, tatusiu?
Odpowiedział: – Każdy człowiek nosi w swoim życiu pomysł na książkę. Ale 

tylko pisarz jest w stanie ją napisać.
Nie zrozumiała. Jakże naiwna jeszcze była, niezdolna pojąć prawdę. Jej 

pewność, że Samuel lada dzień stanie na nogi, nie ułatwiała mu tego, co chciał 
jej powiedzieć.
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Uśmiechnęła się mądrze i odezwała z wiarą, pobożnie, wycierając pot z jego 
czoła: – Napiszesz historię łódzkich Żydów. Oboje napiszemy. Pora, żebym też 
się czegoś dowiedziała… Będziemy pracować razem. – Powiedziała to z prze-
konaniem, a zarazem z chęcią przypodobania się ojcu. Czekała na pochwałę. 
– Co, tatusiu? Zamkniemy się w twoim pokoju i nie wpuścimy nikogo, dopóki 
nie skończymy książki.

– Tak – zgodził się i kontynuował: – Zapakuj porządnie… Szkoda, żeby notatki 
przepadły… Zakop w piwnicy… W razie, gdyby miała przyjść akcja… rewizja.

– Tymczasowo – zgodziła się. – Aż wyzdrowiejesz. – I uśmiechnęła się: – 
Jesteś kapryśny, tatusiu.

Zagryzł wargi. Jak mógłby sprawić jej ból i sprowadzić na ziemię? A jednak 
musiał, dla jej własnego dobra. Wieczorem, gdy poczuł się lepiej i miał więcej 
sił, odezwał się do niej: – Bello, ty wiesz jak ze mną jest?

– Tak – odpowiedziała cicho. – Michał mi powiedział. Masz chore płuca.
– Bardzo chore…
Czuła się dojrzale, jak doświadczona życiowo matka: – Wyzdrowiejesz. Na 

zewnątrz jest ciepło i zbliża się lato.
– Chcę, żebyś uczyniła z notatkami to, co mi obiecałaś. Po wojnie muszą 

trafić do archiwum, dopóki nie dotrze do nich historyk i… Może zdołasz znaleźć 
gdzieś trochę ceraty… Dobrze je zawinąć przed wilgocią.

– Ile razy musisz mi to powtarzać, tatusiu? – Głaskała jego mokre czoło.
– Dlaczego nie robisz tego, co ci każę? – Wykrzyknął sfrustrowany.
Przypadła do jego twarzy: – Sza, tatusiu, nie złość się. Zrobię, co mi każesz, 

przysięgam… – Przygryzła paznokieć i rozpłakała się. Z poczucia winy chciał 
podnieść dłoń do jej twarzy. Ale ręka była ciężka i nie chciała się poruszyć. Bella 
długo leżała z wilgotnymi policzkami przytulona do jego przepoconej koszuli. 
W pokoju panowała wieczorna szarość. Ciepłe cienie chodziły po meblach, po 
ścianach. Przez otwarte drzwi balkonowe wiał łagodny, leniwy wiatr. Liście na 
zewnątrz, na wiśni, szumiały cicho.

W końcu odkleiła od niego twarz i wyszła się umyć. Pozostał sam – jego zmysły 
mogły swobodnie doświadczać wszystkich cieni i świateł, najdrobniejszych nitek 
ciszy. Był płonącym cierniem w milczeniu pochłaniającym wszystko wokół, którego 
każdy oddech kłuł, syczał, parzył. Płonąc tak, cieszył się spokojem – nie tylko 
tym, który go otaczał, ale też wewnętrznym. Triumfował we wszystkich wojnach, 
uciszył wszystkie burze, spłacił wszystkie długi, odkupił wszystkie grzechy. Co 
za wspaniała wolność! Nieskończona. Mógł przemieszczać się po niej od jednej 
nieskończoności do drugiej, ponad wszelkimi granicami, wszelkimi horyzontami. 
Śpiewna, czarowna wolność.

Dużo myślał o życiu. Gorączkował życiem i wybuchał nim w ciszy. Ale oży-
wienie, które teraz odczuwał, sprowadziło chłodne myśli. Rozum był surowym 
sędzią. Samuel zbyt szybko i zbyt łatwo zrzucił z siebie poczucie winy. Ponieważ 
wolność życia miała swoje granice, nie była nieskończona. Kończyła się tam, 
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gdzie zaczynała się wolność drugiego człowieka. Nie zadawać bólu, nie krzyw-
dzić – tu znajdował się jej kres. A przecież musiał krzywdzić i sprawiać ból Belli 
prawdą, do której winien był ją przygotować. Skoro zaś nic nie mógł zrobić, to 
co z krzywdzeniem jej, Dziuni, a nawet Michała, owego nieznajomego, który stał 
się jak brat i syn – jedzeniem twarogu i piciem mleka, które załatwiali, wyprze-
dając własne racje? Sprzedając swój chleb za leki, które i tak nie pomagają? 
Ogień w ciele trawił nie tylko jego, ale także jego dzieci. Jak mógł na to pozwolić 
i jednocześnie czuć, że odniósł triumf?

Bella wróciła odświeżona. Uśmiech, którym darzyła tylko ojca, znów pojawił 
się na jej twarzy. Przyniosła talerzyk twarogu ze śmietaną i zaczęła go karmić. 
Przełknął kilka łyżek i odsunął od siebie jej rękę. – Idź na powietrze – poprosił. 
– Idź, przespaceruj się.

Wzruszała ramionami: – Nie chce mi się… A tu nie można narzekać na po-
wietrze.

Powietrze w pokoju było dobre. Bella uśmiechnęła się, gdy Samuel odetchnął 
nim z wysiłkiem.

Wczesne wieczory były zwykle ciężkie, krytyczne. Później robiło się lżej. Dziunia 
i Michał przychodzili posiedzieć przy łóżku, porozmawiać z nim, ponad nim, poza 
nim. Dobrze było posłuchać, wiedzieć i nie wiedzieć, o co chodzi, czuć szelest 
rozmowy, jakby wiśnia szemrała liśćmi w tym właśnie pokoju, nad głową. Być 
częścią tego szelestu, a jednak leżeć z boku.

Michał badał Samuela i nic nie mówił. Samuel już dawno przestał pytać.
Podczas takich odwiedzin, niczym nie różniących się od tych wcześniejszych, 

Bella odprowadziła Michała i Dziunię i dostrzegła nagle, że twarz siostry wykrzy-
wia się w grymasie płaczu. Objęła ją: – Nie musisz niczego przynosić – głaskała 
Dziunię. – Dam sobie radę. Tata je niewiele.

Wówczas Michał chwycił ją za ramię i patrząc jej w twarz powiedział: – Chodź, 
obiecałem tacie, że przejdziesz się z nami po podwórzu.

Szli wąskimi ścieżkami wśród kwitnących grządek. Ziemniaki i botwina koły-
sały się na wieczornym wietrze. Michał wciąż trzymał mocno Bellę za ramię, aż 
przypomniała sobie, jak przyjemnie się spaceruje opierając się o męski bark. 
Czuła szum w głowie. Coś szeleściło i bulgotało w krwi, wzbudzało zamęt w ca-
łym ciele. – Wiesz, Michale – zrobiła się rozmowna i ufna, niespodziewanie dla 
samej siebie. – Kiedyś kochałam chłopca, Mietka… Był inny niż ty… Gdy mnie 
tak trzymasz… – zagryzła wargi. Mówiła głupstwa i cieszyła się, że ani Michał, 
ani Dziunia nie przywiązują wagi do jej słów. Lecz nagle jej umysł przeszyło jakby 
ostrze noża. Stanęła i wyrwała się Michałowi: – Chcesz mi coś powiedzieć o tacie.

– Tak – powiedział cicho.
Szybko zasłoniła uszy rękami: – Nie chcę słyszeć! – Stali pod wiśnią. Białe 

płatki opadały na ich głowy. Twarz Belli skryta w dłoniach wykrzywiała się i kur-
czyła jak twarz staruchy. Oczy miała czarne, głębokie i przerażone. Trudno było 
na nią patrzeć, a już niemożliwością przyglądać się małej, zapłakanej twarzyczce 



326

Dziuni. Michał musiał zebrać się w sobie. Obiecał to Samuelowi. Zobowiązał się. 
Ale Bella poderwała się z miejsca. – Nienawidzę cię! Nie chcę cię więcej widzieć! 
Nigdy! – Wrzeszczała histerycznie i pobiegła do domu, gubiąc białe płatki, które 
osiadły na jej głowie i ramionach.

Od czasu do czasu zdarzało się, że Samuelowi spadała temperatura i opuszczał 
go dziwaczny patos spowodowany gorączką. Wówczas bardzo wyraźnie odczuwał 
czas. Nie biegł on za szybko ani za wolno. Kiedyś, gdy poświęcał się budowaniu, 
tworzeniu, czas zawsze zdawał się biec zbyt pospiesznie. Z kolei w getcie do-
padało nieraz Samuela dojmujące uczucie, że zastygł w miejscu. Tutaj jednak, 
w łóżku, gdy puszczała gorączka, poczucie czasu dopasowywało się do zegara. 
Potrafił z łatwością zgadnąć, kiedy minęła godzina lub dwie, kiedy kwadrans czy 
dziesięć minut. Bawił się tym – mierzeniem czasu dla zabicia czasu. Jednakże 
pomimo rozwinięcia tak niezwykłego zmysłu, uległo przemianie oblicze świata, 
który oglądał wokół siebie, i rzeczy, na które patrzył. Ukuł w tym zakresie pewną 
teorię. Leżenie w pozycji horyzontalnej miało wpływać na mózg. Zmieniało coś 
w ośrodku mowy. Być może, myślał Samuel, człowiek stawał się pyszałkowaty 
i bezczelny, gdy chodził na dwóch nogach. Nacisk powietrza na ciało był mniej-
szy, pozwalał czuć się lekko, jak panisko. Gdy jednak leży się płasko, ciśnienie 
napiera na całe ciało. Przygniata wówczas człowieka dosłownie cały wszechświat. 
Dlatego czuje się tak marny i nic nieznaczący. Samuel wyciągnął z tego również 
pouczający wniosek. Uważał, że każdy młody człowiek, zanim pójdzie na swoje, 
powinien przejść taki trening leżenia samotnie w pokoju sześć tygodni, dniem 
i nocą, w pozycji horyzontalnej. Nabrałby wówczas skromności, a może również 
pewnej przenikliwości. Chodząc na dwóch nogach, pamiętałby, że nie jest pęp-
kiem świata i że jego prawda nie jest jedyną – że istnieje prawda, która mieści 
się poza człowiekiem i jest obiektywna – w przeciwieństwie do ludzkiej prawdy, 
subiektywnej i iluzorycznej.

Samuel myślał, że dopiero teraz, gdy ogląda świat nie ze środka, ale nie-
jako z boku, staje się w pełni człowiekiem. Dopiero teraz przejmowały go mi-
łość i łagodność, o których wcześniej miał blade pojęcie. Kochał swoje córki 
i zięcia inaczej, prawdziwiej. Także Matyldę, swoją żonę, której nigdy nie był 
w stanie odwzajemnić miłości. Jak dobrze ją rozumiał. Jak piękna mu się wy-
dawała w swojej wspaniałej wierności. Istnieje w człowieku głód bycia kocha-
nym, myślał Samuel. Tak niewiele miłości jest w świecie, a on, szczęśliwiec 
błogosławiony przez Boga, w swojej pysze nie doceniał i nie uchronił takiego  
skarbu.

Te luźne przemyślenia doprowadziły Samuela do myśli o świecie, o getcie, 
Niemcu. Żydzi uważali, że kto zabija jednego człowieka, to jakby niszczył cały 
świat. Świat subiektywny. Nie, Niemiec nie zabił setek, tysięcy światów. Żadnego. 
Bowiem trawa nie przestała rosnąć, wiatr nie przestał wiać, słońce nie przestało 
świecić, a życie na kuli ziemskiej toczyło się, jak gdyby nigdy nic. Był to mord 
glisty na gliście, nic więcej.
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Z niecierpliwością czekał na Michała. Chciał z nim porozmawiać na ten temat. 
I gdy tylko się pojawił, Samuel od razu podniósł sprawę, która go nurtowała: – 
Żyliśmy iluzjami, Michale. Każdy człowiek wydawał nam się wszechświatem. 
Dlatego zdawało nam się niemożliwe, żeby przyszedł ktoś i zniszczył setki, tysiące 
wszechświatów. Prawie zrobiliśmy z człowieka boga.

Patrzył na Michała z wyczekiwaniem, a ten dobrze wiedział, że Samuel ocze-
kuje od niego przywrócenia szacunku do człowieka. Nie szczędził więc słów: – 
Wiesz przecież, co o tym myślę. Wszechświat jest indyferentny. W przestrzeni 
obojętności drży boska iskra, wrzucona lub stworzona, kto wie, w jaki sposób, 
kto wie, przez kogo? Tą iskrą jest człowiek. Rzeczywiście, pyłek, robaczek, ale 
też jedyna nieobojętność. Jest jedyną żywą istotą, która nie tylko istnieje, ale 
też zmienia się. Nabiera kształtu i barw. Powiedziałem ci już kiedyś, że według 
mnie człowiek jest największą tragedią stworzenia. Ponieważ w swojej pysze syn 
człowieczy wie, że w istocie swej jest glistą, że wróci do ziemi. Jest jedyną żywą 
istotą, która z wyprzedzeniem zna swój koniec. Dlatego też ma jaśniejsze pojęcie 
o życiu. Docenia je, by tak rzec. I dlatego uważa, że kto by zniszczył jedną taką 
glistę, niszczy świat. Ponieważ świat istnieje przez wzgląd na tę glistę. Gdyby 
cała ludzkość uległa zagładzie, świat jako taki oczywiście nie przestałby istnieć. 
To obiektywna prawda, za którą nie dam złamanego grosza. Ale tak naprawdę 
by go nie było, ponieważ brakowałoby świadomego bytu, pozostałaby jedynie 
obojętność. I jeszcze coś: fakt, że postrzegasz siebie jako robaka, odróżnia cię 
od innych robaków. Czyni cię odpowiedzialnym i zobowiązuje cię do szacunku 
wobec życia innych glist. A nawet zobowiązuje cię do miłości. Hm… Mówi się, że 
nie można zmusić się do miłości. Zależy do jakiej. Do takiego rodzaju miłości, 
która stanowi zobowiązanie człowieka wobec człowieka, trzeba się zmusić. 
Dlaczego? Dla naszej własnej korzyści. Ponieważ czujemy swoją samotność we 
wszechświecie. Ponieważ tak silnie odczuwamy cud życia. Zauważyłeś, w jak 
niewielkim stopniu ludzie tutaj nienawidzą Niemca? Wiesz dlaczego? Ponieważ 
nie chcemy zginąć. Nienawiść pożera od środka i za życia unicestwia. Trzyma-
my się pozytywów, pokrzepiających detali, jak tej odrobiny zupy z kawałkiem  
chleba.

Samuel uśmiechał się. Oczywiście słowa Michała przystawały do jego wła-
snych przemyśleń, które tylko od czasu do czasu ulegały zaplątaniu. Nie dawał 
jednak za wygraną: – Gadasz jak Jezus – powiedział.

Michał nie poczuł się urażony: – Mówię jak Michał Lewin. Nie potrafię głosić 
kazań o nadstawianiu drugiego policzka, skoro dostajemy równocześnie w oba. 
Ale jeśli chcesz wiedzieć, podczas szpery darzyłem Niemca najdzikszą nienawi-
ścią, która prawie mnie zabiła. Jednak potem… Potem zakochałem się w twojej 
córce. Wydawało mi się, że skoro ją tak kocham, muszę żywić podobnie wielką 
nienawiść. Ale kiedy brakowało mi już sił, wzbierało we mnie takie uczucie, że 
o wszystkim zapominałem. Niemiec znikał z pola widzenia. Ważna zdawała się 
tylko ochrona własnego życia. A później, nie muszę ci mówić, co się wydarzyło. 
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Tak, wszystkie moje tak zwane naiwne filozofie na temat ludzkości, na temat 
zniesienia barier między narodami, nagle powróciły.

Samuel dobrodusznie poklepał Michała po ramieniu. Rzeczywiście był na-
iwny. Samuel pragnął w pierwszej kolejności siedziby i schronienia dla swojego 
narodu. Gdyby udało się to osiągnąć, można byłoby dać się ponieść marzeniom.

Towarzysze z partii syjonistycznej kilkakrotnie przychodzili na górę odbyć 
posiedzenia przy łóżku Samuela. Ów dziwił się, że z taką uwagą przysłuchują się 
jego słowom, a tym bardziej zdumiewało go, że to wszystko jeszcze go interesuje. 
Z czasem jednak tracił zdolność śledzenia dłuższych rozmów. Niekiedy w żaden 
sposób nie potrafił pojąć, co takiego mówią. To samo dotyczyło wiadomości, jakie 
przekazywali. On, kiedyś zakochany w odbiorniku radiowym, oczytany w języku 
komunikatów, potrafiący zinterpretować biuletyny informacyjne – przypominał 
teraz naiwnego głupca. Mapa trzech kontynentów, na których toczyły się zmagania 
wojenne, zatarła się w jego pamięci. I to go denerwowało. Ponieważ to było ważne.

Często w trakcie rozmowy dopadała go drzemka. Zaczynał głośno i rzężąco 
chrapać. Wówczas towarzysze na palcach wychodzili z pokoju i przenosili się 
do kuchni. Pewnego razu, gdy po chwili drzemki przebudził się i zobaczył, że 
jest sam, podchwycił ułamki rozmowy prowadzonej na zewnątrz, na balkonie. 
Rozpoznał głosy. To malutki Widawski domagał się czegoś od Michała. Jak piłką 
przerzucali się słowem cyjankali1. Samuel nie mógł sobie przypomnieć, co to 
znaczy. Zabawne, obco brzmiące słowo. Michał zezłościł się, a jednak zaczynał 
ulegać. Widawski powiedział: – Zbyt wiele wiem… – i Michał się poddał. Gra 
słowem-piłką dobiegła końca. Widawski zwyciężył.

Gdy gorączka w ciele rosła, Samuelowi wydawało się, że jest potężnym świet- 
likiem, który wypala troską ślad w obojętności wszechświata.

 
*

Im cieplejsze stawały się dni, tym bardziej wzmagał się ogień w jego ciele. 
Przed wyjściem do nowej pracy w buchalterii głównej Bella przychodziła z miską 
zimnej wody i ciepłym uśmiechem, który również studził gorączkę. Jej spojrzenie 
napawało go dumą. Ktoś, kto nosi taką miskę i jest zdolny pozdrawiać takim 
uśmiechem, posiadać musi siłę mocarza.

Myła go miękkim ręczniczkiem. Nie wstydził się jej ani ona jego. Wszystko 
było proste, jasne, przyjemne, jak łagodność wody na rozpalonym czole.

– Kocham cię, córko… – bełkotał.
 

1 Cyjankali – cyjanek potasu.
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 Żegnała się z nim pocałunkiem w czoło. Pozostawał sam i mierzył w myślach 
godziny, które go od niej oddzielały. Tymczasem pozwalał sobie na wiele. Stawał 
się chłopcem o lekkiej, pustej głowie – jak dawny Samuel, figlarz, kpiarz. Grał 
w piłkę w dwóch drużynach jednocześnie. Przebierał się za sztukmistrza i wy-
wijał koziołki na dużym stole w domu ojca. Smarował siedzenia szkolnych 
ławek, żeby nauczyciele się do nich przyklejali. Podstawiał nogę tacie i tarzał 
się ze śmiechu, gdy zobaczył, jak sam Mordechaj Chaim Rumkowski lądował  
w błocie.

Koło południa czuł na czole chłodną dłoń, otwierał oczy i widział Bellę. Był 
pewien, że przeżywała te wszystkie figle wraz z nim. Wszystko wyczyniał prze-
cież dla niej, żeby jej smutne oczy rozświetliły się radośniej. Czasem, widząc ją, 
ponownie zamykał oczy – spokojny i zadowolony wracał do psot. Tak, urodził 
się dla śmiechu i radości. Przez wiele lat blokował to w sobie, aby uwolnić teraz 
wraz z donośnym, swobodnym śmiechem – tak młodo i beztrosko, jak owego 
majowego dnia.

Światło dnia igrało z nim na przeciwległej ścianie, która zamieniła się w wielkie 
boisko sportowe, podzielone siatką z drutów kolczastych. Samuel grał w tenisa 
z sobą samym. Przebijał rakietą białą piłeczkę, i ubrany był na biało – białe 
spodnie, biała koszula, białe buty i skarpetki. Było gorąco. Po twarzy ciekł mu pot. 
Uśmiechał się do siebie po drugiej stronie siatki, jak do partnera, przeciwnika. 
Wkrótce gra dobiegnie końca. Zbliżą się do siatki i podadzą sobie dłonie przez 
druty. Jeden z nich dwóch zwycięży, nieważne który – liczył się interesujący 
mecz, taki, który trudno wygrać. A jednak – gdzieś tam, być może, stała Bella 
z zimnym napojem. Musiał tylko zejść z kortu i podnieść oczy… Był spragniony.

Pewnego razu, gdy oderwał oczy od ściany i wyciągnął rękę w kierunku córki, 
poczuł niewygodny uścisk dłoni, jakaś obcość biła od stojącej obok postaci. 
Kto to był? Kto mógł mieć tak nienawistną twarz? Samuel musiał się do siebie 
uśmiechnąć. Twarz przywodziła na myśl Anioła Śmierci, ale ów wyglądał raczej 
na wychudzoną „klepsydrę”. Tymczasem postać była tęga, tłusta. Koszmarna. 
W koszmarze świeciła czerwona łysina, otwarte usta pełne metalowych koro-
nek. – Szolem alejchem – powiedziały usta. A gdzie się podziała szklanka wody? 
Zimny napój?

Samuelowi ten tłusty Anioł Śmierci wydawał się śmieszny. Chciało mu się 
jednak pić, więc głowa zrobiła się lekka: – Podaj mi szklankę wody – uśmiechnął 
się szelmowsko do gościa.

Grubas zaczął się kręcić i rozglądać po pokoju. Samuel w środku wręcz pękał 
ze śmiechu. Wskazał butelkę i szklankę stojące przy łóżku i przysłuchiwał się 
sapaniu nieznajomego ciała. Ich palce dotknęły się na chłodnej szklance. Twarze 
spotkały się. Samuel połknął zimną jasność.

Pan Adam otarł pot czystą chustką i obszedł łóżko od strony bliższej balko-
nowi. Odezwał się: – Przyszedłem odwiedzić cię w chorobie, jak widzisz… Tak, 
jesteś moim jedynym przyjacielem… Wciąż jeszcze. Wiele grzechów popełniłem 
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przeciwko tobie, ale uwierz, nie sprawiły mi żadnej przyjemności. Chciałbym, 
żebyś mi wybaczył.

Samuelowi przyszło na myśl, że może gość nie jest wcale drobnym błaznem, 
ale większym niż on sam, ponieważ nawet się nie uśmiechnął, deklamując swoją 
kwestię. – Mówisz tak, jakbym miał umrzeć – Samuel wydeklamował swoją. – 
Głupku, co mam ci wybaczać? Nic mi nie zrobiłeś, nie skrzywdziłeś mnie nawet 
o włos. – Zamrugał figlarnie oczami: – A skoro mam umrzeć, to już lepiej tak, 
niż zrobić coś, co zasługuje na śmierć. Nie uważasz?

Panu Adamowi było bardzo, bardzo gorąco. Goręcej niż choremu Samuelowi. 
Też musiał się napić wody i zapytał, gdzie jest czysta szklanka.

– Ta jest czysta – Samuel podał mu swoją. – Bierz, pij.
– Wiem, że jest czysta – jęknął pan Adam – ale… Nie masz więcej szklanek?
– Co to znaczy, że nie mam więcej szklanek? Jesteśmy przecież, bez uroku, 

dużą, zamożną rodziną. Idź, idź do kuchni i napij się do woli. Czemu masz aku-
rat pić po mnie? Czy nas jedna matka rodziła? – Bawił się, obserwując Adama 
wytaczającego się z pokoju.

Adam długo nie wracał. Samuel patrzył na drzwi i liczył, ile szklanek wody 
człowiek może wypić przez ten czas. Zaczął martwić się o wiadro, które rano 
przyniosła Bella. W końcu Adam pojawił się z powrotem. Zdjął marynarkę, siadł 
w lśniąco białej koszuli na odsuniętej od łóżka ławce. Ale Samuel zaraz się do 
niego zwrócił: – Mówisz, że jesteś moim przyjacielem?

– Tak, naprawdę.
– Zatem uczyń mi przysługę. Wyżłopałeś pół wiadra wody, może więcej… 

Zadaj sobie teraz trud, podnieś cztery litery i idź na dół do studni napełnić wiadro 
z powrotem… Bella nie będzie musiała schodzić.

Adam skrzywił się i pomachał białą, czystą chustką.
– No? – nalegał Samuel. – Przynieś dwa wiadra, okaż wielkoduszność… Rusz 

się. Jesteś przecież chłop na schwał.
Adam podniósł się ciężko i poszedł do kuchni. Samuel nasłuchiwał dźwięku 

wiader. Nadstawił uszu i śmiał się zawadiacko w duchu, jakby udał mu się najlepszy 
kawał. Z daleka słyszał rzężenie pompy, które niosło się aż tu i trafiało do piersi 
Samuela. Chciał głęboko odetchnąć świeżym majowym powietrzem, ale oddech 
zatrzymał się na jakimś wewnętrznym murze i musiał zaraz ujść z powrotem. 
Samuel spróbował ponownie, rozbawiony, radosny. Tym razem w środku odde-
chu poczuł ukłucie w klatce piersiowej i plecach. Adam wchodził po schodach. 
Wkrótce znowu pojawił się w pokoju i usiadł na ławce. – Upał dzisiaj – sapnął 
i zamilkł, być może przygotowując się do tego, co chciał powiedzieć. W końcu 
się odezwał: – Cukerman, słuchaj… Jestem gotów coś dla ciebie zrobić… Twoja 
córka… Nic z niej nie ma. Gdzie ona pracuje?

– W buchalterii głównej.
– Też mi robota! Co tam dostaje do jedzenia? Cyferki? Wielkie, okrągłe zero. 

A druga córka… Słyszałem, że wyszła za mąż. Winszuję. Widzisz, wiem o tobie 
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wszystko. Interesowałem się, podpytywałem. Więc słuchaj… Będę ci codziennie 
przysyłał spore zapasy. I regularny talon na twaróg. Mówi się, że twaróg pomaga 
na twoją chorobę. A twoja córka… Bella się nazywa? Widzisz, pamiętam jeszcze. 
Drogie dziecko… Lubiła moją suczkę. Wstawię ją do piekarni. Dziwisz się? Ża-
den problem. Mam w kieszeni całe getto. Tak, tak, drży przede mną nawet król 
żebraków Mordechaj Chaimek. Wyobrażasz sobie? Ale dzięki mnie, Cukerman, 
przeżyjesz wojnę. Nikt cię nie uratuje, tylko ja. Mówi się, że masz galopujące 
suchoty, że dłużej jak cztery tygodnie nie wytrzymasz. Śmiej się z tego… – Za-
uważył, jak powieki Samuela powoli opadają. Przerwał strumień słów i przysunął 
się nieco bliżej do łóżka. Opuszkiem palca dotknął ręki Samuela, jakby chciał 
go obudzić, i kontynuował wypowiedź wolniej, żeby zdążyła dotrzeć do umysłu 
chorego: – Wiesz, czego potrzebujesz najbardziej? Świeżego powietrza. Marysin 
zaraz postawiłby cię na nogi. Powiedziałem Marysin, Cukerman…

– Słyszałem, Rozenberg – odpowiedział Samuel nie otwierając oczu. 
– Załatwię ci domek na Marysinie… albo wręcz oddam swój. Prawdziwą daczę… 

Z ładnym ogrodem, słyszysz? A ja… przeprowadzę się tutaj… Żaden problem. 
Możemy to zorganizować nawet jutro. O transport nie musisz się martwić… Nu, 
jak podoba ci się plan?

Samuel nie otworzył oczu: – Niezły plan.
– Ale co powiesz?
– Powiem, że jest mi tu całkiem dobrze.
– Głupi jesteś. Nie można się poddawać. Trzeba spróbować wszystkiego. 

Jesteś ojcem córek, wojna się kończy… Poza tym, jako przyjaciel… Ręka rękę 
myje. Mogę też zapłacić…

– Po co ci moje mieszkanie?
Adam nie spodziewał się tak bezpośredniego pytania. Zaczął kasłać i długo 

osuszał chusteczką spoconą twarz. Przysunął się pospiesznie do łóżka i jeszcze 
szybciej od niego odsunął. – Słuchaj… To tajemnica… – zaczął z wysiłkiem. – Ale 
tobie powiem. Nie chodzi o mieszkanie… Chodzi o komórkę w korytarzu. Widzisz, 
dostanę szczeniaka. Niemiec mi obiecał. Jutro. Pojutrze. Nie mogę go trzymać 
u siebie. Ściany domku są zbyt cienkie. W końcu jestem Żydem w getcie i nie 
wolno mi mieć psa. Tu mamy solidną kamienicę. Jak długo Sunia tu mieszkała, 
nic się z nią nie działo… Rozumiesz? A nowy pies będzie malutki… Przyzwy-
czaję go do komórki. W razie czego po prostu go ukryję. Czekałbym z zamianą 
mieszkań, przysięgam… Ale to pilna sprawa. – Jego twarz wyrażała wzburzenie 
i smutek. Małe oczy przepełniała korna prośba. – Jestem samotnym człowiekiem, 
Cukerman… – czekał na wyraz współczucia. Samuel milczał i nie otworzył oczu. 
To zaczynało działać Adamowi na nerwy. Otwierał przed nim swoją duszę, a ten 
leżał zimny jak kamień, jak mumia. – Wiesz – odezwał się już poirytowany – Jeśli 
zechcę, Suter może cię stąd wyprowadzić bez chwili zastanowienia.

Samuel zamrugał oczami. Dopiero teraz prawda jak ostrze noża przeszyła 
jego świadomość – brutalnie, oślepiająco. Aż podskoczył na łóżku: – Ty...! To ty! – 
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Chciał wykrzyknąć, ale nie starczyło mu tchu. Język zwisał z otwartych ust. Adam 
uśmiechał się krzywo i patrzył, jak Samuel wierci się na posłaniu, jak zmaga się 
z oddechem, jak miota głową i porusza bezwładnie ustami. – Nazista! – Wargi 
w końcu zwarły się, wydobywając dźwięk.

– Żebym tak mógł być nazistą! – zawołał Adam. Miał już dość odgrywania 
komedii. Dość patrzenia na odrażającą, trupią twarz chorego. Wstał i zaczął 
chodzić po pokoju. – A skoro chcesz wiedzieć – rozgadał się na dobre – urato-
wałem cię z łap Sutera: ciebie, chociaż tak dawałeś mi się we znaki. Uważasz się 
za lepszego ode mnie, co? Jesteś szlachetnym, etycznym człowiekiem? Popatrz 
na swoją córkę, zobaczysz, jak jesteś etyczny. Jesz i pijesz jej kosztem, myślisz, 
że nie rozumiem? Rodzonego dziecka. Czy to nie większa zbrodnia niż moja? 
Nie wiesz, że nic ci już nie pomoże? Dlaczego ze sobą nie skończysz, bohaterze 
mój? Nie chce się, co? Byle z każdym kęsem, każdym łykiem, pozbawiać życia 
rodzone dziecko. A ze mnie robisz demona tylko dlatego, że też mi się nie chce… 
Przy czym nie robię tego kosztem własnej latorośli… Robisz z siebie świętą 
Kunegundę, anioła wręcz…

Samuel nie słyszał go. Czuł tylko – w sobie i naokoło – obecność potężnego, 
straszliwego Adama. Wszystkie wojny pozostawały nierozstrzygnięte, najważ-
niejszy zaś był pojedynek z nim, z Adamem. Samuel patrzył na ścianę. Światło 
dnia igrało na niej. Znowu znajdował się na boisku. – Wytrzymać! Wytrzymać! 
– Rozkazał rękom, nogom, sercu. Siatka z drutu kolczastego podzieliła kort. 
Po jednej stronie stał on, Samuel, po drugiej – Adam. Grali zapalczywie, z ca-
łych sił. Puls bił jak młotem. Pot strumieniami spływał po ciele. Z oczu płynęły 
łzy – bezwładne piłeczki tenisowe. Płakał wraz z rozpływającym się światłem  
dnia.

Chłodna dłoń dotknęła jego czoła. Otworzył oczy i zobaczył Bellę. Jej usta 
poruszały się. Mówiła coś, ale początkowo nie rozumiał. Mocniej zmarszczył 
brwi i nadstawił uszu.

– Rozumiesz? – zapytała. – Całe getto gada. Nawet Prezes o tym wspomniał…
Nie dotarło do niego. – Kto to był? – zapytał.
Wzruszyła ramionami: – Nikt. – Pogłaskała go: – Wiesz co jeszcze? Mówił, 

że trzeba się przygotować.
– Tak, trzeba się przygotować… – powtórzył nieobecny.
– Oczywiście! Kiedy otworzą getto, zrobi się wielkie zamieszanie. A wiesz, co 

się dzieje na dole? Przez te dobre wiadomości ludzie nie są sobą. Aż się w głowie 
kręci. Mówi się, że rozbiórka drutów może się zacząć lada dzień. Żądają tego 
alianci, Międzynarodowy Czerwony Krzyż.

W jego oczach zapaliło się światełko, Bella aż musiała odwrócić wzrok. – 
Wytrzymać… – wysyczał przez zęby.

Gryząc paznokcie, załzawionymi oczami spoglądała na niebo, które rozpo-
ścierało się za otwartymi drzwiami balkonu.

– Na dole mówią… – ciągnęła – że getto już dawno zostałoby otwarte… Ale 
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Rumkowski nie chce… Dla bezpieczeństwa. Antysemici, zarówno Polacy, jak 
i Niemcy, mogą nas napaść… A tak jesteśmy bezpieczni.

– Podaj mi szklankę mleka – poprosił.
Potarła twarz pobudzona: – Może marchewki z cukrem? Może ugotować ci 

zupę? – Starała się unikać jego wzroku, przechodząc szybko obok łóżka.
– Niech będzie marchewka z cukrem. Niech będzie zupa! – zawołał.
Zatrzymała się w drzwiach: – Wiesz, tatusiu, zaczynam interesować się 

polityką! – Wyszła i po chwili wróciła:
– Ktoś tu był, tatusiu, są dwa pełne wiadra wody…
– Kto to był? – zapytał i przypomniał sobie: – Adam Rozenberg. Chce nas 

wyrzucić z mieszkania.
Karmiła go i wydawało jej się, że ojciec spogląda na ślinkę cieknącą jej z ką-

cika ust. Jadł, chociaż nie był głodny. Musiał przyjąć jej ofiarę – przez wzgląd na 
nią samą. Dla niej musiał wyzdrowieć, a nawet więcej – ze względu na wyższą 
sprawiedliwość, która nie powinna pozwolić, aby z nich dwóch to Adam był tym, 
który dożyje dnia pokoju. – Nie będziemy z nim walczyć – odezwał się do cór-
ki. – Trzeba skoncentrować energię na rzeczach najważniejszych. – Pokiwała 
z wdzięcznością głową. – Nie będziemy też uciekać – dodał. – Zobaczymy, na 
co stać tego kripowca.

– Kripowca? – Popatrzyła na niego ze zdumieniem.
Gotów był już wyrzucić z siebie prawdę, która dzisiaj mu się objawiła. Ale 

przemógł się. – Tak – powiedział z udawaną obojętnością. – Zna się z kilkoma 
ludźmi z Kripo… Udaje ważniaka.

Na zewnątrz panowała jeszcze przedwieczorna jasność, gdy Bella rozebrała 
się i położyła do łóżka. Pragnęła, by noc dzieląca dziś i jutro ciągnęła się jak 
najdłużej. Cieszyła się snem – najważniejszą rzeczą, jaką posiadała i mogła 
wykorzystać dla siebie. Patrzyła na kawałek nieba w drzwiach balkonowych 
i oddychała głęboko pachnącym wiatrem, który hulał po pokoju. Była zmęczona. 
Każdy dzień był niekończącą się drogą przez zaklęte kręgi – kręgi, które poruszały 
się z wolna, z wolna wokół gasnącego knota. Bella wiedziała, że jest zaczarowaną 
ćmą, która dąży do tego, by stać się jednością z płomykiem, jego pokarmem. 
Najbardziej liczyło się to, żeby płomyk przybrał na sile, żeby nie pochłonęła go 
zupełna ciemność. Żeby Bella odzyskała siły, odetchnęła majowym powietrzem, 
posmakowała słodyczy letnich wieczorów, które przecież muszą na nią czekać. 
Było to dziwne – choroba ojca rozbudziła w niej pragnienia. Odkryła w sobie nieza-
spokojoną potrzebę używania, kwitnienia, dojrzewania. Tu, dotykając ojcowskich 
intymnych ran, przy całej surowości i bezwładności jego ciała, odkryła cudowność 
tego, co fizyczne, cielesne. A jeśli znów zaczęła tęsknić za pianinem, był to raczej 
wyraz chęci odegrania tonów zachwytu nad wszelkim materialnym pięknem.

Każdej nocy zamykała oczy w modlitwie o poranek, żeby coś się wydarzyło. 
Kreśliła dla siebie samej wielkie plany. Samuel wyzdrowieje, a ona, Bella, pójdzie 
w świat – odleci na swoje.
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Były właściwie dwie Belle. Jedna wiedziała, że ojciec gaśnie i pragnęła zgasnąć 
wraz z nim. Ta druga chciała odejść i odzyskać wolność. Drogi sen pozwalał jej 
uciec z pogmatwanych kręgów i sprowadzał zapomnienie.

Samuel leżał zwrócony twarzą do Belli, ale dostrzegał ją z trudem. Sły-
szał regularny oddech córki i wraz z jego rytmem powracał pamięcią do cza-
sów, gdy była jeszcze maleńkim dzieckiem. Stał nachylony nad jej kołyską. 
Zawsze otaczał ją wielką troską, przesadną łagodnością, bojąc się, żeby nic 
złego się jej nie przytrafiło. Nieraz wstawał z łóżka w nocy i szedł posłuchać, 
jak oddycha. Tak, i zawsze wiedział, że jej brzydota jest tylko maską. Że tak 
naprawdę jest pachnącym kwieciem, które zakiełkowało w jego ogrodzie, że 
szczęśliwy i błogosławiony będzie ten, kto to piękno odkryje. W wyobraźni Samuela 
pojawiała się twarz jej matki, Matyldy. Bella była jej kopią, jednak Samuel nie był 
szczęśliwy. Nigdy nie udało mu się odkryć piękna jej matki. Tylko dziecko potrafił 
przyjąć do serca, matkę pozostawiając na zewnątrz. Przywoływał teraz Matyldę  
w wyobraźni.

Przywoływał też w myślach drugą córkę, Dziunię. O nią nigdy się nie martwił. 
Gdy miała sześć miesięcy, biegała na czworakach po korytarzu domu przy Nowo-
miejskiej. Od pierwszych chwil życia przyjmowała świat ze sztubacką, bezczelną 
swobodą. I dlatego była uparta jak… jak na przykład jej dziadek, jej pradziadek. 
Prapradziadek. Ale wdała się właśnie w Samuela – zarówno wyglądem, jak 
i skłonnością do figli. Może też męstwem? Może Samuel wcale nie był takim 
słabeuszem, jak to sobie wmawiał. A może wmawiał sobie to tylko dla wygody? 
Czyż nie czuje teraz, właśnie w chorobie, że posiada moc? Ta moc podpowiada 
mu coś, czego nie słucha się z przyjemnością. Ale czego wysłuchać trzeba. 
Adam Rozenberg miał rację. Wróg potrafił czasami lepiej ocenić człowieka niż 
przyjaciel. Samuel czuł się winny. Bella marniała… Dziunia była chuda jak patyk. 
Może rozgrzany ołów głęboko w oczach Michała był oskarżeniem? Maj kwitnący 
za oknem też jawił się jako zarzut. Strach przed śmiercią? Pragnienie życia? Czyż 
Samuel nie był od nich silniejszy?

Nazajutrz przez cały dzień daremnie czekali na Adama i gości z Kripo. Nikt 
się też nie pokazał dwa dni później ani w kolejnych dniach. Samuel i Bella trium-
fowali. Dni stawały się gorętsze, a wraz z gorącem narastało podniecenie getta. 
Powietrze pachniało obietnicą. Wolność wydawała się na wyciągnięcie ręki. Sa-
muel i Bella tłumaczyli sobie, że pan Adam przestraszył się dobrych wieści i dał  
spokój.

 
*

Z okazji trzeciej rocznicy istnienia wiele resortów organizowało zabawy, a bu-
chalteria główna, która sama podobnymi głupstwami się nie zajmowała, uczest-
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niczyła w uroczystościach obok wyższych urzędników i Prezesa. Losowano też 
bilety na przedstawienia w resortach, a Bella wygrała bilet na rewię u czapkarzy2.

Ucieszyła się bardzo, chociaż nawet jej przez myśl nie przeszło, żeby pójść. 
Cieszył ją fakt, że miała szczęście. Wyglądała przez balkon w poszukiwaniu 
Dawida, któremu chciała oddać bilet. Zasłużył sobie na niego sowicie swoimi 
częstymi wizytami i poprawianiem atmosfery.

Gdy ujrzała go siedzącego pomiędzy grządkami pod wiśnią, zbiegła do niego. 
Była bosa. Lubiła chodzić boso. Dawało jej to poczucie posiadania dodatkowego 
zmysłu, dzięki któremu mogła postrzegać świat. Zeszła i poczuła pod stopami 
chłodną miękkość trawy. Była przyjemna. Jednocześnie jednak kolana nie wy-
trzymały i prawie przewróciła się tuż obok Dawida. W głowie zaczęło jej huczeć. 
W oczach pociemniało. Trzymała mocno bilet między palcami i tak opadła obok 
Dawida, czekając aż ciemność przeminie a świat przed oczami przestanie się 
kręcić. Była spokojna, cierpliwa. Nie działo się to po raz pierwszy. Już po chwili 
odzyskiwała swoje myśli i podniosła głowę: – Mam dla ciebie bilet na rewię 
w resorcie czapkarzy. – Dawid żuł źdźbło trawy i nawet na nią nie spojrzał. 
Posmutniała. Zawiedziona, że szczęście, jakie się jej przytrafiło, zdziałało tak 
niewiele. Wyciągnęła do niego rękę z biletem – Proszę, weź… Jeśli nie chcesz 
iść, może pójdzie twój brat…

Jego palce powoli wspinały się po wilgotnej trawie i odszukały rękę z biletem. 
Objął ją dłonią, a przyjemne ciepło rozlało się po całym jej ciele i zarumieniło 
policzki. Wyjął bilet spomiędzy jej palców i podziękował. Nie zrozumiała dlaczego. 
To ona była mu winna podziękowania. I dziwiła się, jak czuła i wdzięczna potrafi 
stać się dłoń. Zupełnie jak serce. Miała ochotę tak siedzieć przy boku obcego, 
bliskiego chłopca, nasiąkać łaskawością ziemi i trawy. Ale siedzieć było grze-
chem. Na górze, na piętrze, stało łóżko, które było wszystkim. To ciało w łóżku 
tworzyło dzień i noc, maj i światło nieba. Spoglądając w kierunku balkonu, wstała 
i życzyła chłopcu dobrej nocy.

Nie odpowiedział jej, nie odprowadzał jej wzrokiem. Ale usłyszał rwany dźwięk, 
tępe uderzenie tuż za nim i zdławiony krzyk. Poderwał się na równe nogi i podbiegł 
do wejścia do domu Cukermanów. Bella leżała pod schodami z głową na kamie-
niu. Zbiegły się kobiety. Szybko zrobiło się zamieszanie i ścisk. Kilku mężczyzn 
zaniosło omdlałą Bellę do mieszkania i położyło na łóżku naprzeciwko Samuela.

– To nic – Dawid doskoczył do ojca dziewczyny i uspokoił go. – Spadła ze 
schodów.

Samuel zmarszczył czoło. Ręka wpiła się w kołdrę. – Wołajcie… – wyjąkał.
Dawid pobiegł po Michała Lewina.
Gdy wrócili, mieszkanie pełne było sąsiadów. Kobiety kręciły się po pokoju,  

2 Resorty czapkarsko-kapelusznicze funkcjonowały przy ul. Brzezińskiej 43 (kapelusze męskie) 
i Zgierskiej 9/11 (kapelusze damskie).
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zaglądały do kuchni, otwierały szafy i szuflady, jakby nikt tu nie mieszkał. 
W pokoju, gdzie leżeli Samuel i Bella, uwijali się ci, którzy znali się na cuceniu 
omdlałych. Oblewano Bellę chochlami zimnej wody. Nacierano jej dłonie i kle-
pano po policzkach. Podawano jej różne dziwaczne buteleczki do powąchania 
i chuchano w usta.

Michał przegnał ich wszystkich, została tylko jedna kobieta w kuchni, której 
kazał ugotować trochę zupy. I gdy wargi Belli dotknęły łyżki ciepłego płynu, dziew-
czyna otworzyła oczy. Zjadła cały talerz zupy, jak gdyby nigdy nic wstała i podeszła 
do chorego. – Widzisz, jaka głupia rzecz mi się przytrafiła, tatusiu? – Zapytała 
i przybrała na twarz ów szczególny uśmiech, jakim go darzyła. Pogłaskała dłonią 
zmarszczone czoło ojca i poprawiła mu poduszkę.

Spędzili przy łóżku Samuela przyjemny wieczór – wszyscy czworo: Samuel, 
dwie jego córki i zięć Michał. Samuel wydawał się zapominać, co się działo 
z Bellą. Był w dobrym nastroju. Gorączka nie doskwierała mu tak bardzo, co 
przynosiło ulgę również pozostałym. Rozmawiali o sytuacji na frontach. O tym, 
że wojna rzeczywiście się kończy. Dziunia, ni to poważnie, ni to dla żartu opisa-
ła, jak będzie wyglądał żydowski kraj, który musi powstać, gdy wypuści się ich 
z getta. Razem z Michałem ucałowali Samuela na pożegnanie. Zwykły wieczór 
o atmosferze święta.

Bella leżała na łóżku, gotowa zapaść w sen, gdy jej uszu doszedł głos Samu-
ela: – To nie potrwa długo, córko – głos brzmiał radośnie. 

Odpowiedziała mu z ufnością: – Czuję to samo… – I zamknęła oczy.
Nastał upalny dzień. Tegoroczny maj miał charakter. Nie był łagodny. Już 

o poranku słońce rozkładało się w pokoju Samuela i wypełniało każdy kąt ośle-
piającym światłem. Samuel witał je, jak wita się ukochaną krewną, która przyszła 
odwiedzić chorego. Podczas mycia miał ochotę na błazeństwa.

W wielkim świetle dnia rany i owrzodzenia powstałe od długiego leżenia w łóżku 
wyglądały wyraźnie i lśniąco. Ropa błyszczała na czerwieni żywego mięsa. Jak 
zwykle Bella czuła ból w każdym palcu, który dotykał jego skóry. Zapach gniją-
cego ciała – nieznośnie ostry – wypełniał jej nos i wydawał się przenikać w głąb 
mózgu. Kręciło jej się w głowie, dłonie trzęsły się, gdy sypała pudrem i wycierała 
otwarte rany na skórze. Jednocześnie wesoło paplała. Samuel był rozpalony 
gorączką, lecz wydawało się to bez znaczenia wobec jego wspaniałego nastroju.

– Teraz – powiedział – po tym, gdy mnie już tak pięknie wypudrowałaś, córko, 
chcę od ciebie jeszcze jednego – spojrzał w kierunku otwartych drzwi balkonu, 
przez które widać było kawałek nieba, tak jasnego, że w ogóle nie miało barwy. 
Tak jasnego, że aż ciarki przechodziły po plecach. – Czuję się dziś tak nadzwy-
czajnie – ciągnął – że mogę sobie pozwolić na nieco bezczelności. Bello… Wiesz 
czego chcę? Chcę wyjść na balkon… Mam takie pragnienie…

Z wielkiego przejęcia Belli jeszcze bardziej zakręciło się w głowie. Życzenie 
Samuela było dobrym, cudownym znakiem. Nie miała wątpliwości, że może je 
spełnić. – Czujesz się tak dobrze, tatusiu?
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– Nadzwyczajnie, córko! Wiem, że jestem ci ciężarem… Ale… Pościel mi na 
zewnątrz, jak kiedyś… Może zawołasz kogoś, żeby ci pomógł?

Energicznie pokręciła głową: – Nikogo nie potrzeba. Umiem sama.
– Zrobimy to razem – powiedział. – Nie trzeba iść daleko. Cztery kroki… 

Najwyżej.
– Tak, najwyżej cztery kroki – zgodziła się. – Chcesz już?
– Już.
– Popatrzyli na siebie żarliwie. Bella odetchnęła głęboko i podeszła do szafy, 

ponieważ chciał wyjść ubrany. Nie tylko w marynarkę, ale też w spodnie. Wyszu-
kała ubrania, których dawno nie nosił. Dłonie jej drżały a pot skrzył się na czole. 
Serce biło jej mocno. Działo się coś niezwykłego.

Jak pijana zbliżyła się do Samuela i zaczęła wciągać na niego ubranie. Ojciec 
i córka byli tak zajęci pracą, tak wiele sił w nią włożyli, że nie bacząc na bliskość 
nie dostrzegali się i nie wiedzieli, co się w ogóle dzieje.

W końcu Samuel leżał ubrany na łóżku. Jego blada, zarośnięta twarz wyglą-
dała jak doczepiona do zniszczonego garnituru. Samo ubranie wydawało się 
niewypełnione, płaskie, zapadnięte w łóżko. – Podaj mi trochę wody – poprosił. 
– Podniosła go razem z poduszką i podała mu wodę. Sobie też nalała szklankę 
i łapczywie wypiła. Patrzyli po sobie dumni, spięci, pytający.

Ułożyła posłanie na balkonie. Było jeszcze wcześnie. Wielki cień przykrył jedną 
stronę murów, przez co światło po drugiej stronie oślepiało tym bardziej. W tej 
jasności drzewo wiśni wyglądało jak skąpane w złocie. Powietrze było gorące.

Samuel sam chciał zrobić kilka kroków na balkon. Ale szybko się okazało, 
że to niemożliwe. Nie potrafił nawet wystawić nogi za łóżko. Bella musiała go 
chwycić pod kolana i opuścić słabowite stopy na podłogę. Oplótł ręce wokół jej 
szyi. Chwyciła go i za chwilę uniosła tak, aby mógł stanąć. Gdy jednak niosła go 
uwieszonego na ramionach, poruszał nogami i zdawało mu się, że idzie samo-
dzielnie. Oboje głośno i ciężko sapali, przytuleni do siebie, połączeni ciałami. Ich 
serca łopotały niesione wspólną wolą: by dosięgnąć balkonu.

Wpadli w otwarte oko słońca. Po paru chwilach Samuel leżał już na posłaniu. 
Z jego ciała, szczególnie stóp, unosiła się nieprzyjemna woń. Codzienne kąpiele 
nie pomagały w jej usunięciu. Bella przykryła ojca kołdrą. Miał zamknięte oczy. 
Myślała, że jest zmęczony i chce spać. Ale on poprosił: – Podnieś mnie, chcę 
usiąść… Wiem, że cię męczę…

Pomogła mu wstać: – Co ty mówisz – parsknęła. – Na balkon przecież sam 
wyszedłeś.

Otworzył oczy: – Naprawdę? – Uśmiechał się kącikiem ust. – Więc podziękuję 
ci hurtem też za pozostałe uprzejmości… Podaj mi tylko jeszcze odrobinę wody 
i możesz iść do pracy. Chcę tu na ciebie poczekać do popołudnia. – Pozwolił jej 
się napoić i odetchnął tak głęboko, na ile pozwalały mu obolałe płuca. – Bella, 
patrz, siedzę ubrany… I czuję się jak normalny człowiek – powiedział. – Ale 
wiesz, zanim wyjdziesz, zrób mi jeszcze jedną przyjemność. Podaj mi przybory  
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do golenia… – Popatrzyła na niego zdumiona, otwierając szeroko usta. Nie wie-
działa, czy się rozpłakać z radości, czy przypaść do niego z okrzykiem i ucałować. 
Dostrzegł wyraz jej twarzy i spróbował uśmiechnąć się szerzej. – No, już, moja 
panno... Idź i zrób to, o co cię ojciec prosi. Czemu tak na mnie patrzysz? Boisz 
się, że sam nie dam rady? Głuptasie, przecież golę się już od… No sama zgadnij 
od ilu lat… Zresztą, nie muszę być teraz ogolony dokładnie.

– Pomogę ci – wyjąkała.
– Wykluczone! Jestem mężczyzną, tak czy nie? Poza tym, nie pali się. Poleżę 

chwilę, a potem… Przyjemnie tu na balkonie. Zjedzmy tu śniadanie.
– Jesteś głodny?
– Jak wilk.
Gdy tylko wyszła, Samuel zamknął oczy. Do jego uszu dochodził gwar, który 

podniósł się na podwórzu. Ludzie biegali z wiadrami po wodę, z brzęczącymi 
garnkami po kawę. Menażki i łyżki dzwoniły jak dzwonki. Otwierano okna. Gdzieś 
trzepano pościel.

Na siedzisku z ławek było niewygodnie. Pozycja siedząca sprawiała, że odleżyny 
piekły jak ogień. Głowa Samuela z trudem utrzymywała pion. Chwiała się to na 
jedną, to na drugą stronę. Wszystko było jasne i oczywiste, a zarazem wszystko 
skrywała mgła. Lekki wiatr igrał z rzadkimi włosami na czaszce, wywoływał gęsią 
skórkę. Każdy włos kłuł jak igła. Hałas z podwórza dochodził do ucha jak łomot. 
Szelest wiśni nakładał się nań podobnie jak bzyczenie uprzykrzonych much, 
które latały wokół kołdry.

Chociaż każda część jego ciała była osobnym źródłem bólu, czuł przecież 
jakąś pełnię. Gdzieś w nim znajdowało się takie miejsce, dokąd cierpienie nie 
zdołało dotrzeć. Odczuwał nim ciszę, światło, słońce. Kiedyś czuł się już podobnie. 
Wówczas, gdy został pobity przez Kripo. To był początek jego wielkiego zdrowienia 
– zdrowienia przez cierpienie. Tak, cierpienie działało dwukierunkowo. Potrafiło 
niszczyć, ale też budować. Zależy, na kogo trafiło. Jego, Samuela, odbudowy-
wało, jak odbudowuje się zrujnowany dom. Był teraz dostojnym, przestronnym 
pałacem, o drzwiach i oknach otwartych na wszystkie strony świata. W środku, 
w pałacu, zamieszkiwała duma, wartość. W świętym świętych płonął pewien lęk, 
nieobojętność, jak nazwał ów płomyk zięć Michał.

Bella siedziała przy nim i podtykała do ust łyżeczki twarogu. Miał oczy otwarte 
i starał się, aby jego wzrok wyglądał pewnie. Twaróg był chłodny. Samuel długo 
trzymał go na języku. Jasnymi oczami połykał obraz córki. – Dziękuję – powie-
dział, gdy talerzyk był już pusty.

Przyglądała mu się. Zazwyczaj jej nie dziękował, a dzisiaj nie przestawał 
dziękować i przepraszać. – Miałeś mi podziękować hurtem – zauważyła.

– Nie zapomnij przyborów do golenia – przypomniał.
Gdy pojawiła się z przyborami, była ubrana w białą, letnią sukienkę. Jej brązo-

we, długie włosy spoczywały splecione czysto i ciasno w wianuszek wokół głowy. 
Duże oczy zdawały się przyćmiewać resztę twarzy. Biło od nich jasne światło. 
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Pachniała niewinnością, świeżością, odnową. Wyniosła ławkę. – Tu ci je położę 
– powiedziała. – A tu jest lustro… Butelka wody… Miska… Szklanka. I pamiętaj… 
Bądź ostrożny… Nie wysilaj się. Jeśli będzie ci za ciężko, zaczekaj na mnie.

Poprosił ją o całusa. Tego też wcześniej nie robił. Zwykle całowała go z własnej 
inicjatywy. Przycisnęła wilgotne usta do jego gorącego czoła.

Po chwili coś stuknęło, jakby drzwi zamknęły się na zawsze. Próbował z całych 
sił wyważyć drzwi i przywołać postać, która dopiero co zniknęła po drugiej stronie. 
Coś pełzło po jego czole. Coś łaskotało policzek. Mucha. Nie chciało mu się jej 
odganiać. W górze, nad głową, płynęły małe obłoki. Jeden przypominał twarz 
Adama Rozenberga. Zniknął. Marność bez znaczenia, zupełnie jak mucha na 
policzku. Psotna myśl zrodziła się w jego umyśle. Samuel powiedział do obłoku, 
do Adama: – Sam podsunąłeś mi drogę, którą powinienem pójść, aby zwyciężyć.

Szerzej poderwał powieki i westchnął głęboko. Tym razem płuca nie stawiały 
oporu. Nie było zamkniętych drzwi. Tylko otwarty majowy dzień, który przesuwał 
się powoli i stawał się nieosiągalny – aby zrobić miejsce dla kolejnego dnia 
i kolejnej jasności. Samuel był wielkim, przestronnym pałacem, do którego wpro-
wadziło się nowe życie. Wkrótce, już wkrótce go pobłogosławi. Przyjdą goście. 
Towarzysze, przyjaciele, licznie… Licznie. Matylda zagra na pianinie, a on będzie 
siedział przy kominku i patrzył na żonę. Potem przyniesie jej prezenty, na które 
od tak dawna czekała. Weźmie ją w ramiona, okryje swoim ciałem i odetną się 
w tańcu od pozostałych gości… Od wszystkich gości… Wszystkich… Wliczając 
w to Adama Rozenberga. Będzie trzeba go zaprosić… Przez wdzięczność… Przez 
wzgląd na człowieczeństwo… Współczucie. Musi zostać zaproszony ze względu 
na lampkę wiecznego ognia, która także w nim, w biednym Adamie, pali się na 
świętym świętych, żaląc się i być może błagając o wybawienie.

Samuel przestał czuć ból nie tylko w klatce piersiowej, ale w całym ciele. 
Zebrał wszystkie siły, jakie posiadał, i skupił się na ręce, którą wyciągnął w kie-
runku ławki. Odprowadzał ją wzrokiem i musiał się uśmiechnąć. Naiwna Bella 
nie przyniosła mydła... Ani ręcznika… A może wiedziała, że wszystko, czego 
potrzebuje, to brzytwa z czarną rączką?

Pomiędzy dłonią Samuela a brzytwą stała szklanka z wodą. Palce zaczepiły 
się na niej i obróciły. Stały się wilgotne i zimne. Szklanka potoczyła się po ławce 
i upadła. Coś pękło i rozdzwoniło się w umyśle Samuela, w całej czaszce. Dziwił się, 
jak jedna szklanka może narobić takiego hałasu. Ręka zdrętwiała jak u złodzieja, 
który po nieostrożnym kroku zastyga w przestrachu. Zdawało mu się, że Bella 
może jeszcze przybiec i mu przeszkodzić. Palce szybko chwyciły rączkę brzytwy.

Rączka była rozgrzana od słońca. Przypominało to ciepły uścisk dłoni Mojsze-
go Ejbuszyca. Zrobiło się przyjemnie. Przyjaźń była błogosławieństwem, dawała 
oparcie. Samuel czuł się zdrowy… Galopujące suchoty zostały wyleczone. Bez 
wysiłku otworzył brzytwę. Stal zabłyszczała całym światłem świata.

Wiedział dokładnie, co robi. Wyjął lewą rękę spod kołdry i położył odwróconą 
wierzchem dłoni do dołu. Nie jak ktoś, kto prosi o jałmużnę, ale ktoś, kto obsiał 
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pola i czeka na deszcz. Na przegubie lewej ręki, pod cienką skórą, wyraźnie za-
znaczały się gałązki niebieskich żył. Samuel zbliżył prawą rękę, z której sterczało 
ostrze brzytwy. Pociągnął raz i kolejny raz po niebieskich gałązkach.

Strumień chlusnął na zewnątrz. Samuel jęknął i wypuścił z dłoni ostrze. Ręce 
opadły wzdłuż łóżka. Głowa kiwała się chwilę i zastygła przechylona na bok. Stru-
mień wypływał chluszcząc i bulgocząc, przełamując opór. Czuł się dobrze. Twarz 
pięknej córki Belli uśmiechała się do niego. Zapach jej białej sukienki przenikał go 
głęboko. Jak bardzo kochał życie! To, co uczynił, było tego najlepszym dowodem. 
Miało związek wyłącznie z życiem. Jemu chciał służyć w jedyny sposób, jaki był 
możliwy. Było to świadectwem nadludzkiego, boskiego bohaterstwa.

Oczy trzymał otwarte. Krew, która nie przestawała płynąć z jego ręki i ciec na 
balkon, wydawała przyjemny dźwięk. Serce Samuela do tego stopnia przepeł-
niała łagodność, że aż oczy zaszły mu mgłą. Otwarte drzwi balkonowe oddaliły 
się i zatraciły kontury. To samo stało się z niebem i światłem. Robiło się ciem-
niej, wciąż ciemniej. W głowie świszczał wiatr. Samuel wjechał do tunelu, który 
nie przepuszczał ani strachu, ani radości. Odpadły wszystkie bagaże. Pozostał 
jedynie pośpiech. Bella miała przyjść… Musiał się spieszyć, żeby nie zdołała go 
dogonić. Spieszyć się? Zwidy. Bella ciągle przy nim była.

Pośpiech ustał. Źrenice po raz ostatni okrążyły horyzont białek oczu i jak dwa 
czarne słońca zaszły pod na wpół opuszczone powieki. Niedaleko balkonu stała 
wiśnia. Dziś pojawiły się na niej drobne, czerwone kuleczki, drobiny owoców. 
Nowo narodzone wiśnie.
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Minęło sporo czasu, nim pan Adam Rozenberg zorientował się, że Niemiec, który 
obiecał mu szczeniaka, stroi sobie kpiny. Dwudziestoczteroletni wysoki młodzian, 
który nosił mundur SS z opaską przedstawiającą białą trupią czaszkę na czarnym 
tle na ramieniu, chodził po getcie ze swoim psem tropiącym, przeprowadzając 
ważne rewizje i obławy. Początkowo budził w Adamie strach, nie tyle ze wzglę-
du na przerażający mundur, co sam wygląd, młodość i wzrost. Przypominał  
Mietka.

Także SS-mańskiego psa, który wabił się Churchill, pan Adam traktował z rezer-
wą. Do czasu bowiem pies przypominał Sunię i nie bacząc na wszystko, wydawał 
się równie fascynujący. Zdarzało się, że pan Adam mimowolnie podchodził do 
zwierzęcia i nie szczędził mu pieszczot, jak zwykł to robić z własnym psem. Aż 
zawiązała się pomiędzy nimi przyjaźń, która w końcu doprowadziła do zbliżenia 
z psim panem. To sprawiło, że Adamowi została przydzielona kolejna funkcja 
w Kripo: zajmowanie się psem – mycie, szczotkowanie, karmienie i dbanie o niego, 
gdy pan musiał udać się do miasta. Wraz z funkcją pojawiło się też przezwisko, 
które wymyślili dla niego kripowcy. „Psiarz”. Adam przyjął je dobrze, nawet z pewną 
dumą. Ze względu na moralną hierarchię służenie psu mniej raniło jego honor 
niż służenie ludziom. Psy miały w sobie więcej człowieczeństwa. Były wierne, nie 
szukały zysku, nie wykorzystywały i nie przejawiały skłonności sadystycznych. 
W słuszność tego poglądu pan Adam wątpił znaczniej mniej, odkąd gruntownie 
poznał człowieka, zarówno Niemca, jak i Żyda.

I w ten sposób powróciła nagle potężna tęsknota za Sunią. Adam czuł się 
straszliwie osamotniony. Nieraz żal ściskał mu gardło jak nieprzełknięty kęs. Do 
oczu często napływały łzy – z litości nad samym sobą.

Zaczynał się nudzić. Praca w Kripo wraz z czynnościami wykonywanymi przy 
psie zajmowała mu tylko kilka godzin. Miał czas rozmyślać nad sobą. Odczuwał 
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samotność nawet wówczas, gdy spędzał noc z kobietą. Kobieca wierność, ku-
piona za pomocą mąki, cukru albo kawałka chleba, swoją sztucznością budziła 
tęsknotę za tym, czego kupić nie można. Nawet ta, którą odkarmił i dzięki je-
dzeniu zaokrąglił, aby zaspokajała jego fizyczne apetyty – jak rzeźbiarz nadaje 
kształt statui – nie potrafiła tego pragnienia uciszyć. Tęsknił za ciepłym światłem 
w ślepiach Suni.

Stracił też zainteresowanie rzeczami, które kiedyś często zajmowały jego 
uwagę. Zbierał obce waluty, „twarde” i „miękkie”, trochę biżuterii, jaka została 
w rękach szych – którą wydobyć można było za pudełka tabaki czy herbatę 
– a zwłaszcza ozdobne drejdle1, którymi Adam lubił się bawić, czyniąc kogoś 
uboższym, a siebie bogatszym. Szychy niechętnie pozbywały się swoich skarbów. 
A jednak, chociaż zaznał już głodu, posiadanie pieniędzy straciło dawne zna-
czenie. Oznaczało sytość, nic więcej. Największym skarbem był dla niego teraz 
dzień pozbawiony zmartwień i wewnętrzny spokój. Troska o przyszłość zdawała 
się głupotą. Najdalszą przyszłość stanowił jutrzejszy poranek. Z takim pojęciem 
czasu posiadanie skarbów niewiele znaczyło. Oczywiście myślał o końcu wojny, 
który przecież kiedyś nadejdzie, był pewien, że go dożyje. Jak każdy praktyczny 
kripowiec trzymał w domu kobiecy strój z peruką, w który planował się przebrać, 
gdyby grunt zaczął palić mu się pod nogami. I wiedział, że droga poprowadzi 
go do Szwajcarii. To były jednak plany rozsądku. Nie mieściły się w wyobraźni. 
Wniosek był jeden, że człowiek żyje teraz, nie wcześniej, nie później. Dlatego był 
w takim złym nastroju. Aktualna chwila była pusta – jak opróżniony skarbiec.

Adam pilnie potrzebował przyjaciela – psa – nie czekając na koniec wojny. 
Jednak ten pies Suter nie chciał nawet o tym słyszeć. Wyjaśnił mu spokojnie, że 
psa nie da się utrzymać zamkniętego w getcie, jak trzyma się Żydów. Nie będzie 
się liczył z drutami, może też przenosić bakterie. Adam kiwał głową zrezygnowany. 
Suter nie miał pojęcia o psiej naturze.

Pozostało mu urabiać po kryjomu młodzieńca z SS. Adam liczył na jego zro-
zumienie. I zrozumiał. Powiedział „Jawohl”, a Adam prawie nie uwierzył własnym 
uszom. Był gotów upaść przed SS-manem na twarz. SS-man uśmiechnął się 
figlarnie i powiedział: „Morgen früh”2.

Morgen früh wydawał się odległy. Adam nie mógł się go doczekać. Ale do-
czekał. Wybiegł naprzeciw młodzieńca z zapartym tchem i zamglonymi oczami. 
Ów położył przyjacielsko dłoń na barku Adama:

– Nie powiedziałeś mi, jakiego chcesz psa, „Psiarzu”.
Jakimż Adam czuł się głupcem! Skąd młodzian mógł wiedzieć, że chodzi 

1 Drejdl – ozdobny czworoboczny bączek z hebrajskimi literami, który jest związany ze świętem Cha-
nuki i służy do hazardowej gry na monety, cukierki, itp. Czasem wykonywano je z droższych mate-
riałów, np. srebra albo szlachetnych kamieni. 

2 Jutro rano (niem).
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o dobermana, brązowego dobermana, malutkiego. Żeby łatwiej było go tresować. 
Dobermany były najinteligentniejsze. Najwierniejsze. Adam odda wszystko, co 
posiada, za małego, brązowego dobermana.

Tymczasem zaczął rozglądać się za miejscem dla psa i poszedł do Cukermana 
spojrzeć na komórkę.

Początkowo SS-man za każdym razem odpowiadał Adamowi „Morgen früh”. 
Potem zaczął mówić: „nächste Woche”3. Adam zapytał, czy nie potrzeba zalicz-
ki. „Jawohl” odpowiedział SS-man. Adam przyniósł a konto złoty pierścionek. 
Młodzieniec włożył go do kieszeni na piersi munduru ozdobionej czarnym, wy-
szywanym orłem – i dopiero teraz transakcja została dopięta. Adam miał pełne 
prawo wyczekiwać małego dobermana.

W kolejnych dniach Niemiec nie zmienił swojej śpiewki: „Morgen früh… Näch-
ste Woche…”, aż w końcu do umysłu Adama dotarła prawda, która potwierdzała 
jego własną filozofię: „Morgen… Nächste Woche” nie istniało. „Morgen” znaczyło 
nigdy. Dzisiaj oznaczało wszystko. Nigdy nie dostanie małego, brązowego dober-
manka, który wypełniłby pustkę w jego życiu.

Tym samym puste życie stało się jeszcze bardziej puste. Przestało budzić 
nadzieję. Adam czuł się jak żałobnik i płakał po szczeniaku, którego nigdy nie 
będzie mieć.

Dom na Marysinie, gdzie mieszkał, miał tę wadę, że mijały go kondukty 
pogrzebowe. Pewnego dnia Adam był świadkiem pogrzebu Samuela Cukerma-
na, rozpoznał jego córki idące za trumną. Sam kondukt nie zrobił na Adamie 
szczególnego wrażenia. Przeciwnie, nieco mu ulżyło – jak komuś, kto kończy 
spisywanie księgi rachunkowej i wie, że więcej nie będzie musiał do niej wracać. 
Ale wspomnienie Samuela uczepiło się go wtedy i im więcej o nim myślał, tym 
bardziej martwił się o własne życie.

Strofował się: – Jedyne, co naprawdę posiadasz – mówił – to życie. Nie roz-
trwoń go. Zobacz, jaka piękna pora roku. Twój dom otacza zieleń. W sadzie czer-
wienią się jabłka przypominające policzki, gruszki podobne do piersi dziewcząt. 
Wiśnie przywodzą na myśl usta, śliwki to oczy, a trawa jest aksamitnie miękka, 
jak najszlachetniejsza skóra. W domu masz czysto i wygodnie. Masz dobre łóżko, 
porządny materac. Szafę pełną dóbr. Pamiętaj: to raj, innego nie ma.

Tak bardzo chciał cieszyć się życiem. Było mu tak drogie. Ale zamiast z niego 
korzystać, leżał w pachnącej trawie i oddawał się rozmyślaniu na temat śmierci. 
Rozmyślaniu zainspirowanemu pogrzebem Cukermana. Tak, ten kawałek ziemi 
w ogrodzie, chociaż ogrodzony płotem, był częścią cmentarza. I gdy tylko Adam 
ważył się o tym pomyśleć, wydawało mu się, że serce mu staje, że nie znajdzie 
siły, żeby wstać i spocznie tu na wieki.

3  W przyszłym tygodniu (niem.).
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Ziemia zaczęła go przerażać. Kwiaty i pachnące trawy były tylko maską. 
W rzeczywistości oznaczały śmierć, również jego własną. Jakże głupie w takim 
razie wydawało się pragnienie posiadania szczeniaka! Czym ono było? Niczym 
więcej, tylko próbą oszukania samego siebie, zagłuszenia tego, co Samuel Cu-
kerman szepcze mu do ucha.

Przestał leżeć na trawie w ogrodzie i zaczął przesiadywać na progu domku. 
Potem i tego poniechał. Spędzał długie godziny w dusznych pokojach, rzucał się 
na łóżku i spocony przesypiał pół dnia. Chociaż sen przywodził na myśl strachy, 
przynajmniej nie zamęczał go troską o zdrowie. Potem jednak i sen przestał 
pomagać. Śnił koszmary. Pozostało uciec na ulicę. Nienawidził ludzi i mijając 
kolejki przed kooperatywami przypominał sobie nieco z dawnej nauki łaciny: Odi 
profanum vulgus4, nienawidzę ciemnego motłochu – ale wśród nich czuł się lepiej. 

Doszedł też do innego filozoficznego wniosku: sam byt przypominał o śmierci. 
Śmierć stanowiła samotność ostateczną. Dlatego jeden człowiek szuka innego. 
Miłość, przyjaźń, partia, naród, przynależność rasowa – wszystko to były eu-
femizmy, pod którymi ukrywano krzyk, mający zagłuszyć śmierć i samotność.

Gdy tak pędził po ulicach, przyszło Adamowi na myśl, że chociaż z Sunią 
był szczęśliwszy, to szczególnego rodzaju błogostanu zaznał przez krótki czas 
na samym początku istnienia getta, gdy przesiadywał z Jadwigą i Mietkiem 
przy stole. Przeżywał to nawet mocniej u boku Krejny, Poszukiwaczki Skarbów. 
Relacje z ludźmi, nawet jeśli go nienawidzili, dawały coś, czego nie potrafił dać 
najwierniejszy pies. To z kolei prowadziło do konkluzji, że jeśli nie była możliwa 
ucieczka przed śmiercią, należało chociaż próbować, póki życia starczy, uciec 
przed obawą śmierci. Człowiek zaś był jedynym stworzeniem, które mogło w tym 
pomóc.

Wystrojony w czystą koszulę i kwiecisty krawat, w słomianym kapeluszu 
na głowie i okularach przeciwsłonecznych, spacerował po wieczornych ulicach 
i podziwiał ludzi, którzy mijali go w pośpiechu. Zatrzymała go pewna kobieta:  
– Panie Rozenberg, czy można z panem na słowo? – Zmierzył ją wzrokiem. Trudno 
było określić wiek mieszkanek getta, ta mogła mieć lat trzydzieści, ale równie 
dobrze pięćdziesiąt. Miała zapadnięte, „klepsydrowe” policzki, ostry nos i nie-
bieskie wargi. Głębokie bruzdy na czole sięgały skroni, jak u mężczyzny, któremu 
zaczynają wypadać włosy. Oczy też miała podobne do innych kobiet w getcie 
– ciemne, duże, niepokojąco ostre – przepełnione strachem. Na jej chudym, 
wyciągniętym ciele wisiała płócienna suknia uszyta najpewniej z obrusa. – Mój 
mąż siedzi w Kripo, panie Rozenberg – biegła za nim, gdy przyspieszył kroku.  
– Może mógłby pan pomóc?

Słyszał, jak płacze za jego plecami. Z godnością pokiwał głową i mruknął:  
– Zrobię, co będę mógł. Bóg pomoże.

4  Gardzę pospólstwem i unikam go (łac.), Horacy, Pieśni, 3, 1,1.
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Kobieta powiedziała mu w biegu, jak się nazywa, a gdy zauważyła, że wyjmuje 
z kieszeni kartkę papieru i coś zapisuje, wyśpiewała mu w plecy podziękowanie 
i pochwałę, po czym zniknęła.

 Ten drobny incydent wprawił go w dobry nastrój – bardzo go to zdziwiło. Jesz-
cze kilka dni wcześniej podobne spotkanie przyniosłoby raczej gniew. Ostatnio 
jego nazwisko stało się w getcie znane. Ludzie często za nim biegli, zatrzymywali 
na ulicy i prosili, żeby wstawił się za ich krewnym, bliskim. Nie mógł się od nich 
opędzić. Nie potrafił znieść ich lamentów, płaczu ani żebraczego wzroku. Dzisiaj 
jednak wydarzyło się coś przeciwnego. Nie był pewien, czy rzeczywiście zejdzie 
do piwnicy Kripo i sprawdzi, jak się miewa człowiek o tym nazwisku. Pozostawił 
to kaprysowi chwili. W tym krótkim momencie jednak miał dobre intencje. Jego 
własne nazwisko zabrzmiało mu w uszach melodią, z jaką wypowiedziała je owa 
kobieta. Było to przyjemne.

Mijając ogrodzenie, przy którym rosło kilka stokrotek, zerwał najpiękniejsze 
kwiaty i wetknął w klapę marynarki. Zdjął okulary, ochuchał je z obu stron, wyczy-
ścił czystą chustką. Słońce chowało się już za dachami domów i zaledwie kilka 
pomarańczowych smug przecinało niebo na zachodzie. Adam mógł się śmiało 
obyć bez okularów, ale zbyt mocno przyzwyczaił się do ich noszenia. Gdy tylko 
wychodził na zewnątrz, nos i cała twarz szukały schronienia pod ciemnymi szkłami.

Gdzieniegdzie na progach siedziały kobiety i kilku ocalałych starców. Od 
czasu do czasu wydawało się Adamowi, że widzi znajomą twarz, więc kiwał gło-
wą w pozdrowieniu. Robił tak po raz pierwszy. Świadomie, trzeźwym umysłem 
zdecydował się wprowadzać w życie te wszystkie decyzje, które ostatnio podjął.

Jeszcze wczoraj kręcił się po pokoju z kłuciem po lewej stronie klatki piersiowej. 
Masował to miejsce, kładł kompresy i sądził, że zbliża się koniec. Potem zaczął 
go boleć żołądek. Znowu uznał, że to początek końca. Podobnie wyglądało to 
przedwczoraj, a nawet wcześniej. Przez ostatnie dwa tygodnie właściwie codzien-
nie dobiegał kresu, odchodził, a przed oczami majaczył mu pogrzeb Samuela 
Cukermana. Samuel go hipnotyzował, trzymał w swej mocy. W koszmarach 
widział czarne, zaszklone oczy, jakby spoglądały na niego z poduszki, a nie były 
ani dobre, ani złe – tylko o coś się dopominały.

Wczoraj też zdarzyło się, że Adam, w wielkich cierpieniach, podniósł się z łóż-
ka i zmusił do pójścia tam, gdzie bał się iść najbardziej: na cmentarz. Musiał 
odbyć tę drogę, mówił sobie, ponieważ chcąc zwalczyć żądzę, nie należy przed 
nią uciekać, ale wyjść jej naprzeciw. A on najbardziej pragnie zobaczyć grób 
Samuela Cukermana.

Iść nie trzeba było daleko. Ledwo zdał sobie sprawę z tego, co robi, gdy ujrzał 
ceglany mur i żelazną bramę. Zza karawanów, które stały na zewnątrz, już po 
pracy, wybiegły dwie bandy żebraków. Przypominali martwych, którzy wyskoczyli 
ze swoich trumien. Żebracy mlaskali językami, strzelali kościstymi palcami i bła-
gali o grosz. Adam poczuł się zagubiony, nie starczyło mu śmiałości, żeby się od 
nich opędzić. Oddał się w ofierze, pozwolił czynić ze sobą wszystko, co zechcą. 
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Szarpali go i popychali: – Jałmużna ratuje od śmierci! Jałmużna ratuje od śmierci! 
– Nie rozumiał, co krzyczą. Wydawało mu się, jakby prowadzili go na jego własny 
pogrzeb, szli mu pokazać, gdzie znajduje się jego grób. Tak towarzyszyli mu aż do 
wejścia na cmentarz, gdzie, obrzuciwszy go przekleństwami, powoli ustępowali.

Wówczas pojął ciszę tego miejsca. Pod starymi macewami zalegały cienie. 
Drzewa i trawy kołysały się. Wysokie zioła przysłaniały kamienne płyty nagrobne, 
rosły pomiędzy czarnymi sztachetkami ogrodzeń. Wierzby chyliły się ku ziemi 
długimi jak włosy gałęziami. Cmentarz był pięknym, nieskalanym parkiem. Ostat-
nie światło dnia błyszczało na liściach. Wieczorne cienie rozpościerały się pod 
stopami Adama. Każdy krok budził ciszę, która tu panowała. Adamowi wydawało 
się, że pod każdym drzewem, każdym nagrobkiem czai się cień, który za chwilę 
wyskoczy i położy zimne ręce na jego ustach – tym razem na dobre. Serce rze-
czywiście przestanie mu bić. Ale ku swemu wielkiemu zdumieniu stwierdził w tej 
właśnie chwili, że ucisk na sercu zniknął.

Poszedł na nową część cmentarza5. Tu kończył się park. Nie było drzew ani 
traw. Setki glinianych pagórków ceglastej barwy pokrywało świeżo rozkopane 
pole. Gdzieniegdzie przy którymś z pagórków stała jakaś postać. Do uszu Adama 
dochodził płacz.

Szedł pomiędzy pagórkami jak oczarowany. Błądził bez celu po ścieżkach, 
gubił się jak w labiryncie. Tutaj spoczywało martwe getto. Czuł się tak, jakby 
przyszedł oglądać mieszkanie.

Szukanie grobu Samuela nie miało sensu. Należał do niego każdy grób, każdy 
przemawiał do Adama: – Ty też tu trafisz, jeśli nie podpadniesz pod wysiedlenie! 
Możesz być zdrowy, możesz nawet pracować dla Kripo! – Tak mówił Samuel, 
a Adam się z nim zgadzał. Gdzieś przecież czytał, że gdy ludziom brakuje jasnego 
obrazu czy marzenia na temat przyszłości, znaczy to, że wkrótce umrą. Dotyczyło 
to akurat Adama, który ostatnio przestał myśleć o powojniu. Okaże się więc, że 
wcale nie pokonał Samuela. Że wyjdą po równo, zero-zero, remis. Jedyna różnica 
polegała na tym, że Samuel miał dwie córki, które go tu odprowadziły.

Przyszedł mu na myśl syn Mietek. Wyobraził sobie, co by było, gdyby miał 
teraz przy sobie Mietka, razem by mieszkali, razem jedli. Potem pomyślał o Suni 
i zastanawiał się, które z nich chętniej widziałby przy sobie. Z Sunią wszystko 
byłoby proste. Przeczysta wierność, bezwarunkowa, bez zobowiązań. Z Mietkiem 
musiałoby być inaczej. Nawet jeżeli prowadziliby tak idylliczne życie, jak malo-
wała je wyobraźnia, pozostałyby mieszane uczucia, grymasy, nieporozumienia 
i obowiązki. A przecież nie miał wątpliwości, że wybrałby Mietka, że tylko Mietek 
mógłby wypełnić wielką pustkę i załagodzić strach przez nią rzucany.

5 Pole gettowe na terenie cmentarza żydowskiego znajdowało się w południowo-wschodniej części 
nekropolii. Tam w czasie II wojny światowej zostało pochowanych w równomiernie wyznaczonych 
kwaterach ponad 43 tys. Żydów.
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Spostrzegł, że wszedł już na drogę powrotną i przyspieszył kroku, aby czym 
prędzej przejść przez bramę. Gdy tylko wyszedł, poczuł się lekki. Co za dziwne 
uczucie właśnie go nawiedziło! Oczywiście, że pokonał Samuela. Ponieważ 
on, Adam, żyje. Każdy kolejny dzień będzie jego triumfem. Ale teraz w uczuciu 
triumfu nie było niczego z Schadenfreude6. Adam był do przegranego nastawiony 
przyjaźnie. Z wielkim sentymentem wspominał nieudaną przyjaźń z Samuelem 
i żałował, że tak się skończyła – podobnie, jak żałował końca wspólnego życia 
z Jadwigą i z Mietkiem.

 
*

Wczorajszy spacer na cmentarz spowodował, że także dzisiejszy spacer po 
ulicach sprawiał przyjemność. Pan Adam szedł rozerwać się do resortu słomiane-
go obuwia, który znajdował się w dawnym obozie cygańskim7. Resort świętował 
swój jubileusz i z tej okazji zorganizowano rewię.

Wyglądało to komicznie. Czuł się niemal identycznie jak wtedy, przed wojną, 
gdy szedł do opery. Zwłaszcza gdy zobaczył publiczność zgromadzoną przed 
wejściem. Rewia okazała się olbrzymim sukcesem. Ludzie przepychali się do 
okienka kasy, a zamieszanie niczym nie różniło się od tego przed jatką podczas 
wydawania racji. Przepychano się, kłócono, szarpano z policjantami i porządko-
wymi, za wszelką cenę starano się zdobyć bilet. Jedyna różnica polegała na tym, 
że przy całym ścisku wzrok ludzi był jasny, dziecięco rozbawiony.

Adam nie miał problemu ze zdobyciem biletu. W drodze powrotnej z siedziby 
Kripo, gdy tylko zdecydował się zobaczyć rewię, udał się do resortu, do kierownika 
i wyraził swoje życzenie.

Kierownik skłonił się grzecznie, zawołał blondynkę z biura i nakazał: – Bilet 
w pierwszym rzędzie dla pana Rozenberga.

Blondynka zaprowadziła go do swojego pokoiku, żeby wybrał sobie dobre 
miejsce. Miała długie warkocze, które wisiały równo na jej piersi, i zgrabną figu-
rę, dojrzałą, a jednak dziewczęcą. Patrzyła na niego wzrokiem trochę niewinnie 
proszącym, trochę kocio wulgarnym. Nagle skoczyła do drzwi i zamknęła je. – 
Niech pan usiądzie na chwilę, panie Rozenberg – zaprosiła. Głos miała ciepły, 
zachrypnięty jak u wampa. – To pan jest tym sławnym panem Rozenbergiem, 
prawda? – zapytała i wyciągnęła w jego kierunku paczkę papierosów. Zwrócił 
uwagę na jej długie, czerwone paznokcie. – Nie pali pan? – Uśmiechnęła się 

6  Radość z cudzego nieszczęścia (niem.).

7 Wydział Słomiany powstał w 1942 r. w budynkach przy ul. Brzezińskiej 88, gdzie wcześniej znaj-
dował się obóz cygański.



350

perłowymi zębami, pomiędzy które z wielką gracją wcisnęła papierosa. Przyglą-
dał się jej z przyjemnością. Przypominała Jadwigę z młodych lat, ale w każdym 
szczególe atrakcyjniejszą i bardziej pociągającą. Z jej białej bluzki z dekoltem 
unosił się pełny biust, atut, którym Jadwiga nigdy nie mogła się pochwalić. – 
Usiąść też pan nie chce? – Dziewczyna kontynuowała swój kokieteryjny monolog, 
ośmielona chciwym spojrzeniem Adama, które bezwstydnie przeskakiwało po jej 
ciele. – Widzi pan, jakim szacunkiem jest pan darzony? – Ze smakiem ściągnęła 
usta i przez niewielki otwór wypuściła chmurę dymu. – Bilet w samym środku 
pierwszego rzędu, prawie ramię w ramię z Prezesem. Przepraszam – pokręciła 
głową. – Zatrzymuję pana… Traci pan czas.

Skłonił się rycersko: – Pogawędka z tak pociągającą panną nie jest dla mnie 
stratą czasu.

To jej dodało śmiałości: – Proszę, jeden bilet, panie Rozenberg… To znaczy, 
że idzie pan sam. Jeśli pan chce… Możemy iść w parze. Mam na imię Sabina – 
przedstawiła mu się.

Ponownie rycersko się skłonił, chwycił jej dłoń i podsunął ją do ust: – Będzie 
mi bardzo miło, Sabino. – Ucałował jej szczupłe palce. Zanim wyszedł, zdążył 
jeszcze zauważyć, jak poważnieje jej twarz, a wzrok ogarnia zamęt. Tak podobała 
mu się nawet bardziej.

Poszedł więc do teatru z damą. Tak, było to zabawne, podniecająco przyjem-
ne uczucie. Jakby naprawdę szedł do teatru z prawdziwą damą. I oto stał obok 
rozgrzanego kłębowiska ludzi i czekał na nią. Napięcie wystrojonego tłumu i pod-
niecenie udzieliły mu się. Za chwilę będzie w środku, a owa kokietka, smakowita 
i jędrna, usiądzie u jego boku, blisko, ramię w ramię. Światło zgaśnie. Chwyci ją 
za rękę, a kurtyna pójdzie w górę.

Poprawił kwiatek w klapie marynarki. Tak, w istocie swej był nieobojętnym 
na piękno romantykiem – choćby w obliczu tak łagodnego, letniego zmierzchu.

Podjechała kareta. Zajechała pod drzwi resortu, a tłum ustawił się w szpaler. 
– Prezes! – kolejkę przed kasą przeniknął szept. Woźnica zeskoczył z bocznego 
stopnia i otworzył drzwi karety. Na początku pokazał się biały, jedwabny szalik, 
potem sztywny kapelusz, następnie – sam Prezes ubrany w lekki, letni płaszcz. 
Wspierał się laską, szedł nachylony, szybkimi, nieco chwiejnymi krokami. Kłaniano 
mu się ze wszystkich stron. – Panie Prezesie! Panie Prezesie! – Wołano z różnych 
stron. Ręce wyciągały się, żeby go dotknąć, zatrzymać. Ktoś śmielszy wcisnął 
Prezesowi do kieszeni kopertę. Ochraniający policjanci o rozpostartych ramionach 
starali się ochronić Prezesa, na ile potrafili. Nie traktowali jednak całej sprawy 
zbyt poważnie, podobnie zresztą jak tłum. W końcu ludzie przyszli się zabawić.

– Gdzie jego małżonka? – ktoś z tłumu pociągnął policjanta za  
rękaw.

– Cierpi na kamienie żółciowe – odpowiedział ktoś inny.
Z tyłu ktoś żywiołowo zawołał za Prezesem: – Panie Prezesie, dlaczego takie 

małe racje brukwi?
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Ktoś jeszcze inny był w bardziej rewolucyjnym nastroju i podchwycił:
– Dlaczego nie wstrzymuje pan talonów dla szych?
W końcu znalazł się ktoś nastawiony naprawdę bojowo: – Żądamy chleba!
Kobieta błogosławiła Prezesa: – Niech pan będzie zdrów, kochany Prezesie!
Prezes wymachiwał laską, w końcu zniknął w wejściu. Adam uśmiechał się. 

Stary wyglądał na wiele starszego, niż sądził. Widział go pierwszy raz od wejścia 
do getta.

Potem przybył konkurent Rumkowskiego, Lejbl Welner, otoczony świtą oficerów 
Sonderkommando. Śmiało podniósł rękę pozdrawiając tłum, a tłum odpowiedział 
z entuzjazmem. – Lejbl! Lejbl! – wołano ze wszystkich stron.

Welner po bratersku stukał w plecy stojących w pobliżu. Jakaś kobieta 
ciągnęła go za poły marynarki. Chciała mu coś powiedzieć, więc stanął tak, 
jakby jej słuchał. – Co on powiedział? Co on powiedział? – ludzie dopadli ją ze 
wszystkich stron.

– Oby tak żył! – cieszono się. – Zrobiło się lżej, odkąd ma cokolwiek do po-
wiedzenia w getcie.

– A jak jego napięte stosunki z Prezesem? – zapytała jakaś Żydówka.
– Na rewii resortu krawieckiego się przeprosili. Na rewii resortu papierniczego 

znów byli pogniewani – ktoś odpowiedział.
– Prawdę mówiąc, ludziska, ujeżdżają nas obaj – doszedł do wniosku ktoś inny.
Rozmowa trwała, aż w końcu Welner zniknął w wejściu i pojawiło się kilka 

szych z wystrojonymi żonami. Zapach mydła i tanich perfum docierał do nosów, 
a publiczność słysząc głośny język polski i widząc, jak całują się po policzkach, 
skomentowała: – Widzicie tych państwa? Ciągle jak pączki w maśle, każdego 
wieczoru na rewię w innym resorcie8, a potem imprezy! Mało prawdopodobne, 
aby żyli tak przed wojną!

– A co? – dodał ktoś inny – dla nich wojna nie tylko się już skończyła, ale 
nawet nie zaczęła.

A gdy szychy nie odpowiadały na pytania, którymi ich zarzucono, i mijały 
ludzi z zadartymi głowami, wyciągnięto wniosek: – A co… Wer es libt kapital, 
hot fajnt dem klal9.

Adam z zadowoleniem przysłuchiwał się rozmowom i bawił całym tym przed-
stawieniem – przed przedstawieniem. Nie czuł w tej chwili obrzydzenia wobec 
motłochu ani nawet złości – raczej sympatię, jaką darzy się klaunów, błaznów.

Przyszła Sabinka. Miała na sobie szeroki, rozkloszowany płaszcz, który otwierał 
się i unosił przy każdym kroku. Jej czarna bluzka miała duży dekolt. Warkocze 
zniknęły. Leżały zawinięte w koronę wokół głowy, co przydawało jej lat i czyniło 

8 W Kronice z 1943 r. pojawiają się informacje o jubileuszach wielu gettowych resortów i wydzia-
łów, które uświetniały występy artystyczne.

9 Kto kocha kapitał, brzydzi się ludźmi (jid.).
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jeszcze atrakcyjniejszą. Gdy Adam ją dostrzegł, rozbawienie zniknęło z jego oczu. 
Stał się poważny i spięty. Także Sabinka wyglądała poważnie. Podała mu rękę, 
a on wyczytał z jej twarzy rodzaj niepokoju graniczącego ze strachem.

Wpadli w tłum. Przepychali się naprzód, nie zamieniając nawet słowa. Tuliła 
się, Adam czuł krągłości jej ciała. W końcu dostali się do sali i zajęli miejsca. 
Spoglądali na siebie z ukosa, w milczeniu, i od czasu do czasu wymieniali nie-
pewne uśmiechy. Wkrótce zrobiło się ciemno. Publiczność ucichła i z zapartym 
tchem podążała wzrokiem za kurtyną, która podnosiła się ponad sceną obitą 
czerwonymi deskami. Jedyną dekoracją był rysunek schodów, które miały sym-
bolizować most i getto. Dyktowa ścianka drżała pośrodku sceny. Otworzyły się 
w niej drzwiczki, przez które wyskoczyła grupa młodzieży ubranej w chałaciki, 
czapki i cicit10. Wykonali taniec chasydzki. Kapela z przodu sceny grała na 
chasydzką nutę. Publiczność podśpiewywała i klaskała. Gdy tylko skończyli, 
wybuchła owacja: – Bis! Bis!

Młodzież, wśród niej głównie dziewczęta przebrane za młodych chasydów, 
powtórzyła taniec, chociaż wyraźnie było widać, że nogi odmawiają posłuszeństwa. 
Gdy tańczyli, zapatrzona publiczność mogła dostrzec, że głowa Prezesa przechyla 
się w stronę kapelmistrza. Przez rzędy przeszedł szept: – Podał mu karteczkę…

– Dał mu talon.
– Wszyscy tancerze spędzą tydzień w domu wypoczynkowym.
Tancerzom zaczęły się plątać nogi. Oczy mieli zwrócone ku dwóm głowom 

– kapelmistrza i Prezesa. Publiczność wybaczała im błędy popełniane w tańcu. 
Aplauz znów był głośny.

Potem przedstawiono skecz, który wyśmiewał Wydział Kuchni i przedstawiał 
pożałowania godny obraz wydawania zup. Publiczność tarzała się ze śmiechu, gło-
śno tupiąc, klaszcząc po każdym udanym dowcipie. Drugi skecz dotyczył romansu 
fekaliarza i dziewczyny pracującej w resorcie nabiałowym, gdzie przywraca się 
zdatność zepsutym produktom mlecznym. Potem jakiś chłopiec odśpiewał satyrę 
ośmieszającą kierowników najważniejszych zakładów pracy, a inny rymowane 
portrety szych, podczas gdy publiczność miała zgadnąć, o kogo chodzi. Podczas 
finału wystąpił chór, a wspólny śpiew artystów i publiczności był tak fascynujący, 
że na końcu zapomniano o brawach.

Adam zdawał sobie sprawę z jakości tej „sztuki”. Ale czuł się poruszony: śmiał 
się, gdy inni się śmiali, bił brawo wraz z innymi, i przysłuchiwał się niezrozumia-
łym, wesołym czy smutnym piosenkom z wyraźnym sentymentem. Widocznie 
dziewczyna obok niego wzruszyła i odmieniła jego serce.

Gdy tylko zapaliło się światło, znów zaczęto się przepychać. Tym razem na 
zewnątrz. Adam pochwycił Sabinkę za ramię i wskoczył z nią pomiędzy ludzi. I oto 

10 Cicit – plecione z nitek frędzle przymocowywane – zgodnie z nakazem biblijnym – w czterech 
rogach tałesu (chusty modlitewnej). Tu autorka podkreśla tradycyjny wygląd tancerzy.
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nagle znalazł się z nią tuż przy samym Prezesie. Usłyszał, jak ktoś za nim mówi: 
– Wiecie ludzie, co zapisał tym aktorom? Cukierki im zapisał! – Adam poczuł na 
sobie wzrok Prezesa. Widać było wyraźnie, że Rumkowski szuka w pamięci twarzy, 
którą ma przed sobą. W końcu podniósł siwe brwi, zmarszczył czoło i przepchnął 
się do Adama, pomagając sobie laską: – Jak się nazywasz? – zapytał go. Adam 
zdradził swoje nazwisko, a Rumkowski przyłożył dłoń do ucha: – Jak?

– Adam Rozenberg. Znamy się dobrze, panie Rumkowski. Sprzed wojny.
Prezes odchylił się do tyłu: – To ty jeszcze żyjesz? – zawołał.
– Żyję i mam się dobrze, panie Prezesie! – Adam zaśmiał się. Ukłonił się 

z wielką gracją i przedstawił Sabinkę: – A to jest panna Sabina.
Oczy Starego rozszerzyły się na widok dziewczyny. Z wielkiego zdumienia za-

niósł się kaszlem i zaczął uderzać laską o podłogę: – Ty! Ty! – charczał pomiędzy 
jednym kaszlnięciem a drugim.

– Znacie się państwo? – ucieszył się Adam. – Jaki ten świat mały! – Grzecznie 
skinął głową do Prezesa i obejmując Sabinkę wokół talii skierował się do wyjścia.

Adam szedł z Sabinką w kierunku swojego domu. Był zniecierpliwiony podwój-
nym głodem, który go ogarniał. Tymczasem jego umysł ukuł nową teorię filozoficz-
ną: gdy spotykasz się z ludźmi, dzieją się różne rzeczy. Dziękował samemu sobie 
za spryt i głodnymi oczami pożerał po kawałku szyję Sabinki i królewski wieniec 
z warkoczy na jej głowie. Coś do niego mówiła, opowiadała o sobie. Tak, chodzi 
prostą drogą, mówiła. Nie lubi przystanków. Nie jest niewinnym dziewczęciem, 
na jakie może wygląda. Zapewnił ją, że uwielbia niewinne dziewczęta, które nie 
są wcale niewinne. Powiedziała: – Specjalnie pana wybrałam…

Roześmiał się: – To ja cię wybrałem, głuptasie.
Przygotowali uroczystą, nastrojową kolację i Adam znalazł okazję, by nasycić 

też swój drugi głód. Wieczorem, gdy spodziewał się, że Sabinka sobie pójdzie, 
odezwała się ku jego zdumieniu:

– Chcę z tobą zostać, będzie weselej.
Brzmiało to tak, jakby w jego głowie rozdzwoniły się dzwony. Widział przed 

sobą Sunię – dostojną, wierną, z ludzką twarzą.
Przed zaśnięciem Sabinka opowiedziała mu o swoich doświadczeniach z dni 

i nocy getta. Przez półtora roku pracowała w Sonderkommando – zakończyła 
swoją biografię – ale wyrzucono ją stamtąd, ponieważ kradła strychninę, vigantol, 
glukozę i koraminę dla syjonistów. Jedyny z całego rzędu kierowników i policjantów, 
którego naprawdę kochała, był właśnie syjonistą, nazywał się Samuel Cukerman. 
Był jej prawdziwym ukochanym i już chciała opowiedzieć mu więcej, gdy Adam 
jej przerwał. Kazał jej się ubrać, wracać do siebie i więcej mu się nie pokazywać.

Nazajutrz zatrzymał się przed resortem, żeby ją przeprosić. Poprzedniego 
wieczora zapomniał, że wszystko, co miało jakiekolwiek znaczenie, działo się 
tu i teraz, że także Sabinka wcześniej nie istniała, że i Rumkowski i Samuel to 
nieistotna przeszłość, a fakt, że przypadła mu w spadku, oznaczał jego triumf 
nad nimi.
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Ale Sabinka na jego widok zaczęła uciekać. Nie przyszło mu do głowy, żeby ją 
gonić. Poszedł na rewię do policjantów, która sprawiła mu też sporo przyjemności, 
ponieważ została wystawiona po polsku. Tym razem jeszcze mocniej przeżywał 
to, co działo się na scenie.

Tylko powrót do domu był mniej przyjemny. Dom wyglądał na zupełnie opusz-
czony, więc postanowił za wszelką cenę sprowadzić z powrotem Sabinkę. Miało 
to w sobie coś z gry, ponieważ wiedział, że tu, wśród drutów getta, nie istniała 
taka siła, która mogłaby się wyrwać z jego rąk – jak długo pragnął jej dla siebie. 
Czuł się jak chłopiec, który schwytał w swą sieć motyla. 

Codziennie wyczekiwał przed resortem. Wyskakiwał przed nią z bocznych za-
ułków, spod płotu i cieszył się wyrazem przestrachu na jej twarzy. Gdy zaczynała 
biec, nie gonił jej. W końcu dowiedział się, gdzie mieszka, i pewnego razu zapukał 
do jej drzwi. Nie otworzyła, więc popatrzył przez szybę okna. Ujrzał ją siedzącą, 
przestraszoną w rogu pokoju. Straszenie Sabinki sprawiało mu przyjemność. 
Z tym większą ochotą pragnął ją mieć, przestraszoną, roztrzęsioną, a jednak 
do niego przywiązaną. W końcu znudził się zabawą i pewnego razu chwycił ją za 
ramię, zanim zdążyła wejść do siebie. 

– Będę krzyczeć! – szarpała się i groziła.
Zaśmiał się: – Chcesz spędzić noc w „czerwonym domku”?
To zadziałało jak zaklęcie. Rozpłakała się: – Czego pan ode mnie chce? Co 

ja panu zrobiłam?
Powiedział jej, że wszystko, czego chce, to żeby poszła z nim do domu. Że nie 

będzie jej już więcej straszył i będzie dla niej dobry. Poszła posłusznie, patrząc 
na Adama z uległością, acz nieufnie.

W łóżku nie dało się jej dotknąć. Jej ciało, dłonie, były lodowate, pragnienie jak 
najszybszej ucieczki odbierało wszelką przyjemność obcowania z nią. Nie mógł 
sobie wybaczyć, że własnoręcznie zniszczył tę uległą słodycz, którą wcześniej 
posiadała. Znów wyładował na niej złość. Kazał jej się ubrać i wyjść.

Uciekła w noc. Chciał za nią pobiec i sprowadzić z powrotem, ale sam się sobie 
dziwił, więc postanowił zostać w łóżku i wszystko przemyśleć. Pragnął związać 
ze sobą Sabinkę wiernością z odrobiną strachu. I miał nadzieję, że dobrowolnie 
na to przystanie. Ale to się mogło stać wyłącznie wtedy, gdyby go faktycznie 
pokochała. W jaki sposób miał się zachować, żeby tak się stało? – analizował 
i długo rozmyślał, jaki zrobić kolejny krok.

Tego roku częściej korzystał z lata. Lepiej też czuł smak każdego kęsa 
chleba, szlachetną woń masła i cieszył się najgłębiej ukrytą słodyczą owoców. 
Szczególnie cieszyły go w letnie poranki kąpiele w zimnej wodzie. Kazał sobie 
zamontować kran na zewnątrz, przez ścianę domu, podczepił szlauch i urządzał 
sobie prysznic na trawie ogródka. Każdym porem skóry czuł po takiej kuracji 
czystość bielizny, którą na siebie wciągał.

Sabinka zniknęła. Tym razem nie pozwoliła się odnaleźć. Adam zabawiał 
się w detektywa. Każdą wolną godzinę spędzał na jej szukaniu. Dużo chodził 



pewnym, silnym krokiem, rozmawiał z ludźmi, przepytywał, badał. Ta zabawa 
sprawiała mu tyle przyjemności, że miał nadzieję szybko jej nie skończyć. Ale 
z życzeniem tym nie zgadzała się jego męska niecierpliwość. Doszedł do jeszcze 
jednego filozoficznego wniosku: jeśli rzeczywiście przeciwstawić się żądzom, to 
tylko z powodu słabości, nie zaś silnej woli. Nie miało to oczywiście wiele wspól-
nego z jego pożądaniem Sabinki. Nie widział powodu, dla którego miałby z niej 
rezygnować. Jego siła woli w ogóle nie była tu obiektem próby.



Rozdział osiemnasty



Rozdział osiemnasty
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Nastały prawdziwe upały i szychy z getta opuściły zimowe mieszkania, przenosząc 
się do letnich rezydencji na Marysinie – do „Carskiego Sioła”1. Inni ważniacy, 
nieposiadający własnych letnisk i niezaprzątający sobie głów dwoma gospodar-
stwami, spędzali po dwa-trzy tygodnie w którymś z domów wypoczynkowych, 
gdzie można było ponarzekać na nadmiar jedzenia.

Wieczorami chadzali z jednego ogrodu do drugiego w odwiedziny. Dobierali 
się podług miejsca w hierarchii i wysokości dochodów. Ludzie Rumkowskiego 
szli do innych ludzi Rumkowskiego, młodzieńcy Welnera do innych młodzieńców 
Welnera, a donosiciele z Kripo trzymali ze swoimi. W braterskiej kompanii roz-
mawiano o polityce, życząc sobie rychłego końca wojny.

Im lepsze stawały się informacje radiowe, im bliższy wydawał się kres wojen-
nej zawieruchy, tym poważniejsze usprawiedliwienie znajdowano dla organizo-
wania pohulanek. Bawiono się nerwowo, niespokojnie, przerzucając ulubionym 
powiedzonkiem Herr Schattena: „Po nas – choćby potop!”2. Herr Schatten sam 
się ostatnio rozpił i było lepiej, że nie pokazywał się na spotkaniach w ogrodzie.

Późno wieczorem gdzieniegdzie rozbrzmiewał patefon, cicho, dyskretnie. 
Podnoszono się z leżaków, pozostawiając resztki pożywienia dla służby, krew-
nych czy znajomych sprzed wojny, i udawano się na zielony parkiet. Mężczyźni 

1 Mieszkańcy getta nadawali różne nazwy tej części żydowskiej dzielnicy na Marysinie, gdzie znaj-
dowały się wille dla zamożnych i dobrze ustawionych przedstawicieli administracji. Były to Szysz-
kowice, Carskie Sioło (od nazwy rezydencji carskiej pod Petersburgiem) czy Jachsentówka (od 
słowa jachsonim w języku jidysz – szlachetnie urodzeni, uprzywilejowani).

2 Powiedzenie przypisywane markizie de Pompadour, która znana była z rozrzutności i żyła tak, 
jakby liczyła się wyłącznie chwila obecna.
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paradowali w białych koszulach, kobiety – w sukniach szytych przez najlepsze 
krawcowe z resortów. Panowała romantyczna atmosfera. Świerszcze grały w tra-
wie. Gdzieś kumkały żaby. Pary poruszały się nostalgicznie w blasku księżyca. 
Całkiem niedaleko rozciągały się druty, wzdłuż których maszerował strażnik 
z karabinem na ramieniu.

Prezes Rumkowski pozwolił sobie na spacer piaszczystą drogą na Marysin. 
Oddany towarzysz, przebiegły Zybert, szedł obok niego. Prezes tak czy inaczej 
nie spał nocą dłużej niż trzy-cztery godziny, a dzisiaj był tak rozkojarzony, że na-
wet nie próbował się położyć. Poprzedniego dnia niespodziewanie aresztowano 
jego konkurenta, Welnera, i wyprowadzono go z getta3. Prezes poczuł się tą 
wiadomością podniesiony na duchu, ale z ekscytacji plątały mu się nogi, więc 
szedł, opierając się jedną ręką na lasce, drugą zaś na Zybercie. – Ech, Zybert 
– wzdychał z ulgą. – Wszystko wskazuje na to, że okażę się zwycięzcą… A jak, 
powiadasz, nazywa się ta wyspa?

– Lampedusa4, panie Prezesie.
– I rzeczywiście to takie ważne, powiadasz?
– W całej rozciągłości, panie Prezesie.
Prezes ucieszył się. Ostatnio, nie bacząc na niebezpieczeństwo, nie potrafił 

się powstrzymać i odbył wizytę w resortach, ogłaszając robotnikom dobrą nowinę 
o nadchodzącym końcu wojny. Robotnicy drżeli z podniecenia. Wdzięczni bili mu 
brawo, jakby sam zwyciężył we wszystkich bitwach na froncie.

– Widzi pan, Zybert – powiedział Prezes, opierając się całym ciężarem ciała 
na towarzyszu – teraz to pewne… Tak, wydobędę Żydów z pułapki. Nikomu się to 
nie udało. Widzi pan przecież. Warszawa – starta z powierzchni ziemi. Warthegau 
– podobnie. W całej Polsce ostało się jedynie moje getto. Tak, Zybert, gdy już 
doczekam tej chwili… Rozwiane włosy Prezesa srebrzyły się w mroku, unosząc 
się lekko z podmuchami wieczornego wiatru. Radość Prezesa była podwójna. 
Zmęczył go ciężar, który dźwigał przez te wszystkie lata. Miał go dość. Dzień, 
w którym go z siebie zrzuci, zbliżał się nieubłaganie. Pragnął odpoczynku. Przy-
najmniej na krótki czas nie być za nic i za nikogo odpowiedzialnym. Potem być 
może wróci i poprowadzi wyzwolony naród. – Innym razem bym się zastanawiał 
– kontynuował – dlaczego Niemcy przysyłają tak mało zieleniny, dziś jednak 
jestem spokojny. Najważniejsze, że otworzą tu trzy fabryki amunicji.

Oczka Zyberta zaświeciły się złodziejsko w ciemności: – Damy ludziom żreć 
amunicję, panie Prezesie?

3 Konkurent Rumkowskiego, szef Sonderkommando Dawid Gertler został wywieziony z getta  
12 lipca 1943 r.

4 Lampedusa – niewielka włoska wyspa na Morzu Śródziemnym. W czerwcu 1943 r. pięciotysięczna 
załoga włoska poddała się tam bez walki tuż przed inwazją wojsk alianckich na Sycylię.
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Prezes pokiwał głową: – Nie znasz jeszcze moich ludzi, Zybert? Nie trzeba 
im wiele. Daj im nadzieję, tego naprawdę potrzebują. – Przystanął, gdy odległy 
dźwięk patefonu dotarł do jego uszu. – Co to?

– Zalewają robaka. To musi być u zonderowca Najmana.
Prezes poprawił okulary i zawołał, stukając laską: – Ja im pokażę!
Zybert chwycił go spokojnie pod ramię: – Pan pozwoli, Prezesie, po cichu. 

Jak to się mówi? Człowiek przewyższa bydlę mową, mędrzec przewyższa głupca 
milczeniem. Po co panu robić sobie otwartych wrogów? Moją metodą jest ude-
rzać przeciwnika z zaskoczenia, nie zdradzając własnej twarzy, ale podsuwając 
cudzą. Tego właśnie dowiedziałem się z niemieckich metod psychologicznych. 
Z całą mocą nienawidzić wroga, który nie ujawnia twarzy.

Prezes zrozumiał, że Zybert ma rację. Nie powinien wszczynać otwartej wojny, 
zwłaszcza teraz, gdy Sonderkommando ucierpiało na honorze. Lepiej było ich 
do siebie przyciągnąć, podejść… dyplomatycznie.

Niski Zybert trzymał obie ręce w kieszeniach, pozwalając Prezesowi oprzeć 
na sobie stare ciało. On, Zybert, przypominał wiernego syna, który prowadzi 
ślepego ojca. W owej chwili prowadził go też za sprawą mądrości: – Gdy mnie 
pan posłucha, Prezesie miły… Mógłbym na przykład, ot tak, po cichu, pojawić 
się na imprezie i pozwolić się przyjąć towarzystwu…

Prezes kategorycznie potrząsnął głową: – Nie przekroczę ich progu! – Szli 
chwilę w milczeniu, po czym Prezes, już spokojny, zapytał: – Jak nazywa się ta 
druga wyspa, powiadasz?

– Pantelleria5.
– Zwał jak zwał, byle na dobre wyszło… Obawiam się tylko, żeby partie nie 

przygotowały jakichś szaleństw. Kto wie, na co stać rozgorączkowane głowy 
w kluczowej chwili?

Po kilku dniach przyszedł rozkaz od Herr Biebowa, że wszyscy posiadający 
mieszkania na Marysinie powinni ponownie wrócić do getta. Zaczął się wielki 
ruch wózków. Ciekawscy mieszkańcy getta przyglądali się temu i cieszyli oczy. 
Sam Prezes otwarcie wyraził zadowolenie.

Prezes wydał wielki bankiet na cześć jubileuszu trzech lat Arbeitsamtu6.
Zgromadzeni byli dziwnie podekscytowani. Mały Zybert przemykał pomiędzy 

gośćmi, a gdy ktoś podchodził do niego, aby z ciekawości wydobyć jakąś informa-
cję, długo kazał się prosić, zasłaniając palcem usta: – W zamkniętą gębę mucha 
nie wleci. – W końcu dawał się przekonać temu lub owemu i w wielkiej tajemnicy  
 

5 Inwazja na wyspę Pantelleria w czerwcu 1943 r. była pierwszym w czasie II wojny światowej ata-
kiem aliantów na rdzenne terytorium nieprzyjaciela. Żołnierze włoscy poddali się bez walki.

6 Arbeitsamt – gettowy Urząd Pracy mieścił się przy ul. Lutomierskiej 11, zajmował się przydziela-
niem zatrudnienia.
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opowiadał: Stary powiada, że cała Polska została oczyszczona i ze wszystkich 
gett pozostało tylko nasze… Mówi, że wszyscy starsi żydowscy już odeszli, przy 
życiu pozostał tylko on. – Pytano go o Welnera, ale wzruszał tylko ramionami: – 
W Warszawie też się tak zaczęło… – Wskazał na stół i pokiwał głową: – Po mnie 
choćby potop, co? Niech to szlag! – Po czym wybuchał chrapliwym śmiechem 
i w żartach przestrzegał zgromadzonych: – Pamiętajcie, ludziska, nie kładźcie 
się spać, bo możecie się kiedyś obudzić i będzie za późno. – Patrzono na niego 
jak na wariata.

Gdy przyszedł czas przemówień, rozpromieniony, wykąpany Prezes rozsiadł 
się na piedestale. Obok zajęła miejsce jego pobladła żona Klara. Jej włosy były 
źle uczesane, a twarz jakby wybielona wapnem. Sztywna i nieruchoma, siedząc 
przypominała figurę woskową, która przez przypadek zajęła miejsce żywego 
człowieka. Obok niej siedziała Księżna Helena, szwagierka Prezesa – dostojna, 
elegancka matrona. Nosiła wysoki kapelusz z piórkiem, a jej arystokratyczna 
głowa przydawała stołowi takiegoż blasku. To ona, nie Klara, wiodła rej wśród 
kobiet. Po drugiej stronie siedział jej mąż, Josef, brat Prezesa. Chudy, wypro-
stowany, nosił wysoko szlachetną głowę, spoglądał na Klarę i wymieniał ciche 
uwagi z mecenasem Syrkinem.

Przeszło już dziesięć mów. Wszystkie szychy wychwalały Prezesa Rum-
kowskiego pod niebiosa. – Kiedy o człowieku możemy powiedzieć, że jest 
wielki? Można tak powiedzieć w chwili, gdy zaczyna rozumieć maluczkich! 
– zakończył z patosem swoją mowę pan Biderman z aprowizacji. Herr Schat-
ten, wystrojony w podobny do wojskowego, czarny mundur, wyglądał dzisiaj 
trzeźwo i wygłosił trzeźwe, surowe przemówienie po niemiecku. Mówił o zacho-
waniu się ludności. Żydzi za bardzo rzucali się w oczy. Zapominali o ściąganiu 
czapek na widok przechodzącego Niemca, lenili się przy pracy, szukali tylko 
sposobu, aby coś zachachmęcić albo ukraść. – Człowiek, którego powieszono 
dziś za kradzież skór, okrył hańbą całe getto i Prezesa Rumkowskiego. Herr 
Schatten obiecał, że uczyni wszystko, co w jego mocy, by pomóc Prezesowi 
przemienić getto w obóz pracy, gdzie nie będzie miejsca dla obiboków ani  
oszustów.

Gdy przyszła pora, aby Prezes odpowiedział na przemówienia, wstał i jak 
dobry psycholog, rozpostarłszy ręce, zawołał: – Moi goście, nie powiem dzisiaj 
niczego, ponieważ nie pozwala mi na to stół. Chce on zabrać głos za mnie. Więc 
przemówię brzuchem, dopóki i waszych brzuchów nie napełnię.

Zgromadzeni wybuchnęli śmiechem i głośno wiwatowali. Ławki zaczęły się 
przysuwać do stołu i Prezes dał znak, że już wolno. Po chwili zapomniano o całym 
świecie. Pozwolono stołom, nakrytym z całym przepychem, zabrać głos, a tak 
bardzo zajmowano się tym, co mają do powiedzenia, że nie starczyło już miejsca 
na choćby drobną pogawędkę. Nie dlatego, że goście przyszli wygłodniali, broń 
Boże. Jednak nawet szychy żywiły szacunek wobec porządnego kęsa i posiłku 
w ogóle.
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W końcu zaczęto odsuwać od siebie resztki jedzenia, które nie mieściły się 
już w żołądkach, i podnosić głowy, aby rozejrzeć się po świecie. Nagle wszyscy 
poczuli się ociężali, zmęczeni, śpiący.

Prezes wstał. Teraz nastał czas na przemówienie, podniósł więc ręce ku 
górze: – Moi goście – zaczął łagodnie. – Wcześniej byliście zbyt głodni, aby 
wysłuchać mnie ze zrozumieniem. Teraz widzę, że jesteście zbyt najedzeni. 
– Ludzie wybuchnęli gwałtownym śmiechem, gwoli przebudzenia się oraz wy-
rażenia zadowolenia, że Prezes jest tak znakomitym psychologiem i rozumie 
sytuację, a być może też podaruje sobie nazbyt długie kazanie. – Dlatego nie 
będę przynudzał – Prezes jakby trafił w sedno. – Chcę wam zakomunikować, że 
przekazuję memu Arbeitsamtowi najszczersze pozdrowienia, a każdemu urzęd-
nikowi wręczam talon na pół kilo mięsa i pół kilo kiełbasy. – Okrzyki aplauzu 
przerwały wypowiedź. Uśmiechając się ojcowsko, odczekał, aż się uspokoją 
i podjął dalej: – Moi mili, wy wszyscy, którzyście się tu zebrali. Każdy z was na 
swój sposób pomógł mi utrzymać getto. Wiem dobrze, że pomagając mi, każdy 
z was pomógł też odrobinkę sobie samemu, na wiele rzeczy jednak nie zwracałem 
uwagi, wiedząc, jakiego rodzaju odpowiedzialność na was spoczywa. Mam na 
myśli odpowiedzialność za to, by się nie dać złapać za rękę. – Prezes zaśmiał się 
z własnego żartu, a zgromadzeni posłusznie podjęli śmiech i znów bili brawo. – 
Ale żarty na bok – Prezes wszedł w poważny ton. – Apeluję do was, do waszego 
społecznego sumienia. W tej ważkiej, historycznej chwili, pamiętajmy wszyscy 
o zobowiązaniu, jakie nałożył na nas los. Pamiętajmy o narodzie, naszym na-
rodzie, bracia! – Uniósł melancholijnie brwi. – To nie potrwa długo, przyjaciele. 
Szczęśliwa godzina nadchodzi. Czujecie to przecież wszyscy podobnie jak ja. Przy-
gotujmy się. Bądźmy silni i jak najszybciej się stąd wydostańmy! Niech żyje naród 
Izraela! – Ostatnie słowo utonęło w burzy braw. Prezes doczekał się owacji na  
stojąco.

Po tym przemówieniu nikt nie miał ochoty wracać do domu. Ludzie przebudzili 
się, nabrali ochoty do rozmowy i komentowania słów Prezesa. Tak, skoro mówił 
to wszystko i był w takim nastroju, to znaczy, że długo to nie potrwa, i kto wie, 
co może się lada chwila wydarzyć.

Pojawił się policjant i szepnął coś Prezesowi do ucha. Prezes przywołał do 
siebie komisarza policji, ten zaś zapiął się pod szyją, poprawił mankiety, przy-
brał poważną minę i wymaszerował do ogrodu w ślad za Prezesem. Gdy tylko 
ów wyszedł, ludzie otoczyli Zyberta: – Zybert, co? Co się dzieje? – szarpano go 
nerwowo za ubranie.

Zybert machnął czapką: – Zupełne nic takiego. Morderstwo.
Zgromadzeni odetchnęli z ulgą i po chwili zaczęli wzruszać ramionami. 

Morderstwo w getcie? Kobiety szeptały zaintrygowane, w tajemnicy. Wieczór 
wypełniło napięcie i atmosfera sensacji. Teraz już w ogóle nie chciało się wracać 
do domu. Należało poczekać na powrót Prezesa. Czekano też na Zyberta, który 
pobiegł w ślad za Rumkowskim.
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Zybert rzeczywiście wrócił jako pierwszy i to od niego można się było dowie-
dzieć wszystkich szczegółów. Otoczony ludźmi opisywał poufale całe zdarzenie, 
które miało miejsce nie więcej jak kilka godzin wcześniej. – Więc rozumiecie 
państwo… – Zaczął wlepiając oczy w zgromadzone damy, ponieważ rzecz doty-
czyła romansu. – Ona… Dziewczyna lat piętnastu miała parę zgrabnych nóżek 
i burzę loków. Jednym słowem, piękność. I wracała sobie z piekarni do domu. 
Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie, rozumiecie państwo. Tak, wyobraźcie 
sobie, piętnastoletnie ciało, świeże, smakowite, unosi się nad ulicą Miodową 
wraz ze świeżym, smakowitym chlebem. – Głos Zyberta zrobił się tak kpiąco-
-romantyczny, że niemal podśpiewywał. – A powietrze jest letnie, upajające jak 
wino, niebo zaś błękitne jak… jak oczy dziewczyny. Jakiego rodzaju żądze potrafi 
wzbudzić taki podniecający widok!... No, w rzeczy samej, szedł za nią jak zahipno-
tyzowany. Kto? Dwudziestoletni wyrzutek. Boso… W spodniach do łydek, brudnej 
koszuli z dziurami na łokciach. Gdy tylko ujrzał ją przy kooperatywie, zupełnie 
stracił dla niej głowę. Wyobraźcie sobie, moje panie… Dwoje oczu czarnych jak 
noc, pali i oblizuje tę księżniczkę, szybującą z chlebem ponad Miodową. Jego 
nos wypełnił zapach pieczywa i jej ciała… I tak szedł w ślad za zapachem, który 
zaprowadził go do domu… Po schodach. Szedł boso, więc niczego nie usłyszała 
ani nie zauważyła… Weszła do pokoju, zostawiając otwarte drzwi, bowiem, zro-
zumcie panowie, sama też była upojona. Wyjęła nóż z szuflady. Mieszkała sama, 
rozumiecie. Wszystkich najbliższych zabrała jej szpera, gdy ona sama ukrywała 
się na strychu, ponieważ sądziła, że w wieku piętnastu lat jest jeszcze za wcześnie 
iść podczas szpery na wywózkę. Uszła z życiem i z bochenkiem chleba. Usiadła 
na łóżku i zniecierpliwiona nawet nie zapaliła światła. Wyobraźcie sobie tylko… 
W mieszkaniu naprzeciwko światło się świeciło. Jego blask padał na dziewczynę, 
jakby rzucany przez reflektor, a wyrzutek stał w otwartych drzwiach i przyglądał 
się jej – trzymającej chleb na kolanach, starającej się odciąć piętkę. Widział, 
rozumiecie, ślinkę cieknącą z jej ust, więc i jemu zaczęła ciec ślina. I wówczas, 
moi państwo, skoczył i w jednej chwili miał już ręce na krągłych biodrach, na 
krągłym bochenku. Dziewczyna oniemiała. Ale on ściskał chleb… Jej życie… 
Bochenek chleba. Walczyli o życie… o bochenek. Aż młodzieniec odebrał jej nóż 
i wbił go w chleb i jej ciało. Wyrzutek pochwycił bochen obiema rękami i jeszcze 
tam, przy łóżku, pożarł go w całości. Z mieszkania, z którego biło światło, wyj-
rzała kobieta, nie mogąc uwierzyć w to, co widzi. Tak bardzo się zdziwiła, że aż 
narobiła wrzasku i wezwano policję.

Zgromadzeni słuchali historii z otwartymi ustami i zapartym tchem. Dreszcze 
pełzły po ich ciałach, kobiety przecierały oczy, mężczyźni zapalali papierosy.

 
*
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Klara Rumkowska zjadła śniadanie w samotności. Do getta miała nadejść 
nowa komisja, aby znaleźć budynki nadające się na fabrykę amunicji, więc Prezes 
wyszedł wcześnie rano, aby wcześniej samemu obejrzeć kilka lokali.

Klara jadła bez wielkiego apetytu. Ostatnio nie czuła się najlepiej. Lekarz, 
nie potrafiąc dojść przyczyn niedyspozycji, stwierdził w końcu, że ich źródło leży 
w nerwach. Nie zrobiło się jej przez to lżej. Jednak nie poddawała się słabościom 
i żyła dalej. Zajmowała się dziećmi ocalonymi ze szpery, które teraz pracowały w re-
sortach. Dzisiaj zaniosła zawiniątko cukierków dzieciom w resorcie krawieckim.

Ów resort składał się wyłącznie z pracujących dzieci. W dokumentach figurowały 
jako dorośli i produkowały jak dorośli. Siedziały przy maszynach, przyszywały 
guziki i pętelki, nicowały i fastrygowały. Klara chodziła pomiędzy nimi i każdemu 
wręczała skarb – cztery cukierki. Widziała jak kąciki dziecięcych ust robią się 
wilgotne, jak koniuszki języków oblizują wargi. Dziękowały jej i chowały cukierki 
w kieszeniach. Ręce natychmiast wracały do igieł. Klara darzyła szacunkiem 
tych małych dorosłych.

Wiedziała o tajnych kompletach, które dla nich organizowano na strychach 
i w piwnicach fabryk. Że w pewne godziny dnia dzieci znikały, w grupach podług 
wieku, i odwiedzały te klasy. Jakże chętnie Klara by przy tym pomogła. Jednak 
oficjalnie nie mogła o niczym wiedzieć, więc musiały wystarczyć jej wieści, któ-
rych dostarczał Zybert. Zybert opowiadał o dziecięcych osiągnięciach. O tym, 
że stworzyły własną samopomoc z kasą pożyczkową dla dzieci utrzymujących 
rodziny, o komisji chorych, która niesie pomoc chorym towarzyszom i chadza po 
domach pomagać w gospodarstwie tam, gdzie jest to konieczne. Wiedziała też, 
że są, tak jak dorośli, podzielone na partie i że prowadzą między sobą dyskusje 
polityczne. Ale w przeciwieństwie do dorosłych, mówił Zybert, nie robią planów 
na po wojnie ani nie zaprowadzają na świecie porządku. O świecie w ogóle wie-
dzą niewiele. Polityka to dla nich zabawa. Poza tym są głodne. Walczą o chwilę 
zabawy. Tak, Zybert potrafił wiele powiedzieć o tym towarzystwie. Był dobrze 
poinformowany. Pomagał nielegalnemu Wydziałowi Oświaty.

Zanim Klara zdążyła opróżnić zawiniątko, zauważyła, że dzieci robią się nadzwy-
czaj głośne i że rozglądają się na wszystkie strony, ciała zaś z trudem utrzymują 
się w miejscu. – Co się stało? – zwróciła się zdumiona do jednego z chłopców.

– Koniec Mussoliniego!7 – padła odpowiedź.
Pospieszyła z wieścią do Prezesa. Ten jednak przyjął ją w biurze niemi-

łym warknięciem: – Najpierw uporajmy się z komisją – powiedział, gdy Klara  
 
 
 

7 Mussolini stracił autorytet po lądowaniu aliantów na Sycylii i w końcu lipca 1943 r. został zdymi-
sjonowany i aresztowany.



366

przekazała mu dobrą wiadomość. – Niemcy chcą zrobić fabrykę w kościele. 
Trzeba będzie przenieść Wydział Pierza8.

Odesłał Klarę i posłał po Zyberta, którego spytał o wiadomości radiowe za-
słyszane u brata Josefa. Zybert potwierdził, że Niemcy sami donoszą o utracie 
Orła na froncie wschodnim i Katanii na Sycylii. Gdzie leżał Orzeł9? Gdzie leżała 
Sycylia? Prezes dawno nie oglądał żadnej mapy i nie miał zielonego pojęcia, 
gdzie znajdują się te wszystkie miejsca. Dzisiaj jednak musiał to wiedzieć. 
Przede wszystkim, jak daleko jest stamtąd do getta. Coraz częściej czuł się jak 
zmęczony goniec, który musi dostarczyć drogocenną przesyłkę, a słania się już 
na nogach. Zybert obiecał przynieść mu mapę.

W tamtych dniach Prezes czuł bliskość z narodem. Drżał jak sejsmograf wraz 
z każdym nastrojem, każdą gorączką getta. Getto przypominało wówczas histe-
ryczkę, która w mgnieniu oka przechodzi ze śmiechu w płacz, z płaczu w śmiech. 
Która z uniesienia i entuzjazmu potrafi spaść w otchłań przerażenia i beznadziei.

Początkowo z powodu dobrych wiadomości gratulowano sobie i ściskano 
dłonie. Całowano się na ulicach i pospiesznie zanoszono informacje do resor-
tów. W końcu jednak pojawiło się pytanie: co się stanie z nami? Jedzenie nie 
nadchodziło. Nocami zabierano z łóżek. Ludzie spali w ubraniu, śnili koszmary, 
zrywając się z każdym szmerem. Za dnia trzeba było dotaszczyć się do resortów 
z ledwie otwartymi oczami, bez sił.

Gwar niósł się od resortu do resortu, z uliczki na uliczkę. Nerwy napinały się 
do granic wytrzymałości. Cierpliwość dosłownie wisiała na włosku. Wszystko 
zdawało się wirować. Pełnia lata witała świat jasnością i ciepłem. Słońce jeszcze 
bardziej pobudzało zmysły. Światło przyprawiało o zawroty głowy. Noce straszyły. 
Powróciło wspomnienie szpery. Przerażenie dławiło gardła. Getto było ciasną 
klatką, w której roiło się od dusz skazańców czekających na ostateczny wyrok.

Aż pewnej nocy coś pękło. Zastukano do wielu drzwi, zabrano z wielu łóżek.
Prezes Rumkowski także spał owej nocy w ubraniu. W ostatnim czasie każde 

niemieckie wezwanie do dostarczenia ludzi zadawało mu fizyczne cierpienie. 
Teraz, u kresu, każde życie wydawało się drogie, niemieckie rozkazy – bezczelne, 
poczucie winy – większe. Prezes kręcił się po jadalni, wśród ścian obwieszonych 
swoimi portretami. Klara czuwała wraz z nim. Jej schorowana, skrzywiona twarz 
działała mu na nerwy. Nie mógł na nią patrzeć.

W końcu odesłał ją i swobodniej spacerował po pokoju. Zauważył, że ciągle 
spogląda na zegar. Żeby tego uniknąć, zgasił światło i otworzył okno. Z zewnątrz 
docierała woń ogrodu, szczególnie słodkie zapachy dojrzałych owoców. Także ta 

8 Nie było Wydziału Pierza, ale faktycznie w kościele znajdował się magazyn pościeli, w którym prze-
sypywano pierze do nowych poszew.

9 Miasto w zachodniej Rosji nad Oką, okupowane przez Niemców od października 1941 r. do sierp-
nia 1943 r.
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woń zdenerwowała Prezesa. Gdzieś z dalekiej ulicy dochodziły rozmowy, płacz. 
Dało się słyszeć szybkie kroki… Bieg. Gdzieś powietrze przeciął świst. Prezes 
obiema rękami przeczesał roztrzepane, rzadkie włosy, układając je i poprawiając 
palcami. Położył obie dłonie na parapecie, jakby zamierzał wygłosić przemówie-
nie… Szumiące drzewa w sadzie przysłuchiwały się jak publiczność. – Nazywam 
się Mordechaj Chaim Rumkowski – przedstawił się drzewom w myślach. Wysoko 
wisiała błazeńsko krągła twarz księżyca z odrobiną białego obłoku niczym dasz-
kiem czapki przesuniętej na bakier.

Księżyc mrugał prześmiewczo: – Ktoś ty taki?
Z daleka zabrzmiał policyjny gwizdek. Rozdzierał serce. Mordechaj Chaim 

nie mógł dłużej wytrzymać, nie miał sił. Stare, zmęczone nogi załamywały się. 
Podniósł pomiętą twarz do księżyca: – Boże, czego ode mnie chcesz?

Szelmowskie, prześmiewcze oko zamigotało obojętnie. Prezes był sam. W sa-
motności uparcie przywoływał swoją moc: – Wytrzymać! Doszliśmy tak daleko. 
To długo nie potrwa. – Zacisnął pomarszczone dłonie w pięści. Po chwili jednak 
otworzył je bezradnie – Po co? Jaki był z tego pożytek?

Odszedł od okna i usiadł przy biurku. Nie znał przyczyn tego wszystkiego 
i nie rozumiał sensu wydarzeń. Nigdy nie był myślicielem, nie lubił dzielić wło-
sa na czworo. Wiedział jedno, i tego w zasadzie był pewien: miał tu wypełnić 
posłannictwo, dokonać dzieła. Nie jemu było pytać i nie jemu buntować się 
przeciwko losowi. W głębi serca słyszał brzmienie wyroku – przeznaczenia, 
które prowadziło go jak ślepca. Tylko jego nakazom był podporządkowany, 
podobnie jak było w przypadku tamtego, Mojżesza. Na co więc pytać starego 
serca: co czujesz? Zmęczonego ciała: czego chcesz? On, Mordechaj Chaim, 
używał ich jak narzędzi. Miały mu dopomóc wypełnić cudzą wolę, która je wy-
pełniała. A gdy spełnią swój obowiązek do końca, nadejdzie w końcu moment 
wybawienia. Mordechaj Chaim Rumkowski pozostawi po sobie ślad. Nie zginie, 
jak setki, tysiące bezimiennych. Będzie jak gwiazda, która odnajdzie własne 
światło na nieboskłonie wieczności. To było ważne. Wciąż jeszcze dla niego  
ważne.

Aby wypełnić osobiste posłannictwo, które było też posłannictwem narodu 
– Prezes doszedł do wniosku – należało pójść po rozum do głowy i korzystać 
z umęczonego ciała świadomie. Ostatnio przestał się martwić o swoje zdrowie, 
co dawało się odczuć. Teraz położy się spać. Niczego nie osiągnie uporczywym 
unikaniem snu i wspominaniem liczby tysiąca głów, które mają być tej nocy 
zgromadzone. Miał w ręku ciągle jeszcze siedemdziesiąt tysięcy pracujących 
Żydów. Dlatego nakazał wziąć chorych, bez nadziei, gruźlików, „klepsydry” i całą 
resztę. Trochę mężczyzn i kobiet bez rodzin. By podarować sobie morały, uniknąć 
płaczu i lamentów.

Z odchodzącymi czuł bliskość i braterstwo. Taki był ich los, ich przeznaczenie 
– stać się ofiarą za pozostałych. Tak jak jego, Mordechaja Chaima, przeznacze-
niem było resztę uratować. W grę wchodziło też jego własne życie. Jego gardło 
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również mogło pójść pod niemiecki nóż. Zwłaszcza że wszyscy pozostali żydowscy 
przywódcy gett zostali już skróceni o głowę. Teraz przyszła pora na niego.

Nie potrafił położyć się spać. Nie miał nastroju do zajmowania się ciałem. 
Przypomniał sobie, że trzyma w szufladce buteleczkę wódki, wyjął ją więc i napił 
się. Ciepło rozlało się po całym ciele. Objął wzrokiem pokój zatopiony w metalicz-
nie bladym blasku księżyca. Z portretów spoglądały jego twarze. – Nazywam się 
Mordechaj Chaim Rumkowski – przedstawiała się każda z nich. – Obrońca narodu.

Księżyc zaglądał przez ćwiartkę okna: – Kłamstwo! – zezował szelmowsko. 
– Prawdziwy Mordechaj Chaim Rumkowski płaci cudzym życiem cenę za swoje 
własne, starcze.

Mordechaj Chaim zdjął okulary i drżącymi dłońmi potarł zamglone, pijane 
oczy. Położy się spać na przekór księżycowi, który chce go zniszczyć, na przekór 
sile, która pragnie go zabić i unicestwić. Zaśnie zdrowym, spokojnym snem.

Chciał się odwrócić od okna, gdy usłyszał szelest dochodzący z ogrodu – 
łamanie gałęzi i szepty. To policjant, który pełnił wartę przy bramie, kłócił się 
z kimś obcym. Rumkowski wychylił się przez okno, a po chwili wyrosła przed 
nim policyjna czapka. Zobaczył też postać kobiety. – Panie Prezesie – policjant 
zasalutował. – Mówi, że jest pańską wychowanicą. Szarpała się… Transport 
odchodzi za dwie godziny.

Kobieta przypadła do muru i zadarła głowę. Jej rude włosy lśniły w nocnym 
srebrze księżyca: – Jestem pana wychowanicą, panie Prezesie!... Mam na imię 
Estera! – wołała. Estera! Nie wolno panu mnie wysyłać, panie Prezesie!

Rozpoznał ją. Pamięta wciąż tę rudą głowę, chociaż tak wiele innych głów 
zatarło się w pamięci. Czyżby naprawdę ją wysyłał? Niemożliwe. Szaleństwo. Coś 
głęboko w środku ukłuło go jak nóż. – Jesteś na liście? – pochylił się ku niej, jak 
sędzia z katedry ku podsądnej.

– Tak, jestem samotna. Uciekłam z obławy… Czekają na mnie za płotem. 
Panie Prezesie, jestem młoda i zdrowa. Jestem dobrą robotnicą.

Patrzył na nią z góry. Rzeczywiście była młoda i zdrowa, o szczupłej, zgrabnej 
figurze i ognistej głowie. W świetle księżyca, tu w sadzie, wyglądała jak nieziemska 
piękność. Piękność, która powodowała ból w całym jego ciele. Kiedyś, kiedyś 
siedziała u niego w biurze i też czegoś żądała. Kiedyś, kiedyś posłał po nią, ale 
nie przyszła. Czy ukarał ją? Czy miałby ją ukarać teraz? Zakręciło mu się w głowie 
i zachwiał się na nogach. – Wynocha stąd! – wyjęczał. – Wynocha! Do transportu!

Jej twarz wyglądała jak bryła zimnego, zastygłego marmuru. – Dlaczego ja? 
– Usłyszał jej jąkanie. – Jestem ostatnia z całej rodziny.

– Właśnie dlatego! – odzyskał głos. – Żeby nie było komu cię opłakiwać.
– Jestem ostatnia… Ostatnia!
– Zabierz ją! – zwrócił się do policjanta.
Policjant, widocznie sam przejęty urodą kobiety i sceną pod oknem, ruszył 

w kierunku Estery krokiem lunatyka. Ona jednak skoczyła i splunęła w kierunku 
Prezesa. – Morderca! – wrzasnęła.
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Policjant zaciągnął ją do bramki ogrodu. Tam odebrali ją jego koledzy, którzy 
już na to czekali. Ze sposobu, w jaki ją prowadzili, Prezes mógł przypuszczać, że 
wkrótce ją puszczą i pozwolą uciec. Była zbyt piękna. Młodzieńcy nie powinni 
pozwolić wywieźć jej z transportem. Mordechaj Chaim poczuł aż ucisk w gardle, 
gdy wyobraził sobie, co Niemcy robią z taką pięknością… Co robią zwłaszcza…

Postanowił za wszelką cenę unikać widoku twarzy wywożonych. To źle na niego 
działało. Podczas szpery było podobnie z dziećmi z sierocińca, którym przyglądał 
się w drodze do wagonów. Surowo ukaże każdego policjanta za dopuszczenie 
kogokolwiek w pobliże domu. „Morderca!” Tak go nazwała. „Morderca!” I splu-
nęła mu w twarz. Nie poczuł się dotknięty. Był mordercą, chociaż własnoręcznie 
nie mordował. Przyznawał się do tego przed sobą samym. Ręce miał skąpane 
w krwi, mimo że żadnej krwi nie przelał. Wiedział to, brał to na siebie. Śmierć 
stała się jego wspólniczką w ratowaniu życia. Bywało ciężko. Przeraźliwie. Ale 
tak musiało być. Jak długo nie będzie widywał twarzy i będzie miał do czynienia 
tylko z cyframi, wszystko zdoła znieść.

Twarz Estery nie dawała się zapomnieć. Męczyła, prześladowała. Jej figura 
stworzona została do pieszczot. Zielone oczy, ogień we włosach stworzono po 
to, by je podziwiać. Nawet teraz, na starość, Mordechaj Chaim potrafił docenić 
kobiece piękno. Estera jawiła się jako uosobienie kobiecości, życia. Prezes był 
wdzięczny policjantom, którzy też to poczuli i ją wypuszczą. Była jego wychowani-
cą, jego dzieckiem. Poczuł rodzaj ojcowskiej dumy. To on wyhodował w ogrodzie 
ten kwiat. Nagle padł na niego strach: A może nie? Może jednak prowadzą ją 
do transportu? – Niechby! – zamrugał księżyc. – Nazwała cię mordercą. Jeśli 
pozwolisz jej przeżyć, zostanie twoim oskarżycielem. Twoim Aniołem Śmierci... 
Rumkowski podbiegł do okna i głośno zawołał do czuwającego policjanta: – Tę 
dziewczynę… Tę, która tu była… Biegnij na plac zbiórki i powiedz, żeby ją na-
tychmiast wypuszczono! – Nakazał policjantowi poczekać i na wszelki wypadek 
napisał liścik.

Odetchnął głęboko z ulgą. Poczuł się tak, jakby uratował przed wysłaniem cały 
transport. Przespacerował szybko przez cichy dom i wyszedł do ogrodu. Ziemia 
pachniała. Gałęzie drzew szumiały. Niebo wisiało wysoko, a księżyc wydawał się 
odleglejszy i utracił ludzki wygląd – zwyczajny, odpływający gdzieś hen… Hen.

Rumkowski ujrzał drugi księżyc – bliższy: twarz Klary w oknie sypialni. Jej 
usta przypominały usta trupa. Z całej sylwetki ubranej w białą koszulę noc-
ną na Mordechaja Chaima wylewał się chłód. Wyciągnęła rękę, białą, wo-
skową rękę śmierci: – Dobrze zrobiłeś Mordechaju Chaimie – usłyszał jej 
słowa. Po czym dodała: – Wiesz jednak, że inna będzie musiała pójść w jej  
miejsce.

Chcąc uciec przed Klarą, wyszedł na ulicę. Spotkał tam policjanta, który 
wracał z placu zbiórki. – Uciekła, panie Prezesie – zasalutował policjant.

Rumkowski chciał się uśmiechnąć, zamiast tego jednak zmarszczył brwi 
i ostro warknął: – Idź mi po tych policjantów, którzy ją prowadzili! Idź, to rozkaz!
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Rano po getcie chodziły szepty: zabrano z łóżek tysiąc osób. Sześciuset 
mężczyzn i czterysta kobiet. Było to więcej niźli podczas poprzednich małych 
wywózek – a jednak mniej niż przy tych większych. Ludzie w getcie czuli się tak, 
jakby w ciało wpiła się pijawka, która wyciągnęła trochę krwi i zmniejszyła jego 
ciśnienie.

Znowu stawano na nogi. Wojna się kończyła, było lato. Wstanie się pewnego 
pięknego dnia i będzie już po wszystkim. To będzie takie proste… Jak pstryknięcie 
palcami… Tymczasem jednak trzeba przeżyć kolejny dzień. Skoncentrować się 
na nim, a nie myśleć o czymś innym. Wybawienie zaskoczy, nadejdzie na palcach 
i już. Udawano więc, że nikt go nie wygląda, znów zajmowano się codziennymi 
drobnostkami – żeby go nie odstraszyć.

Trudno jednak było wytrwać w tej grze. Tęsknota dręczyła tak mocno, że od 
czasu do czasu należało się poddać. Wówczas na nowo roztrząsano niepokoje, 
miotając się pomiędzy śmiechem a płaczem, płaczem a śmiechem.

To samo działo się z nastrojem Prezesa Rumkowskiego. Jego ciało kurczy-
ło się z każdym dniem, nigdzie już nie wychodził bez laski. Odwiedzał resorty 
i doglądał getta, jak ktoś, kto drży o postawiony przez siebie domek z kart. Nie 
miewał już podtrzymujących na duchu przemów. Beształ, karał, wymachiwał 
lagą: – Pamiętajcie, lenie, żule, złodzieje. Sprowadzicie nieszczęście na cudze 
głowy! Pracować macie, nie politykować! Praca to nasz paszport do życia, nie 
zapominajcie, próżniaki! Getto musi chodzić jak w zegarku!

Robotnice z resortu gorseciarskiego zebrały się w hali, by wysłuchać Preze-
sa. Stał na skrzyni i oglądał przed sobą morze rozczochranych głów pokrytych 
białymi nićmi w odkrytych, postrzępionych włosach. Wówczas w tym morzu 
ujrzał jedną barwną plamę. Barwy ostrej, rudej. Z daleka nie poznał twarzy, był 
jednak pewien, że to ona. Po przemowie przepchnął się kijem w jej kierunku. – 
Ty! – zawołał. – Nazywasz się Estera…

– Tak, panie Prezesie – odpowiedziała głośno, zimnym metalicznym głosem. 
Bardzo chciał, żeby jej głos brzmiał ciepło, jak kolor włosów.

– Co tu robisz?! – Rozzłościł się, że mu nie podziękowała, sam już nie wiedział 
za co… I dlatego, że nie była ładna. Owej nocy tylko przemieniła się w czarodziej-
kę. Naprawdę jej twarz była żółta, pokryta piegami i umorusana potem. Zielone 
oczy miała matowe, wygaszone, policzki zaś – zapadnięte. Była chuda jak laska 
w jego dłoni. Tylko głowa kwitła, parzyła w oczy przekornie, bezczelnie.

– Pracuję tu – odpowiedziała tym samym głosem.
Nie wiedział, co jej na to odrzec. Już opanowany zapytał: – Jesteś moją sie-

rotą, co? – Głupie pytanie. Przecież znał odpowiedź.
– Wszyscy Żydzi są pana sierotami – odparła, a matowe oczy zgromadzonych 

kobiet błysnęły figlarnie. Nie potrafił się zdecydować, czy jej słowa przypadły mu 
do gustu, czy nie. Czy uśmiechnąć się i dać talon, czy nakrzyczeć i zdzielić laską.

Gdy wyjechał z resortu w swojej karecie, myślał właśnie o niej. Był pewien, 
że nigdy jej do siebie nie przekona, że nigdy mu nie wybaczy, mimo że dzięki 



niemu żyje. Przed kolejnym resortem wysiadł z karety zmęczony, rozbity. Oparł 
się ciężko na lasce. Ta laska była jego przyjaciółką, dawała oparcie. Nie raniła, 
lecz pomagała.

Wieczorem posłał po Zyberta, bez którego nie potrafił się już obyć: – Po-
wiedz mi – zwrócił do niego pomarszczoną twarz. – Za co oni wszyscy tak mnie 
nienawidzą?

Oczy Zyberta zamigotały szelmowsko: – Niech się pan z tego śmieje, panie 
Prezesie. Nie pana nienawidzą. Za pana pośrednictwem nienawidzą Niemca. 
Rozumie pan, panie Prezesie? Jest pan maską na gębie nazisty. Proszę nie brać 
do siebie moich słów. Teraz, gdy gra dobiega końca, warto by było, żeby stanął 
pan nieco z boku. Żeby obrzydliwa niemiecka gęba wyszła z ukrycia. Od razu 
pana pokochają, a jego znienawidzą.



Rozdział dziewiętnasty



Rozdział dziewiętnasty
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Estera codziennie podejmowała decyzję o przeprowadzce do innego mieszkania. 
Tak wiele mieszkań stało pustych. Ale każdego wieczora, gdy wracała z pracy, 
czuła się zbyt zmęczona, zbyt bezradna. W żaden sposób nie potrafiła zebrać 
tych kilku gratów, w tym rzeczy po rodzinie ciotki. Poza tym dobrze wiedziała, że 
ucieczka ze strychu nie oznacza ucieczki przed strachem – że nie było dokąd 
przed nim uciec, więc mu się poddawała. Leżała na łóżku z kołdrą zaciągniętą 
pod nos, i trzęsła się. W uszach dudnił stukot policyjnych butów. Słyszała, jak 
łomoczą… Dudnią na schodach i zbliżają się w kierunku łóżka. W wyobraźni 
widziała policję, która przychodzi po nią raz za razem… W końcu zasypiała.

Zgasło w niej wszelkie światło, oprócz tego jednego: drobnego światła bytu, 
egzystencji. Chociaż była słaba i bezradna, potrafiła dla obrony tego płomyka 
przemienić się w lwicę. Jakiej siły potrzebowała, żeby szarpać się z policjantem, 
który ją schwytał! – Jak gdyby nie była taką wychudłą Esterą, tylko dziesiątkami, 
całą armią siłaczek.

Zasadniczo nie czuła się słabsza od pozostałych kobiet w getcie. Nie była 
chora, nie miała opuchniętych nóg, odwapnienia kości czy słabego serca. Pro-
blem tkwił w tym, że osłabło coś wewnątrz niej samej. Z trudem przychodziło jej 
na myśl, że była kiedyś komunistką, działaczką społeczną. Odseparowała się od 
towarzyszy, od towarzyszek z resortu i w ogóle od ludzi.

Samotność już jej nie przeszkadzała, nie wadziła. Nie była ani zadowolona, 
ani niezadowolona. Nie płakała, nie śmiała się. Powrót do domu zajmował jej 
niekiedy godzinę. Kręciła się po ulicach, dawała się spychać, wybierała dłuższe, 
boczne drogi albo stawała w kolejce, którą akurat napotkała.

Pewnego razu, w czasie powrotu do domu, spotkała Wladimira Wintera 
w rozwianej pelerynie, z płótnami pod pachą. Żył wciąż i nawet dość żwawo 
chodził na własnych nogach. Przyskoczył do niej, złapał za rękę długimi, zimnymi 
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palcami. Jego szkliste, wybałuszone oczy kłuły ją, jakby w wygasłej zieloności 
jej spojrzenia szukały iskry życia. – Dlaczego nie zachodzisz na górę? – Szepnął 
nerwowo. – Nie gniewam się na ciebie za tamtą ucieczkę… W czasie szpery. 
Zapewniam cię. Jesteś taka blada…

Jej wzrok pojaśniał: – Dasz mi kromkę chleba?
– Ha, ha! – Zahuczał z entuzjazmem. – Chleba i kiełbasy! Chleba i kiełbasy 

ci dam! Nic już nie pamiętasz?
– Jak często? – zapytała.
– Co znaczy, jak często? Gdy tylko przyjdziesz. Podzielę się z tobą… Zostaniesz 

na kółku literackim, jeśli zechcesz. Porządne koło z niego powstało. Spotykamy 
się w każdy wieczór po szabacie. Pojawiły się nowe talenty… Wielkie rzeczy się 
czyta… Mogłabyś dla nas zaśpiewać.

Zostawiła go w środku rozmowy i poszła dalej.
Był pierwszy września. Czwarta rocznica wybuchu wojny. Siedziała w resorcie 

nachylona nad pracą i powtarzała w myślach: Cztery lata… Cztery lata. Nie po-
trafiła pojąć, jak cztery lata mogły się ciągnąć tak straszliwie długo. Próbowała 
sobie przypomnieć, opowiedzieć, co się z nią przez ten czas wydarzyło. Ale 
w żaden sposób nie umiała. W drodze do domu słyszała, jak ludzie tu i ówdzie 
przypominali dzisiejszą datę. Ponownie wytężyła pamięć i spróbowała wskrzesić 
minione wydarzenia. Na Bałuckim Rynku wiatr jak miotłą zamiatał piasek i łopotał 
w fałdach hitlerowskiej flagi na barakach. Tam, pod drutami, w oknach zarządu 
getta światło było włączone. Przed bramą stał niemiecki żołnierz z karabinem. 
Przypomniała sobie, że kilka razy stawała przed tą bramą, chciała dostać się 
do Rumkowskiego. Raz nawet jej się udało, przypomniała sobie. Nie pamiętała 
jednak okoliczności.

Nieco dalej dostrzegła kolejkę przed kooperatywą. Podeszła i zapytała, co rozdają.
– Lep na muchy, dwa na głowę – poinformował ją ktoś. – Całe lato, gdy much 

było pełno, nie rozdawano. Teraz, gdy idzie zima, zaopatrzą cię w lep.
Gdy dotarła na swoją ulicę, przyczepiła się do niej sąsiadka, która też wracała 

z resortu. Sąsiadka uważała za swój obowiązek podzielić się z Esterą wszystki-
mi wiadomościami, jakie zasłyszała w ciągu dnia: – A że dzisiaj znów zabrano 
ze szpitala pięćdziesięciu gruźlików, słyszała? – Mówiła, akompaniując sobie 
łyżką stukającą o pustą menażkę. – A co się stało z wysiedleńcami ze szpery, 
wie? Słyszała o takim miejscu Chełmno1? Ja, pierwsze słyszę. I obym już więcej 
nie usłyszała. Mówi się, że wszystkich łódzkich Żydów, którzy tam przyjechali, 
załatwiono… Rozumie mnie. I mówi się też, że pod Krakowem jest inne podobne 
miejsce… Nie do pomyślenia. Jak tu stoję, naplułabym w twarz takiemu, kto 

1 Chełmno, wieś w Wielkopolsce nad Nerem, gdzie w czasie II wojny światowej Niemcy stworzyli ośro-
dek zagłady Kulmhof istniejący od października 1941 r. do kwietnia 1943 r. i potem krótko w 1944 r. 
Miejsce masowej zagłady mieszkańców Kraju Warty, w tym Żydów i Romów z łódzkiego getta. 
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opowiada takie historie. To jasne, że szwab celowo rozpuszcza takie pogłoski, 
żebyśmy się trzęśli jak w febrze. Z lepszego źródła wiem, że wszyscy wywiezieni 
w czasie szpery są w Niemczech, w obozach, i niczego im nie brak. Dzieci i starsi 
trafili do Szwajcarii pod opiekę Czerwonego Krzyża. Obyśmy wszyscy doczekali 
tego, com słyszała od ludzi, którzy dostają stamtąd kartki. Wierzę i mam nadzieję, 
jak tu stoję, że lada dzień sama dostanę kartkę z informacją o moich maleń-
stwach… Napisaną przez pielęgniarkę ze Szwajcarii, bo moje… Nie umiały jeszcze  
pisać…

Rozdarte chmury gnały po niebie. Ziemia sączyła wieczorny chłód. Estera 
zapięła się pod szyją i postawiła kołnierz, jakby chciała uchronić się nie tylko 
przed zimnem, ale też przed gadulstwem kobiety. Dotarłszy do domu, w żaden 
sposób nie potrafiła wdrapać się na poddasze. Pożegnała sąsiadkę i ruszyła 
ponownie na ulicę. Ciaśniej otuliła się kołnierzem, zarzuciła menażkę przez 
ramię i włożyła ręce do kieszeni.

Poczuła, jak pod jej ramię wślizguje się czyjaś ręka. Chwyta ją i ciągnie do 
siebie. Nie zdążyła odwrócić głowy, gdy usłyszała głos: – Chodźmy, proszę się 
nie oglądać… Szybko! – Patrzyła wciąż naprzód i tylko kątem oka uchwyciła 
zarys męskiej twarzy. Głos w uchu szeptał: – Skręćmy w lewo i wejdźmy do 
bramy. – Już w bramie obróciła głowę i przyjrzała się nieznajomemu. Chciała 
otworzyć usta, coś powiedzieć. Ale szli zbyt szybko. Serce biło jej jak szalone, 
a niepokój obcego wprawiał w drżenie całe jej ciało. Mężczyzna ciągnął ją za 
sobą, wręcz niósł, trzymając palce mocno zaciśnięte wokół jej ramienia. W końcu 
nie wytrzymała. Przystanęła. Głos poganiał: – Szybciej… Szybciej… Proszę mi 
uczynić przysługę… Idą za mną.

Uniosła brwi. W jej pamięci przebudziło się wspomnienie, w oczach zamajaczyła 
znajoma twarz. „Hersz… Hersz…” w jej bijącym sercu dźwięczało imię. Zdarzył się 
kiedyś śnieżny dzień pierwszego maja… – pośpiech już nie przeszkadzał. Zawie-
rzyła tej ręce i pozwoliła się prowadzić przez zaułki. Teraz jednak nie spuszczała 
swojego towarzysza z oczu. Widziała, jak jego poorane czoło lśni od potu, jak 
usta zaciskają się a wzrok przepełnia niepokój. Dawno już nie pochłaniała tak 
niczyjej twarzy. Kim mógł być? W tej chwili nie miało to znaczenia. Ważne było, że 
znalazła cel – ten sam, który mężczyzna u jej boku. Chciała tego samego, co on.

W końcu zwolnił kroku i rzadziej oglądał się za siebie. Spacer w objęciach 
sprawiał przyjemność. Miło było trzymać głowę opartą o czyjś bark. Jednocze-
śnie pamięć na nowo zaczęła wertować obrazy z przeszłości, zatrzymując się 
w końcu na pewnej chwili minionego czasu… Na buteleczce perfum, którą ktoś 
przyniósł jej w prezencie, do jej pokoju, w domu przy Lutomierskiej. Para wier-
nych oczu szła w ślad za nią, gdy mijała to podwórze. To już nie były te same 
oczy… Nie ta sama twarz. Obcy u jej boku z niewiadomych przyczyn przywołał je  
z zapomnienia.

Nieznajomy zatrzymał się na rogu ulic. – Dziękuję – powiedział. – Donosiciel 
Gestapo śledzi mnie od dwóch godzin. – Już chciał ją puścić, gdy wreszcie na 



378

nią spojrzał. Po raz pierwszy. Zorientował się natychmiast: – To pani! – zawołał. 
– Od Chaima Pończosznika, co? Pani ma na imię…

– Estera – pomogła. – A pan jest synem Iciego Meira Stolarza – przypomniała 
sobie teraz bez trudu.

– Isroel – uzupełnił i mocno ścisnął jej dłoń. – Bardzo dziękuję. – Poczuła, 
jak pod jego uściskiem miękną wszystkie kości dłoni. Chciała, by trwało to 
jak najdłużej. Kolejny obraz powrócił w tym momencie: stała przed zamkniętą 
bramą przy Lutomierskiej po tym, gdy wyprowadzono wuja Chaima z rodziną 
i wszystkimi innymi mieszkańcami ulicy. Isroel też tam stał, ona zaś nie potrafiła 
go zostawić – chciała mu towarzyszyć dokądkolwiek idzie. Dokładnie tak, jak  
teraz. 

– Dokąd się pan udaje? – spytała. – Może… mogłabym przejść się z panem 
jeszcze kawałek… Będzie pewniej.

Rozejrzał się po ulicy i machnął ręką. – Późno się robi. Nocuję po drugiej 
stronie mostu.

– Po drugiej stronie?! – zawołała. – Teraz nie da się przejść. Proszę spojrzeć 
– wskazała pusty most w oddali.

– To na nic – potarł czoło.
Nabrał odwagi i wsunął dłoń dziewczyny pod swoje ramię. Pociągnęła go 

za sobą. Z początku powoli, następnie coraz szybciej. – Dlaczego szuka pana 
Gestapo? – zapytała, jakby chciała go zagadać.

Był zajęty własnymi myślami i teraz to on pozwalał się prowadzić. Nagle spy-
tał: – Może wie pani o jakimś pustym mieszkaniu… Żebym mógł przenocować? 
W razie, gdyby szpicel ciągle miał mnie na oku… Nie mogę narażać towarzyszy.

– Tak, wiem gdzie takie znaleźć – oświadczyła pewnie. – W moim domu. – 
Patrzyła na jego zmęczoną twarz, na zmarszczki wokół ust. Był od niej niewiele 
wyższy, wydawał się jednak duży i silny. Zdawało się jej, że wypełnia sobą całą 
ulicę. Obudziło się w niej pragnienie, które wstrząsnęło nagle całym ciałem – by 
trzymać go w ramionach, jak trzyma się dziecko.

Nie odezwał się więcej, ona zaś nie pytała. Dopiero gdy zaszli do jej izdebki, 
powiedział: – Tutaj pani mieszka? – Stał naprzeciw niej, pod lampą. Esterze 
wydawało się, że z jego wejściem ściany pokoju rozsunęły się. Wzrok chłopaka 
był jasny, jakby czytał jej najbardziej skryte myśli. – Sama? – zapytał.

 – Sama – odpowiedziała.
Podziwiała jego niezwykle jasne oczy, prawie błękitne, dziecięce. A przecież 

wzrok miał silny. Poprosiła, żeby usiadł na jedynej ławce. Ona sama siadła 
naprzeciw niego na łóżku. Unikali patrzenia na siebie, czuli się coraz bardziej 
nieswojo. Nie próbowali nawet nawiązać rozmowy. Uśmiechali się zakłopotani, 
nie tyle do siebie, co obok siebie – głupio, wstydliwie, aż w końcu wszystko to 
przerwał pytaniem: – Zaprasza mnie pani, żebym tu przenocował? 

Wyprostowała się: – Słyszałam, że tu w kamienicy jest puste mieszkanie. 
Zapraszam zaś na wspólny posiłek.
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Zerwał się na równe nogi: – Wykluczone!
Estera podniosła się natychmiast: – Mam łupiny ziemniaczane… Dużo. 

Błagam pana.
Zaczął niecierpliwie chodzić po pokoju. Estera skoczyła do piecyka i zajrzała 

do środka. Coś przyszło jej do głowy. – Jeśli pan chce – zaproponowała – może 
pan tymczasem napalić, pójdzie szybciej. Wskazała drewniane klocki i kilka bry-
kietów pod ścianą. W milczeniu zbliżył się do piecyka i w końcu zdjął watówkę. 
Estera wzięła się za mycie łupin ziemniaczanych, skrawając je do garnka. Czuła 
słabość w dłoniach, łamanie w nogach. Coś świątecznego przebudziło się w niej, 
ale ledwo starczyło jej na to sił. Pot skrzył się na czole.

– Zasłania pani okno także za dnia? – zapytał Isroel, rozpalając ogień. – To 
tak, jakby w ogóle nie miała pani okna.

– A komu potrzebne okno? – spojrzała na niego przelotnie. – Poza tym, nie 
chce mi się zdejmować, a potem znowu wieszać zaciemnienia. – Obmył dłonie 
i podszedł odsunąć zasłony. Podbiegła do niego: – Proszę tego nie robić. Będzie 
prześwitywać.

– Pani jest bojaźliwa – powiedział i skierował się ku drzwiom, zabierając ze 
sobą watówkę. – Dobrej nocy i raz jeszcze dziękuję.

Zastawiła mu drogę, spoglądając na niego błagalnym wzrokiem: – Jedzenie 
zaraz będzie gotowe. – Uwiesiła mu się na ramieniu: – Przyrzekam panu… Nie 
jestem bojaźliwa… Proszę mi pomóc przysunąć ławkę do łóżka. – Po chwili 
miała go w garści. Pomógł jej przesunąć ławkę. – Proszę ją chwycić – rozkazała 
i chwycił. Kazała mu się rozsiąść. Garnek bulgotał na kanonce. Siedzieli przy 
stole i wsłuchiwali się w ten dźwięk: blat pomiędzy ich ciałami, wyczekujące 
milczenie pomiędzy spojrzeniami.

Wkrótce zupa z ziemniaczanych łupin i natki pietruszki stała przez obojgiem 
na stole. Jedli pospiesznie. Takie siedzenie naprzeciw siebie było dla obojga nie 
do zniesienia. Twarz Isroela pokryła kamienna hardość. Estera wiedziała, że 
siedzi z nią przez wdzięczność, przez grzeczność – i że myśli w tej chwili, w jaki 
sposób wyjść, nie sprawiając nadmiernej przykrości. Była mu wdzięczna za 
zrozumienie. Szybko zabrała talerze, zgasiła światło i ściągnęła chustę z okna. 
Otworzyła je szeroko. Wiatr zakołysał skrzydłami okna i powiał jej w twarz. Staw 
przy cegielni po drugiej stronie drutów srebrzył się blado. Z daleka wcinały się 
w horyzont czarne kontury nagrobków cmentarza. Dużo, dużo dalej, grubą linią 
czernił się las.

Isroel stał przy niej. – Ma pani piękny widok – powiedział. – Co panią tak 
przeraża?

– Skąd pan wie, że coś mnie przeraża? – zapytała.
– Wiem.
– Tam – wskazała dłonią. – Tam w cegielni każdej nocy coś się dzieje… Może 

na cmentarzu. Słyszę krzyki… Płacz. Czasami słyszę je pod oknem, napływają 
wprost do ucha… Przyjemnie było rozwijać wstęgi strachu, które tak długo 
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kłębiły się w zakamarkach serca. – Czasem, nocą – mówiła dalej – nie mogę 
wytrzymać. Wyskakuję z łóżka i chcę biec… Słyszę odgłosy butów na schodach 
i czuję się jak w potrzasku. Gdybym chociaż miała dokąd uciec. Nieraz siedzę 
nocą na łóżku, w ubraniu. A gdy zasypiam, słyszę gwizdki. Goni mnie policja. Na 
pewno pan rozumie… Pan wie…

– Dziś nikt nie przyjdzie – powiedział głosem tak czystym, jak jego oczy.
– Dzisiaj się nie boję – zapewniła.
Postanowiła na cześć gościa zrobić placki kawowe. Poprosiła, żeby zamknął 

okno i ponownie włączył światło. Tym razem, gdy usiedli przy stoliku naprzeciwko 
siebie, dystans między nimi zdawał się mniejszy. Coś puściło. Gorące placki przy-
jemnie chrzęściły w zębach. Popijali filiżanki brunatnej kawy. Esterze wydawało 
się, że Isroel uśmiecha się do swojej filiżanki. Schowała oczy za kubkiem z kawą 
i odezwała się: – Śmieje się pan ze mnie.

– Śmieję się do pani – powiedział. – Jestem szczęśliwy, że się spotkaliśmy.
Chciał przenocować na podłodze. Powiedziała mu, że miała kiedyś więcej 

łóżek i materaców, a rodzina wuja Chaima ukrywała się tu i spała zarówno na 
podłodze, jak i na łóżku. Teraz jednak ma tylko jedno łóżko, pozostałe spaliła. 
Zaprosiła go do swojego łóżka.

Okno pozostawało otwarte. Wiatr igrał jego skrzydłami, które kołysały się 
na zawiasach i skrzypiały. W wąskim łóżku było niewygodnie. Nieznajome ciała 
odsuwały się od siebie. Ciasnota im to jednak uniemożliwiała. Chcieli tak po 
prostu zasnąć, ale sen nie przychodził. Coś się między nimi kotłowało. Coś nie 
dawało spokoju. Chcieli zamienić parę słów, ale nie wiedzieli, co powiedzieć. 
Uśmiechali się więc do okna. Uśmiechali do siebie. W końcu nie mogli już wy-
trzymać i wybuchnęli głośnym śmiechem. Śmiech rozbujał ich ciała, przysuwając 
głowę Estery do barku Isroela, jej talię do jego ramion, jej policzek do jego, jej 
usta do jego ust.

Gdzieś w środku nocy opowiedziała mu o Herszu… O Walentinie. Gdzieś 
w środku nocy opowiedział o żonie Fajdze i córeczce Masi. Coś w nich rozpaczało, 
coś świętowało.

– Nie zostawiaj mnie samej – szepnęła Estera.
– Nie zostawię cię samej – obiecał.
– I tak przecież wszystko jedno – jęknęła.
– Nie jest wszystko jedno – powiedział. – Ale samej cię nie zostawię.
– Czeka nas śmierć – żałowała.
– Będziemy żyć – obiecał.

 
*
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Po tej nocy nie szukali już słów, aby opisać sprzeczne uczucia. Pomiędzy nimi 
było to, co było. Zwyczajnie.

Isroel nie zawsze nocował u Estery. Czasem znikał na całe dnie – a to jego 
nagłe znikanie na powrót przywoływało nastroje, jakie pamiętała z życia z Her-
szem. Także Isroel strzegł swojej tajemnicy, tak to sobie wyobrażała. Wyobrażała 
sobie też, że jest przeciwieństwem Hersza. A jednak nikt inny, tylko właśnie Isroel 
wzbudził w niej zainteresowanie jej własną partią.

Znajomość z Isroelem sprawiła, że wszystko zaczęło się prostować, nie tylko 
wewnętrznie, ale też fizycznie. Z twarzy zniknęła żółć. Oczy odzyskały żywy blask. 
Znów potrzebowała lusterka, więc odnalazła je wśród innych gratów. Ponownie 
zaczęła się stroić każdego dnia po pracy. Okno trzymała otwarte, aby czasem 
wyjrzeć na ulicę, poszukać Isroela.

Cały majątek Isroela składał się z pełnego plecaka i kartek na jedzenie. Estera 
zaczęła prać jego koszule i cerować skarpety. Brała teraz racje dla dwojga i nie 
stawała już w kolejkach, żeby pobyć między ludźmi, lecz miało to głębszy sens. 
Nie miała czasu. Była ważna. Miała rodzinę.

Isroel zaproponował, żeby wyprowadziła się z komórki i znalazła sobie lepszy 
pokój. Wzruszała ramionami: – Nie opłaci się.

Patrzyła w jego oczy i cieszyła się swoim odbiciem, które w nich znajdowała. 
Mogła w nich zauważyć, że rośnie i rozkwita. Dostrzegła też, że dziwi go ta zmiana. 
Tłumaczyła mu: – Jestem jak kwiat, który nie może żyć bez wody… Umieram bez 
miłości… Mówię serio… Gdy z mojego serca znika miłość, czuję, jakby wszystko 
w środku się rozpadało, gniło, usychało.

Gdy Isroel spał w domu, rano wychodzili razem, Estera do resortu, on do 
swoich spraw. Przyjemnie było iść do pracy, obejmując mężczyznę. Wymieniali się 
półsłówkami, urywanymi zdaniami, ale Esterze nie przeszkadzało, że on często 
jej nie słucha, tylko marszczy czoło i kroczy pogrążony w myślach tak od niej 
dalekich. Jej dłoń tkwiła jednak w jego dłoni, przytulona i bezpieczna, rozmowa 
ich palców wydawała się istotniejsza, ważniejsza.

W resorcie pracowała pilnie. Ręce były sprawne, nogi mocne, a głowa lekka. 
Jej myśl, niesiona rytmem maszyny, odlatywała daleko i nieraz płatała figle, 
męcząc upartymi życzeniami, które nie dawały wytchnienia. Życzeniami głupimi 
i niespełnialnymi. Grzesznymi. Jakich nigdy w getcie tak wyraźnie nie czuła, tak 
bardzo nie pragnęła – nigdy w życiu. Chciała mieć dziecko. Musiała mieć dziec-
ko. Spróbowała w życiu tak wielu rzeczy, tylko tego jednego pragnęła, musiała 
jeszcze spróbować.

Często siedząc przy maszynie, fantazjowała, jak to będzie posiadać dwie 
rzeczy: wolność i dziecko. To było proste życzenie, a jednak wydawało się bez-
czelne – jakby pragnęła zbyt wiele. Na jej roześmianej twarzy pojawiały się łzy, 
nie wytrzymałaby takiego szczęścia. To byłoby ponad siły. Pękłaby. Eksplodowała. 
Razem z marzeniami dopadał ją dziki głód. Wszystko rwało się w niej do jedzenia, 
przeżuwania, gryzienia.
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Nieraz zdarzało jej się pogrążonej w myślach pochwycić hałas resortu. Do jej 
uszu dobiegały rozmowy, szepty. Znów zaczęto rozmawiać na temat list. Czyich? 
Kto tym razem pójdzie? Oczywiście samotni, bez rodzin. Po nich nikt nie będzie 
musiał płakać. Estera szybciej deptała maszynę do szycia, szybciej pracowała 
palcami. Chciała, żeby szum zagłuszył i rozrzedził to, co do niej docierało. Wszystko 
było kłamstwem, zmyśleniem.

Góra różowych gorsetów rosła w skrzynce obok. Ostatnio za każdym razem, 
gdy spod jej ręki wychodził gotowy gorset i Estera otrzepywała go z nici i oglądała, 
przychodziły jej na myśl kobiety, które mają się nim wiązać. Te obrazy wzbudza-
ły w niej nienawiść. Nie myślała słowami, ale kłębiło się w niej przekleństwo. 
Uważnym wzrokiem rozglądała się po hali i widziała: dla tysięcy kobiecych ciał 
– różowe gorsety, dla tłustych ciał Niemek – gorsety. Będą się nimi wiązać jak 
sznurami nienawiści, przekleństwa, które płynie ze wszystkich chudych rąk i wy-
raża się w każdym pchnięciu igły, w każdym szwie. Estera czuła wręcz fizycznie, 
że nasącza swoją produkcję trucizną. Dosłownie widziała, jak trucizna wlewa się 
w pory kobiecych skór, a gdy te dotykają skóry mężczyzn – oficerów, generałów 
– przechodzi na męskie ciała – i niszczy, unicestwia ich nasienie.

Wydawało jej się dziwne, że Niemcy boją się tylko sabotażu, a nie innej formy 
żydowskiego oporu: przekleństwa, które przeniknie mundury, ubrania, płaszcze 
i buty wyrabiane w getcie. Była pewna, że gdziekolwiek trafią rzeczy wyrabiane 
przez żydowskie dłonie, tam wypełnią swoją tajną misję: niszczenia tego, który 
będzie z tej pracy korzystał, prześladując go na wieki, po grób.

Chciała, żeby stało się to jak najszybciej. Nie miała cierpliwości. Znowu gadano 
o listach… A ona chciała jeszcze poczuć smak bycia matką.

W chwilach tak patetycznej, nieznanej wcześniej nienawiści, zaczynała 
śpiewać, a dziewczęta przy maszynach podchwytywały jej śpiew. Pieśń miała 
w sobie moc, upór. Maszyny stukały do taktu i towarzyszyły swoim szmerem. 
Estera w takich chwilach pozdrawiała dźwiękiem swego głosu Isroela, błogosła-
wionego towarzysza.

Nie kaprysiła przy wybieraniu piosenek. Śpiewała jedną za drugą, tak jak 
przychodziły na myśl, powiązane ledwo dostrzegalnymi skojarzeniami. Pieśni 
walki i piosenki o miłości, kołysanki i zabawne przyśpiewki. Wszystkie one, 
stare, dobrze znane pieśni o dobrze znanych słowach, brzmiały tutaj inaczej, 
jakby przydano im nowej głębi, nowego sensu. Śpiew trwał niekiedy godzinę, 
dwie – aż niespodziewanie coś chwytało za serce i powracała pamięć: robią listy. 
Piosenka, do tej pory brzmiąca tak swobodnie i pewnie, traciła skrzydła i upa-
dała. Pomiędzy jedną maszyną a drugą zapadała cisza. Aż w końcu i maszyny 
przerywały na moment pracę – i dziewczyny spoglądały po sobie. Żadna z nich 
nie potrzebowała gorsetu. Przeciwnie, wystające kości bioder chętnie otuliłyby 
się odrobiną ciała, które mogłoby je zaokrąglić. Patrzyły na siebie pytającym 
wzrokiem: Której jutro zabraknie? Której maszyna jutro zamilknie? – A pojutrze 
gorsety zrobione rękami tych, których zabraknie, otulą żywe ciała.
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Taką chwilę trudno było znosić na dłuższą metę. Podobnie jak nadmiar 
szczęścia mógł doprowadzić do łez, tak nadmiar przygnębienia – do śmiechu. 
Działo się tak z Frejdą „Kozą”. Nie potrafiła znieść melancholii, zwykła więc 
swoimi żartami i sprośnościami wyciągać halę z ciężkiego nastroju, jak wyciąga 
się statek z oka cyklonu. Dzwon losu bił być może dla niej samej – dla Frejdy 
„Kozy” – ale w tym momencie śmiech go zagłuszał.

Los. Chociaż Estera znowu była komunistką, wyprowadziła ostatnio własną, 
niekomunistyczą teorię na temat tego, że przypadek przesądza o życiu człowie-
ka i stanowi siłę, której nie można się przeciwstawić. Czym było bowiem każde 
istotne wydarzenie w jej życiu, jeśli nie zbiegiem okoliczności? I czyż nie przez 
przypadek Isroel chwycił ją ot tak pod rękę na ulicy? A jak bardzo wpłynęło to 
na jej życie. Czy jej uroda, na przykład, którą los ją obdarzył. Czy miałaby do 
czynienia z Schattenem czy Winterem, gdyby nie to piękno? A ile razy przeklinała 
je, bo właśnie piękno wystawiało ją na niebezpieczeństwo!

W drodze z resortu często spotykała sąsiadkę, która zarzucała ją informa-
cjami zasłyszanymi wcześniej: – Mam bratanka w resorcie metalowym, słyszał 
z pewnego źródła, że z Berlina przyszło do Biebowa zapytanie, ile wagonów byłoby 
trzeba, żeby przetransportować wszystkich łódzkich Żydów wraz z maszynami 
i wszystkimi gratami do miasteczka pod Lublinem. Z Bałuckiego Rynku miano 
odpowiedzieć, że co najmniej sześć tysięcy. Mój bratanek mówi, a nie jest głupi, 
że sześć tysięcy wagonów to za mało, że coś tu się nie zgadza. Bo skąd Niemcy 
mieliby teraz wziąć sześć tysięcy wagonów, skoro potrzebują ich dla wojska? 
I dlaczego zaraz wysyłać nas pod Lublin, gdzie jest bliżej do frontu rosyjskiego? 
Dziwne to, trele-morele. Więc albo to dobry znak, albo, nie daj Boże, zły.

Estera słuchała słów kobiety, a w wyobraźni przywoływała twarz Isroela. 
Twarz, której uczyła się na pamięć. Jego wspomnienie pomagało odpowiedzieć 
kobiecie, żeby się nie martwiła, jej samej zaś wdrapać się na strych i czekać 
tam, żywić nadzieję, że tego akurat dnia do niej wróci.

Nazajutrz: podobny dzień w resorcie. Znowu te same wahania nastrojów – 
w górę i w dół – w towarzystwie maszyn. Znowu piosenka zbudzona uporem 
i żądzą zemsty. Znowu drążący, męczący niepokój. I nagłe milczenie. Potem 
zaś – śmiech.

Maszyny warczały i stukały. Ręce biegły naprzód, popychając różowy materiał 
pod igłę. Kółko się kręciło… Wspomnienie… Błysk obrazu… Kiedyś… Tak dawno 
temu, u samego początku: mama siedziała i kręciła kółkiem, deptała pedał 
maszyny… Dziewczynka łaziła na czworakach i spoglądała z podłogi. W górze – 
matczyna twarz, słońce, obietnica szczęścia… Obietnica. – A oto mama siedzi przy 
tej samej maszynie, a dziewczynka, jeszcze nienarodzona, spogląda z podłogi… 
Kręci się w pobliżu… tak daleko. Jeszcze nienarodzona twarz: słońce, obietnica 
szczęścia. Cała podłoga hali, nie, cała ziemia przeciągała się w oczekiwaniu.

Stamtąd myśl prowadziła prosto do Isroela. Estera wyobrażała sobie, jak 
otwiera drzwi jej pokoiku, jak siedzą naprzeciw siebie, ona na łóżku, on na jedynej 
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ławce. Jedzą gorącą zupę i zagryzają kromkami chleba. Dużo milczą, a wydaje 
jej się, że nie przestają gadać.

Gdy tylko wróciła do domu, wzięła miskę pełną czerwono-zielonych buracza-
nych liści i zbiegła do pompy je opłukać. Woda z pompy chlusnęła, rozlała się 
po liściach i przelała przez brzegi miski. Wokół panował gwar. Sąsiedzi również 
siedzieli pochyleni nad naczyniami z opłukiwaną zieleniną. Niebo już szarzało. 
Daleko, daleko coś na nim szumiało. Sąsiedzi podnieśli głowy, przyłożyli dłonie 
do czół. Eskadra samolotów przecinała niebo niczym piła. Zbliżyły się, leciały 
tak nisko, że można było zauważyć swastyki na ich skrzydłach.

– Lecą na wschód – zauważył któryś z sąsiadów.
Gdy tylko odleciały, Estera podeszła do pompy, włożyła ręce do miski i za-

czerpnęła łyk wody. Piła, patrząc jak woda kapie spomiędzy palców. Pomyślała, 
że to znak: jeśli uda się jej nabrać trzy duże łyki zanim woda przecieknie przez 
palce, będzie to oznaczało, że dziś Isroel do niej przyjdzie. Udało jej się – ener-
gicznie przetarła mokrymi dłońmi twarz, włosy, z przyjemnością jak młoda kura 
otrzepała się z wody i chwyciła pełną miskę.

Wszedłszy na górę, wzięła się zaraz za gotowanie, sprzątanie, strojenie się. 
Gdy czesała włosy, przerwała nagle śpiewaną piosenkę i nadstawiła uszu. Na 
schodach słychać było kroki Isroela. Wiedziała, że przyjdzie.

Nie odwróciła się do niego, gdy wszedł. Bała się, żeby nie wyczytał zbyt wiele 
z jej twarzy. Gdy doszła do siebie, dalej unikała jego wzroku. Zajęła się pracą 
w kuchni, aż Isroel podszedł i chwycił ją w ramiona. Był zaniedbany, zarośnięty. 
Ostry zapach potu unosił się wokół jego ciała. Estera chciała, żeby stał tak przy 
niej długo, długo i nie puszczał. Ale odepchnęła go od siebie.

Wziął puste wiadra i zniknął. Słyszała jak wesoło stukają na schodach 
i odprowadzała ten dźwięk aż do wyjścia na podwórze. Skoczyła do lusterka, 
żeby dokończyć czesanie, i wejrzała w przymrużone, roześmiane oczy, które 
na nią spoglądały. Chciała ładnie wyglądać, być ładna. Chciała, żeby Isroel 
powiedział jej, że jest ładna. Nigdy jej tego nie powiedział. Pomiędzy nimi pięk-
no nie miało znaczenia. Powinna być szczęśliwa. Ale zamiast tego, jej sercem 
targały wątpliwości: może mu się nie podoba? Może nie jest dla niego dość 
piękna? Może powinna sprawdzić, w której sukience najbardziej przyciąga jego  
wzrok?

Isroel przyszedł z wodą i zrzucił z siebie wiatrówkę i koszulę. Wystawiła 
mu do sieni miskę i patrzyła, jak się myje. Nagość połowy jego ciała, lśniąca 
i jaśniejąca od wody, zdradzała siłę – chociaż barki były kościste i pochylone, 
kręgosłup sterczący, a łopatki i żebra odznaczały się wyraźnie na skórze. Nie 
był wysoki, ale jej przypominał olbrzyma – dosłownie wielkości Walentina. Tak, 
gdy patrzyła na zarośniętą pierś Isroela, przyszedł jej na myśl ów młodzieniec 
o czarnej, kręconej czuprynie, o cygańskich oczach, które tak czarowały. Byli 
tak od siebie różni, a mimo to tak podobni. Im bliżej była z Isroelem, tym bliżej 
czuła się też z tamtym dzikusem i w ogóle z wszystkimi mężczyznami jej życia. 
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Wydawało jej się, że wszystko, co czuła do nich, przelało się w nową formę i sku-
mulowało w przywiązaniu do Isroela. Jakby drogie wino przelać do nowej beczki.

Przy stole – naprzeciw siebie – spoglądali po sobie chwilę, dopóki ich twarze 
nie zawisły nad talerzami. Estera jadła powoli, pytając się w myślach, czy twarz 
Isroela jest poważniejsza niż zazwyczaj. Rozpoznawanie jego nastrojów spra-
wiało jej trudność. W końcu odkąd przyszedł, nawet się do niej nie uśmiechnął. 
Nie wypowiedział nawet słowa. Zauważyła, że nie je. Patrzył na nią, jego oczy, 
jasne i ciemne zarazem, były poważne. Widziała dwie głębokie zmarszczki, które 
znaczyły jego policzki, sięgając od nosa do okolic ust. Czoło miał poorane, prze-
kreślone głębokimi, równoległymi liniami, przecięte dwiema długimi bruzdami, 
ciągnącymi się w kierunku nosa. Wilgotne włosy zaczynały schnąć, dzieliły się 
w pasma, w których widać było cienkie linie szarości. Estera czytała twarz, 
znała ją na pamięć. Gładziła ją wzrokiem: – Na co czekasz? Czemu nie jesz? – 
Zapytała. – Widzisz, jak gęsta jest zupa? Łyżkę można postawić. – Jak słabym 
mówcą była! Nie miała pojęcia, w jaki sposób prowadzić z nim rozmowę. Czemu 
nie jadł? Nie smakowała mu jej kuchnia? Nie był głodny? Czemu nie zdejmował 
z niej spojrzenia? Spijała jego wzrok z każdą łyżką zupy. Nabrała na łyżkę liść 
buraka. – Buraki wyglądają pięknie – powiedziała zapraszająco.

Dwa ostre wcięcia pomiędzy jego brwiami zbliżyły się do siebie. Zacisnął 
żuchwę, wyciągnął rękę i położył na jej dłoni: – Robią listy – odezwał się.

Obojętnie zapytała: – Czyje? Samotnych?
Nie miała się czego bać. Nie o nią chodziło tym razem. Nie była samotna. 

Miała rodzinę, dom – późny, stworzony w czasie, gdy domy obracały się w ruiny, 
ale przez to jeszcze świętszy. Estera miała kogoś, kto mógłby po niej zapłakać. 
Ten, który siedział naprzeciw z pomarszczoną twarzą, skąpiący słów – jego serce 
lamentowałoby za nią… Nie musiał jej tego mówić. Czuła to.

Wówczas jego twarz okryła się dziwnym, niepojętym uśmiechem. – Wiesz, 
co myślę? – zapytał. – Myślę, że powinniśmy się pobrać.

Przerywany śmiech wyrwał się z jej ust: – My?
Pokój zakołysał się przed jej oczami. Zrozumiała, że byli w niebezpieczeństwie.
Podniósł się z miejsca i usiadł obok niej na łóżku: – Co na to powiesz?
Pokiwała głową. Miał rację. Należało rozgłosić, że nie są już samotni. Zapi-

sać w księgach getta, tam, gdzie zapisuje się imiona. Uwolniła się z jego objęć 
i wstała posprzątać ze stołu. Ręce jej drżały. Palce zaplątywały się w obrus. 
Talerz wyśliznął jej się z rąk i upadł na podłogę.

Usłyszała jego głos, jednoczesny z dźwiękiem tłuczonej porcelany: – Mazl 
tow! – Zakręciło jej się w głowie. Isroel stał obok i tulił ją w ramionach. Podniósł 
dłonią jej podbródek. Spojrzała na niego jasną zielonością oczu. – Mazl tow, 
oblubienico – przysunął do niej czoło i stał tak przez chwilę. Potem zapropono-
wał: – Chodź, pójdziemy na spacer.

– Spacer? – Dziwiła się. Nigdy nie spacerowali.
– Tak, chodźmy… Z okazji…
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– Nie uciekasz dziś?
– Później. Teraz spacer.
Powoli, wesoło wyszli na ciemną ulicę. Isroel zarzucił ramię na bark Estery, 

a ona oparła głowę na jego ramieniu. Powietrze było chłodne. Z ziemi na Marysinie 
dochodził zapach gnijących liści. Grudy ziemi leżały rozkopane i surowe. Estera 
i Isroel przechodzili między nimi z opuszczonymi głowami, Isroel powoli wydo-
bywał z siebie słowa: – Nie wiem, kim byłaś do tej pory… Ty nie znasz mnie… 
Opowiedziałem ci tylko o Fajdze… Ale w tej chwili jesteś mi najdroższą osobą… 
– Zauważył jak opuszcza głowę niżej. – Płaczesz? – zapytał.

– Może ze szczęścia – szepnęła.
Po kilku minutach odezwał się ponownie: – Myślę, jak powierzchownie ludzie 

się wcześniej do siebie odnosili… Nawet mąż i żona… Powierzchowny kontakt. 
Powiedziałem, że cię nie znam? Byłem głupi, naprawdę… Jak gnany pies… Gdyby 
mnie tamtej nocy złapali, podzieliłabyś mój los… Nie tylko swoje drzwi otworzy-
łaś przede mną… Mam dom. – Zagryzł wargi rozciągnięte w uśmiechu: – Co tu 
gadać… To znaczy… Moje uczucia do kobiety… Kto by to sobie mógł wyobrazić?

– Więc przestań – powiedziała i poczuła, jak wypełnia ją radość.
Nie chciał przestać. – Ciekawe – mówił. – To, co ci powiedziałem, to nie 

wszystko… Jest też… Blask twoich oczu, barwa włosów… Twoje ciało. Jesteś 
najpiękniejsza…

Położyła mu dłoń na ustach. Tego było za wiele. Radość była potężna, prawie 
nie do wytrzymania. Chwile szczęścia również mogą być trudne do zniesienia, 
nie należało ich przedłużać.

W drodze powrotnej Isroel dodał: – Jedną rzecz o mnie musisz wiedzieć. Mam 
pewną ideę. Jestem bundowcem. – Nic mu na to nie odpowiedziała, chociaż 
na język cisnęły się słowa. Teraz ona powinna mu wyjaśnić swoją przynależ-
ność partyjną. Była mu to winna. Ale usta nie chciały się otworzyć. Za żadne  
skarby.

 

*

Przez dwa tygodnie Prezes nie udzielał ślubów, w czasie przygotowywania list. 
Zaczął ponownie, gdy wywieziono ostatnich 500 osób – Estera i Isroel zostali 
małżeństwem zgodnie z prawem getta.

Isroel wyłamał drzwi do mieszkania w tym samym budynku, gdzie znajdowało 
się ich poddasze. Przeprowadzili się z odrobiną swoich rzeczy dwa piętra niżej. 
Mieszkanie składało się z jednego opróżnionego pokoju. Isroel naprawił okna, 
wzmocnił szyby kitem i skądś wytrzasnął dobry piec. – Przestaniesz się trząść 
z zimna – powiedział Esterze, pracując przy rurach, które przeciągnął po suficie, 
żeby roznosiły ciepło.
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Przytrzymywała drabinę, na której stał. Wydawało jej się, że mu pomaga. – 
Myślisz, że będzie tu można przezimować? – zapytała.

– Prędzej tak niż nie.
Wierzyła. Wszystko wskazywało, że wojna się kończy. Że oboje, ona i Isroel, 

przeżyją. Wskazywał na to też fakt, że minęły akcje z listami, a oni przeżyli.
Przyjemnie było urządzać ten pokój. Zajmowała się tym o brzasku i w ciągu 

kilku chwil, jakie znajdowała po pracy. Wiele czasu nie miała. Isroel nie mógł 
zajmować się staniem w kolejkach, a ona musiała gotować, cerować i napra-
wiać rozpadające się w rękach ubrania. Dopiero w dalszej kolejności biegała na 
kółka i zebrania, znów całą sobą zaangażowana w robotę partyjną. Wszystko 
robiła z większym entuzjazmem niż kiedykolwiek wcześniej – chociaż przyjęto 
ją w partii z rezerwą. Pamiętano jej słabości i kapryśny charakter. Nie mogło 
być mowy o włączeniu jej do ścisłej grupy przygotowawczej, która miała przyjąć 
Armię Czerwoną, i ewentualnie rozpocząć powstanie przeciw Niemcom. Jednak 
pozwolono jej zajmować się uratowanymi dziećmi, młodzieżą komunistyczną – 
za to była wdzięczna.

Wyglądało to dziwnie. Powrót do partii sprawił, że czuła się bliżej związa-
na z Isroelem, politycznym przeciwnikiem. Chodząc na posiedzenia, potrafiła 
zgadnąć, co czuje on sam. To było dobre. Jej prawdziwym domem nie był ów 
nowy pokój – ale on. Mieszkała w nim i ciekawiło ją to mieszkanie, do którego 
sprowadziła swoje serce.

Zawsze wracała do domu wcześniej i spokojna kładła się na łóżku, czekając 
na niego. Nieraz zasypiała, ale zawsze potrafiła poczuć go obok siebie i przytulić 
się do niego.

– Dzisiaj zrobisz wielką babkę – odezwał się do niej pewnego poranka, gdy 
zasiedli do śniadania składającego się z kawy i chleba.

– Spodziewasz się gości? – zapytała.
– Tak, odbędziemy tu zebranie – kęs stanął jej w gardle. Pozbierała się i zaczęła 

szybko jeść, aby nie dostrzegł jej zdenerwowania. Po raz pierwszy towarzysze 
przyjdą do mojego domu – zauważył z dumą.

Schyliła się ku niemu: – Wszystko przygotuję i wyjdę. Nie jestem bundystką… 
Jestem…

Patrzył na nią wdzięczny, zadowolony: – Dokąd pójdziesz?
– Do swoich.
– Będziesz musiała tam przenocować.
– Nie, wrócę zaułkami.
Opowiedział jej o spotkaniu Rumkowskiego z lewicą. Nie miała pojęcia, że coś 

takiego miało miejsce. Prezes wygłosił słodką mowę, opowiadał Isroel. – Oczy-
wiście popełniłem błędy – powiedział Prezes. – Ale jestem tylko człowiekiem. 
Musicie to rozumieć, jako ludzie doświadczeni w pracy społecznej.

– Żartowniś z tego Starego – uśmiechał się Isroel. Wysłał talony do kilku 
z naszych, a oni mu je odesłali z powrotem. Padał przed nami na twarz, ja 
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wręcz zostałem jego kolegą. Kiedyś nazywał mnie łobuzem i ciemnym typkiem 
i dbał o to, żebym nie dostał żadnego porządnego stanowiska. Dzisiaj klepie 
mnie po plecach, gdy tylko mnie spotyka, i pyta, jak mi się żyje. Dopiero co 
zapytałem go, jakie ma plany na po wojnie. Odpowiedział, że zamierza sam sta-
wić się przed sąd, a gdy zostanie ze wszystkiego oczyszczony, osiądzie w Erec 
Israel, by dokonać żywota bez obciążeń. Niczego więcej nie pragnie… Żadnej  
chwały…

Do późnej nocy Estera siedziała w bramie naprzeciwko i czekała, aż towarzysze 
Isroela się rozejdą. Z ostatnim z gości Isroel zszedł na dół, być może po to, żeby 
się za nią rozejrzeć. Pobiegła do niego i wpadła mu w ramiona.

– Chciałbym, żeby towarzysze cię poznali – przycisnął ją do siebie. Później, 
gdy leżeli w łóżku, odezwał się: – Trochę… Widzisz, nieprzyjemnie jest mi przy 
towarzyszach. Znają moją… Fajgę… To dla nich oznacza: zostawiłem w Warszawie 
żonę z dzieckiem… A tu mieszkam z drugą… A mogą przecież żyć… Tak więc nic 
nie jest proste, rozumiesz? Nigdy nie miałem takich problemów. Czasem wydaje 
mi się, że nie powinienem się z tobą wiązać… Z nikim. Dylemat… nie bagatela. 
Przyszedłem tu, żeby być sam… Aby w pełni poświęcić się pracy. Często czuję 
się jak zdrajca. Nigdy czegoś takiego nie przeżyłem… Takiej wewnętrznej burzy. 
A tu trzeba się zebrać w sobie i skoncentrować na jednej rzeczy. Nie ma sensu, 
żebym to przed tobą ukrywał. Muszę… Powinienem… Wymagam tego od siebie, 
tak jak inni wymagają tego ode mnie. Towarzysze mi ufają. Młodzież podziwia… 
Wydaję rozkazy. To zobowiązuje… – Milczał długi czas, po czym dodał: – Dla 
nas obojga, dla mnie i dla ciebie, wszystko jest jasne… Naturalne… Święte, 
powiedziałbym. A jednak… Rozumiesz?

Zerwała się z poduszki. W głowie jej szumiało. Z trudem potrafiła ogarnąć 
to wszystko, co jej powiedział. – Nie, nie rozumiem! – wybuchła, z trudem pró-
bując gonić słowami falę, która w niej wezbrała. – Teraz nie jesteś pewien, czy 
masz prawo? Nie za późno? Co ci takiego zrobiłam, żebyś mi ofiarował takie… 
szczęście, a potem wtrącił z powrotem w ciemność? Nie byłoby lepiej, gdybyś 
dał mi spokój, gdy nie poczułam jeszcze smaku? Chciałeś ze mną igrać? Bawić 
się… moim życiem?

Próbował ją objąć, nie wypuszczać z ramion, wbrew temu, co się właśnie 
między nimi rozgrywało: – Ciszej, głupia dziewczyno. A co, jeśli sam siebie pytam 
i odpowiadam na pytania? A co, jeśli inni mnie osądzają? I tak nie mógłbym cię 
zostawić, Estero… Przepadło. Jesteś moją słabością… I moją siłą.

Dziwiła się, w jaki sposób udało mu się za pomocą kilku słów uciszyć burzę 
w jej sercu. To, co teraz powiedział, było przepiękne, każde słowo stanowiło jej 
zwycięstwo, każde słowo – jak węzeł, który mocniej wiąże ich razem.

Jesienne deszcze rozpoczęły znów nudny obchód getta. Wszystko znala-
zło się w mglistej sieci szarości. Kontury domów, twarze ludzi rozpłynęły się, 
rozmyły. Ulice wyglądały na krótsze, skryte mgłą, a zarazem nieskończone. 
Estera przemierzała je swoim dawnym, lekkim krokiem. Mgłę ledwo zauwa-
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żała. Miała cel, a nogi wiedziały, dokąd ją prowadzić – nie tak jak kiedyś, gdy 
ulice zarysowywały się ostro, ale cel pozostawał zamglony. Pewnego razu, 
gdy szła ulicą, dostrzegła we mgle na przeciwległym chodniku postać Isroela. 
Rzuciła się na drugą stronę ulicy i przypadła do niego całym ciałem, przy-
tulając twarz do jego policzka. – Ty! – roześmiała się i chciała się w niego  
wtulić.

Odepchnął ją. Twarz miał zimną, spojrzenie – metalicznie obce. Silnymi 
palcami chwycił ją za ramię: – Tak, ja – wycedził przez zęby. – I ciebie właśnie 
szukam. Jesteś czerwona, co? – Nie czekał na odpowiedź, tylko mocniej zacisnął 
dłoń na jej ramieniu. – Metody towarzysza Stalina… Podesłali cię… – sapał. – 
Żebyś się ze mną przespała… Zwiodła mnie i wydostała tajemnice zdrajców 
ludu, bundystów, co?

– Isroel – jęknęła.
Potrząsnął nią z całej siły. Zatrzymał nagle i spojrzał w jej mokrą twarz 

zimnym, nienawistnym wzrokiem, w którym płonęła złość i ból: – Czemu mi nie 
powiedziałaś, do wszystkich diabłów?! – Puścił jej ramię. Stała jakby zawieszona 
w powietrzu na cienkich sznurkach deszczu. Ulewa, która przechodziła przez 
ulicę, ostra i nieprzyjemna, oddzieliła ją od Isroela iglastą zasłoną. Teraz oboje 
trzymali ręce w kieszeniach. Szli przykurczeni, odsunięci od siebie – ona z powo-
du bezradności, on z powodu złości. Jego czoło było czerwone, pomarszczone, 
a każda zmarszczka lśniła w deszczu jak oszczep. Wchodząc po schodach dodał: 
– Nie mogę już z tobą mieszkać.

Ściany pokoju były szare. Smutne cienie okryły podłogę. Isroel wyjął plecak 
spod łóżka i wypełnił go swoimi rzeczami.

Estera stanęła na jego drodze do drzwi: – Isroelu, musisz… Obiecałeś mi… – 
Objęła ramionami jego szyję i zawisła na nim: – Przysięgam ci… Jeśli zechcesz, 
mogę wszystko rzucić… Jeśli zechcesz… Błagam cię…

Odepchnął ją od siebie i odrzucił głowę: – Nie wierzę ci.
– Uwierz… Zrobię wszystko, co chcesz… Pomogę ci… Zostanę bundystką…
Uśmiechnął się gorzko:
– Myślisz, że tak się zostaje bundystką? Dziękuję, że jesteś gotowa poświęcić 

swoje pryncypia.
– Nie o to mi chodzi… Isroelu… Nie zostawiaj mnie…
Zmierzył ją wzrokiem pełnym goryczy: – Myślałem, że mam do czynienia 

z wolnym człowiekiem.
– Kocham cię.
– Skoro mnie kochasz, dlaczego nie powiedziałaś prawdy? – Stał przy drzwiach 

z ręką na klamce. Estera kurczyła się u jego boku, z głową pochyloną do ziemi. 
Właściwie mógł pójść. Jednak nie ruszył się z miejsca. – Jesteś dla mnie wielką 
zagadką – powiedział już spokojniejszym głosem. – Nie wiem, jaka gwiazda 
mnie do ciebie skierowała. W getcie nie ma czasu na miłość… W każdym razie, 
nie dla mnie. Mam tu do wykonania robotę. Jestem odpowiedzialny… I mam 
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sumienie – przyglądał się jej przepełniony smutkiem: – Gdybyś przynajmniej mi  
powiedziała…

Otworzył drzwi, a ona podeszła bliżej. – Jesteś moim mężem – szepnęła. – 
Pójdę za tobą wszędzie. Chyba że mnie odeślą. Chyba że umrę.

Zagotował się: – Jestem wolnym człowiekiem, mam wolną wolę i żywię sza-
cunek tylko wobec wolnych ludzi. Nie przywiążesz mnie do swojego fartucha. 
– Widział, jak Estera kurczy się jeszcze bardziej, a jej barki unoszą się i drżą. – 
Robi mi się niedobrze od tego płaszczenia się! – mówił w gniewie. – Sądziłem, 
że mam do czynienia z człowiekiem.

– Jestem w pełni człowiekiem tylko z tobą… – jąkała. Nogi zaczęły się pod 
nią łamać, pokój wirował. W końcu jednak wszystko się zatrzymało, ona zaś 
utkwiła w ciemności. Podłoga zakołysała się. Upadła. Mokry płaszcz rozpostarł 
się nad jej ciałem. Przez ciszę, która wypełniła jej uszy, wyraźnie słyszała rwany 
głos jak echo.

– Naradzę się z towarzyszami… Niech się zgodzą… – W ciemności, w której 
się znajdowała, miała ochotę się uśmiechnąć. Oto jak przemawia ów zupełnie 
wolny człowiek. Na ile mógł być wolny, skoro sam nie potrafił podjąć decyzji 
dotyczącej własnego życia? Potem usłyszała jego słowa, tym razem błagalne:

– Nie przeszkadzaj mi, dla mnie to też nie jest łatwe. Musisz zrozumieć, jeśli… 
miałaś kiedyś ideały.

Miała ochotę uśmiechnąć się jeszcze szerzej, jak mama uśmiecha się do 
dziecka zajętego zabawą. Ustami blisko jego butów powiedziała głośno i wyraźnie, 
żeby dotarło to do jego uszu: – Będę na ciebie czekać.

Tej nocy nie wrócił do domu, ale nazajutrz był już z powrotem. Estera przyjęła 
go tak, jakby między nimi nic się nie wydarzyło. Nie pytała, on zaś niczego nie 
mówił. Po kilku dniach chciał podjąć z nią dyskusję polityczną o różnicy pomiędzy 
komunizmem a bundyzmem. Estera pogładziła jego zmarszczone czoło i nic nie 
odpowiedziała. Nalegał: – Nie masz mi nic do powiedzenia? – Gdy się roześmiała 
i nie odpowiadała na jego pytania, dodał z powagą: – Wolałbym, żebyśmy prze-
dyskutowali to otwarcie, jak wolni ludzie.

Obdarzyła go matczynym spojrzeniem: – Aktualna różnica między tobą a mną 
– powiedziała – polega na tym, że ty jesteś mężczyzną, a ja kobietą… A co się 
tyczy dyskusji, odłóżmy ją do momentu, gdy naprawdę będziemy wolni.

Tej samej nocy opowiedział jej, że Prezes zwołał ponownie przedstawicieli 
lewicy, aby zaapelować o wzięcie współodpowiedzialności, i że w odpowiedzi 
kazali mu naradzić się z tymi, z którymi do tej pory się naradzał. Później w nocy 
Isroel pieścił Esterę i szeptał: – Moja piękna Estero… Nie ma takiej siły, która 
mogłaby nas rozdzielić… Ani getto… Ani wyzwolenie.

Zadrżała: – Tylko jedno…
Zamknął jej usta swoimi.
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Pierwsza kłótnia między Dziunią a Michałem miała związek z torbą marchwi. 
Rozpromieniona przybiegła do niego do ambulatorium, pokazując mu pełną 
torbę. A on zapytał: „Skąd?”. Odpowiedziała: „Z Marysina. Przekopywano pole 
Rumkowskiego, udałam, że jestem pracownicą, kopałam, dokładałam do torby, 
po czym wzięłam nogi za pas. – Patrzyła na niego, oczekując pochwały. 

Pokiwał głową: – To znaczy, ukradłaś.
– Patrzcie go! – obrażona zadarła nosek. – Wzięcie czegoś z pól Rumkow-

skiego też oznacza dla ciebie kradzież? – Wiedziała, że Michał krzywo patrzy na 
jej sztuczki zdobywania czegoś na lewo, ale w tym wypadku czuła się niewinna. 

– Nie chcę mieć z tym nic wspólnego – krótko uciął Michał. 
W niej jednak zaczęła kipieć złość: – Wiem, mój ty świętoszku, twoim jedynym 

celem w życiu jest stać się trupem z czystymi rękoma. 
Przez następne trzy dni byli z tego powodu podenerwowani na siebie.
Kolejna, poważniejsza kłótnia dotyczyła spraw pryncypialnych. Tym razem 

Dziunia odwiedziła Michała w biurze szpitalnym, gdzie przygotowywał referat na 
temat śmiertelności w getcie, pracę, którą tego samego wieczoru miał odczy-
tać swoim kolegom. A ona stała nad nim i popędzała go: – Pośpiesz się z tym 
złotko, słodziutki ty mój, kochany – zaczęła niecierpliwie trajkotać, skubiąc mu 
kołnierzyk. Nie była mistrzynią czekania i nie umiała się uspokoić. Widząc, że 
swą paplaniną i ciągnięciem za kołnierz nic nie wskóra, zaczęła tańczyć wokół 
niego, głaskała go po włosach, łaskotała za uszami. W końcu widząc, że nie 
zdoła już napisać ani jednego słowa, odłożył papiery, zdjął biały fartuch i poszedł  
z nią.

Wsparł się na jej ramieniu, kuśtykając bardziej niż zwykle. Nie tylko Dziunia 
przeszkodziła mu w skoncentrowaniu się nad referatem, ale przede wszystkim 
rozkaz, który przyszedł dziś do szpitala, aby w przeciągu czterdziestu ośmiu 
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godzin odesłać do domu określoną liczbę pacjentów. Wśród tych nielicznych 
chorych przyjętych do szpitala niewielu było takich, których miał kto odebrać. 
Zastanawiał się, jaka może być przyczyna tego rozkazu i zatopiony w rozmy-
ślaniach, nie zauważył nawet, że Dziunia nie prowadzi go w kierunku domu, 
ale oddalają się od mostu, idąc w przeciwną stronę. W końcu zorientował się 
i zapytał: – Dokąd idziemy?

Obdarzyła go rozbawionym spojrzeniem: – Dobrze idziemy.
Przyjrzał się Dziuni. Jej roześmiane oczy wzbudziły w nim niepokój: – Gdzie 

mnie prowadzisz, Cyganeczko?
Pokazała mu czerwony czubeczek języka. Była urocza. Sprawiała, że można 

było poczuć się lżej, mieć nadzieję. Pocałował ją w policzek. Nie powinien jej jed-
nak ulec. Ma tyle do zrobienia. Jak może oddawać się przyjemności bycia z nią, 
jeśli nie uporał się ze swoimi wizytami domowymi. Mimo wszystko musi przecież 
skończyć referat i udać się na posiedzenie z kolegami. Poza tym tyle pracy wziął 
na siebie. Szafran, jego wywieziony przyjaciel, pozostawił nieskończoną rozprawę 
z zakresu psychologii, a on, Michał, zobowiązał się doprowadzić ją do końca. To 
nie było łatwe zadanie. Nie był specjalistą w tej dziedzinie. Musiał zaznajomić 
się z metodą, sposobami rejestrowania obserwacji. Nie miał pojęcia, czy to, co 
robi, ma jakąś wartość naukową. Do późnych godzin nocnych siedział ostatnio 
nad dziełami dotyczącymi psychologii: zapoznał się wstępnie z psychologizmem, 
z Freudem, Jungiem, Jonesem. Czytał Sens życia Adlera i zaczął studiować no-
woczesnych filozofów, którzy mieli widoczny wpływ w obszarze psychologii. Poza 
tym zmagał się jeszcze z tym problemem, że niezwykle trudno było interpretować 
zjawiska psychologiczne zachodzące w getcie za pomocą tych wszystkich teorii. 
Człowiek żył tutaj w warunkach, które nie mieściły się w żadnych naukowych 
wyobrażeniach. A samego Michała z tego gettowego punktu widzenia najbardziej 
interesował człowiek jako ofiara i człowiek jako oprawca. Tutaj, w getcie, psychikę 
ofiary można było mieć niejako pod mikroskopem, ale czy z pozycji ofiary można 
wyprowadzić konkluzje dotyczące bytu ciemiężcy i dlatego, według niego, ważne 
było, by postawić pytanie: w jaki sposób człowiek się tutaj zachowuje, jako męż-
czyzna, kobieta, dziecko, jako robotnik, zwierzchnik, sędzia, policjant, fekaliarz. 

Pozwolił jeszcze chwilkę prowadzić się Dziuni, aż w końcu się zatrzymał:  
– Muszę iść do domu. Wieczór już zapada.

Przycisnęła go do siebie: – Musisz iść ze mną. Będziesz miał wykład… To 
jest ważniejsze od wszystkich innych rzeczy na tym świecie… Będziesz mówił 
o pierwszej pomocy. Głuptasie, co za problem? Nie musisz się przygotowywać. 
Przecież masz to w małym palcu. Moja ekipa czeka na ciebie. Oni będą ci zada-
wać pytania, a ty będziesz odpowiadał. 

Patrzył na nią oszołomiony: – Cóż to za wariactwo?
– Wariactwo? Michał, złotko, ty to nazywasz wariactwem? Myślałam, że za-

reagujesz entuzjastycznie. To jest naprawdę bardzo potrzebna działalność! Po 
prostu nakaz chwili! Co masz, kochany, taką nadąsaną minę?
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– Wiesz dobrze, jaką wartość ma dla mnie każda godzina.
– Chcielibyśmy, abyś przychodził do nas dwa, trzy razy w tygodniu.
– A cóż to takiego, rozkaz? – Bywał już nachmurzony, ale nigdy nie widziała 

go tak obrażonego. – Myślisz sobie może, że moje utykanie i wspieranie się na 
tobie daje ci prawo do dyrygowania mną? 

Nie musiał tego mówić, nie było to zgodne z rzeczywistością, ale był niespo-
kojny, zatroskany i niezadowolony z siebie. Opuściła ramię. Początkowo na jej 
twarzyczce odmalował się wyraz zdumienia, ale później gniew rozpalił jej oczy: 
– Myślisz, że z powodu kalectwa – wpadła w furię – możesz wykręcać się od tej 
najważniejszej powinności?

– A kim ty jesteś, aby mi mówić, co jest moją najważniejszą powinnością? 
– nie wytrzymał.

– Myślisz, że wystarczy zagrzebać głowę w tej syzyfowej pracy leczenia ska-
zańców i ukryć się między stronami twojej głupiej pisaniny… i tych zatęchłych 
książek? Twoje kalectwo nie jest żadną wymówką. Nie dla mnie! Wiesz dobrze, 
że to my robimy tę jedyną rzecz, jaka ma sens, ty tchórzu! – I z tymi słowami 
pozostawiła go na środku ulicy, a sama pobiegła.

Było to początkiem dłuższej kłótni. Dziunia, która zwykle pierwsza wycią-
gała rękę na zgodę i ciężko przychodziło jej milcząc przebywać z kimś w po-
koju, tym razem, kiedy Michał zwracał się do niej, powstrzymywała się i nie 
reagowała. A on ze swej strony czuł się zbyt przybity, aby wykrzesać z siebie 
energię na wyjaśnianie jej, czym się obecnie trapi. Chciał, by sprawiła, że 
łatwiej mu będzie udźwignąć ten ciężar. Odesłano ze szpitala stu trzydziestu 
dziewięciu chorych. Sto trzydzieści dziewięć kart chorobowych wyrzuconych 
zostało na śmietnik. Patrzył na Dziunię, która – bez swojego szelmowskiego 
spojrzenia, bez uśmiechu – wyglądała jak spłoszony króliczek i zaczął sobie 
czynić wyrzuty z powodu tej kłótni, którą kontynuują. Jak mogą bawić się w takie  
dziecinady?

Wreszcie ona zakończyła kłótnię. Zrobiła to niezręcznie. Pewnego wieczoru, 
o później porze, kiedy nie mogła już wytrzymać milczenia, pochyliła się nad 
stroną tytułową pracy Szafrana, która leżała na stole. – Psychika gettowego 
Żyda – przeczytała na głos, z lekko szyderczym zabarwieniem tonu. – Znasz ją, 
tę psychikę gettowego Żyda? 

– Studiuję ją – odpowiedział.
– A co wiesz na przykład o psychice gettowego Żyda, który szykuje się do walki? 
Odpowiedział spokojnie i cicho: – Na tyle, na ile poznałem Żyda gettowego 

i warunki panujące tutaj, mogę stwierdzić, że nie widzę, aby stawiał opór. 
Dziunia aż podskoczyła: – Tak mówisz? A ja twierdzę coś zupełnie przeciw-

nego! Jeśli chcesz wiedzieć… to weź na przykład… tak, weź na przykład moją 
siostrę, Bellę. Ona też jest gettowym Żydem, nieprawdaż? A do tego najbardziej 
pasywnym stworzeniem na świecie… Wiesz chociaż, że ona żyje wyłącznie i bez 
przerwy jedynie myślą o zemście?



396

Michał był zdeterminowany, aby nie wszczynać na nowo kłótni. Nie dlatego, 
że się poddał, ale nie mógł się obejść bez jej uśmiechu, bez jej wesołości. Podjął 
temat Belli, ponieważ nie dzielił ich. Długo nie trwało, a Dziunia usiadła mu na 
kolanach i objęła ramionami jego szyję. Wciąż jeszcze była poważna i ciągle 
wyglądała jak spłoszony króliczek, ale uśmiech już zaigrał w czerni jej oczu. – 
Dziwne, co? – powiedziała w zamyśleniu. – Jestem inna niż Bella… Całkiem inna, 
ale pragniemy przecież tego samego.

– Ale różne przyczyny kierują wami – przerwał jej.
– Co masz na myśli? – już prawie poczuła się dotknięta.
– Ty kochasz życie, a ona je znienawidziła. 
Przechyliła głowę i przeszyła go wzrokiem: – Nawet jeśli to prawda… to 

uważasz, że ona nie ma racji…? Ja i tak jestem dumna z niej. Ona, rozumiesz, 
ona ma lepszy charakter ode mnie. Jak już coś robi, to jest w tym skrupulatna. 
Musiałbyś zobaczyć, jak ona rzuciła się w wir pracy, jak studiuje syjonizm, uczy 
się hebrajskiego i będzie znała ten język, nie jak ja, która zostałam przy śpiewa-
niu hebrajskich piosenek… A wiesz od czego zaczynała? Zaczęła od Tanachu1. 

Michał uśmiechnął się: – Aby dokonać zemsty, trzeba studiować Tanach?
Odpowiedziała mu również uśmiechem: – Ale nie potrafi zadawać ran. 
– Ani leczyć.
– To jak myślisz, dlaczego zabrała się za Tanach?
– Wydaje mi się, że zmagała się ze śmiercią ojca. A to, co mówisz, że studiuje… 

To jej wyjdzie na dobre, jak sądzę. 
Dziunia każdego dnia szła odwiedzić siostrę, która mieszkała sama w wielkim 

domu. Bella zabiła drzwi balkonowe. Zamknęła pokój, w którym kiedyś leżał 
chory Samuel – nigdy tam nie wchodziła. Drzwi do innych pokoi także trzymała 
zamknięte, a sama mieszkała w kuchni. Nie chciała słyszeć o propozycji prze-
prowadzenia się do Dziuni i Michała. 

Jej ruchy straciły melancholijną ospałość, a wzrok nie miał już mętnego, roz-
marzonego blasku. Czasami Dziuni wydawało się, że Bella straciła coś zasadni-
czego, coś, co było swoiste dla dawnej Belli. Teraz wiało od niej obcością, nawet 
jej głos stał się twardszy, nabierając ciężkiego, oschłego brzmienia. Wydawało 
się, jakby Bella uschła, nie tylko fizycznie, ale również wewnętrznie. 

Jej twarz nabrała zielonkawej barwy, pod oczami miała opuchliznę, a kości 
policzkowe sterczały z obu stron. Ze szpiczastym, długim nosem sprawiała wra-
żenie ohydnego, drapieżnego ptaka, który czai się w milczeniu, ale wkrótce rzuci 
się i pokaże szpony. Dziunia niechętnie widziała siostrę w takim stanie. Ale im 
bardziej Bella stawała się jej obca i przerażająca, tym częściej biegła ją odwiedzić. 

1 Tanach – akronim określający Biblię Hebrajską, utworzony od początkowych liter trzech części 
Pisma: Tora („Prawo”), Newiim („Prorocy”), Ketuwim („Pisma”).
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Chodziły razem na spotkania kółek młodzieży syjonistycznej. Bella była ak-
tywna i przyjmowała odpowiedzialne funkcje. Zgłosiła się dobrowolnie do pracy 
pielęgniarskiej i szybko, podobnie jak Dziunia, stała się członkinią Komitetu 
Młodzieżowego. Nieraz przyszło im zajmować przeciwstawne stanowiska. Bella 
była przeciwniczką wszelkiej pracy kulturalnej. Uważała, że po pierwsze – nie 
ma na to czasu, a po drugie – ten rodzaj aktywności osłabia dyscyplinę. Była 
przeciwna śpiewom i tańczeniu hory, również przez bardzo młodych członków 
organizacji. Była zdania, że nawet dzieci muszą dojrzeć. A Dziunia bez śpiewu 
i hory nie mogła wytrzymać. Była przekonana, że przy wszystkich przygotowa-
niach nie można zapominać, że jest się młodym. 

Dziunia nie mogła się nadziwić, w jaki sposób Bella, która nie miała pojęcia 
o polityce i zwykła unikać wszelkich organizacji, tak łatwo przystosowała się do 
tej pracy i wiedziała, co ma robić. Po spotkaniach kółka syjonistycznego szła do 
domu z siostrą. Otaczała ją ramieniem, pochylała głowę ku niej i zgodnie ze swym 
temperamentem nie mogła ukryć wzruszenia: – Belluchno, tak dobrze jest razem 
wykonywać pracę na rzecz syjonizmu. – Paplała bez przerwy, jakby chciała zagadać 
przepaść dzielącą ją od siostry. Była jednak bezradna wobec tego, co zaszło między 
nimi. Czasem wmawiała sobie, że tak naprawdę nic ich nie dzieli – to tylko zwykłe 
nieporozumienie, próbowała więc z Bellą nawiązać szczerą rozmowę, taką od serca, 
siostrzaną, ale nie udawało się. Szacunek i podziw Dziuni dla Belli wzmagał się 
proporcjonalnie do wzrastającej między nimi obcości. 

Choć Dziuni nie były obce żadne tajniki kuchni, zawsze musiała się natrudzić, 
aby piątkowy posiłek wypadł lepiej niż potrawy w inne dni tygodnia. Nie przy-
chodziło to łatwo, ale w piątek, kiedy w organizacji był spokój, mogła poświęcić 
trochę więcej czasu i precyzyjne zrealizować przepisy na świąteczne potrawy: 
„rybę”, „rosół” i „cymes” – zwykle przygotowywane z botwiny, pietruszki i brukwi. 
Michał nie wrócił jeszcze z wizyt domowych i uporawszy się ze sprawami gospo-
darskimi, miała czas, by pobiec do Belli i znów nalegać, aby choć raz przyszła 
zjeść z nią i z Michałem piątkowy posiłek, choćby tylko po to, żeby przekonać 
się, jak świetną kucharką stała się Dziunia. 

Bella również w ten piątek odmówiła i Dziunia biegła do domu przygnębiona, 
czując ukłucie w sercu z powodu spotkania z siostrą. Wiedziała, że nie zdoła 
wysiedzieć sama w domu i zaszła do Wintera, aby spędzić jakoś czas do przyj-
ścia Michała. 

Kiedy weszła do pokoju Wintera, ogarnął ją chłód. Okno było otwarte, a Winter 
w roboczym fartuchu, z szalikiem okręconym wokół szyi, w berecie naciągniętym 
głęboko na uszy stał przed sztalugą malarską i pracował. Doskoczyła do okna 
i starała się je zamknąć, ale Winter zmierzył ją drapieżnym wzrokiem i łokciem 
odepchnął od siebie i od okna: – Możesz mi nie przeszkadzać? – powiedział.  
– Nie widzisz, że maluję dalekie miasto?

Wzruszyła ramionami: – Nie rozumiem, dlaczego nie możesz malować dale-
kiego miasta przy zamkniętym oknie… Ty, z tym swoim kaszlem.
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– Nie rozumiesz, ha? – odpowiedział, jakby mówił do płótna przed sobą. 
– Wyjaśnię ci. Potrzebuję czuć gęstość powietrza, zrozum mnie. Muszę czuć 
koncentrację szarości i spalin… Szum deszczu, którego nie widać, ale który wisi 
w powietrzu. Nie chcę mieć żadnego szkła między mną i obiektem. Czy to jest 
dla ciebie jasne, ty wieczna ignorantko? 

 Pociągnęła noskiem: – I po to ryzykować zdrowiem?
– Twoim zdrowiem nie ryzykuję – uciął i odwrócił się do niej: – Jeśli chcesz 

tu zostać, musisz być cicho, obierz mi lepiej parę kartofli i zetrzyj je, będę mieć 
chociaż z ciebie jakiś pożytek. Możesz zrobić babkę, jeśli chcesz. Szykuję się 
na ponad dwadzieścia osób jutro wieczorem.

Dziunia skrzywiła się, ale posłuchała go i zaczęła szykować babkę na jutrzej-
sze spotkanie u Wintera. Żmudną pracą było tarcie ziemniaków i nie wyobrażała 
sobie, jak można to robić w milczeniu. Nie przestawała zagadywać Wintera i kiedy 
uporała się z pracą, malarz zaczął ją przepędzać: – Zejdź już do siebie… Nie mogę 
się skoncentrować, kiedy tutaj jesteś. – Udawała, że nie słyszy i wyciągnęła się na 
sofce blisko sztalugi. Winter pracował szybko, manipulował pędzlami, które miał 
wetknięte między palce lewej ręki. Dziunia naśladowała jego ruchy i komentowała 
każdą plamę farby, którą kładł na płótnie. Winter nie mógł się powstrzymać: – 
Nie widziałem jeszcze człowieka, który miałby tak mało zrozumienia dla sztuki 
jak ty… Jesteś dokładnym przeciwieństwem swojej siostry. 

Dziunia aż podskoczyła, a sofka zaskrzypiała pod nią: – Tak dobrze znasz 
moją siostrę? A wiesz chociaż, że ona zatkałaby sobie uszy, gdyby słyszała twoje 
gadanie o sztuce i literaturze?

– Zatkałaby uszy, toby zatkała, ale w niej jest zrozumienie dla sztuki, którego 
ty nie posiadasz za grosz.

– Ja też je posiadam!
– Ani krzty! 
– To dlaczego nie zaczynasz swoich artystycznych wieczorów, zanim ja nie 

przyjdę na górę?
– Nie czekam na ciebie, tylko na Michała.
– Łajdak z ciebie!
– Ty też przychodzisz przecież tylko ze względu na Michała, nie szkodzi. 

Widzę, jak ziewasz ukradkiem.
– Mam własne poczucie smaku, a że ono nie współgra z twoim, to już nie 

moja wina.
– Z pewnością nie współgra. Nie masz wrażliwości, nie masz wyczucia ani 

jakości, ani głębi. Jeśli coś do ciebie przemawia, to jest wulgarne, krzykliwe, 
płaskie. Nie masz tego czegoś, co nazywa się wysublimowaniem.

Rozsiadła się, udając obrażoną: – Ciągle gadasz to samo, idę sobie!
– No to na co czekasz? Aż ci pokażę tamtą stronę drzwi? Jesteś zbyt wielkim 

kontrastem dla mojej pracy. Nie mogę sprostać tobie i jej w tym samym czasie.
– Łajdak! Łajdak! Łajdak!
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Obrócił twarz w jej stronę, zamrugał przeszywającymi, szklistymi oczami. 
Wielkie usta rozciągnęły się w uśmiechu: – Jesteś antypodami sztuki, bo jesteś 
życiem. Płaskim, wulgarnym, krzykliwym, autentycznym i uroczym.

Podskoczyła z sofy, podbiegła do niego, czarną czupryną sięgając prosto do 
jego twarzy: – Frazeolog! Złotousty! Blefiarz! Nie dałabym złamanego grosza 
za twoje słowo i oczywiście za te twoje bohomazy! – Garnek z babką zaczął 
mocno pyrkać na kuchni i Dziunia rzuciła się, aby zdjąć go z ognia. Potem znów 
rozciągnęła się na sofce. Podkurczyła nogi, oczy zwróciła ku mrocznemu, wie-
czornemu niebu, na tle którego widziała zarys sztalugi malarskiej przed oknem 
i przygarbioną sylwetkę Wintera. Nie odzywała się więcej. Tak naprawdę nie 
chciała mu przeszkadzać. Lubiła jego pokój, który różnił się od wszystkich innych 
znanych jej wnętrz. Panował tu szczególny klimat, niepowtarzalna atmosfera, 
którą ceniła, choć często wyśmiewała i żartowała z niej. Może Winter ma rację 
– myślała – że ona nie rozumie jego sztuki we właściwy sposób, tak jak i jego 
samego. Ale czuła do niego sympatię. Była w nim świeżość, jakby nieustannie 
był czymś poruszony. Nigdy nie nudziła się z nim, dokładnie tak, jak nigdy nie 
nudziła się z Michałem, choć przyczyny, w każdym z tych wypadków, były zupełnie  
inne.

W końcu zobaczyła, że Winter odkłada pędzle, dotyka pulsu na ręce, przeciera 
czoło, zsuwa beret z głowy. Obrócił się w stronę wnętrza pokoju i wykrzyknął: 
– Jeszcze tu jesteś?! – usiadł obok niej: – Powiedz mi prawdę – potrząsnął jej 
ramię – co Michał myśli o moim stanie? 

– Nic nie myśli – odpowiedziała.
– Zupełnie nic? I to nazywa się przyjaciel?
– Rzeczywiście myślisz, że jesteś pępkiem świata i że my poza tobą nie 

mamy ciekawszych tematów! A poza tym wszyscy wiedzą, że ty przetrzymasz 
tę swoją chorobę… bo jesteś czarnoksiężnikiem, a do tego jesteś silniejszy niż 
dziesięciu zdrowych.

– Kto jest o tym przekonany? – zapytał rozpromieniony, z dziecięcym niedo-
wierzaniem w oczach.

– No wszyscy… Michał… ja.
– Ajajaj, jak cudownie brzmią twoje kłamstwa! – zawołał. – No, ale jeśli tak 

jest, to wstań i zamknij mi już to okno i zasłoń je.
Ledwo Dziunia zeskoczyła z sofki, a już Winter położył się na jej miejscu 

i rozpiął roboczy fartuch. – Ten obraz tu… tej nagiej… z tymi rudymi włosami… – 
usłyszał pytanie Dziuni. – Czemu ten obraz stoi odwrócony do ściany, dlaczego 
go nie obrócisz?

– Ponieważ jest nieudany, to jedna z moich większych porażek. – Odpowiedział. 
– Znasz ją? Mam na myśli modelkę? Może będzie tutaj. Dziwna z nią sprawa. 
Jest… jak światło, raz rozbłyśnie, raz gaśnie. Czasem spotykam ją i wygląda jak 
cień, innym razem – promienieje… A potem… całkiem coś innego. Na pierwszy 
rzut oka nic takiego… ale ja mam dobre oko do tego… mleczna cera twarzy… 
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ciemne cienie pod oczami, naczynka na policzkach, żylaste dłonie, ale przede 
wszystkim ta melancholia… słodycz spojrzenia…

– Twoja kochanka, co? – Dziunia szelmowsko mrugnęła do niego. 
– Ech, banalna jesteś… Nie ma słów, aby opisać… Chciałbym namalować ją 

teraz… ciężarną. To mógłby być mój łabędzi śpiew.
Dziunia zasłoniła okno i zaczęła chodzić po pokoju, zatrzymując się parę kroków 

od portretu Estery. – Ale ona wygląda tutaj, jakby była w ciąży… – pokazała na 
obraz, który przedstawiał Esterę na pluszowej sofie, ze szklanką mleka w dłoni. 

Winter zaśmiał się gromkim śmiechem: – Bardzo trafne spostrzeżenie, 
ignorantko. Możliwe, że w czasie, gdy ją malowałem… zapłodniłem jej duszę… 
całkiem możliwe. 

Dziunia już go nie słyszała. Skierowała się w stronę schodów i z okrzykiem: 
„Michał!” wybiegła z pokoju. 

Wpadła na Michała, zarzuciła mu ręce wokół szyi i uwiesiła się na nim tak, że 
omal go nie przewróciła. Jak tylko weszli do pokoju, popędziła do przygotowanych 
potraw świątecznych i po chwili już siedzieli przy stole z nosami w talerzach. 
Pierwszych parę łyżek Dziunia pochłonęła w milczeniu, ale zaraz przysunęła się 
blisko Michała i jedząc, zaczęła go głaskać, całować i opowiadać mu o wszyst-
kim, co się zdarzyło w czasie dnia. W końcu opisała mu rozmowę z Winterem 
i na koniec wyjąkała: – Jeśli by można… jeśli ty Michale, kochany mój... jeśli 
mógłbyś namówić Bellę. Jutro będzie wieczór u Wintera, duże wydarzenie… ona 
dobrze by się tam czuła.

– A ja właśnie przyszedłem od niej – odezwał się Michał, a Dziunia wbiła 
w niego wzrok, czując pod sercem jakiś niepokój, widząc, jak jego oczy poważnie-
ją, smutnieją. – Tak mi wypadło, że mogłem tam zajść… – widać było, że i jemu 
ciężko o tym mówić. – A tam zastałem coś, czego obydwoje nie wiedzieliśmy 
odnośnie Belli… Wyobraź sobie: drzwi od kuchni stały otworem, a ona… wystro-
jona w białą bluzkę… stół przykryty białym obrusem… dwie świeczki zapalone… 
a przy stole mężczyzna, kobieta, kilkoro dzieci, a przede wszystkim, zgadnij 
kto? Sprzedawca Toffi. Kiedy mnie zauważyła, podniosła się i powoli podeszła 
do mnie. „Gut szabes, Michał”, powiedziała w jidysz.

Cień zniknął z twarzy Dziuni. Położyła dłoń na ustach Michała i zawołała: – 
Nie wierzę w ani jedno słowo! – w tym momencie zerwała się z miejsca, chwyciła 
płaszcz i pociągnęła Michała za rękaw: – Chodź, trzeba do niej biec. Ona jest chora.

Ale on nie ruszył się z miejsca: – Nie możemy jej pomóc… Ona zmaga się… 
z życiem. Syjonizm, jak widać, nie wystarcza jej.

Dziunia wpadła w furię: – A dajże ty mi spokój z tą swoją psychologią! Chodź 
Michał! Trzeba jej pomóc!

Nie ruszył się, stojąc naprzeciwko niej: – Co, chcesz, żebym jej zrobił zastrzyk?
– Idę sama! – Dziunia rzuciła się ku drzwiom. – Idę do mojej siostry!
Zawołał do niej głosem pełnym złości: – Zdejmuj płaszcz! – rozkazał surowo. 

– Nie możesz jej zakłócać spokoju.
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Zaczął ściągać z niej płaszcz. W pierwszej chwili nie pozwalała, zmagała się 
z nim, próbując się wyrwać, ale w końcu poddała się i rozpłakała: – Co ja mam 
zrobić? – patrzyła na niego bezsilnie zwilgotniałymi oczami. 

Przycisnął ją do siebie i długą chwilę stali nieruchomo w objęciu. – Przyrzekam 
ci – szepnął – będę miał na nią baczenie, w miarę swych możliwości. 

Wytarła zapłakaną twarz, wzięła go za rękę i z powrotem usiedli do stołu, 
aby skończyć świąteczny posiłek. 

– Dlaczego tak jest, Michał – uśmiechnęła się z twarzą zwróconą do talerza, 
wstydliwie, pieszczotliwie. – Czasami czuję się pewna siebie… dojrzała. Ale kiedy 
jestem z tobą, czuję się tak dziecinna… i głupiutka.

– Dobrze jest być czasem dziecinnym, głupiutkim, Cyganeczko – odpowiedział 
jej. – I przesoliłaś rosół, a to znaczy, że jesteś zakochana.

 
*

W szabat Michał miał do odwiedzenia bardzo wielu pacjentów. Siły, które przez 
cały tydzień trzymały na nogach mieszkańców getta, najwidoczniej w szabat 
także zażywały odpoczynku i pozwalały, aby słabość ogarnęła ciała. 

Odziany w granatowy płaszcz przeciwdeszczowy, z opaską Czerwonego 
Krzyża na ramieniu, z teczką w jednej ręce i karteczką w drugiej, odbywał marsz 
od jednego pacjenta do następnego. Na ulicy ludzie jak zwykle poznawali go, 
pozdrawiano go, część mijających przechodniów uważała za swój obowiązek za-
trzymać go, aby przekazać mu raport o stanie zdrowia swoim, rodziny, sąsiadów 
z podwórka. Inni, towarzysząc mu kawałek, opisywali wszystkie objawy, które 
im dokuczały i prosili o diagnozę. A jeszcze inni, wyrażając swoją wdzięczność, 
uważali za swój obowiązek opowiedzieć mu wszystkie plotki o getcie czy po 
prostu podzielić się z nim wiadomościami radiowymi, usłyszanymi od kogoś, 
komu także je przekazano…

Był cierpliwy i traktował poważnie rozmowy z osobami zaczepiającymi go na 
ulicy. Często pomagało mu to zaoszczędzić kolejnych wizyt. Nie przepuszczał 
żadnej okazji, aby takiemu napotkanemu rozmówcy zaaplikować zastrzyk energii. 
I on też przekazywał nowe wiadomości, ale jedynie te dobre, a jeśli była taka 
potrzeba, był gotów nawet trochę je upiększyć i podkoloryzować. Dobrze wiedział, 
że te jego relacje i krzepiące mowy mają swoją wagę: „Sam doktor powiedział…”, 
i tak naprawdę to było najskuteczniejsze lekarstwo, jakim dysponował. 

Wobec kobiet był bardzo życzliwy. Kiedy patrzył na te młodsze z nich, odczuwał 
niemal fizyczny ból, widząc, jak są wychudzone, bez krzty kobiecego wdzięku. 
Życie z Dziunią sprawiało, że były mu bliższe. Mógł wczuć się w ich położenie. Ich 
wnętrze było skomplikowane, przepełnione tęsknotami, nastrojami – a jedno-
cześnie tyle w nim było prozaicznej mądrości i doświadczenia. Po przyjacielsku 
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głaskał je po policzkach, po dłoniach i pieścił ich uszy zapewnieniem, że to już 
niedługo potrwa. 

Poczucie, że nieco po ojcowsku traktuje młode kobiety, pomaga-
ło mu okazywać zainteresowanie także tym starszym. Grał przed nimi 
rolę silnego, mądrego syna, który wszystko wie i ma lekarstwo na wszel-
kie choroby. Gładził głowy chlipiących siwych kobiet, szukając dla nich 
szczególnych słów, o których wiedział, że pomogłyby jego własnej  
matce. 

Były też takie kobiety, które traktowały go jak czarnoksiężnika. Płakały przed 
nim niczym dzieci, targały go za poły płaszcza i zawsze czegoś potrzebowały: 
buteleczkę vigantolu, glukozy, strychniny, kropli nasercowych czy pigułek na 
sen. – Pan, panie doktorze, może przecież otrzymać za darmo, a na czarnym 
rynku kosztuje to bajońskie sumy… – Inne czekały na niego po prostu w ciemnej 
bramie z butelką oleju albo torbą cukru jako formą podziękowania: – Doktorze, 
musi pan to wziąć, zaklinam pana… lekarz, który nie bierze zapłaty, nie jest 
wart zapłaty… – To go irytowało, nie potrzebował ich oleju i cukru, nienawidził 
tej pokusy, którą one wywoływały… wzięcia prezentu. Jeszcze inne goniły za 
nim po ulicach, aby go szpiegować, opluć i obrzucić najgorszymi inwektywami 
– ponieważ nie uratował, nie ożywił.

Bywały takie dni, kiedy on sam, Michał, wcale nie czuł się silniejszy od swo-
ich pacjentów. Był dokładnie taki jak oni – wdzięczny za to, co jeszcze posiada 
– i w sercu modlił się o jedno, aby zdołał uratować to, co stanowiło dla niego 
ostatnią wartość – Dziunię oraz swój dom. W czasie takich dni łzy pacjentów 
dręczyły go, a to nie pomagało żadnej ze stron. Bowiem wówczas stawał się 
mniej cierpliwy, mniej pewny siebie. W takie dni zwykł szybciej przemierzać 
ulice, zdawał się nie widzieć ludzi, którzy go pozdrawiali, a myślami uciekał do 
spraw abstrakcyjnych, które nie znały słowa sprzeciwu. W takie dni nie tylko 
nie mógł usiąść nad pracą Szafrana, której dokończenia się podjął, ale nie 
mógł nawet o niej myśleć. To grzebanie się w papierach Szafrana wydawało mu 
się wtedy bezużyteczne i pozbawione sensu. Czy on rzeczywiście wiedział, co 
Szafran miał na myśli, czyniąc swe obserwacje i robiąc notatki, które po nim 
pozostały? Szafran opisał zachowanie gettowego Żyda, jego reakcję na nie-
szczęście, wpływ głodu na psychikę, wpływ uwięzienia za drutami. Zazwyczaj 
intencja była jasna i łatwo było pociągnąć dalej te wątki, ale wybór faktów, ich 
naświetlenie, to zależało, nawet przy dominującym obiektywizmie, od osobo-
wości Szafrana, od charakteru. Michał te same zjawiska postrzegał inaczej 
i jemu też się wydawało, że widzi je obiektywnie. Może Szafran był na tyle 
uczony, aby rozważyć te problemy z właściwego punktu widzenia, ale on, Michał  
– nie.

Nawet w postawieniu zasadniczych pytań widać było różnice. Poprzez od-
krywanie mechanizmów rządzących zachowaniem ofiar i katów Michał chciał 
odnaleźć odpowiedzi dotyczące kondycji człowieka w znaczeniu ogólnym. Jeszcze 
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przed wojną miał teorię, że człowiek jest formą przejściową w procesie ewolucji, 
a jednocześnie stanowi wyłom w rozwoju: człowiek jest wielką nowością, jaka 
przytrafiła się światu zwierzęcemu. Michał zwykł myśleć, że im więcej czasu 
upłynie w procesie ewolucji, tym bardziej rozwinie się duch ludzki, z coraz większą 
precyzją i doskonałością będzie pracował ludzki umysł i coraz mniej zwierzęcości 
w nim będzie, a coraz więcej człowieczeństwa. Ale od kiedy zaczęły nadchodzić 
wiadomości z Chełmna, gdzie wpuszczano gaz do aut, w których znajdowali się 
ludzie z wywózek z 1941 roku, od kiedy dowiedział się, co stało się z Żydami 
wywiezionymi w wyniku szpery, z jego mamą, Nadzią z dziećmi, z Szafranem i jego 
żoną, dziećmi z getta, od kiedy był w obozie cygańskim, od czasu swojej choroby 
na tyfus – zaczął myśleć, że zwierzę działa bardziej instynktownie niż człowiek, 
że zabija, kierując się głodem, zaspokojeniem własnych potrzeb. Wygląda na 
to, że człowiek postępuje mniej moralnie niż zwierzę, ponieważ używa rozumu, 
umysłu i inteligencji dla uprawiania sportu o nazwie – mord, aby zaspokoić 
nienawiść, która go przytłacza. I to się nazywa ewolucja? A może tylko punkt 
końcowy w procesie rozwoju życia?

A Szafran, zamordowany, czegóż on pragnął się dowiedzieć? Jakie było to 
wielkie pytanie, które chciał swoją pracą postawić? Czy on też doszedłby do 
wniosku, że duch ludzki jest jedynie toporem w ręku golema, który będzie nim 
niszczył wszystko, włączając w to również siebie? Czy doszedłby do wniosku, że 
jeśli położymy na jednej szali pozytywne osiągnięcia ludzkości, jak dokonania 
medycyny, techniki i sztuki, a na drugiej szali – niemieckie mordy, to przeważą 
one, ciągnąc szalę głęboko w dół, w otchłań rozpaczy? Czy doszedłby do wniosku, 
że ofiara i kat to nie jedynie Żyd i Niemiec, ale w obu wypadkach – człowiek, 
Kain i Abel – bracia? A do jakich wniosków doszedłby Szafran, obserwując na 
przykład swego przyjaciela – Michała Lewina, który nie może zmusić się do 
pragnienia zemsty i prędzej odnajduje w sobie chęć bycia zgładzonym niż wolę 
zgładzenia kogoś?

Ten szabat należał do takich właśnie dni, kiedy dręczyły go tego typu myśli. 
Umysł Michała był jak czarna szkolna tablica, na której różne pomysły pojawiały 
się i znikały. Przemierzał ulice z kartką z adresami w ręce. Lista chorych była 
długa i musiał się spieszyć. Obiecał Dziuni przyprowadzić Bellę na spotkanie  
u Wintera.

Pod mostem stał strażnik, jego zmokniętą głowę okrywała mała, zielona 
czapka, która wyglądała jak łódka. Kołnierz zielonego munduru był postawiony, 
a obok niego, nad ramieniem, czarnym okiem dziury od lufy górował karabin. 
Strażnik trzymał ręce w kieszeniach i szybko spacerował tam i z powrotem, 
aby się rozgrzać. Michał patrząc z mostu, napotkał jego spojrzenie. Jeśli nie-
nawiść była męstwem, siłą – oni dwaj, zarówno Michał, jak i strażnik, nie byli 
mężczyznami, bohaterami. W tym momencie przypominali raczej dwa mijające 
się psy, przemoknięte, przeniknięte jesiennym chłodem, zgłodniałe odrobiny 
ciepła ogniska domowego. A przecież Michał był pewien, że jeśli podszedłby do 
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Niemca i zapytał go prosto w twarz: „Hassen zi mich, Herr Offizier?”2, padłaby 
odpowiedź: „Ja, ich hasse dich, kretsiker Jude, mach das du fort kommst!”3.

Michał doszedł do pocieszającego przekonania: nienawiść była szaleństwem, 
histerią, chorobą, na którą trzeba jedynie znaleźć lekarstwo. Duch ludzki jest 
genialnym mechanizmem, nie można mu odmówić życia tylko dlatego, że jeden 
z jego trybików źle pracuje, trzeba go naprawić. Pozostaje tylko kwestia, w jaki 
sposób, czym? Jednej rzeczy był pewien: „Naród przeciw narodowi więcej nie 
podniesie miecza”4. Ale wówczas nie będzie już narodów. Wszystko to jednak 
nie oznacza, że nienawiść wówczas zniknie z ludzkich serc. Na przykład ten Nie-
miec, on jest tylko niezablokowanym, swobodnym kanałem, w którym panoszy 
się nienawiść, ale gdzie jest jej źródło?

Drzwi mieszkania Belli byli otwarte. Kuchnia była czyściutko wysprzątana. 
Na stole leżał ten sam biały obrus, na którym Bella podała wczorajszy posiłek. 
Pozostałe pokoje również były czyste i puste. Michał zszedł z powrotem na po-
dwórko. Kiedy mijał bramę, przypomniał sobie, że tutaj mieszkał kiedyś Sprze-
dawca Toffi z dziewięciorgiem dzieci, a wczoraj Michał widział tego szalonego, 
zawsze załzawionego, małego Żyda przy stole Belli. Zszedł parę schodków do 
ciemnego korytarza i usłyszał, że z piwnicy dochodzi dźwięk podobny do śpiewu. 
Ktoś złapał go za ramię: – Gdzie?

Próbował otrząsnąć z siebie dłoń: – Swój.
– Swój, to znaczy kto? – ręka nie ustępowała. Podał swoje imię, a głos stał 

się przyjaźniejszy – Gut woch5, doktorze! Przepraszam tysiąckrotnie, ale rebe nie 
pozwolił nikogo wpuszczać. Jeśli Pan sobie życzy, to wywołam kogoś, mechetej-
se6! – powiedział śpiewnie ten na wpół męski, na wpół żeński głos. 

– Chciałbym się dowiedzieć, czy twój rebe wie, gdzie jest córka Cukermana…
W tym momencie dopiero ręka puściła jego ramię, a młody głos aż się zająknął 

z przejęcia: – Córka Cukermana? To żaden problem! Ta cedejkes7? Z pewnością 
jest w środku. Przecież ona pierze rebemu i uczniom… Rebe mówi, że ona jest 
ponownym wcieleniem samej matki Racheli… Ona czyni wielkie micwy dla bieda-
ków… Tak, niech pan zapyta każdego na podwórku… A wie pan, że ją tam uczą 

2  Nienawidzi mnie pan, panie oficerze? (niem.).

3  Tak, nienawidzę cię, parszywy Żydzie, zjeżdżaj stąd! (niem.).

4  Księga Izajasza (Iz 2,4).

5  Dobrego tygodnia (jid.); pozdrowienie na koniec szabatu.

6  Z przyjemnością (jid.).

7  Pobożna kobieta (jid.).
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mówić w jidysz. Ale to mało! Ona studiuje Chumesz8 z komentarzem Rasziego9, 
słyszy pan?! Niech tak zdrów będę. I rebe mówi, że ona ma głowę jak gaon10… 
Nie uwierzyłby pan, że kobieta może mieć taki rozum… tak mówi rebe. A czy ja 
nie słyszałem na własne uszy, jak wykłada kawałek Rasziego? Brzmi to jeszcze 
koślawo w tym jej łamanym jidysz, ale samo znaczenie było sprawnie wyłożone, 
no i oj, te micwy, które ona czyni!

– Zawołaj ją – Michał uciął emocjonalną przemowę chłopaka.
Ten zaśmiał się: – Co to znaczy zawołaj? Myśli pan poważnie? Jeśli jest pan 

już doktorem…
Michał stracił cierpliwość. Z rozmachem otworzył drzwi i zobaczył przed sobą 

niezwykły widok: pod ścianami wokół piwnicy stało parę stołów, na każdym z nich 
paliła się świeczka, a w ich blasku jaśniały wszędzie młode twarze pochylone 
nad wielkimi stronicami ksiąg. Wraz z jego wejściem melodyjny dźwięk lektury 
świętych tekstów został przerwany i twarze zwróciły się w jego stronę. Nad jed-
nym ze stołów trzęsła się rzadka, długa bródka i zaraz obok Michał dostrzegł 
twarz Belli, bladą, z wielkimi błyszczącymi oczami. Ledwo ją poznał w czarnej 
chustce na głowie i w czarnej sukience. Szepnęła coś na ucho Sprzedawcy Toffi, 
podniosła się i podeszła do Michała. – Szukasz mnie? – spytała. – Coś się stało?

Mocno chwycił ją za rękę i wyprowadził z piwnicy. 
– Odrywać od studiowania, hę? Tak odrywać? – młody chłopak krzyknął za 

nimi piskliwie, kiedy mijali korytarz. 
Michał zatrzymał się z nią w bramie. Wyjął latarkę z kieszeni i poświecił jej 

w twarz. Wyglądała jak kobieta, która młodość ma już dawno za sobą. Na jej 
brzydkiej, zmęczonej twarzy widać było przywiędnięcie. Kiedy uspokoił ją, że 
nic się nie stało, twarz jej nieco się wygładziła, a oczy nabrały ciepłego blasku. 
– Przyszedłem, aby cię zabrać do Wintera – odezwał się. – Dzisiaj jest u niego 
interesujący wieczór i… zrób Dziuni tę przyjemność…

Nie ruszyła się z miejsca: – Nie chcę, Michał.
– Chodź, znajdziesz tam…
– Ja już wszystko odnalazłam. Dobranoc, pozdrów Dziunię. – Nie puszczał 

jej i wciąż oświetlał jej twarz. Zauważył, że na jej ustach pojawił się uśmiech:  
– Wiem, co sobie myślicie – powiedziała – myślicie, że jestem wariatką.

– Nie jesteś, Bellu.

8 Chumesz – Pięcioksiąg.

9 Raszi – akronim od Rabbi Szlomo Icchak (1040–1105) − autor najważniejszych i najbardziej cenio-
nych przez wyznawców judaizmu komentarzy do Tory.

10 Gaon (hebr. ekscelencja, eminencja) – tytuł nadawany uczonym kierującym babilońskimi aka-
demiami talmudycznymi w Surze i Pumbedicie w okresie od końca VI do XI w. n.e.; potem zwrot 
grzecznościowy używany w stosunku do wybitnych autorytetów talmudycznych. 
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Patrzyła na niego pytająco, badając wzrokiem: – Rozumiesz mnie?
– Wydaje mi się, że tak.
Milcząc lustrowała jego twarz. – To wyjaśnij Dziuni – powiedziała w końcu – 

powiedz jej, że całe życie błądziłam w mroku… Dlatego czułam strach… Byłam 
egoistyczna, zagubiona w pustce, rozumiesz, Michał? A tu… światło we mnie 
wstąpiło… rozniecił je tata. Tata, kiedy leżał w boleściach, często wołał: „Boże… 
mój Boże!”… W ten sposób odkryłam w nim coś, czego nie znałam… A dziś nawet 
najdrobniejszy pyłek nie wydaje mi się opuszczony… Nic nie jest stracone… Nic 
nie umiera, rozumiesz Michale? Tata przecież wciąż jest moim tatą, a ja wciąż 
jestem dzieckiem… Wszystko jest ze sobą powiązane, tworzy całość i tę całość 
przenika spokój… Idziesz i czujesz, że wszystko wokół ciebie, podobnie jak ty 
sam, ma związek z pewnym centrum. Każdy pyłek zmierza do niego i z każdym 
jesteś powiązany… Każdy człowiek jest twoim bliźnim… I, Michał, czujesz się 
wtedy tak… wieczny. Czujesz pokolenia za sobą i pokolenia przed sobą i wiesz… 
śmierć istnieje tylko dla tych, którzy wypadli z tej całości… dla tych, którzy wy-
rzekli się tej sieci powiązań i niszczą ją… Dla Niemców, dla bezbożników… nie 
dla taty, nie dla mnie…

– Dlaczego unikasz nas?… Dziuni? – przerwał jej.
Położyła mu dłoń ramieniu: – Michale, na razie muszę. Mój krok jest jeszcze 

chwiejny, najmniejszy podmuch z którejś strony… Rozumiesz? Tak naprawdę, 
kocham was bardziej niż zwykle. Powiedz jej to. Widzisz, ja drżącymi rękoma 
buduję sobie na nowo świat. Uczę się żyć… Jestem jak tancerka, która pierwszy 
raz staje na koniuszkach palców… Rozumiesz, jestem dopiero na samym, samiu-
sieńkim początku… – Przysunęła się bliżej do niego i pogłaskała jego szorstki 
policzek. – Wiedziałam, że mnie zrozumiesz. Od pierwszego razu, kiedy cię 
spotkałam, czułam to… Na tym noworocznym balu, u nas w domu, pamiętasz? 
Coś takiego było w twoich oczach, co już wówczas powiedziało mi, że… ty dziś 
mnie zrozumiesz. – Usłyszał, jak Bella śmieje się cicho, dźwięcznie: – Dobrze, że 
zgasiłeś tę latarkę, bo mogę ci to powiedzieć. – Głos jej stał się cichszy i szem-
rzący: – Tacy jak my, Michale, jak ja i ty, powinniśmy być w sobie zakochani… ale 
ciągnie nas do tych natur dalekich od Boga… mnie do Mietka… ciebie do Dziuni… 
I tak jest dobrze. Dobranoc. – Podała mu rękę, a on nie mógł się powstrzymać 
od ponownego zapalenia latarki. Spojrzał na obie jej dłonie i zauważył, że skóra 
wokół paznokci, które miała zwyczaj obgryzać, była różowa, świeżo zaleczona.

Padał rzęsisty deszcz. Getto było opustoszałe, oddane w objęcia nocy i błot-
nistej wilgoci. Michał postawił kołnierz i kulejąc podążył tylnymi podwórzami. 

W głowie wciąż słyszał słowa Belli. Nie był pewien, czy jej współczuje, czy 
zazdrości, czy czuje wobec niej pogardę, czy podziw. Nie wiedział, czy ona jest 
normalna, czy straciła rozum. Dokładnie tak samo nie był w stanie tego rozstrzy-
gnąć odnośnie Sprzedawcy Toffi. Niemożliwe stało się znalezienie granicy między 
normalnością i szaleństwem. Nagle pod sercem poczuł straszny spazm: a on 
sam, Michał Lewin? Z tymi myślami i rozterkami, z napadami nagłego wyobcowa-
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nia? Z tą słabością do białego koloru, który gdziekolwiek zobaczył, przywoływał 
w nim wyrazisty obraz matki z białą, szydełkową chustą na ramionach – czy on 
był normalny?

Przyspieszył kroku. Chciał jak najszybciej zobaczyć Dziunię, dotknąć jej dłońmi, 
poczuć w nozdrzach jej zapach, chłonąć ją wszystkimi zmysłami. 

Za drzwiami Wintera rozlegał się kobiecy głos. W środku ktoś recytował 
wiersz – melodyjnie, wibrująco, ekstatycznym głosem, jakby ogrzanym słonecz-
nym ciepłem. Michał zdjął przemoczony płaszcz i czekał. Nie chciał przeszkodzić 
w recytacji. Głos rozchodził się, rozlewał. Nie stawał się ani grubszy, ani cieńszy, 
ale utrzymywał się na tym samym poziomie pełni. Michał próbował rozpoznać 
słowa, ale dźwięk głosu zlewał je w całość i wszystko, co udawało mu się wychwy-
cić, to rytmicznie wymawiane pojedyncze sylaby. Ciekawość narastała w nim. 
Postanowił cicho wślizgnąć się do pokoju. 

Panował tu półmrok. Drzwiczki kanonki były otwarte i światło igrającego 
ognia z refleksami roztańczonych płomieni padało wkoło na twarze, obrazy na 
ścianach. W pobliżu piecyka znajdowały się usta, z których wydobywał się głos. 
Michał nie mógł oderwać wzroku od warg. W tych poruszających się ustach, bez 
twarzy, bez ciała, było coś zapierającego dech w piersiach, coś przerażającego. 
Ogień cicho trzaskał i syczał, jak gdyby dodawał ciepła i akompaniował temu 
dziwnemu głosowi. 

Przesunął wzrokiem po zasłuchanych twarzach i zobaczył wyciągnięte ku niemu 
ręce. Dziunia siedziała na podłodze owinięta w szydełkową, białą chustę mamy. 
Gęste pasma czarnych włosów zasłaniały jej twarz, przepuszczając jedynie spoj-
rzenie oczu, które błyszczały ku niemu. Ostrożnie zaczął przeciskać się pomiędzy 
ciałami ludzi siedzących na podłodze, aż doszedł do Dziuni i usiadł obok niej. Jej 
gorące dłonie palcami objęły jego twarz, przesunęły się po czole i ześlizgnęły po 
wilgotnych, szczeciniastych włosach – chwila łagodnej pełni spokoju. 

Dziunia zapytała szeptem o Bellę, a on szepnął jej na ucho: – Przesyła ci 
pozdrowienia i prosiła, abym ci powiedział, że jesteś jej droższa niż zwykle. 

W tym momencie cały pokój znów został zdominowany przez ten głos. Ale 
z miejsca, w którym teraz siedział, nie można było zobaczyć ust, a zamiast nich 
Michał objął wzrokiem kontur kobiecego ciała otoczony światłem z piecyka, 
zdawał się wycięty z ciemności językami ognia. 

Obok na sofce leżał Winter. Miał zamknięte oczy. Jedną rękę miał wciśniętą 
pod policzek, a druga na wpół zwinięta leżała na pluszowym obiciu sofy niczym 
zasłuchane ucho. Krzywy, egzaltowany uśmieszek igrał na jego ustach o spę-
kanych, czerwonych wargach. 

Oparty o pluszową sofę, całkiem blisko Michała, stał poeta Berkowicz. Miał 
siwiejącą, nastroszoną, szczeciniastą czuprynę, której każdy rozczochrany 
włos wyglądał niczym zdziwiony wykrzyknik. Napuchnięta twarz zaróżowiła 
mu się od ognia buchającego w jego stronę. Za oprawkami okularów mrugały 
małe, zmęczone oczy. Ich spojrzenie wędrowało w tę stronę pokoju, pod okno, 
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gdzie siedziała Rachela Ejbuszyc. Dziewczyna miała twarz zwróconą w stronę 
piecyka i Berkowicz chłonął w siebie jej wygląd, razem z dźwiękiem głosu, który 
rozbrzmiewał wciąż na tej samej wysokości, utrzymując ten sam tembr. Pełne 
wargi Berkowicza poruszały się rytmicznie, jakby wygłaszał jakąś niezrozumiałą 
przemowę. Wspierając się na ramieniu Berkowicza siedział nieznany młody czło-
wiek, obok niego – parę obcych kobiet, a dalej dziewczyna z rudymi włosami, 
Estera. Jej twarz jaśniała, wydając się niemal przeźroczysta, ciemnorude włosy, 
w połowie zacienione, ostro kontrastowały z bladością twarzy. Jej żylaste ręce 
leżały swobodnie na brzuchu i Michał od razu poznał, że jest w ciąży. Wróciło 
do niego odległe, niejasne wspomnienie. Był pewien, że kiedyś przyjął poród jej 
dziecka. Martwego dziecka. Ale ta pewność była jak ze snu, może kiedyś we śnie 
zobaczył siebie przy jej łóżku porodowym.

Obok Estery siedział skrzypek Mendelssohn, przyjaciel z odległych czasów. On 
też stał się dawnym przyjacielem. Widywali się rzadko i mieli sobie coraz mniej 
do powiedzenia. Mendelssohn popadł w apatię, otępienie, żył wpół uśpionym 
życiem. Zajmował się utrzymaniem egzystencji ciała, kupowaniem papierosów 
i pielęgnowaniem dłoni. Tylko od czasu do czasu, kiedy potrzebował czegoś, 
czego Winter nie mógł mu załatwić, odwiedzał Michała. Twarz Mendelssohna 
nie wyrażała żadnych uczuć, żadnego poruszenia głosem, który rozlegał się 
w pokoju. Michał widział usta Mendelssohna, z ostro zarysowanymi kącikami 
opadającymi ku dołowi, wyraźnie odcinały się po obu stronach brody. Z pełnego 
cierpienia wyrazu jego ust Michał wyczytał informację o tym, że Mendelssohn 
przestał komponować.

Deklamujący głos zaczął się zmieniać, przyspieszał, brzmiał coraz bardziej 
bojowo, dramatycznie. Michał rozumiał każde słowo z osobna, każde zdanie 
– a jednocześnie nie rozumiał nic. Cóż to był za dziwny, długi, niezrozumiały po-
emat! Słowami wikłał się wokół dachów domów, opiewał kościół z czerwonymi 
wieżami i martwym zegarem, opisywał wrony zmożone chorobą, każda wrona 
– dom w getcie. Rozpostarte wronie skrzydła stawały się dachem nad pustym 
gniazdem. W poemacie była mowa o łóżku spalonym jako podpałka, a łóżko to nie 
było puste, lecz zajęte przez ciała mężczyzny i kobiety. Kiedy głos mówił o ogniu, 
który je pochłonął, wydawało się, że sam, razem z wypowiadanymi słowami, we-
spół z łóżkiem wskoczył w płomienie i z ich wnętrza opowiada o czymś dzikim, 
aż niepostrzeżenie przeszedł w histerię spowodowaną bólem nie do zniesienia. 

– Dosyć! – zawołał ktoś ze słuchaczy.
Potok mowy został wstrzymany, głos umilkł. Przez chwilę słuchacze siedzieli 

nieruchomo. Coś jeszcze wisiało w powietrzu, coś, co należało przeczekać – jak 
dym, który musi się rozwiać po pożarze. Winter otworzył oczy i zamachał ręką: 
– Cudowne! Cudowne! – emocjonował się gromkim głosem.

Nikt się nie odezwał. W pokoju panowała cisza. Zgromadzeni, w liczbie dwu-
dziestu osób, siedząc na podłodze, ściśnięci ciałami, zobaczyli, jak deklamująca 
postać zamarła w bezruchu. I nagle spod kanonki znów popłynął głos: rytmicznie, 
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z początku lekko drżąco wznosił się i opadał, ale szybko wspiął się na wyżyny 
i tam osiadł, z werwą rozwinął żagle ponad ciszą, malując obrazy jak łódki, które 
niesione na falach pojawiają się i nikną rytmicznie. Głos mówił o strugach deszczu, 
które były jak zapłakana broda pobożnego ojca, opowiadał o jesieni i o wyschłych 
pompach, które piszczą, skrzypią, nie mając już ani kropli wody i wzywają zimę, 
która zamrozi ich troski. Głos snuł opowieść o niebie bez ptaków i mieście bez 
dzieci. Wkrótce zrobił się cięższy, gorętszy i znów zaczął popadać w histeryczne 
tony. W pokoju słychać było westchnienia, pomruki – rodzaj kontrmelodii, którą 
zebrani wznieśli, aby bronić się przed rozpaczą głosu. 

Michał wstał i zaczął się przepychać między zebranymi. Ręka, która zapaliła 
światło, należała do Gutmana. Michał złapał go za ramię i przyjrzał mu się. Gutman 
miał sporą brodę i wyglądał jak starzec. Był jednak pogodny i ożywiony. – Patrz, 
patrz na nią – pokazał na recytatorkę – maluję ją.

Recytatorka, która siedziała przy piecyku, miała rozczochrane blond włosy, 
mlecznobiałą cerę oraz pulchne, różowe policzki. Oczy miała lalkowate, okrągłe, 
eksplodujące błękitem. Zdawały się patrzeć, ale nic nie widzieć. Jedna, duża, 
głęboka zmarszczka przecinała jej czoło pomiędzy szpiczastymi blond brwiami. 
Usta – wilgotne i nabrzmiałe – rozciągały się w tępym uśmiechu. Obiema rękami 
gładziła podłogę wokół siebie i rytmicznie się kołysała.

– Kim ona jest? – zapytał Michał. 
– Itka… coś w rodzaju poetki… Słyszałeś przecież, jak ona improwizuje. To ja 

ją tu przyprowadziłem – nie bez dumy stwierdził Gutman. – Na początku zawsze 
jest lepsza, zrównoważona. Zwykle jednak, kiedy się zmęczy, popada w taki ton… 
Słuchanie jej staje się nie do zniesienia. – Pochylił się do ucha Michała: – Kiedy 
zabierano ją ze szpitala dla obłąkanych, uciekła… Parę tygodni temu mijałem 
kopce, w których zagrzebaliśmy kartofle i brukiew na zimę, i na samym szczycie 
jednego z kopców siedziała ona, tak jak siedzi teraz, i mówiła do siebie. Słucham 
i nie mogę się nadziwić… Piękno… Melodyjność… Obrazowość. Już następnego 
dnia pozowała mi. Siedzi tak i gada… Aż krzyknę na nią. 

Zaczęli rozmawiać o Itce i w mgnieniu oka rozgadali się. Jak zawsze, od 
pierwszego spotkania byli siebie bardzo ciekawi.

 
*

Dziunia była coraz bardziej zaangażowana w działalność organizacji i prawie 
nie miała czasu dla Michała. Kiedy czekał na jej przyjście, czytał zwykle opasłe 
tomy poświęcone psychologii i filozofii. Próbował też pracować nad manuskryp-
tem Szafrana, ale robota mu nie szła, a to, co przeczytał, zdawało się nie mieć 
żadnego związku z problemami, które go interesowały. Często rzucał wszystko 
i szedł do Wintera. 
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Ale i on ostatnio nie miał czasu dla Michała. Gorączkowo malował, wykańcza-
jąc wszystkie obrazy, jakby szykował je na wystawę. Tak gorliwie poświęcał się 
temu, że nie mógł pozwolić sobie na pogaduszki, a obecność gościa irytowała 
go. A jeśli Winter nie był rad kogoś widzieć, to z przyjemnością dawał mu to do 
zrozumienia. Nawet milczenia Michała nie był w stanie znieść: – Kiedy twoja 
Dziunia kręci mi się tutaj – powiedział gromkim głosem – też mnie to irytuje. 
Ale ona jest tak odległa wobec tego, co ja robię, tak całkowicie poza tym, że nie 
może mieć na mnie wpływu. Ale ty… jesteś jak deszcz jesienny. Dręczy mnie 
nawet twoje milczenie. Nie chcę cię tutaj. Przyjdź w wieczór szabatowy… Szabat 
mam zarezerwowany dla gości.

Michał nie miał mu tego za złe. Cieszyłby się nawet, że Winter ma tak wiele 
energii i jest tak pewny siebie, gdyby nie to, że nawet on sam – lekarz, nie spo-
dziewał się tego po swoim pacjencie. 

Pewnego razu, po takim przyjęciu przez Wintera, Michał poszedł na Marysin, 
aby poszukać Gutmana, który mieszkał obok błotnistego, zaśmieconego poletka, 
w pobliżu kopców. Jego domek był na wpół zawalony i jedyny pokój, który pozostał 
w nim nieuszkodzony, zajmowało atelier Gutmana. Na zewnątrz budyneczek był 
ziemisto czarny, okiennice – połamane, belki przegniłe. W środku jednak wyglądał 
niemal jak małe muzeum. Pokój był odmalowany na biało i obwieszony obrazami.

Obrazy współgrały ze sobą poprzez tonację barw, kolory tęczy. Gutman nie 
mieszał barw, używał czystych błękitów i żółci, ognistej czerwieni i ostrych brązów. 
Choć obrazy przedstawiały życie w getcie, czyli sceny zupełnie niewesołe, jednak 
kolorystyka sama w sobie była optymistyczna, jasna i sprawiała, że ściany swą 
wielobarwnością przypominały wiejskie makatki.

Tutaj, w swoim atelier, również Gutman wyglądał radośnie. Był rozmowny 
i przyjął Michała z tą samą co dawniej serdecznością. – Rozumiesz Michale – 
z dumą wskazał na ściany – Chagall miał rację, kiedy powiedział, że kolor jest 
stanem duszy… ten nowy ton barwy… widzisz? Tak się czuję obecnie. Pracuję 
bez przerwy. Będziesz się śmiał, zgadnij, co robię? Tak, szykuję wystawę na czas 
po wojnie. Jak tylko usłyszę, że nadeszło wyzwolenie, spakuję wszystko, co tutaj 
widzisz, załaduję na wóz i wyruszę z miasta do miasta, z kraju do kraju… Niech 
świat zobaczy… – Ugościł Michała kawałkiem chleba i chochlą kawy. – Jedz ze 
spokojnym sumieniem – przekonywał go – mam mecenasa bracie, wielkiego 
mecenasa. Słyszałeś o „świętym Kamaszniczku”? Maluję jego żonę z córeczkami. 
Pół bochenka chleba tygodniowo do końca wojny. Jak ci się to podoba? Myślisz, 
że on wspiera tylko mnie? Pomaga też innym. Na przykład Berkowiczowi, który 
pisze wielkie dzieło: piórem robi to samo, co ja pędzlem. Rozumiesz, Michał? 
Istnieje pewien związek między piórem, pędzlem i karabinem. A związek ten spo-
czywa w tym, co je różni. – Michał twierdząco pokiwał głową w stronę Gutmana. 
Oto jest przyjaciel, któremu Michał nie był bardziej potrzebny niż on Michałowi. 
– Kiedy wyobrażam sobie – kontynuował Gutman – jak gwiżdżą syreny i brzmią 
dzwony kościołów, oznajmiając tę dobrą nowinę, czuję, że eksploduję z napięcia. 
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Wydaje mi się, że kiedy ta godzina nadejdzie, to albo zemdleję, albo dostanę 
ataku serca. Jak to będzie możliwe, aby wytrzymać taką wiadomość? A wiesz, 
co się dzieje w resortach? Jak Rumkowski i inne szychy starają się przypodobać 
tłumowi? Czy potrzebujemy lepszego znaku? – żarliwość Gutmana coraz bardziej 
się rozpalała. – Michał! – krzyknął – Michał! Musimy być gotowi na tę wielką 
godzinę, gotowi wewnętrznie. Myślę, że świat powstanie z ruin i musimy mieć 
czyste, klarowne spojrzenie… jasną wizję… – stanął przed Michałem. – Słyszysz? 
Wyszło rozporządzenie, aby dostarczyć wszystkie instrumenty muzyczne do 
pierwszego stycznia11… Szwaby nie chcą, abyśmy grali na ich pogrzebie.

Michał wyszedł z jasnej chałupy Gutmana i znów wpadł w jesienne przygnę-
bienie. Szedł przez ciemne, wilgotne ulice i myślał o Mendelssohnie. Powinien 
zajść do niego. Prawdopodobnie Mendelssohn potrzebuje go dzisiaj. Pomyślał 
o jego skrzypcach, jakby myślał o jego śmiertelnie chorej żonie, którą postano-
wiono zabrać od niego. Poczuł jednak, że może pójść zobaczyć się z nim tylko 
z Dziunią i pobiegł do domu, aby na nią poczekać.

 
*

Niczym bandyta, który zakrada się, aby zarzucić pętlę na szyi swej ofiary, 
tak niepostrzeżenie rozpanoszyła się w getcie zima i ścisnęła mrozami. Przy 
przydziałach sześciu kilogramów opału miesięcznie i zmniejszonych racjach 
żywnościowych nie było czym się przeciwstawić zimnu − jedyną bronią pozosta-
ła nadzieja. Wciągnięto na siebie łachy z zeszłego roku albo sprzed dwóch czy 
trzech lat, kurtki, kaptury. Nogi zawijano w szmaty i rąbano na podpałkę ostatnie 
meble, grzejąc serca dobrymi wieściami.

Bywały jednak dni, kiedy te wieści nie były krzepiące. O, na przykład ten dzień, 
kiedy na Bałuckim Rynku pojawili się dwaj mężczyźni odziani w zielone mundury, 
weszli do biura Rumkowskiego, zaprosili Prezesa do czarnej limuzyny i odjechali.

Tego dnia i następującej po nim nocy – getto zadrżało. Ale już rankiem, kiedy 
nadeszła wiadomość: „Stary wrócił” – odetchnięto z ulgą. 

Potem nastał radośniejszy dzień. Przyszedł rozkaz, aby przysłać delegatów 
pracowników, instruktorów i kierowników na spotkanie w Domu Kultury. Przy-
wódca Zarządu Getta, sam Herr Hans Biebow, przemawiał do zebranych wiele  
 

11 Rozporządzenie Rumkowskiego w sprawie rejestrowania wszystkich będących w posiadaniu miesz-
kańców getta instrumentów muzycznych ukazało się 17 stycznia 1944 r. Do końca stycznia instru-
menty miały zostać oddane Niemcom.



412

godzin12. Była to surowa przemowa. Krytykował sytuację getta, źle wybrukowane 
ulice, chaos panujący w biurach i urzędach. Mówił o konieczności zwiększe-
nia produkcji w resortach i o zabezpieczeniu surówek włókienniczych. Mówił 
i mówił, a getto świętowało. Pierwszy raz sam czcigodny Herr Biebow zwrócił 
się do nich bezpośrednio, do tych, którzy do tej pory warci byli jedynie wydawa-
nia rozkazów. Krytyka i wyrzuty omal nie sięgnęły poziomu dyskusji jak równy  
z równym. 

A mróz był siarczysty i przenikliwy.
Michał przemierzał ulice lekko utykając. Ostatnio zaczął odwiedzać nieule-

czalnie chorych pacjentów, tych, którzy umierali z głodu i ofiary zmożone innymi 
nieznanymi chorobami. Rzadko byli pozbawieni świadomości, przeciwnie, więk-
szość z jego obecnych pacjentów była przytomna i wiedziała, gdzie się znajduje. 
Michał żywił w stosunku do nich braterskie uczucia. 

Dziunię widywał coraz rzadziej, a przyjemność bycia razem przed pójściem 
spać sami skwapliwie zakłócali, choćby nie wiadomo jak starali się to szczęście 
posiadania siebie wzajemnie uczynić znośnym. Zazwyczaj kłócili się z powodu 
wyrzutów Dziuni dotyczących tego, że Michał za mało czasu poświęca jej przy-
jaciołom, że zmarnował wykłady dotyczące pierwszej pomocy, których przepro-
wadzenia koniec końców się podjął. Przede wszystkim jednak miała pretensje 
o to, że Michał nie ma ani krzty entuzjazmu dla tego, czemu Dziunia poświęca 
każdą wolną minutę swego życia.

Przerażały ich te coraz częstsze kłótnie, a jednocześnie wciąż szukali za-
czepki. W głębi ducha wiedzieli, że nie rozstaną się przez nie, ponieważ są 
niczym dwa unoszące się papierowe latawce, które zderzają się w powie-
trzu, ale nie mogą od siebie daleko odlecieć, gdyż ta sama ręka trzyma oba  
sznurki.

W wieczór szabatowy przed ostateczną datą oddania instrumentów, Men-
delssohn pojawił się u Wintera ze skrzypcami w dłoni. Nie przybył z zamiarem 
grania, przyszedł z nimi, ponieważ nie chciał być sam, a nie mógł się z nimi 
rozstać. Gdziekolwiek szedł, zabierał je ze sobą.

Teraz leżały te piękne skrzypce na stoliku. Ich usta – otwarte i ciemne, z na-
ciągniętymi strunami – były nieme. Ta niemota w tej chwili była ich mową. Goście 
zebrani u Wintera przysłuchiwali się jej i nie mogli oderwać oczu od skrzypiec. 

12 Przemówienie Amtsleitera Hansa Biebowa do kierowników i delegatów robotników miało miejsce 
7 grudnia 1943 r. Dotyczyło głównie nowego planu dystrybucji żywności dla mieszkańców getta. 
Wygląda na to, że Biebow chce utrzymać getto do końca – napisał w swoim dzienniku Oskar 
Rosenfeld, który nazwał to wystąpienie historycznym dniem. 



Mendelssohn płakał na oczach wszystkich: – Dlaczego oni muszą być takimi 
sadystami? Cóż im to szkodzi, że zostawią mnie ze skrzypcami13? 

Malarz Gutman pocieszał go: – Oni nie chcą, abyśmy zagrali na ich pogrzebie.
Poeta Berkowicz mówił: – Rzuć je w ogień, zamiast im oddawać.
– Spal je, spal je tutaj na naszych oczach… – podchwycili to inni.
Mendelssohn wytarł oczy, zdjął skrzypce ze stolika i przycisnął do siebie, 

jak przytula się ciało ukochanej osoby. Jego twarz zmieniła się, znów był daw-
nym Mendelssohnem, dumnym wirtuozem. – Nie połamię i nie spalę żadnych 
skrzypiec – powiedział władczym tonem. – Niech mnie te skrzypce przeżyją… 
niech trzymają je jakieś ręce… niech jakieś uszy słuchają ich… z wnętrza skrzy-
piec to ucho usłyszy mnie. Jestem w nich… wewnątrz. – Położył skrzypce na 
ramieniu, wsparł na nich podbródek i wyciągnął smyczek. Chciał dać ostatni 
koncert. W żaden sposób nie mógł jednak dopasować odpowiedniego utworu 
do nastroju. Zaczął więc grać własną kompozycję, a potem improwizację. Ręce 
jednak mu drżały i musiał przerwać. Na koniec zmarszczył czoło, uśmiechnął 
się krzywo, po czym odłożył instrument do futerału. – Poeta Rilke powiedział 
– Mendelssohn zwrócił się do zebranych – kiedy muzyka mówi, przemawia do 
Boga, a nie do nas. Stoimy jej na drodze, a ona na wskroś nas przenika14… To 
my jesteśmy skrzypcami. 

13 Odebrane żydowskim muzykom z łódzkiego getta instrumenty zostały przekazane do działającej 
w Litzmannstadt niemieckiej orkiestry miejskiej, do szkoły muzycznej Hitlerjugend i do Reichsmu-
sikkammer, część oddano do dyspozycji nadburmistrza miasta. Jak czytamy w Kronice instrumenty 
zostały wycenione przez niemieckiego rzeczoznawcę – prawdopodobnie organistę lub początkują-
cego muzyka – i sprzedane za symboliczną zaproponowaną przez niego sumę: „Najlepsze instru-
menty rzeczoznawca odkupił od Żydów dla Reichsmusikkammer, ustalając następujące ceny: 15 
par najwyższej klasy skrzypiec, w tym dwie liczące co najmniej po 300 lat, nieocenionej wprost 
wartości, wycenił łącznie na 100 marek, a więc średnio po 7 mk za sztukę… 44 pary skrzypiec dla 
Hitlerjugend oszacował po 1 marce za sztukę. Dwa mistrzowskiej klasy saksofony, warte przed 
wojną co najmniej 1200 mk, odkupił za 40 mk. Cztery prawie nowe fortepiany najbardziej pre-
stiżowych marek, które w sumie były warte około 7000 mk, rzeczoznawca nabył od Żydów łącz-
nie za sumę 600 mk. Niezrównane mandoliny, gitary, cytry, lutnie, flety, klarnety, saksofony, kotły, 
trąbki, czynele itp. uzyskiwały w oczach rzeczoznawcy przeciętnie cenę od 2 do 3 mk za sztukę”. 
Zob. Kronika, tom 3, s. 184.

14 Źródłem tego niedokładnego cytatu z wypowiedzi Rilkego jest książka jego przyjaciółki, austriackiej 
pianistki, Magdy von Hattingberg, Rilke und Benvenuta – Ein Buch des Dankes (Wien 1943). Zob. 
Anna Szlagowska, Modernistyczny dialog poezji z muzyką w twórczości Rilkego, „Muzykalia” IV, 
2008, Zeszyt niemiecki 1, s. 8. 
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Zaczął się rok 1944. Getto skute mrozem, przykryte śniegiem, targane zawiejami, 
wyglądało za dnia jak opuszczona siedziba duchów. Z kominów nie unosił się 
dym, podwórza były opustoszałe, a pośrodku nich niczym egzotyczne lodowe 
postaci – oblodzone pompy z wiszącymi brodami z zamarzniętych sopli. Puste 
ulice wyglądały jak białe wstęgi, a po jezdni od czasu do czasu toczył się rozko-
łysany wóz koloru ceglastego wiozący fekalia, obwieszony brunatnymi soplami. 
Ludzie niczym konie ciągnęli go z przodu i pchali z tyłu, a z ich „końskich” pysków 
buchała gęsta para. Czasami przejeżdżały też wozy załadowane tekstyliami dla 
resortów, nieraz jakiś inny z odrobiną prowiantu dla kooperatywy – malutki wozik 
pilnowany przez wielką armię policjantów z pałkami w dłoniach. 

Nad tym miastem duchów unosił się jej wierny strażnik: ceglana wieża 
kościoła Najświętszej Maryi Panny. Sam kościół też dźwigający na swych bar-
kach śnieg, wyglądał jak ksiądz odziany w białą sutannę, którego twarz – 
martwy zegar, przypominała o bezczasowości czasu. Wskazówki na tym bez-
czasowym zegarze zawsze pokazywały za dziesięć dziesiątą: długie godziny  
samotności.

W tym oto mieście żyjącym poza czasem były jednak miejsca, gdzie go 
odmierzano: w resortach i w żołądkach tych, którzy tam pracowali. W swojej 
ostatniej przemowie Biebow zdecydowanie zakazał opuszczania miejsc pracy 
i pokazywania się na ulicy pomiędzy siódmą rano a piątą trzydzieści po południu. 
Kiedy nastawała ta godzina, opustoszałe ulice zaczynały ożywać na parę godzin 
i wyglądały wówczas jak gałęzie zamarzniętego drzewa, oblezione przez czarne, 
rozedrgane mrówki. Biegano, aby zabrać coś z kooperatywy, podgrzać garnuszek 
w ulicznych punktach gazu, załatwić pogrzeb jakiejś bliskiej osoby czy sprawdzić, 
co porabiają krewni, spieszono się na posiedzenia stowarzyszeń, na spotkania, 
aby posłuchać najnowszych informacji radiowych.



418

Szybko jednak getto znów pustoszało. Pewien ruch odbywał się jeszcze w do-
mach: szukano porady, jak uchronić się przed „zarazą śmierci”, dowiedzieć się, 
jaki to cud zdarzył się w getcie, debatowano, czy możliwe, że szwaby wycofają się 
ze Lwowa1. Potem padało się na łóżko, przykrywało czym tylko się dało i pozwa-
lało, aby mróz i wiatr przejął resztę domostwa. Wkrótce nadchodził upragniony 
sen i przyćmiewał nawet tę iluzję czasu. Getto wisiało w próżni. Były wczesne 
godziny przedpołudniowe. Prezes siedział w swoim dobrze ogrzanym biurze na 
Bałuckim Rynku. Wokół na ścianach wisiały tabele, mapy, artystycznie dopraco-
wane diagramy produkcji – prezenty resortów dla Prezesa. Były też między nimi 
opracowania w formie poetyckiej i prozatorskiej dotyczące sukcesów różnych 
biur, instytucji i spółdzielni. A na stoliczku leżały albumy zawierające hymny 
pochwalne na cześć Prezesa, przeplatane błogosławieństwami, magicznymi 
formułami ochronnymi oraz kolorowymi ilustracjami2. 

Godziny audiencji skończyły się i Prezes był zmęczony. Przyjął dziś zbyt wie-
lu interesantów płci żeńskiej. Kiedyś kokieteria kobiet pozwalała co najwyżej 
przysunąć do nich bliżej krzesło, a dziś pozwalały się objąć. Ale akurat tego dnia 
przyprowadzono do niego dwie kobiety, które były zaprzeczeniem tej tendencji 
– nie miały w sobie ani krzty kokieterii czy lizusostwa: „towarzyszki z ruchu” – 
komunistkę Julię i bundystkę „lwicę” Brochę Koplowicz. Dwie Żydówki niczym ze 
stali, niczym żelbeton. Tego typu kobiety wywoływały w Prezesie strach mrożący 
krew w żyłach.

To, że wezwał je do siebie, miało jednak pozytywne przyczyny – negocjacje. 
Chciał razem z nimi i z ich partiami przygotować sekretny projekt przygotowania 
getta na godzinę wyzwolenia. Musieli razem opracować plan, jak utrzymać wów-
czas porządek, w jaki sposób uniknąć chaosu i niepotrzebnych ofiar. Ale obie 
kobiety zimno i oschle oznajmiły, że w pierwszej kolejności należałoby otworzyć 
kopce i podzielić kartofle, które zostały tam zakopane na zimę. Wyjaśnił im za-
tem, całkiem miło i spokojnie, że dopóki trwa zmaganie się z zimą i z ciężkimi 
warunkami transportu, tak długo nowe kartofle oraz inne warzywa nie przybędą 
do getta, dlatego należy oszczędnie i dobrze planować przydziały żywności. 
Kobiety potrzęsły głowami i nadęły się jak indory. Oświadczyły, że w obecnej 
chwili panuje straszliwy głód oraz niewyobrażalnie wielka śmiertelność, a jego 
planowanie prowadzi do przemrożenia tysięcy kilogramów prowiantu. Omal nie 
wpadł w furię, słysząc takie słowa. Czy zatem coś je w ogóle obchodzi? Czy są 
w stanie ponieść choć trochę odpowiedzialności? Nadal jednak nie zmienił mi-
łego tonu rozmowy. Usilnie zaprosił je, razem z przedstawicielami innych partii, 

1 4 stycznia 1944 r. wojska sowieckie przekroczyły na Wołyniu granicę polsko-sowiecką z 1939 r. 
zbliżając się do Lwowa.

2 Część ofiarowywanych Rumkowskiemu albumów i prezentów przetrwała wojnę i znajduje się dziś 
w różnych archiwach, m.in. w Warszawie, Łodzi, Jerozolimie i Nowym Jorku.



419

na naradę, która odbędzie się w ścisłej tajemnicy. Potem zapytał je, jak im się 
wiedzie i czy mają wystarczająco opału.

Gdy tylko wyszły, dał swobodny upust swej złości. Nienawidził ich, tych dwóch 
kobiet, nienawidził wszystkich kobiet, z nimi włącznie. Musiał aż posłać po Zyberta. 

Zybert przybiegł w podskokach, trzaskając obcasami wyglancowanych ofi-
cerek, pocierając czerwone uszy swoimi małymi, czerwonymi rączkami. Prezes 
zawołał go bliżej, on jednak zamiast do Prezesa, doskoczył do pieca i od razu 
zaczął pocierać plecami o kafle. Uśmiechał się przy tym błazeńsko: – Gorąco 
u pana, przysięgam na wszystkie żydowskie dzieci, Prezesku, niech mi tak Pre-
zes zdrów będzie! – Prezes, mimo poirytowania, musiał przygryźć wargi, aby się 
nie roześmiać. Kiedy Zybert stał i rozgrzewał sobie plecy, wyglądał niezwykle 
komicznie w tych oficerkach, wyginając na boki swe drobne ciało. Cwany Zybert 
nie omieszkał zauważyć wyrazu twarzy Prezesa. I od razu się obruszył: – Boże 
uchowaj, czy mnie martwi, że pan się ze mnie śmieje, Prezesie – życie ty moje. 
Nu, i cóż z tego? Jestem „kot w butach”, ale czy mam ciepło? Czy jest mi dobrze? 
Mam na tej ziemi to, co niejednemu wysokiemu nie było dane. Tak jak nie każdy 
jest obdarzony tą samą miarą rozumu. Jeśli komuś czegoś brakuje w jednej 
dziedzinie, ma wynagrodzone w innej. Czyż nie tak, Prezesie? – W końcu odsunął 
się od pieca i rozpiął płaszcz. Zbliżył się do stołu Rumkowskiego i zaczął kręcić 
głową: – Boże uchowaj, Pan ma tu saunę, Prezesie! – i od razu miał do opowie-
dzenia gettowy dowcip: – Pewnego razu pyta się kierownik pracownika w swoim 
biurze: „Powiedz ty mi, czemu u ciebie jest tak gorąco?”, na co ten odpowiada: 
„A jak może być inaczej? Piekę przecież tutaj chleb”. – Zybert zachichotał i wy-
ciągnął do Prezesa swoją zagrzaną małą rączkę: – Szolem alejchem! – uniósł ze 
stołu dłoń Rumkowskiego i potrząsnął koniuszkami palców: – Jestem do waszej 
dyspozycji, Herr Prezes. 

Dzięki samej obecności Zyberta złość Prezesa nieco opadła i zaczął się teraz 
po przyjacielsku wyżalać: – Miałem dzisiaj babski dzień, Zybert. 

Tylko to powiedział, a drzwi otworzyły się i do gabinetu weszła Klara ubrana 
jak zwykle na czarno. 

Zybert ukłonił się błazeńsko i służalczo, mówiąc po polsku: – Moje szano-
wanie, pani prezesowo. 

Nie rzuciła mu nawet spojrzenia, dopadła do Prezesa z krzykiem: – Chaim, 
muszę z tobą porozmawiać! – Zybert podrapał się po głowie i ruszył w stronę 
drzwi, choć dobrze widział, że Prezes wzrokiem wzywa go z powrotem. Zostawszy 
z Klarą sam na sam, Rumkowski przybrał nieszczęśliwą minę. Dzisiaj katego-
rycznie miał już dość kobiet. – Chaim, chcę bronić pewnej sprawy przed sądem 
apelacyjnym – od razu przeszła do tego, co miała do powiedzenia.

Prezes jeszcze bardziej się skrzywił. Ostatnio znowu Klara zaczęła działać 
mu na nerwy. Poza tym zawracała mu głowę sprawami sądowymi. Chciała  
praktykować swój zawód. Zasadniczo nie miał nic przeciwko temu, wręcz prze-
ciwnie, to dałoby jej jakieś zajęcie. Poszłaby sobie swoją drogą i nie męczyłaby go 
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tak. Bał się jednak jej babskiej głowy. Rozumowanie Klary często był przeciwień-
stwem jego sposobu myślenia, mogła zatem nawarzyć niezłego bigosu i nieźle 
go oczernić. Jak tylko przechodziła do tak zwanych tematów „sprawiedliwości”, 
często zapominała, kto tak naprawdę ma prawo podejmowania decyzji. Poza tym, 
problem, z którym przyszła – historia o chłopaku wyrabiającym fałszywe kartki 
na chleb – jego, Prezesa, dotykał osobiście. Chłopak wykazał się niesłychaną 
chucpą, aby poprzez szwindel przeobrazić się w rozdzielcę chleba, a tym samym 
konkurować z nim, z samym Prezesem. 

– I ty możesz jeszcze znaleźć dla niego okoliczności łagodzące? – zapytał ją, 
kiedy skończyła mówić. – Taki powinien być od razu odesłany z transportem… 
A tu otrzymał tylko osiem miesięcy.

Patrzyła na niego oczyma, z których wyczytał wyrzut: – Osiem miesięcy wię-
zienia w getcie liczy się inaczej niż osiem miesięcy w normalnych warunkach – 
powiedziała – a okoliczności łagodzące istnieją… przede wszystkim on jest nieletni.

Prezes przygryzł wargi. Wiedział, że Klara nie da mu spokoju i chciał się od 
niej uwolnić. Dlaczego właściwie się jej obawiał? Jeśli powiedział osiem miesięcy, 
to choćby nie wiem co robił sąd – inaczej nie będzie. Rozpogodził się i wyciągnął 
do niej obie ręce: – Co mam z tobą zrobić, Klaro, życie ty moje? – Tak, tą odro-
biną serdeczności łatwiej będzie się jej pozbyć. – Właśnie jego chcesz bronić? 
Broń go. – Pocałował ją w czoło. – Ale musisz mi się odwdzięczyć przysługą. 
Delikatną przysługą, której zapewne nie odmówisz mi. Zawiadom te „paniusie”, 
kobietki z partii, że nie będą więcej malować ust, używać pudru i nosić kapelu-
szy. Nowe zarządzenie, które ciebie oczywiście nie dotyczy. Ty i tak nie używasz 
tych wszystkich dyrdymałów i potrzebujesz ich tylko od wielkiego święta. – To 
mówiąc, popchnął ją do drzwi.

I tym oto sposobem zakończyła się „babska” część tego dnia. Na zewnątrz, na 
Bałuckim Rynku blask zmierzchu dogasał już w brudnym śniegu, kiedy więzienna 
karetka prześlizgnęła się przez bramę i zatrzymała przed biurem Prezesa. Wy-
skoczyło z niej dwóch gestapowców, weszli do nagrzanego gabinetu. Grzecznie 
poprosili Przełożonego Starszeństwa Żydów, aby wsiadł do pojazdu3. 

Następne dwadzieścia cztery godziny w getcie wymagały prawdziwego męstwa.

 

*

3 3 stycznia 1944 r. Rumkowski został zabrany na Gestapo, gdzie musiał odpowiadać na pytania 
dotyczące dystrybucji środków żywnościowych. Okazało się, że liczba wydawanych racji przekra-
czała o 5 tysięcy liczbę mieszkańców getta.
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Następnego dnia wieczorem, kiedy Prezes wrócił do getta, było wietrznie, na 
dworze szalała zawierucha. Karetka więzienna pokazała się na Bałuckim Rynku 
po godzinach biurowych i światła w barakach administracji getta i innych urzędów 
były pogaszone. Gestapowcy, którzy towarzyszyli Prezesowi, ociągali się, aby 
pomóc mu zejść z opuszczanych schodków auta. Przed otwartymi drzwiczkami 
pojazdu szalał wiatr unoszący tumany śniegu. Targał białe włosy starca, jakby 
chciał mu je powyrywać. Stary kapelusz uleciał z głowy i zatańczył w powietrzu, 
wirując w tej hulance wiatru i śniegu. Prezes niezdarnie stawiał nogi przy scho-
dzeniu, jedną ręką przytrzymując okulary. Coś go nagle popchnęło z tyłu i upadł  
w śnieg. 

Powoli podniósł się. Przez mokre szkła okularów zobaczył zarysy drutów 
wokół Bałuckiego Rynku, a za nimi, po tamtej stronie, czarne cienie, jeden obok 
drugiego. Szybko doskoczył do ciemnego muru, po czym wpadł do biura. Plecami 
wymacał ścianę za sobą i wsparł się o nią. Sapał ciężko przez ściśnięte usta. 
Przez to sapanie przedzierał się urywany dźwięk przypominający szloch. 

Tam, na zewnątrz, stali oni – lud, stali w śniegu, zawiei i czekali na niego. 
To dla nich on, Mordechaj Chaim, wił się całą dobę, to dla nich igrał z Aniołem 
Śmierci. Czy to ich czekanie na dworze było wyrazem miłości i troski? Czy może 
przyszli po prostu, żeby zobaczyć, jak ważniak wala się w śniegu? Jakkolwiek 
by było, pobiegną teraz do swoich domów radośni i od jednej izby do drugiej 
rozniesie się wieść: Stary wrócił! Nie, nie był takim starym głupcem, wiedział, 
że wszystko, co oni mają na względzie, to tylko siebie… siebie.

Niemal nie pamiętał, kiedy w życiu płakał. Obecnie powitał z ulgą łzy, pomo-
gły mu rozładować napięcie, emocje po długich godzinach znieważania i razów. 
Pozwolił sobie teraz na luksus użalenia się nad sobą, opłakiwania swojego 
losu – gorzkiej doli samotnego, nielubianego pasterza swego ludu. Luksus 
lamentu nad poniżeniem, które teraz odczuwał. Dlaczego zamiast serdecz-
ności, ciepła, które ten lud powinien mu okazywać, pozostała mu pociecha 
ciepła martwego pieca. Czegóż właściwie chciał od nich? Jedynie odrobiny 
serdeczności. Nieco uznania dla tych ofiar, jakie musiał ponieść. Czy nie uczy-
nił wszystkiego, aby stać się wartym namiastki miłości? Nawet własną głowę 
nadstawiał. Są przywódcy narodów, którzy znacznie mniej niż on ryzykowali, 
mniej musieli się zamartwiać, a przecież byli uwielbiani przez masy. A dlaczego 
on nie? Czemu do jego uszu nie trafił żaden przyjacielski okrzyk, żadne słowo  
wsparcia? 

Poprzez łzy dojrzał te listy pochwalne, te oprawione w ramki deklaracje 
uwielbienia, które zdobiły ściany gabinetu. Wszystko to były zimne, wyrachowa-
ne pochlebstwa. Wiedział to, a przecież zbierał je i cenił, karmiąc serce kłam-
stwami. I dalej będzie oczekiwał tych kłamstw i pochlebstw. Pozostanie taki 
sam, jaki był przed tymi fatalnymi dwudziestoma czterema godzinami. A oni, 
Żydzi – również pozostaną tacy sami. „Musi być w tobie coś takiego, Morde-
chaju Chaimie” – powiedział do siebie – „co nie pozwala ludziom polubić cię… 
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A twoim przeznaczeniem jest właśnie potrzeba ludzkiego uwielbienia”. To była 
cała prawda o nim. Minione dwadzieścia cztery godziny wydały mu się mniej 
ważne niż ten moment, kiedy zobaczył czarne cienie po tamtej stronie Bałuc-
kiego Rynku. Był gotowy zaśpiewać pieśń zwycięstwa, nawet upadając w śnieg, 
gdyby usłyszał choć jeden głos, choć jeden okrzyk wyrażający przywiązanie. 
Mordechaj Chaim powoli pogładził rozwichrzone włosy, jakby sam głaskał się po  
głowie.

W końcu obmył twarz i wyprostował się. Upór zacisnął mu pięści. Zmusi ich 
do pokochania go! Zmusi do wdzięczności! Uratuje ich. Uratuje resztkę narodu 
dla namiastki miłości. Jakby w odpowiedzi na to postanowienie drzwi się powoli 
otworzyły i stangret Prezesa wetknął głowę.

– Panie Prezesie! – zawołał. – Wrócił pan, co? Bogu dzięki. Kamień spadł mi 
z serca. Tutaj, Prezesie, ktoś dał mi pana kapelusz.

Rumkowski omal nie padł w ramiona temu zdrowemu, barczystemu stangre-
towi i pozwolił poprowadzić mu się do swojej karety.

A w domu czekała na niego z otwartymi ramionami Klara. Twarz miała 
nabrzmiałą i oczy zapuchnięte od płaczu. Jej wyraz zatroskania wydał mu się 
jednak ohydny.

– Nic ci nie zrobili? – sprawdzała dotykając go, a oczami szukając jego wzroku.
– Nic nie zrobili – skrzywił się i wyzwolił z jej ramion. – Mieliśmy konferencję…
– Wyglądasz na bardzo zmęczonego, Chaimie – szepnęła, ale zaraz przy-

pomniała sobie, że on nie lubi, kiedy mu się to mówi. – Wyglądasz na przemar- 
zniętego – poprawiła się, pomagając mu zdjąć płaszcz.

Zaprowadziła go do jadalni, podała herbatę z przekąską, po czym usiadła 
naprzeciwko niego, czekając, aż opowie, co się z nim działo przez te ostatnie 
dwadzieścia cztery godziny. Co się z nim działo? Nic się z nim nie działo. Wy-
szydzanie, którego doświadczył, wydawało mu się mglistym snem, o którym nie 
chciał pamiętać i o którym zapomni. Teraz jest z powrotem w swoim królestwie, 
obudził się z koszmaru. Szybko pozbył się Klary i kazał zawołać do siebie Zyberta. 
Musi posłuchać ostatnich wiadomości politycznych. 

 
*

Getto budziło się rano z nowiną, że Prezes wrócił z miasta zapłaka-
ny. Tego samego dnia rozniosła się plotka, że szef niemieckiej administracji 
getta, Herr Biebow, nie pokazał się dziś na Bałuckim Rynku i istnieje hipo-
teza, że został aresztowany za szwindle, a getto pewnie stanie się kozłem 
ofiarnym w tej sprawie. Spać jednak getto kładło się w pogodniejszym na-
stroju. Późnym wieczorem rozeszła się nowa plotka, która przekazywana 
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była z ulicy na ulicę, z izby do izby, z łóżka do łóżka: szwaby wycofują się ze  
Lwowa4. 

Innego dnia pojawiła się w getcie niemiecka komisja i zrobiła rundę po 
wszystkich resortach5. Po jej przejściu getto obiegła nowa pogłoska. Mianowicie: 
wśród Niemców w tejże komisji był komendant obozu pod Lublinem6. Przyjechał, 
by zobaczyć, czy istnieje możliwość przeniesienia do łódzkiego getta Żydów 
z tamtego obozu. Istniała jednak także druga pogłoska, która mówiła coś prze-
ciwnego: komisja szuka sposobu, jak przewieźć łódzkich Żydów do lubelskiego  
obozu7. 

Stopniowo jednak stawało się jasne, że wizyta tej komisji miała ścisły związek 
z zabraniem Prezesa do miasta i jego płaczem przy powrocie. Z niecierpliwością 
oczekiwano wieczoru, kiedy zaczną się rozchodzić wiadomości przekazywane 
od zakonspirowanych słuchaczy radia. Nie było żadnych wątpliwości, że front 
się przybliża.

Getto ogarnęła gorączka, tym razem jednak nie dotyczyła ona jedynie pra-
cowników resortów, ale również kierowników, policjantów, wyższych urzędników. 
Getto miało teraz nowe centrum i nowych proroków: paru słuchaczy radia, którzy 
tajnymi kanałami przekazywali wiadomości lokalnych wyroczni – świętych, cu-
downych radioodbiorników. Imiona słuchaczy, tych, którzy przez wszystkie lata 
w ukryciu zachowali poprzez fale radiowe więź ze światem, przez tę jedną noc 
stały się wszystkim znane, przez każdego wychwalane i błogosławione, nie wy-
łączając nawet donosicieli Kripo. Nawet oni w wyrazie wdzięczności nie przybyli, 
aby nakryć tych paru bohaterów, których posiadało getto.

Prezes Rumkowski całkowicie stracił równowagę. Jeśli nawet wcześniej jego 
nastroje zwykły się zmieniać jak kaprysy pogody, obecnie zasadniczo nie można 
było odgadnąć, czego się po nim spodziewać. Kiedy liczyło się na pochwałę, 
natrafiało się z jego strony na krzyki i serię razów. Kiedy zbliżano się do niego 
ze strachem, obdarzał dobrotliwym uśmiechem i wypisywał przydział na talon. 
Niezależnie jednak, czy miał dobry, czy zły nastrój zawsze był niecierpliwy. 
Cały czas sprawiał wrażenie, jakby się spieszył, jakby ostatkiem sił pędził, by 
dopaść mety. Ledwo mógł wysiedzieć godzinę czy dwie w biurze, a już biegł  

4  Była to przedwczesna radość. Niemieckie władze administracyjne opuściły Lwów dopiero 18 lipca 
1944 r., a niemieckie wojsko następnego dnia.

5 W styczniu i lutym 1944 r. w getcie nieustannie pojawiały się niemieckie komisje, w skład których 
wchodzili wysocy rangą oficerowie SS, z nadburmistrzem dr. Otto Bradfischem, a nawet przedsta-
wicielem gauleitera NSDAP, wizytujący poszczególne resorty pracy.

6 Zapewne chodzi tutaj o Majdanek (Konzentrationslager Lublin).

7 W związku ze zbliżającym się frontem wschodnim Niemcy ewakuowali kolejne grupy więźniów  
KL Lublin na zachód, ale do Łodzi nigdy nie zostali przywiezieni.
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do resortów i urzędów, z jednego wychodził, do drugiego podążał. Tutaj pomilczał, tam  
kogoś spoliczkował albo poklepał po ramieniu, wygłaszał mowy i kazał pracować, 
pracować, po czym biegł dalej rozczochrany, zaaferowany. 

W jeden z takich dni wzmożonej irytacji na progu gabinetu Prezesa pojawiła 
się sekretarka: – Herr Rozenberg z Kripo chce z panem mówić, panie Prezesie. 
Czy mam go wpuścić poza kolejnością? 

Prezes, zajęty papierami, które piętrzyły się przed nim, dosłyszał jedynie 
pytanie i nie podnosząc głowy zdenerwował się: – Poza kolejnością? Nie ma 
czegoś takiego! Musi być sprawiedliwość! 

Po półtorej godzinie w gabinecie pojawił się pan Adam Rozenberg. Miał na 
sobie elegancki, zimowy ekwipunek: płaszcz futrzany, który kupił od czeskiego 
Jude, futrzaną czapkę, zakupioną od berlińskiego Jude oraz odziedziczone po 
żonie Jadwidze ciemne okulary. Wyglądał w dwójnasób dobrze i w dwójnasób 
opaśle w tym stroju. Od siedzenia tak długo w nagrzanej poczekalni twarz zrobiła 
mu się czerwona jak burak. Nie czekając na zaproszenie, podszedł do biurka, 
usiadł na wolnym krześle, powoli zdejmując futrzaną czapę i odkrywając swoją 
błyszczącą łysinę. Otarł dłonią pot, który perlił mu się nad górną wargą, po czym 
uśmiechnął się: – Dzień dobry, panie Prezesie. – Sprawdził dłonią, czy tych kilka 
włosków, które pozostały mu na głowie, jest właściwie ułożone na łysinie, po 
czym tę samą rękę podał Prezesowi. 

Dłoń jednak pozostała zawieszona w powietrzu. Starzec po drugiej stronie 
biurka zimno spoglądał na niego zdumionymi oczami. – To ty? – wysapał. – Kto 
cię tutaj wpuścił?

Pan Adam nie bez trudności przełknął zwrot „ty” oraz towarzyszący mu ton 
i mimo wszystko odpowiedział z uśmiechem: – Poprosiłem o audiencję, Herr 
Prezes. Cierpliwie poczekałem na swoją kolejkę. – Zamaszystym gestem rozpiął 
futrzany płaszcz, wyjął czystą batystową chusteczkę, głośno wysmarkał nos, po 
czym kontynuował: – Przechodzę od razu do rzeczy, panie Prezesie. Przyszedłem 
w interesach. Mówię otwarcie: w interesach przyszedłem i prywatnie. – Zaczerp-
nął głęboki oddech i zaczął się bawić palcami, ale mówił dalej: – Pan wie, panie 
Prezesie, że przez te wszystkie lata niczego się od pana nie domagałem, o nic 
nie prosiłem, nie zważając na naszą bliską znajomość z czasów przedwojen-
nych. Również teraz nie przychodzę prosić. Jestem honorowym, dumnym czło-
wiekiem i nie potrzebuję zwracać się do nikogo o przysługę. Dlatego też mogę 
mówić z panem jak równy z równym. – Pan Adam widział dobrze, że cierpliwość 
Starego jest na wyczerpaniu i z udawaną nonszalancją zarzucił nogę na nogę, 
a szybkość, z jaką zaczął przeplatać palce, zdradzała, że zaczyna nieco tracić 
pewność siebie. – Jestem tajniakiem z Kripo, panie Rumkowski, nie wątpię, że 
pan o tym wie… tak, z tego powodu przyszedłem do pana, mianowicie: chcę od 
pana dobrej posady. 

Rumkowski uniósł brwi. I aż rozdziawił usta. Nie wiedział, czy Rozenberg 
odgrywa tę błazenadę na własną rękę, czy jest może podesłany przez Sutera. 
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Zauważył jednak te nerwowe ruchy rąk Rozenberga i ogniki zaiskrzyły w jego 
oczach: – Tak po prostu?! – wykrzyknął.

– Tak po prostu – głos Adama wciąż brzmiał spokojnie. – Powiedziałem panu, 
Herr Prezes, że nie przyszedłem po prośbie, ale ubić interes.

– Czyżby? Interes? – Prezes już zapanował nad sobą. – A cóż to za interes 
na przykład? 

– Rozumie pan, panie Prezesie, wojna dobiega końca. A jak się skończy, pa-
nie Prezesie, będziemy jechać na tym samym wózku, pan i ja. Dlatego posada, 
którą mi pan da… – Adam poruszył się na krześle. – Widzę, że pan nie rozumie. 
Dobrze, wyjaśnię panu. Mam zabezpieczony w banku szwajcarskim wielki kapitał. 
Uczynię z pana wspólnika. Wyemigrujemy gdzieś do jakiegoś miłego państewka 
i przeżyjemy sobie resztę lat w spokoju…

Prezes poczuł się rozbawiony całą tą sytuacją: – Co, trzęsiesz się o swoją 
skórę, he? 

– Dokładnie tak jak pan, panie Prezesie.
– Ile żydowskich dusz masz na sumieniu, ty zwyczajny kapusiu, powiedz 

prawdę?
– Na pewno nie tak wiele, jak pan, panie Prezesie. 
Rumkowski zaśmiał się: – A ja, jak widzisz, nie chcę nigdzie uciekać.
Im więcej pewności siebie nabierał Prezes, tym mniej pewnie czuł się pan 

Adam. – Rzeczywiście sądzi pan, Herr Prezes – głos Adama zaczął się trząść 
– że jest pan wielkim bohaterem? Powiem panu, że pan się przeliczy. Może się 
tak zdarzyć, że uratowanych zostanie wielu Żydów i nie ma pan obawy, że po 
wojnie rozpoznają pana i złapią?… Pan wydał… setki, tysiące. A ci Żydzi, którzy 
pozostaną… nawet jeśli tylko jeden ocaleje...

– Proszę Boga, aby ocalał więcej niż jeden – ubawiony Prezes śledził, jak 
Adam kręci i przebiera wypielęgnowanymi palcami.

– Ale po co potrzebujesz posady ode mnie? Źle ci w Kripo? 
– Nie, właśnie dobrze… – obruszył się Adam.
– Nie chcesz już dłużej przypatrywać się, jak katuje się twoich braci?
– Panie Prezesie… na pana miejscu… lepiej bym o tym nie wspominał… Poza 

tym, oni nie są moimi braćmi.
– Czyżby? Nie jesteś Żydem?
Adam chciał powiedzieć, że Żydem jest tylko ten, kto chce nim być, a on 

akurat nie chce, ale ugryzł się w język i spuścił głowę niżej: – Nie wszyscy Żydzi 
są braćmi, panie Prezesie. 

– Święta prawda – z satysfakcją mruknął Prezes. – Rzeczywiście nie czuję, 
że jesteś mi bratem.

Ramiona Adama skurczyły się. Głos stał się niepewny: – Nie mogę dłużej 
pracować w Kripo, panie Prezesie… – zająknął się. – Ja… ja za dużo wiem, rozu-
mie pan? Kiedy da mi pan posadę… zmienię nazwisko i… wygląd. Przefarbuję 
włosy… – Nieporadnym gestem przesunął dłonią wokół okrągłej łysiny, na której 



Rozdział 
dwudziesty drugi

spoczywało parę ułożonych oddzielnie cienkich pasm włosów. – Nie chcę nic za 
darmo, panie Prezesie, mam także tutaj w getcie zebranych parę sztuk złota, 
a kasa getta jest pusta… Wiem o wszystkim, panie Prezesie. Jedziemy na tym 
samym wózku… Tak czy inaczej pętla zaciska nam się wokół szyi. Wyemigrujmy 
razem. – Adam odważył się unieść głowę i obrzucił Prezesa spojrzeniem wyrażają-
cym nieopisane zmartwienie. – Jestem samotnym człowiekiem, panie Prezesie… 
Sam jeden na tym świecie… i … niech pan pamięta, jeśli mi pan odmówi… Suter 
jest moim najlepszym przyjacielem. Dwa czy trzy razy był pan w mieście, he? 
Zadowolili się drobnostką. Ale niewiele brakowało… 

Prezes zerwał się z miejsca, skoczył i gwałtownie wyciągnął rękę, wskazując 
palcem drzwi: – Wynocha stąd! – zaryczał. Był tak roztrzęsiony, że luźne okulary 
zeskoczyły mu z nosa i ledwo zdołał je złapać. – I zapamiętaj, jeśli powiesz jeszcze 
jedno słowo, sam dzwonię do Sutera i powiem mu, z czym do mnie przyszedłeś!

Pan Adam nie wyrzekł więcej słowa. Przygnieciony potokiem słów Prezesa 
wybiegł z gabinetu.

Kiedy tego dnia pojawił się Zybert, Prezes od razu opowiedział mu o spotkaniu 
z Adamem: – No i co na to powiesz? – zapytał na koniec rozemocjonowany. – Czy 
możesz w ogóle zrozumieć taki antysemityzm, taką potworność?

Zybert zakołysał się na obcasach oficerek i zrównoważonym tonem starał 
się uspokoić Starego. – Nie natrząsajmy się z niego, Prezesie – rozciągnął usta 
w uśmiechu. – W każdym z nas tkwi kawałeczek antysemity, w jednym większy, 
w drugim mniejszy. Pozostaje tylko pytanie o proporcje, nic więcej. A czy wielu 
z nas nie chciałoby wyskoczyć z własnej skóry? Czy sądzi pan, że tylko kapusie 
z Kripo? A nasi policjanci? A tacy jak Steinberg8? A nawet zwykły śmiertelnik, 
prosty gettowy Żyd, czy nawet ja, wielki syjonista? Czy trzeba wymieniać dalej? 
A nawet nasz Rabojne Szelojlem9, nasz tatuś w niebie, czy nie jest małym 
antysemitą? Niech mi pan wierzy, że niejeden raz wyobrażałem go sobie jako 
hitlerowca ze swastyką na ramieniu.

Rumkowski przymrużył oczy. Zybert był dzisiaj jakiś nieswój i lepiej było nie 
wdawać się z nim w dyskusje na poważne tematy. – Zostaw to swoje mędrko-
wanie – zaordynował Prezes – powiedz lepiej, co słychać na froncie. 

8 Powieściowy Steinberg był inspirowany prawdziwą postacią Salomona Hercberga, jednego z ini-
cjatorów i pierwszego kierownika Sonderkommando, naczelnika Centralnego Więzienia przy  
ul. Czarnieckiego, który za nadużycia został aresztowany i wywieziony w marcu 1942 r. do Chełmna 
nad Nerem.

9 Rabojne Szelojlem – Pan wszechświata, jedno z imion boskich. 
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(Zeszyt Dawida)

Dużo myślę o mojej siostrze Halinie, o Warszawie. Halina pewnie ma dziec-
ko. Co się z nimi stało? Rozmyślam też o moich dwóch przyjaciołach – Marku 
i Icchaku, którzy odjechali. 

Ostatnio, kiedy poszukuję w pamięci, na myśl przychodzą mi jeszcze inne 
postaci: Sokrates, który bez protestu chwycił kielich z trucizną. Wziął go od tych, 
którzy stali dużo niżej od niego. Jak należy rozumieć śmierć Sokratesa? 

Straszliwie cierpię z głodu. Nie mogę myśleć o niczym innym. Obłęd. Czuję, 
jak moje myśli dziczeją. Niby wiedziałem, a przecież tak naprawdę nie miałem 
pojęcia, że głód jest najgorszym ze wszystkich cierpień. Staję się zwierzęciem. 
Nic mnie nie obchodzi, kiedy tęsknię za kęsem jedzenia, nawet najnowsze 
wiadomości. Ale kiedy tylko nasycę się jakąś odrobiną strawy, od razu jestem 
całą gębą mądralą, filozofem, światowej miary zaopatrzeniowcem, politykiem. 
Mówię o wolności, bohaterstwie, miłości. Nie ociągam się z oddawaniem pię-
ciu deka chleba dla chorych przyjaciół. Dzisiaj, przed godziną, kiedy pobrałem 
chleb w kooperatywie, odciąłem kawałeczek, odważyłem na wadze sznurkowej 
(produkt z dziedziny największych osiągnięć technicznych; składa się z dwóch 
sznureczków, puszek po konserwach oraz kamyczków w roli odważników) i od 
razu zaniosłem ten skarb do Szymona, naszego wspaniałego przewodniczącego 
Komitetu Młodzieżowego. Przy okazji zgarnąłem od niego porcję wyrzutów. Co 
ze mnie za człowiek, że nie przychodzę na spotkania organizacji i nie udzie-
lam się? Do domu wracałem z całą kolekcją świeżych wiadomości, prosto  
z radioodbiornika, a także z litanią zobowiązań wobec ruchu: zostać jednym z dy-
żurnych przy łóżku osamotnionych, chorych przyjaciół, zająć się kółkiem skifistów, 
którzy pozostali w getcie i tak dalej, i tak dalej. Kiedy jestem w miarę najedzony, 
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mój umysł jest tak pełen energii, że mogę podejmować się nawet najbardziej 
wydumanych zobowiązań. Ich wypełnienie, rozumie się, to już odrębna sprawa. 

 *

Pilnie przygotowuję się do mojego referatu dla dzieci. Czytam im też świetną 
książeczkę o powstaniu Spartakusa. Dzieci czują taki podziw dla tych bohaterów. 
Prawdę mówiąc, ja sam nie potrafię być obojętny wobec tematu bohaterstwa. 
Ostatnio ogólnie mniej zajmuję się szukaniem Boga, a więcej szukaniem czło-
wieka. Szczególnie interesuje mnie zagadnienie: kto jest bohaterem?

Nawiasem mówiąc, w czasie mojej ostatniej wizyty u Szymona miałem tro-
chę emocji, ponieważ sądziłem, że będzie mnie przekonywał, abym wstąpił do 
organizacji bojowej. Myliłem się. W ogóle nie wspominał o tym. Teraz wiem już 
na pewno, że zarówno mama, jak i Abramek zostali wciągnięci w działalność 
podziemną. Jestem ciekaw, jakim kluczem psychologicznym posługują się oni, 
ci działacze, że akurat mnie wyłączyli z rodziny. Z tego powodu moje stosunki 
z Abramkiem nieco się popsuły. Wydaje mi się, że on patrzy na mnie z góry. 
Muszę chyba zapytać Szymona prosto w oczy i usłyszeć, co mi powie. A co ja 
bym mu odpowiedział, jeśli zapytałby mnie wprost: chcesz?

Nie wiem, czy chcę. Wydaje mi się, że w głębi jestem całkiem zadowolony, 
że mnie pominęli. Lepiej nie analizować, jaka jest tego przyczyna. Myślę, że ma 
to głębsze uzasadnienie. Powierzchownym wytłumaczeniem pozostaje fakt, że 
nie wierzę w swoje siły, w nasze siły. Nie mam pojęcia, co zdziałamy, stając do 
otwartej walki, my, pełzające niemal szkielety, wyniszczeni przez gruźlicę, głód, 
opuchlinę. Co możemy osiągnąć rzucaniem się na naszych uzbrojonych, opance-
rzonych strażników? Akty pozbawionej sensu odwagi, które kończą się śmiercią, 
mogą stać się tylko narzędziem w rękach Niemców. Honor – sronor1, gwiżdżę na 
to. Nie chcę, żeby nas złożono do ziemi, aby potem z nabożnymi minami stawiać 
nam pomniki, składać wieńce i wychwalać naszą odwagę. Dziękuję bardzo! Mam 
wyraźnie w pamięci pogawędkę, którą kiedyś uciąłem sobie z Cukermanem. Po-
wiedział mi, że Niemcy nie skalali naszego honoru, a jedynie swój własny i honor 
tego świata. Dla Żydów honorem jest samo przeżycie, a dobrowolna śmierć jest 
zaprzeczeniem honoru. I miał rację.

Jak już powiedziałem, całe to głębokie filozofowanie nachodzi mnie jedynie 
wtedy, kiedy jestem choć połowicznie najedzony. Rzucam wtedy optymistycznymi 
frazesami na prawo i lewo. To taka gra. Jestem mistrzem blefowania nie tylko 
przed innymi, ale też przed samym sobą. 

1 W oryginale typowa dla jidysz forma dewaluowania wartości danej rzeczy poprzez zastąpienie 
pierwszej litery przez głoski „szm”, tutaj: kowed (honor) – szmowed. 
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*

Głód nie do zniesienia. Tak jeszcze nie było. Kilogram kartofli na czarnym 
rynku kosztuje sto pięćdziesiąt rumek. Odrobina oleju – tysiąc. Calcium albo 
mała buteleczka vigantolu stały się już nie do zdobycia, nie wspominając o glu-
kozie. Śmiertelność rośnie z dnia na dzień. Nie ma się już czym leczyć. Gotujemy 
w punktach z kuchniami gazowymi, a w mieszkaniu chodzimy w płaszczach. 
Śpimy w ubraniach. Kiedyś na zebrania zwykle przynoszono coś nadającego się 
do spalenia: troszkę lofiksu2, szmatę, kawałek deski. Teraz siedzimy w zimnym 
pokoju przyciśnięci ciało do ciała, grzejemy się jeden od drugiego. 

Nie zważając na to wszystko, ogół (ci, którzy trzymają się jeszcze na nogach) 
stał się całkiem żwawy. Mówi się, że dla getta zbliża się czas cudów, trzeba za-
tem wierzyć. W tej sytuacji uaktywniła się znów działalność partyjna i ponownie 
rozkwitło życie kulturalne w getcie. Ludzie jak straszydła, „klepsydry” śmieją się 
od ucha do ucha i pozdrawiają się powiedzonkiem „M’hot zej in dr’erd”3. 

Rzadko spotykam się z Rachelą prywatnie. Na spotkaniach siedzimy blisko, 
razem, ale bardziej ze względu na ciepło niż z jakichś innych przyczyn. Często 
podczas dyskusji celowo przyjmuję stanowisko inne niż ona, aby się z nią podro-
czyć. Jest tak pozytywna. Aż mnie to irytuje, że ona wie stuprocentowo, czego 
chce i dokąd zmierza.

Poza tym Rachela ostatnio włóczy się z tym szalonym Berkowiczem. Jeden 
Bóg raczy wiedzieć, cóż takiego widzi w tym batlenie4 z siwą czupryną. 

 
*

 
 Może w tym powiedzonku „Pan Bóg dopuści, ale nie opuści”5 jest nieco 
prawdy? Przez ostatni tydzień zarobiłem „majątek”, oczywiście, broń Boże – nie 
w resorcie, tylko na grze w szachy. Kripowiec Rozenberg codziennie przychodził 
pograć i albo on jest mocno ograniczony, albo podniósł się poziom mojej gry. 
Łatwo wygrywałem jedną partię za drugą. Problem jest tylko taki, że on nie płaci 
już prowiantem tylko „rumkami”, a na czarnym rynku wszystko jest tak strasznie 

2 Lofiks – podpałka w postaci gałek lub kostek, otrzymywana z rozdrobnionego paliwa, np. pyłu 
drzewnego czy węglowego, zmieszanego z jakąś łatwopalną substancją np. naftalenem. 

3 Oni już w ziemi (jid.), w znaczeniu: już po nich. 

4 Batlen – pobożny Żyd, tym słowem określa się także osoby niepraktyczne, próżniaków.

5 W oryginale: Got farlozt niszt – Bóg nie opuszcza.
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drogie. Ale nie żalę się. Prawdę mówiąc, trochę obawiam się tak wygrywać z tym 
facetem. Już samo posiadanie kripowca obok siebie w mieszkaniu powoduje, że 
czuję się niekomfortowo. Bagno. Ale najważniejsze: kupiłem dwadzieścia pięć 
i pół kartofla. 

 
*

Jak tylko mam wolną chwilę, zaszywam się w łóżku i czytam Spinozę. Kupi-
łem tę książkę na ulicy za dziesięć fenigów. Okazja. Nawiasem mówiąc w getcie 
nie istnieje coś takiego jak przypadek. Sprzedawca Toffi mówi, że wszystko, co 
dzieje się z jakimkolwiek Żydem w getcie, ma swój ukryty, wyższy i głębszy sens. 
Zapewne to, że Spinoza trafił do moich rąk właśnie teraz, ma swój sens. 

Kawał roboty przegryźć się przez takie dzieło. Długie, poplątane zdania, a do 
tego po niemiecku, z tym łączeniem wyrazów, a do tego drobny druk. Książka ta 
nie jest zeszyta, rozsypuje się, ma powyrywane strony, jest upaćkana błotem, 
część rogów jest w ogóle udarta. Co ciekawe: kupiłem ją z myślą o Sprzedawcy 
Toffi. Spinoza jest panteistą, przypomniało mi się. Utrzymuje, że Bóg jest wszę-
dzie, w naturze, w całym uniwersum. Jeśli tak, pomyślałem sobie żartobliwie, 
może Spinoza przekona mnie, że Sprzedawca Toffi ma rację i że Bóg rzeczywiście 
jest obecny w getcie.

Na razie mam tylko zmartwienia z tą książką. Brakuje mi przygotowania do 
tak ciężkiej artylerii, zdarza mi się dziesięć razy czytać jeden akapit i nie móc 
go do końca zrozumieć. Ale chociaż nie rozumiem wszystkiego, ta książka jest 
dla mnie porywająca.

Leżałem dzisiaj na łóżku z moim Spinozą, kiedy przyszła Rachela oddać parę 
brukwi, które od nas pożyczyła. Była przemarznięta, nos i policzki miała purpu-
rowoczerwone. Widząc, że leżę w łóżku, przyskoczyła od razu do mnie: – Jesteś 
chory? – spojrzała na mnie pytająco zatroskanym wzrokiem, którego nie mogę 
znieść. Zapewniłem ją, że jestem zdrów jak ryba, ale nie wiedziałem, co mówić 
dalej. Rozejrzała się wokół i zauważyła: – Macie szron na ścianach. – Potwier-
dziłem, że tak, mamy szron na ścianach. Podeszła do okna i poruszyła chustą, 
której używamy jako zasłony na lufcik. – Stwardniała jak blacha – powiedziała. 
A ja odpowiedziałem: – Albo jeszcze bardziej.

Wciąż zadaję sobie jedno pytanie, czy dręczę tak Rachelę, ponieważ ją ko-
cham, czy po prostu nienawidzę jej? W każdym razie w końcu odłożyłem Spinozę 
i zawołałem Rachelę do siebie, aby usiadła obok mnie. Objąłem ją i zacząłem 
przyciskać jej policzek do swojego. A ta z miejsca zaczęła swoją śpiewkę: – 
Wiesz – powiedziała – możliwe, że to nie druty nas rozdzielają, ale coś innego. 

– Co? – zapytałem, nie żebym był ciekaw odpowiedzi, ale po prostu auto-
matycznie.
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– Coś innego – powtórzyła.
Roześmiałem się i powiedziałem, że oddzielają nas ubrania, które nosimy, 

i namawiam ją, abyśmy się obydwoje rozebrali i wpełzli do łóżka, a że mama oraz 
Abramek są na zebraniu, to tak szybko nie wrócą.

Zrzuciła z siebie płaszcz i buty, po czym wskoczyła do mnie do łóżka. Była 
jak sopel lodu, sukienkę i pończochy miała niewiarygodnie zimne w porównaniu 
z moim rozgrzanym ciałem. Skwapliwie pomogłem jej się rozpiąć, a w tym mo-
mencie ona rozpłakała się. Było to dla mnie jak kubeł zimnej wody.

Szybko wyszła z łóżka i z powrotem ubrała się. Zapytałem ją, czy wie coś 
o organizacji bojowej. Odpowiedziała, że nie, po czym wybiegła z pokoju. 

Jak tylko wyszła, poczułem, że wokół oczu robi mi się gorąco. Chwyciłem mojego 
Spinozę, ale nawet to nie pomogło. Oczy niby błądziły po stronach książki, ale 
w myślach widziałem spojrzenie Racheli. Czemu nie mogę go znieść? Co takiego 
w niej jest, że zaczynam jej nienawidzić? Może jest tak dlatego, że będąc obok 
niej mocniej odczuwam niewolę drutów, głód i własną słabość? Czy, jak twierdzi 
ona, istnieje inna przyczyna? 

 
*

Ciekawa ploteczka rozniosła się po getcie. W Ameryce powstał komitet, któ-
rego zadaniem jest ratowanie resztek europejskiego żydostwa6. Mają nadejść 
paczki z żywnością, odzieżą i zapewnia się, że dzieleniem tych dóbr będzie się 
zajmować nie Rumkowski, nie Sonderkommando, a nawet nie Niemcy, tylko Mię-
dzynarodowy Czerwony Krzyż. Ja, resztka z reszteczki europejskiego żydostwa, 
ja – Dawid, uważam, że to mogłaby być prawda, gdyby nie istniała nieuczciwość. 
Tłum jednak cieszy się, jakby już napchał żołądki zawartością paczek Czerwonego 
Krzyża. A tymczasem krąży całkiem konkretna informacja: Niemcy żądają wydania 
tysiąca Żydów. Słyszałem, że nocą już zabrano kogoś prosto z łóżka; kogo, jak – 
nie jest do końca jasne. Poza tym każdego dnia przychodzą niemieckie komisje 
do resortów. Takich nalotów jeszcze do tej pory nigdy nie było.

 
*

6 American Jewish Joint Distribution Committee, JDC, zwany też w skrócie Jointem, działał od 1914 r. 
w Europie, również w czasie II wojny światowej przedstawiciele Jointu w Polsce organizowali pomoc 
w gettach i obozach, ale autorka odwołuje się tu do pogłosek o pomocy nadchodzącej z Czerwo-
nego Krzyża.
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Niemcy żądają wydania pięciuset inteligentów i półinteligentów7 (jak zde-
finiować półinteligenta? A halber chochem iz a gancer nar8). Boją się, aby ci 
inteligenci i półinteligenci nie podburzyli tłumu do wzniecenia powstania. A to 
oznacza, że ten transport bez wątpienia pójdzie na szmelc. 

Komisja lekarska już rozpoczęła pracę. Mówi się o nadchodzącej deportacji 
dziesięciu tysięcy ludzi. Łączę te sprawy: najpierw wywiozą inteligencję, potem 
nadejdzie likwidacja getta.

 
*

Jestem na liście! Otrzymałem wezwanie do stawienia się przed komisją 
lekarską. Przeprowadziliśmy się do Racheli. Jeśli nawet ja przeżyję, to mamę 
i Abramka wezmą jako zakładników. Mówi się, że w resorcie krawieckim szyje 
się uniformy i płaszcze dla Żydów z transportu. A to oznacza, że rzeczywiście 
wysyłają ich do pracy, a nie na szmelc. Krąży plotka, że będą pracować w fabry-
ce, gdzie produkuje się precyzyjne urządzenia. Jestem ciekaw, w jaki sposób 
zakwalifikowali mnie: inteligent czy półinteligent? Szukaj wiatru w polu. Nie 
pojadę. Nie dam się złapać.

 
*

Nasze kartki żywnościowe zostały zablokowane. Nie możemy pobrać żadnego 
prowiantu. Mama przyniosła z partii chleb i warzywa, a resztę mamy od rodziny 
Racheli. Żyjemy razem. Słyszałem, że także inni wyznaczeni do wywózki ukrywają 
się, do więzienia stawiło się tylko pięćset trzydzieści osób. Oni też nie musieli. 
Nikt nie musiał. Chodzą pogłoski, że administracja getta chce sprzedać getto 
jakiemuś towarzystwu handlowemu za trzydzieści pięć milionów marek. Inne 
towarzystwo handlowe daje tylko trzydzieści. My, towar, którym się handluje, 
wydajemy się być dumni ze swej wartości.

Tymczasem ukrywam się i nie odzywam słowem do nikogo. Siedzę w kąciku 
Racheli, w małym pokoiku, na podłodze pomiędzy łóżkiem i oknem. Jestem sam 
w mieszkaniu. Rachela ze swoją rodziną w pracy, a mama i Abramek, którzy nie 

7 Istotnie w styczniu 1944 r. Urząd Pracy w Poznaniu zażądał do pracy poza gettem 1500 młodych 
wykwalifikowanych robotników. Wybuchła panika, mieszkańcy, bojąc się wywózek, zaczęli ukry-
wać swoich bliskich. Wiosną dwa duże transporty z łódzkiego getta trafiły do zakładów zbrojenio-
wych HASAG w Częstochowie i Skarżysku-Kamiennej. 

8  Żydowskie przysłowie: dosł. Połowiczny mędrzec jest całkowitym głupcem.
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chodzą pracować, ponieważ mogliby przez nich mnie odnaleźć, cały dzień bie-
gają, szukając protekcji, aby mnie uwolniono. Są takie momenty, kiedy wariuję 
ze strachu.

 
*

Dni dłużą się przerażająco. Nie mam zbyt wiele do napisania. Trochę czy-
tam mojego Spinozę, a przez resztę czasu nie robię nic, liczę tylko godziny do 
powrotu Racheli. Nie rozmawiamy dużo ze sobą, ale jest mi najlepiej, kiedy 
siada obok mnie na podłodze. Nauczyła mnie palić. Nie jest to źródłem wielkiej 
przyjemności, ale zabija apetyt. Mama i Abramek kontynuują swoją bieganinę 
za protekcją, żeby mnie uwolnić. Śpię pod łóżkiem, ukryty, na wypadek, gdyby 
w nocy przyszła policja. 

 
*

Wydano zarządzenie, aby w niedzielę nikt nie opuszczał mieszkań. Będą szu-
kać ukrywających się. Dzisiaj jest piątek. Chcę wierzyć, że Bóg jest tutaj i mnie 
ochroni. Czuję się tak błahy i żałosny. Jakby to dobrze było, gdyby tym światem 
kierował jakiś ojcowski duch, jakaś troskliwa dłoń. Płaczę jak dziecko.

 
*

Dzisiaj, w niedzielę rano, złapali mnie. Jestem w więzieniu na Czarnieckiego. 
Wziąłem ze sobą ten zeszyt. Lampka pali się pośrodku hali. Jest noc. My, wszyscy 
złapani, leżymy na podłodze. Hala jest dobrze ogrzana. Otrzymaliśmy też smaczną 
zupę i kawałek chleba z kiełbasą. Wszyscy są spokojni, ale nie śpią. Ja też jestem 
spokojny. Nie myślę o tym, co będzie jutro. Poczekam jeszcze godzinę i spróbuję 
uciec. Piszę o tym tutaj, aby uspokoić nerwy i dla zabicia czasu. 

Całe przedpołudnie stałem przy ogrodzeniu placu więziennego. Po dru-
giej stronie stała Rachela, czerwonymi dłońmi wczepiła się w druty. Nie 
mogę teraz pisać o niej. Chcę spróbować uciec przez klozet…  

 
*
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Hura! Jestem wolny! Wolny! Broń Boże – nie dzięki mojemu bohaterstwu. Ale 
opowiadam wszystko po kolei:

Ukryłem się w klozecie i koło północy puściłem się do ogrodzenia. Ale ten 
płot nie został zrobiony w ten sposób, aby taki bohater jak ja mógł go pokonać. 
Policjant elegancko ściągnął mnie, dał mi parę kuksańców i wysłał z powrotem 
do sali. 

Za dwie godziny powtórzyłem procedurę z klozetem. Plac na dworze był biały, 
pokryty śniegiem, podobnie jak płot. Pomimo nocy, było widno. Policjant od razu 
doskoczył do mnie i mówi: „Wariacie, co, na gładką ścianę wpełźniesz?” – tym 
razem rozkazał policjantowi przy drzwiach, aby mnie nie wypuszczać.

Policjanci dobrze pilnowali. Za przeprowadzenie dzisiejszej akcji zarówno oni, 
jak i palacz oraz kominiarz otrzymali: kilogram chleba, dziesięć deko kiełbasy, 
dziesięć deko smalcu, dziesięć deko marmolady, dwadzieścia pięć deko białego 
cukru i inne rzeczy, których już nie pamiętam. Strażnik przy drzwiach sam się 
chwalił przed nami swoim pięknym „przydziałem”.

Musiałem odłożyć definitywną ucieczkę na czas, kiedy będą nas partiami 
prowadzić. Kiedy jednak nastał dzień, przybył do hali policjant i wywołał mnie po 
nazwisku. Przeciskając się pomiędzy ciałami skazańców, doszedłem do drzwi. 
Dopiero teraz, na swej drodze ku „wolności”, zobaczyłem twarze tych, którzy leżeli 
na podłodze. Nie wstydziłem się, że ich opuszczam. Byłem raczej dumny z tego, 
że zostaję uwolniony, no i że mogę liczyć na protekcję w getcie. Otwarto przede 
mną bramę, a policjant, który w nocy ściągnął mnie z płotu, teraz w braterskim 
geście poklepał po ramieniu. 

Wpadłem prosto w ramiona mamy. Abramek całował mnie, potem pani Ejbu-
szyc i Szlamek. Objąłem Rachelę i z nią ruszyłem przed siebie.

Była siódma rano. Ludzie szli już do pracy. Stukot trepów i brzęk menażek 
był dla mych uszu niczym koncert muzyki symfonicznej. My również, wszyscy 
razem, poszliśmy do pracy. Przez cały dzień ledwo pojmowałem, co się ze mną 
stało. Łatwo przyszło mi wypełnić slogan z naszej hali produkcyjnej: „PP – pracuj 
powoli”. Jeśli kiedyś odkryją, w jaki sposób uprawialiśmy w resorcie sabotaż, nie 
będzie wesoło. Na ile tylko można było, staraliśmy się uszkodzić towar. Maszyny 
były psute w każdy poniedziałek i czwartek. Żadne zamówienie z naszego zakładu 
nie wychodziło na czas. 

Po pracy poszedłem na plac rybny. Ściągnąłem z siebie sweter ojca, który 
nosiłem i sprzedałem go za trzy kilogramy obierek z kartofli. Uczciliśmy moje uwol-
nienie ostatnim posiłkiem zjedzonym z Ejbuszycami. Mieliśmy tyle do omówienia.

 
*

Wszystko wróciło do normalnego biegu: tylko głód i zimno dokuczają. Mama 
jest bardzo osłabiona po tych przeżyciach związanych ze mną. 
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*

Dwa dni temu, kiedy goliłem się stojąc przed lustrem, odkryłem, że zrobiłem 
się niesamowicie podobny do ojca. I teraz, im bardziej się sobie przyglądam, 
tym bardziej dostrzegam to podobieństwo. Przykre to jest. Nie dlatego, że nie 
chciałbym być podobny do niego. Problem polega na tym, że nie chcę przypo-
minać sobie o nim. Po pierwsze, samo wspomnienie sprawia ból, po drugie, był 
dla mnie wzorem mężczyzny i kiedy myślę o nim, czuję przede wszystkim, jaką 
miernotą jestem ja. Zaczynam żądać od siebie, aby mu dorównać, aby podążać 
jego drogami itd.

Dylemat polega jednak na tym, że chcę i mogę iść w jego ślady. Jako męż-
czyzna pragnę odnaleźć własną prawdę, a jednocześnie chciałbym czuć, że on 
zgadzałby się ze mną. 

Czuję ojca w sobie i wokół siebie, nawet kiedy nie spoglądam w lustro i nie 
myślę o nim. Prawdopodobnie połączenie fantazji i logicznego myślenia w stanie 
głodu jest inne niż w stanie sytości, ponieważ czasami myślę o całkiem głupich 
rzeczach. Myślę na przykład, że człowiek może stać się martwy jedynie w fizycznym 
wymiarze, tylko materia ulega zniszczeniu. Jeśli istnieje coś takiego jak tchnienie 
żywota – tajemnicza antymateria, która żyje wiecznie (Sprzedawca Toffi byłby 
zachwycony, gdyby to usłyszał, może Michał Lewin również). I ja, racjonalista, 
wmawiam sobie takie naiwno-mistyczne, średniowieczne bobe majses9, że na 
przykład tchnienie żywota mojego taty jest teraz we mnie, tutaj w getcie i nie 
tylko taty, ale tchnienia tych wszystkich Żydów, którzy zostali zabrani z getta, 
są tu z nami na ulicach, podwórzach, w izbach. Oni wchodzą w nas i wychodzą 
z nas. Zarówno w dzień, jak i w nocy. Doradzają nam, prowadzą nas, przeko-
nują, pocieszają, dodają otuchy, stawiają żądania. Właśnie żądania stawiają 
najczęściej, a my nie możemy tego znieść i zagłuszamy ich, przeganiamy. A oni 
nie chcą zrozumieć, jak słabi jesteśmy i nie chcą zniknąć. 

Piszę głupoty. To nic. Papier jest cierpliwy, podążam zatem dalej z moimi 
alogicznymi rozważaniami.

Czasami wydaje mi się, że przestrzeń wkoło jest pełna nie tylko dusz naszych 
bliskich, bo jeśli dusze są nieśmiertelne, to przestrzeń wypełniają dusze wszyst-
kich pokoleń, które żyły kiedyś. Jaki tam musi panować ścisk i chaos! Może  
to jest przyczyna ścisku i chaosu w duszy pojedynczego człowieka? Każdy musi 
nosić w sobie dusze swoich przodków z dalekiej przeszłości. Nasze dzisiejsze 
pragnienia, tęsknoty, pasje ciągną się w nas od tamtego dawnego początku, 
ale dokąd zmierzają?

9 Dosłownie „opowieści babci” (jid.), określenie używane w stosunku do narracji nieracjonalnych, 
obfitujących w elementy nadprzyrodzone. 
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Dokąd? – do dusz naszych dzieci. Prawdopodobnie nosimy w sobie tych, 
którzy się kiedyś narodzą, ale i tych, którzy nigdy nie przyjdą na świat.

 
*

Uważam, że coś to życie kulturalne za bardzo się w getcie rozwija. To zły znak, 
że Rumkowski i Niemcy to tolerują. Otępianie mózgów. Obniżenie czujności. Poeci 
i artyści powinni zamknąć usta. Należy bojkotować Dom Kultury. Powinniśmy 
przestać śpiewać, marzyć, czynić plany na czasy powojenne, należy być czujnym.

Dziwne jest to, że nie zważając na mróz, epidemię, sztuka rozkwita, zadając 
kłam łacińskiemu przysłowiu: Inter arma silent Musae10. Nie ma podwórka, 
gdzie nie odbywałyby się spotkania – mam na myśli przede wszystkim mło-
dzież – dyskusje, śpiewy, wspólne czytanie. A czy ja jestem z innej bajki? Mój 
Spinoza pochłania mnie coraz bardziej. Mam wielki sentyment do tych brudnych, 
potarganych stroniczek. I pomyśleć, że pomiędzy stroną czterdziestą czwartą 
i czterdziestą piątą moje życie zawisło na włosku. – W książce nie pozostał żaden 
ślad tego ważnego dla mnie momentu. A gdzie pozostał? Czy gdzieś odnotowana 
została ta noc rozedrgana zagrożeniem ludzkiego życia? Ech, niedobrze ze mną, 
fundamenty mojej racjonalności coś się rozchwiały… Właśnie teraz, kiedy należy 
być mądrym, obiektywnym, praktycznym. Muszę wziąć się w garść. Wyrzucę 
tego Spinozę.

 
*

O mało się dziś nie pokłóciłem z Rachelą. Włóczy się z tym pisarzyną Berko-
wiczem i często spotykam ich razem. Trzyma go pod ramię, a jego twarz śmieje 
się od ucha do ucha. Zatrzymujemy się, pozdrawiamy – i biegnę w swoją stronę, 
a Rachela w swoją – jakby nigdy nic pomiędzy nami nie było. Irytuje mnie to. 
O czym ona tak ciągle szczebiocze do tego batlena? A poza wszystkim on jest 
chyba z piętnaście lat od niej starszy, a do tego siwy jak starzec.

 
*

Dzisiaj to zrobiłem. Szedłem wieczorem z rękami w kieszeniach przy piętna-

10  Wśród oręża milkną muzy (łac.).
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stostopniowym mrozie. Było już ciemno, ale biały trotuar i białe mury rozjaśniały 
ten mrok. Nagle widzę ich obydwoje w odległości dwóch kroków ode mnie: Ra-
chelę i Berkowicza. Stoją pod lampą gazową, a z ich ust i nosów unosi się para. 
W ciemności obie te twarze wyglądały jak dwa czerwone buraki. Daszek założonej 
na bakier maciejówki11 Berkowicza był przekrzywiony aż na czubek głowy. Trzy-
mał jakiś papier w dłoni i ustawiając się do światła czytał jej coś. Ona, objąwszy 
latarnię, stała z oczami wpatrzonymi w Berkowicza. Obiektywnie rzecz biorąc, 
był to bardzo komiczny obrazek i część przechodniów rzeczywiście uśmiechała 
się pod nosem na ich widok. Dla mnie jednak był to cios w serce. Zatrzymałem 
się obok nich i zawołałem Rachelę. Nie usłyszała. Podszedłem jeszcze bliżej, 
całkiem blisko i pociągnąłem ją za rękaw: – Serwus Rachelo! – zawołałem.

Obydwoje spojrzeli na mnie jak przebudzeni ze snu. Szybko jednak oczy Ra-
cheli rozbłysły i wyciągnęła do mnie rękę: – Gdzie idziesz? – zapytała.

– Pospacerować – powiedziałem i spojrzałem jej prosto w oczy, ignorując jej 
kompana. – Chodź ze mną – zwróciłem się do niej rozkazującym tonem.

Zwróciła głowę do swojego towarzysza, a ja zrobiłem to samo. Obserwował ją 
tak płomiennymi oczami, że byłem gotowy dać mu w zęby. Uśmiechał się głupio, 
a ten papier, który drżał mu w dłoni, trzymał wyciągnięty w jej stronę: – Weź, 
przeczytaj sama – rzekł. Najpierw podał jej rękę, a potem wyciągnął ją do mnie. 
Uścisnąłem jego dwa palce, po czym pociągnąłem Rachelę za sobą. Wlokłem ją 
tak szybko, że musiała się zatrzymać i poprosić, abym nie spieszył się tak, bo 
brakuje jej sił. A czy ja miałem siły? Nerwy mnie niosły.

Miała na głowie ciemnoniebieski kaptur z grubej wełny i w ciemności wydawało 
się, jakby miała niebieskie włosy. Ładnie wyglądała w tej wieczornej poświacie 
śniegu i lamp gazowych. Sprawiała wrażenie delikatnej, subtelnej i to wywołało 
we mnie złość: – Czemu włóczysz się z nim? – zapytałem. Nie odpowiedziała 
mi, co jeszcze bardziej mnie zezłościło: – Nie mogę zrozumieć, co takiego w nim 
znajdujesz. Widzę cię z nim prawie każdego dnia. 

– Widzisz mnie każdego dnia? – obrzuciła mnie zdumionym spojrzeniem.
– Prawie.
– A ja nie widziałam cię już dziewięć dni – zrobiła minę urażonej madonny. 
– Czemu patrzysz na mnie z takim wyrzutem? – zapytałem. – Dlaczego 

włóczysz się z obcymi facetami?
– Nie włóczę się z obcymi facetami – powiedziała. – On wie, że cię kocham.
– Zatem kręci się wokół ciebie, choć wie o tym i wie, że robisz to po to, aby 

się ze mną podroczyć.
– To nie jest tak, nie chcę się z tobą droczyć.
– No to wyjaśnij mi dlaczego to robisz?

11 Maciejówka – rodzaj czapki z daszkiem i okrągłym denkiem, w Polsce kojarzona przede wszyst-
kim jako nakrycie głowy organizacji strzeleckich i żołnierzy Legionów Polskich.



– Nie wiem dlaczego.
Długo milczeliśmy. Zrobiło nam się bardzo zimno i weszliśmy do bramy. 

Zostało parę minut do godziny policyjnej. Przycisnąłem Rachelę do siebie, żeby 
było nam cieplej. W ciemności zobaczyłem, że oczy nabiegają jej łzami, czym 
mnie rozczuliła. Objąłem ją mocniej: – Rachelciu, ty jesteś moja… Czemu nie 
możesz tego zrozumieć?

– Wyjaśnij mi… – szepnęła.
Nie wiedziałem, co mam jej wyjaśnić i powiedziałem po prostu… – Masz rację.
Ona na to: – Jeśli mam rację… Czy to sprawi, że będziesz mnie bardziej kochał?
W nocy nie mogłem zasnąć. Myślałem o spotkaniu z Rachelą. Parę rzeczy 

stało się dla mnie jasne: po pierwsze, że mogę ją stracić na zawsze; po drugie, 
że ją kocham; po trzecie, że tęsknię, aby się uwolnić od niej. Jednym słowem: 
niezły chaos. Od tych rozważań zgłodniałem. Zeżarłem połowę mojej jutrzejszej 
racji chleba, a teraz, o drugiej w nocy, siedzę i opisuję to wszystko.

 
*

Byłem dziś u Racheli i powiedziałem jej o tych trzech „chaotycznych” prawdach, 
które stały się wczoraj dla mnie jasne. Odparła, że nie jest nimi zaskoczona i że 
wiedziała o tym wszystkim od dawna. Dodała też, że Berkowicz namawiał ją, 
aby z nim zamieszkała, ale odmówiła, ponieważ mnie kocha. Po tej wymianie 
poglądów wszystko między nami stało się jasne i proste. Ścisnąłem jej rękę 
w moich dłoniach i rzekłem: – Rachelciu… Chcę stać się mężczyzną. – Kiedy to 
powiedziałem, z przejęcia aż ścisnęło mnie w gardle. – Muszę odejść od ciebie… 
daleko… pobyć sam. – Naprawdę nie wiem, skąd znalazłem siłę, aby to z siebie 
wyrzucić. – Twoja miłość jest dobra, piękna – kontynuowałem – ale nie jestem 
na nią gotowy. Pęta mi skrzydła… Muszę się wyzwolić… Nie wiem czemu… ale 
czuję, że tak musi być. Czuję… jestem pewien, że wrócę do ciebie… – W tym mo-
mencie musiałem trochę odczekać, żeby napięcie nieco opadło. Długo milczałem, 
trzymając głowę obok jej głowy. Po chwili miałem siłę, aby dodać: – Możliwe, że 
moje uczucia nie są obecnie wiarygodne. Nie mogę ci niczego obiecać i ty nie 
musisz mi obiecywać, że będziesz czekać. Niczego sobie nie obiecujmy…

Kiedy ją zostawiłem, poczułem się lżej, ale nie lekko. Skończył się pewien 
rozdział w mym życiu.

 
*

Mama umarła. – Dwie noce temu. – Zostałem sam na świecie. 

Rozdział  
dwudziesty trzeci



Rozdział  
dwudziesty trzeci
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Na podwórzu resortu metalowego wystawione były części maszyn, zardzewiałe 
kotły i wszędzie piętrzyły się przykryte śniegiem stosy żelaznych odpadów. Ścia-
ny budynków trzęsły się, szyby brzęczały drżąc, jakby chciały wypaść. Bliższe 
i dalsze młoty waliły – rozlegał się przenikliwy, niosący się jak echo dźwięk ude-
rzenia metalu o metal. Wszędzie roznosiły się hałasy – szlifowanie, zgrzytanie, 
piszczenie, piłowanie.

Rachela miała sporo schodów do pokonania. Drzwi do hal stały otworem 
i w powietrzu siwym od pyłu wynurzyły się przed nią maszyny niczym czarne po-
twory, czyniące ten ogłuszający zgiełk. Obok nich stały urządzenia innego typu: 
maszyny ze zmęczonymi twarzami, sczerniałymi rękami i oczyma, których białka 
błyszczały niby maleńkie lampki. Część tych ludzi-maszyn, ubranych w brudne 
kombinezony, zwróciła w stronę Racheli zmęczone, ciemne twarze, odsłaniając 
w powitalnym uśmiechu rzędy jaśniejących zębów. To byli jej uczniowie, których 
uczyła w szkole urządzonej nielegalnie na fabrycznym strychu. 

Podłoga na stryszku drżała i kołysała się pod stopami na skutek wypełnia-
jącego cały budynek hałasu. Nad jej głową, nad dachami hulał wiatr, prósząc 
zlodowaciałym śniegiem, który uderzał w zamarznięte szybki. 

Mimo roznoszącego się wokół zgiełk, Racheli wydawało się, że panuje tutaj 
kompletna cisza. Weszła do bocznej kanciapki, która służyła jako pokój nauczy-
cielski i wyjęła potrzebne jej książki. Potem zaczęła przechadzać się po „klasie” 
pomiędzy ławkami, których rzędy wyrównywała. Przesunęła tablicę. Lubiła  
siedzieć jak najbliżej uczniów, a już najbardziej przysiąść sobie na ławce, z twarzą 
zwróconą ku klasie. Wybrała ławkę w środkowym rzędzie, naprzeciwko ucznia 
Frejmana. Był uroczy, miał czternaście lat i mieszkał sam. Wyskoczył z wagonu 
w czasie szpery. Miał wielkie, czarne oczy, a kiedy przysłuchiwał się prowadzącej 
lekcję Racheli, zwykł trzymać otwarte usta, jakby to nimi chciał słuchać. 
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Za Frejmanem siedzieli bracia Zającowie, jeden dziesięciolatek, drugi trzy-
nastolatek, a obaj wyglądający na osiemnaście lat. Oni też zostali sami. Z boku 
siedział wyrośnięty Zanger, który miał już piętnaście lat, a pod kombinezonem 
nosił czyste koszule, zawsze miał w ustach cukierki toffi, a w domu – rodziców. 
Obok Zangera siedział dwunastoletni Birman, który pisał ładne wypracowania. 
Miał drobną, inteligentną twarzyczkę i niebieskie, chore oczy. Za nim siedział 
chłopak o strasznym nazwisku: Tojter1. Wyglądał tak, że można było pomyśleć, 
iż nazwisko, które nosił, jego samego przerażało, ponieważ oczy miał zawsze 
pełne strachu i chodził przygarbiony w taki sposób, jakby już oczekiwał śmier-
telnego ciosu. Jego sąsiadem był Samek, który miał kiedyś tatę – profesora 
chemii i mamę – baletnicę. Samek mówił po polsku i był z tych, którzy zwątpili 
we wszystko. 

W klasie było paru chłopaków, bez których obecności na lekcjach nauka nie 
szła dobrze. Byli też tacy, których nieobecność sprawiała Racheli przyjemność, 
ponieważ albo nie pozwalali się jej skoncentrować, albo już sam ich widok wy-
woływał w niej poczucie, że wszystko, co tutaj robi, jest pozbawione sensu, albo 
ich gorzkie, bezczelne, szydercze słowa przytłaczały ją. 

Postawiła menażkę w kącie, dzieci nie powinny jej zauważyć. Wstydziła się 
tego, że dostaje zupę za ich kształcenie. Zaczęła przechadzać się wzdłuż i wszerz 
strychu. Mróz szczypał w palce u rąk. Jakiś czas temu inspektor – nauczyciel 
Dawidowicz, załatwił trochę opału i rozpalano w piecyku, ale ostatnio było zimno. 
Rachela mocniej owinęła się płaszczem i postawiła kołnierz.

Usłyszała kroki, wiele kroków – lekkie i rytmiczne, ociężałe i zmęczone. 
Podeszła do tablicy i czekała, aby przywitać uczniów. 

Stryszek opanowany został przez szesnaście ciemnych diabełków. Szesnaście 
zmęczonych twarzy rozgorzało blaskiem szesnastu par oczu i to ciepło skierowane 
w jej stronę rozgrzało jej ciało. W takim momencie miała pewność, że zawód, 
który sobie wybrała, kiedy była jeszcze małą dziewczynką, był najpiękniejszą 
profesją pod słońcem. Rozpięła płaszcz i usadowiła się na ławce. Zdjęła ręka-
wiczki, położyła otwartą książkę na kolanach i spojrzała na klasę. Jej ulubieni 
uczniowie byli tutaj. Te brudne, umazane smarem twarze miały otwarty, szczery 
wyraz. Ich brudne, czarne ręce spoczywały na kolanach.

– Poznamy dzisiaj opowiadanie Pereca Nisim ojfn jam2 – oświadczyła i uniosła 
książkę. – W Holandii – zaczęła czytać – w na wpół zatopionym domku, przy 
brzegu morza mieszkała pewna niema dusza3 – żydowski rybak o imieniu Satie…

1  Tojter oznacza w jidysz – martwy. 

2  Icchak Lejbusz Perec, Nisim ojfn jam (Cuda na morzu), Warszawa 1914.

3 Niema dusza – określenie używane w stosunku do osób nieznających języka hebrajskiego; zazwy-
czaj w odniesieniu do kobiet.
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Strych zniknął, stał się morzem. Satie łapał ryby, a jego żona suszyła sieci. 
Dzieci Satiego tarzały się w piachu szukając bursztynów… Satie niewiele wie-
dział na temat tradycji żydowskiej. Miał daleko do gminy i mieszkał sam jeden 
pośród gojów. Ale morze nie opuściło go. Ojciec Satiego, dziadek i pradziadek, 
zginęli na morzu. Taką siłę ma morze. Było groźnym wrogiem człowieka, często 
zdradliwym… a tak je kochano… miało w sobie taką siłę przyciągania, że nie 
można było się od niego oderwać… Chciało się na nim żyć i na nim umrzeć… 
 Szesnastu chłopców kołysało się i płynęło po wzburzonym, potężnym morzu. 
Nie mogli się od niego oderwać… Chcieli na nim żyć i na nim umrzeć.

Rachela jak przez mgłę zauważyła nadejście inspektora Dawidowicza, który 
z daleka policzył głowy obecnych uczniów i wszedł do „pokoju nauczycielskiego”. 
Mimo że Rachela dobrze znała tę historię, sama się w nią wciągnęła. Nabiera-
ła teraz zupełnie innego wydźwięku, dawała się inaczej odczuć. Tutaj, na tym 
stryszku, fantazja Racheli zestroiła się z fantazją tych szesnaściorga dzieci.

…Był dzień przed Jom Kipur4 i Satie miał swoją tradycję żydowską – łapał 
wielką rybę i szedł z nią do miasta, zachodził do synagogi, słuchał jak chazan 
i chór śpiewają, zjadał rybę po zakończeniu postu… Idzie więc teraz Satie zła-
pać rybę… Na wschodzie morze lekko się kołysze, ledwo da się wyczuć jakieś 
podmuchy, niemal nie słychać jego pomrukiwania. Rozciągnie się leniwie, 
zastygnie, spiętrzy. Ale łańcuch łódki Satiego ostrzega: „Nie, nie rób tego…”, 
a i sąsiedzi rybacy mówią: „Nie”. Stary, bosy mężczyzna pokazuje Satiemu 
mały, czarny punkcik na niebie i mówi: „Z tego rozrasta się chmura… masz 
żonę i dzieci, Satie”. – „I Boga w niebiosach”, odpowiada Satie. I oto już jest na 
morzu, a ono kołysze się coraz mocniej. Na niebie wzeszło już słońce, ale jego 
blask przeniknięty jest wilgocią, takie zapłakane słońce… A Satie wyciąga próżne  
sieci…

…W dach strychu uderzył złowieszczo kawałek papy, którą wiatr oderwał 
i porwał ze sobą… Klasa kołysze się posępnie, lękliwie, także Rachela kołysze 
się wraz ze swymi uczniami.

Potem nadchodzi burza. Morze rozkołysane, fale sięgają coraz wyżej, wy-
żej… Ale oto jest i ryba, Satie musi ją złapać. Ryba jednak zwodzi go i mami… 
W Satiem wszystko wyrywa się, żeby zawracać, ale ryba wabi go, by płynął 
dalej, a i wiatr popędza z dziką furią, uderzając niczym rózga i jeszcze bardziej 
wzburzając morze. A morze buzuje i kipi, tysiąc basów gra w jego trzewiach, 
a w falach dudni bębnienie kotłów. Serce Satiego wali: „Do domu! Do domu!”. 
Unosi wiosło. Łódką miotają fale niczym łupinką orzecha, ale w zaślepieniu znów 
coś go ciągnie dalej w morze… Nagle w falach widzi ciało swej żony, która woła 
go: „Satie, pomocy!”. Znów kieruje łódkę do powrotu, znów zmaga się z falami. 

4 Jom Kipur – Dzień Pokuty i Pojednania, jedno z najważniejszych świąt żydowskich, w którym obo-
wiązuje zakaz pracy i ścisły post.
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Nagle przypomina sobie: dzisiaj Jom Kipur i wypuszcza z dłoni wiosło. „Zrób ze 
mną” – krzyczy w niebo – „co chcesz, w Jom Kipur nie wiosłuję”. 

Rachela przeczytała jeszcze parę linijek, ale usłyszała pomiędzy ławkami jakiś 
hałas. To Frejman. Wali pięścią w ławkę. Wstaje i obraca w stronę Racheli pełną 
cierpienia twarz. Jego przenikliwe oczy są pełne zatroskania: – Ta opowieść jest 
nic niewarta! – wykrzykuje na cały głos.

Wiatr uderza całymi garściami sypkiego śniegu w zamarznięte szybki stry-
chu. Huczy w rurach zimnego piecyka. Rachela głęboko westchnęła i otuliła się 
szczelniej płaszczem. Przesunęła dłonią po włosach, poprawiła je i nagle wydało 
jej się, że jest panną Diamant, ma siwe włosy, jest nauczycielką – staruszką, 
a Frejman jest właśnie nią, Rachelą. – Siadaj Frejman – powiedziała spokojnie. 
– Dokończmy najpierw czytanie.

Skierowała wzrok z powrotem na książkę. Satie śpiewa nigun, który nagle 
mu się przypomniał: melodię śpiewaną przez chór w każde święto Jom Kipur, 
Satie pragnie umrzeć ze śpiewem na ustach…

Rachela czuje, że już cała klasa buzuje. Tumult narasta. Frejman znów wstaje 
z rozpłomienionym wzrokiem: – Jeśli ja byłbym Satiem – denerwuje się – nie był-
bym takim naiwnym idiotą!… Gdybym był Satiem, do ostatnich sił wiosłowałbym 
i nie chciałbym umrzeć ze śpiewem na ustach… Kiedy byłbym Satiem, nikomu 
nie pozwoliłbym, aby czynił ze mną, co chce, nawet Bogu! 

Las czarnych, wysmarowanych rąk uniósł się ku górze. Racheli zrobiło się 
jeszcze zimniej od atmosfery, którą wyczuła. To był ten moment. Ta chwila, kie-
dy powinna pokazać, jaką jest nauczycielką. Poczuła się tak niedoświadczona. 
Opanowała się jednak, ogarnęła wzrokiem klasę, która była zarówno jej klasą, 
jak i klasą panny Diamant. Cierpliwie, kiwając zachęcająco głową, pomogła tym 
młodym ustom wyrzucić z siebie to, co miały do powiedzenia. 

Trwała zagorzała dyskusja, gdy inspektor Dawidowicz zbliżył się do niej 
i oświadczył, że lekcja już się skończyła. Wyglądał jak polski szlachcic, był bardzo 
kulturalny zarówno w swoich manierach, jak i w sposobie mówienia. Tym razem 
jednak poprosił ją do kanciapki nauczycielskiej i szorstko zwrócił jej uwagę: – 
Następnym razem, panno Ejbuszyc, proszę nie siedzieć w płaszczu w czasie 
lekcji. To jest niepedagogiczne i nie robi dobrego wrażenia na uczniach. Musimy 
budować atmosferę instytucji edukacyjnej, a nie tramwaju. 

Chciała go zapytać, dlaczego właściwie siedzenie w płaszczu w zimnej klasie 
musi wywoływać atmosferę tramwaju, ale on trzymał już swoje książki pod pachą 
i szykował się, aby przejąć klasę i rozpocząć lekcję arytmetyki. Jak tylko wyszedł, 
rozległ się dyskretny dźwięk dzwonka, który wywołał poruszenie na strychu. Pan 
Dawidowicz otworzył boczne drzwiczki i wypuścił przez nie chłopców, jednego 
po drugim. Rachela doskoczyła do okna, stanęła na ławce i zobaczyła na ulicy 
niemieckie auto.

Weszła do biura, aby tam przeczekać, aż komisja odjedzie. Wkrótce usłyszała 
wiadomość: komisja pojawiła się w związku z sześcioma wagonami maszyn 
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do obróbki metalu, które przywieziono do getta. Maszyny pochodziły z obozu 
w Poniatowej, który został zlikwidowany5, a komisja przybyła, by postanowić, czy 
należy je wstawić do istniejącego resortu metalowego, czy należałoby dla nich 
zorganizować nową fabrykę. Pracownice biurowe rozważały, co stało się z ludźmi, 
którzy przy tych maszynach pracowali w obozie w Poniatowej. 

Po odjechaniu komisji Rachela wzięła swoją zupę i zjadła „obiad”, stojąc obok 
okienka kuchennego. Gdy podniosła wzrok znad menażki, zobaczyła Berkowicza, 
który stał obok niej. Nos miał czerwony i zimny, twarz – siną. Wymęczone oczy 
patrzyły spod ciężkich okularów, z roześmianych ust buchała para: – Urwałem 
się na chwilę z punktu gazowego – powiedział – tylko na chwilkę. Niech pani 
pójdzie ze mną. Tam jest ciepło.

Wzięła go pod ramię i pochyliła się ku niemu: – To niemożliwe.
Nie mogli rozmawiać. Wiatr uderzał i dmuchał w twarze, aż zapierało dech. 

Kiedy mijali Bałucki Rynek byli niemal niesieni przez jego porywy, hulał jak 
szalony zarówno tu, jak i w wąskich ulicach. Wpychał się między twarze Racheli 
i Berkowicza, jakby chciał je oderwać jedną od drugiej albo znów potarmosić 
trochę poły ich płaszczy. Powieki mieli ciężkie, zesztywniałe od mrozu, podobnie 
jak rzęsy pokryte sopelkami lodu. Wzrokiem mogli objąć jedynie kawałeczek 
powierzchni chodnika. Od czasu do czasu Rachela zerkała na swego towarzysza. 
Jego nabrzmiałe, popękane, czerwone wargi wyglądały niczym otwarta rana. 
Objął jej dłoń w swojej kieszeni i krzyknął jej do ucha: – Mam nowy rozdział!

Wiatr jednak zapierał oddech i Rachela nie mogła nic odpowiedzieć. Wtuliła 
twarz w kołnierz płaszcza i niczym ślepiec pozwoliła się prowadzić Bunimowi. 
Wprowadził ją do punktu gazowego, podał chochlę gorącej wody i nie pozwolił 
jej odejść, zanim nie przyrzekła, że przyjdzie do niego wieczorem. 

 
*

Z wieczornego mroku wyłoniła się chatka Berkowicza, rozedrgana w mroź-
nej potędze zimy. Dach pokryty był grubą warstwą śniegu, iskrzył się i srebrzył 
diamentowo. Wokół niego zwisały długie sople lodu niczym frędzle ciężkiej, 
kosztownej zasłony. Z zamkniętych okiennic i sterczących belek ściennych też 
zwisały sople, ale cieńsze, delikatniejsze, jak świeczki czekające na dłoń, która je  
zapali. 

5 Obóz pracy w Poniatowej (36 km od Lublina) istniał od jesieni 1942 r. do jesieni 1943 r., kiedy to 
4 listopada Niemcy zamordowali tam 14 000 Żydów w ramach tzw. operacji „Erntefest” (Dożynki). 
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Wewnątrz chatynki ściany lśniły i skrzyły się pasami zamarzniętego śniegu, 
który dostał się tutaj przez szpary w deskach. Do okna były sztywno przyczepione 
podarte, szarobiałe draperie – zamarznięte pajęczyny.

W kuchni panował półmrok. W kącie świeciło skąpe światło. Wyłonił się 
stamtąd Berkowicz i powoli zbliżył do Racheli. Odwinęła kaptur, ale nie miała 
odwagi rozpiąć płaszcza. Podeszła do kąta, z którego rozchodziło się światło. Na 
krześle stała blaszana miednica. – Pierze pan? – zapytała, unikając spojrzenia 
w rozpromienioną twarz Berkowicza, zmieszana tym, że wyciera mokre ręce 
jakąś szmatą. 

– Namaczam koszulę… miałem czajnik gorącej wody z punktu gazowego. – 
Wybełkotał i ruszył w stronę pokoju. – Proszę wejść tutaj…

Na początku ich znajomości nigdy nie wpuszczał jej do innych pomieszczeń, 
ostatnio jednak podejmował ją właśnie tam i wyglądało, jakby chciał, żeby czym 
prędzej opuściła kuchnię. Nie chciał, aby widziała, jak nieporadnie prowadzi 
swoje gospodarstwo domowe.

W pokoju było ciemno. Bunim nigdy nie zapalał tu światła elektrycznego. 
Rachela poruszała się z rękoma wyciągniętymi do przodu, aż wymacała łóżeczko 
Blimele i usiadła na nim. 

Bunim przyniósł świeczkę z kuchni. – Nie wiem, czy powinienem dzisiaj 
to czytać – powiedział – może lepiej jutro. Koszula wyschnie i… będę trochę 
czystszy… – po paru minutach już leżał na jej kolanach nowy rozdział. Porąbał 
krzesło i rozpalił w piecyku. Kiedy ogień rozpalił się, przysypał go odrobiną pyłu 
węglowego i piaskiem. – Tak – mruknął – ogień utrzyma się w czasie czytania 
tego rozdziału. 

Zimny piec był posępny, ale ciepły piec w posępnym pomieszczeniu był nie 
do zniesienia. Ogień, który Bunim rozniecił, zaczął syczeć, płomienie stawały się 
coraz jaśniejsze, unaoczniając opuszczenie tego mrocznego domostwa. Rachela 
czuła jakby ściany chciały ją stąd przepędzić, nie pozwalały jej siedzieć. Zadawały 
jej udrękę łóżka, lustro, wózeczek z lalką pod oknem, na którym stał brudny, 
pusty wazon, nad nim zaś wisiały zesztywniałe, podarte zasłony. Pomiędzy 
oknami wisiała mała, czerwona, aksamitna poduszeczka w kształcie serca. Było 
w nią wbite parę igieł i szpilek. Z jednej igły zwisała aż do ziemi cienka, czarna  
nitka.

Berkowicz wyciągnął z szafy damski płaszcz i zarzucił go na ramiona Racheli 
niczym pelerynę. Zrobiło jej się gorąco i duszno, miała ochotę zrzucić ten płaszcz 
i uciec, ale nadal siedziała na łóżeczku Blimele i pozwoliła Bunimowi okryć jej 
nogi kołderką córeczki. Usiadł obok. Jego nastroszone włosy wokół głowy wy-
glądały jak szara korona ze sztywnych, powykrzywianych rogów, sterczących na 
wszystkie strony. Pod pofałdowanym i chorobliwie bladym czołem, spomiędzy 
opuchniętych powiek i nabiegłych policzków, jego szare oczy patrzyły spod szkieł 
ciepło, prosząco. Popękane wargi niczym bolesna rana płomieniście czerwieniały 
na tle posiniałej twarzy:
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– Ahawe6… – usłyszała szept, a może tylko jej się zdawało?
Rachela podniosła rękopis z kolan przykrytych kołderką Blimele i podała go 

Bunimowi: – Nu? 
Zaczął czytać gorączkowo, szybko, pomrukując jak nauczyciel, kołysząc 

się w rytmie strof. Był to rozdział o zimie i młodym człowieku, którego złapano 
w czasie ucieczki z getta i powieszono na placu rybnym. Wiersz opiewał jego 
spokojny, dumny marsz poprzez śnieg do szubienicy, a szczególnie ślady, jakie 
ten młody człowiek zostawiał za sobą. W utworze wybrzmiewała wolność tej szyi, 
na którą nakładano pętlę i jak echo powtarzały się słowa głównego bohatera 
poematu – Isroela Nobla: „Nie należę do nikogo, nikogo, nikogo… Wasze jest 
tylko ciało, ale nie dusza…!”.

Bunim kołysał się i kiwał nad kolanami Racheli, wspierając się na niej jakby 
była pulpitem. Czytał o wiśniowym drzewie, z którego gałęzi wylatuje biała gołębica 
niosąc spokój zbolałemu ciału gettowej nocy. Czytał o tej nocy – głębokiej jak 
westchnienie, wysokiej jak szloch, poplątanej jak labirynty koszmarów. Ścisnął 
dłonie w pięści i opuścił je na kolana Racheli. Nagle głos urwał się. Rozdział był 
skończony. Obydwoje niemal nie wiedzieli, jak do tego doszło, ale pocałunek stał 
się kropką wieńczącą ostatnie słowo końcowej linijki poematu.

Wydawało jej się, że jego usta są tą aksamitną, czerwoną poduszeczką 
w kształcie serduszka, wiszącą na zamarzniętej ścianie, ponakłuwaną szpilkami 
i igłami. Pozostawiła wargi na tych poranionych ustach, a dłońmi objęła siwą 
głowę i pogładziła drapiące, nieogolone, napuchnięte policzki. Szybko wtuliła się 
cała w niego, pozwalając mu wyssać z niej pociechę, której szukał. 

Otoczył ją uściskiem swego ciała, ale po chwili wyrwała się i wstała. Pomógł 
jej otulić się płaszczem, zawiązać kaptur pod brodą. Przystała na to, że musi 
odprowadzić ją do domu. 

Szli ulicą jak dwoje ślepców. Trzymał jej dłoń w swojej kieszeni i tak prowadzili 
się nawzajem. 

– Przyjdzie pani jutro? – zapytał. 

 
*

Ostatnio, kiedy była sama w domu, przyszedł jej do głowy pomysł, aby 
wyciągnąć futerko, które Mosze dał jej w prezencie. Siedziałaby sobie w nim 
nad książką, którą czytała i ogrzała się. Nie miała jednak odwagi tego zrobić. 
Obawiała się myśli, jakie będą ją nachodzić, kiedy otuli się tym ciepłym futrem.  
 

6  Miłość (hebr.).
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Będzie myśleć o tej dziewczynie, która kiedyś okrywała się nim, dziewczynie, 
która może była w jej wieku – i już nie będzie starsza.

Dopiero wczoraj wieczorem siedziała na łóżeczku Blimele okryta płaszczem 
Miriam, na nogach mając kołderkę jej córeczki. I dziś rano, parę minut przed 
wyjściem do pracy, ośmieliła się. Wyciągnęła futro z pokrowca, do którego było 
zapakowane i założyła. Poczuła ciepło, miły dotyk na karku i nie obawiała się 
myśli, jakie będą ją nachodzić. Myślała o tym, o czym bała się myśleć – i z przy-
jemnością spacerowała po pokoju, przeglądała się w lustrze i uśmiechała do 
siebie. Z żalem zdjęła futro, z powrotem zapakowała do pokrowca i odłożyła na  
łóżko. 

Ubrała się w stary, przetarty mundurek gimnazjalny, owinęła wokół szyi stary 
szalik Mojszego, wzięła menażkę, zaczepiła jej rączkę na pasku, włożyła łyżkę 
do kieszeni i wyszła z domu.

Wpadła w ramiona Berkowicza.
– Czekam tu na panią – zamrugał oczami. – Wymknąłem się z punktu ga-

zowego… Nie ma „konsumentów”. I… mam wiersz! – Pociągnął ją z powrotem 
do przedsionka, stanął na schodku i wyciągnął z kieszeni pół stronicy papieru 
buchalteryjnego: – Ahawe… taki ma tytuł… – Czytał szybko, jak miał w zwyczaju, 
gorączkowo, zacinając się. Rachela stała stopień niżej i Bunim kołysał się nad 
jej głową. Jego głos galopował rytmicznie: niósł słowa, rozpraszał je na sylaby, 
rozdrabniał na dźwięki. Czytając wycierał ręką mokry nos, wilgotne, poryte bruz-
dami czoło, brwi. Na koniec złożył karteczkę i podał jej. Przetarł okulary i wyszedł 
z nią na ulicę. Na dworze włożył jej dłoń do swojej kieszeni i zapytał: – Gdzie ma 
pani pierwszą lekcję? 

– W resorcie krawieckim – odpowiedziała.
Szli w milczeniu. Para buchała z ich ust i nosów. Rachela chroniła twarz 

przed zimnem, chowając ją za ramieniem Bunima. Zatrzymali się przed resortem 
krawieckim. 

– Przyjdzie pani wieczorem? – zapytał. 
Przyszła wieczorem.
Bunim rozpalił ostatnim krzesłem oraz parą drzwiczek od stojaka na wodę 

i w pokoju zrobiło się ciepło. Chciał, aby Rachela usiadła na łóżeczku Blimele. 
Posłuchała go. Miał na sobie wypraną koszulę i kraciastą marynarkę, a na niej, 
z boku, sterczał przekrzywiony krawat. Był ogolony, a siwe włosy miał uczesane. 
Wyglądał młodo i odświętnie. Radość, tak często zmieszana ze smutkiem, która 
malowała się na jego twarzy, kiedy patrzył na Rachelę, tchnęła teraz spokojem 
i opanowaniem. Posępność jego przymrużonych oczu rozpraszał spokojny uśmiech. 

– Proszę zdjąć płaszcz – zasugerował – dzisiaj nie będzie zimno. – Rozpiął 
jej płaszcz i rozwiązał baszłyk pod brodą. Gęstwina brązowych włosów wypadła 
spod kaptura i zmierzwione loki opadły jej na czoło i policzki. – Dzisiaj będzie 
jasno – powiedział i pierwszy raz w tym zawsze ciemnym pokoju zapalił światło 
elektryczne.
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Utkwiła w nim wzrok, jakby bała się rozglądać. Jego wargi poruszały się, 
mamrotał coś cicho i niezrozumiale. Wziął ją za rękę, jakby chciał jej dodać 
odwagi – i razem rozejrzeli się.

W kącie stała garderoba z lustrem, w którym odbijała się przeciwległa ściana 
z dwoma oknami zasłoniętymi szarawymi, sztywnymi zasłonami, a między oknami 
– ta czerwona poduszeczka w kształcie serca. Pod jednym z okien – wózeczek 
z Lili – lalką Blimele. Niebieskawy wózeczek z postawioną budką. Łatwiej było 
patrzeć na odbicia w lustrze niż na same te rzeczy. Bunim jednak pociągnął 
ją za rękę, aby wstała i razem z nią obrócił się w stronę pokoju. Podprowadził 
ją do wózka dla lalek i wyjął Lili. Podał ją Racheli, pozwalając, aby potrzymała 
przez chwilę i zanim ją odłożył z powrotem, pokazał jej napisane fragmenty 
poematu, którymi Lili miała wyścielone posłanie. Przykrył lalkę małą kołder-
ką i zaprowadził Rachelę z powrotem do łóżeczka Blimele. Zwykli tu siedzieć 
w ciemności przy świetle świecy. Teraz chciał, aby obejrzała to posłanie, dotknęła  
ręką. 

Podprowadził ją także do małżeńskiego łóżka, w którym spał kiedyś z Miriam. 
– Pierwszy raz pościeliłem to łóżko – szepnął – na pani przyjście. Powiódł 

ją do stołu i patrzył, jak Rachela kładzie na nim ręce. Tutaj on, Miriam i Blimele 
jadali posiłki. Na stole leżał biały obrus. – To na pani przyjście – powiedział. – 
I widzi pani?… Zamiotłem podłogę… – zostawił ją stojącą i zniknął w kuchni. Po 
chwili zjawił się z powrotem z talerzem w dłoni. Kroczył powoli, aby nie wylać 
ani kropelki. Postawił talerz na nakrytym biało, pustym stole i pobiegł po łyżki. 
Ostrożnie przystawili stół do dużego łóżka, na którym usiedli. Podał jej łyżkę: – 
Nie odmówi mi pani – szepnął.

Zjadła z nim jego dzienny przydział zupy, wysączyli ją z jednego talerza.
Ich głowy, a zatem również oczy i wargi, zbliżyły się. Mieszała się para lecąca 

z ich ust. 
– Ty… – Rachela usłyszała mamrotanie.
– Ty…
– Mów mi Symcha.
– Symcha.
Talerz był już opróżniony. Bunim, jąkając się, zaczął wyrzucać z siebie po-

spiesznie słowa. Mówił o sobie, o niej – o Racheli, o Miriam i Blimele, o tym 
malutkim słoneczku, które nie miało jeszcze imienia, oraz o getcie. Ciężar tego, 
co miał do powiedzenia, spowodował, że Bunim musiał wstać. Trzymając ręce 
w kieszeniach, zaczął spacerować po pokoju. W końcu z mówienia przeszedł 
do mruczenia pod nosem. Mruczał chasydzkie niguny: ekstatyczne, żarliwe, 
pochłaniające. Nagle doskoczył do Racheli, poderwał ją z łóżka, wziął na ręce 
i uniósł do góry ponad siebie. 

Nogi mu zadrżały, kolana się ugięły i obydwoje upadli na podłogę. Pozostali na 
niej, siedząc w ciszy. Uśmiechali się zawstydzeni. Przez dłuższą chwilę przyglądali 
się sobie. Potem wzrok Racheli powędrował w stronę ściany, skąd po podłodze 
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ciągnęło zimno. W kącie była szpara w deskach, rozmiarów i kształtu orzecha, 
wiatr i śnieg dostawał się przez nią do środka. 

– Dlaczego pan jej nie zapcha? – zapytała. – Nie ciągnęłoby tu aż tak.
Przetarł swoje krótkowzroczne oczy. Zawstydzony uśmiech wciąż jeszcze był 

na jego ustach: – Kiedy byłem sam, przychodziła tamtędy myszka… Wiersz też 
czasem stamtąd nadchodził… Mów mi „ty” – przypomniał jej. – Jeśli będziesz 
przychodzić do mnie, załatam ją.

– A którędy będzie przychodzić wiersz?
– Przez ciebie… Ahawe.
Zerwała się na nogi: – Muszę biec.
Odprowadził ją do domu.

 
*

Każdego ranka Bunim czekał na Rachelę, często z wierszem w dłoni. Wycze-
kiwał na nią także po pracy. Wieczorami odprowadzał ją na zebrania. A potem 
znów na nią czekał. W końcu zaczął też zachodzić do mieszkania i czekał na 
nią na górze. Zaznajomił się Blumcią oraz Szlamkiem i od czasu do czasu jadł 
z nimi kolację. Tak się zadomowił, że Rachela przestała się dziwić, że wszędzie 
go spotyka, gdziekolwiek by poszła, gdziekolwiek by przebywała. Stało się 
bardziej niż naturalne, że skądkolwiek by wyszła, on będzie stał gdzieś pod 
murem budynku albo pojawi się zza rogu. I jeśli nie zauważyła go od razu, już 
automatycznie szukała wzrokiem czarnego, niezgrabnego zimowego płaszcza 
z futrzanym kołnierzem, czupryny siwych włosów, twarzy z okularami w grubych 
oprawkach, a pod nimi pary małych, płomiennych oczu, które wyskoczą jej skądś 
naprzeciw, witając poważnym spojrzeniem. Oczekiwała, że weźmie jej dłoń do 
swojej kieszeni, a ramieniem osłoni jej twarz przed zimnem.

Odprowadzał ją również na spotkania z Dawidem. Przy pożegnaniu prosił: – 
Wpadnij do mnie na minutę. 

Z Dawidem pozornie wszystko było jak kiedyś. Obydwoje jednak wiedzieli, 
w jakim są punkcie i gdy tylko Rachela go widziała, słowa przez niego wypo-
wiedziane, głęboko wyryte w jej pamięci, wracały do niej, słyszała je wciąż na 
nowo i na nowo. Dawid nie był już tym, z którym Rachela mogła tak swobodnie, 
z łatwością rozmawiać. Był kimś pożegnanym, dalekim. Błądził na końcu świata, 
szukając swojego świętego Graala… Toczył swoje rycerskie potyczki… Szukał 
w sobie mężczyzny. A ona, która była tak blisko, czekała na niego – daleka, 
wypatrująca, samotna. 

Kiedy prowadzili zwykłą, prostą rozmowę, Rachela nie mogła się nadziwić, że 
słyszą się jeszcze przez ten dystans, który rozciągał się między nimi. Nie, to nie 
był czas, aby od siebie uciekać, myślała. To był czas, kiedy należało się trzymać 
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razem, wtulić się w każdego, w kogo można. Wystarczy, że zewnętrzna ręka od-
dzielała ich drutami. Czynić to samemu było grzechem. Rachela zdawała sobie 
z tego sprawę i z twarzy Dawida wyczytywała, że on też o tym wie. Pojmował to 
jednak jedynie rozumowo. Obce siły, które nimi rządziły, niezależne od logiki, 
popychały ich na niepewne drogi, które sami wybierali. 

W tym wyobcowaniu nie unikali dotyku. Ich ciała czasami przypadały do 
siebie i pozostawały w objęciu, które przypominało niegdysiejsze, ale nie było 
już tym dawnym. 

Niejeden raz wychodziła z mieszkania Dawida rozpalona, odurzona jego 
realnymi, a jednocześnie jakby nieobecnymi pocałunkami, pełnymi słodko 
dręczącej tęsknoty i smutnego poddaństwa. Wpadała w zimne powietrze po-
dwórza i w ramiona Berkowicza. Miał w zwyczaju czekać na nią przed bramą, 
aby zobaczyć ją jeszcze raz tego dnia, a może i zaprowadzić do siebie. Patrząc 
na nią, czytał z niej jak z otwartej księgi. W takich momentach jego nastrój był 
podobny do jej nastroju. On również czuł się poniżony, zawstydzony, stęskniony. 
Rozmowa im się nie kleiła. Bunim jąkał się. Między słowami błagał o miłość, która 
spowodowałaby, że Rachela zdałaby się na niego całym swoim nieokiełznanym 
jestestwem i szukałaby jego opieki w tym oszołomieniu. 

Kiedy Rachela wychodziła od Dawida, Bunim patrzył na nią innym spojrzeniem. 
Porażało go jej piękno, to fizyczne – przyciskał ją do siebie mocniej niż zwykle, 
każdą swoją cząstką zgłodniały tego życia, które w niej tętniło. Nie chciał o niczym 
wiedzieć i o nic nie pytał. Bycie z nią osiągnęło najwyższy poziom – i przyjaźń ta 
nie mogła wspiąć się już wyżej. 

Kiedy w czasie takich wieczorów wpadała do niego, podejmował ją lepiej niż 
zwykle. Rozpalał kawałkiem jakiegoś mebla, suszył jej buty przy ogniu. Ugaszczał 
ją łyżeczkami cukru i zmuszał do skosztowania jego marmolady. Rozpromieniony 
tańczył wokół niej i można było odnieść wrażenie, że wiosna zagościła w jego 
progach, czyniąc go młodszym i silniejszym. Gładził brązową czuprynę Racheli 
i nie przestawał mówić: – Ahawe… Ahawe… – No i zmuszał ją do siedzenia na 
łóżeczku Blimele.

– Przeczytaj mi parę rozdziałów – prosiła.
Zaczerwieniony, speszony siadał obok niej i rozkładając ręce mówił: – Nie 

mam nowych rozdziałów…
– Nie piszesz?
– Wiesz dobrze, że piszę.
– Ale ten wielki poemat…
Otaczał ją ramionami i przyciskał swoje wargi do jej warg, jeszcze ciepłych 

od ust Dawida. Rachela czuła go wszędzie – wokół siebie, w sobie. Był między 
jej zębami, w jej oczach, napełniał jej nozdrza. I tak leżała na łóżeczku Blimele 
naprzeciw łoża małżeńskiego Bunima i Miriam, naprzeciw szafy, stołu i wózka 
dla lalek i oślepiała ten pokój obnażonym światłem swego ciała. Czasem nagle 
odskakiwał od niej: – Płaczesz?
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Powoli wciągała z powrotem na siebie odzież, zakładała płaszcz. Zdarzało 
się, że nie odprowadzał jej. Na dworze wszystko topniało, ociekając wodą. 
Pod mostem Bunim doganiał ją z otwartym parasolem: – Weź, możesz się  
przeziębić.

A nazajutrz rano znów na nią czekał.

 
*

Porzuciła pracę w glinie. Zajęła się pisaniem krótkich opowiadań i wierszy, ale 
z czasem również to zarzuciła. Nie była zadowolona z efektów. Daleko odbiegały 
od tego, co chciała osiągnąć i jedynie eksponowały zarówno jej nieporadność, 
jak i całe poplątanie, skomplikowanie sytuacji, w której się znajdowała i z której 
nie umiała wybrnąć.

Do tej pory myślała, że żyje na dwóch poziomach, w dwóch światach: ze-
wnętrznym i wewnętrznym. W tym zewnętrznym świecie miała jasną świa-
domość, czego chce i dokąd zmierza. Wewnętrzny świat był pogmatwany, 
powikłany. Ale Rachela jasno zdawała sobie sprawę z tego zagmatwania 
i orientowała się mniej więcej w nastrojach, jakie ono powodowało. Kiedy 
znajdowała się w tym świecie, słyszała główny motyw rozbrzmiewającej tam 
muzyki i próbowała wypuścić jej tony na zewnątrz, aby ubarwić otaczają-
cy ją świat tą szczególną barwą, która pozwalała jej powiedzieć: to jestem  
ja. 

Nagle odkryła w sobie trzeci poziom życia, jeszcze głębszy, o którym nie 
miała pojęcia. Było tam przeraźliwie ciemno – mroczna kopalnia, w którą kiedyś 
zapuszczała się jedynie nocą w czasie snu. Teraz bywała tam również potajem-
nie na jawie. Zastanawiała się, czy rozstanie z Dawidem pozwoliło jej się tam 
wślizgnąć i spowodowało, że czuła się tak zdezorientowana – jak owad zaplątany 
w gęstą sieć pajęczą, jak tancerka z zawiązanymi oczyma, której niezrozumiały 
taniec ktoś wyreżyserował, a ona nie może go kontrolować ani pojąć. Pytała 
siebie, czy przyczyną było zniknięcie ojca. W tych mrocznych głębiach widzia-
ła go. Szedł z nią do kooperatywy, aby pobrać racje żywieniowe. Nazywał ją: 
„córeczką” i opowiadał jej o swoim życiu. Niczym skrzydłami machał wciąż na 
pożegnanie swoimi białymi, arystokratycznymi dłońmi. Tam, w tych mrocznych 
głębiach, widziała drzewo, wiśnię okrytą równocześnie kwieciem i śniegiem. 
Było lato i zima zarazem. A ona z Dawidem unosili się nad zachwycająco bia-
łymi polami, nad zamrożonymi płachtami spokoju. Nad ich głowami grzmiało, 
błyskało się, dźwięczały ostrza sztyletów i ujadały psy. Rachela uczestniczyła 
w wiecznej szperze. Biegła, by się ukryć z rodziną, Dawidem, Bunimem. Ktoś ich 
gonił w wiecznym pościgu. Pomiędzy nią a Dawidem stał las zasieków z drutu 
kolczastego. Nauczycielka hebrajskiego, „Karmelka”, pisała na czarnej tablicy, 
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zanim zabrano ją w czasie obławy: „Mimaamakim…”7 Rachela słyszała w tych 
mrocznych głębiach wołanie o pomoc, coś się z nią stało. Z jakiegoś powodu 
czuła się winna… Ona, która zawijała się w chustę Miriam, która leżała nago na 
łóżeczku Blimele. Ona, która patrzyła na wózeczek Lili, lalki. Ona, która cieszyła się 
nowym futrem… Ona, która przeżuwała chleb, siorbiąc z menażki. Ona, mogąca 
śmiać się i płakać, posiadająca parę żywotnych, gorących rąk wyciągniętych, 
aby owinąć się wokół szyi kochanka… W tych ciemnych głębiach nienawidziła 
Dawida za to, że się tam znalazła. To on przybył ją zgładzić, on, którego kochała 
– nie Niemiec. Nienawidziła tam również Berkowicza, ponieważ to on przybył, by 
zgładzić ją swoją miłością, aby ją pochłonąć – on, nie Niemiec.

Postanawiała, że nie będzie widywać ich obu, ani Dawida, ani Bunima, aby 
móc na nowo utwierdzić swą siłę. Ale dzień, w którym nie widziała Dawida, był 
dniem pozbawionym iskry życia. A Berkowicz – stał za bramą i czekał na nią 
z wierszem, który napisał w nocy.

Trzymał jej dłoń w swojej kieszeni i prowadził do pracy po oblodzonych ulicach. 
Zmuszał do jedzenia z nim jego zupy i każdego dnia prał koszulę, żeby móc ją 
założyć. Kiedy przychodziła do niego, zapalał światło w całym mieszkaniu, rozpalał 
ogień. Spalił już drzwi od garderoby.

W mieszkaniu Berkowicza ściany łkały, strofowały ją, przepędzały – i błagal-
nie brały ją w ramiona. A ona siedziała z nim na łóżeczku Blimele. Naprzeciw, 
wsparte o ścianę, stało lustro ze spalonej już w połowie szafy. Rachela widziała 
w nim siebie i Berkowicza. Wiedziała, że także tego dnia, jak poprzednim razem, 
będzie płakać, a on odskoczy od niej przejęty, zmartwiony i zapyta: – Czemu 
płaczesz? – a ona nie będzie wiedziała, co mu odpowiedzieć. Jedna rzecz stała 
się dla niej jasna: im bardziej on będzie na nią zły za te łzy, tym bardziej gotowa 
będzie pozostać. Jego złość, krzyk coś w niej wyzwalały. – Czemu sobie nie 
pójdziesz? – czekał, aby się ubrała. – Po co przychodzisz do mnie? Zostaw, nie 
dręcz mnie. W porządku, mogę być sam! 

Wyciągała do niego ręce: z poddaństwem, gotowa czekać, aż do niej podej-
dzie. A kiedy znów brała go w ramiona, słyszała w sobie szept: „On, ten potężny 
mężczyzna ze spuchniętymi nogami i twarzą, z chorym sercem, chce mnie pożreć, 
pochłonąć, aby móc stanąć znów na nogi. Chcę… aby mnie pożarł” i dotykała 
wargami jego pofałdowanego czoła, szepcząc mu do ucha: – Przepraszam. 

Potem, wiedziona miłością własną, widząc swe cudowne odbicie w jego oczach, 
pozwalała, by jej nadskakiwał, ponieważ kochała ten obraz siebie, który wyzierał 
z jego oczu. Była warta tego, aby jej usługiwano, była przecież tą prawdziwą 
Rachelą – Rachelą z jego wiersza, którą nazywał Ahawe. Była tak adorowana 
i gloryfikowana. Jej dusza i ciało stanowiły jedno i promieniały. Jedząc z Bunimem 

7 Mimaamakim – z hebr. „Z głębokości…” (początek Psalmu 130, Z głębokości wołam do Ciebie, 
Panie…).
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jego posiłki, jego zupę, cukier, chleb – czuła się tak wspaniałomyślna i hojna.
Był na każde jej zawołanie, a ona mu uległa. Czasami, kiedy patrzyli tak na 

siebie z oddaniem, Bunim cicho szeptał: – Umieramy… Ahawe.
Będąc razem, nie mieli wobec siebie obiekcji. To, co mówił, również myślał: 

– Wzrastamy…

 
*

Nastały długie, deszczowe dni. Śnieg topił się, lód zaczął pękać. Chociaż 
zbliżała się wiosna, w powietrzu panował jesienny, przenikliwie wilgotny chłód. 
Getto tonęło w kałużach i błocie. Topiące się górki śniegu rozlewały się po ulicach 
i podwórzach wielkimi strugami. Na dachach ciągle coś trzaskało i pękało. Spadały 
z nich wielkie kawałki lodu. Most stał zanurzony w błotnistych kałużach – niby 
przewrócona, dziwna gondola w tej koszmarnej, jak z innego świata Wenecji. Ko-
ściół przypominał czerwony statek, który zapomniał, do jakiego portu ma przybić. 

Mieszkańcy getta brnęli w błocie. Szumiało jak w ulu. W ich sercach nastała 
już wiosna i kiedy spieszyli w swych spróchniałych trepach, biegli z garnkami do 
punktów gazowych albo na zebranie czy do sklepu – ich ciemne oczy promieniały. 
Nie mogli wysiedzieć w domach, gnało ich na zewnątrz, aby pchać się, pędzić, 
słuchać, o czym się mówi i samemu pogadać. 

Rachela i Berkowicz dużo czasu spędzali na dworze. U niej w mieszkaniu było 
za zimno, a u niego podłoga nasiąkła wodą. Chodzili ulicami w tej chlapie, aż byli 
przemoknięci na wylot. Wtedy wchodzili do bramy, rozkładali się na schodach, 
które stawały się dla nich domem. Rozmawiali ze sobą, jedli wspólnie albo czytali. 
Aż Rachela mówiła: – Muszę iść!

– Znowu uciekasz – mówił zwykle, a ona nigdy nie była pewna, czy mówi to 
z wyrzutem, czy jest mu jedynie przykro. 

Pewnego wieczoru powitała go nowiną: – Słuchacz radia, syjonista Widawski, 
popełnił samobójstwo8… Zażył cyjanek potasu… Podał mu to ktoś z Kripo…

Tego wieczoru Bunim mówił wiele, szybko. Piana występowała mu na usta. 
Kiedy mówił, po raz pierwszy nie patrzył na Rachelę. Zachowywał się tak, jakby 
nie chciał jej widzieć. Co chwilę poprawiał okulary, a ręką ocierał usta. Opowia-
dał o tym małym człowieczku, Widawskim, którego kiedyś spotykał. Widawski 
obawiał się, że będzie za słaby w czasie przesłuchania i wyda swoich przyjaciół. 
Zażył cyjanek potasu, był wielkim człowiekiem. Samobójstwo nie jest słabością. 

8 Chaim Widawski po złapaniu kolegów z grupy słuchającej radia ukrywał się, ale obawiając się, że 
wyda pozostałych, 9 czerwca 1944 r. około godz. 14 popełnił samobójstwo, zażywając truciznę 
w bramie domu przy ul. Podrzecznej. 



Tylko ci, którzy sami są tchórzami, postrzegają taki czyn jako wyraz słabości. 
Nawet ten, kto odbiera sobie życie po prostu z powodu strachu przed życiem, 
wykrzykuje swą pogardę do Boga i zrównuje się z nim, czyniąc się panem swego 
losu. Ile chwały i podziwu należy się obecnie temu, kto popełnia samobójstwo 
z szacunku dla życia?



Rozdział 
dwudziesty czwarty



Rozdział 
dwudziesty czwarty
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Samobójstwo syjonisty Widawskiego wstrząsnęło gettem. Symcha Berkowicz 
nie mógł myśleć o niczym innym. Widmo tego drobnego człowieka rozgościło 
w mieszkaniu Bunima i nocą stawało u jego wezgłowia, pytając uparcie i bez-
czelnie: – A ty? A ty? A ty?

Bunim leżał na łóżku z ramionami pod głową, otwarte oczy skierował w stro-
nę zamkniętych okiennic. Widawski ściągnął mu także Blimele i Miriam, jego 
ojca, matkę, siostry, poetkę Sarę Samet, poetę Bursztyna, który rozpoznawał 
ze słuchu wszystkie symfonie i który został zabrany podczas akcji wywozu osób 
samotnych1. Przyprowadził mu sąsiadów z podwórka – bohaterów jego poematu. 
Przeglądał ich twarze, tak jak kartkuje się książkę. Szeptał ich imiona i słyszał, 
że pytają: – Czemu nas opuściłeś? Czemu uciekasz od nas? – lamentowali, 
nawoływali i zaklinali: – Pozwól nam się zrehabilitować… Musisz cały czas nosić 
nas w sobie. Musisz wznieść się ponad siebie, przewyższyć swoje ja… Nie po-
zwól nam odejść bezimiennie, bez odkupienia… Zapal więc nejr-tomer2, chwyć 
z powrotem za ołówek. 

Bunim, z pomocą widma Widawskiego, zapalił świeczkę koło łóżka. Wziął 
czystą kartkę papieru buchalterskiego. Trzymał ołówek w ręce i patrzył przed 
siebie. Powoli zaczął się kołysać, chcąc na nowo złapać rytm poematu i ponow-
nie zestroić z nim swą duszę. Nagle jednak w ciepłym świetle świecy zobaczył 
twarz Racheli, jej gorące, promienne oczy gorzały, wzywały go. Bunim wciąż się 

1 W styczniu 1943 r. Zarząd Getta zażądał od Przełożonego Starszeństwa Żydów dostarczenia 
150 silnych i zdrowych mężczyzn do pracy poza gettem. W pierwszej kolejności wybierano osoby 
samotne lub takie, które z jakiejkolwiek przyczyny popadły w konflikt z urzędami.

2  Nejr-tomer – wieczne światło, które stale pali się w synagodze.
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kołysał, ale teraz rytm był inny, odmłodzony, pulsujący. Symcha pokrywał białą 
stronę papieru słowami – smakowitymi, roztańczonymi, gwałtownymi i gorący-
mi. Widawski ciągle stał u jego wezgłowia, ale im mocniej Bunim odczuwał jego 
obecność, tym zachłanniej poddawał się temu nowemu rytmowi i tym bardziej 
upojny i bolesny stawał się jego entuzjazm. 

Kiedy skończył, a ołówek wypadł mu z ręki, odetchnął uwolniony od 
tych dziesięciu gorących strof, które wytrysnęły z niego w formie miłosne-
go wiersza. Ledwo jednak wziął z powrotem do ręki zapisaną kartkę, zmiął 
ją i podpalił w płomieniu świecy – pozwalając, aby ogień osmalił mu też ko-
niuszki palców. Zgasił świecę i naciągnął kołdrę na głowę. Widmo Widawskie-
go ściągnęło bohaterów jego poematu, Miriam, Blimele, rodziców, siostrę,  
sąsiadów. 

– Zostawcie mnie w spokoju! – Berkowicz zmrużył oczy. – Pozwólcie mi żyć! 
– w duchu krzyczał do nich.

Blimele zimnymi rączkami trzymała czubki palców u jego stóp: – Tatusiu?
– Blimele – krzyknął w ciemną pustkę.
– Weź mnie za rękę… Przenieś mnie… – prosiła.
Chodził z Rachelą na spotkania pisarzy u Wladimira Wintera. Pytano Bunima, 

co tam słychać w kwestii poematu. Naciskano, aby przeczytał rozdział. Rachela 
także zamęczała go pytaniami: – Przerwałeś pisanie?

– Tak, przerwałem.
– Dlaczego, Symcha?
– Nazywasz mnie Symchą? – spojrzał na nią i krzyknął: – Nie mogę pisać!
– Dlaczego?
– Akurat ty całkiem dobrze wiesz, dlaczego… – Zostawiła go tak jak stał 

i odeszła. Pobiegł za nią i złapał ją za ramię: – Nie mogę żyć bez ciebie. – Wziął 
jej dłoń i tak mocno ścisnął, że aż ją zabolały palce. Sapał ciężko, zmęczony. 
Widziała, jak szybko na jego klatce piersiowej unoszą się i opadają futrzane klapy 
płaszcza. Wiedziała, że ma coraz bardziej opuchnięte nogi. Lekarz powiedział mu, 
że coś jest nie w porządku z jego sercem i powinien dużo odpoczywać. Odesłał 
go do domu i kazał położyć się do łóżka.

Rzeczywiście zaczął często polegiwać. Sprzedawca Toffi znów stał się sta-
łym gościem u Bunima i pomagał mu przy pobieraniu prowiantu. Rachela, 
kiedy przychodziła do niego i chciała pomóc w pracach domowych, spotykała 
się z wymówkami: – Jeśli przyszłaś tu w ramach pracy ochotniczej, możesz już 
sobie pójść. – Ale kiedy zbierała się do wyjścia, przepraszał ją i wołał do siebie: 
– Usiądź obok mnie… tylko posiedź koło mnie. 

Mieszkanie znów smutno wyglądało. Teraz, widząc na wpół porąbaną gar-
derobę, stół pozbawiony krzeseł, wilgotne ściany wokół – czuła, jak beznadzieja 
ogarnia ją i przepędza stamtąd. Chwilkę siedziała z nim, a kiedy nie mogła już 
wytrzymać, wstawała i patrząc w bok, mówiła: – Muszę już biec.

Trzymał ją za rękę: – Czemu uciekasz ode mnie?
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– Nie uciekam… – I aby przekonać go, że nie ucieka, znowu siadała obok. 
Obiema dłońmi obejmowała jego bladą, spuchniętą twarz: – A co tam słychać 
w kwestii poematu? – pytała.

Denerwowało go to. Złościł się, pienił. W końcu mówił: – Idź, idź już sobie, 
jeśli chcesz! – I pokazywał jej drzwi.

 
*

Pierwsze zapachy wiosny. Błękitne pasma nieba. Pastelowe skrawki złota, 
które wiatr, ten czarodziej, wydziera z kapelusza chmur, pod którym ukrywa się 
słońce. Przemoknięta, błotnista ziemia Marysina fermentowała w oczekiwaniu 
zapłodnienia. Pączkujące drzewa. Delikatne, seledynowe listki. 

Odmierzano już ziemię, aby podzielić ją na działki i mówiło się w getcie, że 
tym razem szychy zrzekły się dla dobra publicznego stu pięćdziesięciu metrów 
kwadratowych ziemi.

Sprzedawca Toffi namówił Symchę Bunima, aby na nowo uprawiał swój za-
puszczony kawałeczek ziemi przed drzwiami.

Bunim stał w kolejce przed kuchnią, chcąc pobrać na kartki swoje i Sprze-
dawcy Toffi dwa kilo obierek z ziemniaków. Kolejka była gęsta. Ludzie przepychali 
się w tę i z powrotem stłoczeni głowa przy głowie. Mimo tego rozpychania się, 
tłum był poważny, każdy chciał jak najszybciej otrzymać swój przydział, w tym 
kołysaniu się do przodu i do tyłu była jakaś celebracja. Wychudłe kobiety i męż-
czyźni, młodzieńcy i dziewczyny, wszyscy o podobnych twarzach, jakby należeli 
do tej samej rodziny, przygadywali sobie, kłócili się, ale w ich słowach czuć było 
żartobliwe zabarwienie. A to za sprawą cudownego powietrza. To ono napawało 
pewnością, że wkrótce nastąpi koniec stania w kolejkach. No i za sprawą tych 
dwóch kilogramów obierek ziemniaczanych, na które się czekało. Kobiety już 
wyobrażały sobie, jak płuczą te obierki pod pompą, jak mielą je w maszynce do 
mięsa, jak będą musiały zdecydować, ile łyżeczek kawy zbożowej wsypać, ile 
sacharyny dodać, aby zrobić placki, a może po prostu kluski albo knedle, a co 
tam – może rybę, mięso i cymes z tych obierek ziemniaczanych. 

Bunim miał uszy pełne otaczającej go wrzawy. Pozwalał się pchać do przodu 
i z powrotem, a myślał o działce. Obawiał się jej: obawiał się Miriam i Blimele, 
które przybędą mu towarzyszyć. A miały do tego prawo. Przecież były momenty, 
że razem z Miriam leżał na grządkach i razem z nią sadził botwinkę, rzodkiewki, 
marchew i kapustę, a Blimele kręciła się obok z wózeczkiem dla lalek – czy nie 
były to chwile szczęścia, którym nic nie dorówna? Momenty, których prostotę 
wchłaniał w siebie jak puchar wina – do ostatniej kropli. Momenty wypełnione 
życiem po brzegi. Te rzadkie chwile, które tylko powierzchownie ogarniał w czasie 
ich trwania, teraz były dla niego pełnią całkowitego spokoju. 
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Bał się, czy Miriam i Blimele nie przybędą upomnieć się o tamte momenty. 
A przecież chciał mieć kawałek ziemi. Nie osłabi ona jego serca, ale przeciwnie: 
wzmocni je. Czuł przecież, że wraca do życia. Wszystko w nim śpiewało pieśń 
o ulotności bytu. Czuł, że leżąc na grządce, w taki dzień jak dziś, sadząc brukiew 
i botwinę, dogrzebie się do korzeni, na nowo połączy się z pępowiną Matki-
-Ziemi, ze źródłem życia. Chciał mieć rzodkiewki i botwinę, aby móc przygoto-
wywać ucztę dla Racheli. Nadstawiał uszu, słuchając tego, co mówią kobiety, 
zapamiętując te przepisy, które sobie przekazywały. Stał tu przecież po obierki 
kartoflane, aby dziś wieczorem zrobić babkę i ugościć Rachelę, kiedy do niego  
przyjdzie. 

Dziś był ważny dzień. Bunim odbierze nowy płaszcz od krawca. Dziś ma być 
skończony. Krawiec, który mieszkał w podwórzu na Lutomierskiej, był ciężko 
chory i szył ten płaszcz ręcznie, po powrocie z resortu. Dlatego też ciągnęło się 
to przez dwa miesiące, choć Bunim obiecał mu pięć deko chleba, jako dodatek 
do połowy bochenka, którym mu już zapłacił za pracę, pod warunkiem że ten 
się pospieszy.

Kolejka powoli przesuwała się do przodu. Pomiędzy nim a drzwiczkami do 
obieralni stało siedemdziesiąt, może osiemdziesiąt osób. Za nim kolejka wiła 
się wokół podwórza, aż wychodziła na ulicę. Sprzedawca Toffi kręcił się przy tym 
sznurze ludzi z pudełeczkiem cukierków uwiązanym na szyi. Melodyjnie zawodził: 
– Dobre cukierki, dobrze utwardzone… Palce lizać! Palce lizać!

Brodę i pejsy Sprzedawca Toffi miał związane brudną, brązową skarpetą. 
Zrobił to ze względu na Berkowicza, który nastawał na niego, że powinien ukryć 
„zakazaną” brodę i pejsy i nie narażać życia na śmiertelne niebezpieczeństwo. 
Z nosa i oczu tego małego Żyda kapały krople, siorbiąc, wciąż starał się je wcią-
gnąć. Jeśli ktoś go zawołał i kupił cukierek, jego oczy jeszcze bardziej łzawiły, 
więc szybko, energicznie wycierał nos rękawem, obdarzając nabywcę błogosła-
wieństwami, dobrymi życzeniami, pełnymi otuchy i nadziei cytatami ze świętych 
ksiąg. Tłum wiedział, że postradał zmysły i na jego szalone pytania reagowano 
równie zwariowanymi odpowiedziami.

Od czasu do czasu podbiegał do Bunima: – Rusza się to do przodu, he, 
drogi sąsiedzie? – Na ostatnim odcinku kolejki stanął przy Bunimie i razem 
z nim posuwał się naprzód. Usta mu się nie zamykały, wpatrywał się swoimi 
małymi oczkami w Bunima i pochlipywał: – Oj, Szechina odstąpiła od ciebie, 
drogi sąsiedzie. Kiedyś widziałem ją na twojej twarzy… Kiedyś, oj kiedyś… Zimą 
widziałem ją na twojej twarzy tak realnie… Twoja żona, ta cedejkes, kawałecz-
kiem deszczułki ogień wzniecała. Zupę z naci pietruszki gotowała… A ta twoja 
jedynaczka, wykapana matka, kręciła się w tym płaszczyku zimowym, z szyjką 
owiniętą szalikiem i spacerowała ze śpiącą lalką wokół stołu… i ty… ty sam, 
sąsiedzie drogi, leżałeś w łóżku z rękawiczkami na dłoniach, z ołówkiem między 
palcami i pisałeś… pisałeś. Wtedy Szechina spoczywała na tobie, przysiągłbym… 
– mały Żyd otarł cieknący nos.
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– Może się odczepiła, co? – warknął Bunim i odepchnął Sprzedawcę Toffi 
od siebie. – Proszę odejść, może pan coś zarobi w międzyczasie. – Ten jednak 
odsunął się tylko na odległość jednego kroku. 

Sprzedawca Toffi prześladował Bunima. Nie widział go miesiącami, aż ni 
z tego, ni z owego, znów się pojawił w czasie dni senności Bunima. Od tamtej 
pory nie odstępował od niego. Cały czas mówił doń tym swoim płaczliwym gło-
sem − wypowiadał płomienne, kąśliwe słowa, które zapadały w pamięć i drążyły 
umysł nocami. Mały Żyd zaczął też przychodzić, kiedy w domu Bunima była 
Rachela. Widział ją siedzącą na łóżeczku Blimele, w białej bluzce, ze świeżym 
obliczem, z włosami bezwstydnie zmierzwionymi wokół czoła i z poczerwieniałymi 
policzkami. Albo widział ją, jak stała w kuchni z dłońmi nad palnikami, grzejącą 
swoje długie, białe palce. Zwykł wtedy szybko potrząsać głową, nie patrząc na 
nią i stając na odległość kroku, pytał: – Co słychać, córko?

Bunim przeganiał go: – Przyjdź później.
– Dobrze, przyjdę później – zgadzał się. Ale zamiast kierować się do drzwi, 

wchodził do pokoju i zatrzymując się przed szafą, dotykał sukienek Miriam, które 
wciąż tam wisiały. – Spalone drzwiczki, spalone… – ocierał oczy, po czym podcho-
dził do wózka dla lalek, pohuśtał go, a czynił to w taki sposób, aby zaskrzypiały 
zardzewiałe sprężyny, albo rozglądał się: – Krzesła porąbane, sąsiedzie drogi, 
tak? – Bunim musiał go siłą wyprowadzać z mieszkania. Mały Żyd zwykł biadolić: 
– Sąsiedzie drogi, odpowiedz mi. Czemu mi nie odpowiadasz?

– Meszugener3! – krzyczał poirytowany Bunim.
Tych parę minut, w czasie których Sprzedawca Toffi stał obok Bunima w ko-

lejce, wystarczyło, aby wiosna w sercu Bunima przygasła. W stosunku do tego 
człowieczka żywił chorobliwą nienawiść i obawiał się, że w pewnym momencie, 
tracąc kontrolę nad sobą, rozszarpie go na kawałki. Czegóż on chciał od Bunima? 
Czego oni wszyscy od niego chcieli? Dlaczego wszystko wokół sprzysięgło się, 
aby mu zatruć życie? Nie pozwoli na to. Stawi temu opór, a Rachela mu pomoże. 
Musi mu pomóc jeszcze dziś, właśnie dziś, przy tej nadarzającej się okazji… A on 
założy letni płaszcz, przygotuje babkę, usiądzie obok niej. Będzie jeszcze raz ją 
namawiał, aby z nim zamieszkała. Przekona ją w taki sposób, że to będzie jej 
własna decyzja, ich wspólna decyzja. – Musisz podjąć tę decyzję, Rachelo – powie 
jej. – Ja już dłużej tak nie mogę… – wyzna jej to, jak już wyznawał tysiące razy. 
Wiedział, co ona na to odpowie. „Dobrze, podejmę decyzję” – powie i nie pokaże 
się przez parę dni, pozwalając, by jego serce drżało z niepokoju. 

Powietrze zrobiło się szaroliliowe, wieczorne. Niemal niewidoczny róż igrał 
na świetlistym granacie, ciągnącym się na szybach budynku kuchni i domów 
stojących na zewnątrz, przy ulicy. Zbliżała się pora wyrzucania obierzyn i ludzie 
byli mocno podnieceni, pchając się już nie na żarty.

3 Szaleniec (jid.). 
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Sprzedawca Toffi nie odstępował Bunima. – Już niedługo, drogi sąsiedzie, 
a będziemy mieć to za sobą – łzawo, troskliwie wpatrywał się w twarz Bunima.  
– Mogę przysiąc, że wiem, o czym myślisz… Możesz mnie przepędzać, ile chcesz, 
ale rozumiesz… Nie mogę pozwolić… Absolutnie nie mogę pozwolić… – Bunim 
ze wszystkich sił pchał się do przodu, skąd jednak przepychano go z powrotem, 
od tyłu zaś nacierano na niego. Nie było jak uciec przed gadaniną Sprzedawcy 
Toffi: – Twoja dusza szybuje w niebiosach, co?… Jak długo tarzałeś się w pyle, 
pełzałeś niczym robak? Wyklułeś się teraz, he? Stałeś się motylem, he? I to 
wszystko, drogi sąsiedzie? Niczego więcej nie możesz dokazać?… Powiem ci, 
nie powinieneś… kto jak kto, ale ty – nie… Kto jak kto, ale ja do tego nie do-
puszczę. Wiesz dobrze, że jesteś mi bliższy niż rodzina… Mogę ci to powiedzieć… 
Z każdego z tych trzydziestu pięknych palników gazowych, które odkręcasz… już 
z tego powinno się wykluć coś więcej niż motyl. Tak, tak, wiem… jesteś zdolny 
do wielkiego zadurzenia… zadurzenia śmiercią… zadurzenia życiem… ale to nie 
może czynić cię słabym i nie może cię to pokonać. Musisz się objawić, drogi 
sąsiedzie… Musisz wydostać się z tego odludnego raju, z tego PaRDeSu, uwol-
nić się od pszat, remez, drasz, sod4… ku wolności, która jest jądrem w tobie…

W końcu przedostali się przez drzwi obieralni. Grupa spoconych, wrzeszczących 
kobiet stała tu nad rozmokłą górką obierek od ziemniaków. Żydówka chwyciła 
garść odpadów z samego czubka, cisnęła ją na brudną wagę i opróżniła szalę 
wprost do otwartej torby Bunima. Pomiędzy szparami tej zanurzonej w półmroku 
szopy wdzierały się pasma jasnego fioletu. Żydówki wyglądały jak niebieskie 
figury z rysunków Chagalla. 

W drodze do domu Sprzedawca Toffi dalej ciągnął swą łzawą pogadankę 
umoralniającą. Teraz jednak Bunim nie słuchał go, a to, co nawet usłyszał, 
nie robiło na nim wrażenia. Był zmęczony… zmęczony. Tak zmęczony, że ciało 
odmawiało mu posłuszeństwa. Tylko siłą wewnętrznego uporu zmuszał stopy, 
aby podążały do przodu. To samo było z umysłem. Przestał pracować, odcinając 
sferę uczuć, tak że nic nie trzeba było rozumieć, żadnego ciężaru dźwigać, nic 
odczuwać, a on, Bunim, nie był już nic nikomu winien. Szedł do domu z torbą 
obierek, tam rzuci się na łóżko i to wszystko. 

Ostatnie pasma fioletu rozjaśniały coraz ciemniejsze niebo. Bunim idąc tak, 
miał wizję. Zobaczył siebie na pustyni jako biblijnego wygnańca do Egiptu. Był 
tragarzem cegieł, które nosił do niezwykle wysokich piramid. Nad pustynią zapadał 
zmierzch taki jak teraz. Ktoś zdjął ciężar z pleców Bunima i kazał mu się położyć 
na zimnym piasku. Ktoś okrył go piachem jak kołdrą i szepnął mu: – Odpocznij…

4 Pardes (hebr.) – ogród, raj; ale PaRDeS to również akronim złożony z początkowych liter nazw czte-
rech typów żydowskiej egzegezy bibilijnej: 1. pszat (hebr. proste znaczenie) – badanie zwykłego 
znaczenia; 2. remez (hebr. aluzja, znak, napomknienie) – symboliczna; 3. drasz (hebr. homiletyka, 
komentarz, objaśnienie) – homiletyczna; 4. sod (hebr, tajemnica) – ezoteryczna.
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Bunim zamrugał krótkowzrocznymi oczami. Na szybie domu wciąż widoczne 
było odbicie małego skrawka błękitu. Skąd ten błękit, jeśli całe niebo jest już 
ciemne? Z błękitu powoli wynurzył się kolor szaro-niebieski – pasiasty materiał 
letniego płaszcza. Jeśli dobrze pamiętał, to był jego pierwszy letni płaszcz w życiu. 
Co za paradoks! Akurat tutaj, w getcie, dorobił się takiego letniego ubrania! – 
Już widział, jak się w niego wystroi. Pod ramionami pasiastego błękitu świeciło 
wąskie światło… To nie noc nadchodziła, ale dzień. To światło było delikatne 
i jedwabiste jak skóra Racheli: dzień, świt. Wiosna. Słońce wzejdzie takie świeże, 
soczyste jak usta Racheli. I tu serce zabiło mu mocniej, jakby dziesiątki werbli 
uderzały w nim, pobudzając go: – Płaszcz jest gotowy! Gotowy! Biegnij do krawca 
odebrać go, biegnij!

Bunim zwrócił się do Sprzedawcy Toffi: – Niech pan weźmie torbę, proszę 
odważyć samemu obierki. Wrócę za chwilę.

Kiedy wyszedł od krawca w nowym okryciu, było już całkiem ciemno. Płaszcz 
zdziałał cuda. Bunim czuł się przemieniony – zarówno na zewnątrz, jak i we-
wnątrz. Gdzieś na górze, na niebie, płynęły czarne płachty nocnych chmur. 
To odpływał od niego ten stary, czarny płaszcz zimowy z okropnym ciemnym 
futrzanym kołnierzem. Stopy nie były już tak ciężkie, ramiona nie opadały jak 
przygniecione ciężarem. Był przemieniony. A jeśli tak, to czy wszystko może być 
jak przedtem? Wciąż ma czuć obowiązek… noszenia cegieł? Ten czarny płaszcz, 
który widział, jak odpływa, zatrzymał się nad jego głową i nie ruszał się z miejsca. 
Niech pozostanie. Nie był do wyrzucenia. Teraz po prostu Bunim będzie miał 
dwa płaszcze: czarny i niebieski, letni i zimowy. Będą się kłócić między sobą 
i dręczyć go, ale on nie będzie rozdarty, choć spuchnięte stopy odmawiają mu 
posłuszeństwa, a serce zmęczone jest biciem. Sprzedawca Toffi nie pozwoli mu 
się stoczyć. Bunim będzie nosił oba płaszcze. Oba będą mu służyć i odziewać 
go, ale nie będą go osłabiać, lecz czynić go silniejszym. 

Ruszył w kierunku, gdzie zawsze oczekiwał Racheli, ale po chwili zawrócił. 
Nie zobaczy jej dziś. Dzisiaj, po raz pierwszy, z własnej woli zrezygnuje ze spo-
tkania z nią. Znajdzie do niej inną drogę… własną, Symchy Bunima. Jego uczu-
cie w stosunku do niej musi stać się ogniem, który nie pieści, ale pochłania. 
Właśnie teraz, kiedy wystroił się w nowy płaszcz i jest tak odurzony tęsknotą 
i miłością, pójdzie z powrotem do domu. Razem ze Sprzedawcą Toffi przygotuje 
babkę i zjedzą ją obaj w pokoju, w którym nie zapali się światła. Ze zgłodniałym 
sercem będzie słuchać jego słów, będących w oczywisty sposób dowodem sza-
leństwa, będzie je pochłaniał podobnie jak potrawę ugotowaną z ziemniaczanych  
obierek. 

Tej nocy Sprzedawca Toffi spał w łóżeczku Blimele. Długo, bardzo długo łkał 
i gadał w ciemną przestrzeń pokoju. To była obszerna przestrzeń i Bunim nad-
stawiając uszu, usłyszał pierwsze wersy nowego rozdziału swojego poematu. 
Z pierwszym brzaskiem dnia wstał z łóżka i wziął parę luźnych kartek z buchal-
terskiego rejestru. 
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Stał w bramie domu Racheli i słyszał, jak zamyka drzwi na górze. Wsłuchiwał 
się w każdy jej krok na schodach, wychwycił nawet delikatny, piszczący dźwięk 
ślizgania się dłoni po poręczy. Czuł ją coraz bliżej i wyraźniej. I oto już stała przed 
nim. Rozpięty płaszcz spadał jej z ramion. Pod szyją miała cienką, ciemnoczerwoną 
chustkę, a na nią opadały końcówki jej loków, wypłowiałe pasma włosów drżały 
na jej czole. Twarz miała jeszcze otuloną welonem snu, a w oczach odblask snów 
oraz zdziwienie pomieszane z przerażeniem. Patrzyła na Bunima jakby widziała 
go przez mgłę. Nagle jednak twarz jej się rozpogodziła: – Tischadesz!5 Niech się 
dobrze nosi! – zawołała i zaczęła dotykać materiał płaszcza. – Obróć się, muszę 
zobaczyć, jak leży na tobie. – Czuł, jak gładzi jego ramiona i plecy. – Jaki wesoły 
kolor! – usłyszał jej głos za sobą. Po chwili skoczyła i znalazła się z nim twarzą 
w twarz: – Wyglądasz wspaniale!

Wziął ją za rękę. Jak to dobrze, że dziś jest dzień odpoczynku i nie idzie się 
do pracy, powiedziała i obserwowała go z boku, wciąż nie mogąc się nadziwić 
przemianą w jego wyglądzie. Z wyrzutem pomyślał, że nawet nie zapytała, dla-
czego nie przyszedł wczoraj. Po chwili jednak opanował się. Po co zapuszczać 
się w obszary destrukcyjnych myśli? Dzisiaj był ważniejszy dzień dla niego – dla 
nich. Zaprowadzi Rachelę na cmentarz, do swoich rodziców. W kieszeni miał 
wiersz, który im poświęcił – fragment poematu. Przepisał go w dwóch kopiach. 
Przeczyta go Racheli na dworze, na cmentarzu, po czym zakopie go – jeden 
odpis u wezgłowia taty, drugi u wezgłowia mamy. Rozejrzał się, ulica była pusta. 
– Jesteśmy całkiem sami w getcie – powiedział. 

Od czasu do czasu zatrzymywali się przy oknach opustoszałych mieszkań 
i zaglądali do środka. – Dlaczego nie przeprowadzisz się tutaj? – Rachela wskazała 
domek z opuszczonym ogródkiem znajdujący się na terenie Marysina. 

A on wyjąkał: – Jeśli zamieszkasz ze mną… bo tak, to całkiem dobrze jest mi 
tam. – Dotarli na cmentarz, poczuł, że mocniej przycisnęła się do niego. – Bądź 
ze mną… – szepnął jej na ucho. Spuściła głowę. Zobaczył biel jej karku między 
włosami i czerwoną chustką. Mówił do tej bieli: – Rachelo… jest mi tak ciężko… 
czynisz mnie… czuję, że staję się… że wyniszcza mnie ta gorączka. Moja praca… 
rozumiesz? Muszę mieć atmosferę, równowagę… Z tobą to osiągnę. Spadłaś mi 
z nieba. Rachelo, Sprzedawca Toffi mówi, że getto jest jak koszmarny pardes, 
ogród… Tylko nieliczni mogą wyjść stąd na wolność… opuścić to pole naszej 
rozpaczy. Ci, którzy mogą, muszą. Ja muszę… choćby spróbować… my musimy. 
Rachelo, nie ma teraz nic ważniejszego ponad to…

Z obu stron głównej alei cmentarnej panowała pełna życia cisza. Pomiędzy 
starymi drzewami i grobami słychać było pieśń ziemi, szumiącą brzęczeniem 
pszczół, much, żuków i motyli. Ptaki ćwierkały w koronach drzew. Nad bocznymi, 
zarośniętymi alejami gałęzie rozpostarły gęstą sieć światła słonecznego i cienia. 

5  Tischadesz (hebr.) – niech się nosi w zdrowiu; życzenia składane z okazji założenia nowej odzieży. 
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Na wielkim polu ułożonych w rzędach grobów gettowych, bez macew, kiełko-
wała młoda trawa. Z zieleni wystawały drewniane tabliczki z imionami zmarłych. 
Tabliczki te wyglądały jak wielkie motyle, które przysiadły sobie u wezgłowia 
każdej mogiły. 

Bunim chodził wśród grobów z roku czterdziestego, szukając między tablicz-
kami, Rachela, zachowując dystans, podążała niepewnie z tyłu. Patrzyła na 
nowy płaszcz Bunima, obserwując jego ciężki, niedźwiedzi krok. Wszystko w niej 
wyrywało się do ucieczki. Serce zaczęło jej walić, a nogi uginały się z obawy przed 
jakimś atakiem. Wokół wszystko jaśniało, weselało, a na jej usta cisnął się krzyk. 
Nagle Bunim zwrócił się do niej, pokazując ręką: – Tutaj leży tata.

Położył dłoń na jej ramieniu i wyjął kartkę z wierszem. Przez chwilę milczał, 
a potem zaczął czytać pośpiesznym, jąkającym się głosem. Czytał rozdział 
poematu poświęconego rodzicom. Następnie wyjął drugi papierek, na którym 
spisał dzisiaj rano spalony wcześniej wiersz miłosny, który sobie przypomniał. 
Rachela drżała pod jego ramieniem. Było gorąco. Słońce paliło w plecy. Twarz 
Berkowicza była czysta i natchniona czytanym pięknem. Nawet zmarszczki na 
jego czole, tak głębokie i wyraziste, były teraz niemal niewidoczne. A jej, Rache-
li, było zimno. Zazdrościła owadom, które szumiały nad jej głową, zazdrościła 
ptakom na gałęziach, liściom na drzewach. Berkowicz zwinął dwie zapisane 
kartki i zakopał je obok tabliczki z imieniem swojego ojca. I tak, trzymając dłoń 
na ramieniu Racheli, ruszył dalej, szukając grobu matki. Tutaj znowu przeczytał 
dwa wiersze i powtórzył tę samą ceremonię. Teraz jednak poprosił Rachelę, aby 
usiadła przy nim na trawie obok mogiły. Kiedy siedzieli tak przytuleni do siebie, 
zawołał: – Jesteś moja… teraz jesteś moja. – A ona szeroko rozwarła oczy. Ten 
krzyk, który był w niej, cisnął się na usta. Położył dłoń na jej wargach: – Cicho… 
posłuchaj.

Wstała szybko: – Chodź, musimy iść.
– Ahawe… – złapał ją za rękę, ściskając palce. Siłą przyciągnął ją do siebie. 

I oto znalazła się w jego ramionach.
– Kocham Dawida – wyjąkała pomiędzy jego pocałunkami.
– To kłamstwo – odpowiedział. – Złudzenie… Mnie kochasz… Jesteś moją 

ahawe. A on zniknie z twej pamięci, zobaczysz. Zapomnisz o nim… Jesteś mi 
przeznaczona. Pasujemy do siebie. Musisz mnie wspierać. – W końcu puścił ją 
i lekko się uśmiechnął: – Ahawele, ja cię rozumiem… ale… przecież to jest tak 
oczywiste… jasne, nie możesz sobie pomóc… ale ja ci pomogę… przygotuję cię…

Wyrwała mu się: – Zostaw mnie w spokoju, nie mów do mnie.
Ciągle się uśmiechał: – Wiesz, że mówię prawdę… Jeśli tak by nie było, już 

dawno zerwałabyś ze mną… Nie przychodziłabyś do mnie… Czemu nie uciekniesz? 
– Nie pozwalasz mi… – uwolniła się z jego ramion i od czerwonej chustki, którą 

miała zawiązaną wokół szyi, po czym pobiegła, skacząc przez groby i pomiędzy nimi.
Bunim pozostał na cmentarzu sam. Wyciągnął się na trawie z twarzą zwró-

coną do ziemi, zagrzebując w niej obie dłonie. Po chwili zacisnął je w pięści, 
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na których wsparł czoło. – Na czworakach… na czworakach doczołgam się… 
dopełznę… – szeptał do siebie.

 
*

Nazajutrz w dobrym nastroju oczekiwał Racheli. Pokazał jej menażkę, którą 
miał w ręce. – Zgadnij, co mam dla ciebie? – zawołał.

– Zupę – próbowała zgadnąć.
– Nie, cymes z rzodkiewek! Z czerwonych rzodkiewek. Dostałem przepis. 

Chodź do kąta bramy i spróbuj. Musisz. Teraz, na miejscu! – Wyjął łyżkę z kie-
szeni i podał jej. Nabrała łyżkę cymesu, a on nie spuszczał oka z jej ust: – Nu?

– Pyszności.
Wyjął łyżkę z jej dłoni i zaczął ją karmić. 
– Ja już jadłem – uspokoił ją. – To wszystko jest dla ciebie i chodź, chcę 

ci coś pokazać. Moją nową działkę. Oddałem działkę na podwórku sąsiadowi, 
a otrzymałem kawałek ziemi na Marysinie. A wiesz… ta wiśnia… zakwitła w tym  
roku.

W ciągu następnych dni Bunim na nowo zagłębił się w swój poemat. Pracował 
do późnej nocy, a następnego dnia zabierał zapisane kartki ze sobą do punktu 
gazowego. Rzadko czekał na Rachelę. Tęsknił do miejsca przy oknie w swoim 
mieszkaniu, gdzie wiśnia zaglądała do niego swoją umajoną czupryną. Jej kwiatki 
wyglądały cudownie. Ze względu na nią Bunim otworzył zewnętrzne okiennice, 
aby mogła swoimi rozświetlonymi kołtunami wtargnąć do jego mieszkania. Zaraz 
po wejściu do pokoju Bunim przystawiał skrzynkę do stołu obok okna, stawiał na 
nim menażkę z odrobiną zupy, którą przyniósł. Zawsze ciężko przychodziło mu 
jedzenie w samotności, teraz drzewo dotrzymywało mu towarzystwa, siedziało 
z nim, jadło z nim, rozmawiało. 

Przeprał parę rzeczy i wyszedł na dwór rozwiesić je na sznurze, który rozciągnął 
pomiędzy okiennicą a drzewem. Sznur był za długi na te trzy rzeczy, ale dobrze 
było patrzeć na równe linie ciągnące się między okiennicą a gałęzią. Skończyw-
szy pranie, znów usiadł przy oknie, położył przed sobą puste kartki i wziął do 
ręki ołówek. Popadał w nastrój charakterystyczny dla chwili przed tworzeniem 
i głośno przywoływał starego Jeremiasza. Potem ołówek sam ruszał w drogę 
z kopyta. Jeszcze nigdy tak triumfalnie nie galopował poprzez wersy, jak w te 
dni ponownego natchnienia Bunima. Głęboko, głęboko w nim, para innych oczu 
patrzyła na rozkwitłe drzewo, a inne usta szeptały: – Ahawe, jesteś ze mną… 
Jesteś Miriam… Jesteś Blimele… Jesteś gołąbko. 

Wokół wiśni zbierali się młodzi sąsiedzi. Opierali się o kamienie, często tkliwie 
coś pogwizdując: Iz geflojgn di goldene pawe ibern szwarce jam6… Kobiety pod 

6  Leciał złoty paw nad czarnym morzem… (jid.).
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drzewem wzdychając opowiadały sobie o grozie tamtego roku, czterdziestego 
drugiego. Troszkę dalej od drzewa młodzi i starzy leżeli na ziemi, kopali, sadzili, 
siali. Na paru grządkach zieleniała już drżąca botwinka, młoda cebulka zielonymi 
źdźbłami delikatnie wyznaczała jej drogę ku górze. Gdzieś indziej jakaś kobieta, 
rozbawiona niczym młoda dziewczyna, kroczyła po grządce, przepuszczając mię-
dzy palcami zbożowe nasionka, których odrobinę miała w papierowej torebce. 

Godziny mijały. Obraz podwórza w obramowaniu okna ciemniał i bladł. Grządki 
porastały ciemnością, sylwetki sąsiadów również. Wieczór był jak ciemna pleśń, 
rozmazywał i pochłaniał wszystko. Noc była czarną tablicą. Pozostał na niej kontur 
rozkwitłej wiśni, niczym narysowany białą kredą, a na stole przed Bunimem – 
biała kartka papieru. Tego pleśń nie mogła pochłonąć. 

Bunim siedział przy stole na odwróconej do góry dnem skrzynce na węgiel, 
która służyła mu jako krzesło. Krótkowzroczne oczy nie widziały już liter, ale 
ołówek gnał dalej. Wyglądało, jakby nie miał rysika i nic za sobą nie zostawiał. 
Bunima czyniło to wolnym, swobodnym. Unosił się między wysokimi górami 
i chmurami, między ziemią a niebem, oddzielając je od siebie i scalając. Każdy 
wers był cienką linią horyzontu. – W sumie napisał rozdział o Sprzedawcy Toffi. 
Włączył go tam, opisując takim, jaki był – ze swoim małym ciałem, rozwianym 
chałatem, rzadką bródką i pejsami, ze skrzynką zawieszoną na szyi i ze śpiew-
ką: „Dobrze zrobione! Palce lizać!”. Opisał jego małe oczka – niewyczerpane 
źródła łez, mowy, które wygłaszał – niezrozumiałe, a jasne, szalone, a jednak 
rozsądne, oraz płaczliwe westchnienia, od których Berkowicz tak bardzo chciał 
uciec. Codzienne przemowy Sprzedawcy Toffi stały się w wierszu zdumiewająco 
cudownymi dymensjami7. 

W końcu impet ołówka zaczął słabnąć. Przędze, które wysnuwał z serca Bu-
nima, powoli się wyczerpały. Ręka zatrzymała się. Berkowicz uniósł głowę znad 
papieru i zamglonym spojrzeniem popatrzył na drzewo. Na ustach zaigrał mu 
uśmiech. Lekko, cicho było w sercu. Spokój pełen dumy. Biała gołębica – radość 
tworzenia – gruchała ponad krawędziami zapisanej strony papieru. 

Zaraz potem przestał – zrobiło mu się ciemno przed oczyma. Pot wystąpił 
mu na czoło, poczuł zmęczenie pleców i zdrętwienie barków. Teraz dopiero serce 
zakołatało przyspieszonym, nieregularnym rytmem, powodującym dyskomfort 
w całym ciele, które było jak spętane. Bunim podniósł się ze skrzynki, pozwala-
jąc, aby przewróciła się za nim. Zgiął się wpół i z obiema rękami wyciągniętymi 
przed siebie ruszył w stronę łóżka. Padł na nie niczym kłoda, obie ręce kładąc na 
sercu, jakby chciał uspokoić jego kołatanie. Serce jednak przeniosło swe roze-
drganie na dłonie i również one unosiły się i opadały, a wraz z rękoma całe ciało 
zaczęło pulsować, wstrząsane uderzeniami. Bunim zapragnął czegoś zimnego 
do picia, łyka wody, tęsknie patrzył na drzwi prowadzące do kuchni, ale nie miał 

7  Dymensja – każdy z wymiarów istniejących w przestrzeni i czasie.
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siły wstać. Za daleko było do wiadra. Ogarnęło go przerażenie. Nie nastanie już 
dzień… nigdy. Nie dokończy poematu… nigdy… A przecież przebił się tylko przez 
pierwszą bramę8… tylko do remez9, nic więcej – a już jest taki zmęczony, oślepły…

Zawyły syreny. Alarm. Bunim nadstawił uszu. Z oddali, z daleka zbliżały się sa-
moloty. Świat drżał. Spadały bomby. Gdzieś całkiem blisko ziemia eksplodowała. 
Broń przeciwlotnicza waliła rytmicznymi salwami. Snop światła zabłysnął w oknie 
diabelską jasnością. Ściany domu zaczęły skrzypieć swoją pieśń. Diabeł rozsiadł 
się na walącym, dziko rozgrzanym sercu Bunima. A on usta miał otwarte i połykał 
powietrze z wywieszonym, zaschniętym językiem. Nagle poprzez te huki i grzmoty 
usłyszał cieniutki dźwięk. To odezwał się świerszcz w ścianie. Zanucił Bunimowi nigun, 
który był orzeźwiający jak woda: – Być może dotrzesz tam… być może właśnie ty…

– Wody… – zacharczał Bunim, widząc, że świerszcz przybrał ludzką twarz – 
buźkę ze zmierzwioną brodą i pejsami.

Kiedy otwarł oczy, okiennice na zewnątrz były zamknięte i paliła się elektryczna 
lampa. Sprzedawca Toffi stał pochylony nad nim i zawodził: – Sąsiedzie drogi, 
jak może człowiek sam jeden zamykać się w mieszkaniu i umierać z pragnienia? 
A do tego wtedy, gdy całe podwórko w bieliźnie tańcuje z wielkiej radości? Przy-
szedłem powiedzieć ci dobrą nowinę… Cała Łódź siedzi schowana w bunkrach, 
tylko my, gettownicy, świętujemy w środku nocy. Iwanki10 zbliżają się! Słyszysz 
te huki? – Sprzedawca Toffi pochylił się jeszcze niżej nad Bunimem. – Jeszcze 
wody? Dam jeszcze. Co tam będę żałował? Woda nie jest na kartki. – Nagle 
rozchlipał się na dobre: – Ojej, gewalt, jak ty sąsiedzie drogi wyglądasz! A nogi 
masz spuchnięte jak dynie! A ta twarz – co ci się stało? Czemu nie troszczysz 
się o swoje ciało, Rabojne Szelojlem! Nie wiesz, że właśnie u takich jak ty ciało 
bardzo się liczy? U takich jak ty umysł i ciało są ze sobą powiązane, zespolone 
bardziej niż u innych. Myślisz, że nie wiem, co robisz?… Mam na myśli to dzielenie 
się posiłkiem. To jedzenie razem twojej zupy z jednego talerza… W porządku, 
może być, że to strawa dla duszy… Ale nie wszystko, co karmi duszę, zadowoli 
ciało… Naczynie musi być całe, sąsiedzie drogi… Wino musi się w nim utrzymać. 
No, otwórz usta, otwórz. Weź tak od serca. Nu, weź już, połknij, o tak… Widzę, że 
już ci lepiej, co? Wracasz do świata żywych, co? Słyszysz? Znowu dudnią. Ziemia 
eksploduje… Ach te Iwany, niech będą zdrowi. Ludzkość z niecierpliwością już 
ich wygląda11. 

Podczas monologu Sprzedawcy Toffi serce Bunima powoli się uspokoiło. 

8 Nawiązanie do symboliki kabalistycznej, w której ważną rolę w opisie mistycznego uniesienia 
odgrywa symbolika bram, przez które przenika się do kolejnych sefirot (boskich emanacji). 

9 Remez – alegoria, odwołania do innych tekstów. 

10 Iwanki, także Iwany, synekdocha narodu rosyjskiego, Rosjanie.

11 Mieszkańcy getta z nadzieją czekali na zbliżający się front wschodni, który mógł przynieść wyzwolenie.
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Mógł teraz spokojnie patrzeć na Małego Żyda. W myślach porównywał go ze 
Sprzedawcą Tofii z poematu. Były różnice między nimi, ale w Bunimie te dwie 
postaci spotkały się i zlały w jedno: miał ochotę znowu chwycić za ołówek. Usiadł 
i przyjrzał się temu małemu człowieczkowi, który stał obok niego z chochlą wody 
w ręce. – Niech pan przyjmie wyrazy wdzięczności – powiedział Bunim i lekko 
odepchnął Sprzedawcę Toffi. – Teraz jestem zajęty… Do widzenia. 

Rozległ się grzmiący huk. Mały Żyd nadstawił uszu: – Słyszysz, jaki alarm?! 
Jak getto gettem, takiego alarmu jeszcze nie było!12 – Wyjął z kieszeni dwa cu-
kierki toffi i rzucił je na łóżko: – Jakby co, weź sąsiedzie drogi cukierka do ust. 
Najlepsza rzecz.

Jak tylko Sprzedawca Toffi wyszedł, Bunim zabrał się z powrotem do pisa-
nia. Brakło mu jednak cierpliwości. Wyszedł na dwór. Podwórko wydawało się 
opustoszałe, ale nagle Bunim dostrzegł cienie poruszające się to tu, to tam  
– za budynkami. Twarze, jedna obok drugiej, zadarte były do góry, w stronę tego 
kawałka nieba ograniczonego dachami: białe twarze niczym talary ustawione do 
światła, które zapalało się i gasło. Błyszczące, żebracze talary. Z każdym wybu-
chem pobrzękiwały cienkim, tłumionym okrzykiem radości. Urzędnicy posterunku 
obrony przeciwlotniczej z podwórka próbowali uciszać tłum. Jeden z nich podszedł 
do Bunima. – Co jak co – złościł się – ale kręcić się po podwórku nie pozwolę.

Bunim podszedł do wiśni, stało pod nią paru sąsiadów zapatrzonych w niebo. 
Usiadł na trawie. Zaraz wróci i weźmie się za pisanie. Sprzedawca Toffi miał rację. 
Należy troszczyć się o ciało. Płatek kwiatka spadał z drzewa: powoli krążył w po-
wietrzu i opadł na wystawioną dłoń Bunima. Popatrzył na niego. Czy ktoś stoi za 
tym płatkiem kwiecia? Czy ktoś stoi za tą stroną nocy rozdartej wybuchami? Czy 
ktoś stoi za tymi cieniami z twarzami jak żebracze talary? A czy ktoś stoi za nim 
samym, za Symchą Bunimem, poetą ze spuchniętymi nogami, o dzikim sercu 
i ledwo widzących oczach? Czy ktoś stoi za tamtą stroną lustra – czy wszystko, 
co się w nim odbija, jest z jednej strony iluzją, a z drugiej strony – nicością?

Zamknął płatek kwiatka w pięści i wstał. Był gotowy, aby ruszyć do pracy. 
Wszedłszy do ciemnej chaty, zapalił świeczkę i położył płatek na stole. Ciepło 
blasku świecy przeniknęło białość delikatnego płatka, który zaczął się zwijać 
i kurczyć na brzegach – jak przeniknięty rozkoszą lub cierpieniem. Kiedy Bunim 
spojrzał na niego, przypomniał mu Rachelę. Przez chwilę miał wrażenie, że tu 
była, ale od razu przypomniał sobie, że nie widział jej wczoraj. Nie przyszła, 
a on także nie poszedł do niej. Bunim był ciekawy, która jest godzina. Spojrzał 
na zegar i zaczął liczyć czas do poranka. Popatrzył na zapisane strony leżące  
na stole. Nawet nie przeczytał tego, co wcześniej napisał w ciemności. Wpatrując 

12 21 czerwca 1944 r. nad Łodzią przeleciało ponad 300 samolotów amerykańskiej 8. Armii Powietrz-
nej, które wylądowały na terenie Ukrainy. W okolicach Łodzi nie zrzuciły żadnych bomb. Latem nie-
mal co noc były alarmy lotnicze, aż mieszkańcy przestali się nimi przejmować.
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się w papier, widział jedynie białą bluzkę Racheli. Jutro ją zobaczy. Nie będzie 
teraz czytał tego, co napisał, nazajutrz przeczyta to Racheli. 

Po chwili siedział przy stole, twarz zbliżył ku świeczce. Pisał. Właśnie przez to, 
poprzez biały arkusz papieru, wiodła najkrótsza droga ku Racheli – poprzez strofy, 
które się kołyszą, poprzez słowa, które się rymują. Bunim wspinał się po nich jak 
po świetlanych schodach. Skakał po nich do ciemnoczerwonej chusteczki i ku 
temu białemu karkowi, który emanując ciepłem, jaśniał pod brązowymi falami 
włosów. Schody jednak drżały, były ciężkie i chropowate. Słowa nie składały 
się. Były zimne, bez wyrazu, fałszywe… kłamliwe. Teraz, gdy paliła się świeca, 
Bunim czuł się bardziej ślepy niż wcześniej w ciemności. Biała gołębica odlecia-
ła… Nie grucha już. Ołówek jeszcze kuśtyka po papierze – twarda, zaostrzona 
kula kaleki. A w sercu coś pali, kipi z wściekłości. To wściekłość na tę gołębicę. 
Jest kapryśna, ale on ją ujarzmi, nie pozwoli, aby go opuściła. Będzie siedział tu 
i pracował przy stole całą noc. Skończy rozdział dwudziesty pierwszy. Chce na 
nowo wślizgnąć się w wersety, a one nie wpuszczają go, odpychają, opierają się. 
Słowa wołają do niego: – Nie ty nas donosiłeś!… Nie jesteśmy twoje! Przebiegle 
nas zmajstrowałeś, jesteśmy jałowe… Bo to nie ty nas wymyślasz – ale ona. Ta, 
która odciąga cię od nas… ona przepędziła gołębicę. – Bunim sprzecza się ze 
strofami i dyskutuje z nimi: – To kłamstwo… To ona sama jest tą gołębicą.

W przypływie nagłej złości zgasił świeczkę, siedział w ciemności z dłońmi 
rozczapierzonymi na papierze, kładąc na nich głowę. Syreny zaczęły wyć. Alarm 
skończony. 

Bunim rozebrał się i położył do łóżka. Długo kręcił się i rzucał na posłaniu. 
Syrena wyła w nim: – Ahawe. Nienawidzę cię.

Dał się owładnąć nienawiści, którą czuł w stosunku do niej. Nie może jej 
pozwolić, by go niszczyła. Jednocześnie jakiś niepokój kłuł w sercu: dlaczego 
nie przyszła? Jest chora? Coś się stało komuś z jej domowników? Nie mógł 
sobie wybaczyć, że nie podbiegł zerknąć do niej przed godziną policyjną. Czynił 
sobie wyrzuty, że tak bardzo pochłonęło go pisanie. – Egoista! Zadufany w sobie 
pisarczyk! – wściekał się na siebie. Kiedy wreszcie usnął, we śnie przybyły do 
niego Miriam i Blimele. – Świerszcz nie cyka, tylko łka – powiedziała Blimele. 
Miriam z całej siły dmuchała w otwarty piecyk kuchenny i żadnym sposobem 
nie mogła rozpalić ognia. 

Nazajutrz, zanim udał się do pracy, pobiegł zobaczyć Rachelę. Spotkał ją na 
ulicy. Miała na sobie letnią sukienkę, której nigdy wcześniej nie widział. Była ja-
snoseledynowa w małe kwiatuszki. Dopasowany krój mocno podkreślał jej figurę, 
przylegając do bioder i piersi. Rumieniec wystąpił na twarz Bunima, sięgając aż 
po uszy. To było tak, jakby zobaczył Rachelę po raz pierwszy, jakby zobaczył ją 
nagą… Kobieta – jak gałązka, jej główka – jak pączek.

Ona również zarumieniła się: – Co tak patrzysz na mnie? – zapytała. – Wiem, 
że jest za ciasna… za krótka. Dlatego nigdy jej nie nosiłam. – Podniosła rękę 
ku szyi, nie wiedząc, czy on patrzy na żółtą łatę, czy na jej piersi, tak mocno 
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uwypuklone. Jednym gestem zasłoniła je obie. – Tak źle jest? – zapytała.
Zdjął jej rękę z piersi: – Nie, pięknie ci w tej sukience.
Spoważniała: – Mam ją już bardzo długo, z resortu szmaciarskiego… Mam 

też parę bluzek stamtąd… Tylko plam nie można sprać… Ale ta sukienka jest 
jak nowa. Nie mam się w co ubrać… I już się nie przejmuję… W takie dni chce 
się coś zmienić.

Spojrzeli na niebo. Również ten dzień promieniał jasnością. Ręka Racheli 
oplotła się wokół ramienia Bunima. Szła obok niego, szczupła, wiotka i jakby 
naga. Zapytał: – Dlaczego nie przyszłaś wczoraj?

Roześmiała się. Dźwięk tego śmiechu musiał go oczarować. – Ależ tak, przy-
szłam – zbliżyła twarz do jego twarzy. – Weszłam przez okno, zobaczyłam jak 
pracujesz i poszłam. Masz nowy rozdział, co, Symcho?

– Nie, jeszcze niegotowy… I nie nazywaj mnie więcej Symchą13. – Ich spoj-
rzenia spotkały się, jej – zdumione, jego – pełne nieoczekiwanego smutku. Jej 
nagie ręce, rozkołysana figura, bose stopy w sandałach, długa, biała szyja i usta 
pełne trucizny – dopiero teraz pozwoliły mu tak mocno poczuć, że to ona była 
tym mitycznym wężem. 

– Wiesz, że mamy jeszcze dużo czasu? – odezwała się przepraszająco. – 
Chodź, rzućmy okiem na twoją działkę. – Pozwoliła wyślizgnąć się swojemu ra-
mieniu z jego uścisku i wzięła go za rękę. Poczuł jej zimne palce. Nawet nagość 
jej palców paliła.

– Lepiej wejdź do mnie na chwilę – zasugerował.
– Siedzieć w mieszkaniu w taki poranek?
Uległ. Na moście pobiegła do przodu. Patrzył na jej nogi, na pięty, które ró-

żowiały spomiędzy materiału szmacianych sandałów. Zmęczone serce kołatało 
w nim, napuchnięte nogi ledwo się unosiły.

Przed bramą na Lutomierskiej stał wianuszek sąsiadów, którzy zatrzymali 
się na drodze do resortów. Sprzedawca Toffi ze swoją skrzyneczką był pośród 
nich. Widząc Bunima, zaczął pochlipywać: – Krawiec… biedactwo odszedł… 
położył się spać i już nie wstał. Twój nowy płaszcz żyje, co? A on jest martwy. 
– Kroczył podwórzem obok Bunima i Racheli: – Słyszysz te krzyki? – zapytał. – 
To w mieszkaniu krawca. Dwóch sąsiadów kłóci się o spadek: znaleźli ćwiartkę 
chleba pod jego poduszką.

Sprzedawca Toffi kontynuował swoją przemowę. Bunim z boku obserwował 
Rachelę. Widział, jak błądzi wzrokiem po oknach budynku. Wiedział, które-
go okna szuka. Potem zobaczył, jak jej wzrok zatrzymuje się na wiśni. Stał 
tam Dawid. Bunim zauważył błysk w jej oku. Szybko poderwała się miejsca  
i z lekkością ptaka poszybowała tam – a z nią białe ręce, białe nogi. Widział, jak 

13 Hebrajskie słowo simcha znaczy radość, rozkosz i jest związane z podstawowym nakazem rado-
wania się w życiu religijnym.
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ramiona Dawida oplatają się wokół jej talii, a jej ręce zaciskają się wokół jego  
szyi. 

Bunim przegonił Sprzedawcę Toffi i wpadł do swojej chaty. Nie chciał pod-
chodzić do okna, ale już tam stał i patrzył na parę obejmującą się obok drzewa. 
Usta tych dwojga młodych ludzi były blisko siebie. Obydwoje mówili szybko. 
Śmiali się. Bunim nie czuł złości ani zazdrości, żadnej goryczy, żadnego bólu. 
Miał tylko jedno pragnienie: aby te białe, wężowe ręce puściły tamtą szyję, a ta 
seledynowa sukienka w kwiaty oderwała się z tamtego miejsca i zbliżyła tutaj… 
do niego, do jego ramion. Poczuł w sobie takie opanowanie, taką pewność, 
że spotkanie tych dwojga pod drzewem było jednym z ich rozstań. W tamtych 
ramionach Rachela wyglądała jeszcze bardziej wężowato, kusicielsko i jeszcze 
bardziej była jego – Bunima.

Wkrótce rzeczywiście zobaczył, jak żegna Dawida i naprawdę zbliża się ta-
necznym, lekkim, rozkołysanym krokiem. Spragnione, wyczerpane serce Bunima 
pulsuje, wyrywając się jej naprzeciw. Wypełniła okno rozkwitłymi, seledynowymi 
piersiami: – Nie mogę wejść – zaśmiała się. – Muszę biec do pracy. – Kiedy 
zobaczyła jego twarz, jej rozbawienie ustało i dodała przepraszająco: – Widzę 
po wyrazie twojej twarzy, że masz natchnienie. Przyjdę jutro i rozdział będzie 
gotowy, jestem pewna. 

– Żmija! – krzyknął za nią.

 
*

Bunimowi zaczęło się wydawać, że jego życie przecięte zostało niczym no-
żem, którego ostrze stanęło między jego pracą a Rachelą. Bunim nie przeczytał 
jej więcej żadnego rozdziału z poematu i unikał rozmów na temat swojej pracy. 
Powziął postanowienie, aby w ogóle uwolnić się od Racheli. Pociąg ku niej był 
jednak impulsem, którego nie można było okiełznać. To był dziki strumień, który 
pozwalał góry przenosić. Gdyby ten strumień zamiast zalewać wnętrze Bunima, 
mógł pomóc użyźnić pole jego pracy twórczej, o ile lżej byłoby wtedy przejść 
najcięższe trudy. Nie mógł przebaczyć Racheli tego, że ona nie rozumie… nie 
pozwala. Ale Bunim, cierpiętnik, i tak był herosem. Wszystko, co miał do zro-
bienia, wykonał – pomimo niej i pomimo tego strumienia, który popychał go, by 
góry przenosić.

Czas trawił na dziecinadzie. W myślach wyliczał sobie wady Racheli. Wcale 
nie była taka piękna, w jego mniemaniu, zarówno z wyglądu, jak i pod względem 
umysłowości. Sprawiała jedynie wrażenie, że posiada bogatą duchowość. W rze-
czywistości była znacznie bardziej płytka, przeciętna, poza tym rozpieszczona 
i wcale nie taka mądra, jak mu się początkowo zdawało. A przede wszystkim była 
zła. Odkrył w niej zło schowane za zasłoną łagodności, którą spowijała swoje 



spojrzenie, ale ukryty w niej wąż i tak ujawniał się w jej oczach. 
Jednocześnie jednak nie mógł o tym wszystkim myśleć bez specyficznego 

rozczulenia. Jej wady nie powodowały, że stawała się dla niego mniej bliska. 
Ostrze noża, które postawił między sobą a nią, nie pomogło też jego pracy, 
ponieważ najlepiej pisało mu się, kiedy był zakochany, kiedy Rachela spokojnie 
czuwała nad nim – w nim. Była Szechiną, była gołębicą. To właśnie pożądanie 
jej powodowało, że mógł opiewać z pasją życie, jego troski i porażki, pragnienie 
zemsty, ale też dumę, sponiewieranie i pozostanie wolnym. Rachela w takich 
momentach była wkomponowana w jego najlepsze wersy. Nie na darmo tej 
wiosny uwypukliła jej nagość ta sukienka w kwiatki, która przybyła w wagonach 
z zakrwawioną odzieżą. Wystroiła się tak ze względu na jego wiersz. Była zarów-
no Miriam, jak i Blimele. Miała w sobie to sprofanowane piękno zaszczepione 
w rynsztokach getta. Do niej celował strażnik przez druty. Z niej szydził żandarm 
w czasie szpery. Prowadzili ją na wszystkie akcje i wywózki. Wisiała na wszyst-
kich szubienicach. Bunim rozpaczał i lamentował nad nią. Z męską, ojcowską 
czułością spowijał ją w otulinę swoich przejrzystych strof, przytulał, jak przytula 
się sprofanowany zwój Tory.

W końcu zaakceptował obie rzeczy: zarówno to ostrze między jego pracą 
i Rachelą, jak i związek z Rachelą poza tą mechicą14. Na co dzień w czasie ich 
spotkań uległość pojawiała się na zmianę z wyniosłością, zakochanie z rozgory-
czeniem. Tak, Bunim był dumny, że udało mu się pokonać Rachelę i znaleźć siłę 
do tworzenia, ale był też uległy i potulny, ponieważ wiedział, że nie miałby żadnej 
dumy i żadnej siły, gdyby ona nie podarowała mu tej odrobiny uczuć, jaką mu 
ofiarowała. Zaczął być niespokojny, ale z innego powodu: nie miał pojęcia, jak ją 
przyjmie, kiedy przyjdzie zobaczyć się z nim. Czy będzie pokorny i szczęśliwy, czy 
dumny i zatroskany? Zdarzało się, że parę razy na dzień czekał na nią, i bywało, 
że wychodził z domu, kiedy był pewien, że przyjdzie. Nieraz wyganiał ją z miesz-
kania, kiedy przychodziła zobaczyć się z nim, wołał za nią: – Żmija! – i zarzekał 
się, że więcej tu nie wróci. Ale za każdym razem czekał na nią następnego dnia 
z garnuszkiem cymesu, z kawałkiem babki kawowej, z cukierkiem toffi… albo 
z wierszem – i nazywał ją: Ahawe.

14  Mechica (hebr. oddzielenie) – ściana lub zasłona oddzielająca w synagodze mężczyzn i kobiety.
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Ogród pana Adama Rozenberga należał do tych nielicznych kawałków ziemi w get-
cie, które tego lata były zapuszczone. Stał niepielony, zaniedbany, w zacienieniu 
bujnej roślinności, porosły wysoką trawą. W maju tego roku pan Adam Rozenberg 
miał istotniejsze problemy niż troska o grządki. Musiał martwić się o swoje życie.

Czuł, że niepostrzeżenie został pod nim wykopany grób i w jakiś zwykły, jasny 
dzień, ni z tego, ni z owego, wpadnie do niego i będzie po nim.

Oczywiście niejeden raz miał już takie przeczucia. Ale tamte były czysto 
hipotetyczne, bardziej wmawiane sobie niż stanowiące realne zagrożenie. Obec-
nie sytuacja rzeczywiście była poważna. Na paluszkach mógł przybyć Anioł 
Śmierci i sza sztil1 – złapać Adama za grdykę – i żaden listek nie drgnie, żaden 
kwiatuszek nie opadnie. To będzie tak, jakby nic się nie stało: czy on jest, czy 
go nie ma – wszystko jedno. 

Pan Adam nie wychodził nawet za próg. Bał się szpar w płocie. Przez nie może 
go ktoś zobaczyć z karawanów przejeżdżających obok w stronę cmentarza. W tym 
tygodniu powiedli tam, na miejsce wiecznego spoczynku, dwóch jego kolegów 
kripowców. Szli tamtędy żywi na własny pogrzeb. Tak sobie szli, a że byli wielkimi 
cynikami do „kulki w łeb” wołali: „Luli luli ululaj”. Ci koledzy kripowcy zatroskanymi 
głosami często powtarzali taki wierszyk: 

Baj Rumkowskin westu nit zat wern.
Baj Sutern westu nit klug wern
Un milchome westu saj wi farszpiln.

1  Cicho, sza (jid.).
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Przy Rumkowskim się nie najesz,
Przy Suterze nie zmądrzejesz
A wojnę tak czy siak przegrasz.

Nie, tym razem Adam nie był osamotniony w tym koszmarze. Ziemia paliła 
się pod tymi tragicznymi postaciami z Kripo. Za dużo wiedzieli, byli za blisko 
Herr Sutera i jego ludzi. 

Poza tym Herr Suter już ich nie potrzebował. Majątek łódzkich Żydów od 
dawna był w rękach Niemców co do ostatniej sztuki biżuterii. A przecież każdego 
mieszkańca getta można było „zaprosić” do „czerwonego domku” bez pośred-
nictwa donosicieli z powodu najdrobniejszej błahostki. 

Teraz, kiedy panu Adamowi przyszło stanąć przed Herr Suterem albo Herr 
Schmidtem, czuł jak sztywnieją mu plecy w oczekiwaniu, że lada chwila para 
zielonych mundurów zajdzie go od tyłu, złapie za ramiona i wyprowadzi. Za każdym 
razem, kiedy stał przed Suterem, Adam próbował z jego żabich oczu wyczytać 
swoje przeznaczenie, odgadnąć je z brzmienia jego głosu. 

Pan Adam pracował z desperacką gorliwością. Rzeczywiście szary gettowy 
tłum nie posiadał żadnych ukrytych skarbów, wciąż jednak były szychy, u których 
zachowała się ostatnia resztka majątku. Zabezpieczyli ją na czasy po wojnie, 
kiedy ani „rumki”, ani niemieckie marki nie będą miały wartości. Zamienili zatem 
„szmaty”, jak zwykło się nazywać pieniądze, na zegarki, diamenty, kawałki złota, 
które ukryli, trzymając na czarną godzinę.

Teraz trudno było zadenuncjować taką szychę, która jako alibi miała swoją 
użyteczność dla getta. Użyteczność dla getta oznaczała użyteczność dla admini-
stracji getta, a tym samym dla bogactwa Niemców. W tych dniach, kiedy ojczyzna 
była w niebezpieczeństwie, Kripo i administracja getta wzniosły się na poziom 
harmonijnej współpracy – dla dobra spraw głęboko patriotycznych. 

Ciężko było zawlec taką użyteczną szychę na Kripo i pan Adam wyspecjalizował 
się w szpiegowaniu, która z szych należy do tej warstwy użytecznej, ale trzyma 
się na górze jedynie dzięki inercji. Adam z wrodzoną bystrością wykorzystywał 
podział sił w getcie i zaznajomił się z całą plątaniną intryg: kto z kim, przeciw 
komu. Nie przyszło to łatwo, ponieważ bez względu na wewnętrzne tarcia stano-
wili oni zamkniętą kastę i z ludźmi z Kripo nie wdawali się w żadne poufałości. 
Sami siebie uważali za elitę. Koniec końców nie wydawali swych własnych braci 
na tortury w „czerwonym domku”. Oni jedynie obżerali się i chlali na rachunek 
biednych braci, wpychając ich w ramiona gruźlicy i śmierci. Oni tylko należeli do 
komisji, które sporządzały listy ludzi do wywózki. Pan Adam śmiał się w kułak 
z tej „zasadniczej różnicy” między nim a nimi. Nie był tak wielkim hipokrytą jak 
te szychy. Nikt tak jak on nie żywił głębokiego przekonania, że człowiek jest naj-
niższą formą życia na ziemi. To oni przekonali Adama, że najlepszą rzeczą byłoby 
podłożyć bomby i wytruć gazem cały rodzaj ludzki, a z psa uczynić władcę świata 
natury. Przyjemność ze sprzątnięcia takiej szychy z drogi mogła mieć ten sam 



483

posmak, co wygrana partia szachów, gdyby nie to, że on – Adam, w tej chwili był 
również jedną z figur na szachownicy – figurą, która usiłowała pozostać sama 
na polu gry, triumfować matem i zostać egzekutorem. Nastał jednak najwyższy 
czas, aby przemienić się w pionka, tylko pionki miały jakieś szanse. 

Dzisiaj pan Adam widział już jasno, jak histerycznym aktem było zwracanie 
się do Rumkowskiego z prośbą o dobrą posadę. To był obłędny pomysł, podję-
ty po nocy, w czasie której Adam słyszał kroki pod oknem. I dziś nie mógł się 
nadziwić, co głupi strach może zrobić z mądrym człowiekiem. Po cóż mu ważne 
stanowisko, jeśli uratować go mogło jedynie zniknięcie w tłumie, takie, aby nie 
można go było odnaleźć? 

Był gotowy zmienić imię i wygląd. Każdej nocy przymierzał kobiece sukienki 
i peruki, które sobie sprawił, i za każdym razem, kiedy tak wystrojony stawał przed 
lustrem, wydawało mu się, że lustro pęknie ze śmiechu i obrzydzenia. On również 
miał wątpliwości, czy to jest dobre rozwiązanie, ponieważ w getcie nie było już 
tak grubych kobiet. Musi zrzucić wagę i to znacznie. A jedzenie było tą jedyną 
pociechą, żołądek zaś mógł się stać kanałem dla choroby i nowego zagrożenia.

W czasie jednego z tych dni przyszła do Adama panna Sabinka, jak ptaszy-
na, która sama wpada do klatki. Dopiero co, całkiem niedawno, Adam urządził 
nawet pewne poszukiwania jej i zabawił się w detektywa. A dziś stała u drzwi 
jego domku i czekała na niego.

Sabinka była nie do poznania. Jej długie blond warkocze zostały obcięte, a ona 
sama była chuda jak patyk i rażąco brzydka. Problemy zaczęła mieć zimą. Któryś 
z jej dawnych mecenasów chciał widocznie oczyścić sobie sumienie i Sabinka 
dostała „zaproszenie na wesele”, miała się stawić do transportu, który odchodził 
w pierwszym tygodniu lutego. Była samotna i miała się zgłosić do transportu 
samotnych. Ukrywała się. Ani jednej nocy nie spała w tym samym miejscu. Jej 
kartki żywnościowe zostały zablokowane i kiedy akcja się zakończyła, nie wró-
ciła do pracy. Była chora ze strachu i nie chciała już znaleźć się na żadnej liście. 
W końcu wkradła się do mieszkania należącego do wywiezionych i znalazła 
tam kartki żywnościowe, na które pobrała przydział. Raz udało jej się dobić do 
prezesa Rumkowskiego, aby prosić go o pomoc. Prezes jednak dobrze pamiętał, 
że widział ją kiedyś z kripowcem Rozenbergiem i odesłał ją do niego. Próbowała 
od czasu do czasu spotkać się z którymś z dawnych wielbicieli, ale nikt jej już 
nie chciał. Ci bardziej miłosierni wciskali jej do ręki parę „rumków” albo kazali 
przyjść do nich do resortu z garnuszkiem i oddawali jej swoją dokładkę zupy. 

Kiedy pobiegła do swojego „wychowawcy”, Herr Schattena, ten splunął z po-
gardą, kiedy zobaczył, co stało się z jego „dziełem”. Był zajęty wychowywaniem 
nowego pokolenia panienek, które przez cztery lata dojrzały. Właśnie była akcja 
wywózki pięciuset kobiet i Herr Schatten powiedział do niej: – Sabino, w getcie 
zostanie z ciebie ruina…

W końcu posłuchała „rady” Prezesa i przyszła do pana Adama, którego 
okropnie się bała. 
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Zobaczył ją, gdy wychodził z domu do pracy. Miał ciemne okulary i słomkowy 
kapelusz. Sabinka złapała go za rękę, szybko nią potrząsając: – Co słychać panie 
Rozenberg? Nie poznaje mnie pan?… Nikt mnie nie poznaje. To ja – Sabina… 
Właśnie przechodziłam obok… – Przestraszona szukała prosząco jego oczu pod 
zielonymi szkłami okularów.

Pan Adam długo trzymał jej dłoń. Był oszołomiony. Przez chwilę pomyślał, 
aby przyjąć ją do siebie, ale jak mógłby to zrobić? Musi przecież być sam. Same-
mu łatwiej było zrealizować to, co już zaczął przeprowadzać. Wypuścił jej dłoń 
i mruknął: – Nie mam czasu. – Po czym odepchnął ją od siebie. Ruszył szybko 
w kierunku „czerwonego domku”, ale słyszał jak obcasy jej trepów ufnie stuka-
ją tuż za nim. Było to tak, jakby Sunia mu towarzyszyła. Przejmujące uczucie. 
Zatrzymał się i poczekał aż jej krok zrówna się z jego krokiem: – Przestaniesz 
biec za mną jak pies?

– Zlituj się nade mną, panie Rozenberg – zaskomlała dziewczyna.
Skrzywił z obrzydzeniem usta: – Parszywa krowa… – zanurzył rękę w torbie, 

aby dać jej parę fenigów, ale wymacał klucz od domu, podał go jej: – Idź do 
domu i czekaj na mnie.

Ich palce dotknęły się przy podawaniu klucza. Pan Adam odskoczył i nie mógł 
się nadziwić, co się z nim stało, jak mógł sam sobie sprowadzić na kark taki  
kłopot. 

 
*

Adam mieszkał z Sabinką. Bił ją, gdy był zły na nią albo na siebie. Pieścił ją 
i całował, kiedy litował się nad nią albo nad sobą. Ale to nie pomagało. Między 
nimi panował strach. Strach nie pozwalał Adamowi skoncentrować się na przy-
jemności, a i sama przyjemność – Sabinka – była koścista i wychudzona do tego 
stopnia, że Adam miał uczucie, jakby trzymał w ramionach szkielet. Sabinka była 
posłuszna jego woli każdą swoją wysuszoną kosteczką, każdym wystającym 
żebrem. Była tak skora do tego, by mu się przypodobać, że Adam nie mógł do 
niej czuć nic innego jak tylko pogardę. Często nachodziła go ochota, aby ją bić, 
ale nie mógł jej wyrzucić.

Sabinka szeptała do niego: – Jest pan najlepszym człowiekiem, jakiego spo-
tkałam w życiu, panie Rozenberg. – A przy tym trzęsła się i szczękała zębami.

– Co się tak trzęsiesz? – pytał, wpadając w złość.
– Zimno mi, panie Rozenberg. Ciągle mi zimno.
O świcie, kiedy po przebudzeniu zdawał sobie sprawę, że noc minęła, a po 

niego nie przyszli, czuł wdzięczność w sercu i rzucał okiem na Sabinkę. Światło 
brzasku rozjaśniało jej twarz i wydawała mu się wtedy ładna. Jej twarz była ja-
sna, subtelna, usta – delikatne, a rozrzucone na poduszce włosy wyglądały jak 
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pierwsze promienie wschodzącego słońca. Ostrożnie dotykał dłonią jej włosów 
i czuł, jak budzi się w nim czułość. Sabinka wyglądała niczym święta z chrześci-
jańskich obrazów, niczym Madonna. – Jesteś aniołem – szeptał cicho, cichutko, 
tak, aby nie wybudzić jej i siebie z iluzji.

Nierzadko te czułe uczucia przechodziły w chęć pochłonięcia jej i budziły 
się w nim zmysły. Czerpał przyjemność z przestraszonego krzyku Sabinki, który 
podgrzewał pragnienie zemsty na jej słodkim jak u aniołka obliczu i osiągnięcia 
chwili, w której mógł się całkowicie zapomnieć. 

Sabinka utrzymywała porządek w mieszkaniu, przygotowywała jedzenie, 
czyściła Adamowi buty, odkurzała jego garnitur. Jadła resztki, które pozostawił 
na talerzu, a on lubił patrzeć, jak rzuca się na tę strawę, jak warczy pod nosem 
i oblizuje się. Wprawiało go to w dobry nastrój, odprężało. Wyglądała jak dwu-
nożna suczka.

Miała jednak jedną poważną wadę. Nie lubiła się myć. Utrzymywała, że jest 
jej zimno, a woda sprawia, że kostnieje. Pan Adam jednak bał się zarazków. 
Z natury był człowiekiem aż do przesady dbającym o czystość.

Każdego ranka, zanim wyszedł, Sabinka błagała go: – Niech pan nie wycho-
dzi, panie Rozenberg.

On się śmiał: – Idiotka!
– Jestem na liście, panie Rozenberg. Znajdą mnie. Niech pan mnie zamknie! 

– Biegła za nim do drzwi: – Niech mnie pan zamknie z zewnątrz.
– Pod jednym warunkiem – zatrzymywał się na chwilę. – Jeśli umyjesz się 

jak należy.
Zamykał ją od zewnątrz. A kiedy to robił, wydawało mu się, że zamknął 

i zostawiał za sobą część swojego strachu. Od kiedy mieszkał z Sabinką, mniej 
bał się „czerwonego domku” i był znacznie spokojniejszy o swój los. Zaczął też 
oczekiwać powrotu do domu. Za każdym razem, gdy otwierał drzwi, było tak, 
jakby czekał, że Sunia wskoczy na niego uradowana. Wołał Sabinkę do siebie 
i kontrolował, czy dotrzymała słowa i umyła się. Nawet jeśli nie wyglądała na 
brudną, upewniał się, czy zrobiła to tak dokładnie, jak on sobie życzył. 

Pewnego dnia dotarło do Adama, że właśnie nastała wiosna. Energicznie 
maszerował do domu i myślał, że człowiek żałuje dni, które zostały mu odebra-
ne, a nie troszczy się o te, które unicestwia własnymi rękami. Ileż to dni przeżył, 
nie wiedząc, że żyje? Dobrowolnie poddając się nastrojom, co przecież i tak nie 
pomogło mu zmienić swego położenia. Postanowił, że dzisiejszego popołudnia 
odłoży na bok desperację i zapewni sobie małą rozrywkę – sam wykąpie Sabinkę.

Gdy tylko otworzył drzwi, zobaczył ją siedzącą na brzegu łóżka, skuloną, 
roztrzęsioną, szczękającą zębami.

Rozpalił ogień, nastawił wodę i podwinął rękawy koszuli. – Szykuj się! – zawołał 
wesoło. Poszedł do schowka i odkroił kawałek chleba. – Masz! – Zamaszystym 
gestem rzucił jej chleb. – I chodź tutaj – rozkazał. – Obierz w międzyczasie trochę 
kartofli i otwórz puszkę konserwy, przygotujemy sobie porządny obiad. Muszę 
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cię trochę utuczyć. Kobieta bez piersi jest jak łóżko bez poduszek – zaśmiał się. 
Sprawdzając palcami wiadro wody grzejące się na kuchni, ku swojemu zasko-
czeniu zaczął gwizdać jeden ze swych ulubionych dawniej szlagierów. Gwiżdżąc 
otworzył drzwi i usiadł na progu. – Chodź tutaj! – zawołał. – Odłożyła kartofel 
oraz kromkę chleba, którą gryzła, i wolnym krokiem zbliżyła się do niego. – Mu-
simy wziąć się za ogród – powiedział. – Będziesz uprawiać grządki. – Sabinka 
tępo wpatrywała się w ziemię, póki nie krzyknął: – Co tak stoisz? Idź robić  
jedzenie!

Usłyszał, że woda w wiadrze zaczyna bulgotać i wszedł do mieszkania, 
zaryglował drzwi i ściągnął z siebie koszulę. Wyciągnął spod łóżka balię, której 
używał jako wanny, i wlał do niej wiadro wody. Mieszkanie wypełniło się parą. 
Pot od razu wystąpił mu na czoło. Twarz poczerwieniała, nabierając buraczko-
wej barwy: – Chodź tutaj! – krzyknął przez opary. – Rozbieraj się! – Czekał na 
Sabinkę uroczyście, pełen napięcia, jak dziecko, które czeka na wielką zabawę. 
Szybko zaczął się niecierpliwić. Doskoczył do niej, złapał ją za rękę i przyciągnął 
do siebie: – Chodź, rozbiorę cię. – Sapał i z wielkim zapałem zaczął rozpinać na 
niej sukienkę, ściągając ją z wychudzonego ciała. Para wiła się między nimi. Jego 
naga klatka piersiowa i wałki obwisłej skóry wokół spodni trzęsły się i błyszczały 
wilgocią. 

I tak Sabinka stała już odarta z bielizny, drżąca. 
– Nie, panie Rezenberg, nie! – kręciła głową, a jej krótkie blond włosy, roz-

czochrane, skołtunione, nastroszyły się i Adam mógł zobaczyć gęsią skórkę na 
jej czaszce. Oglądał jej kościste ciało, wystające kości ramion, chude zwisające 
ręce, pomarszczony, zapadnięty brzuch i małe, pozbawione jędrności piersi. Jej 
ciało poddawało się jego dotykowi i ogarnęła go litość.

Położył obie dłonie na jej kościstych biodrach i zbliżył do niej głowę: – Wchodź 
– poprosił ją łagodnie i popchnął w kierunku balii. 

Włożyła stopę i cofnęła ją krzycząc: – Za gorąca!… Nie, panie Rozenberg! – 
szczękała zębami. – Proszę dolać troszkę zimnej wody… – rzucała się wstrząsana 
dreszczem. Rozbawiła go: – Patrz, jak się trzęsiesz idiotko, wchodź, będzie ci ciepło.

– Nie, panie Rozenberg… troszkę zimnej wody…
Uniósł ją nad balię i opuścił do gorącej wody. Sabinka kwiczała, wyła dziko 

i wyrzucała w powietrze to jedną, to drugą nogę. Chciała wyskoczyć z wody, a on 
ją ponownie wpychał, ubawiony jej krzykiem i spazmami bólu, które wstrząsały 
jej ciałem, wywijając je i wyciągając jakby było drżącą, gumową masą. Popchnął 
ją mocno, a ona poślizgnęła się, wpadając do balii z głośnym pluskiem, po czym 
wyciągnięta w niej znieruchomiała. Nagle dźwignęła się rycząc dziko, zwierzęco – 
i znów zaczęła wydostawać się z wody. Otarł twarz opryskaną wrzątkiem i zaczął 
ją szorować kawałkiem mydła: – Jeśli będziesz robić taki rwetes, oddam cię do 
transportu. – Ta groźba spowodowała, że jej krzyk od razu umilkł. Wyglądała 
komicznie w tym zmaganiu z gorącą wodą, zaciskając jak dziecko usta. – Siedź 
tutaj! – rozkazał. – Idę przynieść szczotkę. – Została siedząc w wodzie i nie 
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ruszając się z miejsca. Usta miała nadal zaciśnięte, nie wypuszczała z nich 
ani jednego dźwięku. Oczy, szkliste i zamglone, zrobiły się czerwone, podobnie 
jak całe ciało. Ciężko dysząc, trzymała się krawędzi balii. Adam wrócił szybko. 
– Szczotka do podłogi! – zaśmiał się wesoło. – Tylko tym zmyje się ten brud… 
I kawałkiem dobrego mydła, widzisz? Aż do krwi wetrę w ciebie te perfumy, 
będziesz już zawsze pachnieć!

Namydlił twardą szczotkę i zaczął szorować jej ciało. Skóra pokryła się coraz 
gęściej widocznymi pręgami. Ciało wyglądało, jakby było spowite w czerwoną, 
cienką pajęczynkę. Pracował z taką gorliwością, że nawet nie zauważył, kiedy 
Sabinka położyła się na plecach i odrzuciła głowę oraz górną część ciała przez 
krawędź balii. Pracował tak żarliwie i tak wielką czerpał z tego przyjemność, że 
w ogóle zapomniał o bożym świecie. 

Żałował tylko, że Sabinka tak szybko zrobiła się czysta. Życzył sobie jeszcze 
więcej tej zabawy. W końcu jednak oprzytomniał, zaczął mówić do niej i zauważył 
tę odrzuconą głowę, wywrócone oczy. Wyjął z wody czerwoną masę mięsa i położył 
obok balii. Wokół Sabinki utworzyła się mokra kałuża. Leżała w niej, wyglądając 
jakby obdarto ją ze skóry. Adama ogarnęła niezwykła czułość dla niej. Poczuł 
gorąco we wszystkich członkach. Zdjął ubranie i położył się na niej. 

Po wszystkim pozostał na podłodze leżąc obok Sabinki. Zachciało mu się 
spać, tak po prostu, w tej ciepłej wilgoci. Potem zebrał siły: przyniósł czerpak 
zimnej wody i chlusnął nią Sabince w twarz. Jeden czerpak nie pomógł, przyniósł 
zatem kolejny, aż wreszcie jęknęła i zaczęła poruszać głową. Podniósł ją i prze-
łożył sobie przez ramię. Wytarł i zaniósł do łóżka, po czym zmęczony i szczęśliwy 
położył się obok. Kiedyś już tak leżał obok zemdlonej kobiety. Wtedy było to 
potworne, a dziś – wspaniałe.

Adam przez parę minut oddawał się filozoficznym rozważaniom: tę samą rzecz 
czasami można nazwać potworną, a czasami wspaniałą. Pomyślał o Suni i dalej 
filozofował: ją także lubił kąpać i szczotkować, ale dla Suni nigdy nie zrobił za 
gorącej wody i nie czesał jej zbyt mocno szczotką. W ogóle z suczką to nie była 
ta sama przyjemność. I tu Adam doszedł do wniosku, który ostatnio stawał się 
dla niego coraz bardziej oczywisty: chociaż ludzie moralnie stoją niżej niż zwie-
rzęta, to on, Adam, jest skazany na związki z ludźmi, jeśli chce ujść z życiem. 
Podtrzymywanie kontaktu z nimi, nawet w ten oto dziwaczny sposób, było i tak 
lepsze niż samotność. 

Rzucił czułe spojrzenie na Sabinkę i uderzył ją w oba policzki. Białka jej oczu 
zaczęły się powoli poruszać, aż wreszcie źrenice spojrzały na Adama. 

– Hej, ty! – Adam zaczął nią dobrotliwie potrząsać. – Kartofle są już gotowe. 
Przykrył jednak Sabinkę kołdrą i wsłuchał się w jej oddech. Spała. Wstał 

z łóżka i zaczął porządkować pokój. Sam czuł się jakby był po kąpieli, czysty. 
Usiadł do jedzenia i skonsumował wszystko z wielkim apetytem, ale przypomniał 
sobie, że postanowił troszkę Sabinkę utuczyć, więc zostawił jej parę kartofli 
na talerzu. Ogarnęła go wielka senność i zasłonił okno, przez które jeszcze  
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zaglądało słońce, po czym położył się do łóżka. Później jak przez mgłę zobaczył, 
że Sabinka zwlekła się łóżka. Słyszał uderzenia łyżki o talerz. Doszedł go hałas 
z ulicy i krzyk Sabinki: – Łapanka! – w mgnieniu oka była w łóżku przy Adamie 
i zaciągnęła kołdrę na głowę. 

Mrugając zaspanymi oczami, zamruczał: – Czego się boisz idiotko? Nikomu 
nie pozwolę zabrać cię ode mnie.

Powoli zsunęła kołdrę z twarzy i dwa rzędy białych zębów, lśniących z jej ust, 
rozbudziły Adama. Te wspaniałe zęby pozwoliły mu zapomnieć o metalowych 
koronkach, które sam miał w ustach. Te zdrowe, białe zęby Sabinki były jego. 
W tym momencie zobaczył, że zęby w jej ustach poruszają się i usłyszał, jak 
Sabinka mówi do niego:

– Niech mnie pan poślubi, panie Rozenberg?
Zmarszczył czoło: – Co powiedziałaś?
– Niech mnie pan poślubi, panie Rozenberg… tak dla żartu… oni ścigają 

samotnych…
Pan Adam roześmiał się głośno. On, który szykował się, aby lada dzień przebrać 

się za kobietę, odebrał tę ofertę małżeństwa jako niesmaczny dowcip. Nie mógł 
się powstrzymać i powiedział: – Po co ci ślub ze mną, idiotko? Będziemy żyć jak 
dwie siostry… – w ten sposób wygadał się i przedstawił jej swój plan ukrywania 
się. Tak po prostu, śmiejąc się. Przyszło mu to nad wyraz łatwo. W rozbawieniu, 
żartując, zeskoczył z łóżka. Wyciągnął kobiecą odzież oraz perukę, po czym 
wystroił się w nie, czekając na opinię Sabinki. W tej dziedzinie niewątpliwie ona 
była lepszym ekspertem niż on.

Nie zauważył, że Sabinka znowu zaczyna drżeć, a jej białe ząbki szczękają.

 *

Sabinka doszła do siebie po zabiegach pielęgnacyjnych pana Adamach, ale 
nie przestała naciskać w kwestii ślubu. Miał na to gotową odpowiedź: zamknąć jej 
usta paroma uderzeniami w twarz. On sam stał się teraz innym człowiekiem. Noc 
przesypiał bez strachu. Rano robił gimnastykę, aby stracić na wadze i w dobrym 
humorze ruszał do pracy w „czerwonym domku”. Data jego przebrania się za 
kobietę była już ustalona i czekał na ten dzień z pewnego rodzaju łobuzerskim 
zaciekawieniem. 

Nie zważając na plan opuszczenia swego domu, postanowił tymczasem 
wziąć się porządnie za ogród, który bardzo zapuścił. Podejmując tę decyzję, 
przykazał Sabince, aby wzięła się do pracy i wypieliła wszystkie chwasty oraz 
podlała ziemię. Pewnego poranka nie zamknął jej w domu, jak to zwykle czynił, 
na nic się zdały wszystkie jej błagania.

Oczyściła ogród, wypieliła chwasty i w końcu w cieniu drzewa zasnęła na 
rozgrzanej ziemi.
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Na zewnątrz, na ulicy, trwała łapanka ostatniej partii do transportu. Jakaś 
kobieta, która uciekła z tej partii, weszła przez bramkę w płocie, przebiegła 
obok Sabinki, okrążyła dom i zniknęła na innej ulicy. Dwóch policjantów goniąc 
ją, weszło do ogródka. A oto uciekinierka leży na kawałku ziemi pod drzewem. 
Zemdlała? Nieprzytomna? Nie pamiętali jej twarzy i ujęli ją za ramiona. Nie opie-
rała się, pozwoliła się poprowadzić – a przerażenie w jej oczach zaświadczało, 
że nie popełnili błędu. Policjanci nieśli ją w powietrzu. Nie były potrzebne żadne 
zbędne słowa. Sabinka machała stopami nad ziemią i tak szybując, opuściła dom  
Adama.

Pan Adam wrócił wcześnie. Tego dnia poczuł, że w Kripo grunt pali mu się 
pod nogami. Coś wisiało w powietrzu, czając się w każdym kącie. Wszystko wy-
dawało mu się jakieś inne, a każdy Niemiec, który szedł mu naprzeciw, zdawał 
się przekazywać spojrzeniem jakieś znaki. Adam przeżywał ostry atak dawnego  
strachu. 

Jeszcze nigdy nie spieszył się do domu tak bardzo jak tego dnia. Musiał być 
z Sabinką. Przy niej nauczył się panować nad sobą. Ta biedaczka, tak uległa, 
dodawała mu sił. Mając tego świadomość, poczuł wewnątrz jakieś ukłucie, że 
tak ją torturował. Ale od razu się uspokoił. Jeśli to prawda, że lubi się znęcać, 
to prawdą jest również, że sam także lubi być torturowany. Właściwie czemu 
myśli, że ją męczy? Przecież ją uratował. To jemu zawdzięczała życie. I jeśli 
nawet czasem sprawi jej ból, to tylko z czułości, którą miał dla niej i nie potrafił 
wyrazić w inny sposób. A może z miłości? Prawdopodobnie to, co do niej czuł, 
było miłością. Może w końcu nauczył się kochać drugiego człowieka. Chciał 
przecież być razem z nią, na zawsze. 

Kiedy wszedł do ogródka, rozejrzał się. Ziemia była sucha, grządki niepod-
lane, a drzwi do domu stały otworem. Adam zatrzymał się na progu i aż jęknął 
ze zdumienia. 

Kołdry i poduszki zniknęły z łóżka. Wszystkie drzwi od szaf były pootwierane, 
cały prowiant zabrany, podobnie jak jego ubrania i bielizna. Doskoczył do okna, 
podniósł parapet i wyciągnął cegłę. Odetchnął z ulgą, kiedy znalazł pod nią skar-
petę, do której wepchnięta była jego kolekcja skarbów. Uniósł materac i z jeszcze 
większą ulgą odetchnął, kiedy zobaczył, że nadal leżą pod nim kobiece ubrania, 
które sobie naszykował. Usiadł na łóżku i otarł pot z czoła i z łysiny. 

Uśmiechnął się uśmiechem kogoś, kto dał się nabrać. Czyli dał się Sabince 
wystrychnąć na dudka, wierząc w jej udawaną uległość, stwarzając sobie iluzje 
o jej przywiązaniu do niego… porównując ją z Sunią… a nawet wynosząc ją 
ponad suczkę – wmawianiem sobie, że jest w niej zakochany. Nie mógł sobie 
darować, że przy całej nienawiści do rodzaju ludzkiego pozwolił sobie na taką 
naiwną wiarę i ufność. Wszystko zostawił otwarte, cały swój dobytek dla obcej, 
fałszywej lafiryndy. 

Wyciągnął się na materacu i zamknął oczy. Zobaczył przed sobą skuloną 
postać Sabinki i nie mógł się nadziwić, że pomimo tego, co uczyniła, wcale nie 
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czuł na nią złości, a wręcz przeciwnie: był gotów jej przebaczyć, ponieważ się 
bał, bardzo się bał o swoje życie. Tylko ona jedna mogła być dla niego podporą.

Za chwilę jednak naszły go inne myśli. Może tak jak kiedyś, to też jest dobry 
znak – dokładnie jak wtedy, kiedy odeszła Krejna? Powinien ratować siebie, a do 
tego najlepiej jest być samemu.

Powoli wyjął spod materaca kobiecą odzież i perukę. Wyciągnął torbę i spako-
wał wszystkie rzeczy, które mu pozostały i wydawały mu się przydatne. Wepchnął 
skarpetę z kosztownościami do kieszeni na piersi, założył okulary przeciwsłonecz-
ne i kapelusz panama, po czym wyszedł na zewnątrz. Zatrzymał się na chwilkę 
w ogrodzie. Zdjął okulary i rzucił je w krzaki jaśminu rosnące przy płocie. Zdjął 
też panamę i młodzieńczym gestem powiesił ją na sztachecie.

Poszedł na plac rybny kupić trochę jedzenia. Potem ruszył przez podwórza 
w poszukiwaniu kryjówki, przypomniał sobie jednak, że nie zabrał ze sobą żad-
nych naczyń i wrócił z powrotem do domu.

Był zmęczony i postanowił tu przenocować. Zmęczenie przytępiło nieco 
strach i powiedział sobie, że pozostanie tu na jeszcze jedną noc nic nie zmieni, 
nawet drzwi nie zamknął i nie zasłonił okna. Płakał przez sen. Zobaczył siebie 
we śnie: małego, grubego chłopczyka, z którym nikt nie chce się bawić. Potem 
ujrzał swego przyjaciela, Samuela Cukermana. Samuel spoglądał na niego 
z łóżka i pytał: – Dlaczego nie chcesz być Adamie taki jak inni ludzie? – A Adam 
odpowiedział: – To jest mój sposób na zrównanie się z innymi. – Słowa te zde-
nerwowały Samuela. Złapał Adama swoimi chorymi, chudymi rękoma i zawołał: 
– Jesteś nazistą! – A potem była godzina duchów. Było słychać kroki na dworze. 
Trzy osoby głośno i zamaszyście szły po bruku. Coraz głośniej i głośniej. Dwie po 
bokach i jedna pośrodku. Tą jedną, idącą z boku, był Samuel, drugą – Mietek, 
syn Adama. Obydwaj mieli na sobie mundury SS i trupie czaszki na czapkach. 
Pomiędzy nimi szedł chłopiec – odmieniec. Wszyscy trzej to się kamuflowali, to 
znów szli wyraźnie w stronę cmentarza. To była tylko zabawa, ale ten chłopiec 
odmieniec bał się, prosił o litość tych, którzy mu towarzyszyli, prosił o litość 
wszystkich: Jadwigę, Krejnę, Sabinkę. Wszyscy oni szli do transportu. Ci dwaj 
po bokach też. – Nie mogłem sobie pomóc! – płakał odmieniec i prosił, aby mu 
darowali życie. Ci dwaj po bokach prowadzili go, ale sami też byli prowadzeni. 
Adam zobaczył we śnie, jak zielone mundury zakładają żółte łaty. A z tych żółtych 
łat promieniało światło ciągnące się aż do żółtej łaty na jego własnej piersi. Kiedy 
głębiej przyjrzał się żółtej łacie, zobaczył twarz swojej matki – biednej handlarki 
ze skupu złomu. – Mamo, nie przepędzaj mnie… Mamo, pomocy! – płakał chło-
piec. Mama była zajęta szyciem odzieży i nie chciała wyciągnąć do niego ręki. 
Samuel, ten wyższy towarzyszący mu z boku, powiedział zimno: – Żaden człowiek 
nie ma prawa zadawać bólu drugiemu człowiekowi. – I w tym momencie chłopiec 
odmieniec urósł do rozmiarów korpulentnego mężczyzny i również miał na sobie 
zielony mundur. – Dlaczego nie rozumiesz, Cukerman? – Adam zwracał się już 
do swego towarzysza jak do równego sobie. – Ja nie mogę żyć bez cukierka 



w ustach. – Teraz Adam wpadł w złość: – A ty sam, Cukerman – krzyczał – ty 
nikomu nie zadałeś bólu? A ty, Mietek? – zwrócił się do drugiej towarzyszącej mu 
osoby. – Ty nikomu nie sprawiłeś bólu? – Teraz wszyscy prowadzili się nawzajem 
i sami byli prowadzeni.

Potem Adam usiadł, aby napisać list. Tak mało listów w życiu napisał. Nie 
miał do kogo pisać. I teraz we śnie też nie wiedział, do kogo zaadresować ten 
list. Siedział w gabinecie w huczącej fabryce… nie, na materacu w swoim domku, 
siedział i czytał list: „Byłem przywiązany do Was właśnie w taki sposób. Wszel-
kie dobro, które było we mnie, ofiarowałem psu… Jestem z natury psiarzem…”. 
Czytając list, usłyszał, że kroki na zewnątrz podchodzą coraz bliżej i bliżej. Nagle 
Adam znalazł się na cmentarzu, który szumiał jak puszcza. Był sam – myśliwy 
ze strzelbą na ramieniu. Oto czerwone mury wyrosły między drzewami. Adam 
zaciskał oczy mocniej, mocniej – nie widzieć, nie słyszeć. Tam daleko był cel: 
żółta łata… twarz matki… on sam. Wycelował i strzelił. On, Adam, był wyzwo-
lony – od żółtej łaty, od mamy… od siebie samego. On – zarówno strzelający, 
jak i zastrzelony – był wolny. Ale pies gdzieś wciąż wył i wył. Skąd pochodziło to 
wycie? Dlaczego czuł taką cielesną bliskość z tym ujadaniem – on, który nigdy 
nie czuł z nikim cielesnej bliskości, a jedynie gwałtowną obcość? Czy może być, 
że nawet po strzale…

Pan Adam szeroko otworzył oczy. Pot ściekał mu z twarzy. Ubranie przylepiło 
mu się do ciała. Nocne światło wypełniało niezasłonięte okno. Wstał z łóżka. Na 
paluszkach, jakby nie chciał obudzić kogoś śpiącego, podszedł do szafy, z której 
wyjął garnuszek i łyżkę, po czym wyszedł na dwór. W ogrodzie trawa, drzewa, 
kwiaty stały jak skamieniałe. Nie poruszał nimi żaden wietrzyk. Adam głęboko 
odetchnął tą ciszą i wygładził parę włosków wokół łysej czaszki. Przeszedł przez 
bramkę i zamknął ją cicho, tak by nie zaskrzypiała i nie zakłóciła tego nocnego 
spokoju. Przeszedł przez ulicę, po czym ruszył lekkim, bezszelestnym krokiem 
w kierunku tylnego podwórza. Choć nogi poruszały się lekko, to ramiona opadały, 
jakby dźwigał na nich ciężki plecak. – Dźwigam mój sen na plecach – wyszeptał do 
siebie. Nagle wydało mu się, że nadal podąża w swoim śnie. Ale w tym momencie 
usłyszał kroki uderzające na zewnątrz o bruk. Ciężkie oficerki. Zadrżał i zaczął 
biec przez podwórze. Ścigano go. Nie mógł już odróżnić dźwięku własnych kroków 
od kroków tych, którzy go gonili. – Halt! – zawołano za nim. – Halt! – prosiło go 
własne umęczone serce. 

W końcu nie mógł już biec i zatrzymał się. Nikt go nie ścigał. Nikt za nim nie 
krzyczał. Panowała cisza, zimna nocna cisza. Wszedł do pokoju na górze, który 
wybrał sobie jako kryjówkę. W pokoju było błyszczące w ciemności lustro. Adam 
zbliżył się do niego i gwałtownie odskoczył. Przed nim w lustrze stała Żydówka 
z zarostem i łysą głową. Adam nie pamiętał, kiedy i jak wciągnął na siebie te 
kobiece suknie i w żaden sposób nie mógł sobie przypomnieć, kiedy i gdzie 
zgubił perukę. 



Rozdział 
dwudziesty szósty



Rozdział 
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Po każdym nieszczęściu, jakie ją spotykało, Estera najpierw kurczyła się, po 
czym stopniowo dochodziła do siebie – zdrowsza i silniejsza niż była wcześniej, 
podobnie jak roślina pnąca, która po każdej zimie pnie i rozrasta się jeszcze 
bardziej wzdłuż i wszerz. Powtarzała często powiedzenie Wintera, które on z kolei 
zapożyczył od Nietzschego: „Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni”1. Nieszczęścia 
były dla Estery niczym drożdże, dzięki którym dojrzewała. Życiowe doświadczenia 
dały jej mądrość odróżniania tego, co liczy się naprawdę, od tego, co ma tylko 
chwilowe znaczenie. Teraz zaś nadszedł czas, gdy mogła uczyć się życia nie 
poprzez doświadczanie bólu, lecz szczęścia.

Było gorąco. Estera leżała na łóżku z oczami zwróconymi na swój zaokrąglony 
brzuch, który falował unosząc się i opadając to z jednej, to z drugiej strony. To 
dziecko poruszało się w niej, uderzając rączkami i nóżkami w ściany brzucha. 
Było to zarazem przyjemne, jak i niepokojące uczucie. Położyła obie poznaczone 
nabrzmiałymi żyłami ręce na brzuchu i zamknęła oczy.

Wszystko to przeżyła już kiedyś, tym razem jednak jej odczucia były inne niż 
wtedy, intensywniejsze. Jak bardzo pragnęła, żeby wszystko było inne! Dlatego 
też poszła właśnie do niego, do doktora Lewina – ponieważ to on był najlepszym 
dowodem na to, że będzie inaczej. Czyż może bowiem istnieć większa przemiana 
niż ta, którą przeżył doktor Lewin? Utykał teraz, lecz to jego kuśtykanie wzbudzało 
zaufanie, sprawiało, że stawał się bliski. A poza tym wybrała go, ponieważ chciała 
udowodnić sobie i światu, że nie była przesądna, że była pewną siebie matką.

1 Cytat z Nietzschego pochodzi ze Zmierzchu bożyszcz, czyli jak się filozofuje za pomocą młota 
(Götzen-Dämmerung oder wie man mit dem Hammer philosophirt – 1889), z części Sprüche und  
Pfeile, 8. 
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Sama nie wiedziała, jak to się stało, że tak się przywiązała do doktora Lewina. 
Dotyk jego mądrych dłoni uspokajał. Wyraz jego twarzy, która była pomarszczo-
na i poorana bruzdami, jak gdyby wysmagały ją ostre wiatry, wzbudzał w niej 
matczyne uczucia wobec niego. Jego zaciśnięte usta oraz głębokie, ciepłe spoj-
rzenie o metalicznym zabarwieniu sprawiały, że czuła się przy nim bezpiecznie 
i pewnie. Podziwiała go. 

Rzadko jednak zamieniali ze sobą słowo i unikali patrzenia sobie bezpośrednio 
w oczy. Kontakt pomiędzy nimi sprowadzał się do dotyku jego dłoni lub ucha, które 
przykładał do jej brzucha, by przysłuchiwać się drugiemu sercu, które w niej biło.

Wstała z łóżka, nalała sobie szklankę mleka i sączyła je małym łykami, czując, 
jak każdy z nich spływa w niej, docierając aż do duszyczki urwisa, który rzucał 
się tak niecierpliwie w jej brzuchu. Wkrótce ów niespokojny duch przybędzie na 
ten świat. Jego czas się zbliżał. Estera już od kilku dni nie pracowała. Zamknięta 
w pokoju czekała na niego. Unikała przebywania między ludźmi. Odgadywała 
ukryte myśli sąsiadów patrzących na jej brzuch i chciała ochronić go przed ich 
spojrzeniami. Sama jednak nie przejmowała się nimi. Niech sobie cały świat 
myśli, co chce – ona śmiała się z tego.

Czuła się lekko i beztrosko i chociaż stroniła od ludzi, to jednak tęskniła za 
nimi. Całymi dniami przesiadywała przy oknie i wyglądała na podwórko. Chciała, 
by sąsiedzi ją zauważyli, by przywitali się z nią. Pragnęła, by zobaczyli, jaka jest 
piękna, mimo ciemnobrązowych plam, które pojawiły się na jej twarzy. Kobiety 
powiedziały jej, iż to znak, że urodzi chłopczyka. I Estera była zakochana w sobie 
z tymi plamami na twarzy.

Szła powoli rozgrzaną ulicą, zaplótłszy na brzuchu ręce o nabrzmiałych żyłach. 
Udawała, że nie widzi przechodniów przyglądających się jej z ukosa. Posuwała się 
mozolnie wzdłuż muru, kryjąc się w jego cieniu i powoli, krok po kroku, przeszła 
przez most. Wybrała się szukać mieszkania na podwórzu przy Lutomierskiej 
i miała nadzieję, że mieszkanie ciotki Rywki stoi puste i będzie mogła się tam 
wprowadzić. Nie była zabobonna ani kapryśna, miała jednak ten jeden podwójny 
kaprys: urodzić dziecko w mieszkaniu w podwórzu, gdzie mieszkała kiedyś ciotka 
Rywka i gdzie sama spędziła dzieciństwo oraz być bliżej doktora Lewina, który 
mieszkał niedaleko stąd.

Mieszkanie ciotki Rywki stało dosłownie puste – nie został w nim ani je-
den mebel. Estera spacerowała po nim chwilę, jakby chciała w ten sposób 
przejąć w posiadanie te ściany, po czym wyszła na podwórze i usiadła pod 
drzewkiem wiśniowym. Oparła się o pień i myślała o tym, jak dziwnie potoczy-
ły się koleje życia: z tego podwórza zarówno ona, jak i Isroel wyszli w świat. 
Oboje zatoczyli tak wielki krąg, by oto teraz wrócić tutaj i wydać na świat nowe  
życie.

Czekała na Isroela, który miał przyjść, by rzucić okiem na mieszkanie lub 
pomóc jej wybrać inne. Nie musiała się o nic martwić, jeśli chodziło o urządze-
nie mieszkania. Isroel miał złote ręce i potrafił zdziałać cuda, by uczynić życie 



497

wygodniejszym. Wieczorami pracował już nad kołyską, którą zmajstrował ze 
starej szuflady i paru kawałków drewna.

Dostrzegła, jak nadchodzi i z daleka dała mu znak, by poszedł na górę 
obejrzeć mieszkanie. Po chwili zszedł na dół i usiadł obok niej. Rozpiął koszulę 
i dostrzegła krople potu spływające pomiędzy włosami na jego klatce piersiowej. 
Oboje milczeli i to był kolejny krąg, jaki zatoczyli. Na początku ich wspólnego 
życia również milczeli. Dopiero później przyszedł czas, gdy dużo ze sobą rozma-
wiali, a ostatnio znów nie potrzebowali wielu słów. Estera w swym zaślepieniu 
radością, oczekiwaniem, planami i marzeniami prawie nie zauważyła, że z rzadka 
tylko wypowiada jakieś słowo. Czasami była ciekawa, jakie były uczucia Isroela 
wobec dziecka, które miało się urodzić. On doszedł do tego momentu w życiu 
poprzez inne doświadczenia niż ona. Był już kiedyś ojcem. Nie widziała jednak 
sensu w wypytywaniu go o to. Słowa zatarłyby tylko wrażenie, jakie miała, czy-
tając z jego twarzy. Była pewna, że wkrótce nadejdzie czas, gdy znów zaczną 
dużo ze sobą rozmawiać, a słowa ich obojga będą mieszały się z gaworzeniem 
tego trzeciego – nowo przybyłego.

 Isroel nie siedział z nią długo. Wkrótce pośpieszył z powrotem do swych zajęć. 
Odprowadziła go wzrokiem, póki nie zniknął w bramie, po czym wyciągnęła się 
na trawie i zamknęła oczy. Ziemia była ociężała i senna. Nie poruszało się ani 
jedno źdźbło trawy. Gałęzie wiśniowego drzewka zastygły w bezruchu. Estera 
nabrała w garść ziemi i bawiła się nią, przesypując między palcami. Leżały tak 
oto ramię w ramię: matka ziemia i matka Estera – obie skulone w sobie, obie 
ciężkie i dojrzałe. Estera leżała z zamkniętymi oczami i wyobrażała sobie swoje 
dziecko. Była ciekawa, jakie będzie miało włosy. Może będzie to chłopczyk o blond 
włosach, jak Isroel. Czy też może wda się w jednego z jego braci, na przykład 
w najmłodszego, Szolema, który zwykł niegdyś wpatrywać się w nią pełnymi 
oddania oczyma. Była w nich ukryta opowieść o Isroelu, ale ona nie pojmowała 
jej. A może będą mieli czarnowłosą córeczkę przypominającą Szejnę Pesię lub 
też dziewczynkę o rudych włosach, która będzie podobna do swej własnej mamy 
lub do ciotki Rywki. Jakże było to dziwne i fascynujące: tyle możliwości kombinacji 
dziedziczenia w jednej małej istotce.

Estera uśmiechnęła się do siebie leniwie. Jej rozmyślania stały się ostat-
nio banalne, ograniczały się do jednego tematu i w najmniejszym stopniu 
nie dotyczyły otaczającego ją świata. Miała dużo wolnego czasu, ale nawet 
na myśl jej nie przyszło, by coś przeczytać. Nie miała najmniejszej ochoty, by 
pójść do organizacji czy na literackie spotkania Wintera, a już na pewno nie 
interesowały jej żadne wieści – czy to z getta, czy ze świata. Jedyne, na co 
miała ochotę, było śpiewanie. W jej wspomnieniach wypływały wciąż fragmenty, 
strzępy głupiutkich piosenek zasłyszanych gdzieś przed laty. Estera czuła się 
próżna, leniwa i senna. Czekała tylko na jedno – na dzień, w którym będzie 
leżała, ot tak jak teraz, a małe usteczka będą zaciskały się wokół sutka jej  
piersi.



498

Wokół niej podwórko tętniło życiem, ona jednak nic nie słyszała ani nie wi-
działa. Po dwóch godzinach drzemania pod drzewem poczuła głód i pragnienie. 
Podniosła się z ziemi ciężko i niezgrabnie, macając przy tym brzuch, jak gdyby 
chciała sprawdzić, jak sobie poradził z tym wstawaniem. Brzuch milczał. Milczał 
już całe popołudnie. Estera czuła się trochę osamotniona z tą ciszą w swoim 
ciele, równocześnie jednak była zadowolona. Mała istotka odczuła zapewne 
upał tego dnia i spała. Niech odpoczywa – będzie miała więcej sił podczas 
wielkiej podróży, która ją wkrótce czeka. Estera dowlokła się do pompy i sąsiad 
napompował jej wody. Napiła się, czerpiąc wodę dłońmi, po czym zimną, mokrą 
ręką starła pot z czoła i zwilżyła włosy. Wyjęła z kieszeni mały kartofel, który 
zabrała ze sobą na przekąskę i umyła go pod pompą. Miał cienką, aksamitną 
skórkę, która popękała tu i ówdzie, odsłaniając jasny miąższ młodego kartofla. 
Estera włożyła go, zimnego i świeżego do ust i rozgryzła zębami. Przepadała za 
surowymi kartoflami.

Człapiąc powoli, wymknęła się z podwórza i rozpoczęła mozolną wędrówkę 
wzdłuż ścian budynków. Zaglądając do okien, przeglądała się w szybach. Musiała 
się uśmiechnąć. Wyglądała komicznie, jednak przy całej niezgrabności – pięknie 
i majestatycznie.

Z daleka dostrzegła Isroela. Biegł w jej stronę, machając ręką. Coś się 
wydarzyło. Ona jednak nie pobiegnie mu naprzeciw. Będzie szła o tak, powoli, 
czekając, aż dojdzie. Cóż ją obchodziło, co się stało? Oto była tutaj, na środku 
ulicy i to, co było w niej, było tu również. Po co więc miałaby się spieszyć? A oto 
i dobiegł do niej Isroel. Śmiał się. Dzięki Bogu – śmiał się!

Isroel przypadł do niej: – Rozpoczęła się inwazja! – zawołał, uścisnął ręce 
Estery i wycałował jej twarz. – Musiałem pobiec do domu, by ci to powiedzieć, 
moja ty szejne mamele2. Dzisiaj o dziewiątej rano... Anglicy i Amerykanie przekro-
czyli La Manche3. – Estera śmiała się, drżąc z przejęcia. Z jej oczu polały się łzy.

– Oczy mi się pocą – wyszeptała, żartując i całym ciężarem wsparła się na 
jego ramieniu.

W drodze złapał ich deszcz. Całe popołudnie krążyła po niebie ciężka chmu-
ra, a teraz otworzyła się z grzmotami i błyskawicami, uwalniając ulewny deszcz.  
Estera i Isroel przeczekali w bramie tę letnią burzę. Szybko przeminęła, zostawia-
jąc po sobie mokre i odświeżone ulice. Ze wszystkich ścian pobłyskiwały wesoło 
brudne szyby. Ulica była pełna zgiełku. Ludzie pędzili po niej jak na skrzydłach. 
Inwazja się rozpoczęła!

2 Piękna mateczka (jid.). 

3 Aliancka inwazja we Francji rozpoczęła się 6 czerwca 1944 r. Przez kanał La Manche przeprawiono 
tysiące żołnierzy brytyjskich, amerykańskich i kanadyjskich. Ta informacja natychmiast dotarła  
do mieszkańców getta dzięki nasłuchom z zachodnich stacji radiowych.
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Isroel zostawił Esterę i pobiegł spotkać się z towarzyszami. Tym razem Es-
tera nie chciała zostać sama w mieszkaniu. Przyszło jej na myśl, by wpaść do 
Ejbuszyców. Ostatnio więcej czasu niż z Rachelą spędzała w towarzystwie jej 
matki, Blumci, która przypominała jej ciotkę Rywkę. 

Postanowili, że następnego dnia się przeprowadzą. Isroel był cały dzień 
zajęty i przykazał Esterze, by spakowała rzeczy, a on je wieczorem zawiezie na 
Lutomierską. Zrobiła, jak jej kazał i chociaż spakowanie ich skromnego dobytku 
było błahostką i normalnie zajęłoby jej pół godziny, pracowała przy tym cały 
dzień: parę minut zajmowała się pakowaniem, parę godzin spała, znów parę 
minut pakowała, znowu spała. Spakowanie każdego drobiazgu okazało się dla 
niej ogromnym wysiłkiem. Nie gniewała się jednak na Isroela, że nie było go, by 
jej pomóc. Czyż sama nie pracowała kiedyś dla idei? I czyż nie było ważne to, co 
robił Isroel? Co robił dla ich dziecka? Oboje chcieli, by dorastało w wolnej Polsce. 
Jeśli chodziło o politykę, nie było żadnej różnicy zdań między nią a Isroelem 
w owym czasie. Isroel przyjmował zwycięstwa Armii Czerwonej z entuzjazmem 
stuprocentowego komunisty i nocami, gdy słychać było kanonadę, oboje – i on 
i ona – cieszyli się: Nasi!

Estera poszła do nowego mieszkania, by tam czekać na Isroela. Dzień był 
jeszcze gorętszy i bardziej duszny niż poprzedni. Parę razy padał deszcz i grzmiało, 
lecz dopiero wieczorem powietrze ochłodziło się. Mieszkańcy getta przepływali 
obok Estery niespokojnymi falami. W powietrzu unosiło się oczekiwanie. Estera 
podtrzymywała brzuch obiema rękami, jak gdyby chciała ochronić go przed tą 
radością i napięciem panującymi wokół. Była sama w obcym, pełnym wrzawy 
świecie. Wszystkim, czego pragnęła w tym momencie, był spokój... i cisza – oraz 
ręka kogoś bliskiego, kto pogłaskałby ją po głowie. Owładnęła nią tęsknota za 
ciotką Rywką i gorzkie łzy zaczęły płynąć z jej oczu.

 Podwórze przy Lutomierskiej przypominało płynący statek, pomiędzy bur-
tami którego z zadartymi w górę głowami dreptali ludzie. Wszyscy mieli twarze 
zwrócone w stronę nieba. Nad gettem rozpościerała się tęcza. Estera spojrzała 
w kierunku okien swego nowego mieszkania. Może w jednym z nich ukaże się 
głowa ciotki Rywki? Wydawało jej się przez moment, że jest piątek i ciotka Rywka 
woła ją: „Esterko, choć na górę umyć i uczesać włosy!”

Z klozetu na podwórzu wyszedł młody mężczyzna w okularach. Był to Ber-
kowicz. Estera przypomniała sobie, że miał córeczkę. Poczuła, jakby jakaś ręka 
ciągnęła ją do tyłu, by nie zobaczył, że jest w ciąży. Lecz oto Berkowicz stał 
już obok niej, trzymając obie ręce w kieszeniach i mrugając krótkowzrocznymi 
oczami. – Widzi pani? Tęcza. – Ich spojrzenia spotkały się ponownie, tym razem 
na dłużej, wyrażając jakiś rodzaj porozumienia między nimi. – Wejdę w to znowu 
– powiedział poufnym tonem. – Właśnie chwyciłem muzę za rogi.

Kiwnęła potakująco głową. Byli sobie w pewien sposób bliscy – ona i on. 
Dusze ich obojga stąpały na czubkach palców, drżąc o te świętości, które miały 
się z nich narodzić. Nie pragnęli niczego więcej, tylko by zostawiono ich w spokoju 
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– aż do momentu rozwiązania. Tęcza połączyła Esterę i Berkowicza w zupełnie 
inny sposób niż innych ludzi. Po chwili zniknęła, zostawiając po sobie niebieskie 
niebo. Tłum zgromadzony na podwórzu rozszedł się. Estera dostrzegła Isroela 
nadchodzącego z wózkiem załadowanym ich rzeczami. Od razu zauważyła, że 
jest przygnębiony. Nie pytała go o nic i modliła się w duchu, by nic jej nie opo-
wiadał. Nie teraz.

Chciała mu pomóc przy wypakowywaniu rzeczy, ale nie mogła. Czuła się 
ociężała i bolał ją kręgosłup. Poprosiła Isroela, by pomógł jej usiąść na para-
pecie. Było jej ciężko oddychać i potrzebowała świeżego powietrza. Do tego 
parapetu przytwierdzone były kiedyś maszyny dziewiarskie. Bicie serca Estery 
przypominało w tej chwili stukot tych maszyn. Isroel stał obok, trzymając ręce na 
jej kolanach. – Estero, aresztowano chazana... za potajemne słuchanie radia4...

Zaplotła ręce wokół jego szyi i uśmiechnęła się krzywo, z zakłopotaniem. 
Zrozumiała, że znowu chce wyjść. Zsunęła się z parapetu i odprowadziła go 
powoli do drzwi. – Jestem pewna, że nikogo nie wyda – powiedziała do niego 
uspokajająco.

– Nie, nie wyda – odpowiedział.
– Uważaj na siebie! – zawołała za nim.
Wrócił późno w nocy. Był zadowolony, że nie spała i mógł z nią porozmawiać. 

Pozwoliła mu mówić, choć nie miała ochoty słuchać. – Chazan – powiedział 
– przez wszystkie lata w getcie zajmował się nasłuchem wiadomości... Dzień 
i noc siedział przy odbiorniku. Myślisz, że robił notatki? Nic z tych rzeczy – ma 
fenomenalną pamięć... Od razu w głowie tłumaczył z angielskiego, rosyjskiego, 
holenderskiego... Dokładnie, co do joty... Nawet historia z Widawskim go nie 
odstraszyła...

Estera zamknęła oczy. Potrzebowała choć odrobiny snu. Bolały ją plecy, a do 
tego miniony dzień wzbudził w niej niejasne uczucie niepokoju.

 
*

Dziecko przyszło na świat o świcie. Isroel ledwo zdążył sprowadzić doktora 
i poczynić wraz z nim odpowiednie przygotowania. Urodziło się właściwie samo. 
Szybko, niczym błyskawica i z głośnym krzykiem. Był to chłopczyk.

Włosy noworodka nie były jasne, jak włosy Isroela, ani nie rude, jak Estery. 
Chłopczyk przyszedł na świat z czapą smolistoczarnych włosów na samym czubku 

4 Entuzjazm mieszkańców getta po rozpoczęciu inwazji w Normadii był tak widoczny, że Niemcy 
zaczęli szukać źródła informacji. W ciągu trzech dni aresztowali 22 osoby oskarżone o nielegalne 
słuchanie radia. Zostali oni przekazani do Gestapo.
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spiczastej główki. Jego oczy nie były zielone, jak oczy Estery, ani szaroniebieskie, 
jak Isroela, lecz od dnia narodzin – aksamitno czarne i mongolsko skośne.

– Wiesz, do kogo jest podobny? – zapytał Isroel.
– Do twojego brata Szolema.
Estera leżała w łóżku, czując przy piersi małą, twardawą główkę. Patrzyła 

na pomarszczoną twarzyczkę wykrzywioną starczym grymasem i przyglądała 
się wąskim ustom, które nie przestawały szukać i ssać. Patrzyła na małe ręce 
o cieniutkich palcach zaciśniętych w drobne piąstki i nie mogła uwierzyć, że ten 
cud narodził się z niej, ku niej, dla niej. Była to prawda, która oszałamiała. I tak 
jak podczas ciąży nie opuszczało jej wrażenie, że nie stąpa po ziemi, lecz unosi 
się nad nią, tak teraz wydawało jej się, że uczestniczy w niebiańskim święcie, 
a jej łóżko jest przepływającą po niebie chmurą.

Choć wszystko w niej rwało się na zewnątrz, do sąsiadów, towarzyszy, znajo-
mych, by roztrąbić po wszystkich ulicach, że ma syna, trzymała tę dobrą nowinę 
dla siebie, by zazdrosny świat nie dowiedział się o jej szczęściu i nie rzucił złego 
uroku. Dlatego też przez długi czas nie ruszała się za próg.

We wszystkim zdała się na Isroela, sama zaś nie odchodziła od kołyski. Pra-
gnęła tylko jednego: by jej piersi były pełne mleka dla chciwych, małych ust. Miała 
ochotę trzymać syna na rękach przez cały dzień przyciśniętego do piersi. Gdy 
podawała mu pierś, jakiś głos w niej zdawał się wołać radośnie do niego: – No, 
weź, zjedz mnie całą! – Chciała wykarmić go sobą, napełnić swą siłą. Pragnęła 
rozciągnąć się przed nim, by uczył się chodzić, depcząc po niej.

Doktora Lewina przyjmowała z nabożnym szacunkiem, czerwieniąc się 
i jąkając, jak gdyby się go wstydziła. Nie przyszło jej nawet do głowy, by mogła 
przypaść do jego ręki i pocałować ją z wdzięczności. Drażniło ją tylko, że doktor 
Lewin tak mało uwagi poświęcał jej synkowi, a tak dużo jej. Nie wypowiedział pod 
adresem dziecka ani jednego komplementu, chociaż cały świat widział, że było 
przepiękne. Wręcz przeciwnie – wydawało się, że ma pretensje do chłopczyka, 
jak gdyby chciał powiedzieć: – Chłopczysko jak dąb, a matka ledwo zipie... Poci 
się przy każdym kroku i nie jest w stanie wejść po schodach.

Prawdę powiedziawszy doktor Lewin na Esterę również nie patrzył. Gdy złościł 
się dobrotliwie i przykazywał jej, by położyła się co dzień choć na dwie godziny 
i wychodziła czasem na świeże powietrze, zdawał się spoglądać gdzieś pomiędzy 
nią a jej synkiem. Estera była więc trochę rozczarowana tym zupełnym brakiem 
entuzjazmu z jego strony. Odprowadzała go jednak do drzwi i otwierając je sze-
roko, by nie uderzył się o jakiś sprzęt w ciemnym korytarzu, błogosławiła jego  
kroki.

Zaczęli przychodzić goście i Estera nie mogła się od tego wymigać. Sąsiedzi 
wpadali, by poprawić sobie nastrój, podziwiając ten cud: noworodka w getcie.

Ze wszystkich odwiedzających najbardziej lubiła Bellę Cukerman i Berkowicza. 
Bella pojawiła się pewnego ranka na progu i powiedziała: – Słyszałam, że ma 
pani małe dziecko. Proszę pozwolić mi popatrzeć. Nigdy jeszcze nie widziałam 
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noworodka. – Patrzyła na dziecko w taki sposób, w jaki Estera chciała, by na nie 
patrzono. Z wdzięczności zgodziła się, by Bella przychodziła do niej i wyręczała 
ją w ciężkich pracach.

Berkowicz przyprowadzał ze sobą często Sprzedawcę Toffi i człowiek ten przy-
padł Esterze do serca. Przemawiał do niej płaczliwym głosem, używając często 
niezrozumiałych słów, które jednak wypełniały serce łagodnością. Berkowicz 
przynosił pieluszki i kaftaniki, pasujące jak ulał na niemowlaka. Estera nie wypy-
tywała go, skąd brał te wszystkie rzeczy. Przynosił również marchewki ze swojej 
działki. Często sam je tarł, posypywał cukrem i wręczał Esterze gotowe danie.

Blumcia Ejbuszyc również często przychodziła. Chwaliła Berkowicza za mar-
chewki, mówiąc, że są dobre dla oczu – zarówno matki, jak i dziecka. Wydziergała 
własnoręcznie ubranka dla chłopczyka, używając do tego wełny sprutej ze starego 
swetra Mojszego i uczyła Esterę, jak obchodzić się z dzieckiem. Często śmiała 
się, krzycząc na młodą, nadgorliwą matkę: – I po cóż bierzesz go na ręce, jak 
tylko piśnie? Pozwól mu się wykrzyczeć, żeby miał zdrowe płuca. – Pochylała 
się przy tym nad rozwrzeszczanym łobuzem i zachęcała go: – Krzycz, Szolemie, 
krzycz co sił w płucach! O, tak! Niech się ściany trzęsą!

Wieczorami goście rozsiadali się wokół kołyski, a dumna Estera wodziła 
wzrokiem po twarzach obecnych, by zobaczyć, jakie jej syn robi na nich wrażenie.

– Oby złe oko nie zaszkodziło – zawodził cicho Sprzedawca Toffi. Huśtał koły-
skę, ostrożnie popychając ją palcem i otwierając przy tym bezzębne usta. – Jak 
mu, oby żył długo i był zdrowy, na imię?

– Na imię mu Szolem.
– Na imię mu Szolem. – Pochlipywał mężczyzna. – Pokój z tobą… – i potrząsał 

długą brodą w stronę maleństwa w kołysce.
Estera nie obawiała się łez Sprzedawcy Toffi. Sama nawet nie czuła, kiedy 

i z jej oczu zaczynały kapać. Był to rodzaj płaczu, który przynosił spokój i ukojenie. 
Za każdym razem, gdy Sprzedawca Toffi pytał o imię jej syna, a potem powtarzał 
je, miała wrażenie, że chce jej przez to przypomnieć, że tamtego dnia, w którym 
wybuchła wojna, urodziła martwe dziecko, teraz natomiast urodziła syna, który 
żył i miał na imię Szolem5.

Isroel był coraz bardziej zajęty i nie było go w domu nawet przy codziennej 
ceremonii kąpieli małego. Zastępował go w tym bardzo dobrze Berkowicz. Przy-
chodził codziennie zaraz po zamknięciu punktu gazowego i przynosił pełne wiadro 
gorącej wody, którą zagrzewał wcześniej na palniku w pracy. Estera pozwalała mu 
za to, by brał w swe niepewne ręce małe, nagie ciałko i paplał do niego niezrozu-
miałe słowa. Gdy jednak czasami nie mógł pozostać do końca ceremonii kąpieli 
Szolema i szykował się do wyjścia, ruszając w stronę drzwi, nie zatrzymywała go. 
Nie ze względu na niego czy na siebie. Po prostu najbardziej lubiła przebywać 

5  Szolem oznacza pokój.
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ze swym synkiem sam na sam. Mogła wtedy w zupełnie nieskrępowany sposób 
dawać upust swej radości.

Jędrna i mocna skóra małego jaśniała niczym słońce. Jego nogi był silne, 
a okazały tyłeczek niczym dwie piłeczki. Estera namydlała powoli gładką i miłą 
w dotyku skórę chłopca. Myła kępkę jego czarnych włosów, rozprowadzając 
delikatnym, kolistym ruchem pianę na jego główce. Mały wrzeszczał, zaciskając 
oczy i rozchlapywał wodę, to przykurczając to wyciągając nóżki, niczym sprężynki. 
Estera była upojona radością. – Krzycz! Krzycz! – niczym doświadczona matka 
zachęcała go, by zdobywał świat. – Krzycz głośniej mój mały! Głośniej!

Delikatnie namydliła jego brzuszek. Mydło przesuwając się po nim wydawało 
radosne dźwięki, jak gdyby samo odczuwało przyjemność z gładzenia tego brzusz-
ka o malutkim pępku. Tymczasem młodzieniec zapomniał już o krzyku, zdawszy 
sobie sprawę z tego, że woda jest przyjemna, a czuła ręka matki miło łaskocze. 
Jego usta rozciągnęły się w uśmiechu od ucha do ucha, odsłaniając oczekujące 
dopiero na ząbki czerwone dziąsła. W załzawionych jeszcze, skośnych oczkach 
zapalały się psotne iskierki. Nóżki – sprężynki wyciągały się teraz i przykurczały 
dla zabawy, opryskując przy tym spoconą twarz matki. Estera złapała tymczasem 
obie nogi, jedną po drugiej, namydliła je, po czym ześlizgnęła palce do drobniut-
kich stóp zakończonych każda pięcioma paluszkami przypominającymi groszki. 
Bawiła się nimi chwilę, po czym namydliła pośpiesznie jego malutkie przyrodze-
nie pomiędzy nogami, zalążek przyszłej męskości. Zawstydzona i rozmiłowana 
obserwowała to miejsce i poczuła chęć, by je wycałować. Za tę chęć została 
ukarana zaraz strumieniem cieczy, który wytrysnął stamtąd łukiem prosto w jej 
twarz, trafiając w nozdrza, usta i ściekając na piersi.

Odwróciła go na brzuch. Wsparty na jej dłoni teraz dopiero rozchlapał się na 
dobre. Mokra główka z poplątanymi pasmami włosów podrywała się wysoko 
w górę. Na zaróżowionym karku utworzyły się fałdki.

Gdy na koniec Estera wyciągnąwszy chłopczyka z wody, wzięła go na ręce, 
rozkrzyczał się na nowo – tym razem ponieważ zepsuła mu całą frajdę. Położyła 
go na rozłożonej na stole kołderce, zawinęła w ręcznik i zaczęła delikatnie wał-
kować i ugniatać, robiąc przy tym komiczne miny, śmiejąc się i cmokając ustami. 
Teraz dopiero, gdy był już suchy i podsypany pudrem, zaczynała się prawdziwa 
zabawa. Estera wtulała twarz w brzuszek chłopczyka, potrząsała czerwonymi 
włosami nad jego twarzą, łaskotała pod brodą. Paplała do niego słowa bez sensu, 
których brzmienie zdawało się przekonywać go, iż jest bardzo śmieszna, gdyż 
zaczynał chichotać i krztusić się ze śmiechu. Ona sama była mokra, z włosami 
ufryzowanymi wodą i potem, oszołomiona światłem, które biło z jego ciałka.

Tylko ze snem małego były problemy. Na podwórzu panował codziennie 
wielki zgiełk. Dobre wieści z frontu, aresztowanie słuchającego radia chazana 
oraz upał tak rozstrajały ludzi, że tracili panowanie nad sobą. Jedni sąsiedzi 
kłócili się, inni śpiewali, śmiali się i rozmawiali... Gwar rozmów niósł się z każdej  
strony.
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Estera postanowiła nie trzymać dłużej swego skarbu w ukryciu, tylko zejść 
z nim na dół, w sam środek zgiełku. Miała nadzieję, że może właśnie tam będzie 
mu łatwiej zasnąć, a poza tym oboje potrzebowali świeżego powietrza. Bała 
się bardzo ludzkich spojrzeń, tego co powiedzą ludzie, pomyślała sobie jednak  
– nic to. Miała teraz dość siły, by nie przejmować się tym wszystkim, co  
usłyszy.

Owinęła siebie i synka szalem, który przyniósł jej Berkowicz i zeszła na dół, do 
wiśniowego drzewka. Usadowiła się na trawie, oparła plecy o wąski pień drzewa 
i wyciągnęła przed siebie nogi. Mały Szolem leżał na jej łonie i spał z piąstkami 
przerzuconymi nad głową i zgiętymi swobodnie nóżkami, cały odprężony.

Estera nie myślała o niczym. Patrzyła na Szolema. Wciąż nie mogła się na 
niego napatrzeć. Wsłuchiwała się w jego oddech i wydawało się jej, że widzi, 
jak rośnie z każdym oddechem. Przyglądała się jego zamkniętym oczom, pod-
kreślonym niczym kredką linią delikatnych rzęs. Jak leciutko cieniutkie powieki 
przykrywały oczy! Powieki – nic nie ważące powłoczki, które mógłby zdmuchnąć 
najlżejszy wietrzyk, odkrywając czerń oczu. Pochylała się więc nad synkiem, by 
go ochronić przed najmniejszym podmuchem wiatru.

Od siedzenia bolał ją kręgosłup i czuła kłucie w plecach. Mimo to wydawa-
ło jej się, że nie mogło być nic wygodniejszego, niż tak siedzieć i odpoczywać 
z Szolemem.

Wokół niej, na podwórzu, wrzało od rozmów, lecz Estera nie przysłuchiwała 
się niczemu. Podobnie jak śpiący Szolem niczego nie widziała i nie słyszała. 
Jednak coś z tej wrzawy wkradło się do jej serca i wryło się w nie, chowając się 
głęboko. Chciała uciec od tego dręczącego uczucia – zamknąć oczy, pozwolić 
głowie opaść nisko nad Szolemem i spać. Była przecież zmęczona. Mały Szolem 
domagał się w nocy piersi. Był z niego mały żarłok, obżartuch i opój, a do tego 
brudził, chuligan, pieluszki i nie chcąc leżeć w wilgoci, podnosił krzyk. Jednak 
pomimo zmęczenia Estera nie mogła spać. Musiała czuwać nad synkiem.

Często, gdy siedziała tak z dzieckiem pod drzewem, dochodził do jej uszu 
cichy jęk, który jak gdyby spod ziemi zaczynał wznosić się w powietrze, po czym 
rozbrzmiewając z podwójną siłą, przechodził w zawodzenie, w ostry, ogłuszający 
odgłos syren. Z dzieckiem na rękach zrywała się na równe nogi i przez moment 
stała nieruchomo, pochylona, nie wiedząc, co się z nią dzieje. Gdy wchodziła do 
mieszkania, wszystko się w niej skręcało. I tu rozbrzmiewało wszędzie zawodzenie 
syren. Kładła dziecko do kołyski, by zaraz znowu brać je na ręce i przyciskać do 
piersi. Syreny cichły i w ich miejsce przecinały powietrze odgłosy warkoczących 
samolotów i terkotanie karabinów maszynowych. Estera usiłowała zapanować 
nad sobą. – To są nasi... nasi... – szeptała do Szolema. Zmuszała się, by usiąść 
na łóżku i położywszy na nim dziecko, przekonywała je: – Musisz mi pomóc, 
Szolemie... – wciskała palec pomiędzy cienkie paluszki małej piąstki i przyci-
skała usta do chłodnej skóry czoła małego. Wciąż od nowa eskadry samolotów 
z warkotem przecinały niebo. Dało się słyszeć dalsze i bliższe wybuchy. Znowu 
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trzymała dziecko na rękach i przyciskała je do siebie, chodząc tam i z powrotem 
po mieszkaniu. Jak z nim ucieknie? Była sama z dzieckiem na ręku. Opuszczona. 
Tak, będzie musiała porozmawiać z Isroelem. Muszą mieć jakieś miejsce, w którym 
mogliby się ukryć. Przeczuwała, że coś się zbliża… że wypełni się przeznaczenie. 
Nie była słaba i wiedziała, że nie może pozwolić sobie na bezradność. Musiała 
coś przedsięwziąć... coś zrobić...

Alarmy nie trwały długo. Po jakimś czasie syreny ogłaszały, że niebezpieczeń-
stwo minęło. Jednak nie dla Estery. Ciągle wydawało się jej, że ziemia kołysze 
się pod nią. Myślała, że to zmęczenie tak ją rozstraja. Była przecież zmęczona 
i niewyspana. Wiedziała jednak dobrze, że to nie było to. Owładnął nią szaleń-
czy niepokój. Liczyła godziny, czekając na powrót Isroela. Kręciła się bez celu 
po mieszkaniu i wszystko wypadało jej z rąk. Jakiś krzyk obudził się w niej i nie 
dało się go uciszyć. Przygryzała usta, wyłamywała palce, darła na strzępy każdy 
skrawek papieru, który wpadł jej w ręce. Gdy nie mogła już dłużej wytrzymać, 
biegła do kołyski, rozpinała bluzkę i przycisnąwszy pierś do małych, ciepłych ust 
czekała niecierpliwie, aż zaczną ssać. – No, bierz – szeptała i dopiero gdy czuła 
przyjemny przypływ w piersi i cienkie paluszki zaciśnięte na skórze, uspokajała 
się stopniowo, powoli, jak gdyby mały siłacz wysysał z niej całą słabość.

Isroel wrócił do domu w towarzystwie sąsiadów, którzy ciekawi byli usłyszeć 
najnowsze wiadomości. Estera przepędziła ich jednak. – Dziecko śpi – powie-
działa z wymuszonym uśmiechem i zatrzasnęła drzwi. Krzątała się przy kuchni, 
przygotowując posiłek dla Isroela. Nie patrzyła na niego. Nie chciała, żeby zaczął 
mówić, opowiadać. Wiedziała jednak, że lepiej wiedzieć, że musi wiedzieć. Usa-
dowiła się więc naprzeciw niego i sama zapytała: – Co nowego? – Jadł, siorbiąc 
i unikając jej wzroku. Podobnie jak wszyscy inni i on nie mógł ostatnio patrzeć 
jej w oczy i podobnie jak inni oddalił się od niej, chociaż był jej najbliższy. Mówiła 
sobie, że to nie on co dzień uciekał od niej i zostawiał ją samą, lecz że to ona 
się od niego oddalała. Słyszała, co mówił Isroel, lecz nie docierało do niej ani 
jedno słowo. W końcu przerwała mu w pół zdania. – Wiesz, co myślę, Isroelu? 
– odezwała się. – Myślę, że musimy znaleźć jakąś kryjówkę.

Wyskrobał talerz i długo kazał jej czekać na odpowiedź. W końcu skinął głową. 
– Też tak uważam. – Położył obie ręce na stole i zaczął pocierać nimi ceratę. – 
To jednak nie wyklucza innych planów. Trzeba utrzymać zorganizowane kadry 
młodzieżowe... Nie pozwolić się więcej wywozić, by gdy nadejdzie odpowiedni 
moment było z kim... Dlaczego płaczesz?

– Chcę, żebyś mi obiecał... chcę kryjówki.
– Będziesz miała kryjówkę – obiecał, wziął ją za rękę i podszedł wraz z nią 

do kołyski. – Co dzisiaj porabiał? – zapytał.
W tym momencie na podwórzu wybuchła wrzawa. Przerażona Estera pod-

biegła do okna. – Co się dzieje? – wyjąkała. 
– Mówiłem ci przecież.
– Co mi mówiłeś?
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– Biebow dostał dziś ataku szału. Nie wiadomo, o co poszło, ale tak poturbo-
wał Starego, że ten dostał krwotoku i trzeba było go zawieźć do szpitala... Pobił 
nawet jego sekretarkę6... Połamał meble na Bałuckim Rynku, porąbał, posiekał. 
To samo zrobili ludzie Biebowa z zarządu... I znowu ukazał się rozkaz dostarcze-
nia pięciuset ludzi7... Na ulicy mówią, że Sowieci są za Wisłą i idą z południa na 
Warszawę. – Zauważył, że ramiona Estery trzęsą się i zbliżył się do niej: – Co ci 
jest, szejne mamele?

Nie odpowiedziała mu. Nie było dość czasu, by mogła zrzucić z siebie ciężar. 
Musiał iść. Nie miał czasu, by jej wysłuchać. Wzięła go za rękę i podprowadziła 
do drzwi. – Pamiętaj – powiedziała, zarzucając mu ręce na szyję – o kryjówce... 
– Gdy wyszedł na korytarz, zawołała za nim: – Uważaj na siebie!

 
*

Lotem błyskawicy rozniosła się po getcie wiadomość: wysiedlenia! Należy 
dostarczyć sześć tysięcy ludzi do końca miesiąca. Trzy tysiące tygodniowo.

Następnego dnia znano już dokładne szczegóły: wywożeni zostaną odtran-
sportowani w okolice Lipska i Monachium. Zlikwidowana zostanie część resortów, 
a możliwe, że i całe getto. Na Bałuckim Rynku siedzi już komisja i przygotowuje 
listy tych, którzy mają być wysłani od razu. Oficjalna wersja głosiła, że robi się 
to dla dobra mieszkańców getta, by ochronić ich przed skutkami bombardowań.

Getto przypominało kołyszący się gwałtownie statek, na którym panuje chaos 
i nie ma kapitana. Prezes Rumkowski był wciąż jeszcze w szpitalu i nie docierały 
od niego żadne słowa, które można byłoby zinterpretować, nie widywano nawet 
jego twarzy, z której można by wyczytać jakiś komentarz do bieżących wydarzeń.

Estera wyglądała Isroela do późna w nocy i gdy wrócił, wybiegła mu naprzeciw 
z pytaniem: – Co się dzieje? – Opowiedział jej otwarcie o wszystkim, co usłyszał. 
– Opróżniono kilka domów stojących obok więzienia. Będzie tam punkt zbiórki 
dla transportów. Jutro wysyłają pierwszych z „zaproszeniami na wesele”.

– Kto pojedzie?
– Jeszcze nie wiadomo... Spotkałem na podwórzu Berkowicza. Kręci się 

całą noc na zewnątrz... Dziwny człowiek. Posłuchaj, podsunął mi pomysł... Bella 
Cukerman pokazała mu piwnicę, w której jej ojciec trzymał kiedyś ukryty radio-

6 Fakt ten miał miejsce w rzeczywistości. Hans Biebow pobił Chaima Rumkowskiego tak dotkliwie, 
że ten trafił do szpitala. Pisał o tym w swoim dzienniku m.in. Jakub Poznański.

7 16 czerwca 1944 r. ukazało się obwieszczenie o dobrowolnej rejestracji do pracy poza gettem. 
W rzeczywistości 23 czerwca rozpoczęły się wywózki z łódzkiego getta do ponownie uruchomio-
nego przez Niemców ośrodka zagłady w Chełmnie nad Nerem (Kulmhof am Ner).
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odbiornik... Moja matka z grupką dzieci właśnie tam została złapana... Ale nad tą 
piwnicą, w mieszkaniu na górze, znajduje się komórka... Jeśli trochę pokombino-
wać, to razem nada się to na kryjówkę. Zamuruje się drzwi, tak żeby z zewnątrz 
nie było nic widać, a inne wejście można zrobić od wewnątrz, z podwórza. Czy 
może nawet dwa wejścia... Muszę to jeszcze przemyśleć. W każdym razie jutro 
w nocy wezmę się za robotę.

Kolejne noce były niespokojne. Policja zabierała ludzi prosto z łóżek i szukała 
ukrywających się. Gwizdy i krzyki przecinały powietrze. Berkowicz i Isroel pra-
cowali co noc aż do świtu w piwnicy. Rzadko zamieniali ze sobą słowo podczas 
pracy, pewnego razu jednak, gdy skończyli nad ranem, Isroel zwrócił się do 
Bunima: – Mam do pana prośbę, panie Berkowicz. Chodzi o... – trudno było mu 
wyrazić to, co chciał powiedzieć i usiłował zajrzeć w oczy Bunima, próbując w ten 
sposób nawiązać z nim kontakt, żeby łatwiej było mu mówić. – Chodzi o... Esterę 
i dziecko. Ja, rozumie pan, nie będę się tu ukrywał... Chciałem więc pana prosić, 
panie Berkowicz... żeby pan się nimi zaopiekował. – Berkowicz mruknął coś pod 
nosem i Isroel zaczął mówić szybciej, z ożywieniem: – Jestem bundowcem... 
Szukamy porozumienia z innymi... Nie można pozwolić, by wywożono ludzi... 
Chcemy mieć tu silną grupę aktywistów, by móc zorganizować opór w momencie  
likwidacji...

Berkowicz najpierw znów tylko coś zamruczał, lecz w końcu wybuchnął: – 
Troszczy się pan o swoich towarzyszy, tak? A to, że na ich miejsce pójdą inni, 
już panu nie przeszkadza? I po co się pan wymawia oporem? Wie pan przecież, 
że do tego nie dojdzie. A gdyby nawet, to jakie to będzie miało znaczenie, co? – 
W tym miejscu przerwał swą gorączkową przemowę i obiema dłońmi przeczesał 
rozczochraną czuprynę. – A pana żoną zaopiekuję się, jeśli pan sam nie przyjdzie. 
I dzieckiem również... Ale żądam również od pana, żeby pan pozwolił przyjąć do 
kryjówki jedną rodzinę... Ejbuszyców. Z Bellą już rozmawiałem. Bez Ejbuszyców 
nie będę się tu ukrywał, rozumie pan. A poza tym... pani Ejbuszycowa będzie 
pomocą dla Estery.

Już następnego dnia piwnica została wykorzystana jako kryjówka. Symcha 
Bunim Berkowicz otrzymał „zaproszenie na wesele”.

Zniósł do piwnicy swój plecak wypchany papierami z rejestru buchalter-
skiego, trochę warzyw ze swojej działki i Lili – lalkę Blimele. Jednak zanim na 
dobre zszedł na dół, by się ukrywać, puścił się biegiem do Wintera i jego kolegi 
Szrajbera, żeby ich przekonać, iż powinno się sporządzić listę nazwisk pisarzy 
dla Komisji Wysiedleńczej, aby nie zostali wysłani. Sam sporządził już wcześniej 
taką listę, lecz gdy była gotowa, podarł ją. Zabrawszy ze sobą świeczkę i zapałki, 
zszedł do piwnicy.

W nocy przyszedł Isroel, by dokończyć pracę. Bunim odezwał się do niego: 
– Wie pan, jestem ostatni z całego rodu Berkowiczów. Komisja Wysiedleńcza 
uważa zapewne, że spełnia wielką micwę, skazując na unicestwienie ostatnią, 
złamaną gałąź takiej rodziny.
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Ledwo co skończył mówić, jak pojawił się przed nimi Sprzedawca Toffi. – 
Bądźcie zdrowi – pozdrowił ich płaczliwym głosem. – Mogę wam pomóc, jeśli 
chcecie. – Isroel był wściekły. Wieść o ich pracy rozeszła się już najwidoczniej 
po podwórku, skoro Sprzedawca Toffi ich tu odnalazł. Bał się, by nie rozbębnił 
dalej o całej sprawie. Nie miał zamiaru wpuszczać do kryjówki kogo popadnie. 
Jednak Sprzedawca Toffi wyczuł od razu, co Isroela gryzie, i dumnie poklepał 
się pięścią po żółtej łacie przyszytej do chałatu: – Mam już gotową kryjówkę 
dla całej mojej jesziwy... I tym razem Najwyższy nam pomoże, ponieważ on sam 
nie będzie wiedział, gdzie się większość ukrywa. Tak zmyślnie urządziłem wraz 
z moimi bocherim8 piwnicę. – Tu wyjął młotek z ręki Isroela. – Idź i prześpij się 
trochę. Musisz iść przecież rano do resortu. – Berkowicz spojrzał na niego: – 
A pan nie idzie do resortu? 

– Nie – pokręcił brodą. – Ja już swoje odpracowałem. A poza tym dostałem 
„zaproszenie na wesele” i dlatego muszę się zająć sprawami fundamentalny-
mi. – Rozejrzał się po oświetlonej świeczką kryjówce i podrapał się po głowie: 
– Wcale, wcale – zamruczał z uznaniem. – Widzę, że zrobiliście jeszcze jedno 
wyjście i dziurę w suficie, żeby można było wejść przez nią do komórki na górze... 
Jak zastukają stamtąd, można się będzie spuścić tutaj, jak zastukają na dole, 
wejdzie się na górę... Całkiem nieźle... Tylko nie zapomnijcie spuścić drabinki... 
Czasami przez drobnostkę wielkie sprawy mogą się źle potoczyć – i rozchlipał się. 

Każdego wieczora mieszkanie Estery było pełne sąsiadów. Nie przepędzała 
ich już i razem z nimi czekała na Isroela, przysłuchując się w napięciu ich roz-
mowom. Sąsiedzi opowiedzieli jej, że Niemcy zachowują się całkiem przyzwoicie 
wobec transportów, i że nie rozdzielają rodzin. Opowiadali też, że wysiedlani jadą 
na terytorium niemieckie, linia Frankfurt – Monachium, i że do każdego wago-
nu wstawia się kocioł gorącej kawy, a na podłodze rozesłana jest słoma. Ktoś 
opowiadał, że jakiś niemiecki oficer czy może nawet generał miał powiedzieć, 
że wysiedlani będą uprzątali gruzy po zbombardowanych niemieckich domach. 
Jakiś sąsiad twierdził, że Komisja Wysiedleńcza ma już spisanych czternaście 
tysięcy nazwisk, a to oznaczało, że z trzema tysiącami na tydzień na ponad 
miesiąc było się już bezpiecznym, o ile oczywiście samemu nie jest się na liście.

Gdy tylko Isroel pojawiał się w mieszkaniu, sąsiedzi przypadali do niego, lecz 
on mógł tylko powtórzyć pogłoski, które sami już wcześniej słyszeli. Kiedy pytano 
go, co radzi robić, miał tylko jedną odpowiedź: Nie stawiać się do wywózki.

Gdy tylko sąsiedzi wyszli, Estera poczuła, jak cisza wokół niej napełnia się 
dźwiękami, rozbrzmiewa przerażającymi sygnałami ostrzegawczymi. Wzięła 
dziecko na ręce, owinęła się wraz z nim chustą i razem z Isroelem zeszła na po-
dwórze. On przemknął do pracy w kryjówce, a ona kręciła się między sąsiadami. 

8 Bocher, l. mn. bocherim (jid.) - chłopak, często używane w połączeniu jesziwa-bocher, uczeń 
jesziwy.



Kobiety udzielały jej rad, co ma zrobić w przypadku, gdy otrzyma „zaproszenie 
na wesele”. Doradzały, żeby napisała na karteczce imię dziecka i na wstążecz-
ce zawiesiła na jego szyi. Nie mogła zrozumieć, po co miałaby to robić. Czy nie 
potrafiłaby sama powiedzieć, jak nazywa się jej dziecko, gdyby ją o to pytano? 
Wszystko w jej wnętrzu zaczynało się skręcać i nie mogła doczekać się chwili, 
w której ostatni sąsiedzi znikną z podwórza i będzie mogła wymknąć się do 
Isroela, do piwnicy, aby tam przesiedzieć noc.

Nadeszły dni, kiedy Estera nie była w stanie wziąć dziecka na ręce. Gdy tylko 
próbowała je podnieść, zaczynały się jej trząść ręce i dostawała skurczów żołądka.



Rozdział  
dwudziesty siódmy



Rozdział  
dwudziesty siódmy
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Nie było już nocy bez wycia syren, wybuchów bomb, stukotu działek przeciwlot-
niczych. Mieszkańcy getta zrywali się ze snu i nadstawiali uszu, próbując odgad-
nąć, z jakiej odległości dochodziły te odgłosy. Czy alarm miał miejsce w dzień, 
czy w nocy, można było tu i tam zobaczyć ludzi, którzy leżąc z przyłożonym do 
ziemi uchem, wsłuchiwali się w jej drżenie, niczym lekarze przysłuchujący się 
drżeniu serca. W ten sposób próbowano ustalić, jak daleko znajduje się front 
i z której strony zbliżają się kroki Mesjasza. Dzielono się rezultatami obserwacji: 
ekscytowano i sprzeczano się, szacowano liczbę kilometrów. Każdy okazywał się 
wojskowym strategiem i przywoływał wspomnienia własnych żołnierskich czasów.

Getto było odcięte od świata. Słuchających radia już nie było i tylko do 
niewielu dochodziły z rzadka strzępy informacji. Część wiadomości pochodziła 
z Bałuckiego Rynku, gdzie czasem ktoś miał okazję zajrzeć do starej niemieckiej 
gazety znalezionej na śmietniku. Większość mieszkańców żywiła się plotkami, 
spotkaniami i wiadomościami, będącymi raczej pobożnymi życzeniami, należą-
cymi do gatunku JIWA – Jidn wiln azoj – „Żydzi tak chcą”. 

Dni były parne, powietrze mgliste od gorąca i wilgoci. Upał i głód doskwierały 
jak jeszcze nigdy dotąd, lecz getto nie poddawało się im. Dostawy żywności zostały 
wstrzymane. Możliwe, że powodem były trudności z transportem, lecz jeszcze 
bardziej prawdopodobne było, iż chciano w ten sposób zmusić mieszkańców, 
by dobrowolnie i szybko stawiali się do wywózki. Odrobina mąki i parę kartofli 
należały do dobrych wspomnień. Podstawowym pożywieniem było wszystko to, 
co wydawała ziemia getta oraz porcja wodnistej zupy, którą otrzymywano w re-
sortach. Jednak największym zmartwieniem mieszkańców getta był los, jaki ich 
czekał. Dzień po dniu w promieniach piekącego słońca odjeżdżały transporty 
składające się z siedmiuset, ośmiuset ludzi. Osiem tysięcy osób z „zaproszeniami 
na wesele” przebywało w ukryciu, nie chcąc się stawić do wywózki.
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 Michał Lewin z lekarską torbą w ręce szedł utykając rozgrzaną ulicą. Odbywał 
codzienną rundę po domach pacjentów. Nie miał w planie wielu wizyt. Chorzy 
ukrywali się i wzywano go tylko w ciężkich przypadkach.

Ulica była wymarła. Przeprowadzano obławę. W takich właśnie godzinach 
ścigano ukrywających się. Na rogach ulic i w bramach stali policjanci. Zewsząd 
pobłyskiwały kolorowe otoki na ich wysokich czapkach. Przypominali Michałowi 
przerośniętych, rozgorączkowanych chłopców, którzy bawią się w chowanego. 
Michała nie zaczepiali. Przeciwnie, salutowali mu z szacunkiem: „Cześć, panie 
doktorze!” – Hycle! – odwarkiwał im. Już samo przyglądanie się tej zabawie 
w kotka i myszkę było dla niego nie do wytrzymania, a policyjne pozdrowienie, na 
domiar złego, robiło z niego ich wspólnika. Był chroniony kosztem pozbawionych 
ochrony. Otrząsnął się jednak szybko z tych myśli. Lepiej było nic nie myśleć 
i wypocić z siebie każdą kroplę wrażliwości.

Ktoś rozkrzyczał się tuż obok jego ucha: – Ratujcie, ludzie, ratujcie!
Odwrócił się i jakaś kobieta wpadła prosto w jego ręce. Zaraz za nią pojawił się 

młody policjant. Kobieta, starsza Żydówka z pomarszczoną twarzą i potarganymi 
siwymi włosami, nie mogła wydobyć z siebie ani słowa więcej. Jej otwarte, zwrócone 
w stronę Michała usta trzęsły się obwisłymi wargami, spomiędzy których wyzierała 
czerń, jak gdyby nie miała języka ani zębów. Wytrzeszczone z przerażenia oczy 
wyrażały krzyk, ciskając spojrzenia to na policjanta, to na Michała i z powrotem na 
policjanta. Michał bezwiednie objął kobietę ręką i poprowadził ze sobą. Policjant 
położył dłoń na jego ramieniu: – Ona należy do transportu! – wysapał. 

„Hycel!” chciał krzyknąć Michał. Zamiast tego jednak odezwał się z udawaną 
uprzejmością. – Puść ją, kolego. To moja ciotka. 

Chłopak namyślał się przez chwilę, po czym niechętnie zabrał rękę z ramienia 
Michała i niepewnie pokręcił pałką: – Jeśli tak, to co innego... – Odstąpił i pozwolił 
Michałowi odejść razem z kobietą pod rękę.

 Kobieta ledwo mogła wydobyć z siebie słowo podziękowania. Pomachała 
Michałowi ręką i wbiegła do bramy. 

 Myśli nie pozwalały się już więcej odpędzić. Kobieta, którą uratował, była kro-
plą w morzu. On, ważny pan doktor, wspólnik policjanta, wspólnik Rumkowskiego, 
wspólnik Niemców – uratował starą kobietę, w miejsce której pójdzie do transportu 
być może jakaś młoda i piękna. Zwolnił kroku. Opanowało go poczucie bezsilności. 
Jaki sens miała jeszcze jego praca i to chodzenie po mieszkaniach? Co może w naj-
lepszym przypadku zrobić? Postawić na nogi tych, którzy jutro czy pojutrze dostaną 
„zaproszenie na wesele” i będą musieli się stawić. Może sprawić, że będą mieli siłę 
sami pójść do transportu. Jednak sumienie lekarza przekonywało: „Muszę robić 
wszystko, co do mnie należy. Wszystko, co w mojej mocy. Przysięga Hipokratesa 
obowiązuje nawet tutaj”. To był jego zawód. Musiał próbować ratować gałęzie, 
nawet jeśli cały las płonął – praca bardziej absurdalna niż ta samego Syzyfa.

Jego utykająca noga nierytmicznie postukiwała za zdrową. Dwie nogi, rów-
nocześnie zmierzające każda do innego celu. „Nie będziesz nawet w stanie 
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wykorzystać wojny do własnego unicestwienia” – tak kuśtykając wystukiwała 
chroma noga. „Idziesz z wizytą do człowieka, który jest chory i potrzebuje w tym 
momencie twojej pomocy, pokrzepienia” – stukała zdrowa noga.

Postanowił, że gdy skończy już obchód po domach, sprawi sobie przyjemność 
– zajrzy też do Estery i dziecka. Rzecz jasna, że to dziecko również było absurdem. 
Obiektywnie patrząc, jego rodzice byli lekkomyślni i nieodpowiedzialni – powięk-
szyli jeszcze wymiar żydowskiej eksterminacji. Z drugiej strony jednak – cóż za 
niezłomna wola życia! Za każdym razem, gdy Michał podchwytywał wzrokiem 
łagodność malującą się na twarzy Estery i odwieczny blask macierzyństwa w głębi 
jej oczu, opanowywał go szczególny, świąteczny nastrój. Za każdym razem, gdy 
zdobywał się na odwagę, by spojrzeć w te oczy, czuł się oczyszczony. Dziś zmusi 
się też, by przyjrzeć się małej istotce – nie tylko dłońmi i uchem, lecz otwarty-
mi oczami i z otwartym sercem. Niech się dzieje, co chce. Matka i jej syn byli 
światłem, które dawało siłę, by przetrzymać noc – jakakolwiek miałaby przyjść. 

Chorzy najczęściej leżeli w samotności. Albo nie mieli nikogo, albo też ich 
krewni zostali dłużej w resortach z powodu obławy. Powietrze w mieszkaniach 
było nie do wytrzymania – duszne i cuchnące, jednak Michał zdążył się do tego 
przyzwyczaić i nie przeszkadzało mu to. Podczas wizyt badał chorych, rozmawiał 
z nimi i udzielał rad, jak mogą pomóc sobie domowymi sposobami, nie miał już 
bowiem żadnych lekarstw ani zastrzyków. Swojej torby prawie nigdy nie otwierał. 
Nosił ją ze sobą raczej jako symbol, żeby łatwiej przepuszczano go na ulicy oraz 
by pacjenci patrzyli na niego z większym poważaniem i zaufaniem. Zgadzał się 
całkowicie z Wolterem, że sztuka medyczna polega na zabawianiu pacjenta, pod-
czas gdy natura go leczy (lub Bóg zabija). I taką też głosił zasadę. Nie szczędził 
słów podczas wizyt i to właśnie one – słowa – były lekarstwem.

 Opowiadał wspaniałe wieści z frontu, wymieniał miasta, kraje, jeziora i morza. 
Sam front jest już od getta na wyciągnięcie ręki. Sypał dowcipami i uśmiechał 
się sztucznie. Gdy chorzy narzekali, machał ręką: czcze wymówki. Jutro wstaną, 
pójdą do pracy, a pojutrze Rosjanie wejdą do Łodzi. W tych dniach chorzy pozwalali 
się oszukiwać i dosłownie dopraszali się tych pokrzepiających kłamstw, które 
przecież właściwie kłamstwami nie były, skoro „sam pan doktor powiedział”.

Wyszedłszy z ostatniego mieszkania, Michał modlił się, by owładnęło nim 
otępienie. Czuł niepokój i wstręt do siebie. Pomiędzy dwoma targającymi nim 
nastrojami, z których każdy dyktowany był oddzielnie przez nogę chromą i nogę 
zdrową, musiał przegryźć się do ideowego jądra w tej makabrycznej Chad gadii1. 
Ludzie, tacy jak on, myślał, nie mogą egzystować bez klarownej koncepcji świata 

1 Chad gadia (aram. jedno koźlę) – piosenka śpiewana podczas sederu na Pesach. Opowiada  
o ojcu, który kupił koźlę, które zagryzł kot, kota zbił kij, a ten został strawiony przez ogień, ogień 
zaś zalała woda, a tę wypił wół, woła zarżnął rzeźnik, a rzeźnika zabił Anioł Śmierci; Bóg na koniec 
zgładził Anioła Śmierci. Początkowo Chad gadia była przyśpiewką dziecięcą, z czasem zaczęto ją 
traktować poważnie, nadając jej znaczenia symboliczne związane z oczekiwaniami mesjańskimi. 
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i własnego w nim miejsca – tak jak nie mogli egzystować bez odrobiny chleba 
i wody. Potrzebował jej nawet teraz, gdy jego egzystencja lada dzień mogła 
zostać przerwana. Nawet wtedy, gdy nogi ledwo go niosły, a świat wokół wiądł 
w straszliwym upale, potrzebował ostatecznej konkluzji... Nie pozostawało mu 
nic więcej, jak do niej dojść.

Miał świadomość, że wszystkie bramy zamykają się też dla niego samego. 
Powinno go to właściwie uczynić obojętnym wobec tego, co nadejdzie póź-
niej. Jednak gdy tak oddawał się poszukiwaniu wniosku, który miałby towa-
rzyszyć mu podczas tych dni, jakie mu jeszcze pozostały, zdał sobie sprawę 
z tego, że troszczy się wciąż o to, co wydarzy się później i wiąże z tym na-
dzieje, że chce odnaleźć ścieżkę, dzięki której mógłby przenieść ten wnio-
sek w przyszłość – poza swoje życie i śmierć. Tymczasem zaś wszystkim, 
co mógł w sobie odnaleźć, była nienawiść do nienawiści i gotowość, by się 
jej przeciwstawić, nawet jeśli nie wiedział jak. Wszystkim, co potrafił w so-
bie odnaleźć, była tęsknota za życiem szczęśliwym i tak wolnym, jak to tylko  
możliwe.

Był jak ogłuszony. Nie był filozofem. Nie wiedział, czy to, co myśli było na-
iwne, czy też mądre i spójne. Wraz z upływem dni jego poirytowanie wzrastało 
coraz bardziej. To, co się wydarzało, nie było bowiem żadną spekulacją, żadną 
zabawą w hipotezy i przewidywania. Wobec tego pozostawał tylko jeden jedyny 
niezaprzeczalny imperatyw: ludzka twarz nie powinna nigdy stać się twarzą 
Anioła Śmierci. Myślał przy tym ironicznie, drwiąco, że gdyby Bóg był przystęp-
nym, demokratycznym władcą i zapytałby właśnie jego, Michała: – Oto widzisz 
wszystkie moje cuda i łaski, moją wspaniałą siłę. Zdecyduj, jaki cud mam ci 
jeszcze ukazać? – odpowiedziałby wtedy: – Odbierz wszystkim żyjącym przywilej 
zabijania jeden drugiego.

Kiedy zakończył obchód mieszkań, było już po obławie i ludzie wracali po-
śpiesznie z resortów. Porzucił zamiar odwiedzenia Estery i dziecka, zamiast 
tego poszedł do domu. Dziunia nie wróciła jeszcze z zajęć w organizacji i był 
zadowolony, że może być sam. Nie zabrał się za kontynuowanie psychologicznej 
rozprawy Szafrana. Porzucił ją już jakiś czas temu i upchnął materiały do pudełka 
po herbacie, w którym trzymał swoje listy do Miry. Od pewnego czasu pochłonięty 
był rozprawą medyczną, pracą o przyczynach starzenia się i hipotezach doty-
czących możliwości przedłużenia ludzkiego życia. Dziś jednak nie mógł nawet  
patrzeć na tę książkę. Cóż mogło go interesować przedłużenie ży-
cia człowieka, kiedy podstawowe pytanie brzmiało: Jaki to będzie  
człowiek?

Wziął kawałek papieru myśląc, że może ołówek pomoże mu odnaleźć w tym 
wszystkim jakiś sens. Niespodziewanie dla siebie samego spostrzegł, że zapisuje 
dużymi literami: „Mój testament”. Rozzłościł się: Nie, nie będzie pisał jeszcze 
żadnego testamentu! – I podarł kartkę. Po chwili znalazł się z powrotem na ulicy. 
Potrącano go ze wszystkich stron i zauważył, jak tu i tam ludzie wpadają sobie 
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w ramiona i ściskają się. – Zatrzymano wysiedlenie! – rozkołysała się ulica2. Zaraz 
też zobaczył ludzi zwolnionych z punktów zbiórki, którzy obładowani tobołami 
chwiali się na chodnikach i oszołomieni patrzyli na getto, jak gdyby podziwiali 
jakieś nieznane im, wspaniałe miasto. – Cud! Cud! – promieniały radością twa-
rze. – Można spać we własnym łóżku!

Ktoś biegł ulicą od bramy do bramy i krzyczał: – Ludzie, powiedzcie ukrywa-
jącym się, że odblokowano ich karty!

Michał kroczył pośród rozradowanego tłumu, słyszał pełne entuzjazmu okrzyki, 
widział rozjaśnione szczęściem twarze i dziwił się, że nie czuje nic poza rodzajem 
litości, bolesnej tkliwości wobec tych, którzy go otaczali. Krocząc tak między 
grupkami ludzi, dostrzegł w oddali biegnącą w jego stronę Dziunię. Pokuśtykał 
jej naprzeciw i po chwili wpadła w jego ramiona: – Skończyło się! – wysapała 
i bezwstydnie pocałowała go w usta. Jej smukłe ciało przycisnęło się do jego 
ciężkiej sylwetki. – Przetrwaliśmy, złotko moje, Michale, przetrwaliśmy!

Uwolnił się z jej uścisku: – Czy aby na pewno?
Znieruchomiała i spojrzała na niego. Nie mogła pojąć chłodu i obojętności 

w jego głosie: – Nie słyszałeś?
– Słyszałem.
Jej twarz zachmurzyła się, a w oczach pojawiły się gniewne ogniki: – Czego 

jeszcze chcesz, Michale? Daj odetchnąć. Ciągle kraczesz jak kruk... Ciągle jesteś 
ponury i zgorzkniały. W złą wiadomość uwierzyłbyś od razu.

– Ty za to śpiewasz ciągle jak kanarek – odpowiedział obrażony.
Pokłócili się.

 
*

Nad ranem rozeszła się wiadomość o całkowitej likwidacji getta3. Nastrój 
przygnębienia powrócił ze zdwojoną siłą i dopiero wieczorem można było tro-
chę lżej odetchnąć. Zaczęto wydawać racje po pół kilo świeżych kartofli i tłumy 
ruszyły do kooperatyw.

2 Wywózki do Chełmna nad Nerem zostały zatrzymane przez Niemców 15 lipca 1944 r. Przełożony 
Starszeństwa Żydów otrzymał polecenie wstrzymania wysiedleń. W Kronice i zachowanych dzien-
nikach z tego okresu opisywana jest ogromna radość mieszkańców. Od 23 czerwca do 14 lipca 
wywieziono jednak ponad 7 tys. osób.

3 Informacja o „ewakuacji ludności getta w głąb Rzeszy” – jak Niemcy eufemistycznie nazwali cał-
kowitą likwidację getta – pojawiła się 1 sierpnia 1944 r. Transporty do Auschwitz rozpoczęły się 
9 sierpnia, trwały 20 dni.
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Zanim udano się na spoczynek, nastroje poprawiły się. Rozniosły się pogłoski, 
że Prezes przygotowuje organy policji i ochrony do obrony getta w tym przejściowym 
okresie. Przed położeniem się do łóżek przykładano uszy do ziemi, by sprawdzić, 
czy słychać już stukot kopyt osiołka Mesjasza. Słyszano go. Mówiono, że front 
znajduje się sto dwadzieścia kilometrów od Łodzi.

Nazajutrz potwierdziła się pogłoska o całkowitej likwidacji getta. Strumie-
nie ludzi popłynęły do resortów, jak gdyby wszyscy chcieli na gwałt zachować 
normalność, zaraz jednak musieli je opuścić i fale ludzi zaczęły przelewać się 
ulicami, przepływając z podwórek na ulice i z powrotem. Wieczorem, podobnie jak 
poprzedniego dnia, strach osłabł. Powietrze było przyjemnie chłodne i nastroje 
uspokoiły się. Eksperci pocieszali: Łódź znajduje się na linii frontu i nie sposób 
wyobrazić sobie błyskawicznej ewakuacji prawie siedemdziesięciu tysięcy osób4. 
A póki co... – przecież ile czasu może zabrać armii pokonanie tych marnych stu 
dwudziestu kilometrów? Zanim mieszkańcy getta udali się spać, rozniosła się 
pogłoska, że ewakuowane będą tylko maszyny i towary, a nie ludzie. W nocy, 
chociaż nie było alarmów, kręcono się niespokojnie na posłaniach.

Michał nie miał już więcej czasu na zajmowanie się rozmyślaniami i obrachun-
kami z samym sobą. Nastały dni, kiedy rzeczywistość jak z koszmarnego snu, 
wyraźnie i bezwzględnie przekreśliła grubą linią wszystko, co już się wydarzyło 
i co miało się wydarzyć. Dni te trzymały ciało i umysł w kleszczach teraźniejszości, 
która jednak nic z teraźniejszości w sobie nie miała, lecz nawijała czas na wirujące 
szaleńczo wrzeciono. Działo się tak nie tylko z nim, lecz z każdym człowiekiem, 
którego spotykał, jak gdyby wrzeciono to obracało się przed tysiącami krzywych 
luster, gdzie jedno szaleństwo odzwierciedlało się w innych, przybierając przez 
to na sile. Jedno tylko pośród tego zawrotnego wirowania przytrzymywało Mi-
chała niczym pępowina do punktu oparcia: ręka Dziuni, a nocami dotyk jej ciała. 
Jednak samej Dziuni prawie nie dostrzegał. Ona również była uwikłana w chaos 
– gadatliwa, niespokojna, przygnębiona i równocześnie dodająca otuchy. Nie 
słyszał jej, a ona nie słyszała jego, chociaż całymi dniami nie odstępowali się  
na krok.

Przybiegła do nich Bella: – W naszej piwnicy robią kryjówkę! – Ale ani Michał, 
ani Dziunia nie chcieli słyszeć o ukrywaniu się. Przynieśli tylko swoje plecaki do 
Belli i zaczęli nocować w jednym z pustych pokoi w jej mieszkaniu. Chcieli być 
wszyscy razem na wypadek, gdyby nocą wydarzyło się coś niespodziewanego.

Bella była wycieńczona. Przygarbiona, włóczyła się wszędzie z Dziunią i Micha-
łem. Towarzyszyła im podczas nielicznych wizyt Michała u pacjentów, w czasie 
jego krótkich narad z kolegami lekarzami, przy spotkaniach Dziuni z towarzysza-
mi. Razem z nimi ustawiała się przed kooperatywami, na wypadek gdyby coś 
wydawano. Wszędzie panował chaos, wszędzie kręciły się wrzeciona, w tysiącach 

4 W chwili likwidacji getta na terenie zamkniętej dzielnicy przebywało jeszcze ponad 72 tysiące osób.
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oczu odbijało się szaleństwo. I pośród tego zawrotu głowy – to jedno, czego się 
jeszcze trzymano: ręka bliskiej osoby.

Pewnego dnia wybrali się do domu, w którym mieszkali wcześniej Dziunia 
i Michał, by zobaczyć, co dzieje się z Winterem. 

Przywitał ich serdecznie. Jego twarz, która nie potrafiła się już uśmiechać, 
rozjaśniła się. Stał przy sztalugach i trzęsąc się w gorączce jak opętany, szybko 
pracował pędzlem. Zalał swoich gości potokiem słów, triumfujących i niezrozu-
miałych: – Wygrałem, drogi doktorze! Ja, Wladimir Winter, wygrałem! Podarli mi 
dzisiaj na Kripo mój list żelazny i poradzili grzecznie, żebym wyjechał z pierwszy-
mi... z transportem krawców. Chyba zamierzają zrobić ze mnie krawca... Czy nie 
jest na to trochę za późno? – zaśmiał się dziko. – Mam ich gdzieś! Spójrzcie na 
dzieła, które pomogli mi stworzyć! Spójrzcie na moje ściany! A teraz podarowali 
mi też wolność... Ileż wolności może dać człowiekowi jeden podarty list żelazny! 
Doktorze, proszę posłuchać, nie byłem żadnym zdrajcą... tylko zniewolonym 
człowiekiem. Ale teraz... Teraz dopiero maluję... Jak wolny duch... Spłynęło na 
mnie święte natchnienie. Zapewne jeszcze nic nie widzicie. Pytacie, dlaczego 
takie ciemne kolory? O co mi chodzi z tym granatem? Nie bójcie się. To nie jest 
żaden ponury obraz. W żadnym wypadku. Wręcz przeciwnie. To jest noc. Letnia 
noc w getcie. Rozumiecie? Idylliczna... Idealna... To właśnie chcę wyrazić. Granat 
będzie miękki jak aksamit, gwiazdy jak diamenty, domy jak gondole odpływa-
jące w wieczność. I gdy tylko skończę, wiecie, co zrobię? Zaproszę wszystkich 
przyjaciół, całą duchową elitę getta, żeby przyszli popatrzeć na mnie i na moje 
dzieło. Potem zaś spakuję wszystko... O Boże, dlaczego jest mi wciąż tak zimno 
i gorąco... Doktorze, proszę nie wyciągać błędnych wniosków. Nie mam wyso-
kiej temperatury. To tylko ze zdenerwowania. Podejdźcie tu bliżej. Chodźcie. 
Dziuniu, ty też. Może ty mnie dziś zrozumiesz. Stańcie przy oknie... Widzicie 
niebo? Tylko jedno takie niebo jest na świecie. Niebo nad gettem... – Zmierzył 
sobie puls i zwrócił się do Michała per pan, jak gdyby nigdy nie byli przyjaciółmi: 
– I co pan powie? Pocę się z duchoty i zdenerwowania, co? Z żadnego innego 
powodu. Podaj mi szklankę mleka, kózko – zwrócił się do Dziuni. Zapytali go, 
czy myśli się stawić do transportu, czy też zamierza się ukrywać. Rzucił się do 
pędzli, upiwszy zaledwie łyk ze szklanki mleka, którą podała mu Dziunia. – Nie 
myślę o niczym – odpowiedział – oprócz ukończenia dzieła. Później będę myślał 
o dalszych planach.

– Czy wiesz, jak wygląda sytuacja? – Michał pociągnął go za rękaw, odcią-
gając od płótna.

– Niech pan zabierze rękę, doktorze! – Winter przeszył go rozpalonym, ostrym 
spojrzeniem. – Nikt nie będzie więcej rozporządzał moim życiem, rozumie pan? 
– huknął. – Jestem wolnym duchem. A teraz bądźcie tak uprzejmi i wynoście 
się stąd wszyscy! Wszyscy!

*
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Poszli również zobaczyć, co słychać u Gutmana.
 W jego domu przy kopcach obrazy były powieszone równo i starannie, jeden 

obok drugiego, jak w muzeum. Pod każdym obrazem była przytwierdzona biała 
karteczka z tytułem obrazu i datą, kiedy został namalowany. Gutman klęczał na 
podłodze i szorował ją twardą szczotką. 

– Moje muzeum będzie gotowe dokładnie na czas – powiedział na powita-
nie, spostrzegłszy ich. Dał im znak ręką, żeby zatrzymali się na progu, by nie 
zabrudzić podłogi.

Zapytał Dziunię, czy słyszała ostatnie wieści z frontu. Nie odpowiedziała 
mu, nie słyszała, co do niej mówił. Jej drobna twarz była blada, skrzywiona. 
Patrzyła, podobnie jak Bella, na wiszący na ścianie ukończony portret Ma-
tyldy, który Gutman zaczął malować lata temu, zaraz po utworzeniu getta 
i zapewne dopiero niedawno skończył. Chociaż oddał na obrazie wszystkie 
fałdy i zmarszczki na zmęczonej twarzy Matyldy, nie było w jej wyglądzie nic, 
co przypominałoby o życiu w getcie. Była to wytworna Matylda – ta, która 
siedziała w wysoko sklepionym salonie przy pianinie i grała etiudy Chopina. 
Jasne było, że podziw, a może nawet zakochanie prowadziło rękę Gutmana i być 
może dzięki temu jej córki dostrzegły w tym momencie smutne piękno matki. 
Zobaczyły ją taką, jaka była w swej istocie, i zrozumiały, że wizerunkiem, który 
od tej chwili będą w sobie nosiły, będzie właśnie ten obraz, na którym Gut-
man ją dla nich odmalował, sam Gutman zaś stał się przez to kimś bardzo im  
bliskim.

Zaproponowali mu, żeby się przeprowadził do nich, do mieszkania na Luto-
mierskiej.

– Też chcę być z wami – powiedział, podnosząc się z podłogi i ze szczotką 
w ręce zbliżył się do nich. – Ale muszę jeszcze parę obrazów oprawić i powiesić, 
a parę dokończyć. Zobaczymy, może za kilka dni.

 Spostrzegłszy wyraz twarzy Dziuni, wziął ją za rękę i z przyjacielskim uśmie-
chem zapytał: – Co z tobą, kózko? – Wyrwała dłoń z jego ręki i wybiegła.

Michał wybąkał: – Jest rozczarowana... Myślała, że…
Twarz Gutmana zmieniła się. Odwrócił się od Michała i Belli, złapał wiadro 

wody i wylał na podłogę: – Przyjdę, jak tylko będę gotowy – mruknął i zrozumieli, 
iż chce, by sobie już poszli.

Chodzili dalej w trójkę ulicami, pukali do drzwi znajomych, by dowiedzieć się, 
co ten czy tamten zdecydował zrobić. Przed jedną z bram zgromadził się tłum. 
Oderwał się od niego policjant i podbiegł do Michała: – Doktorze! – zawołał 
– spadł pan z nieba! Niech pan idzie ze mną... Herr Schatten... jest już jedną 
nogą na tamtym świecie. Od trzech dni wciąż pije i krzyczy... Delirium tremens 
– zdiagnozował.

Dziunia i Bella zostały przed bramą, czekając na Michała. Tłum ludzi nieustan-
nie się zmieniał. Co rusz ktoś z przechodzących zatrzymywał się, by dowiedzieć 
się, co się stało, po czym śpieszył dalej.
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– Jeśli taki wróg Żydów żłopie ze strachu – zauważyła jakaś kobieta – to 
znaczy, że nawet on sam nie jest już bezpieczny.

– Pewnie – zgodził się z nią jeden z przechodniów. – Odkąd mówi się o likwi-
dacji getta, nie dam złamanego grosza nawet za głowę Rumkowskiego.

Jakiś optymista uznał za swój obowiązek pocieszyć tłum: – A ja wam mówię, 
że nie jest tak tragicznie. Dopiero co sąsiad mojego krewniaka otrzymał skiero-
wanie do piekarni na cały miesiąc.

 Popatrzono na niego ze zdumieniem. Zaraz znalazł się ktoś jeszcze, by go 
wesprzeć i uspokoić nastroje: – Mówią, że do resortu krawieckiego przyszło 
zamówienie...

– Na co? – zapytano go.
– Nie pamiętam. Na...
– Tak, zamówienie na krawców... do transportów – ktoś nie dał się podnieść 

na duchu.
 

*

Pięć tysięcy osób dziennie musiało opuszczać getto. Planowano wyjeżdżać 
resortami, razem z towarami i maszynami.

Tempo chaotycznego wrzenia na ulicach zwiększyło się. W to późne lato 
rozpoczął się koszmar. Cyferblat zegara na wieży martwego kościoła zdawał 
uśmiechać się pod wąsem martwych wskazówek: – Nie mnie, nie mnie, w mojej 
martwocie, będzie się wysyłać... Tylko ja, tylko ja, w mej martwocie, pozostanę 
– zdawał się drwić. Spieszący obok ludzie zerkali na niego i zaprzeczali. – To 
niemożliwe – mówiły ich spojrzenia. – To się nie wydarzy... A jeśli nawet, to nie 
mnie... nie mnie poprowadzą... Tylko ja, tylko ja pozostanę.

 W biurze Prezesa odbywała się konferencja z udziałem kierowników resortów 
oraz dyrektorów najważniejszych urzędów. Prezes wygłaszał mowę. Otarł pot, 
zakaszlał ochryple i wydął policzki. Nie, nie wiadomo jeszcze nic pewnego. Kiedy 
rozpocznie się akcja, też jeszcze nie wiadomo, ale trzeba liczyć się z tym... że 
lada moment.

Po konferencji rozniosła się pogłoska, że ewakuacja została wstrzymana na 
dwadzieścia dni i getto roztańczyło się. Przeklinano Prezesa i inne szychy za 
straszenie mas.

Kierownicy resortów krawieckiego i metalowego zostali zaproszeni na konferen-
cję, tym razem nie do Prezesa, tylko do gabinetu Herr Biebowa, gdzie w komplecie 
zebrali się panowie z administracji getta5. Jakiś nieznajomy, delegat z Inspekcji 

5 Ze strony niemieckiej oprócz Biebowa w spotkaniu uczestniczył m.in. Erich Czarnulla z niemiec-
kiego Zarządu Getta, szef łódzkiego Gestapo Stiller i nieznany z nazwiska delegat Inspekcji Zbro-
jeniowej z Berlina.
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Zbrojeniowej, wygłosił patetyczną mowę o zbliżającym się froncie i sytuacji 
wojennej, która wymagała przeniesienia resortów krawieckiego i metalowego 
w bezpieczne miejsce na terenie starej Rzeszy i oznajmił, że zaraz następnego 
dnia resort krawiecki musi zostać odtransportowany.

Kierownicy opuścili posiedzenie z podniesionymi głowami. Wszystko to 
brzmiało przekonująco. Biebow nie chciał iść na front i udało mu się załatwić 
w Berlinie pozwolenie na przeniesienie interesu, który był użyteczny dla Rzeszy, 
dalej od rejonu walk.

Żaden z krawców nie stawił się do transportu. 
Poinformowano o ważnej mowie, którą Herr Biebow wygłosi do mieszkańców 

getta. Michał z Dziunią i Bellą pozwolili ponieść się ciżbie ludzkiej na podwórko 
straży pożarnej. Słońce przypiekało, pluło ogniem. Z czerwonych jak buraki, wy-
krzywionych twarzy ściekał strugami pot. Słowa Herr Biebowa spadały na głowy 
jak zimny, ulewny, kojący deszcz: – Robotnicy getta, moi Żydzi! – język niemiecki, 
który zwykł niegdyś trzaskać niczym bicz w żydowskim uchu, ślizgał się po nim 
gładko, delikatnie. – Mam nadzieję, że potraktujecie poważnie to, co wam tutaj 
powiem... Niektórzy z was wierzą, że lepiej jest pozostać w getcie... I nie mają, 
moi drodzy, racji. Kto bowiem łudzi się, że getto nie zostanie całkowicie zlikwi-
dowane, popełnia wielki błąd. W pobliżu Litzmannstadt spadły już bomby. Gdyby 
spadły na getto, nie zostałby tu kamień na kamieniu. Dlatego też proszę was, by 
przeniesienie getta przebiegło w atmosferze porządku, spokoju i dobrej woli. To, 
że resorty krawieckie numer jeden i numer dwa nie chcą się stawić i zmuszają 
mnie folgedessen zu Zwangsmaßnahmen6, to Wahnsinn7. Cztery i pół roku pra-
cowałem razem z wami... Immer8 starałem się robić to, co dla was najlepsze... 
I zapewniam was, że wszyscy będziemy zadawać sobie trud, by dalej wam to, co 
najlepsze leisten9 i dzięki przeniesieniu getta ocalić wasze życie. Teraz, gdy trwa 
wojna... i Deutschland walczy do końca... Potrzeba Arbeitskräfte zu verlagern10, 
ponieważ w wyniku rozporządzenia Herr Himmlera tysiące Niemców z fabryk 
wysłano na front. Muszą zostać zastąpieni. Mówię wam to dla waszego dobra 
i zakładam, że resorty numer trzy i cztery stawią się razem z pozostałymi na 
dworcu. Rodziny pojadą wspólnie do nowo otworzonych obozów, przy których 
powstaną fabryki. Chcecie przecież wszyscy żyć i mieć co jeść. I będziecie mieli. 
Nie stoję tu przecież przed wami jak jakiś głupi młokos – tu głos Herr Biebowa 

6  W związku z tym do użycia środków przymusu (niem.).

7  Szaleństwo (niem.).

8  Zawsze (niem.).

9  Zapewniać (niem.).

10 Nowego rozmieszczenia siły roboczej (niem.).
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przybrał ostrzejszy ton. – Jeśli mimo moich słów nie przyjdziecie... Jeśli chcecie 
zmusić mnie do użycia środków przymusu, mogą być zabici i ranni... – w tym 
miejscu połapał się i z powrotem złagodniał: – Zadba się o to, by w wagonach 
znajdowała się żywność. Podróż będzie trwała około dziesięciu – szesnastu godzin. 
Zabierzcie ze sobą bagaż do dwudziestu kilogramów... W wagonach jest dość 
miejsca... Przyjdźcie ze swoimi rodzinami. Zabierzcie ze sobą garnki, naczynia, 
sztućce, ponieważ tego w obozach w Niemczech nie mamy. Zapewniam was raz 
jeszcze, że zatroszczymy się o was i będziecie się czuli jak w domu. Ruszajcie 
do pakowania i stawcie się!

Do punktów zbiórki przyszło jeszcze paru wygłodzonych krawców.
Następnego dnia – znowu mowa Biebowa. W resorcie metalowym. Michał 

z Dziunią i Bellą też tam pobiegli. Tym razem apel był jeszcze gorętszy. Tłum czerpał 
satysfakcję z proszącego tonu głosu Biebowa. Ludzie patrzyli z zadowoleniem, 
jak ten potężny człowiek płaszczy się przed nimi. I nie stawiali się.

Biebow jeździł do innych punktów zbiórki w getcie. Nadburmistrz miasta 
w czarnej limuzynie pojechał razem z nim i też przemawiał11. Tak jak i inni pano-
wie z administracji getta. Wszyscy usilnie prosili. Po dobroci.

Prezes Rumkowski wygłaszał swoje własne mowy i wzywał do posłuszeństwa. 
Spocony, śmiertelnie zmęczony i przygarbiony, stał przed tłumem i sapiąc, za-
chrypniętym głosem, bez iskry dawnego patosu przemawiał do swych braci. Nie 
krzyczał już więcej i nie wznosił proroczym gestem rąk ponad głowami tłumu. 
Połykał słowa i w dalszych rzędach ledwo go słyszano, chociaż tłum słuchaczy 
był coraz mniejszy. Ludzie biegali chętniej do miejsc, gdzie przemawiał Biebow. 
Tam przynajmniej można było poczuć satysfakcję, obserwując jego wielkie wysiłki 
i wiedząc, że idą na marne.

Mijały dni, a mowy nie pomagały. Policja zaczęła pracować nocami i zabierała 
ludzi prosto z łóżek.

Herr Biebow nie zaniechał przemówień. Pojawił się z nowym argumentem: 
nie tylko getto, ale całe Litzmannstadt, to znaczy była Łódź, ze swoją polską 
i niemiecką ludnością zostanie ewakuowana w ciągu najbliższych czterdziestu 
ośmiu godzin. Od czasu do czasu poprzez gładką słodycz jego słów przebijały 
szpilki ostrzeżenia. Zaraz jednak spostrzegał oburzenie budzące się w oczach 
słuchaczy i szybko się opanowywał, a nawet podwajał swe prośby, dosłownie na 

11 W pierwszych dniach sierpnia do Żydów z getta, którzy faktycznie nie zgłaszali się do punktów 
zbornych, kilkakrotnie przemawiali Hans Biebow i Chaim Rumkowski, wzywając mieszkańców 
i namawiając, by zgłaszali się wraz z rodzinami do transportów. Gdy i to nie poskutkowało, w get-
cie pojawił się nadburmistrz Litzmannstadt, Otto Bradfisch, SS-Sturmbannfuehrer, który w latach 
1942–1944 był szefem łódzkiego Gestapo. Stopniowo zaostrzano ton przemówień. Nadburmistrz 
zagroził w końcu karą śmierci każdemu, kto będzie ukrywał lub żywił osoby przeznaczone do depor-
tacji. Z 7 na 8 sierpnia odbyła się pierwsza łapanka przeprowadzana przez żydowskich funkcjona-
riuszy policji, strażaków i kominiarzy. Potem do akcji wkroczyły oddziały niemieckie.
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kolanach apelując do obdartych, ledwo żywych słuchaczy, by wyświadczyli mu 
tę osobistą przysługę i pozwolili spełnić wobec nich dobry uczynek zapewnienia 
im bezpieczeństwa.

Biegano na jego przemówienia i nie stawiano się do punktów zbiorczych. 
Zamiast tego uganiano się po ulicach i gromadzono na podwórkach, by inter-
pretować słowa Biebowa. Dochodzono do wspólnych wniosków. Po pierwsze, 
ten „szwabski głupiec, szwabski świński ryj” Biebow bał się, by getto nie zrobiło 
tego, co zrobili warszawscy Żydzi, i nie miał pojęcia, w jak głębokim poważaniu 
ma wszystko ta reszta łódzkich Żydów. Po drugie, przedstawiony przez niego plan 
„przesadzenia” getta w głąb Niemiec był czystym blefem, gdzie bowiem szwab, 
który sam miał wszystko teraz w głębokim poważaniu, będzie sobie zawracał głowę 
bezpieczeństwem Żydów? Po trzecie, chcą wprawdzie jak najszybciej wykończyć 
resztkę Żydów, ale sami są już tak zdruzgotani i stłamszeni, że odchodzą od 
zmysłów. I po czwarte, lada dzień sami będą dawali stąd nogę – i to w tych 
samych wagonach, które przygotowali dla mieszkańców getta.

Obławy były organizowane kilka razy dziennie. Ścigano krawców i pracowników 
resortu metalowego, ale łapano też kogo się dało – i szybko wyszło szydło z worka.

Poszukiwania ukrywających się przeprowadzano już niemal bez przerwy. 
Każdego dnia trzeba było zgromadzić dwa tysiące osób. Policjanci, którzy zaczęli 
pracować w pobliżu swoich domów, by móc ochraniać własne rodziny, ścigali 
sąsiadów ze swojej ulicy. Wymachiwali pałkami, krzyczeli ochrypłym głosem i byli 
nieustępliwi tak samo jak i ci, których ścigali. 

W getcie pojawiły się duże samochody ciężarowe. Wyskoczyli z nich niemieccy 
żołnierze i szybko otaczali całe kwartały ulic. Padały strzały. Krzyki i lamenty 
wznosiły się aż do niebios. Stukotowi żołnierskich butów towarzyszyły odgłosy 
wyważanych drzwi, wyłamywanych zamków, rozbijanych szyb.

Na stację kolejową, połączoną specjalną linią z gettem, przyjechały czer-
wone wagony bydlęce. Słońce piekło ponad głowami złapanych, którzy po 
skleconych z desek schodach wsiadali do pustych wagonów. Czarna masa 
rozdzielała się – do pierwszego, drugiego, trzeciego. Ciężkie plecaki koły-
sały się, walizki trzęsły, garnki i naczynia pobrzękiwały, a z tyłu nadchodziły 
wciąż nowe rzesze ludzi, ciągnąc zakurzoną drogą Marysina. Piasek i kurz 
osiadały na ich spieczonych wargach, wciskały się pomiędzy zaciśnięte  
zęby.

Wyjeżdżający wchodząc do wagonów, oglądali się za siebie, obrzucali spoj-
rzeniem słoneczny Marysin z jego działkami i drzewami. Niczym niedorzeczny 
sen, dochodził skądś aromat gruszek, jabłek, czereśni. Lecz oto oni sami byli 
owocami, które znikały w otwartych pyskach głodnych, pustych wagonów bydlę-
cych. Szeroko rozwarte drzwi pochłaniały po dziesięć, dwadzieścia, pięćdziesiąt, 
siedemdziesiąt ciał, po czym zamykały się, zagryzając z trzaskiem swoje zęby ze 
sztab i prętów. Każdy wagon patrzył na pozostający na zewnątrz świat jednym 
okiem – umieszczonym wysoko zakratowanym okienkiem. Widoczne przez nie 
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pocięte prętami niebo zakołysało się. Rozległ się dźwięk uderzenia żelazem 
o żelazo. Lokomotywa zasapała. Koła powoli, powoli zaczynały się kręcić, toczyć 
się coraz szybciej. Z zakratowanego okienka wyciągnęły się na zewnątrz ręce, 
wołając, pytając: Dokąd?

Na murach getta ukazały się plakaty oznajmiające, że mniejsza część getta 
zostaje niezwłocznie zamknięta i wszyscy, którzy tam mieszkają, muszą się 
przenieść na drugą stronę mostu do większej, centralnej części. Kto po upły-
wie czterdziestu ośmiu godzin zostanie znaleziony na oczyszczonym obszarze, 
zostanie zastrzelony bez ostrzeżenia.

Całą noc przez most przepływał strumień cieni dźwigających niczym garby na 
grzbietach pakunki i plecaki. Torby kołysały się, a szafy, łóżka, stoły obijały się 
o stopnie schodów, gdy wprowadzano się do pustych mieszkań albo do krewnych 
czy znajomych. Ulice w większej części getta roiły się od ludzi. Mieszkający tam 
również nie spali. Wszyscy wyszli na zewnątrz, tworząc razem rój niespokojnych 
cieni, które potrącając się nawzajem, popychały się do przodu i z powrotem, 
w kółko. Wszystko to odbywało się w zupełnej ciszy i pośród głębokiej ciemności, 
w której tylko twarze świeciły niczym księżyce w mieście lunatyków.

 
*

Całą noc mężczyźni pod kierownictwem Isroela pracowali, wykańczając 
piwnicę – kryjówkę pod mieszkaniem Cukermanów, żeby można było się tam 
schować, gdy tylko nastanie dzień. Oprócz Isroela wśród pracujących znajdowali 
się także: Berkowicz, Michał Lewin, Dawid i jego brat Abramek oraz brat Racheli 
Ejbuszyc, Szlamek. Ejbuszycowie zostali przyjęci do kryjówki dzięki Berkowiczowi, 
a Rachela nie chciała przyjść bez Dawida i jego brata. Mężczyźni byli rozebrani 
do pasa i ich nagie plecy błyszczały w ciemności od potu. Pracowali w pośpiechu, 
lecz ostrożnie, tak by nie przyciągnąć uwagi sąsiadów, którzy przez całą noc 
kręcili się po podwórzu. Duże, zewnętrzne drzwi do piwnicy były już zamurowane. 
Zamiast nich jako wyjście przygotowano zamykaną kratą dziurę nad piwnicą, 
którą przykryto wykopanym płatem ziemi, by wyglądała jak grządka działki. Stąd 
najszybciej można było przebiec na podwórze strażaków. Powietrze dochodziło 
do piwnicy poprzez dziurę w murze, którą zakamuflowano biegnącą od dachu 
rynną. Drugie wyjście prowadziło do komórki w mieszkaniu Cukermanów. Ko-
mórka i piwnica były połączone drabiną. Dzięki kontaktom elektrycznym, które 
Samuel przygotował kiedyś z myślą o radiu, zarówno w piwnicy, jak i w komórce 
był prąd. Zaopatrzono się więc w oświetlenie i kuchenkę elektryczną, a Dawid 
przyniósł swój elektryczny czajnik. Spiżarnię urządzono na dole w piwnicy i tam 
też stały wiadra ze świeżą wodą. Piwnica została również przeznaczona na 
oficjalną jadalnię.
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Blumcia Ejbuszyc objęła pieczę nad zapasami żywności i przejęła dowodze-
nie nad pracą kobiet, które całą noc trudziły się, by uczynić kryjówkę możliwie 
wygodną. W pierwszej kolejności urządziły kącik dla Estery z dzieckiem i dla 
Belli, która ledwo stała na nogach i musiała się często kłaść. Gdy tylko Estera 
z dzieckiem zeszła do piwnicy, zaczekano, aż mały łobuz Szolem zrobi się głodny 
pierwszy raz w nowej siedzibie i pozwolono mu chwilę pokrzyczeć, by Rachela 
mogła przemknąć się na podwórze i posłuchać, czy jego krzyki docierają na 
zewnątrz. Nie docierały. Blumcia kazała jednak oddzielić kącik Estery grubą 
kołdrą, żeby chronić chłopczyka przed bakteriami, które mogli przenieść na 
niego przebywający w pobliżu dorośli. Nie powiedziała tego, ale miała na myśli 
Bellę, która schodząc do piwnicy, usiłowała stłumić kaszel jakąś wielką szmatą. 
Blumcia nie miała żadnych wątpliwości, że Bella została „przyłapana na gorącym 
uczynku”. Pozostali ukrywający się rozdzielili między sobą miejsca do spania. 
Część musiała spać na górze, część na dole. 

Gorączkowa krzątanina wprawiła kobiety w pogodny nastrój i Blumcia po-
zwoliła sobie nawet zażartować z Belli, która zeszła do piwnicy z tomem wierszy 
Słowackiego – prezentem od jej nauczycielki, panny Diamant. – Nawet kultury 
nie będzie nam tu brakowało – powiedziała, pomagając Belli ułożyć się wygodnie 
na posłaniu.

 O świcie, gdy wszystko było już w połowie gotowe, usadowili się wszyscy na 
dole, wokół łóżka Belli, by odpocząć. Przysłuchiwali się panującej na podwórzu 
ciszy i ich kryjówka wydawała im się małą łodzią ratunkową zmierzającą w stronę 
brzegu.

Estera promieniała. Już od dawna nie czuła w sobie takiego spokoju. Był tu 
z nią Isroel i był Szolem – niczego więcej nie pragnęła. Czuła się otoczona opie-
ką i chroniona przez mężczyznę, który nie spieszył już nigdzie i który zamiast 
towarzyszy z partii miał teraz przy sobie swego syna. Nie mogła tylko zrozumieć, 
dlaczego Isroel wciąż nie mógł się pogodzić z tą sytuacją... Dlaczego jego twarz 
była przygnębiona i nie chciał cieszyć się tym spokojem, który został im daro-
wany. Znów przypominał jej małego chłopca, którego oderwano od zabawy. Ona 
sama już od dawna wiedziała, że to jest jedyne wyjście w tej sytuacji. Cieszyła 
się również, że będzie miała blisko siebie jeszcze drugiego „swojego mężczyznę”, 
którego tak wiele łączyło z przyjściem na świat jej dziecka – Michał przyszedł 
wraz z Dziunią, by ukrywać się razem z nimi.

Położyła synka na zaścielonej skrzynce i zajęła się dalszym urządzaniem 
swojego kącika. Na wystającej ze ściany cegle postawiła małe lusterko i mrugnę-
ła do najmłodszego mieszkańca piwnicy, Abramka: – To dla was, mężczyzn, do 
golenia. – Spojrzała na swojego małego Szolema, który spał zwinięty w kłębek, 
z dużym palcem stopy tuż obok nieustannie ssących ust i dodała: – Wkrótce 
i mój Szolem będzie się musiał golić.

Umorusany Abramek rzucił okiem w lusterko, po czym wydął policzki i potarł 
dłonią miejsce, gdzie zaczęło mu wyrastać parę włosków: – Od dziś zapuszczam 
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brodę – oświadczył. – Na pamiątkę ukrywania się, na całe moje życie.
Estera pogładziła go po policzku i wtedy poczuła na sobie wzrok Michała. 

Nie bał się już patrzeć na nią i śpiącego Szolema. Mrugnęła do niego łobuzersko 
i wskazała na swego syna: – To pańskie dzieło, doktorze... – wyszeptała.

Odmrugnął jej: – No i niech pani powie – czyż nie jestem artystą?
W nim również wszystko się uspokoiło, gdy tylko zszedł do kryjówki. Zgorz- 

knienie i gniew pozostały po drugiej stronie muru. Zawód lekarza znów wydawał 
mu się najpiękniejszą profesją na świecie. 

Mógł patrzeć na Esterę i dziecko, lecz nie na Dziunię. Chodziła pochylona, 
zgięta wpół, jak gdyby miała bóle brzucha. Przygaszone spojrzenie, jakim cały 
czas obrzucała piwnicę, było spojrzeniem ptaka w klatce, który szuka drogi 
ucieczki. Jej skrzywiona, zatroskana twarzyczka wywoływała w sercu tak bolesną 
tęsknotę za dawną Dziunią, że ledwo mógł to znieść. Nie pocieszał jej jednak 
i nie uspokajał, przeciwnie, zdołali się nawet trochę pokłócić po drodze. Jak 
zwykle poszło o głupstwo. Dziunia chciała akurat wtedy zajrzeć do kooperatywy 
i zobaczyć, czy nie można by zdobyć tam jeszcze jakiegoś prowiantu, a on nie 
pozwolił jej pójść. Bał się po prostu, by nie pożałowała ich decyzji i nie uciekła, 
zanim zejdą do kryjówki. I to on był tym, który umieścił ptaka w klatce. Nie czuł 
się jednak winny. Innego wyjścia nie było.

Później, w piwnicy, rozmawiali wszyscy o tym, że trzeba jeszcze wybrać się 
na zewnątrz i zgromadzić tyle żywności, ile się da. Odłożyli to na następną noc 
i gdy Dziunia zgłosiła się do wyjścia na ochotnika, Michał zgodził się. Jego obo-
wiązkiem było przyjść tutaj razem z nią, ale trzymanie jej siłą nie miało sensu. 
Była wolnym człowiekiem i panią własnego losu.

Jego serce było pełne czułości dla niej. Siedział w kącie, naprzeciwko skrzyn-
ki, na której spał Szolem, i myślał o ich dzieciach, które drzemią gdzieś w łonie 
Dziuni, jeszcze nienarodzone. Cóż to będą za wolne ptaki! Jak szeroko rozłożą 
skrzydła! Patrzył na śpiącego Szolema i w wyobraźni widział swojego potomka, 
swojego syna, jeszcze nienarodzonego.

Rankiem po drugiej stronie getta rozpoczęła się obława. Słychać było strzały. 
Wszyscy z wyjątkiem Estery i Szolema weszli na górę, do dużego mieszkania. 
Szlamek i Abramek stali na warcie przy oknie. Gdyby w bramie albo na podwórzu 
straży pożarnej pojawili się Niemcy lub żydowscy policjanci, mieliby dość czasu, 
by otworzyć drzwi niewielkiej szafy zasłaniającej wejście do komórki, wyjąć deskę 
z tylnej ścianki i wślizgnąć się do wnętrza kryjówki.

Dzięki możliwości wejścia do mieszkania, mogli się choć przez parę minut 
poczuć „wolni”. Nie tylko Dziunia czuła udrękę w sercu. Pierwsze momenty pogody 
ducha i spokoju minęły. Trzeba było powoli przyzwyczajać się do nowej siedziby. 
Blumcia Ejbuszyc, którą wszyscy zaczęli nazywać mameszi12, zaraz wyczuła to 

12 Mamusia, mamuśka (jid.).



528

pogorszenie nastroju i zaproponowała, by coś przegryźli, zanim pójdą wszyscy na 
cały dzień spać. Ku jej zdziwieniu jednak nikt nie chciał jeść. Wszystkim, czego 
pragnęli, była odrobina dziennego światła.

Kręcili się po pustych pokojach, a potem, jeden za drugim wślizgnęli się z po-
wrotem do komórki i opadli każdy na swoje miejsce odpoczynku. Isroel wyznaczył 
kolejne warty i wkrótce w ciemnej piwnicy zapadła cisza.

 Nikt nie przespał całego dnia. Około dwunastej zjedli pierwszy wspólny po-
siłek: zupę z sago13. To Isroel przyniósł skądś pełną torbę kulek żelatynowych. 
Miał to być ich jedyny posiłek w ciągu dnia. Zapasy żywności, które udało im 
się zgromadzić, wystarczały tylko na pięć dni, przy czym cukier i marmolada 
przeznaczone były dla Szolema.

Gdy zapadła noc, Michał z Dziunią, Berkowicz i Szlamek wyruszyli na poszu-
kiwanie prowiantu. Udali się do miejsc, o których pamiętali, że znajdowały się 
w nich kooperatywy. Drzwi do niektórych z nich były wyłamane, a półki opróżnione 
do ostatniego okruszka. Inne znów były zabite gwoździami, a poszukiwacze 
pożywienia nie mieli ze sobą żadnego narzędzia, za pomocą którego mogliby je 
otworzyć, nie ściągając przy tym na siebie uwagi. Byli zupełnie nieprzygotowani 
do tej wyprawy i Dziunia aż gryzła pięści ze złości.

Gdy wracając z pustymi rękami przekradali się niemrawo przez podwórze 
przy Lutomierskiej, ktoś stojący w wejściu wyskoczył im naprzeciw: – Michał! 
– rozległo się stłumione wołanie. Przed nimi stanął Gutman. Wciągnął Michała 
i Dziunię do przedsionka i zaczął szybko wyrzucać z siebie słowa: – Wiedzia-
łem, że was tutaj złapię. Nie pożegnaliśmy się, więc zdecydowałem się do was 
dotrzeć. W każdym razie musiałem odnaleźć obraz... Portret śpiewaka Szijele. 
Schował go u siebie pod łóżkiem. Mam go tutaj i wiesz, Michale... Zostawiłem 
list w moim studio... Napisałem... Ech, muszę lecieć. Cieszę się, że was widzę. 
Stawiam się zaraz rano... To najlepszy sposób, by uciec... Mówią, że wokół Łodzi 
są partyzanci. Broń znów zostanie mą ukochaną. – Złapał oparty o ścianę portret 
małego śpiewaka i pomachał ręką: – Adios!

Dziunia uwiesiła się na jego szyi: – Jak uciekniesz? Powiedz mi! Powiedz 
mi! – Wyrwał się z jej ramion i ruszył w stronę bramy. – Zaczekaj! – Pobiegła za 
nim. – Zabierz mnie ze sobą! Proszę cię, weź mnie ze sobą! – W bramie zatrzy-
mała się. Pozwoliła Gutmanowi odejść, a sama odwróciła się do grupki, która na 
nią czekała. Wzięła Michała za rękę i milcząc weszła razem z nim do kryjówki.

Czterdzieści osiem godzin, które były dane na przeniesienie się do większej 
części getta, już minęło, lecz wspaniałomyślnie dodano jeszcze dwanaście go-
dzin dla tych, którzy wciąż nie zdążyli przenieść rzeczy ze swoich poprzednich 
mieszkań. Isroel zdecydował się skorzystać z okazji i przejść na drugą stronę 

13 Sago – rodzaj mączki ziemniaczanej (skrobi), występuje w formie drobnych kuleczek, zlepionej 
papki skrobiowej.
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mostu, a Michał z Dziunią poszli razem z nim. Mieli nadzieję, że uda im się tam 
zorganizować przyzwoity zapas żywności. Gdy przeszli przez most, rozdzielili się 
i Dziunia z Michałem poszli najpierw do domu Gutmana. Nie mieli nadziei, że go 
tam zastaną. Pobiegli z myślą o działce Gutmana przed drzwiami. Podczas ich 
ostatniej wizyty widzieli liście kapusty na jego grządkach.

Ulice większej części getta były wypełnione tysiącami ludzi, którzy przepychali 
się w pośpiechu, niespokojni i niepewni. Część z nich wciąż jeszcze szukała 
miejsca, gdzie mogłaby złożyć głowę i przedzierała się przez ciżbę, obijając tego 
i owego taszczonymi meblami. Zamierzali urządzić się gdzieś, jak gdyby jeszcze 
nie wszystko było skończone. Większość jednak nie mogła po prostu usiedzieć 
w mieszkaniach, gdzie wszystko stało przygotowane do drogi, do podróży, która 
mogła rozpocząć się już dziś, jutro czy pojutrze.

Drzwi domu Gutmana nie były zamknięte i Michał z Dziunią weszli do dużego, 
wysprzątanego pokoju. Na przykrytym białym obrusem stole stał wazon z kwia-
tami późnego lata. Pod wazonem leżał list Gutmana do świata.

„To jest wystawa obrazów malarza I. Gutmana, urodzonego w Łodzi w roku 
1913. Przez wszystkie lata mojego pobytu w getcie celem moim było odzwier-
ciedlenie pędzlem życia ludzi uwięzionych pomiędzy drutami. Bez względu na 
to, co stanie się ze mną, upraszam wszystkich, którzy otworzą drzwi tego domu, 
by uszanowali moje dzieła i nie niszczyli ich”.

Dziunia spojrzała na ścianę i napotkała smutny, nostalgiczny wzrok Matyldy, 
wyglądającej jak gdyby siedziała przy pianinie i grała nokturn Chopina.

Michał przewertował katalog obrazów napisany ręką Gutmana. Położył go 
z powrotem na stole razem z listem, wziął Dziunię za rękę i razem z nią wyszedł 
na zewnątrz. Zamknął drzwi i zapisał na nich piórem swoje i Dziuni imiona. Potem 
otworzyli torbę, którą ze sobą mieli, i wykopali z działki Gutmana wszystko, co 
udało im się na niej znaleźć.

Przeszedłszy na drugą stronę mostu, zdecydowali się zajrzeć do Wintera. 
Gdy wspinali się po schodach do pokoju malarza, natknęli się na muzyka Men-
delssohna, który szedł z naprzeciwka, niosąc plecak. Podbiegł do nich i zaczął 
mocno potrząsać ich rękoma. Nigdy wcześniej nie widzieli go tak uradowanego. 
– Moi przyjaciele, moi przyjaciele! – uśmiechał się od ucha do ucha. – Dziękuję 
wam... Dziękuję za wszystko...

Opowiedział im o swoim szczęściu. Poranny transport pojedzie do Hamburga. 
To pewne. On, Mendelssohn, pojedzie z powrotem w rodzinne strony, jawohl… 
Idzie już do punktu zbiórki, żeby być na czas. Punktualnie. Musi sobie zapewnić 
miejsce w wagonie. Podobno na dworcu jest mnóstwo ludzi... Następny transport 
pojedzie do Berlina, a kolejny do Monachium... On, Mendelssohn, musi jechać 
do Hamburga.

Michał złapał go za ramiona i zaczął potrząsać nim z dzikim gniewem: – Głup-
cze! Głupcze! – zaryczał. – Jak możesz wierzyć w takie rzeczy? Czy nie rozumiesz 
oczywistości tego wszystkiego?!
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Mendelssohn wzruszył ramionami: – Bestimmt14, Doktor Lewin... Z całą 
pewnością pociąg odjeżdża do Hamburga... Wszyscy mówią, że pierwszy transport, 
zaraz rano, jedzie do Hamburga. Zapytaj samego Herr Biebowa. Kto jak kto, ale 
Niemiec nie kłamie. – Złapał ich oboje za ręce i raz jeszcze potrząsnął: – Adieu! 
Auf Wiedersehen! – Michał chciał pobiec za nim, lecz Dziunia go powstrzymała. Nie 
powiedziała ani słowa, spojrzała tylko na niego swymi czarnymi oczyma. Zdawało 
mu się, że patrzy na niego posiwiała, stara kobieta. Zrozumiał, że miała rację.

Winter leżał na starej sofie i zdawał się mówić do kogoś, kto patrzy na niego 
z sufitu. Majaczył. Na sztalugach stał nieukończony obraz – ten, który miał przed-
stawiać aksamitną noc nad gettem. Białe plamy płótna przeświecały pomiędzy 
ciemnymi barwami, niczym listy napisane nieczytelnym, drobnym pismem. Obrazy, 
które wisiały wcześniej na ścianach, zostały zdjęte i stały oparte o meble. Część 
z nich była powiązana po dwa, po trzy i pozawijana w prześcieradła. 

Michał spojrzał na Dziunię, jak gdyby oczekiwał od niej rady: – Jak mogę go 
tak zostawić? – wykrztusił. 

Odpowiedziała z zimnym błyskiem w oczach: – A masz inne wyjście? Czy 
możemy zabrać go ze sobą?

Michał sprawdził puls Wintera. Przystawił do sofy krzesło i postawił na nim 
garnek wody. Wziął Dziunię za rękę: – Chodź. Będę wpadał do niego co noc i... 
gdzieś muszę mieć jeszcze jakiś zastrzyk.

W drodze powrotnej zakradli się jeszcze na jedno podwórko, gdzie wciąż się 
coś zieleniło na działkach. Przed domem na Lutomierskiej zobaczyli siedzącą na 
progu Bellę, a obok niej Sprzedawcę Toffi. Gdy tylko spostrzegł Dziunię z Michałem, 
zerwał się na nogi i złapał Michała za klapy marynarki. – Ta dziewczyna nie chce 
zrozumieć – wyszeptał, pociągając nosem. – Nie chce zrozumieć, że nie mam 
tu więcej nic do roboty bez mojej parnose15. Kto kupi ode mnie cukierki „palce 
lizać”, pytam was? Ukrywałem się przez dobę z moimi jesziwa-bocherim16... 
Miało to jeszcze jakiś sens. Ale oni się rozproszyli... Chcą być z rodzinami. Tak, 
człowiek spiera się sam ze sobą: Czego mam się właściwie bać? Czego, pytam 
was? Jeśli moje dzieci poszły tą drogą, czy przystoi mnie, ich ojcu, bać się, co? – 
Długo wyżalał się tak Michałowi i jego słowa stawały się coraz mniej zrozumiałe. 
Połykał je razem ze łzami.

Michał zauważył stojącego parę kroków od nich Berkowicza, który też dopiero 
co pożegnał się ze Sprzedawcą Toffi.

Powoli zeszli się wszyscy, którzy na dzień wyszli z kryjówki. Między nimi była 
Rachela z Dawidem, Szlamek, Abramek, a także Isroel. Na podwórku był zbyt 

14  Na pewno (niem.)

15  Źródło utrzymania, wykonywany zawód (jid.).

16  Liczba mnoga od jesziwa-bocher: uczeń z jesziwy (jid.).
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duży ruch, by można było przekraść się niezauważonym z powrotem, a poza tym 
można było wykorzystać jeszcze parę godzin na znalezienie większej ilości żywno-
ści, umówili się więc, kiedy i gdzie się później zejdą. Kiedy spotkali się ponownie 
o umówionej porze, wszyscy byli obładowani torbami pełnymi warzyw, Szlamek 
z Abramkiem zaś, którym udało się dostać do wnętrza kooperatywy, przynieśli 
prawdziwy skarb: mąkę i ryż w papierowych torbach, a nawet trochę cukru.

Chociaż postanowili wcześniej, że będą sypiać w dzień, a czuwać nocami, kiedy 
to bezpieczniej było wychodzić na zewnątrz, gdy tylko wślizgnęli się do kryjówki, 
opadli wszyscy na posłania. Przespali całą noc i dopiero odgłosy strzelaniny, 
które docierały z drugiej strony getta, obudziły ich nad ranem. Strzały słychać 
było tylko przez pół dnia. Była sobota i Niemcy pracowali tylko do południa.

 
*

Sobotnie popołudnie upłynęło pośród pełnej trwogi ciszy. Bóg i Niemiec 
odpoczywali. Ukrywający się wyszli z piwnicy i z komórki do mieszkania. 
Drzwi balkonowe były otwarte na całą szerokość i wiśniowe drzewko pomru-
giwało w ich stronę paroma ostatnimi wiśniami, które pozostały na samym  
wierzchołku. 

Na jednym z łóżek spoczywała Estera, a obok niej na rozłożonej pieluszce 
leżał Szolem, oddając się swej ulubionej zabawie: wyrzucaniu w przód i rozcią-
ganiu swych nóżek – sprężynek. U wezgłowia łóżka siedziała Blumcia Ejbuszyc 
i przebierała garnek grochu. Na drugim łóżku, z głową opartą na pięści, leżała 
Bella, trzymając przed sobą otwarty tom wierszy Słowackiego. Nie czytała 
jednak. Daleko było jej w tym momencie do poezji Słowackiego, ale nie rozsta-
wała się z tym tomem. Przypominał jej o nauczycielce, pannie Diamant. Często 
słyszała w sobie dźwięczny głos starej kobiety: – Moje dziecko... wsłuchaj się 
w siebie, jak gra w tobie pianino... Bądź wierna temu brzmieniu, a nigdy nie 
zabłądzisz i nie będziesz odczuwała strachu. – O los samego tomiku nie mar-
twiła się. Umówiła się z Rachelą, że zawsze i wszędzie jedna z nich będzie go  
strzegła.

Na podłodze siedzieli mężczyźni. Berkowicz wertował luźne strony rejestru 
buchalterskiego i czytał rozdziały swego niedokończonego wielkiego poematu. 
Michał Lewin też trzymał na kolanach kartkę papieru, na której jego drobnym, 
lekarskim pismem napisane było: „Mój testament”, pod spodem zaś widniało 
parę naszkicowanych zdań: „Jestem Żydem – napisał – i kocham mój lud. Tęsknię 
jednak za chwilą, gdy wystarczy mi, że powiem: Jestem człowiekiem”.

 Nieopodal w ramionach Dawida leżała Rachela. Usiłowała uwolnić się z jego 
objęć. Jej oczy zwrócone były na Berkowicza. Dawid jednak trzymał ją mocno, 
przyciskając do siebie.
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Abramek, Szlamek i Dziunia stali na warcie przy oknie i drzwiach balkonowych.
Stopniowo wszystkich ogarnęło znużenie. Głowy opadły im i zasnęli na pod-

łodze, na łóżkach, gdzie kto się znajdował.
Łobuz Szolem urządził im pobudkę swoim płaczem. Isroel, który majstrował 

coś w komórce, podbiegł i przypadł do dziecka, by przytłumić krzyk. Złapał go na 
ręce i zniósł na dół: – Nie powinnaś z nim więcej wychodzić na górę! – przykazał 
Esterze.

Wzięła dziecko z jego rąk, położyła na skrzyni i drżąc na całym ciele przysta-
wiła pierś do jego ust.

Ukrywający się nie rozmawiali ze sobą zbyt wiele podczas tego szabatu. Każdy 
zdawał się zajęty sobą i nawet jeśli byli fizycznie blisko – nie dostrzegali jedno 
drugiego. Niemcy nie pracowali i strach też udał się na spoczynek. Ciała odprę-
żyły się i stały się ciężkie, rozleniwione. Wyobraźnia zabawiała się przepływem 
marzeń. Wszyscy czuli się jak gdyby wtopieni w ten dzień, zatopieni w ciszy tej 
dziwnej soboty.

Również i noc, która po niej nadeszła, jak i kolejny dzień, niedziela, należały 
do nich. Czego jeszcze można było wymagać? Wszyscy, oprócz Estery z dzieckiem 
i Isroela, zostali na noc w mieszkaniu na górze. Isroel, który nie ufał żydowskim 
policjantom i był zdania, że mogą przyjść nawet w nocy lub nad ranem szukać 
ukrywających się po tej stronie getta, wyznaczył regularne warty na nadchodzące 
dwadzieścia cztery godziny.

Michał leżał obok Dziuni na łóżku stojącym w byłym pokoju Samuela. Lubił 
patrzeć na Dziunię kiedy spała, skulona, wtulona w jego ciało. W ciemności 
zdawało mu się, że się uśmiecha. Tęsknił za tym uśmiechem i za tą wesołością. 
Jednak w rozczarowaniu i zgryzocie była mu podwójnie droga. Wyczuwał jej siłę 
nie tylko w pełnym entuzjazmu przywiązaniu do życia, lecz również w bolesnej 
obojętności wobec niego. Biel koszuli, którą miała na sobie, sprawiała, że skóra 
jej twarzy i ramion przypominała skórę mulatki, wydawała się wręcz czarna, 
a chociaż była wygłodzona, jej ciało wyglądało zdrowo niczym posąg z brązu 
uformowany przez samo słońce.

Michałowi przyszedł na myśl testament, który już parę razy zaczynał pisać. 
Z ręką Dziuni na swej piersi nie czuł rozpaczy rezygnacji. Przeciwnie: testament 
miał być jego pozdrowieniem dla świata. Ostrożnie, powoli dobierał w głowie 
słowa. Gdyby tylko potrafił nadać im odpowiednią formę. Na sienniku zaraz obok 
otwartych drzwi balkonowych spał Berkowicz, poeta, który miał ciężko chore 
serce i spuchnięte nogi. Michał zazdrościł mu jego zażyłości ze słowami. Jakże 
bezwartościowa była ludzka mowa, jak niewiele pomagała im tu, w ukryciu. Jed-
nak trzeba było uciekać się do niej, by oddać słowami to, co daje się przekazać 
– choćby miało być niekompletne, choćby miało być niejasne. 

Gdy wstali, był słoneczny niedzielny poranek. Na zewnątrz panowała cisza. 
Nie wiedzieli nawet, jak minął im ten dzień. Był jak sen, z którego człowiek nie 
chce się obudzić. Wieczorem Berkowicz pełnił wartę przy oknie i to on zoba-
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czył nadchodzącego Sprzedawcę Toffi ze skrzynką zawieszoną na szyi, jak za 
dawnych dni getta. Widoczna z daleka żółta łata na jego kapocie poprzecinana 
rzemieniami, na których zawieszona była skrzynka, przeglądała się w świetle 
słońca. Nad skrzynką kołysała się swobodnie długa, rzadka broda. Podrygiwała 
w takt kroków mężczyzny, jak gdyby podskakiwała z radości, ciesząc się wol-
nością i dyndając wyciągała się na wszystkie strony świata. Bunim naradził się 
z Isroelem i zdecydowali wpuścić go do kryjówki.

Sprzedawca Toffi z twarzą mokrą od łez, lecz już nie płacząc, pojawił się 
w mieszkaniu przy podwórzu. Spostrzegli, że ma przewieszony przez ramię chlebak, 
a w nim filakterie, tałes i Tehilim17. – Sąsiedzi! – Uniósł ręce, gdy obecni ustawili 
się wokół niego. – Jako że pociąg dzisiaj nie odjeżdża, przyszedłem się jeszcze 
raz pożegnać. – Spostrzegłszy, że Berkowicz otwiera usta, by coś powiedzieć, 
podniósł obie ręce, jakby chciał dać mu w ten sposób do zrozumienia, że nie 
ma sensu, by trwonił słowa. – „I stało się...” – zaintonował – „...gdy tak zabijali, 
a jam pozostał, że upadłem na oblicze moje i zawołałem, i rzekłem: Ach, Panie 
Wiekuisty! izali chcesz wytępić cały szczątek Izraela...?”18 Noc po nocy pytałem 
tak, płacząc. Tej nocy zaś wstałem i nie czekając dłużej na odpowiedź, powie-
działem: Jeśli tak, Panie w niebiosach, niech to, co stanie się z całym ludem 
Izraela, stanie się i z reb Isroelem. Niech się spełni, Panie Świata, twoja wola... 
I zobaczysz, czy znajdziesz w tym upodobanie...

– Spostrzegł Dawida i jego twarz rozpromieniła się. Podał mu dwa palce i po-
trząsnął dwoma palcami jego ręki. – Pamiętasz, mój synu – powiedział, trzęsąc 
brodą. – Pamiętasz, powiedziałem ci kiedyś, że jeden z nas pozostanie... Ty...

Dawid ujął całą dłoń mężczyzny w swoje dłonie i potrząsnął. Chciał coś po-
wiedzieć. Chciał, by ten człowiek z nimi został i przyszedł mu nawet do głowy 
szaleńczy pomysł: poprosić go, by dziś jeszcze udzielił ślubu jemu i Racheli. Ale 
i tym razem mężczyzna wzniósł przed siebie obie ręce, jakby chciał mu dać do 
zrozumienia, że słowa są zbędne.

Blumcia podała mu talerz zupy. Liczyła się z tym, że będzie się wzbraniał, 
unosząc w przeczącym geście obie ręce. On jednak rzucił się wręcz na jedzenie. 
Wziął łyżkę z jej ręki, postawił talerz na szybce swej skrzynki i zaczął łapczywie 
siorbać. Patrzyli, jak jego broda i pejsy trzęsły się przy każdej łyżce zupy. Bella 
zbliżyła się, stanęła tuż przy nim i ciemnymi, płonącymi gorączką oczyma wpiła 
się w jego pomarszczoną twarz: – Niech pan nie idzie... Niech pan nie idzie, 
rabi... – prosiła. 

Wcisnął jej w ręce pusty talerz i zaczął się kiwać jak przy modlitwie: – Dro-
gie dziecko – powiedział – jakże to miałbym nie iść? – Poprawił skrzynkę na 

17 Filakterie, tałes – przedmioty liturgiczne religii mojżeszowej noszone podczas codziennych modlitw 
w dni powszednie przez dorosłych mężczyzn, Tehilim – Księga Psalmów.

18 Księga Ezechiela (Ez 9.8), tłum. I. Cylkowa.



Rozdział 
dwudziesty ósmy

szyi. – Czy widzisz te toffi, które dziś przez cały dzień robiłem? A wiesz po co? 
By osłodzić drogę. S’wet kejn ein hore zajn an ojlem balonim19. – Wyjął jeden 
cukierek spod szybki i wręczył go Blumci. – To dla kobiety o rudych włosach... 
dla jej urwiska Szolema... Powiedz jej, żeby zawinęła cukierek w szmatkę i dała 
mu do ssania, kiedy będzie krzyczał. 

I w mgnieniu oka zniknął.

19  Formuła ochronna: Oby zły urok nie padł na zainteresowanych (jid.). 



Rozdział 
dwudziesty ósmy





537

         
     

 

 
Nazajutrz bladym świtem po drugiej stronie drutów dało się słyszeć strzały, 
nawoływania i wrzaski. W ciszy rozbrzmiewały wyraźne słowa błagania o litość 
i podobne do dźwięku bicza echo niemieckiej mowy. Nawet w południe, gdy 
ukryci wyczekiwali przerwy, nic takiego nie następowało. Polowanie trwało od 
szóstej rano do ósmej wieczorem.

Część getta, w której mieściła się ulica Lutomierska, była obumarła. Po dru-
giej stronie Niemcy wciąż mieli ręce pełne roboty. Ukryci posłusznie wykonywali 
rozkaz Isroela, aby spać w dzień, a budzić się nocą, gdy można było czuć się 
swobodniej i zdobyć zaopatrzenie. Niełatwo było spać wśród krzyków dobiega-
jących zza ogrodzenia.

Nocą wszyscy poza Bellą i Esterą z dzieckiem wychodzili na zewnątrz. Pod 
osłoną ciemności biegali po zaułkach, poszukując jedzenia w opuszczonych 
mieszkaniach, otwartych na oścież sklepach i punktach warzywnych. Zaopa-
trywali się w wodę i modlili do pompy, aby nie skrzypiała. Podczas tej nocnej 
bieganiny dostrzegali czasem inne „myszy”, innych ukrywających się, którzy 
również wyleźli ze swych nor. Na podwórzu przy Lutomierskiej pewna rodzina 
schowała się na strychu w zbiorniku na wodę. Grupa sąsiadów znalazła kryjówkę 
w piwnicy u Sprzedawcy Toffi.

Na podwórzu zorganizowano wspólną straż złożoną z przedstawicieli każdej 
z kryjówek. Punkt obserwacyjny urządzono w kominie. Strażnicy mieli dać znać, 
kiedy Niemcy lub policja żydowska przejdą na tę stronę. Umówili się też z pocho-
wanymi na innych podwórzach, że będą dawać sobie sygnały.

Michał Lewin z kilkoma pigułkami nasennymi w kieszeni zaczął regularne 
obchody po getcie. Jednak wizyty w opuszczonych mieszkaniach, gdzie pozo-
stali jedynie ciężko chorzy i samotni, szybko dobiegły końca. Siódmego dnia 
akcji strażnik z komina dał znać, że przez bramę przejechał wóz na ogumionych 
kołach. Po kilku godzinach wrócił wypełniony chorymi.
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Życie w kryjówce toczyło się według surowej rutyny. Ukryci jadali tylko dwa 
posiłki na dobę, o świcie przed akcjami oraz wieczorem po ich zakończeniu. 
Oszczędzali każdą kroplę wody, ponieważ pompa skrzypiała zbyt głośno. Strażnicy 
z komina, którzy obserwowali drugą stronę getta, donosili o postępach akcji – 
które ulice zostały oczyszczone, a które jeszcze nie. W środku tego rozgardiaszu, 
polowania i obław, gdzieś po tamtej stronie rozdawano kapustę i brukiew. Ludzie 
biegali po podwórzach z wypełnionymi workami. Złapanym odbierano pakunki 
i ładowano ich na samochody lub wozy.

Rachela i Dawid leżeli na grudzie ziemi na porzuconej działce, głęboko, na 
samym skraju piwnic. Wraz z innymi wyruszali nocą na „robotę”. Ich celem było 
nazbieranie odpowiedniej ilości prowiantu, aby można było przetrwać na nim 
miesiąc. Spodziewając się rychłego przeniesienia akcji do tej części getta, starali 
się wykorzystać ciche noce najlepiej, jak się dało.

Od ziemi ciągnęło chłodem. Wokół wiał lekki wiatr. Rachela i Dawid kopali 
szybko, od czasu do czasu dokopując się do jakiegoś korzenia. Cieszyli się każ-
dym kawałkiem warzywa, który wypełniał ich torby. Szczególną radość sprawiało 
im jednak bycie razem, razem, z dala od pozostałych, pod gołym niebem. A gdy 
noc była chłodna, a torby wydawały się ważyć odpowiednio dużo, mogli sobie 
pozwolić na to, aby zakraść się do opróżnionego mieszkania i na godzinę lub 
półtorej przemienić je w dom.

Rachela była spokojna. Wszystko się już skończyło. Getto należało do historii. 
Teraz to była ziemia niczyja, gdzie nie istniał związek pomiędzy przeszłością i przy-
szłością. Ulgę sprawiał fakt, że gorzki rozdział ich życia dobiegł końca. Z drugiej 
strony, rozdział nadchodzący zamęczał pytaniami, zarówno optymistycznymi, 
jak i pesymistycznymi. Rachela myślała, że jej związek z Dawidem nie przetrwa 
dłużej. Getto rozdzielało. Nie tylko rozdzieliło ją z Dawidem i mamą, ale też mamę 
z tatą. Nawet nosząc te same kajdany, można było poczuć, że dusze oddalają 
się od siebie, wybierając własną drogę cierpienia. Oczywiście gettu zdarzało się 
też łączyć, wiązać ludzi, ale zarówno te więzi, jak też rozstania narzucane były 
przez zewnętrzne uwarunkowania – dlatego trąciły fałszem, nienaturalnością. 
Część więzi bardziej przypominała nienawiść niż miłość. Innym razem rozstanie 
było bardziej wyrazem miłości niż nienawiści.

Jednak ostatni etap jej wspólnego bycia z Dawidem wydawał się mieć duże 
znaczenie. Dawid też to czuł. Darzyli się teraz taką czułością, jakby byli w sta-
nie czytać sobie w myślach. Nie zawsze to, co mówił w odpowiedzi na jej myśli, 
sprawiało Racheli przyjemność, wiedziała jednak, że słowa płyną prosto z jego 
serca, są szczere, otwarte – jak szczery i otwarty pozostawał ten skrawek ziemi, 
na którym siedzieli.

Zaprzestali pracy. Torby były wypełnione do połowy. Palce bolały, pięści 
zaciskały się i otwierały z trudem. Przysunęli się do siebie i leżeli przytuleni, 
zmęczeni. Ciała nie miały sił się poruszać. A jednak dotyk przychodził łatwo. 
Dawid gładził włosy Racheli przykurczonymi, brudnymi rękami. Dużo później 
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odezwał się: – Wiesz, podczas pożegnania ze Sprzedawcą Toffi przyszła mi do 
głowy dziwaczna myśl. Chciałem, żeby udzielił nam ślubu… W kryjówce.

Zaśmiała się cicho: – Jesteś taki śmieszny!
– Dlaczego? Myślałem symbolicznie.
– Symbolicznie? – śmiała się. – Od dawna jesteśmy sobie zaślubieni, głup-

tasie, nie tylko symbolicznie.
Odpowiedział jej cichym śmiechem: – Tak uważasz?
Tym razem jej śmiech osłabł: – A ty tak nie uważasz?
– Nie – odpowiedział poważnie. – Nie uważam, żebyśmy byli zaślubieni.
– Potrzebujemy na to aprobaty Sprzedawcy Toffi?
– Nie, to był dziwaczny pomysł. Tak mnie naszło przez chwilę… Ożenić się 

z tobą… W ten sposób.
– A co cię naszło w tym momencie?
– Rachelko… – przytulił się do niej mocniej. – Muszę stać się mężczyzną… 

Dojrzeć sam, z dala od ciebie. – Wyrwała się z jego ramion i usiadła obok. Za-
pytał: – Dlaczego się odsuwasz?

Zagryzła wargi: – Ta sama gadka!... Wciąż ta sama gadka!...
– Dziwi cię to? Zapewne jestem dziwakiem. Zapewne powinienem mówić 

teraz co innego. Całe to gadanie jest może głupie. Często, gdy leżymy sami 
w ciszy, zapominam się… Tak, teraz jest inaczej, Rachelko… Teraz wiem, że jak 
daleko bym od ciebie nie uciekł, zawsze wrócę. – Mimo ciemności podchwycili 
wzajemnie swoje spojrzenia. Dawid przysunął się do Racheli, objął ją ramieniem 
i cicho wyszeptał: – Rachelko, gdybyś wiedziała, jak boję się ciebie stracić…

Wracali zaułkami. Wiatr gnał kawałki szmat i papieru, które walały się do-
okoła. Dawid podniósł białą kartkę. – Rysunek. – Podniósł kolejną, również 
zawierającą szkic. W ciemności nie mogli rozpoznać podpisu, więc zabrali kilka 
rysunków ze sobą.

Berkowicz poznał szkice, zanim jeszcze dojrzał podpis. Dziunia przystąpiła 
do Michała: – Chodź, coś stało się Winterowi!

Michał nie ruszył się z miejsca. Zrozumiała. Zapytała tylko kiedy. – Z ostatnią 
grupą chorych.

Abramek i Szlomek wybiegli zebrać wszystkie rozrzucone po ulicy rysunki.
Nastał nowy dzień. Strażnicy z komina donieśli, że druga część getta się 

wyludnia. Schowani w kryjówkach poniechali nocnego wychodzenia. Siedzieli 
ukryci i po upływie dnia zaczęli odczuwać bóle brzucha.

W końcu komando pojawiło się także po tej stronie getta. Natychmiast skie-
rowało się na Lutomierską i trafiło na podwórze. Isroel dał rozkaz, aby każdy 
zajął swoje miejsce w kryjówce, czy to w piwnicy, czy w komórce. I na wszelki 
wypadek niech oba wyjścia pozostaną dostępne. Isroel, Estera z dzieckiem, Bella 
i Berkowicz znajdowali się na dole. Pozostali na górze, w komórce.

Estera stała przy śpiącym spokojnie Szolemie, miała rozpiętą bluzkę, gotowa 
podać mu do ust pierś, gdy tylko się zbudzi.
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Z zewnątrz zaczęły docierać trzaski, wezwania, krzyki: „Raus! Raus!”. Uderze-
nia młotów, bieganina w górę i w dół klatki schodowej, wybijanie szyb, zamków, 
zapór. Aż nastała cisza. W ciszy zaś – oddech ulgi. Serca schowanych wciąż biły 
niespokojnie, ale paraliż opuścił odrętwiałe ciała.

Nazajutrz komando przybyło ponownie. Wyprowadzono tych, którzy chowali 
się w piwnicy u Sprzedawcy Toffi. Kroki i krzyki zbliżyły się do podwórza, gwar 
dobiegał z najbliższych okolic domu, zza ściany. Ktoś z hałasem wbiegł po 
schodach. Kroki, ciężkie i niezgrabne, wydawały się deptać serca schowanych, 
rozłupując je, jakby były orzechami. Buty dotarły na górę, do mieszkania… Cho-
dziły po pokojach. Ktoś otworzył szafę, która zastawiała drzwi komórki. Przez 
cienką ścianę dobiegły niemieckie głosy. Wydawało się dziwne, że szperacze nie 
dosłyszeli grzmiącego bicia ukrytych serc.

Po tej wizycie opanowało wszystkich uczucie zwycięstwa. Kryjówka przeszła 
próbę. Ludzie obcałowali Blumcię, która stanowczo sprzeciwiła się używaniu 
kuchni w mieszkaniu. Bała się, że dym z komina ich zdradzi, że przez nieuwagę 
zostawi się ciepłą kuchnię.

Przyszły w miarę spokojne dni. Strach zelżał. Brzuchy wyzdrowiały. Zapanował 
nastrój wyciszenia. W powietrzu zawisło rozmarzone milczenie. Wyglądało to tak, 
jakby ukrywający się przyjęli lek, który ukoił ich niepokój. Wciąż gdzieś w środku 
tkwił, ale nie dawał o sobie znać.

Ludzie czuli się jak duchy przyobleczone w ciała, a jednak tak lekkie, że były 
zarówno tutaj, jak i w innym miejscu.

Rachela leżała przy chorej Belli na łóżku i bawiła się kartkami zbioru poezji 
Słowackiego, przerzucając je to w jedną, to w drugą stronę, wpatrując się w li-
tery, lecz żadnej nie rozpoznając. Dziewczyny rzadko zamieniały ze sobą słowo, 
ale nie czuły się już uczennicami panny Diamant, a raczej jej córkami. Rachela 
nie patrzyła na Bellę. Spoglądała na Berkowicza, który wszędzie odprowadzał 
ją wzrokiem. I z nim chciała się pogodzić, czuła się z jego powodu zawstydzona 
– może dlatego, że przemawiał do niej z dobrodusznym uśmiechem, łagodnie, 
bez śladu goryczy. Spoglądał na nią tu, w kryjówce, jakby była małą dziewczynką. 
Patrzył, jak zwykł patrzeć na nią ojciec. W jego wzroku widziała podziw, oddanie, 
być może to samo, którym darzył swoją córkę Blimele. Czuła jednak, że ma wobec 
niego dług, którego nigdy nie będzie w stanie spłacić.

Często myślała o Mojszem, o ojcu. W ostatnich dniach także o nim śniła. 
Oglądała siebie spacerującą wraz z nim po ulicach Łodzi. Była dziewczynką 
z warkoczykami i zadartą do góry głową. Wyglądała tak, jakby rozmawiała 
z nim lub chciała tylko widzieć jego twarz, gdy do niej mówi. Powiadał: – Chodź, 
córeczko, wrócimy do mamy. – Prowadził ją do Blumci. Rachela zaś budziła się, 
otwierała oczy i widząc Blumcię, wiedziała, że jest w domu. Czasami rozmawiały, 
ale potrafiły się też obejść bez rozmów.

Teraz, leżąc z tomem poezji Słowackiego, zerkając na Berkowicza, powracała 
do minionych przemyśleń na temat rodziców, Dawida i Bunima. Odwróciła głowę 
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do Belli: – Mój ojciec często czytał poezję… Czasami recytował nam wiersze 
Lejwika1… W sobotę rano, gdy leżało się w łóżku do późna.

– Mój ojciec nigdy nie wziął do ręki poezji – odpowiedziała Bella z bladym 
uśmiechem. – A jednak zostali przyjaciółmi.

– Tak, to była wielka przyjaźń.
Gorejące oczy Belli zajaśniały: – Pozorna… Teraz nie ma już ani ich, ani 

przyjaźni… Pozorna i tak fałszywa. Nie czujesz tego? Powiedz prawdę. Przyjaźń 
jest tutaj… Na tym łóżku… W tej chwili… – Pociła się z powodu gorączki, ale jej 
głos brzmiał czysto. Głos dawnej, smutno zamyślonej Belli. – Jest też w Bogu… 
– dodała. – Moja definicja Boga brzmi… Jest on kolektywną duszą wszystkich 
istot żywych. Nasze serca są z nim związane… Jak balony tkwiące w ręku han-
dlarza… On je wiąże i rozwiązuje… Aby wzbogacić nas o doświadczenia… I dla 
lepszego poznania Jego samego. Miłość i Bóg to jedno, Rachelo… Gdy opadają 
ostatnie skorupy i z serca do serca płynie wierność, na tym polega boskość… 
Tylko w ten sposób można ją poczuć.

– A nienawiść, nieszczęścia i wszystko, co w życiu złe? – zapytała Rachela.
– Nienawiść, nieszczęścia i wszystko, co w życiu złe – odpowiedziała Bella 

– pochodzą z zamkniętych serc. Myślę czasem, że choroby fizyczne też mają 
w nich źródło.

Rachela nie wiedziała, czy Bella bredzi, czy jest świadoma swoich słów. 
Przypomniała jej się owa noc Kinderaktion2, która na zawsze zamknęła przed 
nią możliwość uznania Boga, zwłaszcza jako Boga miłującego. Nie chciała jed-
nak zamęczać Belli pytaniami. Mimo wszystko w tych słowach wypowiadanych 
w malignie, choćby nie wspartych zdrowym rozsądkiem, wybrzmiewała pewna 
prawda, która z rozumem i logiką nie miała żadnego związku – i była piękna.

 *

(Zeszyt Dawida)
Przeżyliśmy dziś chwilę śmiertelnego strachu, a serca niemal podeszły nam 

do gardeł. Nie wiedziałem, że może istnieć taka trwoga – uczucie, które nawie-
dza ludzi zapewne w obliczu nieuniknionej śmierci. Myślę sobie: jeśli śmierć 
obejmuje nie tylko chwilę umierania, ale również chwile wcześniejsze, ile więc 
razy zdążyliśmy już umrzeć, ile razy jeszcze umrzemy?

Gdy jednak mija obława, lęk znika i można dalej imitować życie.

1 Leiwik H., wł. Lewi Halpern/Halper (1888–1962), poeta literatury jidysz, jego Der gojlem (Golem) 
należy do klasyki literatury światowej.

2  Chodzi o Wielką Szperę, akcję wywiezienia z getta dzieci do 10. roku życia we wrześniu 1942 r.
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Wydaje mi się, jakbyśmy wszyscy żyli wspólnie od lat, znali się na wskroś. Każda 
słabostka, każdy grymas moich współlokatorów jest mi znany, zwłaszcza tych, 
których nigdy za bardzo nie lubiłem. Mam na myśli Isroela i Berkowicza. Isroel był 
przywódcą partii. Jako młody towarzysz szanowałem go. Z czasem jednak pojąłem, 
że był typowym aparatczykiem, z którym można rozmawiać jedynie o polityce 
i sprawach partyjnych. Jednym słowem: człowiek ograniczony. Z kolei Berkowicz 
nie przypadł mi do gustu przede wszystkim przez wzgląd na jego szwendanie 
się z Rachelą. Poza tym to cudak, obdartus, początkowo czułem się skrępowany 
tym, że za jego i Racheli pośrednictwem dopuszczono nas do kryjówki. Jedyna 
zmiana, jaką dostrzegam w moim stosunku do tych dwóch mężczyzn, polega 
na tym, że uznaję ich dzisiaj za moich braci, członków rodziny – odczuwam więc 
wobec nich pewien sentyment. Uczucie to pozwala mi przyznać, że darzę ich 
szacunkiem, że ich idealizuję. W Isroelu widzę człowieka czynu, wierzącego w to, 
co robi, natomiast w Berkowiczu dostrzegam prawdziwego artystę.

Zdaje mi się, że wszyscy się w tej kryjówce zmieniliśmy. Myślę, że my, ta 
grupa ludzi, rodzina, gdybyśmy mieli budować nowe życie, wiedzielibyśmy, jak 
to uczynić… Chociaż z trudem wyobrażam sobie siebie jako budowniczego no-
wego społeczeństwa. Jak świadczy to o moim morale, skoro nie potrafię odbyć 
porządnej żałoby po własnej matce? Czuję, że spadł mi z barków ciężar, jestem 
wręcz szczęśliwy, że umarła we własnym łóżku. – Lecz zaraz schodzę z drogi sa-
mokrytyki na ścieżkę prowadzącą wprost do użalania się nad sobą. Nie chcę tego.

Chciałbym wiedzieć, co się stało z naszym przywódcą młodzieżowym, z Szy-
monem, który z taką pewnością twierdził: „Mnie żywcem nie wezmą. Życie za 
życie. Oko za oko”. I jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi: co robi teraz taki Żyd 
z Ameryki. Wychodzi na spacer? Odpoczywa na letnisku? Jego dzieci pluskają 
się w wodzie? Niczym bym się od niego nie różnił. Czego oczy nie widzą, nie 
istnieje. Gdy coś nie dotyka nas osobiście, reagujemy rzadko.

Idę się położyć. Piszę po wachcie przy oknie.

 *

(Zeszyt Dawida)
Nocą wyszliśmy i usiedliśmy pod wiśnią. Było cicho. Getto zamarło. Mogło się 

wydawać, że zostaliśmy na świecie sami – że zaludnia ją tylko nasza „rodzina”. 
A może rzeczywiście jesteśmy sami? Z tamtej strony strzały dobiegają rzadko. 
Nabieramy pewności, że doczekamy wyzwolenia. Ostatnio jednak nie słychać też 
alarmów ani bombardowań. Ustały kanonady, jakby Rosjanie czekali aż Niemcy 
oczyszczą getto3. Wierzymy i nie wierzymy zarazem… Już tak blisko.

3  W sierpniu 1944 r. w Warszawie trwało powstanie, Rosjanie czekali na drugim brzegu Wisły.
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Dziunia, która kiedyś była taką wesołą, żywiołową kózką, bardzo się ustatko-
wała. Jej wypowiedzi brzmią poważnie, zupełnie nie w jej stylu. To ona odezwała 
się jako pierwsza, gdy leżeliśmy pod drzewem. Mówiła tonem i głosem swojej 
siostry Belli: – Widzę siebie w naszym własnym kraju – mówiła. – Widzę, jak 
przemierzam go z poczuciem winy, że…

Rozumieliśmy, co miała na myśli owym „że…”. Wówczas Isroel, bundysta, 
dokończył wypowiedź Dziuni, syjonistki: – Rozmyślałem nad tym i nie jestem 
w stanie się wyplątać – powiedział ten sam, zwykle bardzo stanowczy Isroel. – 
Waleczna Łódź, która nie szczędziła krwi w strajkach i rewolucjach… W walkach 
o wolność, we wszelkiej maści bojówkach… Dumni, świadomi Żydzi…

Berkowicz nie pozwolił mu skończyć. Zagotował się: – Możecie się oboje wsty-
dzić za swój wstyd, za obwinianie wspólnoty, nas wszystkich i siebie samych… 
Co to ma znaczyć? Czyśmy nie walczyli, na ile byliśmy zdolni? A poza tym… 
Niemiec dał nam odczuć ból rozstania, strach przed jego wiecznym wymiarem… 
Niczego nie pojęliśmy. Rozumiecie? Nawet teraz… Żydzi z miasta… Wspólnota… 
Przychodzi wam na myśl, że tych wszystkich, którzy zapełniali ulice i podwórza, 
już nie ma? Przychodzi wam na myśl, że sami możecie… Niemożliwe. Pomimo 
wszystkiego, co wiemy. Tak, wbrew twoim tak zwanym pewnym informacjom, 
Isroelu. To tylko usta, które mielą… Nie wiem, co by się stało, gdybyśmy rze-
czywiście ujrzeli to na własne oczy… A co się tyczy żądzy zemsty, sądzicie, że 
rzucenie się na tę garstkę Niemców z gołymi pięściami zaspokoiłoby nas? Czy 
jesteście w stanie dokonać takiej zemstę, która by wyrównała rachunki? Nie 
tylko Łódź przestała istnieć… Nie tylko Warszawa. A skoro zemsta to oko za 
oko, życie za życie… Kogo stać na takie męstwo? I znowu: czy to pozwoli zagoić 
ranę? Ożywić zmarłych? Ja… Jak widzicie… Zapełniłem pismem sto pięćdziesiąt 
stron papieru. Powiecie, że to śmieci? Dla mnie to walka… Moja zemsta… Może  
życie.

Ma się rozumieć, że sam dorzuciłem do rozmowy swoje trzy grosze. Mówi-
łem o tym, jak Niemiec zagonił nas do worka, o psychologicznej grze, w którą 
z nami pogrywał. Najpierw nas wygłodził i pozwolił, żebyśmy bili się o ostatni 
kęs. Później, gdy było jeszcze o co walczyć i kogo bronić, narzucił nam zbiorową 
odpowiedzialność. Następnie stopniowo wysysał nam krew i sprawiał wrażenie, 
że nie wszystkich spotka ten sam los… Poza tym przez długi czas nie mieliśmy 
pojęcia i nie wierzyliśmy, a jak dowodzi Berkowicz, wciąż do końca nie wierzymy… 
Skoro zaś wszyscy mówili od serca, również ja pozwoliłem sobie powiedzieć, 
że nie chodzi mi o piękną śmierć… Że nie uważam się za bohatera… Że każda 
walka o życie jest czymś godnym, gdy nie toczy się na cudzy rachunek. Dlatego 
uważam za zbrodniarzy także naszych, elity, które odsyłały pozostałych, aby 
same się uchronić. Być może ich wina w tym względzie nie jest szczególnie 
wielka, skoro wybór „ja czy ty” to trudna sprawa. Obwiniam ich tak naprawdę 
o to, że żarli i opijali się naszym kosztem, posyłali innych na śmierć, pozostając 
w tak dobrym nastroju.
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Do rozmowy włączył się też Michał Lewin. Powiedział, że skoro Niemiec nie 
zdradził przed nami twarzy, tak jak i Bóg ukrywa twarz, obawialiśmy się go, jak 
człowiek boi się ręki losu. Zwrócił uwagę Dziuni, że nawet po wyzwoleniu, gdy 
będziemy mieć Niemca w garści, a być może też tyle broni, ile dusza zapragnie, 
i tak nie wykorzystamy okazji do podrzynania gardeł, ponieważ brzydzimy się 
krwi… Ponieważ nigdy nie byliśmy myśliwymi czy rybakami dla sportu i przyjem-
ności. Nie bawimy się śmiercią. Przez całą naszą historię zatracaliśmy rządzę 
krwi. Pozostaje pytanie, mówił, czy po wojnie nie będziemy musieli rządzy krwi 
odzyskać… Czy to coś da nam i światu? Czy może odwrotnie, powinniśmy na-
uczyć innych, jak się jej pozbyć? Zapytał Dziunię, co by zrobiła, gdyby po wojnie 
miała wybór: zemsta na Niemcu czy pomoc w budowie żydowskiego państwa? 
Był pewien, że wybrałaby to drugie. Dodał też, że gdyby w getcie pojawił się ak-
tywny opór, wziąłby w nim udział. Uczyniłby to nie ze względu na swoją siłę, ale 
raczej ze względu na słabość. Ponieważ walcząc, podtrzymywałby nadzieję, że 
zdoła się uratować, a w szaleństwie walki uwolniłby się od lęku przed śmiercią. 
Czasem próbuje wczuć się w sytuację tych, których wywożono. Czy zdawali 
sobie sprawę? Jeśli tak, może uważali za ważniejsze co innego niż rzucanie się 
katu do gardła. Może nie mieli czasu przed nim splunąć. Co bowiem ma uczynić 
ojciec czy matka trzymając za rękę dziecko? Rzucić się na Niemca, czy też może 
zebrać wszystkie siły i poświęcić je młodemu życiu, które stoi obok? Dopytywał, 
co osiągnęli najwięksi bohaterowie historii, wszyscy bojownicy o wolność, mę-
czennicy, gdy prowadzono ich na szubienicę. Rzucali się na kata, czy też może 
szli z podniesionym czołem, nie darząc go choćby spojrzeniem? Gdy dodał, 
że oczami wyobraźni widzi czasem swoją mamę i wie, że zamiast nienawidzić 
Niemca myślała raczej o nim, o Michale, z gardła Berkowicza wydobył się głośny 
szloch, zwierzęcy skowyt. 

Muszę się przyznać, że przebiegł mnie dreszcz. Wszystkich nas ogarnął smu-
tek i przygnębienie. Byłem zadowolony, że nikt nie widzi, jak płaczę. Dobrze było 
móc się wypłakać. Jak na deszcz cały czas czekałem na te łzy. W ten sposób 
opłakiwałem mamę. Zdaje się również pozostali byli zadowoleni z tej możliwości 
wypłakania się. Płacz nie czynił nas słabymi, wręcz przeciwnie – poczuliśmy się 
podniesieni na duchu. Isroel powiedział, że w przyszłości powinniśmy unikać 
takich rozmów. Zgadzam się z nim. Raz wystarczy. 

Po godzinie usłyszeliśmy syrenę. Zostaliśmy na podwórku. Nisko nad naszymi 
dachami pojawiły się rosyjskie eskadry4. Tak huczały, że można było ogłuchnąć. 
W tym huku pozwoliliśmy sobie wykrzyczeć naszą radość. Ku mojemu zdumie-

4 W sierpniu nad Łodzią wielokrotnie przelatywały brytyjskie samoloty niosące pomoc walczącej 
Warszawie. Powstańcom dostarczano broń i amunicję, a także środki higieniczne i zaopatrzenie. 
Według oficjalnych danych zrzuty dokonywane były także przez lotnictwo sowieckie. Być może 
mieszkańcy łódzkiego getta mieli okazję widzieć w sierpniu takie samoloty. Podobne informacje 
znajdujemy we wspomnieniach wielu Ocalałych z łódzkiego getta.
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niu taka wcześniej poważna Dziunia niemal oszalała z radości. Krzyczała, jakby 
chciała przekrzyczeć dudnienie samolotów, i tańczyła na podwórku. Pozostali 
wznosili pięści w górę, machali rękami. Przyjemnie tak wyładować się pod ochroną 
swojskich żelaznych skrzydeł. 

Przed świtem był jeszcze jeden alarm. Ten ledwo słyszeliśmy. Spaliśmy przy 
wtórze muzyki samolotów i płaczu Szolema. Mały reaguje na huk samolotów 
wielkim płaczem, a my dajemy mu się wykrzyczeć w tym hałasie, aby potem 
był cicho. 

Liczymy, że lada dzień zostaniemy wyzwoleni. Tymczasem czuję się tak, jak-
bym był na wakacjach. Dziewczyny też są w dobrych nastrojach. Postanowiliśmy 
zwalczyć głód i próżnowanie i każdy z nas będzie musiał przygotować każdego 
dnia coś w rodzaju małego referatu. Poza tym Isroel dyskutuje z nami na temat 
stosunków politycznych na świecie, a Michał daje nam lekcje z zakresu biologii, 
bakteriologii i innych „logii”, które wiążą się z jego profesją. Oprócz tego Berko-
wicz każdej nocy czyta rozdział swojego poematu. Ja i zdaje się również Isroel 
darowalibyśmy mu to, chociaż ten poemat szarpie nerwy. Muszę przyznać, że 
niektóre zwrotki są niezwykle piękne. W ogóle nie wyobrażałem sobie, że mogę 
być taki wrażliwy na poezję – zwłaszcza jego. Ale uważam mimo to, że jeszcze 
nie czas na elegie po nas. Możliwe, że powiem mu to prosto w oczy. 

 
*

(Zeszyt Dawida)
Prowadzę długie rozmowy z Michałem, coraz bardziej zbliżamy się pod wzglę-

dem, by tak rzec, ideowo-filozoficznym. Dziwne, on przypomina mi Sprzedawcę 
Toffi, jeden Bóg wie, czemu. Może dzieje się tak, bo i on mówi mi, że jest pewien 
mojego ocalenia (z jego ust do uszu Boga!5). Ale nie mogę znieść, gdy zwraca 
się do mnie tak, jakbym miał być jego dziedzicem. 

Z naszych pięknych planów co do systematycznych lekcji i referatów nic nie 
wyszło. Nie mamy cierpliwości. Jesteśmy zbyt głodni, zbyt spięci, zbyt zmęczeni. 
Więc został jedyny Berkowicz, który czyta nocami rozdzialik swojej pracy. Zrezy-
gnowałem ze swojego postanowienia, aby mu powiedzieć, by już nie czytał więcej. 
Nie interweniowałem również u Isroela. Przyjmuję to jego czytanie pozytywnie. 
Stało się dla nas rodzajem codziennej modlitwy z nim jako rabinem na czele. 

Abramek dzisiaj znalazł kawałek mydła! Połowę odłamano dla Szolemka, 
a drugą połówką wszyscy się umyliśmy.                                                                                

5 Formuła pochodząca prawdopodobnie z języka arabskiego, w XIX wieku przyswojona przez 
współczesny język hebrajski, występuje też w jidysz. 
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                                                          *

Komanda czyszczące każdego dnia chodziły ulicami opustoszałej części 
getta i za każdym razem zatrzymywały się na podwórku przy Lutomierskiej. 
Ukrywający się niemal nie opuszczali kryjówek ani za dnia, ani nocą z obawy, 
aby niechcący nie zostawić po sobie śladów. Klapa pomiędzy piwnicą i komór-
ką była najczęściej zamknięta, aby w razie odkrycia jednej grupy, druga miała 
możliwość uratowania się. W piwnicy zrobiło się tak duszno, że ledwo można 
było oddychać i mały Szolemek nieustannie posapuje. Isroel musiał wygrzebać 
dziurę i wyjąć połówkę cegły ze ściany, aby doszło więcej powietrza. Przy tej 
dziurze przez cały dzień stała Estera z dzieckiem w ramionach. Dziura służyła 
również za punkt obserwacyjny, ponieważ kontakt z pozostałymi ukrywającymi 
się na podwórzu został zerwany. 

Zarówno chora Bella, jak i Szolemek każdego dnia dostawali odrobinę wywaru 
z maku na lepszy sen.

Komanda czyszczące przybywały z wozami i ładowały na nie wszystko, co 
znalazły w domach. Młotkami i kilofami opukiwano również ściany. W ten sposób 
szukano ukrytych skarbów. I tak szukając, tu i ówdzie znajdowano czyjąś kry-
jówkę, po czym wyprowadzano z niej ukrywających się Żydów, których od razu 
wysyłano na drugą stronę mostu. 

Wieczorem Isroel pozwolił otworzyć klapę pomiędzy kryjówkami i wysunął 
deskę z szafy ponad drzwiami komórki, aby zrobić nieco przeciągu. Pozwolił 
pojedynczym osobom wyjść z komórki do mieszkania, aby się nieco poruszać, 
porozciągać zesztywniałe kończyny.

Symcha Bunim Berkowicz wszędzie nosił ze sobą chlebak, w którym trzymał 
swoje wiersze, poemat i Lili, lalkę Blimele. Nawet do spania nie odkładał chlebaka. 
Podeszła do niego Dziunia. Ona i Michał przynieśli pudełko po herbacie, w któ-
rym były ukryte listy Michała do Miry i niedokończona praca Szafrana na temat 
psychiki gettowego Żyda oraz inne dokumenty. Wkopali dziurę pod wiśnią i tam 
je ukryli, jakby chcieli być bliżej swojego tajnego archiwum. Dołożyli do pudełka 
notatki Samuela, które przygotował do swojej książki o historii Żydów w Łodzi, 
a gdy znaleziono rysunki Wintera, też je tam włożono. Dziunia domagała się od 
Bunima, aby i on ukrył tam swój niedokończony poemat.

Bunim pokręcił głową: – Muszę mieć to wszystko przy sobie… Chcę skończyć… 
a po drugie, nie mogę się z tym rozstać, po trzecie… – nie dokończył zdania, 
choć mu się zdawało, że dokończył. Ostatnio często mu się to przydarzało. Mało 
mówił, ale jego głowa była pełna słów. Był zanurzony w nieustannej rozmowie 
z obecnymi dookoła niego. Nieraz pytano, dlaczego tak uparcie milczy, a on nie 
rozumiał i dziwił się, jakby chciał powiedzieć: – Jak to, przecież cały czas gadam. 

Ten dzień obfitował w wizyty komand czyszczących. Isroel często wydawał 
polecenie, aby mieć się na baczności. Słychać było niemieckie słowa i okrzyki, 
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stukanie kilofa i młotków, od czasu do czasu wołanie o pomoc, płacz. Rodzina, 
która ukryła się w rezerwuarze wody, została odprowadzona wczesnym rankiem, 
ale chyba byli jeszcze inni ukrywający się na podwórzu.

Isroel polecił większości grupy spędzać czas na górze w komórce, aby zwol-
nić nieco miejsca w piwnicy dla Szolemka i Belli. Przy Szolemku została Estera, 
a przy Belli – Dziunia. Michał czuwał nad nimi na drabinie. Isroel nie ruszał się 
z miejsca w komórce, gdzie wygrzebał drugą dziurę dla celów obserwacyjnych. 
Obok leżała Blumcia Ejbuszyc, chłopcy – Szlamek i Abramek, Rachela i Dawid, 
a także Bunim.

W ciemności Bunim ledwo widział Rachelę i Dawida. Jedynie szary cień ich 
twarzy dochodził do jego krótkowzrocznych oczu. Ale ich czuł. Od czasu do cza-
su ruszali się i dotykali go ramieniem, nogą. Słyszał również ich szepty. Kilka 
dni wcześniej w czasie takiego siedzenia w bliskości przygryzł nabiegłe krwią, 
opuchnięte usta. Serce bolało. Niełatwo było rozstać się z Rachelą na zawsze 
w ten sposób. Leżała w ramionach obcego, a zarazem tak bliskiego chłopaka, 
a jednocześnie była jego ukochaną. Chciał ją kochać bez zazdrości i rezygnacji. 
Ale mógł to osiągnąć jedynie w świetle dnia, gdy na niego patrzyła. Wówczas 
przejmował go patos, który pochodził z tego samego źródła, co miłość do Miriam 
i Blimele, z tego samego źródła, z którego biła jego poezja. – Przyjmuję z miło-
ścią… przyjmuję z miłością… – mówił w takich chwilach do siebie, biorąc w ten 
sposób o wiele więcej niż ramiona Dawida obejmujące Rachelę. 

Ale nie nocą i nie w chwilach, kiedy los dźwięczał mu w uszach dźwiękiem 
młotów stukających na odległych piętrach. W takich chwilach wszystko w nim 
rwało się, aby przypaść do Racheli, wczepić w nią i szeptać: – Miłości, ty jesteś 
moja. Ratuj się… Pozwól, abym cię ochronił moim ciałem i życiem. 

Podobnie w takich chwilach nie mógł objąć niedokończoności swojego dzieła. 
Nie chciał wierzyć, że nie będzie mógł doprowadzić go do końca. 

Dzisiaj pojął obie rzeczy. I swoje rozstanie z Rachelą, i niedokończoność swojego 
poematu. Również w niedokończoności była jakaś finalność. Dokądś dotarł, chociaż 
wciąż był w drodze. Coś osiągnął, choć wciąż był w połowie wysiłków. Gołąb, twórczy 
niepokój, gruchał całkiem nowym gruchaniem. Udręczone serce wciąż jeszcze nie 
pozwalało wziąć ostatniego oddechu – a przecież już tak nie dręczyło. Wierność w nim 
czuwała rozgałęziona we wszystkich kierunkach, płonęła jak promienie rozżarzonego 
słońca. Promienie te rozpościerały się nie tylko do Racheli – lecz także do Dawida, 
nie tylko do każdego w kryjówce, lecz również poza nią – do Miriam i Blimele – 
i również poza nie. Tęsknił do tej rzadkiej chwili, kiedy ukrywający się siedzieli 
pod drzewem wiśniowym i można było wyrzucić z siebie krzyk bólu i jedności ze 
wszystkim, co przemija i wschodzi. Teraz musiał go ujarzmiać. Dlatego w jego 
umyśle dźwięczał jeszcze potężniej – tysięcznym echem. Od tej pory dla Bunima 
istniała tylko jedna cisza, ta właśnie – przerwana, uzdrawiająca niemym bólem. 

Stukanie kilofa na zewnątrz przybliżyło się. Dobiegało od ostatniego wejścia 
na podwórko. W pobliżu dało się słyszeć stukot oficerek na schodach. Niemieckie 
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okrzyki dochodziły z tamtej strony piwnicznego muru. – Gdzieś musiał tu być 
ukryty skarb. Isroel z uchem przytkniętym do dziurki dokładnie słyszał te słowa. 
Szukano menażki pełnej złotych zegarków. 

– Sie muss ja sein begraben im Keller!6 – z zewnątrz dobiegł czyjś okrzyk.
– Idą do piwnicy! – wykrzyknął Isroel. 
Trzy razy zastukał w podłogę komórki na znak wielkiego niebezpieczeństwa. 

Wstrzymali oddechy. Ciała były sparaliżowane, gardła zaschnięte, oczy ślepe. 
Na dole, w piwnicy, Estera, pochylona, podsuwała pierś do ust dziecka. 

Szolemek, osłabiony i odurzony napojem usypiającym, oddychał nieregularnie, 
chrapliwie. Szukała brodawką jego ust i nie mogła trafić. Na zewnątrz, w pobli-
żu, dało się słyszeć pukanie. Słowa jasno teraz dobiegały do ukrywających się 
w piwnicy. Przymierzano się i mierzono, liczono i znowu stukano. Pół godziny – jak 
cała wieczność. Z tylu podwórka dobiegł głos z wieścią, że znaleziono menażkę 
z dwoma zegarkami. Po kilku minutach zaległa cisza. W kryjówce nikt się nie 
ruszał z miejsca. Długo trwało, nim Michał odetchnął.

W nocy wszyscy musieli wyjść na podwórko choć na chwilkę. Tym razem wzięli 
ze sobą Esterę z dzieckiem. Jedynie Bella z Dziunią zostały w piwnicy. 

Estera leżała z głową wspartą na kolanach Isroela, a na jej łonie pochrapujące 
dziecko. Ona sama była półprzytomna. Szeptała Isroelowi na ucho tak głośno, 
że słyszeli ją pozostali siedzący pod drzewem: – Nie boję się – mówiła. – Czego 
mam się bać?... I tak przeżyłam swoje… Nie chodzi o lata. Ludzie nie żyją tak 
samo… Niektórzy żyją szybciej, inni wolniej… Ja zrobiłam to raz-dwa i wszystko 
mi się udało. Popatrz na to drzewo, Isroelu – spojrzała w górę, a pozostali me-
chanicznie podnieśli oczy na gałęzie: – Berkowicz powiedział mi, że ten Żyd, który 
strzegł drzewa, nazywał je Ec ha-chaim7… – w tym miejscu zadrżała konwulsyjnie, 
a ślina popłynęła jej z ust: – Tracę rozum ze strachu… o dziecko.

Isroel uspokajał ją: – Przecież widzisz, jakoś dajemy sobie radę. Odetchnij, 
piękna mamuśko… Noc należy do nas… Musisz mieć siłę na jutro. 

Syreny zaczęły wyć. Abramek ze Szlamkiem wyszli na środek podwórka i za-
dzierając głowy liczyli samoloty, które przelatywały nad nimi. Rakiety oświetlały 
niebo. Szlamek szturchnął Abramka łokciem: – Gdyby tak można było ich zahip-
notyzować oczyma, co? Aby szybciej nadeszli. Gdyby choć zrzucali proklamacje… 
Choć karteczkę… słówko.

Abramek rzucił na niego okiem: – Ty wiesz, co hipnotyzuje mnie w tym mo-
mencie? Te wiśnie tam, na czubku drzewa. 

Chłopcy podeszli do drzewa i Szlamek wraz z Berkowiczem pomogli Abram-
kowi wspiąć się na nie. Rachela przyniosła garnuszek. Wiśnie były przejrzałe  
 

6  Musi być zakopana w piwnicy! (niem.).

7  Drzewo życia (hebr.). 
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i miały pomarszczoną skórkę. Rachela wrzuciła każdemu jedną do ust, a Michał 
zaniósł resztę Dziuni i Belli. 

 
*

Nocą niebo było jak gościnny stół nakryty granatowym, aksamitnym obrusem. 
Na środku wisiał sierp księżyca – miska ciepłego, słodkiego miodu. Bezsenna, 
dziwna noc. Zmęczone serca. Zmęczone ciała i umysły – jak u chorych. Słowa 
dziwnie brzmiały w uszach tych, którzy się ukrywali.

Michał wraz z Dziunią czuwali przy łóżku Belli. Kiedy pozostali przyszli popa-
trzeć na Szolemka, Michał zawołał ich i wyjął z kieszeni kartkę papieru. – Chciał-
bym – odezwał się drżącym głosem – Chciałbym, abyście posłuchali mnie przez 
chwilę… Chciałbym coś przeczytać. Wszystkim. To osobiste… I zarazem nie tak 
bardzo osobiste. Nie potrwa to długo. – Wyjął lekarską latarkę i zaczął czytać 
list do swojego nienarodzonego syna: 

„Nazywam się Michał Lewin, jestem synem Eliego i Malki Lewinów. Mojego 
ojca Eliego Niemcy zastrzelili zaraz po wejściu do Łodzi. Mamę wysiedlono w roku 
1942. Mam żonę, Dziunię Cukerman, córkę Matyldy i Samuela Cukermanów. 
Matyldę wysiedlono w roku 1942, a Samuel dobrowolnie skrócił swoje życie 
w roku 1943, aby jego córki mogły żyć. Jesteśmy tu ukryci w piwnicy i w komórce 
z naszymi przyjaciółmi – jak jedna rodzina.

 Z nami znajduje się siostra mojej żony, Bella. Zabrała ona do kryjówki swój 
skarb – tom wierszy Słowackiego, prezent od panny Diamant, nauczycielki, która 
zniknęła w czasie szpery w roku 1942. 

Jest z nami pani Ejbuszyc z dwójką swoich dzieci, Rachelą i Szlamkiem. Jej 
mąż, ojciec jej dzieci, Mojsze Ejbuszyc, zmarł na tyfus w roku 1943.

Poza nimi są tutaj także dwaj bracia – Dawid i Abramek. Ich ojciec został 
zastrzelony razem z moim tatą, a matka zmarła na atak serca na początku roku 
1944. Ich siostra Halina była w getcie warszawskim. 

Przebywa z nami również Isroel, najstarszy syn Szejny Pesi i Iciego Meira 
Stolarza. Icie Meir zmarł na nieokreśloną chorobę w roku 1940, a Szejna Pesia 
odeszła w czasie szpery w roku 1942. W czasie tej akcji zniknął również ich drugi 
syn, Motl, z żoną i dzieckiem, a także najmłodszy syn Szolem. Syn średni, Josi, 
został złapany na ulicy z żoną i dzieckiem i odesłany transportem krawców na 
początku likwidacji getta.

Wraz z Isroelem przebywa tutaj jego żona Estera. Jej najbliższa rodzina – 
Chaim Pończosznik i jego żona Rywka wraz z czterema żyjącymi z ośmiorga 
dzieci – zostali wywiezieni w czasie akcji w roku 1941. 

Syn Isroela i Estery, Szolem, ma dwanaście tygodni. Nosi imię na pamiątkę 
po najmłodszym bracie swojego ojca.
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Jest z nami również Symcha Bunim Berkowicz, który w czasie szpery w roku 
1942 stracił żonę Miriam, córkę Blimele i nowo narodzonego syna, który jeszcze 
nie miał imienia. Jego rodzice i dziewięć sióstr, jedna po drugiej, zniknęli z getta 
w latach 1941–1942.

Niniejsze słowa zostały zapisane nocą z 10 na 11 dzień naszego ukrywania 
się. Jeśli zginiemy, nie pozostanie po nas żaden ślad ani też żadna wartość ma-
terialna. Jednak pozostawiamy zakopaną puszkę po herbacie, w której zostało 
ukryte również niniejsze pismo wraz z cennymi dla nas dokumentami.

Pismo to napisałem w swoim imieniu, kierując je do mojego nienarodzonego 
syna, którego ja i moja żona Dziunia mamy jeszcze nadzieję przynieść na ten 
świat. Jeśli los będzie chciał inaczej, jest ono skierowane do tych wszystkich, 
którzy zechcą uznać się za naszych spadkobierców.

Jeśli zdarzy się, że podzielimy los tych, którzy odeszli, i jeśli po nas wciąż 
będzie istniało życie, w którym nasze odejście będzie miało sens, jeśli będzie 
się o nas pamiętać i podejmie się próbę wypełnienia naszych życzeń i marzeń, 
niechaj te słowa dołączą się do życzeń innych zmarłych i niechaj moje świadectwo 
liczy się wraz z ich świadectwami.

Jeśli mógłbym przyprawić o drżenie twoje serce, człowieku, który przyj-
dziesz po nas, moim drżeniem w tej chwili – nie słowami, lecz w inny, cich-
szy i prawdziwszy sposób – nie korzystałbym ze słów. Ale nie mogę nic zro-
bić. I choć słowa, zwłaszcza napisane, są niezdarne dla człowieka takiego 
jak ja, to mój jedyny środek porozumienia z tobą. I w tej chwili błogosławię 
fakt, że potrafię pisać i że ty, który przyjdziesz po nas, będziesz potrafił  
czytać. 

Tym samym błogosławię też ludzką cywilizację, te osiągnięcia ludzkiego umy-
słu, które człowiek może wykorzystać dla swojego dobra i dla dobra innych. W tej 
chwili błogosławię ludzkie ręce, które literami i czynami wypełniły treść słowa 
«życie», a przeklinam te ręce, które literami i czynami wypełniły słowo «śmierć».

Jestem Żydem. Nie przestrzegam tradycji żydowskiej wiary, ale jestem pro-
duktem tradycji i jestem częścią wspólnoty losu, która przez tysiąclecia cierpień 
dotrwała aż do tej chwili.

Nie wierzę w życie pozagrobowe. Ale wyznaję koncepcję transcendentalnego, 
kolektywnego «ja» ludzkości, które jest wieczne jak wieczna będzie ludzkość. 
W tym oto «ja», jak sądzę, pozostanę w jakiś szczególny sposób. 

Dlatego pozwalam sobie wierzyć, że będziemy z tobą, który nadejdziesz po 
nas. Non omnis moriar – nie całkiem umrzemy, a ty nie całkiem będziesz się 
mógł od nas uwolnić. Dlatego powinieneś również wiedzieć, że wraz z naszą 
zagładą również i ty częściowo uległeś zagładzie. Oby ta wiedza przyniosła ci 
uzdrowienie, mój dziedzicu.

Pewnie słowa te wydadzą ci się zbyt aroganckie. Zbyt patetyczne i zbyt umo-
ralniające. Nie, nie jestem kaznodzieją, prorokiem ani sędzią. Jestem kalekim 
sierotą, którego wspaniała profesja padła ofiarą kpiny i szyderstwa hien i szakali. 
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I z błaganiem przypominam ci to stare, niewypełnione przykazanie: Nie zabijaj! 
Mój synu, realizując je nie wyeliminujesz śmierci ze świata natury, ale – uczyń 
sobie tę przysługę – nie bądź za tę śmierć współodpowiedzialny.

Kiedy leżę nocami pod drzewem wiśniowym, które rośnie na zewnątrz, na 
podwórku, gdy odpoczywam w przerwie pomiędzy jednym niebezpieczeństwem 
a drugim, tęsknię do ciebie, mój nienarodzony synu, ty, który będziesz moim 
dziedzicem. Śnię o twoim życiu i towarzyszę ci na twojej drodze. 

Raduj się, moje dziecko, skarbem, który posiadasz – duchem, który czyni cię 
boskim i wynosi ponad poziom zwierzęcia na poziom bogactwa istnienia. Raduj 
się mieszkaniem, w którym mieszka twój skarb – ciałem, które jest takie piękne 
i kształtne, każdy członek to arcydzieło precyzji, a każda komórka – mądrość 
sama w sobie. Ciesz się pięknem, które dostrzegasz w swojej żonie, dziecku, 
sąsiedzie. I wykorzystuj je oba – ducha i ciało – aby chronić i strzec piękna. 
Używaj ich obu do odkrywania kuszących sekretów otaczającego świata i do 
radowania się nimi. Używaj ich obu do zwalczania zewnętrznych sił, które chcą 
cię zniszczyć i dzielnie stawiaj im czoło w sobie samym. Kochaj siebie mądrze 
i hojnie. Dawaj, bierz i bądź wolny. Pokonuj wszelkie granice, wszelkie płoty, które 
gnany strachem wzniosłeś sam przeciw sobie. Poszerzaj swój dom, aby stał się 
tak wielki jak wszechświat. 

Droga do ciebie, mój synu, prowadzi przez pęknięcia, których imiona to: rasa, 
religia, naród. Tu i tam na tej drodze zostały posadzone ogrody i sady, pola pełne 
trawy, kwiatów i zboża. Ale droga wiedzie również przez pustynie otępienia i bez-
ruchu, przez lasy niewierności, krzewy nienawiści. Zbieraj na tej drodze jedynie 
owoce i kwiaty, moje dziecko. Gromadź je ze wszystkich zakątków i zwołaj swoich 
braci ze wszystkich stron świata na jedno miejsce, gdzie będziecie wymieniać 
skarby, mieszać owoce i świętować wspólną ucztę pod chupą jednego nieba. 
Niechaj pomiędzy wami narodzi się nowy język – język wzajemnej troski. Niechaj 
wszystko, co przemijające i nieważne, odpadnie od was jak zużyta skóra. Pozostań 
sobą w głębi swojej duszy, a jednocześnie bądź jednym ze wszystkimi pozostałymi, 
abyś się nie musiał wynosić ponad swojego brata w swojej szczególności, a on 
oby nie musiał się wynosić ponad ciebie. Niechaj odmienność, która was będzie 
odróżniać, stanie się źródłem radości, odkryciem, które warto robić, które wzbudzi 
ciekawość i wzajemny szacunek. Życie jest skomplikowane i tajemnicze. Życie jest 
bolesne i krótkie. Życie jest lekkie i proste, radosne i bogate. Nie skracaj go. Jeśli 
potrafisz, skracaj cierpienia twojego brata, na ile możesz, powiększaj jego radość, 
aby on mógł to samo uczynić. Troszcz się… troszcz się… Bądź innym Kainem. 
Powstań z ziemi i odpowiedz Bogu z zachwytem: – Mój brat Abel żyje, a ja go  
strzegę”.

Michał ledwo zdołał dokończyć czytanie, gdy Szolemek obudził się z krzykiem 
i szeroko otworzył czarne oczka. Wszyscy stanęli dookoła niego i przyglądali się, 
jak Estera wpycha mu pierś do ust. 

 



552

*

Nazajutrz, kiedy byli w trakcie popijania codziennej racji gorącej wody z sacha-
ryną, dobiegł do ich uszu hałas z zewnątrz, spod ściany, gdzie były zamurowane 
drzwi do piwnicy. Ukrywający wsłuchali się znieruchomiali, przerażeni. Było słychać 
ciężki oddech, sapanie jakby psa. Potem zrobiło się cicho, aż ponownie rozległy 
się kroki na schodach – szybkie, pospieszne. Ktoś wszedł na górę do pustego 
mieszkania, skakał i majstrował przy szafie, która zastawiała drzwi do komórki. 

Ukrywający się szybko przyszli do siebie. Isroel opuścił klapę nad piwnicą 
i wszyscy zgromadzili się wokół wyjścia, które było zastawione od zewnątrz 
plandeką i warstwą ziemi. Isroel i Dawid byli gotowi do ich otwarcia. Na górze, 
w mieszkaniu, ktoś przesuwał szafę. Ktoś wszedł do komórki i majstrował przy 
klapie, szarpiąc ją z całej siły. Abramek wyjrzał przez dziurę w murze i zawołał: 
– Idą!

Znad klapy dobiegło coś jak szczekliwie zawodzenie. Isroel polecił Berkowi-
czowi przystawić drabinkę i podnieść klapę. W otworze pojawiła się głowa Adama 
Rozenberga. Bunim szybko wciągnął go do piwnicy, zamknął klapę i rzucił okiem 
przez dziurę w murze. Niemcy zbliżali się z głębi podwórka. 

Adam leżał na podłodze piwnicy i jęczał: – Ratunku, ludzie, ratunku!
– Rozenberg kapuś! – rozpoznał go Abramek. 
– Nie, nie, nie doniosłem… – wyjąkał Adam. – Gonią mnie! – Błagalnie pod-

niósł złożone ręce w kierunku Abramka.
– Weszli do ostatniego korytarza! – zawołał Bunim. 
Adam wstał z trudem, popatrzył na obecnych przekrwionymi, zezującymi 

oczyma i sapał w dalszym ciągu: – Przysięgam… nie doniosłem… Nie wyrzu-
cajcie mnie… Chciałem się ukryć w piwniczce… Biebow goni mnie… i jeszcze 
dwóch innych. Wszystkie pociągi odchodzą do obozu w Auschwitz… Do obozu, 
gdzie… gdzie…

Dziunia szturchnęła go: – Milcz!
– Są tutaj! – szepnął Berkowicz.
Na schodach na zewnątrz maszerowały oficerki, niespiesznie, odmierzonymi 

krokami. Potem słychać je było na górze, w korytarzu – ciężkie, nieregularne. 
Potem głos: – Da stimmt was nicht8.

Szafa na górze zatrzeszczała. Coś pełzało na górze w komórce. W ciszy 
piwnicy słychać było obcy oddech ponad klapą. 

 Isroel dał znak Dawidowi i obaj pociągnęli sznurek, który uwolnił otwór nad 
piwnicą od sterty ziemi. Wkrótce strumień powietrza uderzył wszystkich w twarz. 
Isroel dał znak czekającym. Ale zanim posunęli się do przodu, Michał skoczył 

8 Tu coś się nie zgadza. (niem.).
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i wybiegł pierwszy z otworu. Krzyknął w kierunku piwnicy: – Uciekajcie na podwór-
ko strażaków! – po czym sam w jasnym świetle dnia pobiegł nie na podwórko 
strażaków, lecz w przeciwnym kierunku, do pompy na podwórzu. Przy drzwiach 
domu Cukermanów stał Niemiec zwrócony do nich plecami. Michał wpadł do 
wejścia i z boku patrzył, jak uciekający biegną w stronę podwórka strażaków. 
Na końcu wyszli Dawid i Berkowicz. Prowadzili ze sobą Bellę, a Dziunia biegła za 
nimi. Zaraz za Dziunią Michał ujrzał wyłażącego Adama. Zamiast biec w kierun-
ku podwórka strażaków, posuwał się w kierunku Michała, biegnąc jak ślepiec 
na chwiejnych nogach. W tym momencie Biebow wyszedł z budynku. Niemiec 
przed wejściem odwrócił się i ujrzał Adama. Strzelił w jego kierunku, a Biebow 
podskoczył, obejrzał się i dostrzegł grupę z Bellą i Dziunią. 

Po chwili Michał był na zewnątrz. Ryknął i kuśtykając rzucił się na Biebowa, 
zawisając na nim od tyłu – z rękoma zakleszczonymi na jego szyi. Biebow chwilę 
mocował się z rękami Michała, które od tyłu wciskały mu paznokcie w twarz. 
Przez chwilę wlókł po podwórku Michała uwieszonego na nim, aż jego towarzysz 
wystrzelił po raz drugi9. 

Michał upadł na grudę rozkopanej ziemi. List do jego nienarodzonego syna, 
którego nie zdołał ukryć pod wiśnią, wypadł mu z kieszeni i spadł na łysą głowę 
pana Adama, który leżał w pobliżu. Martwa ręka Michała dotknęła czubków 
palców Adama. 

Z rozpostartymi ramionami nadleciała Dziunia. Biebow i jego towarzysz złapali 
ją za ręce i niemal unosząc w powietrzu przenieśli na podwórko strażaków, gdzie 
komando czyszczące zbierało uciekinierów. 

Posadzono Bellę na wóz, gdzie leżało już kilkoro złapanych chorych. Pozostali 
maszerowali przez ulice pustego getta, pomiędzy pustymi domami, obok pustych 
podwórek. Słońce odbijało się w trotuarach wyblakłe, późnoletnie, apatyczne. 

Na stacji kolejowej ponownie pokazał się Biebow. Przy policzku trzymał 
chusteczkę. Zasłaniał nią krwawe ślady pozostawione na jego twarzy przez 
paznokcie Michała. 

Stacja była pełna Niemców. Z boku stała grupa Żydów. Bydlęce wagony, czer-
wone i długie, z otwartymi drzwiami czekały na torach. Do jednego z nich zapro-
wadzono grupę Isroela. Polecono im, by jeden za drugim weszli na deskę, która 
zastępowała schody. Dwaj Niemcy prowadzili pod ręce Bellę, która uśmiechała 
się z wdzięcznością. To ona uprosiła ich, aby jej pozwolili jechać z siostrą. Byli 
dobrzy dla niej i nawet pozwolili jej zabrać do wagonu tom wierszy Słowackiego, 
którego nie wypuszczała z rąk. 

9 W podobnych okolicznościach, jakie opisuje Chava Rosenfarb – broniąc kryjówki w piwnicy, w któ-
rej ukrywał się wraz z rodziną – zginął doktor Daniel Wajskopf (1899–1944), lekarz rentgenolog, 
który w getcie leczył pacjentów z wielkim poświęceniem. Pozostał wraz z grupą porządkującą 
teren. Został zastrzelony przez Hansa Biebowa 6 listopada 1944 r. 



554

Pociąg długo stał na stacji. Drzwi do wagonu były otwarte. Przez nie widać 
było – jakby obcięte – głowy Niemców w zielonych hełmach i końce karabinowych 
luf. Przyprowadzono nowe partie złapanych. 

Na środku peronu, przed wagonem, stał Mordechaj Chaim Rumkowski, jego 
żona Klara i brat Josef ze szwagierką „księżną Heleną”. Byli otoczeni przez tłum 
zielonych mundurów z wycelowanymi karabinami. Skurczony starzec o srebrnych, 
rozwichrzonych włosach, Przełożony Starszeństwa Żydów, kłaniał się Niemcom, 
a zwłaszcza Herr Hansowi Biebowowi. Wskazywał na szczupłego, siwego Żyda 
z plecakiem na ramionach – swojego brata Josefa: – Bitte… gefällig… Herr 
Biebow – jąkał się stary – meinen Bruder und meine Schwägerin mit mir im 
Ghetto zu lassen… mit die acht hundert Juden, di das Ghetto sauber zu machen 
bestimmt sind10… 

Biebow ukłonił mu się szyderczo uprzejmie i nie odejmując chusteczki od 
policzka rzekł: – Wenn Sie sich das wünschen, da können sie Ihnen ja begleiten, 
Herr… Rumkowski11. 

Spod zielonych hełmów wszystkie oczy błyszczały rozbawieniem, szyder-
stwem, oczekiwaniem.

Starzec gryzł omdlałe usta, kiwał głową, coraz niżej, coraz bardziej przybity. 
Lecz po chwili powoli zaczął się prostować. Otarł dłonią siwą czuprynę, nieomal 
zrzucając okulary z nosa. Poprawił je, wziął żonę Klarę za rękę, po czym wraz 
z nią, bratem Josefem oraz szwagierką Heleną podeszli do deski, która prowa-
dziła do wagonu12. 

– Genug Lebensraum, Herr Aelteste der Juden?13 – zapytał zielony mundur 
z udawaną uprzejmością, popychając starca od tyłu i uważając, aby nie spadł 
z deski. Stary wszedł do wagonu, lecz tam niezdarnie postawił nogę i przewrócił 
się na Abramka, który siedział na podłodze wsparty o Dawida. Po chwili rozległ 
się gwizd. Zielone mundury zasunęły drzwi wagonu. W środku było cicho i ciemno. 
Skąpe światło dochodziło przez zakratowane okienko w górze. Na zewnątrz ze 
zgrzytem założono sztabę na drzwi. 

 

10 Proszę… uniżenie… panie Biebow, mojemu bratu i szwagierce pozwolić zostać wraz ze mną w get-
cie… z… tymi ośmiuset Żydami, wyznaczonymi do porządkowania getta… (niem.).

11 Jeśli pan sobie tego życzy, to, rzecz jasna, oni mogą panu towarzyszyć, panie… Rumkowski (niem.).

12 Chaim Mordechaj Rumkowski został wywieziony ze stacji Radegast wraz z żoną, bratem i szwa-
gierką jednym z ostatnich transportów z Litzmannstadt do Auschwitz-Birkenau najprawdopodob-
niej 28 sierpnia 1944 r. Zginął kilka dni później.

13  Czy wystarczająco dużo przestrzeni życiowej, panie Przełożony Starszeństwa Żydów? (niem.). 



Abramek zaczął wymachiwać rękami, aby uwolnić się od ciała Rumkowskiego, 
który na nim leżał. W końcu mu się to udało. Sięgnął dłonią do chlebaka obok  
swoich nóg i wyciągnął z niego mały garnuszek. Dotknął kolan starca: – Tu, 
panie Prezesie, niech pan weźmie wiśnię z naszego drzewa… to uraduje serce. 

Wagon zadrżał, zaskrzypiał i ruszył z miejsca. 



Rozdział  
dwudziesty dziewiąty...

trzydziesty...
trzydziesty pierwszy...

w nieskończoność...



Rozdział  
dwudziesty dziewiąty...

trzydziesty...
trzydziesty pierwszy...

w nieskończoność...





         
     

 

 
 
 
 
 
 
 
Auschwitz. Słowa są nagie, pozbawione jakiegokolwiek znaczenia, jakiegokolwiek 
sensu. Litery odeszły z dymem unoszącym się z kominów krematorium… 
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Ołówek wypadł z dłoni Racheli. Siedziała pusta, nieruchoma – jakby nie tylko 
pamięć opuściła jej umysł, ale jakby opuścił ją sam umysł wraz z ciężarem koń-
czyn. Czuła się lekka jak oddech, którego tu jeszcze, a tam już nie ma. Jakby 
wróciła, lecz jeszcze nie nadeszła. Być może uniosłaby się w powietrze, gdyby 
nie serce uwolnione od ciężaru, które wciąż jeszcze bolało. 

Od okna dobiegł dziecięcy okrzyk – żądający, bezczelny. Okrzyk był ostry jak 
gwizd pociągu na stacji naprzeciwko. Nagle do Racheli dotarło, gdzie się znajduje. 
Umysł i wszystkie zmysły powróciły, wzmagając jej uwagę. Ale nie spieszyła się, 
aby uciszyć krzyk w kołysce. Niech krzyczy ten skarb. Mama, Blumcia Ejbuszyc, 
mawiała, że to dobre dla płuc. Rachela powoli odsunęła od siebie stosy zapi-
sanego papieru. 

Dziecko w kołysce na moment przerwało swoje skargi, jakby nasłuchiwało, 
czy jego wezwanie zostało dosłyszane. Już było gotowe na nowo wybuchnąć 
płaczem, gdy usłyszało skrzypnięcie odsuwanego stołka i kroki matki. Zaczęło 
więc szybko podrzucać rączkami i nóżkami, drżąc z wielkiej niecierpliwości, go-
towe wybuchnąć śmiechem pełnym zachwytu. Ale dźwięk kroków matki ucichł, 
a potem powrócił w oddali z zupełnie innej strony. Wówczas maluch poczuł się 
oszukany i obrażony, więc ze złością zaczął na nowo swój koncert. 

Rachela podniosła kopertę leżącą obok drzwi, którą dopiero co wsunęła 
konsjerżka, i przy akompaniamencie okrzyków synka przeczytała list z Izraela:

„Droga Rachelo, 
Przede wszystkim spóźnione gratulacje dla ciebie i Dawida z okazji narodzin 

waszego syna Szolema. Dzisiaj musi już być dużym chłopcem. Wybacz mi, że 
nie odezwałam się od razu. Zwlekałam z pisaniem i na gwałt zajmowałam się 
milionem spraw. Przecież mnie znacie. Nienawidzę siedzenia w jednym miejscu. 

Mija dziesięć lat, od kiedy jestem w Izraelu. Najpiękniejsze dziesięć lat moje-
go życia. Jeśli będę miała wnuki, będę musiała im opowiedzieć, co tylko babcia 
z mojego pokolenia będzie mogła opowiedzieć – że byłam świadkiem (a może 
i odrobinę się przyczyniłam) do narodzin ich ojczyzny. Niech to nie wprowadzi 
Was w błąd – na razie nie mam planów matrymonialnych. 

Po podróży
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Stałam się członkinią kibucu przy jeziorze Kinneret1, co możecie zobaczyć, 
patrząc na mój nowy adres. To druga część starego snu, którą teraz realizuję. 
Zapytacie, w jaki sposób godzę życie w kibucu z moim temperamentem? Znakomi-
cie! Mój niespokojny umysł i cierpliwa, spokojna ziemia harmonizują i uzupełniają 
się, tak jak uzupełnialiśmy się ja i Michał – dwa przeciwieństwa. A Kinneret, które 
widzę przez okno mojego domu, posiada w sobie obie te cechy – jest niepokojone 
i spokojne zarazem. Uczy mnie bycia cierpliwą w mojej niecierpliwości. A muszę 
być cierpliwa przede wszystkim dlatego, że jestem nauczycielką. Wprawdzie tylko 
nauczycielką gimnastyki, ale przypisuję jej wielkie znaczenie i wierzę w nią całym 
sercem. Nadszedł czas naprawienia naszej dysproporcji. Kiedyś wkładaliśmy 
dużo wysiłku, aby rozwinąć ducha, a ciało zaniedbywaliśmy, co nie wyszło na 
zdrowie również samemu duchowi. Dążenie do doskonałości, do harmonii, to 
dążenie nieskończone, a ja pracuję nad jego realizacją na tym maleńkim kawałku 
przestrzeni, ucząc moich łobuzów podnoszenia nóg do wtóru fletu. 

Piszesz, że wybieracie się do Ameryki jak tylko Dawid otrzyma dyplom. To 
znaczy, że niebawem będziemy po przeciwnych stronach kuli ziemskiej. Oj, gdy-
byśmy mogli objąć ją naszymi ramionami – Wy z jednej strony, ja z drugiej – to 
może przyczynilibyśmy się do realizacji testamentu mojego męża, Michała.

Ucałuj swoją córeczkę Blimele (to już chyba sześcio-siedmioletnia panienka, 
co?), wycałuj swojego Szolemka. Powiedz mu, że jest nam potrzebny…”

Chłopczyk w kołysce zanosił się od krzyku, który rozbrzmiewał w uszach jak 
pułk werblistów. Rachela odłożyła list i podbiegła do kołyski. Wzięła chłopca na 
ręce i wykrzyknęła: – Dzień dobry, Szolemku! – Uniosła go ponad głowę i koły-
sała na obu dłoniach. 

Podeszła z nim do okna. Naprzeciw przez pole torów kolejowych przejeżdżał 
pociąg. Maszynista pomachał ręką. Pozdrawiał czy żegnał się? Rachela ujęła 
rączkę Szolemka i poruszyła nią, machając w odpowiedzi – na pozdrowienie, 
na pożegnanie. 

– Mamo! – zawołał głos z ulicy i Rachela zauważyła Blimele stojącą naprze-
ciwko. Córeczka z teczką szkolną w ręce stała obok płotu, zza którego dwie 
wielkie gałęzie drzewa wiśniowego zwisały w stronę ulicy. – Mamo – wołała 
Blimele – wiśnia ma pąki! – W tym momencie dziewczynka dostrzegła w oddali 
nadchodzącego Dawida i pobiegła mu na spotkanie. Rachela zobaczyła, jak 
Dawid bierze ją na ręce i usłyszała z daleka ich śmiech: – Tatusiu, puść mnie! 
Jesteś gorący, kłujesz… łaskoczesz.

Rachela ujęła brzeg dziecięcego kaftanika i otarła nim wilgotne oczy.

1 Jezioro Kinneret, znane też jako Jezioro Tyberiadzkie, Galilejskie, Genezaret – położone w północ-
nej części Izraela w Galilei.
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Chava Rosenfarb

Dni…
(fragmenty z dziennika)1

 

Bergen-Belsen, 6 maja 19452

Gdzie jesteś Tato? Gdzie jesteś Tato?
Dzisiaj pierwszy raz biorę ołówek do ręki. Drżą mi palce nad białym papierem. 

Gdzie Twoja ciepła, pewna ręka, która objęłaby moje rozgorączkowane palce 
i otwarła przed nimi na nowo tajemnicę naszego świętego alfabetu?

Tak jak kiedyś, gdy byłam dzieckiem. Twoje szerokie ramiona były wsparciem 
dla mojej głowy, Twój ciepły oddech pieścił mi policzki. Prowadziłeś moją dłoń 
po białych, czystych linijkach. Napisaliśmy „tate”3, a z tych małych liter roze-
szło się światło i dusza wstąpiła w to słowo. Zobaczyłam w nim Twój uśmiech,  
„tate”. 

Siedzę przy oknie. Na zewnątrz stoi wielkie drzewo. Jego gałęzie sięgają do 
nas, do drugiego piętra, a nawet jeszcze wyżej. To jest wiśnia. Zieleni się tą czystą 
zielenią wiosny. Kwitnie. Tak wiele drzew już widziałam… Tyle zielonych drzew… 
A przecież to jest pierwsze drzewo, które widzę. Chcę napisać: „zielone drzewo”, 
ale ono ma listki jak palce, delikatne, dobre, czułe, Twoje palce…

A nad drzewem zawisło niebo. Po jego płynnym pięknie żeglowały kiedyś 
stateczki moich niewinnych, dziecięcych snów. W jego dręczącej ciemności, 
wiszącej nad drutami kolczastymi, brutalnie utracone zostały ostatnie nadzieje 
mego zmęczonego serca.

1 Chava Rosenfarb, Geto un andere lider, ojch fragmentn fun a tog buch (Getto i inne wiersze, 
a także fragmenty z dziennika), Montreal 1948.

2 Chava Rosenfarb wraz z siostrą i rodzicami została wywieziona 28 sierpnia 1944 r. z łódzkiego 
getta do Auschwitz-Birkenau. Stamtąd kobiety przesiedlono do obozu pracy w Sasel koło Ham-
burga, a potem do Bergen-Belsen. Obóz został wyzwolony przez Brytyjczyków 15 kwietnia 1945 r. 
Po wojnie przekształcono go w obóz dla tzw. dipisów (Displaced persons), osób, które z powodu 
wojny straciły swoje ojczyzny i nie miały dokąd wrócić.

3 Tata (jid.).
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Dzisiaj widzę to niebo. Dopiero dziś. Jest czyste, błękitne… Prawdopodobnie 
jest to normalne, zwyczajne błękitne niebo, którego w ogóle się nie zauwa-
ża. Dla mnie jest tym pierwszym. Jak kiedyś dla pierwszego człowieka, który 
nagle zobaczył Boga i padł, aby pokłonić się błękitnym przestworzom, temu 
pięknu nad swą głową. Chcę napisać: „Jak piękne jesteś, niebo błękitne”, ale 
suną po nim ku mnie Twoje jasne oczy… Czuję Twoje błogosławieństwa i Twoje 
smutki, Twoje radości i tęsknoty, które dźwigają moją głowę, jak ten klarowny  
błękit.

Na dole, pod moim oknem, panuje hałas. Nic takiego. Dzielą zupę. Każdy 
otrzyma. Ten niepokój ludzi nie wynika z obecnej sytuacji, ale jest efektem 
przeszłości. Wszyscy wiedzą, że nikt nie odejdzie bez tej porcji zupy. Jeśli nie tu, 
to przy innym okienku. Ale chcą jak najszybciej podejść, złapać garnek z zupą 
i zamieszać łyżką…

Oto człowiek stoi pod moim oknem. Właśnie wydostał się z garnuszkiem zupy 
z kłębowiska ludzi. Nie idzie do swojego pokoju. Nie siada do stołu. Wsparty 
o ścianę budynku połyka w pośpiechu zupę prosto z garnka. O, jakże jest głodny! 
Już od lat. I to rozgorączkowanie też trwa od lat. Jest wychudzony, ciężki płaszcz 
zwisa mu z ramion i sięga niemal do kostek. Pomiędzy jednym a drugim łykiem 
wyciera twarz zwisającym rękawem. Jest zmęczony, ale pogodny. Widzę jego 
spojrzenia, które z zadowoleniem przeskakują z garnuszka na otaczających 
go ludzi, koziołkują nad kasztanowcem stojącym obok mego okna. Tyle w tym 
odświętności i życia. O czym myśli ten wychudzony człowiek, Żyd, męczennik? 
Teraz prawdopodobnie o niczym. A przecież wiem, jego członki też to wiedzą, 
całe jego ciało to wie, niedługo zrzuci czarny płaszcz, kości obrosną ciałem. Jest 
w nich życie. 

Przymrużam oczy, celowo odsuwam od siebie bliskość tego człowieka na-
przeciwko mego domu. I oto widzę Ciebie… to Ty jesteś… to Twoje członki wzmac-
niają się… Ty żyjesz… może stoisz teraz gdzieś oparty o mur i jesz obiad? Czy to 
możliwe? Pytam moje serce, a ono drży z niepewności… 

7 maja
Gdziekolwiek spojrzę, widzę Ciebie. O czymkolwiek zaczęłabym myśleć, moje 

myśli podążą w Twoim kierunku. Gdzie jesteś Tato? Czy będę mogła kiedyś ob-
jąć Twoją głowę i poprosić Cię: przebacz mi? Tak mało wyświadczyłam Ci dobra 
w tych gorączkowych dniach mojej przeszłości. Tak rzadko opowiadałam Ci 
o tym, co nosiłam w sobie. Ty byłeś spragniony każdego mojego słowa, a ja Ci go 
żałowałam. Gdzie jesteś Tato, czy będę mogła Ci opowiedzieć o tym wszystkim?

Czy słyszałeś salwy, które oznajmiły światu godzinę odpocznienia? Będzie 
radość. Nadeszły dni, do których tak bardzo tęskniłeś w czasie mroków naszego 
życia w getcie. Czy doczekałeś? Niepewność zadaje tortury. Moja nadzieja jest 
tylko wiarą w cud. Byłeś tak zmęczony po pięciu latach getta. A teraz daleko 
od nas, czy mogłeś wytrzymać nowe okrucieństwa? A może jedynie tęsknota 
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pomogła Ci przetrwać, wszystko wytrzymać? Tato, jesteśmy tu, ten ogień się tli, 
brakuje Ciebie, abyśmy się mogły cieszyć…4

8 maja
Już po wszystkim. Nadeszła wolność. Ma prozaiczną twarz. Nikt z radości nie 

umarł. Nikt nie postradał zmysłów z podekscytowania. Okupiona tyloma łzami 
wylanymi we śnie, koronowana girlandami uśmiechów w naszej tęsknocie za nią. 
Teraz stoi przed nami niczym żebraczka. Nie ma co jej ofiarować…

Jak usilnie wzywaliśmy ją w tamte dni ciemności; jaką mocą jej daleki odblask 
napełniał nasze wychudłe ciała. Teraz jest tutaj, rzeczywista, naprawdę bliska… 
Z każdego kąta wygląda ku nam, pcha się nam przed oczy. Ale nie widzimy jej. 
Prosi nas: dotknijcie mnie… Błaga: radujcie się mną… Ale my jesteśmy zmęczeni. 
Przeszłość krąży i wymachuje czarnymi skrzydłami nad nami niczym jastrząb 
żywiący się wspomnieniem naszych dni. Zatruwa strachem nasze noce. Bied-
na, smutna wolność. Czy będzie miała siłę uwolnić nas kiedyś spod cienia tych 
skrzydeł?

Nietoperze przelatują za oknem.
Skrzydła trzepoczą w upiornym tańcu…

Mój nieskończony wiersz gettowy nie daje mi spokoju. Towarzyszył mi w niewoli. 
Kiedy w zimowe poranki brnęłam przez śnieg do pracy, miałam go na ustach. 
Zapisałam go ołówkiem nad moją pryczą, układając też parę następnych wersów. 
Ciągle go jednak w sobie przerabiam, dręczy mnie to. 

Słyszę przez okno głos z megafonu. Dzisiaj oficjalnie skończyła się wojna. 
Gdzie jesteś Tato, żebym mogła Cię objąć?

Powietrze drży od dalekich salw. Po niebie krążą ulotne kręgi dymu. Uczci-
liśmy tę doniosłą minutę kawałkiem suchego chleba. Nic lepszego nie mamy. 

10 maja
Kiedy otwieram oczy nocą, widzę przede mną mamę i Henię5. Ocierają mi 

pot z czoła i wciąż pytają, jak się mam. Drżymy teraz o siebie nawzajem. Chcę 
je uspokoić, powiedzieć im, że nie muszą się więcej obawiać. Jesteśmy przecież 
wolne… Ale czy sama tak myślę? Nie, wciąż jesteśmy tak bezradne.

Mam gorączkę. Może to przeziębienie, a może… tyfus?

4 Chava Rosenfarb widziała ojca po raz ostatni w Auschwitz. Tam kobiety zostały oddzielone od męż-
czyzn i przewiezione do innych obozów. Nie wiedziały, że Abraham Rosenfarb trafił do KL Dachau. 
Po wyzwoleniu zaczęły go szukać.

5 Chava Rosenfarb zachorowała na tyfus i trafiła do szpitala. Opiekowały się nią mama Sima i młod-
sza siostra Henia.
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13 czerwca
Cztery tygodnie gorączka wrzała w mojej krwi, rozpalała oczy i przyćmiewała 

umysł. Tyfus igrał z moim ciałem i duszą. Z brzegu otchłani wyszli mi naprzeciw 
moi bliscy, mówili do mnie dawno wypowiedziane słowa. Uśmiechali się dawnymi 
uśmiechami i zmagali się z moim ciałem. Płakali moimi oczyma. Moje drobne, 
kościste dłonie szukały ich w otaczającej mnie pustce. Obejmowałam ich w tej 
próżni. Przytulałam moje żywe, napuchłe wargi do ich martwych twarzy. Wiodłam 
wyciągnięte, chude palce w kudłach nasiąkłej potem nocy, myśląc, że głaszczę 
ich włosy. Czułam, jak uderza mi w twarz mój własny, rozgorączkowany oddech 
i myślałam, że to oni chuchają na moje policzki. Byli wszyscy ze mną. I tak wi-
działam mojego przyjaciela Jakowa Borensztejna w tamten zimowy dzień, kiedy 
szykował się do drogi. Jego oczy płonęły: – Nie martw się, koleżanko, spotkamy 
się… Nagle moje wargi zadrżały: – Chodź ze mną, koleżanko, zrobimy sobie 
długi spacer… – Idę, idę – wołałam mu naprzeciw. Tylko mój przyjaciel Kuba 
Litmanowicz złapał mnie za rękę: – Przynieś mi jabłko… Odprowadziłam ich na 
cmentarz. Byli z nami wszyscy towarzysze. Z oddalonej ścieżki przyszła Esterka 
z Mańkiem. Trzymali się za ręce i biegli do nas. – Czekajcie – zawołała Esterka. 
Zaśmiała mi się w twarz: teraz już wiesz, że nie mam czasu? Maniek wziął ją na 
ręce i położył do grobu niczym do łóżka, a sam położył się obok. 

Przesunęłam się do ściany przy moim łóżku szpitalnym, aby zrobić miejsce 
dla tych wszystkich osób. Oni jednak w złości coraz bardziej przyciskali mnie 
do zimnego muru. Ale nagle wszyscy zrobili się dla mnie dobrzy. Zobaczyłam, 
jak cała ulica getta wychodzi nam naprzeciw na świąteczny, spokojny spacer. 
On również przybył. Bunim Szajewicz. Znów byłam sama. Moje łóżko rozkołysało 
się jak huśtawka na długich sznurach, która kołysze się od nieba do otchłani, 
od życia do snu, od snu do śmierci. Bunim stał przy oknie mojego szpitalnego 
pokoju, tak jak miał w zwyczaju stać w domu na Lotniczej 146. Ręce w kiesze-
niach, pod szkłami okularów szare, przymrużone oczy. Przenika wzrokiem niebo, 
przenika mnie i patrzy jeszcze dalej. – Zginąłem, nie żyję – powiedział. Chwycił 
krawędź mego łóżka i przewrócił je. Ziemia zakołysała się, niebiosa zadrżały. 
W moim ciele zaiskrzył płomień zachodzącego słońca. Zdjęłam jego brązową, 
kraciastą marynarkę, którą miałam na sobie i cisnęłam nią z mojej huśtawki. 
Tak długo, tak długo, tak niewyobrażalnie długo moje ręce odrywały się od 
ciała i z odciśniętymi wszystkimi moimi palcami marynarka spadła w przepaść, 
w noc… Chciałam popatrzeć na dół, zobaczyć, gdzie spadła, gdzie zniknęły 
razem z nią moje dłonie, ale łzy napłynęły mi do oczu. Obok mnie płakał Tata, 
jego wargi były białe i zaciśnięte, ale nagle usłyszałam jego głos: – Córeczko, 
przyniosłem ci troszkę zupy, kartofle, ugotowane, z tłuszczykiem i marcheweczką, 
świeżutką, na cymes startą… Zjedz… zjedz… Otwórz usta. Zobacz, jakie smacz-

6  Symcha Bunim Szajewicz mieszkał w getcie przy ul. Lotniczej 14.
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ne… Smak czegoś słodkiego, orzeźwiającego sprawił, że otworzyłam na chwilę 
oczy. Przy łóżku siedziała moja uratowana mama. Szeptała coś. Nie słyszałam 
jej słów, a przecież były one balsamem dla mojej duszy. Łzy z jej zmęczonych 
oczu schłodziły moje rozpalone ciało. W nogach łóżka stała moja wychudzona, 
umęczona siostra. Jak cienka, chora gałązka kołysała się nade mną. Jej pełne 
strachu oczy były rozpłomienione modlitwą i błaganiem. Musiałam żyć. Jakaś 
błogosławiona sprawiedliwość ocaliła mnie dla nich, a je dla mnie. Chciałabym 
tej sprawiedliwości spłacić dług, chciałabym się jej odpłacić za wielką niespra-
wiedliwość naszej samotności. 

18 czerwca
Jestem już prawie sześć tygodni w szpitalu. Wróciłam do życia. Ciało cieszy 

się – dusza rozpacza. Wydaje mi się, że to nie ciało, tylko dusza była tak chora. 
Bezradna, bez nadziei. Czuję się, jak ktoś, kto wyszedł z ciemnej piwnicy na 
słońce. Ktoś, kto jest oszołomiony, przymruża oczy, nie będąc w stanie wchłonąć 
w siebie całej jasności. 

Jest wiosna. Wiosna wyzwolenia… Słońce tchnie życiem… A przecież… pod 
tymi pełnymi chwały niebiosami jest pusto. Rozpostarte ramiona wiosny na próżno 
szukają tylu twarzy, tylu ludzi. Nie ma ich. Obejmują zatem pustkę, a w niej – parę 
rozrzuconych gdzieniegdzie, samotnych, wychudłych ciał. 

Prowadzę podwójne życie. Jedno wątłe, świeże, młode i ambitne. Drugie 
głębokie, bolesne, ale bogate. To pierwsze ma poczucie zawstydzenia i winy, 
drugie jest pełne wzburzenia, wściekłości i udręki. To pierwsze drży, stojąc na 
progu drugiego, ale nigdy nie wejdzie w jego głębię. To drugie jednak wdziera 
się do świeżego, młodego życia i niszczy, niweluje, zatruwa każdą najmniejszą 
radość. Ciągle się czegoś domaga, czegoś żąda…

20 czerwca
Uczę się chodzić! Mama sprowadziła mnie dziś po schodach na dwór. Zna-

lazła stary blaszany pojemnik i posadziła mnie na nim. Szkoda, że wokół mnie 
było tak brudno. Wszędzie porozrzucane papiery, puste pudełka, połamane 
szafy i łóżka bezcześciły czystą zieleń trawy. Czemu nie jest sprzątnięte wokół 
mnie? Czemu nie gra orkiestra w rytm mego serca? Czemu wszystko wokół jest 
tak obojętne? Uczę się chodzić! Tylko niebo wystroiło się w słońce w pełni. Spo-
glądam ku niemu. Znów się z nim zaprzyjaźniłam!  Znów moje marzenia krążą 
gdzieś ponad głębiami niebios. Dobrze jest żyć. Cudownie pachnie. Nie chcę 
o niczym myśleć. Pragnę, aby moje ciało napełniło się, nogi nabrały sił. Chcę 
śpiewać, chcę tarzać się w trawie, chcę móc biegać w ekstazie po polach. Coraz 
szybciej… coraz szybciej…

 Henia przyniosła mi rozkwitłą gałązkę. Teraz leżę w łóżku, szczęśliwa niczym 
położnica. Gałązka w butelce stoi na oknie. Gdy odwrócę głowę, zobaczę ją. Nie 
mam jednak teraz siły. Troszkę później. 
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23 czerwca 
Nietoperze przelatują za oknem,
Skrzydła trzepoczą w upiornym tańcu...

Męczą mnie te wersy. To powinien być poemat o naszym losie. Widzę Bunima 
Szajewicza w jego pokoju, stojącego przy oknie. Jutro rusza w drogę. W ciemnych 
kątach mieszkania czuć jeszcze tchnienie jego najbliższych, którzy odeszli. Wkrót-
ce on również odejdzie. Ostatni. Z nim zniknie cały ród. Nikt ich nie wspomni, 
nikt jego nie wspomni. Bezimienny zmierzch.

Głęboko w mojej podświadomości żyją oni wszyscy. Budzą mnie w nocy, cza-
sami atakują w czasie beztroskiej radości, podczas zbyt szczęśliwie przeżywanej 
chwili. Kiedy jednak chcę ich ożywić, wyprowadzić z ukrycia, wystarczy cieplejszy 
podmuch, blask słońca i po mym ciele rozlewa się ból. Ogarnia mnie ogromne 
pragnienie, aby uciec od nich, zapomnieć.

Wiem, że w tamte dni, kiedy miałam podzielić ich los, nie zadawali mi bólu. 
Po prostu byli ze mną. Nie w realnej postaci, ale byli obecni. Gdzieś po drodze 
jednak oddzielili się ode mnie, w pewnej chwili stracili mnie. Poszłam ku życiu. 
I teraz, kiedy myślę o nich, kiedy wspominam ich, coś mnie rozrywa od wewnątrz, 
czuję, jak trawi mnie ból. I proszę wtedy, aby przybyła mi pomóc jakaś siła tak 
potężna, jak ten ból. Chcę z nimi żyć, muszę ich wspominać. Proszę, aby czas nie 
wymazał tych delikatnych rysów, moja pamięć musi być wiecznie świeża, goto-
wa mi służyć. Boję się, że tak nie będzie. Tęsknota ta będzie wieczna, boleśnie 
zgłodniała, a z upływem czasu stanie się coraz bardziej bezradna. Pamięć nie 
będzie na jej usługach, nie będzie mogła ożywiać tych wszystkich drobiazgów, 
tych delikatnych przebłysków, tych zagmatwanych, lekkich zarysów, które same 
w sobie nic nie znaczą, ale razem tworzą formę, która nazywa się życiem. Po-
zostanie ogólny, rozmazany, daleki obraz rzeczywistości, która kiedyś była, ale 
obecnie już nie istnieje. 

24 czerwca
Miałam koszmarny sen. Zerwałam się z krzykiem. Ścigano mnie. Biegliśmy 

polami… Nagle straciłam mamę… Otworzyłam oczy i długo nie mogłam dojść 
do siebie. Widziałam w ciemności bladą twarz mamy i nie dowierzałam sobie. 
Nie, nie musimy już nigdzie biec. Już jest po wszystkim. Cały dzień byłam niczym 
w gorączce. Ciągle, wbrew mej woli, wbrew rozsądkowi, coś we mnie drży.

26 czerwca
Co za dni mamy! Wszystko wokół zielone. Z drzew spadają płatki kwiatów. 

Biały dywan pod każdym drzewem. Te drzewa, które stoją jeszcze w bieli, wyglą-
dają jak modlący się Żydzi, którzy powoli szykują się do zdjęcia tałesów. Co ja 
mówię? To po prostu drzewa, które tracą swoje kwiecie. Czy to może się równać 
z czymkolwiek? Modły powinien wznosić ten, kto widzi taką świętość. Jesteśmy 



583

jak dzieci. Każdy dzień – nowe odkrycie. Upojna radość przebudzenia. Dobrze 
jest móc oddychać, czuć, widzieć, słyszeć. Dobrze jest jeść. Dobrze jest wgryźć 
się w kawałek chleba. To jest dzika, niemal zwierzęca radość, a jednocześnie 
święte uwielbienie.

Nic nie robimy przez całe dnie. A przecież nie wiemy, co to znaczy nudzić się. 
Źdźbło, które stratowały ciężkie oficerki, czyni tak wiele, aby wyprostować się, 
aby soki znów zaczęły w nim pulsować i krążyć… Jesteśmy jak stratowane źdźbła 
i jesteśmy teraz skoncentrowani na sobie. To jest interesujące. Fascynujące.

Myślę o Polsce, o kraju moich lat dziecięcych. Tęsknię do tak dobrze mi zna-
nych ulic mojego miasta. A co będzie, jeśli nigdy już tam nie trafię?

Nagle ukazuje mi się twarz mojego Ojca. Czuję na policzku jego dłoń, która 
z jakimś przeczuciem pogłaskała mnie na drodze wiodącej ku naszemu roz-
dzieleniu. Tato, Twoja ciepła dłoń zadaje mi ból. Gdzie jesteś? Gdzie spotkamy 
się na drogach tego świata? Gdzie będziesz nas szukał, gdzie my powinnyśmy 
szukać Ciebie? 

27 czerwca
Byłam dzisiaj w lesie. Dobrze, że przywieziono nas tutaj, aby wrócić do zdrowia. 

Choć wydaje mi się, że gdziekolwiek by nas dziś zawiedli, wszędzie widzieliby-
śmy piękno… Będziemy już na zawsze czuć ten głęboki, prawdziwy smak każdej 
rzeczy, którą widzimy.

Wyciągnęłam się na kępie trawy, ręce zarzuciłam za głowę. Wydawało mi 
się, że przylgnęłam do całej ziemi. Wokół mnie stał gęsty krąg drzew. Nad moją 
głową gałęzie koron wyciągały ręce i tańczyły w błękitno-zielonym korowodzie na 
odświętnym niebie. Nic więcej nie było, a przecież było to wszystkim. Światem 
i życiem. Potem obróciłam się twarzą ku ziemi. Zanurzyłam głowę w gąszczu 
trawy. Słodki zapach ziemi wdarł się do mego ciała i upajał członki. Złapałam 
źdźbło zębami i zaczęłam je żuć… Tam, po drugiej stronie ziemi, w miastach 
i krajach ludzie siedzą i piją wino. Biedni głupcy. Nigdy nie poznają smaku  
trawy. 

28 czerwca
Dwie dziewczyny z naszego pokoju nie wróciły na noc. Przyszły dopiero w porze 

obiadowej, przyniosły papierosy i czekoladę. Nie mają jeszcze dwudziestu lat. Ci 
Anglicy, z którymi były, są pierwszymi, którzy podziwiali ich świeżą, rozkwitającą 
kobiecość. One nie są jedyne w obozie. Las pełen jest porozrzucanych tu i ówdzie 
par. Spacerują po wszystkich ścieżkach i drogach. Słychać tak długo niesłyszany 
kobiecy śmiech. Śmiech skierowany do mężczyzn.

Czasami, kiedy słyszę ten śmiech, wydaje mi się, że zaraz przemieni się 
w płacz, w rozpaczliwy płacz omdlałej z tęsknoty duszy kobiecej, która pragnie 
w oczach, w dłoniach, w uśmiechu tego obcego człowieka znaleźć choć odblask 
podobieństwa do bliskiego jej, utraconego mężczyzny. Biegają teraz roześmiane 
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po wszystkich podwórkach, po wszystkich pokojach. – Zobacz, zapomniałam! – 
wystarczy, że spojrzysz w ich oczy, a usłyszysz, że właśnie to krzyczą do ciebie.

Dziewczyny osiemnasto-dziewiętnastoletnie, te śmieją się prawdziwie, prze-
konywająco. Życie jest tak mądre i cudowne w swym biegu, że nauczyło je 
zapominać, jakby obawiało się, że koszmar przygniecie te młode, delikatne, 
dopiero co rozkwitłe ciała. Lekko… i dobrze zapomnieć. Czy one są winne temu, 
że sny przynoszą blask spojrzenia rodziców, uśmiechy rodzeństwa albo po prostu 
grozę wczorajszego strachu? Ale za dnia dziewczyny szczebiocą rozśpiewane, 
zaaferowane na wszystkich drogach i podwórkach do każdego, kto nauczy je 
języka pierwszej miłości, choćby ubranego w obce słowa, ale gesty i pocałunki 
są zrozumiałe. A poza wszystkim dobry jest smak czekolady, który przypomina 
swoją słodyczą tak dalekie, a przecież nie tak dawne lata dziecięce.

Część kobiet zwyczajnie sprzedaje się żołnierzom. Chcą zjeść kawałek bia-
łego chleba. 

30 czerwca
Już należy spisywać, odrysować każdy drobiazg, każde najdrobniejsze wspo-

mnienie z przeszłości. To żądanie… ponaglenie. Ale wokół jest pięknie i pogodnie. 
Letnia wolność. Skąd wziąć siłę, aby to wszystko odsunąć od siebie. To moje 
pierwsze lato. Czy mało było już tych zatrutych? Wciąż odkładam to na następny 
dzień.

Zastanawiam się, czy kiedykolwiek pojawi się wszechogarniające arcydzieło 
literackie poświęcone tej przeszłości. Wątpię. Przypominam sobie moją rozmowę 
w getcie z Szajewiczem. On pisał wielki poemat.

Powiedziałam mu: taką epopeję należy pisać z pewnej perspektywy, po jakimś 
czasie. On nie wiedział wówczas, jak skończy się jego poemat, że pozostanie 
niedokończony. Powiedział mi: – Trzeba opisać nasze życie. Cóż zatem czynię? 
Pozwalam, by moje pióro przelało nasze czasy na papier. Nic więcej nie trzeba. – 
Dzisiaj wiem, że inaczej nie można. Perspektywa będzie się rozrastać, rozciągać. 
Któż zdoła oddać to rozedrganie czasów getta? Takie dni można jedynie opisać 
w czasie trwania tych gorączkowych godzin. Tym krótkim, rwanym oddechem. 
Tak, jak to robili pisarze i malarze w getcie. Kiedy ma się już dystans, można 
oddać tylko skorupę całości, ale bez pulsu niespokojnej, rozgorączkowanej krwi. 

Czy można znaleźć odpowiednią formę artystyczną dla książki o getcie? Czy 
to nie będzie maska dla brutalności i precyzji, z jaką należy się zmierzyć w przy-
padku tego tematu? Czy artystyczna forma powieści nie jest zbyt elegancka, 
zbyt spokojna, zbyt łagodna, zbyt wygodna? Czuję, że mogłaby to być zniewaga 
dla moich bliskich i dla mnie samej.

Czasami zaś myślę, że zasłużyliśmy, aby posiadać takie arcydzieło, które 
pokazując życie tych, którzy zginęli, ocali ich na zawsze. Może spisze to jeden 
z tych, którzy jako pierwsi wyrwali się z tego mroku i już mogą się cofnąć do 
tamtych ścieżek losu, do tamtej czeluści, do tamtego strachu, aby jeszcze raz 
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uczciwie i wiarygodnie przeżyć gorączkę tamtych czasów i dać ją światu. Może 
będzie to ktoś, kto był daleko od tej pożogi, dzięki czemu zdrowy na ciele i na 
duchu rzuci się teraz do tych płomieni, aby przekazać to piekło światu. Zarówno 
w tym pierwszym, jak i w drugim wypadku, ten, kto się tego podejmie, musi być 
geniuszem.

 
1 lipca
Znowu widziałam we śnie Bunima Szajewicza. Promieniał tym samym świa-

tłem, jakie biło z jego twarzy, kiedy był radosny. Rozmawialiśmy, ale nie ustami, 
a jedynie myślami: – Jestem bardzo zmęczony – powiedział – ale szczęśliwy. 
Widziałam go w czymś na kształt drewnianego domu. Wyciągał skądś całą pakę 
rękopisów – Uratowałeś je? – zapytałam go, a on odpowiedział rozpromieniony: 
– Starczy, to tylko „żydowski Nobel”. Zaczął mi czytać poemat. Nagle jednak 
znów zaczął się szykować do drogi. Zapytałam go: – My byliśmy przecież już 
wywiezieni. Nie pamiętasz?

Gdzie jesteś Bunim, gdzie są nasi drodzy przyjaciele? Gdzie są poeci, mala-
rze, muzycy z getta?

Czujemy się samotni. Wszyscy razem i każdy z osobna. Cóż mamy począć 
z naszym ocalonym życiem? Świat jest dla nas zamknięty. Tam gdzieś toczy się 
nowe życie. Dla nas czas się zatrzymał. Długie dni i noce kierują nas wstecz… 
wstecz. Świat pisze na nowo historię nieprawości wobec nas.

5 lipca
Zewsząd przybywają mężczyźni. Szukają swoich żon. Drżę przy każdym 

pukaniu do drzwi. Co chwilę przychodzi ktoś inny. Przybywają, aby nas pytać. 
Oczy mężczyzn patrzą prosząco, błagalnie – może coś wiecie… Przypomnijcie 
sobie, przypomnijcie sobie dobrze. Opisują nam wygląd bliskich im osób. Czy 
nie wiedzą, że obraz, który noszą w sercu, już dawno temu zmienił się, że każdy 
z minionych dni przemieniał ludzi nie do poznania? My też wypytujemy. Męż-
czyźni odpowiadają urywanymi, niedokończonymi zdaniami. Staramy się ich 
ugościć jak możemy, ale oni nie mają cierpliwości. Zrywają się i biegną dalej. 
Gdzieś z otwartych drzwi dobiega spazmatyczny szloch. Prawdopodobnie ktoś 
otrzymał wiadomość. Prawdopodobnie czyjeś serce straciło ostatnią nadzieję. 
A może właśnie tak długo noszone w sercu marzenie stało się prawdą i ta nagła 
radość uwolniła stłumione łzy, tak że tryskają strumieniem radosnej ulgi. Która 
tym razem przyczyna – pierwsza czy druga?

Nie możemy spocząć. Zbiegamy na dół, gdzie jakieś poruszenie niesie się 
przez wszystkie podwórza. Mężczyźni idą od domu do domu, zatrzymując się 
i wołając przed otwartymi na oścież oknami. Często wywołują całą listę imion 
żon, córek, sióstr… Czekają chwilę, czy czasem nie zdarzy się cud i z pokoju nie 
wynurzy się ta droga twarz. Ale w oknie ukazuje się głowa obcej kobiety:

– Skąd pan przychodzi?… Nie zna pan może…?
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Nie, nie zna:
– A ty dziewczyno, czy nie pamiętasz może mojej córeczki?…
Obóz drży w oczekiwaniu. Zatrzymujemy każdego mężczyznę, którego napo-

tykamy. To by było zbyt piękne, abyśmy w ten sposób zatrzymały kiedyś naszego 
Tatę. Ile siły potrzeba do takiego spotkania. Kiedy widzę z daleka mężczyznę 
o podobnych rysach, ścina mnie z nóg.

Od czasu do czasu przejdzie obok jakaś para. Mężczyzna z kobietą. Trzymają 
się za ręce, bezsilni z radości i cierpienia. Szczęśliwi. Ze wszystkich stron patrzą 
za nimi. Wszyscy przyglądają się im z dziwnym wyrazem oczu.

8 lipca
Tato, w tej chwili wołam Ciebie całą siłą mojej woli. Jeśli jesteś gdzieś, mu-

sisz poczuć moje drżenie, musisz mnie usłyszeć. Nie trać nadziei. Jeśli żyjesz, 
żadna droga nie będzie daleka do Ciebie. Jeśli jesteś chory, wytrzymaj, czekaj, 
przybędziemy, tchniemy w Ciebie naszą radość. Uzdrowimy Cię. Wołamy Cię. Tato!

10 lipca
Chodzimy czytać listy, które przychodzą z innych obozów. Długie spisy są po-

gniecione niespokojnymi dłońmi. Wszędzie ślady palców jak pieczęcie na każdej 
stronie. Teraz moje palce trzepoczą w tym gąszczu nazwisk. Serce bębni w mój 
mózg. Przecież pod tymi nazwiskami kryją się ludzie, uratowani Żydzi. Wykrzykują 
do ciebie: – Zobacz, żyję, jestem tu! Znajdź mnie bracie, znajdź mnie siostro, 
znajdź mnie przyjacielu… – Ile z tych imion nie znajdzie w niczyim sercu żadne-
go odzewu? Obce, samotne, odseparowane nazwiska. Dziesiątki, setki takich.

Znalazłam pojedynczych znajomych, bliższych, dalszych. Dobrze, że żyją, ale 
palec biegnie dalej, szukając tych najbliższych. Niejeden raz serce zamiera… to 
samo imię… – po chwili biegnie dalej. To inny człowiek, tylko imię takie samo.

16 lipca
Tracimy równowagę. Szarpie nas niepokój i oczekiwanie. Rani nas widok 

mężczyzn, którzy kręcą się tutaj – zdrowi, silni, z nagimi, ogorzałymi ciałami. 
Widzę ich obok i myślę o moich bliskich.

Środa7 19 lipca
Mamy pozdrowienia od Taty! Zatrzymałyśmy dziś przypadkowego Żyda i za-

pytałyśmy. A on rzeczywiście był razem z nim dwa dni przed wyzwoleniem8.

7  Pomyłka autorki, 19 lipca 1945 r. to był czwartek.

8  Jeden ze znajomych z getta widział Abrahama Rosenfarba dwa dni przed końcem wojny. 
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Czwartek9 20 lipca
Ruszyłyśmy w drogę na poszukiwanie Taty. Wymaszerowałyśmy dziś o świcie.

28 sierpnia
Już z powrotem tutaj. Po co opisywać to wszystko?
Cztery tygodnie błąkania się wzdłuż i wszerz Niemiec. Wdrapywanie się na 

wagony załadowane węglem, jeżdżenie ciężarówkami przewożącymi konie. Cho-
dzenie pieszo, w zmęczeniu, strachu, z niepokojem w sercu. Nie byłyśmy same 
w tej drodze, spotkałyśmy setki samotnych jak my dzieci, setki zabłąkanych 
ojców, opuszczonych kobiet. 

Nasza tułaczka była daremna. Gdzieś w lesie albo na łące leżało prawdo-
podobnie rozdarte ciało naszego Taty. Może mijałyśmy je całkiem blisko i nie 
usłyszałyśmy niemego krzyku tego ciała, które nie doczekało nawet, aby nasze 
ramiona objęły jego szyję, nie dożyło tego momentu, kiedy ucałowałybyśmy po 
raz ostatni jego rany.

Daremnie szukałyśmy Bunima Szajewicza. Może gdzieś tam wiatr tchnął 
w nas oddechem jego spopielonego ciała. Nie wiedziałyśmy o tym. Wróciłyśmy, 
a wiadomość czekała już na nas w domu. Odnalazł się przyjaciel – ale Ojciec 
stracony10. Radość i ból – czemu nie rozsadziły umęczonego serca? Odnaleziono 
nas na listach. Opowiadał, że Tata zginął w czasie wyzwolenia. Szajewicz od-
jechał z ostatnim transportem przeznaczonym do zagłady11. Nie ma już więcej 
na kogo czekać.

1 września
Nie czytam już list. Nigdzie już nie chodzę. Wiem, że nigdy więcej nie zobaczę 

już Taty. Tak naprawdę wiedziałam o tym od dawna. Zaraz po naszym rozdzieleniu. 
Teraz muszę szukać wyrafinowanych sposobów, aby zagłuszyć siebie samą. 

Trzeba robić hałas. Trzeba się śmiać, biegać, krzątać. Stłumić w sobie tę wieczną 
udrękę. Skąd wziąć siłę do radości? Czym zatruć tęsknotę?

Nawet przyroda straciła swój urok i swoje barwy. Nie mam żadnych pragnień 
– wewnątrz mnie jest pustka.

9 20 lipca 1945 r. to piątek.

10 Informację o śmierci ojca Abrahama Rosenfarba i Bunima Szajewicza przekazał Chavie Rosenfarb 
Heniek Morgentaler, który także przeszedł KL Dachau. Okazało się, że Abraham zginął w pociągu 
zbombardowanym przez Amerykanów dzień przed końcem wojny.

11 Symcha Bunim Szajewicz deportowany razem z Rosenfarbami do Auschwitz w sierpniu 1944 r. 
został wywieziony potem do Kaufering IV, jednego z podobozów KL Dachau, gdzie zmarł na tyfus 
plamisty wiosną 1945 r. lub – według relacji Chavy Rosenfarb – podczas ostatniej selekcji w obo-
zie Kaufering „został wysłany do pieca”.



Wciąż na nowo przeżywam śmierć Taty – dziesiątki, dziesiątki razy. Zagłębiam 
się w jego samotne cierpienie, a przecież nie umieram od tego. Prawdopodobnie 
istnieje jeszcze taki poziom głębi, którego wciąż nie osiągnęłam.

Miałam sen. Byłam w kacecie12 razem z  Henią. Codziennie rozstrzeliwano 
pięćdziesiąt kobiet. Próbowałyśmy z Henią uniknąć tego na wszelkie sposoby, 
tak aby zabrali nas jak najpóźniej. Kiedy nasza śmierć była już nieunikniona, 
uprosiłyśmy kobiety z SS, aby nie rozstrzelano nas tego dnia, ponieważ to był 
szabat. Jeśli już musimy umrzeć, to niech to będzie chociaż dzień później. Ten 
dzień, o który tak prosiłyśmy, wydawał nam się piękniejszy i bardziej pociągają-
cy niż całe życie. Prosiłyśmy więc te kobiety, chcąc wyżebrać jeden dzień. One 
jednak nie chciały na to przystać. Szykowały już egzekucję, kiedy przyszedł 
Tata z płonącym kawałkiem drewna w dłoni. Kobiety z SS zniknęły gdzieś i Tata 
powiedział, że on razem z nami stanie do walki, rzeczywiście musimy umrzeć, 
ale w walce nie czuje się śmierci. Bałyśmy się o Tatę, ponieważ mówił tak głośno 
i ktoś mógł go wydać. Potem zobaczyłam nas w walce. Walczyły wszystkie obozy: 
z Hamburga, Dachau, Buchenwaldu, Bergen-Belsen. Widziałam coś w rodzaju fali 
ognia, który niósł się przez całą niemiecką ziemię. Byliśmy rozpłomienieni w ogniu 
zwycięstwa. Była noc, ogień i wszędzie widziałam Tatę z płonącą pochodnią. To 
drewno gorzało takim płomieniem. Niemcy wysłali na nas samoloty i musieliśmy 
wybiec na pola. Wtedy Tata pojawił się nagle obok nas i powiedział, że chce 
razem z nami umrzeć. Naprawdę nigdy śmierć nie wydawała się tak atrakcyjna, 
jak w tym śnie. Potem zobaczyłam nas w piwnicy. Taty już tam nie było. Nagle 
ktoś otworzył drzwi. Oślepił nas szary snop światła. W sercu był żal. Nastał dzień.

     
         Przełożyła z języka jidysz 
         Joanna Lisek

12 Kacet – potoczne określenie hitlerowskiego obozu koncentracyjnego od niemieckiego skrótu KZ 
(Konzentrationslager).
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Joanna Lisek 

Bądź innym Kainem1 – powieść 
Chavy Rosenfarb  

Drzewo życia w świetle
dziennika autorki prowadzonego  

w DP Bergen-Belsen 

 

 
Dziennik prowadzony przez Chavę Rosenfarb od 6 maja do 1 września 1945 r. 
może stanowić zarówno prolog, jak i epilog jej monumentalnego dzieła Drzewo 
życia. Autorka pisała go w obozie Bergen-Belsen DP (Displaced Persons Camp). 
Miała wówczas 22 lata, a za sobą cztery lata spędzone w getcie, wywózkę i se-
lekcję w Auschwitz, pobyt w obozach koncentracyjnych w Sasel obok Hamburga2 
oraz w Bergen-Belsen, gdzie trafiła razem ze swoją siostrą Henią oraz matką 
– Simą Rosenfarb (z domu Pinczewską). 

Armia Brytyjska wyswobodziła obóz Bergen-Belsen 15 kwietnia 1945 roku, 
zastając tam 60 000 żyjących więźniów3 oraz 13 000 niepogrzebanych ciał. 
Warunki panujące w obozie były straszliwe, ludzie byli pozbawieni wody pitnej 
i jedzenia. Po wyzwoleniu wciąż umierało średnio 500 ocaleńców dziennie, głównie 
z powodu tyfusu, w sumie, mimo intensywnej pomocy medycznej i zaopatrze-
niowej, nie udało się uratować 13 994 osób4. Obawiając się rozprzestrzenienia 
epidemii Brytyjczycy zdecydowali się spalić obóz, a więźniów przetransportować 

1 Chava Rosenfarb, Drzewo życia, t. 3, Łódź 2017, s. 551.

2 Z obozu Auschwitz-Birkenau sprowadzonych zostało przez SS ok. 500 kobiet, były to głównie 
Żydówki z getta łódzkiego, które zatrudniono m.in. przy odgruzowaniu Hamburga. Wiele z nich zgi-
nęło na skutek wycieńczenia, pobicia i chorób. 7 kwietnia 1945 r. odtransportowano je do obozu 
w Bergen-Belsen. 

3 Dane liczbowe obejmują również znajdujące się opodal Bergen-Belsen obozy-satelity. 

4 Bergen-Belsen: Wehrmacht Pow Camp, 1940–1945 – Concentration Camp, 1943–1945 – Dis-
placed Persons Camp, 1945-1950. Catalogue accompanying the permanent exhibition, red. 
Habbo Knoch, Wallstein 2010.
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do dawnych koszar niemieckich, na terenie których utworzono obóz DP istniejący 
do 1950 roku. 

Chava Rosenfarb zaczyna robić swoje zapiski niecały miesiąc po wyzwoleniu 
obozu, w czasie prowadzenia dziennika przechodzi tyfus oraz dowiaduje się, że 
jej ojciec oraz najbliższy przyjaciel – poeta Bunim Szajewicz – nie żyją. Można 
zatem powiedzieć, że na tych dziesięciu stronicach znajdujemy epilog losów 
bohaterów powieści Drzewo życia, która kończy się w momencie likwidacji getta 
i wywiezienia do Auschwitz bądź śmierci jeszcze na terenie likwidowanego getta 
pierwszoplanowych bohaterów. Oczywiście między dziennikiem prowadzonym 
po wyzwoleniu, od 1 maja 1945 roku, a ostatnimi scenami Drzewa życia (sier-
pień 1944 roku) powstaje paromiesięczna wyrwa. W dzienniku nie znajdziemy 
żadnych opisów ani odniesień do wydarzeń i warunków w obozach Auschwitz, 
Sasel i Bergen-Belsen. Nie jest to przypadkowe. Autorka w ostatnim zdaniu 
swojej trylogii pisze o tym, że wobec pewnych okrucieństw język staje się nie-
użyteczny, bezradny:

Auschwitz. Słowa pozostają nagie, pozbawione jakiegokolwiek znaczenia, 
jakiegokolwiek sensu. Litery odeszły z dymem unoszącym się z kominów kre-
matorium…5

Jest to charakterystyczne dla tych pisarzy, którzy będąc bezpośrednimi 
świadkami okrucieństw zadawanych człowiekowi przez człowieka, jako pierwsi 
podejmowali próbę opisu Zagłady (m.in. Chaim Kapłan, Icchak Kacenelson, 
Emanuel Ringelblum). Jak pisze Alvin H. Rosenfeld w Rozważaniach o literaturze 
Holocaustu autorzy ci: zmagali się z problemem języka, możliwości wiernego 
i wiarygodnego zapisu swego doświadczenia6, dochodząc czasami do granicy 
wyrażalności w stosunku do zdehumanizowania śmierci i cierpienia: Nie ma 
już sił, by rozpaczać. Nieustanne łkanie prowadzi ostatecznie do milczenia. 
Na początku jest krzyk, potem lament, a potem już tylko bezgłośny jęk7 – jak 
napisze Chaim Kapłan. 

Ta niemoc i bezradność wobec ograniczeń ekspresji języka połączona jest 
jednak z dręczącym poczuciem nakazu pisania jako obowiązku uwiecznienia 
męczeństwa ofiar oraz składania świadectwa o zbrodni. Chava Rosenfarb milknie 
wobec Auschwitz, ale czuje nakaz pisania o getcie i tego dotyczą w dużej mierze 
jej rozważania snute na kartach dziennika. Czytając jej zapiski w dzienniku, wi-
dzimy, że już w czasie ich sporządzania, czyli tuż po wyzwoleniu, autorka zaczyna 
zmagać się z myślą o wielkim dziele opisującym Zagładę. 

5 Chava Rosenfarb, Drzewo życia, t. 3, s. 559.

6 Alvin H. Rosenfeld, Podwójna śmierć. Rozważania o literaturze Holocaustu, tłum. Barbara Kraw-
cowicz, Warszawa 2003, s. 20.

7 Ibidem, s. 21.
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Początkowo – 8 maja – pojawia się jedynie wzmianka o tym, że prześladuje 
ją jej niedokończony wiersz z getta zaczynający się od słów: 

Nietoperze przelatują za oknem.
Skrzydła trzepoczą w upiornym tańcu…8

Utwór ten, odtworzony, znalazł się w tomie Chavy Rosenfarb wydanym 
w 1947 r. w Londynie pt. Di balade fun nechtikn wald (un andere lider) [Ballada 
wczorajszego lasu (i inne wiersze)], nosi on tytuł Mir kumen um… (Giniemy) 
i jest poświęcony Bunimowi Szajewiczowi (nazywanemu w wierszu, tak jak on 
sam zwykł się określać: Bunim Bal-Pejn – Bunim Cierpiętnik). Autorka opatrzyła 
go komentarzem, w którym pisze o tym, że początkowe strofy wiersza ułożyła 
w czasie likwidacji getta, a dokończyła w obozie Sasel, spisując go na suficie 
nad swoją pryczą, po wojnie – przyznaje – nie udało jej się całkowicie wiernie 
odtworzyć utworu. 

Ten wysiłek wkładany w przypominanie sobie własnej poezji powstałej w getcie 
jest walką o odzyskanie ostatniej zrabowanej przez Niemców własności, walką 
o odzyskanie fragmentu siebie. Chava Rosenfarb we wprowadzeniu do wyżej 
wspomnianego tomu opisuje dramatyczny moment odebrania jej wierszy:

Moje gettowe wiersze nosiłam ze sobą do pierwszej selekcji w Auschwitz. 
Tam mi je odebrano. Byłam już wtedy obrabowana ze wszystkiego, co miało 
jakąś wartość. Stałam naga, z ogoloną na łyso głową. Te wiersze były tą ostatnią 
rzeczą, którą mi wydarto9.

Wysiłek pamięci, aby ocalić słowa ułożone w wiersz jako bezpośrednią 
odpowiedź na konkretne wydarzenia będące częścią Zagłady, wynika z troski 
o autentyczność, wiarygodność niezmąconą jeszcze upływem czasu i zdystan-
sowanym oglądem całości oraz skali tragedii. Autorka przyznaje w dzienniku, 
że jej pogląd na tę kwestię uległ zmianie: w getcie przekonywała Szajewicza, że 
aby powstało dzieło aspirujące do całościowego ujęcia tragedii Żydów, potrzebny 
jest dystans czasowy: Powiedziałam mu: taką epopeję należy pisać z pewnej 
perspektywy. Po jakimś czasie10. W momencie wyzwolenia ma już inne zdanie na 
ten temat: Kiedy ma się już dystans, można oddać jedynie skorupę całości, ale 
bez pulsu niespokojnej, rozgorączkowanej krwi11, boi się naturalnego procesu 
selekcjonowania i upraszczania doświadczeń gromadzonych w ludzkiej pamięci: 

8 Chava Rosenfarb, Teg… (fragmentn fun a tog-buch) [Dni... (fragmenty z dziennika)], [w:] Chava 
Rosenfarb, Geto un andere lider, ojch fragmentn fun a tog buch (Getto i inne wiersze, a także 
fragmenty z dziennika), Montreal 1948, s. 86.

9 Chava Rosenfarb, A wort cum lejener (Słowo do czytelnika), [w:] Chava Rosenfarb, Di balade fun 
nechtikn wald (un andere lider), op. cit., s. 4.

10 Chava Rosenfarb, Teg…, op. cit., s. 95.

11 Ibidem, s. 95–96.



592

Proszę, aby czas nie wymazał tych delikatnych zarysów, moja pamięć musi 
być wiecznie świeża, gotowa mi służyć. Boję się, że tak nie będzie. Tęsknota, 
ta będzie wieczna, boleśnie zgłodniała, ale z upływem czasu stanie się coraz 
bardziej bezradna. Pamięć nie będzie na jej usługach, nie będzie mogła ożywiać 
tych wszystkich drobiazgów, tych delikatnych przebłysków, tych zagmatwanych, 
lekkich zarysów, które same w sobie nic nie znaczą, ale razem tworzą formę, 
która nazywa się życiem. Pozostanie ogólny, rozmazany, daleki obraz rzeczywi-
stości, która kiedyś była, ale obecnie już nie istnieje12.

Troska ta jednak na kartach dziennika szybko zaczyna wykraczać poza ramy 
indywidualnie rozumianej twórczości. Pojawia się myśl o konieczności powstania 
w literaturze żydowskiej wielkiego dzieła, które z jednej strony dotyczyć będzie 
losu całej zbiorowości, z drugiej strony przywróci śmierci jednostkowy wymiar, 
zaprzeczy bezimienności ofiar:

Męczą mnie te wersy. To powinien być poemat o naszym losie. Widzę Bu-
nima Szajewicza w jego pokoju, stojącego przy oknie. Jutro rusza w drogę. 
W ciemnych kątach mieszkania czuć jeszcze tchnienie jego najbliższych, którzy 
odeszli. Wkrótce on również odejdzie. Ostatni. Z nim zniknie cały ród. Nikt ich 
nie wspomni, nikt jego nie wspomni. Bezimienny zmierzch13. 

Bezpośrednim świadkom Zagłady towarzyszyła wyrazista świadomość, że 
karczuje ona cały las drzew genealogicznych, a w związku z tym nie giną jedynie 
ci, których się aktualnie zabija, ale istniejące potencjalnie kolejne pokolenia, 
a poprzez wymazanie pamięci również przeszłe generacje. W getcie wileńskim 
Abraham Suckewer napisze: 

Twój ojciec ku ziemi skłonił swą głowę,
A nad nim przeszła fala ciemności (…)
I porwała go
I jego dom i świątynię,
Jego żonę i potomstwo,
Dom nauki i cmentarz…
I porwała przeszłe pokolenia,
I tych, co ukryci byli
W macicy przyszłości…
Ponieważ w tym, który umarł,
Wymordowano pokolenia
Dojrzewające w nim,
Czekające swego odkupienia (…)14

12  Ibidem, s. 91–92.
13  Ibidem.
14 Abraham Suckewer, Un azoj zolstu redn cum josem (Tak powiesz sierocie), [w:] Joanna Lisek, Jung 

Wilne – żydowska grupa artystyczna, Wrocław 2005, s. 183.
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Rosenfarb początkowo to wielkie dzieło o Zagładzie widzi jako poemat epicki, 
epopeję narodową. Niewątpliwie ma to związek z wyborem tej formy przez Bunima 
Szajewicza, który już w getcie zaczął w poetycki sposób dokumentować proces 
eksterminacji Żydów. W jednym z opisywanych w dzienniku snów autorki utwór 
Szajewicza jawi się jako zdobywca Nagrody Nobla dla literatury żydowskiej15. Ten 
urywek ze snu obrazuje istotny problem związany z wyzwaniami piętrzącymi się 
przed autorem, który postanowi podjąć tę tematykę: Rosenfarb ma świadomość, 
że taka problematyka zobowiązuje do napisania arcydzieła, epopeja o Zagładzie 
nie może być utworem przeciętnym pod względem artystycznym: zasłużyliśmy, 
aby posiadać takie arcydzieło, które pokazując życie tych, którzy zginęli, ocali je 
na zawsze16. Z drugiej jednak strony ma wątpliwości moralne, czy w ogóle można 
przykładać kategorie wartości artystycznych do takiego utworu, czy poszukiwanie 
wyrafinowanej formy nie obraża ofiar, czy kunszt formalny nie osłabi siły przekazu: 

Czy można znaleźć odpowiednią formę artystyczną dla książki o getcie? Czy 
to nie będzie maska dla brutalności i dokładności, z jaką należy się zmierzyć 
w przypadku tego tematu? Czy artystyczna forma powieści nie jest zbyt elegancka, 
zbyt spokojna, zbyt łagodna, zbyt wygodna? Czuję, że mogłaby to być zniewaga 
dla moich bliskich i dla mnie samej17.

Ten dylemat, który Ruth Wisse określa jako sprzeczność pomiędzy ożywiają-
cymi możliwościami sztuki a ostatecznością śmierci18 jest istotnym problemem 
nurtującym Rosenfarb przed podjęciem decyzji o stworzeniu wielkiej opowieści 
epickiej o łódzkim getcie. Trzydziestego czerwca 1945 r. Rosenfarb snuje rozwa-
żania, kto może zmierzyć się z próbą stworzenia arcydzieła o Zagładzie. Raczej 
nie uwzględnia wtedy jeszcze siebie, jest przecież młodziutką poetką, która nie 
wydała jeszcze żadnej książki, a do realizacji tego zadania potrzebny jest, według 
niej, prawdziwy geniusz:

Może spisze to jeden z tych, którzy jako pierwsi wyrwali się z tego mroku 
i już mogą się cofnąć do tamtych ścieżek losu, do tamtej czeluści, do tamtego 
strachu, aby jeszcze raz uczciwie i wiarygodnie przeżyć gorączkę tamtych czasów 
i dać ją światu. Może będzie to ktoś, kto był daleko od tej pożogi, dzięki czemu 
zdrowy na ciele i na duchu rzuci się teraz do tych płomieni, aby przekazać to 
piekło światu. Zarówno w tym pierwszym, jak i w drugim wypadku, ten, kto się 
tego podejmie, musi być geniuszem19.

15 Zob. Chava Rosenfarb, Teg…, op. cit., s. 96.
16 Chava Rosenfarb, Teg…, op. cit., s. 96.
17 Ibidem.
18 Ruth Wisse, Proza Abrahama Sutzkevera, tłum. Anna Rojkowska, [w:] Abraham Sutzkever, Zielone 

Akwarium, tłum. Michał Friedman, Wrocław 1992, s. 15.
19 Chava Rosenfarb, Teg…, op. cit., s. 96.
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W przytoczonym powyżej fragmencie, który – co ciekawe – został pominięty 
w tłumaczeniu na język angielski20, ujawnia się jeszcze jeden istotny aspekt ry-
zyka podejmowania tematu Zagłady, po tym, kiedy udało się ją przeżyć – proces 
twórczy wymusi konieczność ponownego zanurzenia się w doświadczeniu tamtej 
ekstremalnej rzeczywistości, którą można porównać jedynie do piekła. Pisanie to 
ponowne przejście przez gehennę, a Chava Rosenfarb – młoda, cudem ocalała 
z łańcucha cierpień kobieta, pragnie upajać się zwróconym jej życiem. Teraz do-
piero, po mrokach getta i obozów, w pełni docenia jego smak i wartość: Jesteśmy 
jak dzieci. Każdy dzień – nowe odkrycie. Upojna radość przebudzenia. Dobrze 
jest móc oddychać, czuć, widzieć, słyszeć. Dobrze jest jeść. Dobrze jest wgryźć 
się w kawałek chleba. To jest dzika, niemal zwierzęca radość, a jednocześnie 
święte uwielbienie21. Chwile radości zamieniają się jednak w wyrzut sumienia 
wobec tych, którzy zginęli i którzy upominają się o upamiętnienie. 

 Już należy spisywać, odrysować każdy drobiazg, każde najdrobniejsze 
wspomnienie z przeszłości. To żądanie… ponaglenie. Ale wokół jest pięknie 
i pogodnie. Letnia wolność. Skąd wziąć siłę, aby to wszystko odsunąć od siebie. 
To moje pierwsze lato. Czy mało było już tych zatrutych? Wciąż odkładam to na 
następny dzień22.

Problem chęci zapomnienia, zwrócenia się w stronę życia, przy jednoczesnym 
wciąż obecnym cieniu śmierci, tęsknocie oraz nurtującym poczuciu obowiązku 
i długu wobec tych, którzy odeszli, a także tych, którzy nadejdą, jest osią pro-
logu Drzewa życia. Prolog ten, napisany prozą poetycką, jest rozmową Racheli 
(powieściowej alter ego autorki) z Bunimem Berkowiczem (powieściowym od-
powiednikiem Bunima Szajewicza). Rachela przebywa w Brukseli (Rosenfarb po 
opuszczeniu wraz z matką i siostrą obozu DP Bergen-Belsen przekroczyły niele-
galnie granicę z Belgią, Chava pozostała tu do 1950 r.), spodziewa się dziecka 
(córka Rosenfarb – Goldie Morgentaler – urodziła się w 1950 r.) i ze względu na 
wzrastające w niej życie postanawia odciąć się od przeszłości gettowo-obozowej, 
chce odrzucić swoją gettową duszę:

Każdego wieczoru postanawiała skończyć ze swymi podróżami w przeszłość. 
Naprzeciw, po tamtej stronie płotu, cicho spadały z drzewa wiśniowego pierw-
sze białe płatki. „Tak powinna opaść ze mnie moja gettowa dusza” – myślała. 
„Skończę z tym rozdarciem – dla tego nowego życia we mnie. Będę cieszyć się 
dniami, które darował mi los – dla tego nowego życia we mnie…”23

20 Zob. Chava Rosenfarb, Bergen-Belsen Diary 1945, tłum. Goldie Morgentaler, http://www.tablet-
mag.com/jewish-arts-and-culture/books/160640/rosenfarb-bergen-belsen-diary [dostęp: 2 XII 
2017]. 

21 Ibidem, s. 92.
22 Ibidem, s. 95.
23 Chava Rosenfarb, Drzewo życia, t. 1, op. cit., s. 14.
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Zaczyna jednak prowadzić dialog z Bunimem, który bardzo jasno precyzuje 
swoje żądanie zawarte w pytaniu: Dlaczego pozostałaś żywa? i stwierdzeniu: 
Przychodzę i będę przychodzić – domagam się spłaty długu24. Rachela kłóci 
się z nim: twierdzi, że jest teraz inną osobą, Racheli z getta już nie ma, próbuje 
przepędzić Bunima: ty mroczne oblicze, ty czaszko, ty trupie, zostaw mnie w spo-
koju! (…) Jesteś cierpieniem. Jesteś grozą. Jesteś popiołem25. Ponownie pojawia 
się tu także argument ułomności języka, niemożności odnalezienia właściwej 
formy dla traumatycznych wspomnień: Boję się mówić, bracie mój. Moje słowa 
będą jak krzywe, kalekie, wyblakłe puste skorupy – zbyt słabe, by ponieść nie-
pokurczoną, niewysławialną treść26. Słowami Bunima jednak przekonuje siebie 
samą, że wcale nie trzeba być geniuszem literackim, aby spróbować opowiedzieć 
z perspektywy świadka o Zagładzie. Nie musi dorównać dziełu, jakie tworzył 
Szajewicz, a które zostało zaprzepaszczone. Może pogodzić się ze skazaniem 
na ułomność, niedoskonałość: Z płonącego pałacu siłacz wynosi garście złota, 
a mrówka – tylko pyłek, ale to i tak więcej, niż nie zrobić nic. Jąkaj się, stękaj, 
mamrocz… Zachłyśnij się oceanem mowy; zanurz się w nim po czubek głowy. 
Może zbliżysz się do dna, tam, gdzie leży nasz utracony skarb”27. Prolog Drzewa 
życia czytany paralelnie z dziennikiem pokazuje, że niewątpliwie trylogia ma być 
spełnieniem przytłaczającego pragnienia zbudowania pomostu między światem 
żyjących i zmarłych28. Tej metafory żydowskiej literatury zagładowej użyła Ruth 
Wisse w odniesieniu do powojennej prozy poetyckiej Suckewera, ale z powodze-
niem można ją traktować w szerszym znaczeniu, także jako jedno z odczytań 
prozy Rosenfarb. Problem spłaty długu oraz tęsknoty za zmarłymi nie wyczerpuje 
kwestii motywacji chwycenia za pióro i napisania ponad tysiąca pięciuset stron 
o getcie. Jest jeszcze inny bardzo ważny aspekt podjęcia tej decyzji. Rosenfarb 
napomyka o tym w dzienniku, najbardziej bezpośrednio mówi także o tym we 
wprowadzeniu do swojego pierwszego tomu wydanego po wojnie:

Kiedy otworzyłam moje „wyzwolone” oczy, poczułam naszą wielką nędzę 
i wydawało mi się, że życie będzie dla nas oznaczać jedynie wspominanie. 
Z czasem jednak dotarła do mnie nowa prawda. Zobaczyłam, że droga naszej 
martyrologii nikogo niczego nie nauczyła, nasza ofiara nikogo nie oczyściła. 
Zamiast nosić nas na rękach, świat pozwala naszym świętym resztkom drżeć 
na śmietniskach zrujnowanych Niemiec i żaden naród nie podniesie głosu, aby 

24  Ibidem, s. 15.

25  Ibidem.

26  Ibidem, s. 16.

27  Ibidem.

28  Ruth Wisse, op. cit., s. 25.
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upomnieć się o nasze prawa. Stało się dla mnie jasne, że my, ci którzy przeżyli, 
mamy do spełnienia świętą misję. Musimy nauczyć kochać29. 

To jest główne przesłanie Drzewa życia: przykazanie miłości. Może to się 
wydawać paradoksem – książka opisująca straszliwe skutki nienawiści ludz-
kiej i narodowej ma nieść w sobie przesłanie miłości. A jednak tym właśnie ma 
być: ostrzeżeniem przed światem, w którym przestaje się postrzegać drugiego 
człowieka jako bliźniego. Nieprzypadkowo mottem utworu jest cytat z Księgi 
Kapłańskiej: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego30. Rosenfarb 
stara się pokazać, że zbrodnia zapoczątkowana przez Kaina osiągnęła w czasie 
Zagłady swój punkt kulminacyjny, po którym trzeba zdekonstruować biblijną hi-
storię gwałtu dokonanego na Ablu. Ludzkość jest potomstwem Kaina, ale musi 
odciąć się od jego dziedzictwa i zamienić przemoc na wzajemną troskę. Kain po 
dokonaniu mordu, gdy Bóg zapytał go: Gdzie jest brat twój Abel?31, odpowiedział: 
Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?32. Przesłaniem Drzewa życia jest 
wezwanie do tego, aby człowiek odrzucił obojętność i stał się stróżem drugiego 
człowieka: Troszcz się… troszcz się… Bądź innym Kainem. Powstań z ziemi i od-
powiedz Bogu z zachwytem: – Mój brat Abel żyje, a ja go strzegę33. W ten sposób 
powieść Rosenfarb w pełni wpisuje się w charakterystyczną dla literatury Zagłady 
redefinicję koncepcji człowieka i świata. Jak zauważa Rosenfeld: Primo Levi, 
świadomy tych odwróceń i negacji, sugeruje, dokąd mogą nas one prowadzić, 
pytając: „Nasze historie, (…) każda inna i każda pełna tragicznej, niepokojącej 
konieczności, (…) czy nie są opowieściami nowej Biblii?”34. 

Aluzji biblijnych w trylogii Rosenfarb znajdziemy wiele i nie sposób tutaj 
odnieść się do nich wszystkich, jest jednak jedna zasadnicza, której nie można 
pominąć – tytuł powieści. Drzewo Życia to jeden z fundamentalnych symboli 
znajdujących się w Torze, ważny w literaturze talmudycznej i często obecny 
również w mistyce żydowskiej. Drzewo Życia – w języku hebrajskim Ec ha-chaim 
to wedle opowieści biblijnej drzewo rosnące pośrodku Ogrodu Eden, z którego 
Adam i Ewa, podobnie jak z Drzewa Poznania Dobra i Zła, nie mogli spożywać 
owoców. Wygnanie z raju pierwszych ludzi po ich sprzeniewierzeniu się zakazowi 
i skosztowaniu owocu z Drzewa Poznania miało zapobiec sięgnięciu przez nich 
po tajemnicę nieśmiertelności. W związku z ukrytym w nim potencjałem życia 

29 Chava Rosenfarb, Di balade fun nechtikn wald, op. cit., s. 4. 

30 Księga Kapłańska 19.18.

31 Księga Rodzaju 4.9.

32 Ibidem.

33 Chava Rosenfarb, Drzewo życia, t. 3, s. 551. 

34 Alvin H. Rosenfeld, op. cit., s. 46.
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wiecznego Drzewo Życia zaczęło symbolizować Torę, ponieważ jej nauka jest 
źródłem wiecznej mądrości. Dlatego też drążki, na które nawinięty jest zwój Tory, 
nazywa się acej chajim (drzewami życia). W midraszach Drzewo Życia stanowi 
centralny element obrazu świata przyszłego: pośrodku stoi drzewo życia, cień 
swój ścieląc na całej rajskiej ziemi. Drzewo to ma smaków piętnaście tysięcy, 
a każdy inny, podobnie różnorodna jest woń tego drzewa. Ponad nim zawieszo-
ne są chmury chwały. A z czterech stron świata wieją przezeń wiatry, niosąc 
jego zapach z jednego krańca świata na drugi. Pod drzewem siedzą uczeni 
i objaśniają Torę35. Drzewo Życia wiązane jest również z jednym z najstarszych 
i najbardziej upowszechnionych symboli, występujących w żydowskiej sztuce 
kultowej – z menorą. Niektórzy wywodzą jej kształt właśnie od Drzewa Życia 
o siedmiu gałęziach. Zaś w mistyce żydowskiej Drzewo Życia stanowi strukturę 
dla boskich emanacji – sefirot:

Dziesięć sefirot tworzy mistyczne Drzewo Boga albo Drzewo Boskiej Mocy; 
każda z nich jest jakoby gałęzią, wspólny zaś dla nich korzeń jest nieznany i nie-
poznawalny. En-Sof36 to nie tylko ukryty korzeń wszelkich korzeni, ale również 
sok drzewa krążący we wszystkich gałęziach. Tak więc każda z części drzewa, 
przedstawiająca jeden z mistycznych atrybutów Boga, żyje nie sama z siebie, lecz 
czerpie życie z En-Sof, Boga ukrytego. (…) owo Drzewo Boga stanowi jednocześnie 
strukturę wszystkich światów; rośnie ono we wszelkim stworzeniu i rozpoście-
ra swe gałęzie na wszystkie strony. Dlatego tu, na dole, w świecie ziemskim, 
wszystko trwa tylko dzięki temu, że żyje w nim i trwa coś z owej mocy sefirot37. 

Tytuł powieści Rosenfarb odsyła zatem do całego spektrum różnorodnych 
znaczeń o bardzo długiej tradycji i nieoczywistej wymowie. Czy możemy się jednak 
pokusić o jakąś konkretną interpretację tytułowego drzewa życia? 

Przede wszystkim warto zauważyć, że pojedyncze drzewo, wiele drzew, las 
stanowią niezwykle istotne motywy w twórczości Rosenfarb, nie tylko w trylogii 
poświęconej łódzkiemu gettu, ale również w jej poezji, a także w dzienniku. Jej 
debiutancki tom wierszy nosi tytuł: Di balade fun nechtikn wald (Ballada o wczo-
rajszym lesie). Tytułowy poemat liczący ponad 70 strof opowiada o spalonym lesie:

35 Louis Ginzberg, Legendy żydowskie. Księga Rodzaju, tłum. Jerzy Jarniewicz, Warszawa 1997,  
s. 36.

36 En-Sof (inna pisownia: Ein-Sof) – Nieskończoność, mistyczne imię Boga, kryjące w sobie najbar-
dziej niepojęty dla człowieka aspekt boskości, która kryje w sobie zarówno Nicość jak i doskonałą 
Pełnię; otchłań prześwitująca poprzez szpary we wszelkim stworzeniu (Gershom Sholem, Misty-
cyzm żydowski, tłum. Ireneusz Kania, oprac. Michał Galas, Warszawa 1997, s. 271).

37 Gershom Sholem, op. cit., s. 268.
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Wczoraj spłonął las,
Dziś pogorzelisko.
Wczoraj żyły drzewa,
Dziś tylko ich groby.

Wczoraj spłonął las,
Dziś – nie ma już lasu.
Tylko sęki osmolone wyzierają
z niegdysiejszych pni38.

W dalszej części poematu pojawia się obraz samotnej sosny, która ostała się 
na pogorzelisku i pragnie otrząsnąć się z ciążącego jej popiołu. Towarzyszy jej 
świadomość, że z pożogi ostała się właśnie ona – niepozorna sosenka, a legli 
znacznie potężniejsi – dęby i lipy. To ona zatem musi opowiedzieć o bogactwie 
niegdysiejszego lasu:

Co ma począć samotna sosna
Poza innych drzew wspominaniem,
Śpiewać może o życiu szumiącego lasu,
Który dopiero wczoraj tu stał.

Co ma począć samotna sosna
Z popiołem gałęzi dębowych,
Poza snuciem opowieści o życiu dębów
i ich tajemnicach? Ale komu opowiadać?

Kiedy wszystkie sosny odeszły
I samotny jest jej język sosnowy (…)39.

W wypadku tego poematu metafora drzewa nie nastręcza żadnych problemów 
interpretacyjnych – wypalony las to oczywiście naród żydowski, a samotna sosna 
to postać samej autorki, która zmaga się z ciężarem przeszłości i przymusem 
opowiadania o niej i to w języku, którego ogromna część użytkowników została 
zgładzona. 

W dzienniku drzewo pojawia się zaraz w pierwszym dniu zapisków – 6 maja 
1945 r. Jest to realne drzewo stojące za oknem w obozie DP Bergen-Belsen: 

Siedzę przy oknie. Na zewnątrz stoi wielkie drzewo. Jego gałęzie sięgają 
do nas, do drugiego piętra, a nawet jeszcze wyżej. To jest wiśnia. Zieleni się tą 

38  Chava Rosenfarb, Di balade fun nechtikn wald, op. cit., s. 34.

39  Ibidem, s. 36.
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czystą zielenią wiosny. Kwitnie. Tak wiele drzew już widziałam… Tyle zielonych 
drzew… A przecież to jest pierwsze drzewo, które widzę40.

Podobny opis, choć rozbudowany i upoetyczniony, otwiera prolog Drzewa 
życia, kiedy Rachela patrzy na samotną wiśnię za oknem:

Jedna jedyna, samotna, twardo stała przy płocie, który oddzielał linię ko-
lejową od ulicy. Wyglądało, jakby ta wiśnia obawiała się przestrzeni torowiska 
i chaotycznych wiatrów tańczących wokół niej. Przytłaczająca bezdomność 
uciskała rozgałęzione z natury drzewo i przyciskała je do źle wyheblowanego 
policzka płotu. Tylko dwie z jego gałęzi – te najsilniejsze i największe – wspięły 
się ponad płot i dosięgły okna Racheli jak dwa uniesione palce wskazujące41. 

Ta wiśnia rosnąca w Brukseli okazuje się pomostem łączącym bohaterkę 
prologu z rzeczywistością getta: 

Wiosną (…) kiedy rozkwitało, przypominała sobie wiśnię, którą znała z getta. 
Te dwie wielkie gałęzie ubrane w kwitnące rękawy przyciągały jej wzrok i nie 
pozwalały dostrzec czegokolwiek innego niż odświętność białych kwiatów na 
tle mroków getta. Ukwiecone palce wskazywały, dokąd powinny jechać jej po-
ciągi, a kiedy wiatr je kołysał, Rachela wyraźnie słyszała, jak szepczą do niej: 
taaam! taaam!42

Kawałeczek dalej, nadal w prologu, pojawia się jednak pierwszy sygnał sym-
bolicznego znaczenia tej wiśni powracającej wielokrotnie na kartach powieści. 
W czasie kłótni z nawiedzającym jej pamięć Bunimem drzewo za oknem nabiera 
już kształtów menory: a spójrz na drzewo naprzeciw mego okna. Teraz spadają 
z niego płatki. Wkrótce będzie wyglądać jak zielona menora z czerwonymi, 
połyskującymi wiśniami niczym światłami43. Dokładnie taki obraz owocującej 
wiśni powraca w ostatnim rozdziale Drzewa życia, tuż przed likwidacją kryjówki 
bohaterów powieści i ich śmiercią bądź wywózką do Auschwitz. Kiedy wychodzą 
oni ostatniej nocy z piwnicy na podwórko przy Lutomierskiej widok wiśni ich 
hipnotyzuje, zrywają ostatnie owoce czerwieniejące na jej czubku. Wtedy też 
pojawia się bezpośrednie odniesienie do Ec ha-chaim, kiedy Estera – matka 
urodzonego niedługo przed likwidacją getta niemowlęcia – przypomina sobie, 
że wiśnia ta była określana właśnie tym mianem: 

Popatrz na to drzewo, Isroelu – spojrzała w górę, a pozostali mechanicznie 
podnieśli oczy na gałęzie: – Berkowicz powiedział mi, że ten Żyd, który strzegł  

 

40  Chava Rosenfarb, Teg…, op. cit. s. 83.

41  Chava Rosenfarb, Drzewo życia, t. 1, op. cit., s. 14.

42  Ibidem.

43  Ibidem, s. 16.



600

drzewa, nazywał je Ec ha-chaim… – w tym miejscu zadrżała konwulsyjnie, a ślina 
popłynęła jej z ust: – Tracę rozum ze strachu… o dziecko44.

W finalnej scenie trylogii jedna z zerwanych na Lutomierskiej wiśni trafia do ust 
Rumkowskiego, który razem z innymi jedzie w bydlęcym wagonie do Auschwitz:

Abramek zaczął wymachiwać rękami, aby uwolnić się od ciała Rumkowskiego, 
który leżał na nim. W końcu mu się to udało. Sięgnął dłonią do chlebaka obok 
swoich nóg i wyciągnął z niego mały garnuszek. Dotknął kolan starca: – Tu, 
panie Prezesie, niech pan weźmie wiśnię z naszego drzewa… to uraduje serce. 
Wagon zadrżał, zaskrzypiał i ruszył z miejsca45. 

Jak zatem możemy odczytywać puentę powieści w świetle symboliki Drzewa 
Życia? Według mnie kluczem do zrozumienia jej jest sama forma tytułu. Do ję-
zyka jidysz nazwa hebrajska Ec ha-chaim została przyswojona, w brzmieniu Ejc 
hachaim jest słowem rejestrowanym przez słowniki, powszechnie stosowanym 
i rozumianym. Dlaczego więc Rosenfarb nie zastosowała tej oczywistej formy 
o starożytnym, biblijnym pochodzeniu, ale zastąpiła ją wersją der bojm fun lebn. 
Dla każdego, kto zna jidysz, będzie to zastanawiające i ja sama w czasie prac 
nad tłumaczeniem powieści byłam wielokrotnie pytana o to, dlaczego tytuł nie 
brzmi Ejc hachaim? Moim zdaniem jest to bardzo świadoma decyzja autorki, 
kryjąca w sobie przesłanie utworu. Rosenfarb odrzuca biblijne drzewo, ponie-
waż wymową jej dzieła nie ma być apologia życia wiecznego. Wręcz przeciwnie, 
domaga się ona dowartościowania ludzkiego życia doczesnego. To ono dla niej 
jest najwyższą wartością, o którą trzeba się troszczyć, którą należy doceniać. 
Uważam, że jej manifest ideologiczny, będący jednocześnie wykładnią interpre-
tacyjną całej trylogii, zawarty został w ostatnim rozdziale powieści – w testa-
mencie lekarza Michała Lewina, skierowanym do jego nienarodzonego jeszcze 
syna, a tak naprawdę będącym przesłaniem dla następnych pokoleń ludzkości 
żyjących już z doświadczeniem Zagłady. Pomimo doświadczenia przez autorkę 
w getcie skutków krańcowego upodlenia człowieka Drzewo życia nie jest wyrazem 
zwątpienia w sens bytu ludzkiego i świata, który on tworzy. Wręcz przeciwnie, 
pozostaje wezwaniem do heroizmu moralnego, ale nie w imię nadziei związanych 
z życiem pozagrobowym, ale w imię doczesności, dlatego Drzewo Życia nie jest 
tutaj Ejc hachaim tylko der bojm fun lebn:

Tym samym błogosławię też ludzką cywilizację, te osiągnięcia ludzkiego umy-
słu, które człowiek może wykorzystać dla swojego dobra i dla dobra innych. W tej 
chwili błogosławię ludzkie ręce, które literami i czynami wypełniły treść słowa 
„życie”, a przeklinam te ręce, które literami i czynami wypełniły słowo „śmierć”. 
(…) Nie wierzę w życie pozagrobowe. Ale wyznaję koncepcję transcendentalnego, 
kolektywnego „ja” ludzkości, które jest wieczne, jak wieczna będzie ludzkość. 

44  Chava Rosenfarb, Drzewo życia, t. 3, s. 548.

45  Ibidem, s. 555.



(…) Dlatego pozwalam sobie wierzyć, że będziemy z tobą, który nadejdziesz po 
nas. „Non omnis moriar” – nie całkiem umrzemy, a ty nie całkiem będziesz się 
mógł od nas uwolnić. Dlatego powinieneś również wiedzieć, że wraz z naszą 
zagładą również i ty częściowo uległeś zagładzie. Oby ta wiedza przyniosła ci 
uzdrowienie, mój dziedzicu. Pewnie słowa te wydadzą ci się zbyt aroganckie. 
Zbyt patetyczne i zbyt umoralniające. Nie, nie jestem kaznodzieją, prorokiem ani 
sędzią. (…) I z błaganiem przypominam ci to stare, niewypełnione przykazanie: 
Nie zabijaj! Mój synu, realizując je nie wyeliminujesz śmierci ze świata natury, 
ale – uczyń sobie tę przysługę – nie bądź za nią współodpowiedzialny46.

      

46  Ibidem, s. 550–551.
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Trzeci tom powieści Chavy Rosenfarb Drzewo życia obejmuje najtragiczniejszy 
okres historii łódzkiego getta – od stycznia 1942 roku, gdy rozpoczęły się wy-
wózki mieszkańców żydowskiej dzielnicy w Litzmannstadt do ośrodka zagłady 
w Chełmnie nad Nerem, po likwidację getta w sierpniu 1944 roku. Bohaterowie 
opowieści, znani z poprzednich tomów, mierzą się z najtrudniejszymi wyborami.  
Tom kończy się w momencie deportacji ze stacji Radegast do Auschwitz-Birke-
nau. Zgodnie z życzeniem autorki kolejne strony pozostają puste, co oznacza 
niemożność artykulacji doświadczenia obozów. Książkę zamyka klamra – powrót 
do początku, do życia.

Podstawą polskiego tłumaczenia powieści było wydanie w języku jidysz z 1972 
roku. Nad przekładem trzeciego tomu ponownie pracowało czworo znakomitych 
tłumaczy: Joanna Lisek z Uniwersytetu Wrocławskiego, Magdalena Ruta i Marek 
Tuszewicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Natalia Krynicka z Biblioteki  
im. Medema w Paryżu. Do tego wydania zdecydowaliśmy się dodać dziennik 
pisany przez Chavę Rosenfarb od 6 maja do 1 września 1945 roku, który do-
skonale uzupełnia powieść, a także artykuł Joanny Lisek będący komentarzem 
puentującym monumentalne dzieło pisarki.

Trzeci tom powieści, podobnie jak poprzednie, został opatrzony przypisami, 
które pozwolą czytelnikowi lepiej zrozumieć kontekst opisywanych w książce 
wydarzeń. Oprócz Chaima Mordechaja Rumkowskiego, Przełożonego Starszeń-
stwa Żydów w Litzmannstadt, i Hansa Biebowa, szefa niemieckiej administracji 
getta, na kartach książki pojawiają się inne historyczne postaci, m.in. Chaim 
Widawski.  W niektórych wypadkach w przypisach pomagamy odszyfrować 
informacje o osobach, które były inspiracją pisarki. 

Głównym źródłem pozwalającym komentować poszczególne fakty była Kro-
nika getta łódzkiego / Litzmannstadt Getto 1941–1944, t. 1–5 (Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, 2009). Cennym uzupełnieniem były: Encyklopedia getta. 
Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego (Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Łódzkiego, 2014), zapiski Jakuba Poznańskiego (J. Poznański, Dziennik 
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z łódzkiego getta, Warszawa 2002), dzienniki Józefa Zelkowicza (J. Zelkowicz, 
Notatki z getta łódzkiego 1941–1944, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
Łódź 2016) i Dawida Sierakowiaka (D. Sierakowiak, Dziennik, wyd. II, Żydowski 
Instytut Historyczny, Warszawa 2016) oraz wspomnienia ocalałych z Zagłady. 
Za pomoc w rozwikłaniu kilku wątpliwości dziękujemy Ewie Wiatr i Adamowi 
Sitarkowi z Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego.

Bazą podstawowych informacji dotyczących tradycji, religii i literatury jest 
Polski Słownik Judaistyczny umieszczony na stronie Żydowskiego Instytutu 
Historycznego im. E. Ringelbluma. 

Publikacja trzeciego tomu powieści Chavy Rosenfarb ukazuje się dzięki 
wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przyznało na 
jej wydanie grant w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, oraz 
Urzędu Miasta Łodzi.

Książka nie mogłaby się ukazać bez życzliwości, a także pomocy finansowej 
pani Goldie Morgentaler, córki Chavy Rosenfarb, która z entuzjazmem wspiera 
ten projekt od samego początku.

Dziękujemy również recenzentom naukowym książki: prof. dr hab. Monice 
Adamczyk-Garbowskiej oraz dr hab. Małgorzacie Domagalskiej.
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