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Godło: Ryż 

 

Miriam  
 
zawołał przez druty Rachelo 
to odpowiedziałam 
przez mgłę nie mógł dobrze widzieć twarzy 
powiedział żebym nazajutrz przyszła tu o zmroku 
to da mi paczkę 
może z sylwetki przypominałam jego siostrę 
lub żonę 
codziennie przerzucał tobołek z jedzeniem 
bluzki po zabitych kobietach 
wszystko co umożliwiało przetrwanie 
przez sześć wieczorów miał w obozie bliskiego 
dla kogo ryzykował życie 
potem mnie przenieśli 
a on nadal myślał 
że jego siostra czy żona żyje 
 
nie miałam wyrzutów sumienia  
trudno ocenić 
kto z nas więcej otrzymał 
 
 
Selekcja 
 
szłam do pracy 
ktoś musiał wyciągać z wagonów 
chorych kaleki i trupy 
same nie wysiądą też porzucone walizy 
słoma upaprana kałem 
powtarzałam sobie 
jestem z brygady cmentarnych mrówek 
ktoś musi czyścić te groby na kołach 
i widzę matkę ojca ciotkę i siostrę 
z dzieckiem na ręku 
i nie wiem co robić 
bo za rozmowy jest kula w łeb 
oni mnie poznają 



więc pokazuję na migi 
że kołyszę dziecko na ręku  
i oddaję babci 
wskazując na naszą mamę 
i siostra to robi 
kiwam głową że dobrze 
i przytykam palce do ust 
esesmani prowadzą ojca matkę i niemowlę do samochodów 
a oni się cieszą że są lepiej traktowani 
 
po kilku dniach dotarłam do siostry 
nie chciała mi wybaczyć 
za jaką cenę uratowałam jej życie 

 
 
X X X 
 
przeklinam wszystkich którzy mówią 
– szli jak barany na rzeź 
– więźniów pędzono całe chmary  
– mogli się zbuntować 
 
gdy wygnano mnie z wagonu 
marzyłem by złapać oddech 
napić się i rozprostować kości 
ale nawet to było zakazane 
a w tym momencie ostatni raz widziałem matkę 
która upadła uderzona kolbą karabinu 
za opieszałość 
 
nie znaliśmy liczby esesmanów 
ich ustawienia 
zwyczajów  
a pomysł wysyłania kobiet i dzieci  
z pielgrzymką do komory gazowej 
był tak nieprawdopodobny  
że musicie mnie zrozumieć 
 
każdy do ostatniej chwili się łudzi 
nawet że będzie jedynym  
który ocaleje 
jestem tego przykładem 
 
może na bezczelnego mógłbym gołymi rękami  
jakiegoś Szwaba zadusić 
wykorzystać zaskoczenie 
ale Niemcy wyciągnęliby wnioski 



 
świadomie tego losu nie wybraliśmy 
płacz dzieci harmider walizy nadzieja brak planu 
– rampa to był doskonale zamaskowany szafot 
 
następnym razem będziemy wiedzieli  


