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PROLOG 
 

12 czerwca 1961 roku, Pobrzeże Szczecińskie 
 

Zbliżał się do granic wytrzymałości fizycznej 

i psychicznej. Chwiał się na nogach, przed oczami migotały 

mu ciemne plamki, a myśli zasnuwała coraz gęstsza mgła. 

Nagle w jego głowie pojawił się szalony pomysł. Podjął de-

cyzje. Nie czekaj biernie na rozwój wypadków! Podejmij ry-

zyko! Zaatakuj! Zwycięż! Takich prawideł go uczono; takie 

pryncypia wpajano mu podczas szkolenia. Konsekwentne 

przestrzeganie tych reguł pozwoliło mu przetrwać najtrudniej-

sze chwile jego życia. 

Nadludzkim wysiłkiem przezwyciężył ból, wykrzesując 

resztki sił z wycieńczonego ciała. Zdecydował się na odważny 

czyn, chociaż wydawał mu się on czystym szaleństwem. 

W tym szaleństwie tkwiła jednak pewna metoda – zaskocze-

nie. W przypadku niepowodzenia wróci do punktu wyjścia. 

W wypadku sukcesu jego egzystencja nabierze nowego wy-

miaru. 

Włożył milicyjny mundur, otrzepał spodnie z piasku 

i przeczesał włosy palcami. Powietrze przeszył dźwięk syre-

ny, błyskały światła. Zbliżał się ambulans. 

Nie mógł sobie teraz pozwolić na popełnienie choćby naj-

mniejszego błędu; nie mógł pozwolić sobie na pomyłkę. 

Przystanął na poboczu, podniósł do góry rękę. Karetka za-

trzymała się przy skraju drogi, kierowca opuścił szybę. 

Teraz! Teraz albo nigdy!  

Zaatakował.  
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I 

SPOPIELAŁE UCZUCIA 

 

Wrzesień 1939 roku, Tomaszów Mazowiecki 
 

Zapowiadał się kolejny słoneczny dzień. Dzień jak co 

dzień, a jednak trochę inny niż wszystkie. 

Panował spokój, królowała martwota. Przyroda zastygła 

w bezruchu. Wiatr przygasł, ptaki ucichły. Świat wstrzymał 

oddech. Trwała sławetna cisza przed burzą. Pomimo impasu 

wyczuwało się napięcie. Piloci tkwili w kabinach, oczekując 

rozkazów. Nagle w słuchawkach zabrzmiała komenda: 

– Uruchamiać! Odpalać! Start po gotowości! 

Skończyły się żarty. Trzeba się było nieźle uwijać. Rozpo-

czął się koncert na cztery ręce. Opadły osłony kabin. Rozruch 

silników trwał bardzo krótko, momentalnie rozległ się roz-

dzierający bębenki słuchowe hałas. Odnosiło się wrażenie, że 

wszystko wokół drży i dudni – ziemia i niebo. Włączono do-

palanie, samoloty nabierały prędkości i odrywały się od płyty 

lotniska jeden po drugim. Stalowe albatrosy wysunęły wypo-

lerowane dzioby do przodu, rozpostarły skrzydła i plując 

ogniem z dysz dopalaczy, poszybowały ku słońcu. Zakołowa-

ły nad lasem i odleciały w kierunku Łodzi. Przez moment 

były widoczne jako czarne punkciki na czystym błękitnym 

niebie. Zniknęły za horyzontem, pozostawiając za sobą długie 

białe smugi. 



6 
 

Niedługo rozpęta się piekło; wkrótce spetryfikowany świa-

towy ład ulegnie zagładzie. Potem już nic, ale to zupełnie nic 

nie będzie takie samo. 

*** 

Dzieciństwo Dominika było spokojne i przepełnione miło-

ścią. Malec zachowywał się beztrosko i spontanicznie. Był 

trochę urwisem, trochę przylepą spragnionym rodzinnego 

ciepła. Zadziorą, którego wszędzie było pełno. Energia wprost 

go rozpierała; dokazywał i wciskał nosek w każdy zakamarek. 

Wiercił się, swawolił, pokazywał język i przeklinał siarczy-

ście. Interesowało go wszystko, zadawał setki, czasem niewy-

godnych, pytań. 

Ojciec malca pracował w kotłowni. Mężczyzna szuflował 

węgiel do pieca, uzupełniał wodę w kotłach, rusztował paleni-

ska oraz wynosił żużel i popiół. Matka tymczasem zajmowała 

się domem i wychowaniem syna. 

Pomimo braku wielu udogodnień familia przekształciła 

skromne mieszkanko w przytulne gniazdko. W domowych 

pieleszach panowała harmonia; sprawy układały się pomyśl-

nie; snuto plany na przyszłość. Rodzina wkrótce miała się 

powiększyć. Brzuch był już zauważalny, widocznie się za-

okrąglił. Do porodu zostały trzy miesiące. Maluch w łonie 

matki wiercił się, dawał mocne kuksańce i chwytał rączkami 

sznur pępowiny.  

Marzenia, oczekiwania, zakusy na przyszłość. Ojciec, mat-

ka, syn… córka? Czyż nie byłoby cudownie? Kompletny 

klan; pełnia szczęścia. A może urodzi się drugi urwis? Nie-

ważne. Oby tylko dziecko było zdrowe, mądre i spokojne.  

Nadszedł tragiczny wrzesień 1939 roku. Tego dnia słońce 

delikatnie się jarzyło, wiał też lekki wietrzyk. Niebo mieniło 
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się krystalicznymi odcieniami błękitu. Chciało się żyć. Nikt 

nie przeczuwał niczego złego. 

Ojciec wrócił do domu po nocnej zmianie. Mężczyzna 

zjadł trzy jajka na miękko i pajdę chleba posmarowaną smal-

cem, a następnie popił zbożową kawą z mlekiem.  

Matka krzątała się po kuchni. Była rozdrażniona, odczuwa-

ła w klatce piersiowej dziwne napięcie, coś w rodzaju uścisku. 

Na jej twarzy odmalowywał się smutek, duszę trawiła nie-

pewność, czuła niepokój. Wokół jej serca zagnieździł się lęk. 

Strach związany był z przyszłością, z oczekiwaniem tego, co 

ma nastąpić. Z wolna oganiało ją przerażenie. Z trudem po-

wstrzymywała cisnące się do oczu łzy. „Wojna! Schleswig 

Holstein. Westerplatte. Warszawa, Wieluń w gruzach!” – ko-

łatało jej w głowie.  

– Kiedy zaatakują Łódź? – zadawała sobie samej retorycz-

ne pytanie. Miała cichą nadzieję, że nigdy. 

Pozbierała ze stołu talerzyki, kubki i sztućce, włożyła je do 

zlewu i odkręciła kurek. Z kranu popłynął mocny strumień. 

Umyła naczynia i ułożyła je na suszarce. Chwyciła za miotłę, 

którą bardzo szybko odłożyła, gdyż zrobiło jej się słabo. 

Spryskała twarz wodą, podeszła do okna i otworzyła lufcik. 

– Zmykaj na podwórko! Pobaw się z kolegami, pobiegaj za 

piłką! Już cię tutaj nie ma! – bąknęła do syna i zadziornie 

zdzieliła malca ścierką. 

Podeszła do pieca, postawiła na rozgrzanej płycie patelnię 

z pokrojoną w kostkę słoniną i poćwiartowaną cebulą. Wy-

ciągnęła z kredensu stolnicę do zagniatania i wałkowania cia-

sta i położyła ją na stole. 

– Jeszcze tu jesteś? – zdziwiła się, widząc kręcącą się po 

kuchni pociechę.  
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Dominik marudził, ociągał się, by w końcu capnąć wiader-

ko, grabki i łopatkę. Wychodząc z kuchni, rzucił w kierunku 

rodzicielki ukradkowe spojrzenie. Pochylała się nad drewnia-

nym blatem. Wyrabiała kleistą, elastyczną masę. Łzy napły-

wały jej do oczu, toczyły się po policzkach i lądowały w cie-

ście. Pomyślał, że dzisiaj kopytka będą słone. 

Samoloty obrały kurs. Niedługo pojawią się nad miastem. 

Z radia płynęła muzyka; zegar tykał, czarne wskazówki 

przesuwały się po cyferblacie. Piasek przesypywał się 

w klepsydrze przez wąski kanalik. Ziarenka kwarcu ocierały 

się o siebie. W kuchni rozchodził się zapach smażonej cebuli 

i przypraw. Aromat przyjemnie drażnił nozdrza. 

– Uważaj na siebie! – krzyknęła jeszcze do chłopca, gdy 

opuszczał mieszkanie. 

Skinął głową w odpowiedzi. 

Rodzicielka stale się o niego martwiła. Bezustannie oba-

wiała się jakiegoś nieszczęścia. Nie dopuszczała do siebie 

myśli, że mogłoby przytrafić mu się coś złego. Kiedy złościł 

się z powodu jej nadopiekuńczości, tłumaczyła mu, że robi to 

tylko dlatego, że bardzo go kocha. 

Kobieta nie zdawała sobie sprawy, że za chwilę jej syn po-

zostanie jedynym członkiem rodziny zdolnym przedłużyć ich 

linię genealogiczną. 

Dominik z kolei nie miał pojęcia, że już nigdy nie ujrzy 

matki żywej; nigdy więcej nie napełni żołądka zroszonymi 

łzami, okraszonymi skwarkami i omaszczonymi cebulką klu-

skami. Pozostało mu zaledwie kilkadziesiąt minut sielskiego 

żywota – takiego, jaki dotychczas wiódł. 

Za pół godziny uderzą jak grom z błękitnego nieba. Do-

słownie.  
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Dominik zamknął drzwi, przemierzył korytarz, zbiegł po 

schodach i znalazł się na podwórku. Dziarsko ruszył na plac 

zabaw. Chwilę pobujał się na huśtawce. W piaskownicy po-

czuł się jak w krainie marzeń. Budował zamki, lepił babki 

i przesypywał kwarcowe ziarenka z wiaderka do foremek. 

Chwilę później podwórkowi kopacze postawili go na bramce, 

a sami wściekle hasali po murawie. W pewnym momencie 

silnie kopnięta piłka poturlała się w dół ulicy.  

– Dominik, na co czekasz?! Zasuwaj po piłę! Pospiesz się, 

kurduplu! – wrzeszczeli koledzy. 

Puścił się wybrukowanym deptakiem. Pędził, wychylając 

się na boki, by ominąć przechodniów. Z naprzeciwka nadjeż-

dżała furmanka. Woźnica rozpuścił lejce i strzelał z bata. Ko-

była z rozwianą grzywą rwała z kopyta. 

– Z drogi, psubraty! – darł się furman, zdzieliwszy batem 

szkapę po zadzie. Mocno. Raz i drugi.  

Wariat?! Furiat?! Czyżby opił się szaleju?  

Dominik zwinnie uskoczył w bok, przepuścił rozpędzony 

zaprzęg i kontynuował poszukiwania. Dotarł do ruchliwego 

bulwaru. Rozejrzał się w prawo i w lewo, zastanawiając się, 

gdzie podziała się piłka. Czyżby potoczyła się w zarośla po 

drugiej stronie ulicy? Przekroczył jezdnię i zagłębił się 

w chaszcze. 

Piloci skierowali samoloty dziobami delikatnie w dół. 

Oczom awiatorów ukazały się prostokąty pól, niteczki dróg, 

wijące się wstęgi rzek i maleńkie domy przywodzące na myśl 

pudełka zapałek. Dłonie przesunęły się w stronę dźwigienek, 

przycisków, klawiszy i pokręteł; palce wskazujące spoczęły 

na spustach. Za chwilę na wybrane cele polecą dziesiątki ton 

trotylu i prochu uwięzionych w żelaznych pancerzach. Naj-
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pierw bomby miały spaść na lotnisko Lublinek i rejon Dworca 

Kaliskiego. W pobliżu miejsca, w którym zaginęła piłka.  

Wkrótce sielankę zastąpi gehenna.  

Jarzyło się słońce, wiał lekki wietrzyk. Niebo mieniło się 

krystalicznymi odcieniami błękitu. Gdzieś niedaleko rozległo 

się wycie syreny.  

Do uszu malca dobiegł złowieszczy odgłos. Gniewne, ka-

sandryczne pomruki się nasilały. Powietrze huczało i drżało 

od przejmującego hałasu. Przyłożył dłoń do czoła i zerknął 

w niebo. Ujrzał je. Trudno byłoby przeoczyć mrowie samolo-

tów. O rany! Aż tyle ich jest? Urządzają pokaz? Piknik lotni-

czy nad Łodzią? 

Nadciągały eskadry latających maszyn. Messerschmitty 

rozsypały się po nieboskłonie jak szarańcza. Ciężkie, wielo-

silnikowe bombowce o dużym udźwigu ubezpieczały my-

śliwce wielozadaniowe. Kadłuby szturmowców połyskiwały 

w promieniach słonecznych żywym srebrem. Na stateczni-

kach junkersów mieniły się czerwone pasy z białymi kołami 

i swastykami obróconymi o czterdzieści pięć stopni. Maszyny 

zanurkowały i zbliżyły się do celów. W słuchawkach rozległa 

się komenda „Pal!” Przesunięto dźwigienki, naciśnięto klawi-

sze, palce wskazujące pociągnęły spusty. 

Rozpoczęło się natarcie. Zagdakały działka pokładowe, 

armatki bluznęły ogniem, kaemy zaterkotały długimi seriami, 

otwarły się luki – spod obłych brzuchów wypadły śmiercio-

nośne ładunki. Na miasto posypał się deszcz pocisków burzą-

cych i zapalających.  

Rozległ się przeraźliwy świst – ogromna bomba grzmotnę-

ła o twarde podłoże. Potężna eksplozja wyrzuciła w górę fon-

tannę ziemi i potrzaskanych płyt chodnikowych. Przerażony 
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malec przylgnął ciałem do gruntu i intuicyjnie zasłonił głowę 

rękami. Posypał się na niego grad kamieni, płaty tynku i pia-

sek. 

Następował błysk za błyskiem, huk za hukiem; tumany ku-

rzu i strzępy murawy fruwały w powietrzu. Wyrwane 

z korzeniami drzewa runęły na poorane pociskami podłoże. 

Odgłosy detonacji mieszały się z brzękiem tłuczonego szkła. 

Pękały mury, zapadały się sklepienia, rozpryskiwały witraże, 

dachówki roztrzaskiwały się o granitowe kostki. Domy roz-

padały się z hukiem, grzebiąc ludzi pod stosami gruzu. 

Miasto wyglądało jak wielka pochodnia. Podmuchy wiatru 

związane z szalejącym pożarem rozniecały pożogę. Nad bu-

dynkami unosiły się kłęby gęstego duszącego dymu. Trujące 

wyziewy wdzierały się w nozdrza, pył drapał w gardłach, 

a oczy łzawiły. Ze stert gruzów obróconych w perzynę do-

mów wyglądały pogruchotane meble; przez pozbawione fu-

tryn okien – jak z pustych oczodołów – powiewały podarte 

prześcieradła; w powietrzu unosił się puch z rozprutych pie-

rzyn i poduszek. Drzwi dyndały na zwichrowanych zawia-

sach, a za nimi ziała przepaść; schody prowadziły donikąd.  

Rozległ się ciągły, modulacyjny dźwięk syren. Wyły alar-

my, trąbiły klaksony, dzwony kościelne biły na larum. Samo-

chody strażackie wchodziły z piskiem opon w wiraże, ambu-

lanse pędziły na sygnale. Spłoszona szkapa z zaprzęgiem po-

mknęła w dół ulicy, taranując wszystko na swojej drodze. 

Rozwiana grzywa zwierzęcia tliła się, sypiąc iskrami. 

Płacz i lament dało się słyszeć dopiero wtedy, gdy umilkły 

eksplozje. Na twarzach mieszkańców odmalowywało się 

przygnębienie. Miejsce pogody ducha zajęła trwoga; niemoc 

ogarnęła ciała. Łodzianom potężne szczęki imadeł ścisnęły 
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serca. Tam gdzie przed chwilą wznosiły się domy, teraz stały 

ruiny, ziały potężne leje i kratery. Bomby podziurawiły jezd-

nie i uszkodziły wodociągi. Druty telefoniczne splątały się 

z przewodami; z roztrzaskanego hydrantu tryskała woda; 

z popękanych rur ulatniał się gaz; kable iskrzyły. 

Zagłada! Pogrom! Oskalpowane dachy, wypatroszone 

mieszkania, ulice zasypane gruzem, kościoły bez wież. Ze-

rwany bruk, wypaczone tory, wygięte szyny, zwalone mosty. 

Ziemia nasiąkła posoką. Twarze trupów były nienaturalnie 

wykręcone, kończyny zdeformowane. Zewsząd dobiegały jęki 

rannych. Zszokowany mężczyzna, któremu urwało dłoń, pę-

dził alejką. Z konara drzewa zwisało ciało martwej dziew-

czynki – z głowy i szyi dziecka kapała krew; czerwone pa-

semka zabarwiły długie blond włosy. Zbryzgana krwią twarz 

wykrzywiła się w grymasie przerażenia, który odebrał jej całą 

urodę. 

Ocaleni zbili się w gromadkę wokół ruin kościoła. Wielu 

było w szoku, część popadła w odrętwienie. Opuścili głowy, 

wzrok wbili w ziemię. Markotni, przygnębieni, zdruzgotani. 

Zdejmowali czapki, żegnali się, padali na kolana.  

– Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nad nami! – błagali. 

Pośród zgliszczy pojawił się ksiądz w podartej sutannie.  

– Cierpienie jest karą za grzechy. Podejdźcie do mnie, 

złóżcie dłonie, zmówimy modlitwę. Miejcie wiarę w Bogu. 

On jest naszym ratunkiem i wybawieniem. Pan ocali nas 

przed zatraceniem. Powiadam wam; zapamiętajcie moje sło-

wa: Łódź się odrodzi. Powstanie z gruzów i popiołów, lecz 

będzie inna. Polska! Wolna od żydostwa, faszystów, pluga-

stwa i rozpusty – pocieszał strapionych. 
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Wiatr roznosił prochy zmarłych. Popiół – wypalona mate-

ria – wskazywała na kruchość ludzkiego życia. Popiół był nie 

tylko końcem, lecz również początkiem. Wstąpieniem na dro-

gę przemian i nawrócenia. 

Opadał kurz, rozwiewał się dym. Niebo nad ludzkimi gło-

wami, pełne jasnego błękitu, znów emanowało spokojem. 

Powrócił śpiew ptaków, rzeka wciąż płynęła pradawnym ko-

rytem, woda muskała brzegi, niepomna na ludzkie dramaty.  

Zamki z piasku uformowane na wzór dziecięcej fantazji 

zostały zmiecione silnym podmuchem. W błysku wybuchów 

i rozprysków pocisków obraz szczęśliwej familii rozpadł się 

na setki tysięcy kawałków. Nikt już nie zdoła go poskładać 

w całość. Stało się to niemożliwe z powodu śmierci – nieży-

wego nikt ani nic nie wskrzesi. 

Z kamienicy, w której mieszkał Dominik, pozostało cegla-

ne rumowisko. Z betonowych odłamów gruzu sterczały po-

skręcane druty; wnętrze domu strawił ogień.  

Rzeczywistość okazała się brutalna – stracił rodziców. Na-

stępnego dnia zwęglone ciała ojca i matki wrzucono do głę-

bokiej mogiły z niegaszonym wapnem. Dopełnił się także 

żywot nienarodzonego dziecka, maluszka dopiero oczekują-

cego przyjścia na ten łez padół. Malca, który pragnął prze-

drzeć się przez krocze matki wyjącej w tym czasie z bólu. 

Płodu przekształconego w niemowlę ciekawe świata, chcące 

zaczerpnąć pierwszego haustu świeżego powietrza. Dziecina 

już nie przekręci się w łonie matki, nie zamacha rączkami, nie 

kopnie.  

Dominik nigdy wcześniej nie doświadczył głodu; nikt go 

nigdy nie prześladował; nie martwił się o jedzenie i miejsce 
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do spania. Co z nim teraz będzie? Kto poda mu pomocną 

dłoń? Skąd nadejdzie wsparcie? 

Odpowiedzi brzmiały: „Nikt! Znikąd!”. Brutalna prawda 

dzwoniła mu w uszach: „Radź sobie sam!”. 

Przypominało to senny koszmar, tylko tyle że działo się 

naprawdę.  

Został sierotą. Bez bliskich, krewnych, bez mienia. Jak 

samotne drzewko z przetrąconymi gałązkami, obdarte z kory, 

o wątłych korzeniach, rosnące na ugorze. Szanse na przeżycie 

miał nikłe. 

Stał pośród morza jeszcze dymiących zgliszcz, patrząc tę-

po przed siebie. Kręciło mu się w głowie, czuł w ustach meta-

liczny posmak. Miał na sobie krótkie spodenki i koszulkę, na 

nogach – zniszczone tenisówki. W jego oczach można było 

dostrzec ogrom przeplatających się emocji: złość, żal, smutek, 

niepewność. Przeczuwał, że jego życie nigdy już nie będzie 

takie jak przedtem. 

Wkroczył na drogę usianą cierniami. Nadchodził czas cier-

pienia, prześladowań i bolesnych doświadczeń. 

 

*** 

Tu i ówdzie stawiano opór. Pomiędzy zrujnowanymi bu-

dynkami przemykali żołnierze w zakurzonych mundurach, 

z orzełkami na czapkach. Walczyli za Polskę! Za ojczyznę! 

Za naród! Do ostatniej kropli krwi! 

Odzywała się artyleria, wybuchały granaty, gdakały ceka-

emy, działka raziły ogniem. Walczono, wypatrując na niebie 

francuskich i angielskich samolotów, które upokorzyłyby 

agresora. Nic takiego jednak nie nastąpiło. Wypięto się na 
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Polskę, sojusze nic nie znaczyły. Brutalna prawda brzmiała: 

„Radźcie sobie sami!”. 

Prysnął mit o mocarstwowości, o militarnej potędze, 

o dumie narodu. Władze podkuliły ogon i czmychnęły z kraju. 

Prezydent, Naczelny Wódz i premier przekroczyli granicę 

z Rumunią. Obrona terytorium Polski przed agresją militarną 

wojsk Trzeciej Rzeszy trwała zaledwie miesiąc. 

W międzyczasie Rosjanie dźgnęli nas w plecy.  

W pierwszym tygodniu po nalotach życie gospodarcze Ło-

dzi praktycznie zamarło. Odór rozkładających się ciał 

i zapach spalenizny rozchodziły się w powietrzu. Brakowało 

opału i nie było dostaw prądu; woda nie płynęła z kranów. 

Tramwaje nie kursowały, urzędy pozamykano, witryny skle-

pów zabito deskami, a żywność złupiono. Ceny chleba hor-

rendalnie podskoczyły.  

Pozostała jedynie nadzieja na lepsze jutro. Z dnia na dzień 

było jednak coraz gorzej. Pozbawieni dachu nad głową ludzie 

koczowali w szopkach, pod naprędce skleconymi wiatami, 

gnieździli się w domach o oknach zabitych dyktą i kartonem. 

Na drogach pojawiły się osoby z tobołami na plecach. Szli, 

powłócząc nogami, zgarbieni, z wyrazem rezygnacji na twa-

rzach. Kobiety w kwiecistych chustach pchały wózki, męż-

czyźni dźwigali ocalały dobytek. Furmanki załadowane rupie-

ciami wlokły się wolno, podskakując na nierównościach, trzę-

sąc się i chwiejąc. Za kolumną podążały wyleniałe koty 

i wychudzone psy. Karawana pogrążonych w rozpaczy ludzi 

kierowała się szosą brzezińską na Warszawę. Do ewakuują-

cych się cywilów strzelały niemieckie samoloty, powodując 

sporo ofiar. 
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Do miasta triumfalnie wkroczyły doborowe oddziały. Żoł-

nierze byli owacyjnie witani przez ludność niemiecką; orkie-

stra grała wesoło. Trasy przemarszu udekorowano hitlerow-

skimi flagami ze swastyką i przystrojono girlandami liści. 

Krzyże Żelazne i wyglancowane buty połyskiwały 

w promieniach słońca. Bagnety na karabinach były skierowa-

ne ku niebu; hełmy zacieniały twarze. Symbole SS mieniły się 

na mundurach, srebrzyste kwadraty lśniły na kołnierzykach. 

Dominowały swastyki i trupie główki ze skrzyżowanymi pod 

nimi kośćmi. Faszyści kroczyli wyprostowani, z błyskiem 

w oczach. Maszerowali sprężystym krokiem, z werwą, z przy-

tupem, dzierżąc w dłoniach sztandary i flagi państwa nie-

mieckiego. Na twarzach żołnierzy odmalowywał się wyraz 

pewności siebie i buty. 

Panowie o niebieskich oczach i jasnych włosach zdawali 

się mówić: „Aryjczycy – rasa panów! Teraz my rządzimy! 

Zawojujemy Europę! Od Kaukazu po Kretę. Podbijemy za-

morskie kraje i je zniewolimy! Wkrótce cały świat legnie 

u naszych stóp”. 

 

*** 

Czas upływał. Mijały dni, tygodnie, miesiące…  

Miasto „Łódź” zniknęło z map, jego miejsce zajął „Lit-

zmannstadt”. Złotą łódź na czerwonym polu herbu zamienio-

no na swastykę na niebieskim tle. 

Ubranie Dominika zmieniło się w łachmany, tenisówki się 

rozpadły. Chłopczyk wałęsał się pośród ruin, skomląc 

o kromkę chleba i łyżkę ciepłej strawy. Żywił się cienką zup-

ką bez wkładki, ochłapami, resztkami, tym, co znalazł 

w śmietniku; czasem nawet wyżerał psom jedzenie z misek. 
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Spał w ruinach, piwnicach, pustostanach i kanałach. Przygo-

tował sobie kilka kryjówek i awaryjne wyjścia na wszelki 

wypadek. 

Wyruszał na łowy w czarne jak smoła noce. Przemykał 

między ruinami, unikał otwartych przestrzeni, krył się 

w cieniu, kluczył w półmroku, zmieniał kierunki, umiejętnie 

zacierał za sobą ślady, zręcznie unikał patroli. Podkradał się 

pod magazyny z żywnością. Czaił się, obserwował, węszył, 

łupił. Kradł, co wpadło mu w ręce, i wracał ze zdobyczą do 

którejś z kryjówek. Nadrzędnym celem stało się przetrwanie. 

Śmierć zaglądała mu głęboko w oczy. On jednak uczepił 

się życia i kurczowo się go trzymał – na przekór wszystkiemu 

i wszystkim. Kierował się najprostszym, pierwotnym instynk-

tem przetrwania. Wykształcił w sobie rzadki typ odwagi 

i intuicji. Uodpornił się na trudności; omijał przeszkody; 

szybko zaadaptował się do prymitywnych warunków. 

Upodobnił się do drapieżcy, stał się przebiegły 

i bezwzględny. Nadrzędnym celem stało się przetrwanie. 

Po kilku miesiącach łazikowania przyłączył się do bandy 

oprychów i został ważnym ogniwem w przestępczym łańcu-

chu. Kradł żywność, oszukiwał naiwnych, łgał w żywe oczy, 

wykorzystywał łatwowiernych, zbywał trefny towar i otwierał 

wytrychem najwymyślniejsze zamki. Nadrzędnym celem sta-

ło się przetrwanie. 

Brał czynny udział w akcjach dywersyjnych prowadzonych 

przeciwko okupantowi. Wybijał szyby w oknach kolaboran-

tów, naklejał na murach plakaty wzywające do stawiania opo-

ru, oblewał kwasem ubrania niemieckich damulek, wrzucał 

gaz łzawiący do kin i teatrów. Szczęście mu dopisywało. 
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Pewnego dnia wypatrzył Niemkę z dzieckiem. Paniusia zo-

stawiła wózek na zewnątrz i weszła do sklepu. Obserwował ją 

przez szklaną witrynę. Czekał na sposobność, aby porwać 

malca. Kobieta zrobiła zakupy i podeszła do kasy. I to Domi-

nikowi śledzącemu każdy jej krok wystarczyło. 

„Albo oni, albo my. Zniszczyć germańskie plemię! Zetrzeć 

hitlerowskie plugastwo! Zdeptać niemieckie robactwo! Gan-

grenę należy wypalić rozżarzonym żelazem, zanim się roz-

pleni!” – takie wpojono mu idee.  

Rozejrzał się – w pobliżu nie było nikogo. Ulica była pu-

sta. Ludzi jakby wymiotło. Ktoś jednak go obserwował. 

Teraz! Capnął za rączkę i wciągnął wózek w podwórze. 

Schował się za bramą, pochylił i zacisnął dłonie na szyi ma-

leństwa. Poczuł pulsujące tętnice pod delikatną skórą. Dziec-

ko mu się przyglądało. Nawet się uśmiechnęło. Ciekawe, co 

je rozbawiło? Dominik rozluźnił uścisk i pomyślał: „Nie-

mieckie niemowlę, ale nie zrobiło mi nic złego. Nie mogę 

unicestwić niewinnej kruszynki”. Wybiegł z podwórza i po-

gnał w dół ulicy.  

– Obserwowałem drania! Łapać włóczykija! Na latarnię 

z nim! Powiesić hultaja! Zatłuc porywacza! – wrzeszczano. 

Kroki za jego plecami dudniły coraz głośniej. Chłopak 

mknął chodnikiem niczym rączy jeleń. U wylotu alei pojawił 

się żandarm. 

– Halt! Halt! – wydzierał się, zdejmując karabin 

z ramienia. 

Dominik wydłużył krok, jakby biegł w finale sprintu na 

olimpiadzie.  

– Zatrzymaj się! Stój! Ręce do góry! Bo cię zastrzelę! – 

krzyczał nadbiegający funkcjonariusz.  
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Skończyły się żarty. Padły pierwsze strzały. Jeden, drugi, 

trzeci… Po chwili rozległa się seria z karabinu maszynowego. 

Kule gwizdnęły chłopakowi koło głowy, po czym z suchym 

trzaskiem uderzyły w drewniany słup, sypiąc naokoło drza-

zgami.  

Gnał na złamanie karku. Oddalał się od prześladowców. 

Skręcił gwałtownie w lewo, przeskoczył kilkoma susami 

jezdnię, wpadł do bramy, przemknął przy ścianie budynku, 

przecisnął się przez szczelinę w ogrodzeniu. Usłyszał pisk 

hamującego samochodu, trzask otwieranych drzwiczek, uja-

danie psów i podniesione głosy. Osaczali go; wilczury szarpa-

ły się na smyczach, warczały, obnażały kły. Dominik wdrapał 

się na murek i skacząc po dachach szopek, zgubił pogoń. 

Ukrył się w piwnicy zrujnowanego domu i uspokoił oddech. 

Uff! Upiekło mu się kolejny raz. Szczęście ciągle mu dopi-

sywało. W nocy nie mógł jednak zasnąć. Wiercił się i rozmy-

ślał. Nie dostrzegł zła w oczach niemieckiego dziecka. Nie-

wiele brakowało, a unicestwiłby niewinnego oseska. Dlacze-

go? Komu to potrzebne? Po co ta nienawiść człowieka do 

człowieka? 

Pewnego dnia zetknął się z członkami ruchu oporu 

i poprosił ich o powierzenie mu jakiegoś zadania. Wiarusy 

parsknęły śmiechem. Co mu się marzy? Małolat, dziecko, 

konus; smark wymagający opieki. Będą go prowadzili za 

rączkę, podcierali nos, a może zmieniali pieluszki?  

Szybko jednak przekonano się do jego zdolności 

i przydzielano mu drobne obowiązki. Stał na czatach, roznosił 

ulotki. Był na tyle niepozorny, by nikt go nie zauważył. Kil-

kuletni chłopiec znający miasto jak własną kieszeń. Odważny, 
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sprytny, gotowy podjąć ryzyko. Uchodził kontroli żołnierzy, 

żandarmów i policji. Szczęście ciągle mu dopisywało.  

Z czasem powierzano mu ambitniejsze misje. Przemykał 

uliczkami, zakamarkami, przeciskał się przez szpary 

w płotach, przenosząc rozkazy i meldunki. Listy i ustne pole-

cenia zawierały ważne informacje: godziny rozpoczęcia akcji, 

nazwiska, adresy; tego okaleczyć, tej ogolić włosy, tamtemu 

połamać nogi, tamtą oblać kwasem. 

Najbardziej spektakularną akcją z jego udziałem było wy-

sadzenie gmachu urzędu bezpieczeństwa. Tak, tak, to nie 

przejęzyczenie. On to uczynił, on tego dokonał! Oczywiście 

nie sam, ale odegrał w tej akcji kluczową rolę. 

W okazałym budynku rezydowało Gestapo; do budowli 

przylegał magazyn uzbrojenia. Frontowe wejście było dobrze 

strzeżone, natomiast wewnętrznym dziedzińcem nikt specjal-

nie nie zawracał sobie głowy. Słaby punkt w systemie ochro-

ny postanowiono bezlitośnie wykorzystać. Plan został opra-

cowany w każdym szczególe.  

Dominik wślizgnął się do kanału, przeczołgał pod ulicą, 

taszcząc ze sobą materiały wybuchowe i bańkę z paliwem. 

Wyszedł na dziedziniec. Zlustrował otoczenie: nikogo, cisza. 

Chłopczyk o regularnych rysach barokowego cherubinka 

działał szybko i sprawnie. Rozlokował ładunki wybuchowe 

w newralgicznych punktach, rozlał zawartość kanistra, rozsy-

pał proch. Strugi etyliny rozpełzły się na wszystkie strony; 

benzyna dotarła do przyłącza budynku do sieci gazowej oraz 

przesączyła się pod drzwiami. Dominika ogarnął wielki spo-

kój, który był jak ciepły, kojący balsam. Wstrzymał oddech, 

potarł zapałkę o draskę, osłonił ją od wiatru i przytknął zapa-

loną do pasemka prochu. Zrobił to z błogością na twarzy. 
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Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie, pożerając łatwo-

palne materiały. Szkarłatne jęzory liznęły drzwi i wdarły się 

do korytarza. Zapaliły się tapety, boazeria, zajął parkiet, tliły 

się dywany i firany. Potężna eksplozja wstrząsnęła budyn-

kiem. Po niej nastąpiła seria mniejszych wybuchów. Zatrzęsła 

się ziemia, szyby wyleciały z okien. Słup ognia wzbił się 

w górę, smuga dymu uniosła się ku niebu. 

Nadciągały wozy strażackie, karetki i ratownicy. Żandar-

meria otoczyła teren. Pojazdy wojskowe zablokowały ulice.  

W wyniku wybuchu konstrukcja budynku została poważ-

nie naruszona. Godło państwowe Trzeciej Rzeszy przedsta-

wiające czarnego orła trzymającego w szponach wieniec, 

wewnątrz którego znajdowała się swastyka, rozpadło się na 

setki kawałków. Odłamki emblematu uszkodziły samochody, 

a dziób drapieżnego ptaka wbił się w czoło jednego ze straża-

ków.  

Piętnaście osób zostało rannych, w tym cztery ciężko. 

Wśród poszkodowanych znaleźli się cywile i ratownicy; kilku 

wartowników uległo poparzeniu.  

 

*** 

Rozpoczęły się represje. Z domów i ulic hitlerowcy zwijali 

kogo się dało. Obławy, łapanki, masowe rozstrzelania, wy-

wózki do obozów i więzień były na porządku dziennym. Trup 

ścielił się gęsto. Na murach pojawiły się plakaty z długimi 

listami zabitych. Surowe restrykcje objęły Żydów i Polaków. 

Pierwszych wyłapywano i więziono w getcie, drugich 

umieszczano w obozach koncentracyjnych i wywożono do 

pracy przymusowej w głąb Niemiec. 
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Uprzemysłowiona i zamieszkała przez licznych Niemców 

Łódź miała stać się wzorcowym podbitym miastem. W tej 

wizji nie było miejsca na zabiedzonych wyrostków żebrzą-

cych na ulicach. Widok oberwańców kłuł Niemców w oczy, 

przez co był nie do zaakceptowania. Postanowiono prędko 

rozwiązać ten problem. Zgodnie z decyzją policji kryminalnej 

i oficerów SS zaczęto planować stworzenie ośrodka prewen-

cyjno-wychowawczego dla bezdomnych dzieci. Teren został 

wydzielony z getta dla dorosłych i odgrodzony murem. Miej-

sce pod względem rygoru i dyscypliny przypominało obóz 

pracy przymusowej.  

„Na terenie Łodzi zaniedbanie młodego polskiego pokole-

nia rozwinęło się na tyle poważnie, że stanowi groźne niebez-

pieczeństwo dla młodzieży niemieckiej. Przyczyny niechluj-

stwa leżą przede wszystkim w prymitywnym standardzie ży-

cia Polaków. Wojna rozbiła wiele rodzin, a uprawnieni do 

wychowania nie są w stanie spełniać swoich obowiązków, 

ponieważ szkoły zamknięto. Dlatego też dzieci polskie, wałę-

sające się bez nadzoru i zajęcia, handlują, żebrzą, kradną, sta-

jąc się źródłem moralnego zagrożenia dla młodzieży niemiec-

kiej” – pisał Heinrich Himmler w uzasadnieniu koncepcji 

utworzenia obozu prewencyjno-izolacyjnego dla polskich 

dzieci. 

Zaczęło się wyłapywanie nieletnich włóczykijów. Zajmo-

wała się tym żandarmeria i rakarz z pomocnikami. Mieli na 

wyposażeniu długie skórzane lassa z pętlą na końcu. Tak, tak, 

to nie przejęzyczenie. Tak to robiono. Na smycz, piesku! 

Bóg nie ustrzegł Dominika przed nieszczęściem. Pewnego 

dnia został pochwycony przez hycla i przyprowadzony na 

postronku do ośrodka. Próbował się wyrwać, szarpał się na 
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boki. Dusił się i charczał, ale nie zdołał się wyswobodzić. 

Zrewidowano go i skonfiskowano wszystko, co miał przy 

sobie. Pobito go, skopano, wykręcono ręce do tyłu 

i skrępowano stalową linką. Drut przy najmniejszym ruchu 

wrzynał się w nadgarstki.  

Niepogodzony z utratą wolności podążał za swoim prze-

śladowcą z nisko pochyloną głową. 

– Za mną! – warknął hycel, pociągając za sznur.  

Znaleźli się w szarym budynku i przekroczyli próg celi. 

Głucho szczęknęły zamykane drzwi. Pomieszczenie mdłym 

światłem oświetlała zakurzona żarówka; na ścianie wisiał 

portret Hitlera; na wprost stało biurko. Nad stolikiem, na któ-

ry lampa rzucała jasny krąg światła, siedział pochylony męż-

czyzna o ospowatej twarzy i zimnych stalowych oczach; 

śmierdziało od niego cebulą. Na widok wchodzących wstał, 

podszedł do Dominika i ujął go za podbródek.  

– Niech ci się przyjrzę – powiedział, wbijając w chłopca 

szkliste oczy.  

Patrzył na niego z wyższością, z okrutnym uśmiechem na 

ustach. Nagle puścił jego brodę i podszedł do stolika. Złożył 

podpis na kartce. 

– Zostałeś mi przekazany za pokwitowaniem. Rakarz za 

każdego schwytanego inkasuje niezłą sumkę – oznajmił lo-

dowatym tonem, podając hyclowi parafowany dokument.  

Uwolniono go z więzów. Na szyi widniała czerwona pręga, 

na nadgarstkach – głębokie bruzdy.  

– Uważaj! Nieźle naszarpałem się, aby go tutaj doprowa-

dzić. To uparty szczeniak – ostrzegł hycel folksdojcza, oblizu-

jąc spierzchnięte wargi.  
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– Też mi coś! Phi! Bez przesady! Przecież to jeszcze dzie-

ciak – prychnął lekceważąco mężczyzna z polskim rodowo-

dem. – Dla mnie nie pierwszyzna. Radzę sobie z takimi choj-

rakami. A teraz zostaw nas samych. Idź już sobie, idź! Jutro 

przyprowadź następnego szczyla. 

– Rób, jak uważasz! – fuknął rakarz i opuścił celę. – Za 

chwilę przekonasz się, co to za dzieciak, nadęty bubku – 

mruknął pod nosem. 

Dominik panicznie się bał, ale starał się, żeby mężczyzna 

tego nie zauważył. 

– Wyjaśnijmy sobie jedną kwestię – rozpoczął pewny swe-

go folksdojcz. – Ja jestem panem, a ty poddanym. Innymi 

słowy, jesteś nikim! Nikim, powtarzam! Śmieciem. Obłym 

robakiem, którego w każdej chwili mogę rozgnieść pod obca-

sem. Wezmę cię na smycz, śmignę batogiem i zacznę tresurę. 

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, założę ci kaganiec. Uczynię 

z ciebie posłusznego kundla. Wkrótce będziesz jadł mi z ręki 

– oznajmił władczym głosem. – Czy zrozumiałeś?! – warknął. 

W Dominiku wezbrał dziki gniew. Pomijając cierpienie 

wynikające z odniesionych ran, wzburzyło go gruboskórne 

zachowanie nadzorcy. 

– Jesteś w sporym błędzie, głąbie kapuściany. Nikt nie 

zrobi ze mnie niewolnika! Nikt mnie nie okiełzna! Rozgry-

złem cię w trymiga. Panoszysz się, gdyż pochodzisz z zapa-

dłego grajdołka. Mieszkasz w nędznej norze. Twoja matka 

jest wiedźmą, a ojciec alkoholikiem. Jesteś prostakiem bez 

manier, przez grzeczność nie wspomnę o twoim wyglądzie. 

Zwracaj się do mnie milszym tonem, zakompleksiony dupku! 

– odezwał się hardo. 
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Wychowawca rozdziawił usta jak chwytająca powietrze 

ryba. Ze zdziwienia jedynie wpatrywał się w chłopca szeroko 

otwartymi oczami. 

– Co ty nie powiesz… Niech skonam. Omal nie powaliło 

mnie z nóg. Że co? Moja matka wiedźmą? Znasz ją? O czym 

ty bredzisz, kurduplu? Co ci się snuje po tej skołtunionej łepe-

tynie?! – wykrztusił z zaciśniętej krtani. – Zwracasz się do 

mnie na „ty”?! Do mnie, wszarzu?! Zapewne nie zdajesz so-

bie sprawy, z kim masz do czynienia i gdzie się znajdujesz?! 

– Najwidoczniej w chlewie, bo niemiłosiernie tutaj cuch-

nie. Ty zaś kojarzysz mi się z knurem, a twoja facjata przy-

pomina mi świński ryj. Niemiecki pachołek! Sprzedawczyk! 

Zaprzaniec! – wrzasnął i splunął mężczyźnie w twarz.  

Nadzorca jeszcze nie otrząsnął się z szoku, gdy został po-

chwycony za rękę. Dominik wyciągnął z rękawa koszuli igłę 

i zatopił ostrze w splocie ścięgien u podstawy dłoni mężczy-

zny. Następnie nacisnął paznokciami plątaninę nerwów 

umiejscowioną w nadgarstku, tak że mięśnie kończyny zosta-

ły sparaliżowane. Zastosował tym samym w praktyce wska-

zówki pewnego młodzieńca, który nie szczędził mu pożytecz-

nych porad, jak na przykład posłużyć się łokciem, kolanem 

oraz gdzie na ciele człowieka zlokalizowane są wrażliwe 

miejsca. Zaskoczony strażnik wydał okrzyk bólu: 

– Ojej! Aj, aj! Boli! Zdrętwiała mi ręka! Jakby była 

z drewna! Coś ty mi zrobił?! Puszczaj! Zatłukę cię, parszywy 

gnojku! 

– Zrób to, jeśli potrafisz. To dopiero początek. Zapewniam 

cię, że za chwilę zesrasz się w gacie. I to na miękko. 

Ogromna jak kafar pięść trafiła go w żebra, aż zaparło mu 

dech. Grad ciosów zadawanych jedną ręką zasypał nieboraka. 
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Zakręciło mu się w głowie, przed oczami zamigotały cienie, 

przeplatane złocistymi gwiazdkami. Nadzorca górował nad 

nim masą ciała i siłą, ale nie docenił zręczności i determinacji 

chłopaka. Dominik zmienił taktykę, zwolnił uścisk kciuków 

i wbił błyskawicznie zęby w przedramię strażnika. Jednocze-

śnie złapał go za przyrodzenie i ścisnął z całej siły. Długie 

paznokcie doskonale spełniały swoją rolę. 

– Au! Au! Au! Przestań, bo nie wytrzymam! Na pomoc! 

Ratunku! – z zaciśniętego gardła ofiary wydobywał się pi-

skliwy głos.  

Chwycił chłopca za włosy i próbował go oderwać od sie-

bie.  

Dominik wyobraził sobie, że jest rozsierdzonym psem 

i odgryza ramię nadzorcy. Kłapnął zębami, przeciął sieka-

czami materiał i wgryzł się głębiej w tkankę. Poczuł słodki 

smak krwi w ustach. 

Rakarz, słysząc wrzaski, zawrócił, uchylił drzwi, ocenił sy-

tuację i uśmiechnął się pod nosem. Z trudem opanował się, 

aby nie rzucić kąśliwej uwagi: „Ostrzegałem? A nie mówi-

łem!”. Przystąpił do rozdzielania sczepionej pary. Kiedy jego 

wysiłki spełzły na niczym, wyciągnął pałkę i dźgnął nią malca 

pod żebra. Kolejny cios wylądował na karku. Ścisk szczęk 

zelżał.  

Pomimo serii uderzeń Dominik w dalszym ciągu trzymał 

w garści klejnoty rodowe nadzorcy. Kątem oka dostrzegł rę-

kojeść pistoletu przed twarzą, poczuł uderzenie w skroń 

i w następnej chwili gorąca krew z rozciętego łuku brwiowe-

go zalała mu twarz. Mrugał i rozchylał usta, nie mogąc złapać 

tchu. Zakręciło mu się w głowie. Nadeszła fala straszliwego 
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bólu. Zakleszczył dłonie na przyrodzeniu mężczyzny 

i zadyndał u jego krocza.  

Odpłynął w niebyt; spowiła go czerń. 

 

*** 

Ocknął się. Był cały obolały. Plecy, głowa, żebra, żołą-

dek… Oko spuchło, obrzęk zrobił się siny. Dotknął dłonią 

czoła – wyrastał z niego potężny guz. Krew na ranach zaschła 

i utworzyły się strupy. Zakasłał – żebra przeszył potworny 

ból. Piekło go w klatce piersiowej. Na kostce tkwił łańcuch, 

którym był przykuty do wmurowanego w ścianę metalowego 

kółka. 

Znajdował się w ciasnej celi bez okien. W lochu panował 

mrok; w powietrzu unosił się mdlący odór odchodów. Na 

murach perliły się krople wody. Zimny, oślizgły, pokryty wil-

gocią beton. Brr! Ohyda! 

Wyprostował się i uderzył głową w występ muru. Syknął 

z bólu, zaklął pod nosem i oklapł na posadzkę. Poczuł, że 

jakieś włochate zwierzątko ociera się o jego stopy. Ogrom-

nym wysiłkiem woli powstrzymał się od histerycznego krzy-

ku.  

Loch nie miał drzwi ani okien. Przez szczeliny we włazie 

prześwitywało światło. Pokuśtykał do schodków, wspiął się 

na nie, pchnął dłonią pokrywę, ale ta nawet nie drgnęła. Wy-

macał jakiś łachman, usiadł na nim w kucki i kurczowo objął 

podciągnięte pod brodę kolana. Należało uzbroić się 

w cierpliwość.  

Po kilku godzinach rozległy się kroki, zachrobotał klucz 

w zamku, zasuwa odsunęła się ze zgrzytem i uniosła się kla-

pa.  
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– Witam bohatera! Wieść o twoim wyczynie rozniosła się 

lotem błyskawicy po obozie. Nieźle narozrabiałeś. Co cię 

napadło? Zachowywałeś się niczym wilkołak. Omal nie od-

gryzłeś ręki nadzorcy, do tego urwałeś mu jedno z jąder. Te-

raz wszyscy nabijają się z niego i pytają, kto zaspokoi jego 

żonę. Ha, ha, ha! Może przyjmą go do kościelnego chóru. 

Ponoć kastraci ładnie śpiewają. Prawdę mówiąc, nikt go nie 

żałuje. Była z niego niezła szuja. Przebywa w szpitalu, a po 

wypisie przeniosą go w inne miejsce. Nie próbuj ze mną żad-

nych sztuczek, bo wpakuję ci kulkę w łeb! – ostrzegał go żoł-

nierz. Postawił na schodach kubek z wodą, talerz z kromką 

czarnego chleba i nocnik. – To porcja na cały jutrzejszy dzień. 

Oszczędnie obchodź się z jedzeniem i wodą, bo spędzisz 

w karcerze co najmniej tydzień. W przyszłości kontroluj się, 

chłopcze, bo cię zakatują. I nikt po tobie nie zapłacze. Nikt 

nawet nie zauważy twojego zniknięcia.  

– Masz rację. Nikt po mnie nie zapłacze – skonstatował 

smutnym tonem Dominik. Nagle coś mu się przypomniało. – 

Kiedyś pokąsałem psa. Rzuciłem się na niego, wbiłem zęby 

w gardło i przegryzłem tętnicę. Może zaraziłem się wściekli-

zną? Kto wie? Wrr! Wrr! – warknął. 

– Świr! Oszołom! Ostrzegę innych… Siedzi w tobie dia-

beł, ale zapewniam cię, że szybko go tutaj z ciebie wypędzą. 

– To prawda. Opętał mnie szatan. Zaprzedałem duszę 

ciemnym mocom! 

Pokrywa opadła z hukiem, rygiel zasunął się z trzaskiem, 

a następnie klucz zachrobotał w zamku. Odgłos kroków 

z każdą chwilą coraz bardziej się oddalał. Ciemność ogarnęła 

loch; nastąpiła cisza, niepewność i obawa o dalszy los.  



29 
 

Dominik podszedł do schodów, wymacał stopnie. Ujął 

w dłonie kubek i chleb.  

– Wszystko się jakoś ułoży. Nie dam się. Wytrzymam. 

Przetrwam – wyszeptał. 

 

*** 

Okres odosobnienia dobiegł końca. Wyprowadzono go 

z ciemnicy i przyprowadzono do baraku. Szedł zgięty, powłó-

czył nogami, mrużył oczy. 

– Patrzcie, to ten, co urwał Edkowi jądro. Polska świnia, 

stłuc mu ryja! – wrzeszczeli funkcyjni i blokowi. Pluli mu 

w twarz i okładali go kijami. – A masz! A masz, polskie 

ścierwo! Słowiański pomiocie! 

Strażnicy i nadzorcy zapewniali, że wkrótce go zakatują. 

Rozszarpią na strzępy. Nie będzie nawet, czego grzebać.  

Rzucono mu ubranie, o dwa numery za duże trepy i koc 

zżarty przez mole. Fryzjer ogolił go na łyso. W obozie noszo-

no jednolite mundurki, a zamiast nazwiska obowiązywała 

numeracja. Oznaczono go cyframi: 01666. Liczba bestii? 

Diabelski numer? 

W izbie, w której go umieszczono, cuchnęło potem niemy-

tych ciał i ekskrementami. Pod ścianami stały rzędy piętro-

wych łóżek zbitych z desek; do stołów przylegały ławki. 

W pomieszczeniu roiło się od much.  

W obozie obowiązywał rygor. Pobudka o szóstej rano, 

a następnie dwunastogodzinny dzień pracy. Na śniadanie 

i kolację przysługiwała mu kromka chleba, kosteczka marga-

ryny i kubek zbożowej kawy. Na obiad: pomyje, zlewki, po-

płuczyny; chochelka zupy z brukwi, buraków pastewnych czy 

kapuścianych liści, w której pływały robaki. Od czasu do cza-
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su trafił się kartofelek. Natomiast znalezienie w wodnistej 

polewce kawałka mięsa graniczyło z cudem. Na kolację: zbo-

żowa lura zwana kawą, dwie kromki chleba, margaryna i ły-

żeczka dżemu na osłodę. Cieniutko, biednie. Odstępstwem od 

normy było bożonarodzeniowe śniadanie. Wtedy to dopiero 

była wyżerka! Każdemu przysługiwała… miska kaszy manny 

na mleku.  

Kary, takie jak: chłosta, zamykanie w izolatce, zmuszanie 

do spania na gołej posadzce, głodzenie, stanie na bosaka na 

mrozie, były tutaj na porządku dziennym; bicie, kopanie bez-

bronnych istot było czymś normalnym.  

Niektórzy wychowawcy wykazywali się niezwykłym 

okrucieństwem. W torturowaniu przodował pewien folks-

dojcz. Nazywał się Jan Buła. Sadystyczny oprawca 

w pijackim amoku dopuszczał się haniebnych praktyk: gasił 

na dzieciach papierosy, zanurzał im głowy w beczce z wodą, 

polewał wrzątkiem i okładał kijem. 

Szkorbut, zapalenie dziąseł, wrzody, świerzb, gruźlica 

i tyfus zbierały żniwo. Skrajnie wycieńczeni chłopcy konali 

jeden po drugim. Umierali bez słowa skargi, bez narzekania. 

Rzadko ktokolwiek po nich płakał. 

Powleczone skórą szkielety z poprzetrącanymi palcami, 

wykrzywionymi nogami, bliznami i ropiejącymi ranami snuły 

się po dziedzińcu. Przechodzili obok siebie bez słowa, pogrą-

żeni w apatii, jak zarażeni trądem. Niektórzy bezustannie łka-

li. Przetrwać mieli tylko najsilniejsi, najsprytniejsi oraz ci, 

którym dopisało szczęście. 

Głód, głód i jeszcze raz głód. Brak jedzenia złamał niejed-

nego twardziela. Trudno było myśleć o innych sprawach niż 
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strawa. Czasami szczęśliwcy dostawali do umycia miski war-

towników i mieli okazję wylizać z naczyń resztki jedzenia.  

Pewnego dnia Dominik skradł koledze kawałek chleba. 

Został za to dotkliwie pobity przez nadzorcę i za karę pozba-

wiony racji żywnościowej. Zdesperowany malec dopuścił się 

kolejnej kradzieży. Miał pecha – tym razem został przyłapany 

przez Bułę. Folksdojcz wywlókł go z baraku, polał wodą 

i zostawił na mrozie. 

– Zdychaj. To za mojego kolegę Edka – warknął, mając na 

myśli mężczyznę, którego Dominik pogryzł pierwszego dnia.  

Innym razem wygłodniały chłopiec podniósł rzucony 

w błoto ogryzek jabłka. Żołnierz, który to zauważył, podszedł 

do niego i zdzielił go kolbą karabinu. Dominik zachwiał się 

i upadł. Przez chwilę nie mógł oddychać. Z ust, uszu i nosa 

poszła mu krew. 

Na jego bluzie i spodniach widniały czerwone pasy, co 

oznaczało, że się buntuje i stawia opór. Nadzorcy nazywali go 

polskim ścierwem, niegodnym żyć i oddychać tym samym 

tlenem co oni.  

Bito go, prześladowano, poniżano, głodzono. Wielokrotnie 

wtrącano do zawilgoconego karceru. Stał wówczas po kostki 

w lodowatej wodzie i trząsł się z zimna; opierał się o pokrytą 

pleśnią ścianę, słaniając się na patykowatych nogach. Dręczy-

ła go gorączka, mdliło, bolała każda kostka, do tego pokasły-

wał i miał przywidzenia.  

Pomimo szykan i batożenia nie zdołano go złamać. Cier-

piał, ale nikt nigdy nie słyszał z jego ust nawet słowa skargi; 

nigdy nie uronił łzy. Wyznawał filozofię, że słabi z góry ska-

zani są na porażkę, przegrani nie mają racji, a zwycięzców się 

nie sądzi.  
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W nocy, po ciężkim dniu pracy, wycieńczone ludzkie od-

włoki układały się na pryczach. Zwolna gasły światła, milkły 

odgłosy rozmów, następowała cisza – obóz zapadał w sen. 

Rozlegało się chrapanie, westchnienia, jęki, krzyki przez sen, 

zawodzenie. Ciszę nocną mąciło ujadanie psów, stukot prze-

taczanych niedaleko wagonów i gwizd lokomotyw na pobli-

skiej stacji.  

Dominika często dręczyły koszmary. Niektóre były tak 

przerażające, że budził się, siadał na łóżku i nie mógł zasnąć 

przez resztę nocy. Przywoływał w pamięci sceny ze szczęśli-

wego dzieciństwa. Rozpaczliwie pragnął, aby go ktoś przytu-

lił, pogłaskał, obdarzył czułym słowem. Marzył o domu, 

o bezpieczeństwie. Pod warstwą jałowego popiołu tliły się 

resztki wrażliwości. Zapach miłości był jednak coraz słabszy. 

Gasł, zanikał. Wszystko, co kochał, co miało sens, zostawił za 

sobą; wszystko, co dobre, minęło, odpłynęło z wodą przeszło-

ści, pozostało tak daleko z tyłu, że zaledwie sięgał tam pamię-

cią. 

Z czasem mrok padł na jego dziecięcą duszę, pozostawioną 

na pastwę losu. Stał się niewrażliwy na ludzkie cierpienie. 

W środku zaczęła rosnąć wielka bryła lodu, słuch stępiał, 

a w oczach pojawiła się apatia. 

 

*** 

Dni upływały sennie, a po nich błyskawicznie zapadały 

noce. Jesienią deszcz zraszał ziemię; zimą prószył śnieg, pod-

czas gdy mróz skuwał grunt. Początkiem grudnia rozpalano 

w piecach, a przed świętami Bożego Narodzenia na placu 

apelowym pojawiała się nawet choinka. Pusty symbol. Nie 

wiadomo, dla kogo i po co stawiana. 
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Pobudka, zbiórka, sprawdzanie obecności, przydzielanie 

prac, posiłki, dezynfekcja baraków, odszczurzanie, odwsza-

wianie. I tak dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po 

miesiącu, bez pogody ducha, bez wiary we własne siły, bez 

nadziei na lepsze jutro. Ci, którzy nie byli w stanie walczyć, 

umierali w głodowej euforii, ich męki dobiegły końca. 

Niedożywione, brudne, obleczone w łachmany dzieci wy-

krzesywały z zabiedzonych ciał resztki energii. To nie był 

ośrodek wypoczynkowy! O nie! Do roboty, leniuchy! Zaga-

niano je do ciężkiej pracy. Wyplatali kosze z wikliny, szyli 

kapcie i torby, odnawiali żołnierskie plecaki, cerowali mundu-

ry, sortowali warzywa. 

Niektórzy z jeńców otrzymywali paczki, innych odwiedza-

ły rodziny. Dominikowi jak dotąd nikt nie złożył wizyty. 

Żadnej przesyłki, bo i od kogo? Ojciec od maleńkości tułał się 

po domach dziecka, matka była jedynaczką, a jej rodzice zgi-

nęli w tragicznym wypadku.  

Wydrążył w trepie szparę, w której chował przydatne dro-

biazgi, niejednokrotnie też przemycał dla kogoś liścik. Pracu-

jąc poza obozem, wykorzystywał każdą okazję, aby się na-

jeść. Robaczywe śliwki, nadgniłe jabłko, kolba kukurydzy, 

kawałek słonecznika, szczaw czy jajko dzikiego ptactwa były 

dobre dla zaspokojenia głodu. Niekiedy litościwe kobiety 

ukradkiem wręczały mu skórę ze słoniny, plasterek kiełbasy, 

odrobinę margaryny, konserwę, puszkę skondensowanego 

mleka, skórki chleba, obite owoce i nadpsute warzywa. 

Nadwyżki żywności szmuglował do obozu i wymieniał na 

czekoladę lub cukierki. Gdy go przyłapano na zakazanym 

procederze, wymierzano mu karę. Za kradzież marchewki 

dostał dwadzieścia pięć batów na goły tyłek. Uderzano go 
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także szpicrutą przez twarz, walono pałą po grzbiecie, okła-

dano pięściami po głowie i kopano w żebra. W takich chwi-

lach trzymał się twardo, nie okazywał słabości, nie pękał. Nie 

uchylał się od razów, czasami tylko zachwiał się pod gradem 

uderzeń. Zaciskał zęby, zagryzał wargi, a jego oczy błyszcza-

ły jak ślepia szakala. Rzucał spode łba nienawistne spojrzenia. 

Zadziorność tylko pogarszała jego sytuację. Zapędzano go do 

wykonywania najpodlejszych prac – zdejmował odzież z tru-

pów, kopał mogiły, czyścił latryny, wywoził odpadki i zbierał 

śmieci. 

Jedni go podziwiali, inni nienawidzili. W obozie panowała 

znieczulica – jeden drugiego sprzedałby za kawałek chleba, 

utopiłby w łyżce wody. Dominik musiał mieć się na baczno-

ści. Zdawał sobie sprawę, że obserwują go czujne oczy. 

W baraku i na zewnątrz. Wielokrotnie poddawano go rewizji 

osobistej i przewracano posłanie do góry nogami. 

Bezustannie kombinował, jak unicestwić któregoś 

z prześladowców. Szczególnie nienawidził wychowawców, 

nadzorców, blokowych i folksdojczów. Niektórzy młodzieńcy 

polskiego pochodzenia w zamian za lepsze traktowanie pełnili 

funkcje dyżurnych i dowódców kwater. Niemcy, aby stłamsić 

w zarodku solidarność między więźniami, kusili dzieciaki 

„nagrodami”. Przykładowo za donos przysługiwała dodatko-

wa kromka chleba. 

Węszył, knuł, kodował w pamięci istotne detale. Pręty, 

kawałki blachy, puszki, przewody elektryczne, sparciały sznu-

rek czy szpary w ogrodzeniu nie umknęły jego uwadze. Nie-

które gwoździe spajające drewniane elementy były luźne. 

Szczególnie przypadł mu do gustu jeden – łączył listwę 

z krokwią. W spróchniałej belce tkwił długi trzpień – gwóźdź 
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wykonany przez anonimowego pruskiego kowala metodą 

kucia rozżarzonego stalowego pręta na kowadle. Miał prze-

krój zbliżony do kwadratowego na całej długości. Niezły szty-

lecik. Wyciągał gwóźdź ze zbutwiałej kantówki i ostrzył go 

w chwilach odosobnienia. W końcu szpic zrobił się wystar-

czająco ostry, żeby przebić skórę i zagłębić się w miękką 

tkankę. Zaciskał w dłoni dwudziestocentymetrowy szpikulec 

i dźgał nim deskę. Zastanawiał się, czy kiedykolwiek go uży-

je. Może wbije go w brzuch któremuś z adwersarzy? Każdy 

sposób wydawał się dobry, by unieszkodliwić wroga. Nie 

miał pojęcia, że uśmierci nim wysoko postanowionego oficera 

SS. Jego wyobraźnia nie sięgała tak daleko. 

Pewnego dnia zbierał szkło z rozbitej żarówki. Główkuj. 

Użyj. Zabij! – usłyszał szatański podszept. Przebywając sa-

motnie w trupiarni, rozdrobnił kamieniem okruszki. Wyko-

rzystując nieuwagę jednego z wartowników, wsypał mu por-

cję roztartego na mączkę tworzywa do zupy. Następnego dnia 

nieszczęśnik wylądował w szpitalu, a po dwóch dniach zmarł 

w straszliwych mękach. Lekarze zachodzili w głowę, jak to 

możliwe, że pełen sił witalnych mężczyzna tak nagle odszedł 

z tego świata. Medycy przypuszczali, że przyczyną zgonu 

było zatrucie alkoholem zakupionym w melinie. 

Jeden z wrogów został unicestwiony. Przyczynił się do te-

go chłopczyk o niewinnej twarzyczce. Nikt nie miał o tym 

pojęcia, a on nie zamierzał się chwalić. 

 

*** 

Pewnego czerwcowego dnia 1944 roku padło zabiedzone 

konisko ciągnące obozowy powóz. Wkrótce obok zdechłej 

kobyły zjawił się rzeźnik, rozciął zwierzęciu brzuch, wypuścił 
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wnętrzności i zdjął skórę. Mięso zostało poporcjowane 

i umieszczone w kotle – na tym ścierwie gotowano zupę, nie 

wyrzucono nawet kopyt. Konina na kilka dni stała się jedyną 

pozycją w menu. Lepsze to niż zalewka z chwastów. 

Z chwilą utraty zwierzęcia nastąpiły jednak trudności 

z dostarczaniem prowiantu i wywożeniem nieczystości. Jeden 

z nadzorców wpadł na pomysł, aby jako siłę pociągową wy-

korzystać dzieci. Myśl podchwycono.  

Na ramiona wybranego chłopca zakładano chomąto, za-

przęgano go do powozu i poganiano batem. Młodzieniec na-

prężał pasy i wprawiał w ruch furę. Czasami zaprzęgano do 

niej dwóch nastolatków, a przy wyjątkowo ciężkim ładunku 

wóz dodatkowo popychało kilku następnych wybrańców. Je-

żeli fura toczyła się zbyt wolno, ciągnących traktowano pej-

czem. W gnębieniu w ten sposób mizeraków brylował wspo-

mniany już Jan Buła. Folksdojcz czerpał sadystyczną przy-

jemność ze zmuszania chłopców do galopu, szarpiąc lejcami 

i okładając batem wychudzone grzbiety. 

Pewnego dnia jeden z młokosów potknął się, upadł i wpadł 

pod rozpędzony wóz. Uzbrojone w stalowe obręcze koła prze-

toczyły się po biedaku; rozległ się trzask łamanych kości. 

Ciałem nieszczęśnika wstrząsnęły drgawki. Żył jeszcze, ję-

czał. Folksdojcz podszedł do okaleczonego, przystawił luster-

ko do rozchylonych ust. Zaszło lekkim oparem. Buła stwier-

dził, że chłopak dycha, ale długo raczej nie pociągnie. Oczy 

zwyrodnialca nabrały złowieszczego wyrazu. Sięgnął do ka-

bury, wyciągnął pistolet i odbezpieczył go. Przystawił lufę do 

głowy konającego i pociągnął za spust. Rozległ się głuchy 

odgłos wystrzału. Krwawa miazga wymieszana z białą treścią 

mózgu trysnęła na odzież zwyrodnialca. Oprawca, jak gdyby 
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nigdy nic, otrzepał ubranie, wyciągnął z kieszeni marynarki 

parę petów, wykruszył z nich tytoń i skręcił papierosa. Zapa-

lił, zaciągając się z lubością dymem. Wyglądał na spokojnego 

i opanowanego, nieprzywiązującego większej wagi do tego, 

co przed chwilą uczynił. 

– Za zastrzelonego Polaka niemieckiemu wartownikowi 

wypłaca się honorarium w wysokości pięciu marek, a ja nie 

dostaję nic. Szkoda naboju na takie ścierwo – mruknął pod 

nosem.  

Nawet Niemcy byli zniesmaczeni jego zachowaniem. Do-

minik poprzysiągł sobie, że folksdojcz stanie się jego następ-

ną ofiarą. 

 

*** 

Lato dobiegło końca, minęła fala upałów. Nad obozem za-

wisły ciężkie, ołowiane chmury. Świat rozmył się w siwej 

kurzawie. Burze szalały na całego; rozlegały się grzmoty, 

a niebo rozświetlały błyskawice. Plac apelowy zamienił się 

w grzęzawisko – dzieci brnęły w rozmokłej ziemi, lepkie bło-

to przywierało do chodaków. Lało dzień w dzień. Spieniona 

woda spływała z dachów. Pokrycia baraków przeciekły, kro-

ple skapywały do łóżek; deski w podłodze butwiały, a ze 

szczelin w ścianach wypełzały karaluchy i pluskwy. 

W słotny wrześniowy dzień nadzorca zaprzągł Dominika 

do taczanki. Był to dwuosiowy pojazd konny z platformą, na 

której kiedyś był zamontowany ciężki karabin maszynowy. 

Wóz po przeróbce wykorzystywano do przewozu prowiantu.  

Dominik ujął w ręce dyszel i podciągnął powóz pod sto-

łówkę. Kucharz z pomocnikiem wrzucili próżne beczki po 

śledziach oraz kubły ze zlewkami na pakę. Chłopak zaparł się, 
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naprężył postronki i pociągnął furę. Szło mu opornie, gdyż 

grunt był śliski, a teren nierówny. Wdrapał się na wzniesienie, 

a następnie puścił galopem w dół. Kierował się w stronę ma-

gazynu, gdzie miał wyładować beczki. 

Następnym przystankiem była chlewnia. Nadzorca nie za-

ciągnął jednak hamulca i powóz niebezpiecznie się rozpędził. 

Dominik z trudem utrzymywał równowagę na rozmokłym 

gruncie. W pewnym momencie obślizgły dyszel wymsknął 

mu się z dłoni, a chłopiec potknął się i runął na rozmiękłą 

ziemię. Przekoziołkował, chomąto zsunęło mu się z głowy, 

nogi wplątały w uprząż, po czym wciągnęło go pod powóz. 

Taczanka podskoczyła na wyboju, z platformy spadły beczki 

i pokulały się w dół.  

Przerażony nadzorca zeskoczył z pędzącego pojazdu. Męż-

czyzna potoczył się po rozmiękłej glinie, ostatecznie zatrzy-

mując się w mętnej kałuży. Jeszcze na dobre nie otrząsnął się 

z szoku, gdy wylądowały na nim kubły ze zlewkami. Wóz 

toczył się z górki, ciągnąc za sobą Dominika. Pojazdem za-

rzuciło, uderzył w drzewo, przewrócił się na bok i zsunął do 

rowu. 

Chłopak miał rozbitą głowę, ranę ciętą na nodze, skręconą 

kostkę, wybity kciuk, zdartą skórę na plecach oraz liczne za-

drapania i siniaki. Cud, że wyszedł żywy z tego karambolu! 

Dominik skłamał, że ma zawroty głowy, zbiera mu się na 

wymioty i nie może ustać na nogach. Przewieziono go dzięki 

temu na izbę chorych, która mieściła się w maleńkim budyn-

ku naprzeciwko bramy. Lekarz zbadał go pobieżnie, osłuchał 

klatkę piersiową i opukał plecy. Oznajmił chłopakowi, że 

założy mu szwy i pozostawi na dzień w lazarecie. 
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Chłopiec leżał na kozetce i rozglądał się po gabinecie spod 

zmrużonych powiek. Czuł zapach amoniaku, chloru i lizolu. 

Po pokoiku kręcił się przygarbiony medyk. Lekarz ujął 

w dłoń strzykawkę. Odłamał szyjkę ampułki, wciągnął płyn 

do szprycy, przytrzymał ją w pozycji pionowej i wypuścił 

pęcherzyki powietrza. Podszedł do poszkodowanego, zsunął 

mu spodnie i wbił igłę w pośladek. Ledwie wstrzyknął suro-

wicę, gdy do izby wpadł sierżant, załamując ręce, że żona 

komendanta osunęła się na podłogę i daje nikłe oznaki życia. 

Lekarz złapał torbę i wraz z sanitariuszem opuścili lazaret. 

Samochód ruszył ostro spod budynku.  

Zapadał zmrok. Na zewnątrz padał rzęsisty deszcz. 

W pobliżu nie było absolutnie nikogo, żywej duszy. Dominik 

postanowił więc poszperać w szafkach. Zwlókł się z leżanki i 

podszedł do okna. Niewiele mógł dostrzec za zaparowaną 

szybą. Nacisnął klamkę, uchylił drzwi i wyjrzał na zewnątrz. 

Światła latarni pobłyskiwały upiornie na kolczastych drutach. 

Za kręgiem jasności rozciągała się nieprzenikniona ciemność. 

Nigdzie nie zauważył wartownika. Najwidoczniej schował się 

przed ulewą.  

Zamknął drzwi i zasunął rygielek. Rozejrzał się po po-

mieszczeniu, szukając czegoś do jedzenia. Cukru, suchara, 

zeschłej skórki pieczywa… czegokolwiek. 

Na wieszaku wisiał zakrwawiony fartuch – przeszukał kie-

szenie, ale niczego nie znalazł. 

W oszklonych gablotkach tkwiły lekarstwa, słoje 

z maściami i instrumenty lekarskie. Był tam również drobny 

sprzęt medyczny, narzędzia chirurgiczne, materiały opatrun-

kowe, płyny do dezynfekcji i gruszka do lewatywy. W rogu 

pomieszczenia stała szafka z szufladami, w których przecho-
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wywano kartoteki pacjentów i dokumentację medyczną. 

W dolnej szufladzie znajdowała się kasetka. Wyciągnął ją, 

położył na stole i otworzył. W środku leżały strzykawki, 

fiolki, flakoniki, buteleczki i ampułki. W rogu skrzynki był 

wciśnięty słoiczek, na którego nalepce widniała wyszczerzona 

trupia czaszka nad parą skrzyżowanych piszczeli, poniżej wy-

blakły napis. Nie umiał czytać, ale domyślił się, że to trutka. 

Uwaga! Trucizna! Na myśl od razu przyszedł mu Buła. „Pal 

licho z jedzeniem, największą przyjemność sprawi mi unice-

stwienie tego parszywego gada” – pomyślał. Odkręcił pokry-

wę i zerknął do słoiczka. Połyskiwały w nim bezbarwne 

kryształki przypominające pokruszone szkło.  

Spieszył się, drżały mu dłonie, co rusz kuśtykał do okna, 

odsuwał zasłonę i sprawdzał, czy nikt nie nadchodzi. Jego 

umysł pracował na zwiększonych obrotach. Zastanawiał się, 

w jaki sposób wyniesie z izby chorych toksyczną substancję. 

Nagle przypomniał sobie o opróżnionej ampułce. Genialna 

myśl! Z pewnością się nada! Była nieduża, idealna. Tylko 

gdzie ona jest, do jasnej cholery?! Ależ tak, w koszu! Poszpe-

rał w kuble, wyciągnął pojemniczek, wytrząsnął z niego 

resztki cieczy i wypełnił trucizną. Otwór zatkał spreparowaną 

na szybko papierową zatyczką i okleił plastrem. Ampułkę 

ukrył pod bandażem. Następnie włożył kasetkę na jej miejsce, 

zasunął szufladę i przemył dłonie skażonym spirytusem. Od-

sunął zasuwkę i wyciągnął się na kozetce.  

Był potwornie zmęczony, powieki ciążyły mu coraz bar-

dziej, w końcu zmorzył go sen. 

Niedługo cieszył się drzemką, gdyż pod budynek z piskiem 

opon podjechał samochód. Przemoknięty lekarz wpadł do 

pomieszczenia jak pocisk. Przeklinał, na czym świat stoi, 
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i szczękał zębami. Nazwał żonę majora histeryczką. Starej 

prukwie zrobiło się słabo, bo zbliżała się Armia Radziecka. 

Sowieci byli niedaleko. Fama niosła, że żołnierze wroga za-

chowywali się jak barbarzyńcy. Nie okazywali Niemcom lito-

ści: rozstrzeliwali, wieszali, torturowali, a na dodatek gwałcili 

kobiety. 

Przygarbiony lekarz pociągnął nosem. 

– Czuję denaturat. Helmut! – zwrócił się do asystenta. – 

Nawlecz nić chirurgiczną. Zszyjemy ranę temu ochlaptusowi. 

Dominik przeleżał w lazarecie cały następny dzień. Była to 

jedna z najpiękniejszych chwil w jego życiu. Słodki Jezu! 

Wykąpał się, najadł do syta i nie musiał zrywać się z łóżka 

wczesnym rankiem. Rozkoszny dzień bez apelu, sprawdzania 

obecności, przydziału obowiązków… bez prześladowań. Ta-

rzał się po białym prześcieradle i nakrył czystą kołdrą. Pogrą-

żył się w radosnych wspomnieniach. Śnił o krainie szczęśli-

wości.  

Po wyjściu ze szpitala ukrył ampułkę w wymyślnej skryt-

ce. W szalecie zamocowane były dźwigary dachowe, 

w których tkwiły sęki. Wyjął jeden z nich, skrócił, a następnie 

włożył pojemniczek w otwór i zamaskował kołkiem. 

Dni życia Jana Buły wydawały się policzone. 

 

*** 

Nadeszła jesień. Ranki nasiąkły mgłami, królowała wilgoć, 

hulał wiatr. 

Wojska okupanta dostawały łupnia; wokół Łodzi zamykał 

się szczelny pierścień Armii Czerwonej.  

Wśród nadzorców wyczuwało się nerwowość. Na funkcyj-

nych polskiego pochodzenia padł blady strach. Żołnierzom 
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niemieckim także udzielał się niepokój. Martwili się, co się 

z nimi stanie. Zapewne wkrótce przyjdzie im zamienić ciepłą 

posadkę na poniewierkę po okopach. 

Lotem błyskawicy rozeszła się wiadomość, że lagier prze-

znaczono do likwidacji. Data zamknięcia obozu wydawała się 

bliska. Za murem, w getcie dla dorosłych coraz częściej 

szczękały salwy plutonu egzekucyjnego. Padały tępe strzały, 

a wraz z nimi końca dobiegał żywot najsłabszych więźniów. 

Zdrowszych, silniejszych wywożono w głąb Rzeszy. Hitle-

rowcy zacierali ślady zbrodni; niszczono dokumentację i reje-

stry osadzonych. 

Dominik postanowił, że nocą wymknie się z baraku, prze-

ciśnie przez szparę w parkanie i przedostanie się na teren 

ośrodka dla dorosłych, po czym wdrapie się na mur i umknie 

do lasu. Zaszyje się w gęstwinie do momentu, gdy miasto 

wyswobodzą wojska sowieckie.  

Szybko jednak odrzucił ten pomysł – wydawał się niewy-

konalny. Mur był wysoki na trzy metry, a ogrodzenie wień-

czyły zwały drutu kolczastego. Do tego przy ścianie pozosta-

wiono szeroki na trzy metry pas ziemi, co dzień bronowany, 

by zostawały na nim ślady stóp. Za parkanem biegały wilczu-

ry – krwiożercze bestie mogące rozszarpać człowieka na 

strzępy. Musiał uzbroić się w cierpliwość lub wymyślić coś 

bardziej sensownego.  

 

*** 

Przed świętami Bożego Narodzenia sypnęło śniegiem. 

Temperatura spadła poniżej zera. Pewnego mroźnego poranka 

Buła przywołał do siebie Dominika. Nadzorcy towarzyszył 

wilczur o potężnym łbie, mocarnych szczękach, ostrych kłach 
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i złowrogich ślepiach. Wabił się Upiór. Na porządku dzien-

nym było szczucie nim chłopców. Pies niczym hiena dawał 

susa do gardła, a niejednego przy tym ostro poturbował.  

– Obijasz się i snujesz po obozie jak smród po gaciach. 

Mam dla ciebie zajęcie. Pojedziemy po ścinki – oznajmił 

folksdojcz Dominikowi.  

Chłopaka ogarnął strach. Nogi się pod nim ugięły 

i ściągnęły go na samo dno przerażenia. Doskonale wiedział, 

że wyprawa z nadzorcą za mury obozu dla kilku jeńców 

skończyła się tragicznie. Dwóch z nich zastrzelił za (ponoć) 

próbę ucieczki, jednego zakatował na śmierć za (domniema-

ny) brak subordynacji, a innych dotkliwie pobił i okaleczył. 

Chłopcy z licznymi stłuczeniami i ranami trafili do szpitala. 

Rozeszła się fama, że nadzorca to zboczeniec – zdeprawowa-

ny sadysta, dobrze się maskujący i skutecznie zastraszający 

swoje ofiary.  

Buła spojrzał Dominikowi w oczy i warknął:  

– Wyglądasz, jakbyś zobaczył ducha. Coś ci się nie podo-

ba? Czyżbyś się mnie bał? 

– Mam biegunkę. Muszę do ubikacji – odparł chłopiec, ła-

piąc się za brzuch. – Proszę na mnie zaczekać.  

Buła popatrzył na niego nieruchomym niewzruszonym 

wzrokiem.  

– Nażarłeś się jakiegoś świństwa i teraz cię czyści! Z wami 

tak zawsze, łakome ścierwa! Bydlaki! Myślicie tylko 

o jednym – o jedzeniu. Leć do kibla, bo narobisz w gacie 

i zasmrodzisz całą okolicę! – zarechotał. 

Dominik puścił się biegiem. Serce biło mu jak oszalałe. 

Nie miał ani sekundy do stracenia. Załatwił się, po czym wy-
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ciągnął sęk z belki, wydobył ampułkę i ukrył ją 

w wydrążonym w trepie zagłębieniu.  

– Coś tak długo robił w kiblu? Czyżbyś coś kombinował? 

– pytał Buła, świdrując Dominika świńskimi oczkami. – Do 

mnie! Biegiem! – ryknął.  

Obszukał go, dokładnie obmacując ubranie. Wybebeszył 

kieszenie. Był zawiedziony, gdyż nie miał się do czego przy-

czepić.  

– Jazda! – syknął. 

Dominik złapał za dyszel i pociągnął wózek, a Buła 

z wilczurem podążali za nim. Od tartaku dzielił ich kilometr. 

Wyjście poza bramę ośrodka było dla chłopca sposobnością 

wyrwania się z obozowej zgnilizny; okazją do zaczerpnięcia 

świeżego powietrza i poczucia atmosfery wolności.  

Zatrzymali się przy sklepie. Nadzorca wszedł do środka 

i zakupił butelkę wódki. Po wyjściu z budynku odkorkował ją, 

przyłożył szyjkę do ust i pokrzepił się sporym łykiem. Na-

stępnie schował flaszkę do torby. 

– Ruszaj się, obiboku! To nie wyprawa na piknik! Żwa-

wiej, bo cię przeciągnę batem przez plecy, kulasy przetrącę, 

a ręce połamię! – poganiał chłopaka. – W tartaku nie wolno ci 

podnosić oczu na nikogo, niedozwolone jest także rozmawia-

nie oraz przyjmowanie jedzenia. Jeśli zauważę, że coś jest nie 

tak, to poszczuję cię psem. Upiór rozszarpie cię na strzępy! 

Prawda, piesku? – zwrócił się do wilczura.  

Czworonóg najeżył sierść, warknął i wyszczerzył kły. Buła 

uniósł rękę i pochylił się, by dotknąć szarej sierści. Pies uspo-

koił się, poddając delikatnym ruchom dłoni.  

Na tartacznym placu piętrzyły się stosy okorowanych 

drzew, desek, krokwi, listew i tarcicy, które pokrywała war-
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stwa białego puchu. Z hali produkcyjnej dobiegał hałas. Trak 

pracował na wysokich obrotach, walce wzdłużne przesuwały 

kloce, rolki transportowe piszczały, a piły tarczowe przecinały 

kłody. Robotnicy ostrymi siekierami oczyszczali jodły z kory, 

toporkami ociosywali okrąglaki, piłami przecinali bale; wyno-

sili z pomieszczeń produkcyjnych krokwie, deski, łaty, stru-

żyny, wióry i trociny.  

Buła udał się do biura. Dominik rozgrzewał w tym czasie 

zziębnięte dłonie i stopy. Wilczur przysiadł i czujnie go ob-

serwował. Po kilku minutach w drzwiach kantorka ukazała się 

głowa folksdojcza.  

– Do roboty! Ładuj zrzynki na wózek! Ja posiedzę 

u kierownika – zaordynował bełkotliwym głosem. Najwi-

doczniej golnął sobie następny łyk gorzały.  

Dominik ochoczo zabrał się do pracy. Wrzucał na wózek 

kawałki drewna, obrzyny i ranty desek.  

Robotnicy zrobili sobie przerwę. Rozpalili ognisko; polana 

wesoło trzaskały, a w powietrze strzelały iskry. Śnieg topniał. 

Mężczyźni rozsiedli się na klocach i piekli nad ogniem ka-

wałki kiełbasy. Tłuszcz skapywał na rozżarzone głownie.  

Żołądek Dominika skurczył się do granic możliwości 

i przywarł do kręgosłupa. Każda cząstka ciała wołała rozpacz-

liwie: „Jeść!”. Unosząca się wokół woń pobudzała zmysły. 

Zapach nęcił, oszałamiał, odurzał. Usta wypełniła ślina, ści-

skało żołądek. Pożerał wędlinę wzrokiem, czuł na języku 

smak rumianego mięsa. Bał się, że dostanie pomieszania 

zmysłów. Jeść! Chociaż plasterek, kawalątek! Zrobił krok 

w stronę ogniska, lecz na miejscu osadziło go groźne szczek-

nięcie. Upiór patrzył na niego pałającymi ślepiami i obnażył 
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kły. Mężczyźni, słysząc warczenie, odwrócili głowy. Jeden 

z nich ujął w dłoń kij i podszedł do psa.  

– Won, hitlerowski kundlu! Zostaw chłopca w spokoju, bo 

ci czerep rozwalę! – wrzasnął na wilczura, jednocześnie uno-

sząc do góry kostur.  

Upiór warknął.  

– Nie zbliżaj się do niego! To tresowany pies! – ostrzegał 

ktoś robotnika.  

– Wilczur zachowuje się tak samo jak jego pan. Bydle 

i tyle. Dobrali się jak w korcu maku – dodał inny. 

Ujadanie pupila usłyszał folksdojcz i wyszedł z kantorka.  

– Wynocha! Precz stąd! Zmywaj się, śmieciu! – wycedził 

przez zaciśnięte zęby, zbliżając się do pracownika tartaku.  

Mężczyźni mierzyli się nienawistnym wzrokiem.  

– Niemiecki sługus! Farbowany lis! Myślisz, że nie wiem, 

co wyprawiasz w getcie?! Znęcasz się nad bezbronnymi 

dziećmi! Torturujesz rodaków! Łamiesz im palce, wyrywasz 

paznokcie, kopiesz w przyrodzenia, walisz pałą… zabijasz! 

Zapłacisz za to! – syknął, po czym zamachnął się kijem.  

Upiór skoczył na mężczyznę i powalił go na ziemię. Nie-

szczęśnik zasłonił głowę rękami.  

Pozostali robotnicy zerwali się z miejsc, chwytając za sie-

kiery, metalowe pręty i drągi. Jeden z nich ściskał w dłoni 

dymiącą głownię. Pierścień wokół Buły zacieśniał się, male-

jąc z każdą chwilą. Folksdojcz zdał sobie sprawę, że zaraz go 

dopadną. Musiał przejąć inicjatywę, by wyjść cało z opresji. 

Rozdygotanymi dłońmi wyciągnął pistolet, odbezpieczył go, 

skierował lufę w pierś jednego z robotników i krzyknął:  

– Stać, bo zabiję! Zrobię to w obronie własnej! Rozejść 

się! – ryknął.  
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Twarz poszarzała mu ze wściekłości. Zmienił się nie do 

poznania: na jego szyi pulsowały nabrzmiałe żyły, 

w przekrwionych oczach kipiała furia, wargi drżały. Wyglą-

dał, jakby postradał zmysły.  

– Upiór! Do nogi! – przywołał psa.  

Czworonóg zwolnił uścisk mocarnych szczęk i podbiegł do 

pana. Poturbowany mężczyzna z trudem łapał powietrze. Na 

szyi nieszczęśnika widniała rana, z której strużkami lała się 

krew. Charczał, krztusił się. Robotnicy odstąpili od folksdoj-

cza, widząc jego determinację. Doszli do wniosku, że nie war-

to się narażać. Buła był pamiętliwy i mściwy. Konfident 

i szpicel, donoszący na sąsiadów, a nawet rodzinę.  

– Ścierwo! Jeżeli powinie ci się noga, to utniemy ci łeb 

u samej dupy! Tfu! – skomentował ktoś i splunął 

z ostentacyjnym obrzydzeniem.  

– Ujadacie jak psy na pustyni! Śmierdziele! Hołota! – wy-

dzierał się do pracowników tartaku. – Na co czekasz?! Łap za 

dyszel! Podjedź wózkiem pod oficynę i tam na mnie zaczekaj! 

Żadnych rozmów z motłochem, bo ubiję! – warknął do Do-

minika. – Sukinsyny. Nie podaruję, nie puszczę im tego pła-

zem! – odgrażał się.  

Wszedł do kantorka, stanowczym ruchem zatrzaskując za 

sobą drzwi.  

Chłopiec śledził go przez brudną szybę. Nadzorca nerwo-

wo przechadzał się po pomieszczeniu, krzyczał 

i gestykulował. Tłumaczył coś brygadziście, wskazując na 

halę.  

Dominika z rozmyślań wyrwało skrzypienie zawiasów. 

W uchylonych wrotach przylegającego do kantorka warsztatu 

ukazała się sylwetka Żyda. Starzec był szlifierzem – zajmo-
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wał się ostrzeniem pił, siekier, ośników i strugów. Miał brodę 

i pejsy, ponieważ tak nakazał mu Bóg. Był ubrany 

w zakurzone łachmany, a jego prawe ramię opinała opaska 

z gwiazdą Dawida; głowę osłaniała mycka, a stopy chroniły 

dziurawe buty. Na plecach staruszka wyrósł pokaźny garb; 

twarz miał pomarszczoną, zwiotczałą, pokrywały ją liczne 

bruzdy. Gęste, krzaczaste brwi sięgały powiek, usta miał 

cienkie, wąskie i blade, a na nosie widniała brodawka kształ-

tem przypominająca ziarenko cieciorki.  

Pokraczny człowieczek rozejrzał się wokół i upewniwszy 

się, że nikogo nie ma w pobliżu, podniósł wyblakłe oczy na 

Dominika. Przemówił cicho, ale wyraźnie:  

– W styczniu obóz zostanie wyswobodzony. Żołnierze so-

wieccy zaatakują od strony żydowskiego cmentarza. Nadejdą 

nocą. Gdy usłyszysz strzelaninę, nie wychodź z baraku! Połóż 

się na podłodze i czekaj.   

Upiór podejrzliwie przyglądał się szepczącemu Żydowi. 

Błysnęły obnażone kły, z garda wydobył się ostrzegawczy 

warkot.   

– Dobry, mądry piesek – przemówił starzec i cisnął wilczu-

rowi skrawek słoniny.  

Pies obwąchał smakołyk, ale go nie pożarł.  

– Łap! – szepnął Żydek i wykorzystując nieuwagę czworo-

noga, rzucił chłopakowi niewielkie zawiniątko.  

Dominik pochwycił paczuszkę i ukrył ją w rękawie.  

Upiór skierował łeb w jego stronę i warknął.  

– Cukierek jest dla ciebie, a kredą oznacz budynek komen-

dantury, barak funkcyjnych, wieżyczki, stanowiska kaemów 

i wartownię – wyjaśnił mu Żyd.  
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Drzwi szopki zamknęły się z niemiłosiernym skrzypnię-

ciem.  

Dominik nie miał czasu, aby zastanowić się nad słowami 

staruszka, gdyż z kantorka wytoczył się Buła. Podbiegł, za-

machnął się i zdzielił go otwartą dłonią w twarz.  

Uderzenie rzuciło go na ziemię. Upadł i złapał się za nos. 

Krwawił. Nadzorca chwycił go za kołnierz bluzy i postawił na 

nogi. Przybliżył do niego twarz. Ział alkoholem. Miał ochotę 

wymierzyć mu policzek, ale powstrzymał uniesioną rękę. 

Syknął jedynie:  

– Ubiję was wszystkich! Rozdeptam jak karaluchy! – 

wrzeszczał. Po chwili ochłonął i przemówił dużo łagodniej-

szym tonem: – O niczym nie macie pojęcia. Kiedy wojska 

niemieckie wkroczyły do Łodzi, pochwycono mnie 

i ustawiono w szeregu. Jeden z esesmanów odliczał, a drugi 

zabijał. Wypadło na mnie. Hitlerowiec przystawił mi lufę do 

głowy i nacisnął spust, ale zamiast strzału dał się słyszeć su-

chy trzask iglicy uderzającej o pustą komorę. Ten odgłos 

prześladuje mnie do dzisiaj. Nie miałem wyboru! Chciałem 

żyć! Uklęknąłem przed gestapowcem i prosiłem o litość. Pod-

pisałem pakt z szatanem. Tak łatwo osądzać innych… Niem-

cy przezywają mnie polskim psem, a Polacy zdrajcą. Tylko 

Upiór mnie rozumie. Dobry, kochany piesek. Sam nie wiem, 

po co ci to wszystko mówię… – dodał i machnął ręką. 

Język mu się plątał; chwiał się na nogach.  

Dominik uważnie obserwował nadzorcę, cierpliwie czeka-

jąc na jego błąd. Błąd, który będzie kosztował go życie. Nale-

żało tylko wybrać odpowiedni moment.  



50 
 

W drodze powrotnej znowu zatrzymali się przy sklepie. 

Nadzorca kupił ćwiartkę wódki, pęto kaszanki, parówki 

i musztardę. Wychodząc, odgrażał się sprzedawczyni:  

– Popamiętasz mnie, wywłoko! Myślisz, że nie wiem, że 

handlujesz trefnym alkoholem, chrzczonym piwem, nie mó-

wiąc już o tym, że ukrywałaś Żydów. Ja was wszystkich…! – 

złorzeczył.  

Usiadł na schodkach, dłonią uderzył w dno butelki, zębami 

wyciągnął korek i upił łyk. Skrzywił się, wykręciło mu gębę, 

chuchnął. Odciął plasterek kaszanki i wsadził go sobie w usta. 

Żuł wolno jedzenie. Nagle coś mu się przypomniało – odkroił 

krążek, ujął go w dłoń i zwrócił się do Dominika:  

– Masz! Bierz! Pałaszuj! 

Chłopak zrobił krok do przodu. Ostrożnie zbliżał się do 

nadzorcy. Pomimo że podejrzewał podstęp, naiwnie uznał, że 

Bułę ruszyło sumienie.  

– Pachnie ci, co? Jesteś głodny? Żreć ci się chce? Zjadłbyś 

kęsa? Może paróweczkę na gorąco? – droczył się folksdojcz. 

– Posłuchaj mnie, śmieciu. Porządek jest następujący: ja je-

stem panem, ja przewodzę stadu. Upiór jest następny, potem 

inni, a ty daleko, daleko w tyle. Ostatni w kolejce. Najgorszy 

sort, ścierwo, padlina. Dostaniesz jeść, gdy inni się najedzą, 

oczywiście, jeżeli coś zostanie. Najpierw naje się wilczur, 

a jemu apetyt zawsze dopisuje. To dla ciebie, piesku – powie-

dział i cisnął pupilowi smakowity kąsek, patrząc 

z sadystyczną przyjemnością na zawiedzionego Dominika.  

Pies połknął kaszankę, nawet jej nie gryząc, oblizał pysk 

i wesoło zamerdał ogonem. Czekał na następną porcję.  

Chłopak był bezradny. Cóż mógł zrobić? Zacisnął wargi 

i łypnął nienawistnym wzrokiem na nadzorcę. Jego oczy ci-
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skały iskry gniewu. Unicestwienie zwyrodnialca wydawało 

mu się w pełni uzasadnione. 

Buła podniósł się, otrzepał spodnie ze śniegu, podszedł do 

wózka i powiesił torbę na kłonicy.  

– Jedziemy! Wio! Wiśta! – wydawał komendy chrapliwym 

głosem.  

Przejeżdżali właśnie obok kościoła, gdy Dominik przypo-

mniał sobie, że był w nim kiedyś z mamą. Żal ścisnął mu ser-

ce. Zamyślił się, zasmucił. 

Niespodziewanie na ulicy pojawił się orszak składający się 

z księdza i dwóch zakonnic. Kapłan ściskał w dłoniach ksią-

żeczkę modlitewną, kropidło i krzyżyk; siostry przebierały 

paciorki i żarliwie odmawiały słowa różańca. Duchowny na-

kreślił znak krzyża w powietrzu.  

– Ogłaszam wszem i wobec: Bóg nie istnieje! Ha, ha, ha! – 

pogardliwie roześmiał się folksdojcz.  

– Nie lżyj Pana, mój synu. Nie szydź! Bóg jest miłościwy 

dla wszystkich. Twoje bluźnierstwa będą ci odpuszczone, 

gdyż nie wiesz, co czynisz – przemówił duszpasterz.  

– Mnie nie ogłupisz, nie zrobisz mi wody z mózgu!  

Buła zrobił krok do przodu, poślizgnął się, zakołysał na 

stopach, po czym stracił równowagę i wyłożył się jak długi, 

uderzając czołem w trotuar. Leżał chwilę, pojękując z bólu. 

Do nadzorcy podbiegł Upiór, obwąchał go i polizał po twarzy. 

Duchowny i zakonnice pospieszyli poszkodowanemu 

z pomocą.  

Do głowy Dominika wpadła myśl z prędkością błyskawi-

cy. To był impuls. Teraz! Teraz albo nigdy! 

Nadszedł długo wyczekiwany moment. Nie miał czasu ani 

na wątpliwości, ani na wahanie. Był przekonany w pełni co 
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do tego, co za chwilę uczyni. Desperacja zagłuszyła w nim 

strach, a wiara w sukces dodawała mu odwagi.  

Przykucnął za wózkiem, otworzył torbę, wyciągnął z niej 

słoiczek, odkręcił nakrętkę, wydobył z trepa ampułę, odkleił 

plaster, wyjął zatyczkę, pstryknął paznokciem w pojemniczek 

i wsypał kilka kryształków do musztardy. Zakręcił wieczko, 

wstrząsnął pojemniczkiem i włożył go z powrotem do torby 

Buły.  

Było mroźno, ale chłopak i tak nieźle się spocił. Wytarł 

zroszone czoło rękawem pasiastej bluzy.  

Ksiądz i siostry pomogli folksdojczowi. Mężczyzna pod-

niósł się niezgrabnie na kolana, a następnie stanął na nogi. 

Nie odniósł poważniejszych obrażeń, ale stłukł sobie ramię, 

zadrasnął policzek, a na czole wyrósł mu guz. Oddech miał 

płytki, a z ust sączyła się krew. 

– Zostawcie! Odczepcie się ode mnie! Won, bo powystrze-

lam! Zabiję! – cedził przez zaciśnięte zęby, odtrącając po-

mocne dłonie.  

Podszedł do wózka i oparł się o burtę. Ciężko dyszał. 

Dotarli do zbiegu ulic – oni wychodzili z jednej, z drugiej 

szedł patrol. Grupą dowodził niemiecki kapral. Towarzyszyli 

mu Polacy w granatowych mundurach.  

– Janek, co z tobą? Wyglądasz, jakby cię przed chwilą 

zdjęto z krzyża – zwrócił się do nadzorcy jeden z policjantów.  

– A to ty, Karol! Pośliznąłem się i zaliczyłem glebę. Potłu-

kłem się, rozciąłem wargę, nabiłem sobie guza. Ledwie po-

włóczę nogami. Najchętniej poszedłbym do domu, ale muszę 

odstawić do obozu tego paralityka – odparł i wskazał głową 

Dominika.  

– Jeśli kapral pozwoli…?  
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Polak spojrzał wymownie na Niemca. Ten kiwnął potaku-

jąco głową.   

– Obóz jest niedaleko. Odeskortujemy chłopaka. Kiedyś 

postawisz nam za to flaszkę.  

Buła skrzywił się z bólu.  

– Łupie mnie w krzyżu. Ramię rwie jak cholera. Dzięki, 

chłopaki. Odwdzięczę się przy najbliższej okazji. Jestem po-

twornie głodny. Przygotuję sobie na kolację serdelki.  

– Dobra myśl – pochwalili go koledzy.  

Folksdojcz zarzucił na ramię torbę i zniknął w wąskiej 

uliczce. Upiór podążał za panem, jak przystało na wiernego 

psa.  

„Abyś zdechł. Parówki można serwować na wiele sposo-

bów. Najlepiej smakują z musztardą. Smacznego!” – pomy-

ślał złośliwie Dominik.  

Znalazłszy się na terenie obozu, udał się do szaletu i ukrył 

ampułkę. Następnie wyciągnął otrzymane od Żyda zawiniątko 

i rozwinął papier. W środku znalazł landrynkę i kredę. Kredę 

wsunął w szczelinę pod progiem, a cukierek włożył w usta i 

długo ssał, rozkoszując się migdałowym smakiem. Landrynka 

to prawdziwy rarytas w tym miejscu.  

*** 

Matka Buły zapiła się na śmierć, starszy brat zginął 

w wypadku, a siostra trudniąca się najstarszym zawodem 

świata zmarła na syfilis. Ojca słabo pamiętał. Z relacji ro-

dzeństwa i matki wynikało, że rodzic pił i bił, aż w końcu 

odszedł i ślad po nim zaginął. Domownicy odetchnęli wów-

czas z ulgą i dziękowali Bogu, że o nich zapomniał. Nikt za 

nim nie tęsknił, bo niczego dobrego w życiu od niego nie za-
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znali. Wręcz przeciwnie – sporo biedy, zgryzoty i rozległe 

sińce na plecach i pośladkach.  

Folksdojcz egzystował z dnia na dzień. Nie miał kolegów 

ani przyjaciół. Każdy stronił od niego jak od złego ducha. 

Rzadko go ktoś odwiedzał. Z wieloma osobami miał na pień-

ku, gdyż był człowiekiem zdegenerowanym do szpiku kości. 

Obce mu były szlachetne uczucia. Rozpił się i zatracił poczu-

cie człowieczeństwa. Gorycz, ból, obawa gryzły go 

i dręczyły; często nawiedzały go makabryczne wizje. Myśli 

splątane, natarczywe nachodziły go bezustannie; drażniły 

i dokuczały. Nie potrafił się od nich uwolnić. 

Podążał chwiejnym krokiem w stronę domu. Poruszał się 

wolno; jego przygarbiona sylwetka rozmazywała się 

w zadymce. Otuliły go płatki śniegu – wyglądem przypominał 

motek bawełny. 

Czekał na niego komitet powitalny. Kiedy dotarł do miej-

sca zamieszkania, zza węgła sąsiedniej kamienicy wyłoniły 

się dwie postacie. Mężczyźni mieli naciągnięte na głowy 

czapki i wysoko podniesione kołnierze płaszczy. Nie można 

było rozpoznać, kim są. Jeden z nich trzymał w ręce pręt, 

drugi zaciskał dłoń na rękojeści bagnetu. 

Folksdojcz pchnął furtkę i wszedł na podwórze. Osobnicy 

przyspieszyli. Pierwszy zrobił trzy szybkie kroki do przodu. 

Wziął zamach. Metalowy pręt przeciął powietrze szerokim 

łukiem i powinien wylądować na głowie nadzorcy, ale na 

napastnika skoczył wilczur. Pies zatopił ostre kły 

w nadgarstku mężczyzny.  

Zaskoczony Buła intuicyjnie zasłonił głowę i rzucił się pod 

ścianę. Miał szczęście – został jedynie draśnięty w czoło koń-

cówką pręta. Drugi z osobników kopnął psa i dźgnął go ba-
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gnetem. Wilczur zaskowyczał z bólu. Zaatakował ponownie, 

rzucając się mężczyźnie do gardła. Otrzymał kolejne cięcie – 

impet jego natarcia znacznie zelżał. Folksdojcz wyciągnął 

z kabury pistolet i dwa razy wypalił w powietrze. Mężczyźni, 

słysząc strzały, wzięli nogi za pas i przepadli w wirującym 

puchu. 

Wilczur, brocząc lekko krwią, przywlókł się do nóg pana. 

Nadzorca pogłaskał go po łbie i pocałował w wilgotny pysk.  

– Dobry, wierny pies. Zostawmy te ścierwa. Chodźmy do 

domu. Opatrzę cię i nakarmię. Urządzimy sobie królewską 

kolację. Chodź, piesku, chodź.  

Upiór przyglądał mu się i radośnie machał ogonem. 

W jego oczach widniał wyraz koncentracji, który świadczył 

o tym, że doskonale rozumie, co się do niego mówi.  

Folksdojcz wynajmował skromny pokoik na poddaszu ze 

skośnymi ścianami. Zakurzone szyby jedynego okienka led-

wie przepuszczały światło; ze ścian odpadał tynk, a na suficie 

łuszczyła się farba. Wyposażenie mieszkanka było ubogie, 

zredukowane do absolutnego minimum. Znajdował się w nim 

tapczan, rozklekotany stół z poniszczonym blatem 

i sfatygowane krzesło. W rogu pomieszczenia umieszczono 

piec, obok którego na taborecie stała miska. W zlewie piętrzy-

ły się brudne naczynia. Królował wszechobecny bałagan, me-

ble pokrywała gruba warstwa kurzu. 

W pomieszczeniu panował ziąb. Buła włożył więc kilka 

szczap do pieca, oblał całość naftą, wrzucił do środka zapałkę 

i zatrzasnął drzwiczki. Różowe jęzory liznęły polana, wilgot-

ne drewno zasyczało, a ogień się zakrztusił i parsknął dymem. 

Wreszcie buchnęły płomienie – ogień wesoło buzował, ema-

nując ciepłem na nędzną klitkę. 
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Folksdojcz wrzucił do poobijanego aluminiowego garnka 

parówki i czekając, aż się zagrzeją, przysiadł na krześle 

i opatrzył czworonoga.  

– Rany są płytkie, powierzchowne. Oczyszczę je 

i zdezynfekuję. Za kilka dni się zagoi – pocieszał pupila. – 

Podłe sukinsyny. Szmatławce! – złorzeczył. – Domyślam się, 

kto to był. Jutro dobiorę im się do tyłka.  

Wrzucił do miski pokrojoną pajdę chleba, kaszankę, 

skwarki i kości. Upiór błyskawicznie spałaszował karmę.  

Buła zdjął pokrywkę i wyłożył gorące parówki z garnka na 

talerz. Nabił jeden z serdelków na widelec, umoczył koniu-

szek w musztardzie i uniósł do ust. 

Upiór usiadł na zadzie niczym pies myśliwski i patrzył 

prosząco na pana. Oblizywał się wymownie. Folksdojcz spoj-

rzał na niego, uśmiechnął się i pokręcił przecząco głową.  

– Przed chwilą zżarłeś solidną porcję. Uszanuj to, że inni 

też są głodni. 

„Strychnina jest wysoce toksyczna drogą wyziewną, po-

łknięta lub zaabsorbowana przez usta albo oczy. Zabija, po-

wodując rozerwanie naczyń krwionośnych i wylewy we-

wnętrzne. Zatrucie nią skutkuje skurczami mięśni i śmiercią 

przez uduszenie” – tak brzmi encyklopedyczna definicja tru-

cizny, którą mu podano.   

Buła rozgryzł z chrzęstem skórkę parówki. Żuł wolno mie-

lone mięso, delektując się jego smakiem. Tłuszcz ciekł mu po 

podbródku i skapywał na koszulę. Następny kęs serdelka za-

gryzł chlebem.  

Nagle poczuł w ustach gorycz; ścisnęło mu krtań, zaczął 

się dusić, łapczywie łapał powietrze; widelec wymsknął mu 

się z dłoni i upadł na posadzkę. Zachłysnął się – kawałek ser-
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delka utknął mu w przełyku; oczy wyszły na wierzch, język 

skołowaciał, a usta wykrzywiło. Odebrało mu mowę, sparali-

żowało nerw błędny, tracił czucie w kończynach. Serce biło 

nierytmicznie, zrywami. Ciało ogarniał ziąb, szron osiadał na 

czole. Palce cierpły, członki sztywniały, mięśnie drętwiały, 

a krew w żyłach stygła. 

Obrazy się zacierały. Rysy matowiały. Odniósł wrażenie, 

że ściany pokoiku kołyszą się, rozpadają i walą na niego, 

a sufit obniża się i przygniata go swoim ciężarem. 

Ślepy obłędny strach ścisnął mu duszę potężnymi klesz-

czami. Wydawało mu się, że unosi się w powietrzu. Dryfował 

ciemnym tunelem, na którego końcu dostrzegł blask płomieni. 

Ciepło! Gorąco! Żar! W kotłach bulgotała smoła!? Poczuł 

swąd palonych piór, wymieszany z odorem zepsutych jaj. 

W nozdrza wdarła się woń siarki. Diabełki umorusane sadzą 

wyciągnęły ku niemu zakończone pazurami dłonie i wesoło 

merdały ogonami. Rozległo się wołanie: 

– Witamy w piekle, bracie! Ogrzej się przy ognisku. Wy-

kąp w smole. Jesteś w doborowym towarzystwie. Z nami bę-

dzie ci dobrze. 

Głuche westchnienie wydobyło się z zaciśniętej krtani 

folksdojcza i wymsknęło przez zsiniałe wargi. W kącikach ust 

ukazała się piana. Twarz przeszył skurcz. Z tchawicy wydo-

stał się finalny świst, a klatka piersiowa opadła. Oczy zmato-

wiały i zamiast źrenic ukazały się przekrwione białka. Zgiął 

się wpół i osunął z krzesła na podłogę. 

Pies jeszcze miał szansę, żeby wyjść z tego cało. Zawiódł 

go jednak instynkt, zgubiła rutyna i… miłość do pana? Zda-

rzało się, i to nieraz, że pijany Buła zasypiał przy stole, 

a w mroźne dni kładł się obok pieca na dywaniku. Nieświa-
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domy niebezpieczeństwa wilczur posilił się resztką parówki i 

zgodnie ze swoim zwyczajem podbiegł do nadzorcy i liznął 

go po ustach. Trucizna zadziałała tak błyskawicznie, że nie 

zdążył nawet zaskomlić. 

Ogień przygasał, piec stygł. Pan i jego wierny wilczur leże-

li obok siebie. Ciała zwolna sztywniały.  

 

*** 

Dominikowi stale towarzyszyło uczucie lęku. W strach 

wpędzał go nawet najmniejszy szmer. Przymknął oczy 

i próbował zasnąć, lecz zapadał tylko w rwaną, niespokojną 

drzemkę. W majaku sennym ujrzał Bułę, który zanurzył ser-

delek w musztardzie i rzucił go Upiorowi. Pies pożarł kąsek. 

Raptem pod czworonogiem zatrzęsły się łapy, zrobił dwa 

chwiejne kroki i runął na podłogę. Ciałem wilczura wstrzą-

snęły drgawki, z pyska ciekła piana. Nadzorca trącił stopą 

martwego pupila, spojrzał na słoiczek, a w jego oczach poja-

wił się błysk zrozumienia – skojarzył fakty, domyślił się. Wy-

ciągnął rękę, wskazał na niego palcem i krzyknął: 

– Draniu! Idę po ciebie! Pomszczę Upiora! Oko za oko, 

ząb za ząb! 

Dominik zbudził się zlany potem, usiadł na sienniku 

i starał się wyłowić uchem jakikolwiek hałas. Słyszał pochra-

pywanie i sapanie kolegów. Ktoś mamrotał przez sen, ktoś 

inny wiercił się i pojękiwał. Za ścianą hulał wiatr. Mróz ma-

lował na szklanych taflach fantazyjne wzorki: pióropusze, 

łodyżki i kwiatki.  

Ciszę zakłócił warkot samochodu. Pojazd zatrzymał się 

w pobliżu baraku. Słychać było odgłos rozmów. Ujadały też 

psy.  
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„Przyjechali po mnie! Nadchodzi kres mojego nędznego 

żywota” – pomyślał Dominik.  

Drzwi otworzyły się na oścież – do wnętrza wdarło się 

mroźne powietrze. Funkcyjny zwinął dłonie w trąbkę i ryknął: 

– Pobudka! Pobudka! Wstawać! Porządkować łóżka, zmyć 

z twarzy sen, odlać się i ustawić się na placu apelowym! Bie-

giem! 

Dowódca baraku w asyście dyżurnych poszczególnych 

brygad zdzierali ze śpiących nakrycia. Zaspani chłopcy pod-

nosili się z legowisk, przeciągali, jęczeli. Pomiędzy pryczami 

pojawili się blokowi i nadzorcy.  

– Nie ociągajcie się, za dziesięć minut będzie apel. Spóź-

nialscy zostaną przykładnie wychłostani – straszyli, potrząsa-

jąc pejczami.  

Ogarnął ich strach. Pierwsza myśl – likwidacja obozu. 

Młodzieńcy zakładali pasiaste mundurki, wciągali na czoła 

czapki, owijali onucami stopy i wkładali trepy. Otrząsali się 

ze snu i wychodzili przed barak. Ciemno, szaro, ponuro. Wiał 

wiatr i prószył śnieg. 

Rozlegały się komendy:  

– Ustawiać się w szeregach! Równaj do prawej! 

Nędzarze w podartych łachmanach, przepasani powrozami, 

w wyświechtanych czapkach stanęli na placu apelowym. 

Oczy mieli rozbiegane, policzki i usta sine, a dłonie zaciskali 

kurczowo w pięści, po czym przestępowali z nogi na nogę 

i słaniali się na cienkich kończynach. 

Po dziedzińcu przechadzał się tykowaty esesman 

o pociągłej twarzy i zimnych niebieskich oczach. Na plecach 

miał czarny płaszcz, a na nogach wyglansowane oficerki. 

W dłoni trzymał giętką trzcinę, którą uderzał się po udzie. 
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Oddziałowi dzielili chłopców na trzy grupy. Do pierwszej 

trafiali najstarsi i najzdrowsi; do drugiej – najmłodsi, funkcyj-

ni i pełniący dyżury; trzecią stanowili niezdolni do pracy, 

kaleki, chodzące szkielety, jednostki w ostatnim stadium ży-

cia. Nadzorcy poganiali zaspanych młodzieńców bykowcami. 

Na plecy, ramiona i zgięte karki sypał się grad uderzeń. Pej-

cze świszczały, obijając wystające żebra i piszczele. Cięli 

także po twarzach. Krzyki, lamenty i płacz stawały się coraz 

głośniejsze. 

– Wyselekcjonować trzystu najzdrowszych, krzepkich! 

Tych nie bić! – zakomenderował esesman. 

Wyjął z kieszeni spodni wygniecioną paczkę, po czym zła-

pał papierosa zębami i przypalił. Zaciągnął się kilkakrotnie 

i wypuścił nosem gęste kłęby dymu. Na jego twarzy gościł 

spokój.  

– Ustawić się po dziesięciu! Liczymy od czoła! Sto! Dwie-

ście! Trzysta! Zgadza się! – zameldowano. 

– Dołączyć trzydziestu! Poczekajcie, niech się chwilkę za-

stanowię – powiedział i uniósł do góry rękę. – Trzydziestu 

pięciu! To ostateczna liczba.  

Jeden z nadzorców złapał Dominika za kołnierz, pchnął go 

i kopnął tak silnie, że chłopak poleciał jak pocisk w kierunku 

„doborowego” towarzystwa. Zachwiał się, zatoczył, z trudem 

udało mu się utrzymać równowagę. Po chwili stał 

w pierwszym rzędzie wybrańców. 

Nadjechały ciężarówki. Wyznaczona grupa chłopców już 

po chwili podstawiała pod pojazdy przenośne drewniane 

schodki. 

– Grupa trzecia wsiadać na pakę! Druga odmaszerować do 

baraków! Pierwsza czekać na dalsze dyspozycje! – zaordy-
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nował dowódca. – Policzyć tych, którzy odjeżdżają!– zwrócił 

się esesman do buchaltera.  

Panował nad sytuacją. Na jego twarzy nie drgnął ani jeden 

muskuł. 

Obok dowódcy kręcił się grubas w wypchanej kaczym pu-

chem kurtce. Spaślak o pucułowatych policzkach i mięsistych 

wargach trzymał w dłoni liczydło. Asystenci spisywali nume-

ry, sumowali i dostarczali mu wykazy.  

Po dosłownie paru minutach załadowane kalekimi dziećmi 

ciężarówki odjechały, wzbijając za sobą tumany śniegu. Gru-

bas sumował gardłowym głosem: 

– Jeden, dwa… pięć! – liczył. Każdy samochód to kreska. 

Pomnożył, dodał, podliczył.  

– Ilu?! – zapytał oficer.  

– Melduję posłusznie, że trzystu ośmiu, panie kapitanie. 

Tak pi razy oko. Wieje, śnieg zasypuje kartki, tusz się roz-

mywa. Momencik, zaraz podam dokładną liczbę. Mam! Trzy-

stu jedenastu – poprawił się buchalter. 

Następnie wsunął arkusze do skórzanej teczki. Odetchnął 

z ulgą i otarł pot z czoła. Męczył go kac – wczoraj sporo wy-

pił; świętowali urodziny kolegi. 

Oficer nonszalancko machnął ręką. 

– Jeden w tą, jeden w tamtą; jeden więcej czy mniej nie ro-

bi różnicy, ale porządek musi być! To z naszej strony akt mi-

łosierdzia, rozumiecie? Skreślcie ich z ewidencji – szepnął do 

grubasa. 

Mężczyzna zarumienił się, spąsowiały mu uszy, pokiwał 

głową ze zrozumieniem. 

– Grupa pierwsza! – zwrócił się kapitan do stojących na 

placu chłopców. – Wasi koledzy zostali odwiezieni do szpita-
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la. Przejdą rehabilitację i po kilku tygodniach wrócą do lagru. 

Wy natomiast udacie się do magazynu. Każdy z was otrzyma: 

podkoszulek, kalesony, skarpety i dwie pary rękawic. Potem 

pofatygujecie się na stołówkę, gdzie dostaniecie porcję kaszy. 

Nie obżerajcie się, bo jeszcze nabawicie mi się tutaj skrętu 

kiszek! Po śniadaniu spotkamy się ponownie i wtedy otrzy-

macie dalsze instrukcje. W prawo zwrot! 

Przemieszczali się z magazynu na stołówkę w iście szaleń-

czym tempie. Potykali się, ślizgali… upadali. Posłusznie 

ustawiali się w ogonku i wciskali łyse glace w okienko. Ku-

charz nakładał jedzenie do aluminiowych misek. Kromka 

ciemnego chleba, kosteczka margaryny, kubek czarnej kawy 

bez cukru. Dzisiaj dodatkowo przysługiwała chochelka kaszy 

okraszonej skwarkami. Ziarenka pęczaku połyskiwały jak 

perełki. Takiej wyżerki dawno nie mieli! Na sam widok 

wszystkim ciekła ślinka. 

– Co tak wybałuszacie gały?! Oczy zaraz wam wyjdą 

z orbit! Do żarcia pierwsi, do pracy ostatni! Ruszać się, dar-

mozjady! Następny! – wydzierała się obsługa kuchni do prze-

suwającego się szeregu nędzarzy. 

Posiłek jedzono dłońmi. W obozie zabronione było uży-

wanie sztućców. Wygłodniali chłopcy pożerali pajdy chleba 

i popijali lurą mającą przypominać kawę. Wycierali miski 

kawałkami pieczywa, a nawet wylizywali naczynia. Nic się 

nie marnowało. W końcu dodatkowe kalorie zwiększały szan-

sę na przeżycie.  

Po śniadaniu ponownie ustawili się na placu apelowym. 

W żołądkach czuli przyjemne ciepło. Krew szybciej krążyła 

w żyłach. Z bielizną i skarpetami łatwiej znosili ziąb. Cięża-
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rówki wróciły zadziwiająco szybko. Silniki pojazdów praco-

wały na wolnych obrotach; powietrze przesiąkło spalinami.  

– Jesteście wybrańcami. Najlepszymi z najlepszych. Bę-

dziecie pracowali w fabryce amunicji, gdyż dyrekcja koncer-

nu zbrojeniowego zdecydowała się translokować część doro-

słych pracowników do swoich oddziałów w Rzeszy – poin-

formował ich spokojnym głosem kapitan. – Czeka was ciężka 

praca, za którą będzie wam przysługiwała dodatkowa porcja 

żywności. Nie myślcie jednak, że złapaliście Pana Boga za 

nogi. Na terenie fabryki obowiązują restrykcyjne przepisy. 

Jeżeli któryś z was będzie wykonywał swoje obowiązki nie-

dbale lub lenił się, czekają go surowe konsekwencje. O kra-

dzieży amunicji, aktach dywersji czy sabotażu nawet nie my-

ślcie. Za tego rodzaju wykroczenia grozi wam rozstrzelanie na 

miejscu – dodał. 

 

 

*** 

Fabryka amunicji w Łodzi funkcjonowała pod ścisłym 

wojskowym nadzorem. Zakład chroniło ogrodzenie z drutu 

kolczastego i wieżyczki strażnicze. Przedsiębiorstwo zatrud-

niało pięć tysięcy pracowników, w większości jeńców. Wśród 

wytwarzanych produktów przeważały pociski, moździerze, 

granaty, miny i naboje karabinowe. W najbardziej strzeżonej 

sekcji produkowano zapalniki i proch, a także obrabiano tro-

tyl.  

Przesuwający się na zachód front wymusił na właścicielach 

zakładu przyspieszenie tempa produkcji. Pracowano po dwa-

naście godzin; na dzienną i nocną zmianę. Zatrudniano więź-

niów i dzieci; Polaków, Żydów, a nawet brytyjskich 
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i amerykańskich jeńców. Spieszono się, pragnąc wykorzystać 

zmagazynowane materiały. Rozpoczęto również demontaż 

zdobytych urządzeń i ekspediowano je w głąb Rzeszy. 

Początkowo Dominik sprzątał hale i wyładowywał 

z wagonów puste skrzynie, jednak ze względu na kompletny 

brak rąk do pracy w pewnym momencie przeniesiono go do 

wydziału uzbrajającego ładunki wybuchowe. 

W ten sposób stado baranów zaprosiło wilka do swojej za-

grody. Wpuszczono lisa do kurnika.  

Nie rzucał się w oczy. Poruszał się bezszelestnie; umiejęt-

nie wtapiał się w otoczenie. Obserwując go z boku, można by 

powiedzieć: „Aniołek, biedne dziecko”. 

Pewnego dnia nawiązała z nim kontakt członek grupy dy-

wersyjnej. Od tej chwili balansował na krawędzi przepaści. 

Zdawał sobie sprawę, że sporo ryzykuje, ale zamiast strachu 

czuł dziką satysfakcję, że przyczynia się do upadku okupanta. 

Poczuł się jak ryba w wodzie. Niejednokrotnie ponosiła go 

fantazja; wielokrotnie szedł na całość. Wykorzystywał każdą 

okazję, aby coś zepsuć. Uszkadzał sprzęt, przecinał kable 

i przewody, zalewał wodą silniki elektryczne, wsypywał pia-

sek do baków z paliwem, podkładał ogień w przeróżnych 

miejscach. Akcje dywersyjne powodowały zakłócenia 

w wytwarzaniu amunicji i opóźnienia w jej wysyłce.  

Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo przystąpiły do 

działania. Nastąpiły kontrole i rewizje. Rozpoczęły się aresz-

towania, wywózki do obozów koncentracyjnych oraz egzeku-

cje. 

Po raz kolejny mu się upiekło. Nikt bowiem nie przypusz-

czał, że zagrożeniem może być niepozorny chłopczyk.  
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Grupa dywersyjna przygotowywała się do zadania okupan-

towi poważnego ciosu. Potrzebny był ktoś, kto nie rzucałby 

się w oczy, ktoś, kto byłby gotów na podjęcie ryzyka. Wybór 

padł na Dominika, a on kiwnął potakująco głową na zgodę. 

 

*** 

Siedział w kabinie przy ścianie. Kucnął i zerknął w szparę 

między posadzką a płytą przepierzenia. Nikogo. W murze 

oddzielającym toaletę od warsztatu była zamaskowana szcze-

lina, szeroka na kilka centymetrów. Wydłubał szczeliwo ze 

szpary i zastukał cztery razy. Po chwili dobiegł go piskliwy 

szept: 

– Dominik? To ty? 

– Tak.  

– Jesteś sam?  

– Tak. Nawijaj! Szybko! – ponaglał anonimowego roz-

mówcę.  

– Dzisiaj zostaną dostarczone skrzynie. Opakowanie 

z krzyżykami trafi na twoje stanowisko. Gdy spostrzeżesz tak 

oznaczone pudło, zachowaj spokój! Żadnych gwałtownych 

ruchów! Bez paniki! Spokój i jeszcze raz spokój! W skrzyni 

umieszczono zapalnik. Wciśniesz przycisk, a wtedy usłyszysz 

kliknięcie, co będzie potwierdzeniem, że aktywowałeś urzą-

dzenie zegarowe. Ułożysz w pudle pociski, zamaskuj… 

Skrzypnęły drzwi. 

– Alarm! Ktoś nadchodzi! 

Rozmowa została przerwana, a szczelina w murze szybko 

zasłonięta. Do kabiny obok ktoś wszedł i usiadł na sedesie. 
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Dominik pochylił się i zobaczył rozdeptane buty. Spuścił 

wodę, opuścił łazienkę i skierował się z powrotem na swoje 

miejsce pracy. 

Na korytarzu zatrzymał go strażnik. Ukrainiec przyglądał 

mu się podejrzliwie.  

– Jak ci na imię? – zapytał.  

– Dominik. 

– Dlaczego szwendasz się po terenie zakładu? – natarł na 

niego.  

– Pracuję tutaj dopiero od dwóch tygodni. Nie znam prze-

pisów, regulaminu… nie umiem czytać. Przyparło mnie. By-

łem w kiblu – tłumaczył się.  

Mężczyzna go obszukał. W kieszeni spodni znalazł skórkę 

chleba.  

– Co to jest? Kto ci to dał?! – ryknął.  

– Nie zdążyłem zjeść śniadania. Poganiano nas… – bąknął. 

– Kręcisz się po fabryce, kradniesz pieczywo. Chodź ze-

mną! 

Wrócili do sanitariatu. Strażnik sprawdzał kabinę po kabi-

nie. W jednej z nich natrafił na śpiącego jeńca. Ukrainiec zła-

pał go za kołnierz i brutalnie wywlókł z przybytku.  

– Miałeś fajne sny? – zapytał sarkastycznie. – Ja wam po-

każę, darmozjady! – wrzasnął. Wyciągnął z kieszeni gwizdek 

i mocno w niego dmuchnął. 

Po minucie pojawił się drugi strażnik. Ponury drab 

z ospowatą twarzą i płaskim nochalem. 

– Co jest grane, Wasyl? – zapytał kompana.  

– Spotkałem kręcącego się po korytarzu dzieciaka, a krótko 

potem wyciągnąłem z kabiny następnego próżniaka – wyja-

śnił pytany.  
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Zabiedzony więzień był śmiertelnie wystraszony i trząsł się 

jak osika. 

– Knujecie coś? Znacie się?! Kontaktowaliście się ze so-

bą?! – spytał Wasyl, patrząc na nich wymownie. 

Pokręcili przecząco głowami.  

– Wałkonie! Obiboki! – huknął.  

Wyciągnął pejcz zza pasa i podstawił go Dominikowi pod 

nos. Nabrzmiała gęba oprawcy zbliżyła się do twarzy chłopca. 

W oddechu czuć było alkohol i czosnek.  

– Masz szczęście, polski szczylu. Gdyby nie zarządzenie, 

aby oszczędzać dzieci, to stłukłbym cię na kwaśne jabłko. 

Zakatował na śmierć. Jeżeli jeszcze raz spotkam cię wałęsają-

cego się po zakładzie, zabiję! Teraz zmykaj! A to na odchod-

ne! – zagrzmiał, po czym wziął szeroki zamach i zdzielił go 

pejczem przez plecy. 

Chłopak puścił się biegiem wąskim korytarzem. Grzbiet 

palił go żywym ogniem. 

 

*** 

Pomieszczenie, w którym montowano pociski, było odgro-

dzone od hali produkcyjnej ścianką z desek oklejonych sza-

rym papierem. Oprócz Dominika pracowało tu jeszcze pięć 

osób.  

Późnym popołudniem w kantorku pojawił się jeniec. Męż-

czyzna przywiózł puste skrzynki. Dominik zerknął 

w wymizerowaną twarz więźnia, ale nie zdołał z niej niczego 

odczytać. Domyślił się, że to nie przypadek, że oznaczone 

krzyżykami pudło znalazło się na jego stanowisku. Niesamo-

wite! Ktoś wszystko zaplanował; obmyślił każdy detal, a od 
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innych – takich jak on – zależało, czy akcja się powiedzie, czy 

nie. 

Poziom adrenaliny wzrósł, ciśnienie podskoczyło – stres 

sięgnął zenitu. Tabun myśli przelatywał przez głowę chłopca 

w wariackim szale. Drżał na całym ciele i nerwowo mrugał. 

Położył skrzynię na podwyższeniu. Odniósł wrażenie, że 

wszyscy go obserwują. Próbował się opanować, lecz nie było 

to łatwe. Sytuacja nie była fikcją. To działo się naprawdę! 

Zachowaj spokój! Nie panikuj! Łatwo powiedzieć, trudniej 

zrobić. Okiełznanie emocji było karkołomnym zadaniem. 

Z mozołem opanował drżenie rąk.  

Uniósł pokrywę i zerknął do wnętrza. W narożniku znaj-

dowało się elektroniczne urządzenie zamaskowane szmatką. 

Kolor materiału idealnie zlewał się z odcieniem farby.  

Ujął w ręce moździerz i ułożył go w symetrycznych wy-

cięciach. Następnie unieruchomił pocisk pakułami i wełną 

drzewną, po czym uniósł szmatkę. Prostokątne pudełeczko 

było przymocowane do bocznej ścianki skrzyni. Schylił się po 

następny ładunek. Starannie ułożył pocisk w środku i namacał 

urządzenie; pod opuszkami palców wyczuł uwypuklenie. 

Wcisnął guziczek – rozległo się ciche piknięcie. Rozpoczęło 

się odliczanie.  

Zamaskował detonator, sięgnął po kolejny pocisk 

i umieścił go w wyżłobieniach – urządzenie zostało całkowi-

cie zakryte. Wkładał ostatni moździerz, gdy usłyszał za sobą 

kroki. Obejrzał się. W jego kierunku podążał kontroler. 

Niemiec spojrzał mu prosto w oczy. Dominik stał jak za-

murowany i z trudem przełykał ślinę. Czuł się tak, jakby od-

cięło mu dopływ tlenu. Omal nie wpadł w panikę.  
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Inspektor łypnął krytycznym okiem do skrzyni i położył 

dłoń na pocisku. Poprawił moździerz, usadawiając go perfek-

cyjnie w wycięciach. Wyciągnął z kieszeni karteczkę, zano-

tował datę, godzinę, stanowisko pracy i numer obozowy pa-

kującego.  

– Przy pakowaniu ładunków wybuchowych należy zacho-

wać szczególną ostrożność. Inaczej wszyscy wylecimy w po-

wietrze – pouczał Dominika.  

Zamknął pokrywę i zapiął klamry. W otworki 

w zamknięciach wcisnął skręcony drucik, splótł go jak war-

kocz i zaplombował.  

– Gotowe. Marek, Jarek! – krzyknął do dwóch rosłych 

młodzieńców. – Odnieście skrzynie! – nakazał im szorstko. – 

A ty bierz się do roboty! Migiem! Następne pudło już czeka! 

– warknął na Dominika. 

Chłopakowi wydawało się (ach ta jego wyobraźnia!), że 

namalowane na wieku krzyżyki nabrały monstrualnych wy-

miarów. Ktoś z pewnością zaraz zwróci na nie uwagę! 

Na szczęście nic takiego się nie stało. Skrzynkę umiesz-

czono na palecie. Po chwili ustawiono na niej następną i na-

stępną, jedna na drugiej. 

Zegar tykał. Wskazówka przesuwała się płynnie. Za trzy 

godziny dotrze do ósemki. Wtedy rozpęta się piekło. 

 

*** 

Skrzynie z amunicją trafiły do składnicy. Każde opakowa-

nie opatrzono adresem dywizji, by wkrótce załadować je na 

ciężarówki oraz wagony i wyekspediować w świat. W maga-

zynie obowiązywały restrykcyjne przepisy: nie zezwalano 
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przy tym oczywiście na używanie otwartego ognia i palenie 

papierosów; żarówki chroniły klosze z drucianą siatką.  

Fabryka miała własną bocznicę. Plac wyładunkowy był pe-

łen zwałów desek, skrzyń, podkładów, szyn i materiałów bu-

dowlanych. Parcela, obramowana szpalerami wysokich topól, 

wysypana była grysem. Do magazynu przylegała wartownia.  

Lokomotywa sapała, para buchała z kotła, dym unosił się 

z komina. Pomocnik maszynisty szuflował węgiel do paleni-

ska. Słychać było charakterystyczny gwizd, łoskot przetacza-

nych wagonów, dudnienie kół na rozjazdach i stukot buforów. 

Sprzęgano wagony, formowano w grupy i odstawiano na 

boczne tory. Parowóz pchał puste wagony; manewrowy wy-

chylał się z budki hamulcowej, machał latarką i wrzeszczał do 

maszynisty: 

– Zwolnij! Popchaj jeszcze… trzy, dwa metry. Stój! 

Lokomotywa wyhamowała, przeraźliwie gwizdnęła, sapnę-

ła i rząd wagonów zatrzymał się przy rampie. Ściany wago-

nów wykonane były z sosnowych desek ujętych w metalowe 

ramy. Szczęknęły rygle, drzwi przesunęły się z piskiem 

w stalowych prowadnicach. Przystąpiono do załadunku.  

Zegar tykał. Wskazówka przesuwała się płynnie. Wkrótce 

dotrze do ósemki. 

Wagon, w którym znalazło się pudło oznaczone krzyży-

kami, był ustawiony na wprost magazynu. Więźniowie za-

kończyli załadunek, magazynier wypełnił list przewozowy, 

a ekspedytor odcisnął na dokumencie prostokątną pieczęć 

i umieścił parafkę. Zasunięto, oplombowano drzwi, naklejono 

nalepki ostrzegawcze i przytwierdzono tablice informacyjne. 

Zapalnik czasowy, nazwany też zwłocznym, zostanie uru-

chomiony po określonym, z góry zaprogramowanym czasie 
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od uzbrojenia. Urządzenie inicjujące wybuch znajdowało się 

w otoczeniu pocisków moździerzowych. Skrzynia była 

umieszczona pomiędzy setkami opakowań z amunicją. Można 

by pokusić się o stwierdzenie: Iście wybuchowe towarzystwo! 

Kiedy wskazówka mechanizmu zegarowego dotarła do 

ósemki, nastąpiło zamknięcie obwodów elektrycznych i prze-

kazanie impulsu do zapalnika. Prąd popłynął.  

Powietrzem wstrząsnął potężny wybuch. Eksplozja była 

tak silna, że huk był słyszalny jako głośny grzmot nawet 

w okalających Łódź miasteczkach. W pobliskich domach 

szyby wyleciały z okien; podmuch zerwał dachy. 

Parowóz wyskoczył z szyn, przewrócił się na bok, sycząc 

i parskając parą. Z paleniska wysypał się popiół. Ogień wciąż 

buzował pod kotłem, ale teraz zamiast wody rozgrzewał sta-

lowy pancerz. Temperatura metalu w błyskawicznym tempie 

wzrosła do tysiąca stopni. Sprężona para wywierciła dziurę 

w powłoce i rozerwała lokomotywę na mnóstwo mniejszych 

i większych kawałków. Z parowozu pozostała tylko plątanina 

poskręcanych rur i żelastwa.  

Płomienie objęły cysterny z paliwem. Ogień przeniósł się 

na budynek, w którym składowano pakuły i watę drzewną. 

Rozżarzona wichura i morze płomieni wdarły się do magazy-

nu amunicji i osmaliły pokrywy pudeł. Stopiły się ołowiane 

plomby, puściły klamry, otwarły wieka, skrzynie się przewró-

ciły. Pociski wysypały się z opakowań i poturlały po posadz-

ce. Różowe jęzory liznęły zapalniki. Potężna eksplozja rozer-

wała budynek na strzępy.  

Chwilę później rozległ się kolejny huk, a za nim następny. 

W powietrzu wirowały spopielałe papiery, snopy iskier, belki, 

odłamki betonu, cegły, chmury pyłu i rozżarzone do czerwo-
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ności kawałki metalu. Śnieg parował, a lód się topił. W ziemi 

powstał potężny lej. Nad fabryką unosiły się kłęby trującego 

dymu.  

Fala uderzeniowa zmiotła pracowników z rampy. Ludzka 

skóra przy zetknięciu z ogniem topiła się jak folia; ciała ofiar 

skurczyły się tak bardzo, że przypominały skwarki. 

W powietrzu rozszedł się swąd przypalonych tkanek. 

Huk i widok gorejącej łuny zaniepokoiły mieszkańców 

Łodzi. W mieście wybuchła panika, ludzie chowali się 

w piwnicach i schronach. Optymiści łudzili się, że to tylko 

pokaz sztucznych ogni, gdyż kolorowe fajerwerki zjawiskowo 

rozjaśniły niebo i ukazały okoliczne pagórki 

w niecodziennym świetle, podczas gdy kryte blachą dachy 

kościołów zalśniły miedzią.  

Pożar zdołano stłamsić dopiero następnego dnia. Dopalały 

się zgliszcza, dymiły krokwie. Gruba warstwa sadzy pokryła 

śnieg.  

Eksplozje i pożoga zebrały krwawe żniwo. Liczbę ofiar 

śmiertelnych określono na pięćdziesiąt dwie osoby. Wielu 

zmarłych nie można było zidentyfikować – ich ciała zostały 

rozerwane na strzępy, inne zwłoki się zwęgliły. Ciężej ranni 

leczyli się w szpitalach. Ze względu na poważne poparzenia 

u wielu z nich liczba ofiar mogła prędko ulec zmianie.  

Większość hal produkcyjnych została zniszczona, z wielu 

budynków pozostały jedynie osmolone ściany. Straty szaco-

wane były w setkach tysięcy marek. 

Chłopczyk o niewinnej twarzy przebywał w ośrodku od-

osobnienia dla nieletnich. Słyszał wybuchy, ale nie dał po 

sobie nic poznać. Przez głowę przeleciała mu jedynie myśl, że 

jutro nie pójdzie do pracy.  
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