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Moje wspominanie ociera się przeważnie o przedmioty, kalecząc kolana albo wskrzeszając uczucie 
wstrętu: […] Walizka na strychu… Kawałek bursztynu wielkości gołębiego jajka…
Komuś, kto nader wyraziście zachował w pamięci klamrę we włosach matki czy w letnim skwarze 
zawiązaną na cztery supły chustkę ojca albo szczególną wartość wymienną różnie ząbkowanych 
odłamków granatów i bomb, przychodzą do głowy – choćby w charakterze zajmującej wymówki 
– historyjki, w których sprawy toczą się realniej niż w życiu.

Günter Grass, Przy obieraniu cebuli, przeł. Sławomir Błaut, Gdańsk, Polnord / Oskar 2007, 10

Spadek
Nie ma już domu,
zostały tylko klucze,
również ten od piwnicy,
której też już nie ma
razem z trupami.

Günter Grass, Rzeczy znalezione. Dla tych, co nie czytają 
przeł. Sławomir Błaut, Gdańsk, Polnord / Oskar, 2002, 17

Nachlass
Das Haus ist weg,
nur Schlüssel blieben,
auch der zum Keller,
der auch weg ist 
mitsamt den Leichen.

Günter Grass, Fundsachen für Nichtleser, Göttingen, Steidl, 1997, 17

Łapanie świerszczy
Nocami cykały
Nie bacząc na wszystkie moje strachy.
Będąc dzieckiem łapałem świerszcze
i trzymałem je w pudle po butach
obciągniętym matczyną firanką.

Grass, Rzeczy znalezione, 103

Echo
Ponieważ zdarzyło mi się
dość zajmująco pisać o kumakach,
przy wzmożonym ruchu na drogach dostaję w prezencie
rozjechane ropuchy.

Grass, Rzeczy znalezione, 34

Echo
Weil ich unterhaltsam
über Unken geschrieben habe,
schenkt man mir bei zunehmendem Verkehr
plattgefahrene Kröten. 

Grass, Fundsachen für Nichtleser, 34

Świeżo przywiezione z Polski
Garść kurek, ot, tak sobie rzucona.
     I już widzę się
          dzieckiem w lasach,
              choć by w Zaskoczyńskim Borze,
                  gdzie rosły ciasno jedna przy drugiej.

Grass, Rzeczy znalezione, 52 

Na łupkowej tabliczce
Z zawieszoną gąbką
chcę napisać rysikiem
pierwsze słowa,
    potem zetrzeć,
        nie tylko z uwagi na błędy,
            zależy mi też, by ożył
                szkolny zapach wczesnych lęków,
                    a z nim w całej krasie
                        pierwsze szczęście.
Grass, Rzeczy znalezione, 55

Bardzo rzadko napominany przez umiarkowanie pobożną matkę, żebym poszedł do 
kościoła, od zarania wyrastałem jednak w katolickich realiach, żegnając się między 
konfesjonałem, głównym ołtarzem i ołtarzem maryjnym. Monstrancja i tabernakulum 
to były słowa, które z racji ich brzmienia, wymawiałem z lubością. Ale w co wierzyłem, 
nim pozostała mi już tylko wiara w Führera? 
Grass, Przy obieraniu cebuli, 44

W Gdańsku
ktoś z tych, co przetrwali, podarował mi
ów zleżały strzęp, który w czasach Wolnego Miasta
łopotał na pomostach spacerowych mojego dzieciństwa,
póki nie wciągnięto flagi zwycięzców,
po czym wszystko legło w gruzach.
    Popatrzcie: polska korona
        ponad krzyżami niemieckich rycerzy zakonnych.
            Rzecz dla kolekcjonerów,
                zagrożona przez mole.
Grass, Rzeczy znalezione, 56

Opowiastka
Kiedy mając siedemnaście lat
z menażką w garści,
taką jak ta, z którą moja wnuczka Luiza
wybiera się na skautowską wędrówkę, stałem
na skraju drogi do Sprembergu 
i zajadałem grochówkę,
wybuchł granat:
    zupa się rozlała,
        ale ja wyszedłem z tego
            tylko lekko draśnięty
                i szczęśliwy.

Grass, Rzeczy znalezione, 222

Wspominanie lubi zabawę dzieci w chowanego. Kryje się. Ma skłonność do 
upiększania i chętnie koloryzuje, często bez potrzeby. Przeczy pamięci, która 
udaje pedantkę i swarliwie obstaje przy swoim. Kiedy nagabuje się je pytaniami, 
wspominanie upodabnia się do cebuli, która chciałaby, żeby ją obierać i odsłaniać, 
co  litera po literze zostało zapisane: rzadko jednoznacznie, często pismem 
lustrzanym lub jakimś innym szyfrem. 
Grass, Przy obieraniu cebuli, 7-8

Po co w ogóle wspominać dzieciństwo i jego tak nieodwracalnie datowany koniec […].
Po to, żeby to i owo uzupełnić. Po to, żeby w sposób aż nadto rzucający się w oczy czegoś nie zabrakło. 
Po to, żeby było wiadomo, kto kiedy i co zawalił: moje dopiero poniewczasie podejmowane próby 
naprawy, moje rośnięcie nie do zahamowania, mój kontakt językowy z utraconymi przedmiotami. 
I jeszcze niech będzie wymieniony również ten powód: po to, żebym to ja w końcu miał ostatnie słowo.
Grass, Przy obieraniu cebuli, 8

Zumeist sind es Gegenstände, an denen sich meine Erinnerung reibt, das Knie wundstößt oder die mich 
Ekel nachschmecken lassen. […] Der Koffer auf dem Dachboden … Ein Stück Bernstein, taubeneigroß …
Wem sich ertastbar die Haarspange der Mutter oder Vaters unter der Sommerhitze an vier Zipfeln 
geknotetes Taschentuch oder der besondere Tauschwert verschieden gezackter Granat- und 
Bombensplitter erhalten hat, dem fallen und sei es als unterhaltsame Ausrede Geschichten ein, in denen 
es tatsächlicher als im Leben zugeht.

Günter Grass, Beim Häuten der Zwiebel, Göttingen, Steidl, 2006, 10−11

Grillenfangen
Nachts zirpten sie 
Über all meine Ängste hinweg.
Als ich ein Kind war, fing ich mir Grillen 
und hielt sie in einem Schuhkarton,
der mit Mutters Gardine bespannt war.

Grass, Fundsachen für Nichtleser, 104

Frisch aus Polen geliefert
Ein Wurf Pfifferlinge, wie sie grad fallen.
    Und schon sehe ich mich
          als Kind in Wäldern,
                etwa im Saskoschiner Forst,
                        wo sie dicht bei dicht standen.
Grass, Fundsachen für Nichtleser, 52

Auf eine Schiefertafel
an der ein Schwamm hängt, 
will ich erste Wörter
mit einem Griffel schreiben,
     dann Löschen,
              nicht nur der Fehler wegen,
                     auch soll der Schulgeruch 
                           früher Ängste aufleben
                                  und tadellos mit ihm
                                     das erste Glück.

Grass, Fundsachen für Nichtleser, 55

Von einer mäßig frommen Mutter nur selten 
zum Kirchgang ermahnt, wuchs ich dennoch 
frühgeprägt katholisch auf: kreuzschlagend 
zwischen Beichtstuhl, Haupt- und Marienaltar. 
Monstranz und Tabernakel waren Wörter, die 
ich mir ihres Wohlklangs wegen gern aufsagte. 
Aber an was glaubte ich, bevor ich nur an den 
Führer glaubte?

Günter Grass, Beim Häuten der Zwiebel, 48

In Gdańsk
schenkte mir ein Übriggebliebener
jenen mürben Lappen, der zu Freistaatzeiten
über den Seestegen meiner Kindheit flatterte,
bis die Fahne der Sieger gehißt wurde,
worauf alles in Scherben fiel.
      Seht nur: die polnische Krone
                 über den Kreuzen der Deutschritter.
                              Ein Sammlerstück,
                                        mottengefährdet.

Grass, Fundsachen für Nichtleser, 56

Kurze Geschichte
Als ich mit meinen siebzehn Jahren
mit einem Kochgeschirr in der Hand, 
gleich jenem, mit dem meine Enkeltochter 
Luis
auf Pfadfinderreise geht, am Rand 
der Straße nach Spremberg stand
und Erbsensuppe löffelte,
schlug die russische Granate ein: 
Die Suppe verschüttet, 
         doch ich kam 
               leicht angekratzt nur 
                       und glücklich davon.

Grass, Fundsachen für Nichtleser, 222

Die Erinnerung liebt das Versteckspiel der Kinder. Sie 
verkriecht sich. Zum Schönreden neigt sie und schmückt 
gerne, oft ohne Not. Sie widerspricht dem Gedächtnis, 
das sich pedantisch gibt und zänkisch rechthaben will.
Wenn ihr mit Fragen zugesetzt wird, gleicht die 
Erinnerung einer Zwiebel, die gehäutet sein möchte, 
damit freigelegt werden kann, was Buchstab nach 
Buchstab ablesbar steht: selten eindeutig, oft in 
Spiegelschrift oder sonstwie verrätselt.

Günter Grass, Beim Häuten der Zwiebel, 8−9

Warum überhaupt soll Kindheit und deren so unverrückbar datiertes Ende erinnert werden […]. 
Weil dies und auch das nachgetragen werden muß. Weil vorlaut auffallend etwas fehlen könnte. Weil wer 
wann in den Brunnen gefallen ist: meine erst danach überdeckelten Löcher, mein nicht zu bremsendes 
Wachstum, mein Sprachverkehr mit verlorenen Gegenständen. Und auch dieser Grund sei genannt: 
weil ich das letzte Wort haben will.

Günter Grass, Beim Häuten der Zwiebel, 8
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Moje wspominanie ociera się przeważnie o przedmioty, kalecząc kolana albo wskrzeszając uczucie 
wstrętu: […] Walizka na strychu… Kawałek bursztynu wielkości gołębiego jajka…
Komuś, kto nader wyraziście zachował w pamięci klamrę we włosach matki czy w letnim skwarze 
zawiązaną na cztery supły chustkę ojca albo szczególną wartość wymienną różnie ząbkowanych 
odłamków granatów i bomb, przychodzą do głowy – choćby w charakterze zajmującej wymówki 
– historyjki, w których sprawy toczą się realniej niż w życiu.

Günter Grass, Przy obieraniu cebuli, przeł. Sławomir Błaut, Gdańsk, Polnord / Oskar 2007, 10

Spadek
Nie ma już domu,
zostały tylko klucze,
również ten od piwnicy,
której też już nie ma
razem z trupami.

Günter Grass, Rzeczy znalezione. Dla tych, co nie czytają 
przeł. Sławomir Błaut, Gdańsk, Polnord / Oskar, 2002, 17

Nachlass
Das Haus ist weg,
nur Schlüssel blieben,
auch der zum Keller,
der auch weg ist 
mitsamt den Leichen.

Günter Grass, Fundsachen für Nichtleser, Göttingen, Steidl, 1997, 17

Łapanie świerszczy
Nocami cykały
Nie bacząc na wszystkie moje strachy.
Będąc dzieckiem łapałem świerszcze
i trzymałem je w pudle po butach
obciągniętym matczyną firanką.

Grass, Rzeczy znalezione, 103

Echo
Ponieważ zdarzyło mi się
dość zajmująco pisać o kumakach,
przy wzmożonym ruchu na drogach dostaję w prezencie
rozjechane ropuchy.

Grass, Rzeczy znalezione, 34

Echo
Weil ich unterhaltsam
über Unken geschrieben habe,
schenkt man mir bei zunehmendem Verkehr
plattgefahrene Kröten. 

Grass, Fundsachen für Nichtleser, 34

Świeżo przywiezione z Polski
Garść kurek, ot, tak sobie rzucona.
     I już widzę się
          dzieckiem w lasach,
              choć by w Zaskoczyńskim Borze,
                  gdzie rosły ciasno jedna przy drugiej.

Grass, Rzeczy znalezione, 52 

Na łupkowej tabliczce
Z zawieszoną gąbką
chcę napisać rysikiem
pierwsze słowa,
    potem zetrzeć,
        nie tylko z uwagi na błędy,
            zależy mi też, by ożył
                szkolny zapach wczesnych lęków,
                    a z nim w całej krasie
                        pierwsze szczęście.
Grass, Rzeczy znalezione, 55

Bardzo rzadko napominany przez umiarkowanie pobożną matkę, żebym poszedł do 
kościoła, od zarania wyrastałem jednak w katolickich realiach, żegnając się między 
konfesjonałem, głównym ołtarzem i ołtarzem maryjnym. Monstrancja i tabernakulum 
to były słowa, które z racji ich brzmienia, wymawiałem z lubością. Ale w co wierzyłem, 
nim pozostała mi już tylko wiara w Führera? 
Grass, Przy obieraniu cebuli, 44

W Gdańsku
ktoś z tych, co przetrwali, podarował mi
ów zleżały strzęp, który w czasach Wolnego Miasta
łopotał na pomostach spacerowych mojego dzieciństwa,
póki nie wciągnięto flagi zwycięzców,
po czym wszystko legło w gruzach.
    Popatrzcie: polska korona
        ponad krzyżami niemieckich rycerzy zakonnych.
            Rzecz dla kolekcjonerów,
                zagrożona przez mole.
Grass, Rzeczy znalezione, 56

Opowiastka
Kiedy mając siedemnaście lat
z menażką w garści,
taką jak ta, z którą moja wnuczka Luiza
wybiera się na skautowską wędrówkę, stałem
na skraju drogi do Sprembergu 
i zajadałem grochówkę,
wybuchł granat:
    zupa się rozlała,
        ale ja wyszedłem z tego
            tylko lekko draśnięty
                i szczęśliwy.

Grass, Rzeczy znalezione, 222

Wspominanie lubi zabawę dzieci w chowanego. Kryje się. Ma skłonność do 
upiększania i chętnie koloryzuje, często bez potrzeby. Przeczy pamięci, która 
udaje pedantkę i swarliwie obstaje przy swoim. Kiedy nagabuje się je pytaniami, 
wspominanie upodabnia się do cebuli, która chciałaby, żeby ją obierać i odsłaniać, 
co  litera po literze zostało zapisane: rzadko jednoznacznie, często pismem 
lustrzanym lub jakimś innym szyfrem. 
Grass, Przy obieraniu cebuli, 7-8

Po co w ogóle wspominać dzieciństwo i jego tak nieodwracalnie datowany koniec […].
Po to, żeby to i owo uzupełnić. Po to, żeby w sposób aż nadto rzucający się w oczy czegoś nie zabrakło. 
Po to, żeby było wiadomo, kto kiedy i co zawalił: moje dopiero poniewczasie podejmowane próby 
naprawy, moje rośnięcie nie do zahamowania, mój kontakt językowy z utraconymi przedmiotami. 
I jeszcze niech będzie wymieniony również ten powód: po to, żebym to ja w końcu miał ostatnie słowo.
Grass, Przy obieraniu cebuli, 8

Zumeist sind es Gegenstände, an denen sich meine Erinnerung reibt, das Knie wundstößt oder die mich 
Ekel nachschmecken lassen. […] Der Koffer auf dem Dachboden … Ein Stück Bernstein, taubeneigroß …
Wem sich ertastbar die Haarspange der Mutter oder Vaters unter der Sommerhitze an vier Zipfeln 
geknotetes Taschentuch oder der besondere Tauschwert verschieden gezackter Granat- und 
Bombensplitter erhalten hat, dem fallen und sei es als unterhaltsame Ausrede Geschichten ein, in denen 
es tatsächlicher als im Leben zugeht.

Günter Grass, Beim Häuten der Zwiebel, Göttingen, Steidl, 2006, 10−11

Grillenfangen
Nachts zirpten sie 
Über all meine Ängste hinweg.
Als ich ein Kind war, fing ich mir Grillen 
und hielt sie in einem Schuhkarton,
der mit Mutters Gardine bespannt war.

Grass, Fundsachen für Nichtleser, 104

Frisch aus Polen geliefert
Ein Wurf Pfifferlinge, wie sie grad fallen.
    Und schon sehe ich mich
          als Kind in Wäldern,
                etwa im Saskoschiner Forst,
                        wo sie dicht bei dicht standen.
Grass, Fundsachen für Nichtleser, 52

Auf eine Schiefertafel
an der ein Schwamm hängt, 
will ich erste Wörter
mit einem Griffel schreiben,
     dann Löschen,
              nicht nur der Fehler wegen,
                     auch soll der Schulgeruch 
                           früher Ängste aufleben
                                  und tadellos mit ihm
                                     das erste Glück.

Grass, Fundsachen für Nichtleser, 55

Von einer mäßig frommen Mutter nur selten 
zum Kirchgang ermahnt, wuchs ich dennoch 
frühgeprägt katholisch auf: kreuzschlagend 
zwischen Beichtstuhl, Haupt- und Marienaltar. 
Monstranz und Tabernakel waren Wörter, die 
ich mir ihres Wohlklangs wegen gern aufsagte. 
Aber an was glaubte ich, bevor ich nur an den 
Führer glaubte?

Günter Grass, Beim Häuten der Zwiebel, 48

In Gdańsk
schenkte mir ein Übriggebliebener
jenen mürben Lappen, der zu Freistaatzeiten
über den Seestegen meiner Kindheit flatterte,
bis die Fahne der Sieger gehißt wurde,
worauf alles in Scherben fiel.
      Seht nur: die polnische Krone
                 über den Kreuzen der Deutschritter.
                              Ein Sammlerstück,
                                        mottengefährdet.

Grass, Fundsachen für Nichtleser, 56

Kurze Geschichte
Als ich mit meinen siebzehn Jahren
mit einem Kochgeschirr in der Hand, 
gleich jenem, mit dem meine Enkeltochter 
Luis
auf Pfadfinderreise geht, am Rand 
der Straße nach Spremberg stand
und Erbsensuppe löffelte,
schlug die russische Granate ein: 
Die Suppe verschüttet, 
         doch ich kam 
               leicht angekratzt nur 
                       und glücklich davon.

Grass, Fundsachen für Nichtleser, 222

Die Erinnerung liebt das Versteckspiel der Kinder. Sie 
verkriecht sich. Zum Schönreden neigt sie und schmückt 
gerne, oft ohne Not. Sie widerspricht dem Gedächtnis, 
das sich pedantisch gibt und zänkisch rechthaben will.
Wenn ihr mit Fragen zugesetzt wird, gleicht die 
Erinnerung einer Zwiebel, die gehäutet sein möchte, 
damit freigelegt werden kann, was Buchstab nach 
Buchstab ablesbar steht: selten eindeutig, oft in 
Spiegelschrift oder sonstwie verrätselt.

Günter Grass, Beim Häuten der Zwiebel, 8−9

Warum überhaupt soll Kindheit und deren so unverrückbar datiertes Ende erinnert werden […]. 
Weil dies und auch das nachgetragen werden muß. Weil vorlaut auffallend etwas fehlen könnte. Weil wer 
wann in den Brunnen gefallen ist: meine erst danach überdeckelten Löcher, mein nicht zu bremsendes 
Wachstum, mein Sprachverkehr mit verlorenen Gegenständen. Und auch dieser Grund sei genannt: 
weil ich das letzte Wort haben will.

Günter Grass, Beim Häuten der Zwiebel, 8
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Na łupkowej tabliczce
Z zawieszoną gąbką
chcę napisać rysikiem
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    potem zetrzeć,
        nie tylko z uwagi na błędy,
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                    a z nim w całej krasie
                        pierwsze szczęście.
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konfesjonałem, głównym ołtarzem i ołtarzem maryjnym. Monstrancja i tabernakulum 
to były słowa, które z racji ich brzmienia, wymawiałem z lubością. Ale w co wierzyłem, 
nim pozostała mi już tylko wiara w Führera? 
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W Gdańsku
ktoś z tych, co przetrwali, podarował mi
ów zleżały strzęp, który w czasach Wolnego Miasta
łopotał na pomostach spacerowych mojego dzieciństwa,
póki nie wciągnięto flagi zwycięzców,
po czym wszystko legło w gruzach.
    Popatrzcie: polska korona
        ponad krzyżami niemieckich rycerzy zakonnych.
            Rzecz dla kolekcjonerów,
                zagrożona przez mole.
Grass, Rzeczy znalezione, 56

Opowiastka
Kiedy mając siedemnaście lat
z menażką w garści,
taką jak ta, z którą moja wnuczka Luiza
wybiera się na skautowską wędrówkę, stałem
na skraju drogi do Sprembergu 
i zajadałem grochówkę,
wybuchł granat:
    zupa się rozlała,
        ale ja wyszedłem z tego
            tylko lekko draśnięty
                i szczęśliwy.

Grass, Rzeczy znalezione, 222

Wspominanie lubi zabawę dzieci w chowanego. Kryje się. Ma skłonność do 
upiększania i chętnie koloryzuje, często bez potrzeby. Przeczy pamięci, która 
udaje pedantkę i swarliwie obstaje przy swoim. Kiedy nagabuje się je pytaniami, 
wspominanie upodabnia się do cebuli, która chciałaby, żeby ją obierać i odsłaniać, 
co  litera po literze zostało zapisane: rzadko jednoznacznie, często pismem 
lustrzanym lub jakimś innym szyfrem. 
Grass, Przy obieraniu cebuli, 7-8

Po co w ogóle wspominać dzieciństwo i jego tak nieodwracalnie datowany koniec […].
Po to, żeby to i owo uzupełnić. Po to, żeby w sposób aż nadto rzucający się w oczy czegoś nie zabrakło. 
Po to, żeby było wiadomo, kto kiedy i co zawalił: moje dopiero poniewczasie podejmowane próby 
naprawy, moje rośnięcie nie do zahamowania, mój kontakt językowy z utraconymi przedmiotami. 
I jeszcze niech będzie wymieniony również ten powód: po to, żebym to ja w końcu miał ostatnie słowo.
Grass, Przy obieraniu cebuli, 8

Zumeist sind es Gegenstände, an denen sich meine Erinnerung reibt, das Knie wundstößt oder die mich 
Ekel nachschmecken lassen. […] Der Koffer auf dem Dachboden … Ein Stück Bernstein, taubeneigroß …
Wem sich ertastbar die Haarspange der Mutter oder Vaters unter der Sommerhitze an vier Zipfeln 
geknotetes Taschentuch oder der besondere Tauschwert verschieden gezackter Granat- und 
Bombensplitter erhalten hat, dem fallen und sei es als unterhaltsame Ausrede Geschichten ein, in denen 
es tatsächlicher als im Leben zugeht.

Günter Grass, Beim Häuten der Zwiebel, Göttingen, Steidl, 2006, 10−11

Grillenfangen
Nachts zirpten sie 
Über all meine Ängste hinweg.
Als ich ein Kind war, fing ich mir Grillen 
und hielt sie in einem Schuhkarton,
der mit Mutters Gardine bespannt war.

Grass, Fundsachen für Nichtleser, 104

Frisch aus Polen geliefert
Ein Wurf Pfifferlinge, wie sie grad fallen.
    Und schon sehe ich mich
          als Kind in Wäldern,
                etwa im Saskoschiner Forst,
                        wo sie dicht bei dicht standen.
Grass, Fundsachen für Nichtleser, 52

Auf eine Schiefertafel
an der ein Schwamm hängt, 
will ich erste Wörter
mit einem Griffel schreiben,
     dann Löschen,
              nicht nur der Fehler wegen,
                     auch soll der Schulgeruch 
                           früher Ängste aufleben
                                  und tadellos mit ihm
                                     das erste Glück.

Grass, Fundsachen für Nichtleser, 55

Von einer mäßig frommen Mutter nur selten 
zum Kirchgang ermahnt, wuchs ich dennoch 
frühgeprägt katholisch auf: kreuzschlagend 
zwischen Beichtstuhl, Haupt- und Marienaltar. 
Monstranz und Tabernakel waren Wörter, die 
ich mir ihres Wohlklangs wegen gern aufsagte. 
Aber an was glaubte ich, bevor ich nur an den 
Führer glaubte?

Günter Grass, Beim Häuten der Zwiebel, 48

In Gdańsk
schenkte mir ein Übriggebliebener
jenen mürben Lappen, der zu Freistaatzeiten
über den Seestegen meiner Kindheit flatterte,
bis die Fahne der Sieger gehißt wurde,
worauf alles in Scherben fiel.
      Seht nur: die polnische Krone
                 über den Kreuzen der Deutschritter.
                              Ein Sammlerstück,
                                        mottengefährdet.

Grass, Fundsachen für Nichtleser, 56

Kurze Geschichte
Als ich mit meinen siebzehn Jahren
mit einem Kochgeschirr in der Hand, 
gleich jenem, mit dem meine Enkeltochter 
Luis
auf Pfadfinderreise geht, am Rand 
der Straße nach Spremberg stand
und Erbsensuppe löffelte,
schlug die russische Granate ein: 
Die Suppe verschüttet, 
         doch ich kam 
               leicht angekratzt nur 
                       und glücklich davon.

Grass, Fundsachen für Nichtleser, 222

Die Erinnerung liebt das Versteckspiel der Kinder. Sie 
verkriecht sich. Zum Schönreden neigt sie und schmückt 
gerne, oft ohne Not. Sie widerspricht dem Gedächtnis, 
das sich pedantisch gibt und zänkisch rechthaben will.
Wenn ihr mit Fragen zugesetzt wird, gleicht die 
Erinnerung einer Zwiebel, die gehäutet sein möchte, 
damit freigelegt werden kann, was Buchstab nach 
Buchstab ablesbar steht: selten eindeutig, oft in 
Spiegelschrift oder sonstwie verrätselt.

Günter Grass, Beim Häuten der Zwiebel, 8−9

Warum überhaupt soll Kindheit und deren so unverrückbar datiertes Ende erinnert werden […]. 
Weil dies und auch das nachgetragen werden muß. Weil vorlaut auffallend etwas fehlen könnte. Weil wer 
wann in den Brunnen gefallen ist: meine erst danach überdeckelten Löcher, mein nicht zu bremsendes 
Wachstum, mein Sprachverkehr mit verlorenen Gegenständen. Und auch dieser Grund sei genannt: 
weil ich das letzte Wort haben will.

Günter Grass, Beim Häuten der Zwiebel, 8
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Moje wspominanie ociera się przeważnie o przedmioty, kalecząc kolana albo wskrzeszając uczucie 
wstrętu: […] Walizka na strychu… Kawałek bursztynu wielkości gołębiego jajka…
Komuś, kto nader wyraziście zachował w pamięci klamrę we włosach matki czy w letnim skwarze 
zawiązaną na cztery supły chustkę ojca albo szczególną wartość wymienną różnie ząbkowanych 
odłamków granatów i bomb, przychodzą do głowy – choćby w charakterze zajmującej wymówki 
– historyjki, w których sprawy toczą się realniej niż w życiu.

Günter Grass, Przy obieraniu cebuli, przeł. Sławomir Błaut, Gdańsk, Polnord / Oskar 2007, 10

Spadek
Nie ma już domu,
zostały tylko klucze,
również ten od piwnicy,
której też już nie ma
razem z trupami.

Günter Grass, Rzeczy znalezione. Dla tych, co nie czytają 
przeł. Sławomir Błaut, Gdańsk, Polnord / Oskar, 2002, 17

Nachlass
Das Haus ist weg,
nur Schlüssel blieben,
auch der zum Keller,
der auch weg ist 
mitsamt den Leichen.

Günter Grass, Fundsachen für Nichtleser, Göttingen, Steidl, 1997, 17

Łapanie świerszczy
Nocami cykały
Nie bacząc na wszystkie moje strachy.
Będąc dzieckiem łapałem świerszcze
i trzymałem je w pudle po butach
obciągniętym matczyną firanką.

Grass, Rzeczy znalezione, 103

Echo
Ponieważ zdarzyło mi się
dość zajmująco pisać o kumakach,
przy wzmożonym ruchu na drogach dostaję w prezencie
rozjechane ropuchy.

Grass, Rzeczy znalezione, 34

Echo
Weil ich unterhaltsam
über Unken geschrieben habe,
schenkt man mir bei zunehmendem Verkehr
plattgefahrene Kröten. 

Grass, Fundsachen für Nichtleser, 34

Świeżo przywiezione z Polski
Garść kurek, ot, tak sobie rzucona.
     I już widzę się
          dzieckiem w lasach,
              choć by w Zaskoczyńskim Borze,
                  gdzie rosły ciasno jedna przy drugiej.

Grass, Rzeczy znalezione, 52 

Na łupkowej tabliczce
Z zawieszoną gąbką
chcę napisać rysikiem
pierwsze słowa,
    potem zetrzeć,
        nie tylko z uwagi na błędy,
            zależy mi też, by ożył
                szkolny zapach wczesnych lęków,
                    a z nim w całej krasie
                        pierwsze szczęście.
Grass, Rzeczy znalezione, 55

Bardzo rzadko napominany przez umiarkowanie pobożną matkę, żebym poszedł do 
kościoła, od zarania wyrastałem jednak w katolickich realiach, żegnając się między 
konfesjonałem, głównym ołtarzem i ołtarzem maryjnym. Monstrancja i tabernakulum 
to były słowa, które z racji ich brzmienia, wymawiałem z lubością. Ale w co wierzyłem, 
nim pozostała mi już tylko wiara w Führera? 
Grass, Przy obieraniu cebuli, 44

W Gdańsku
ktoś z tych, co przetrwali, podarował mi
ów zleżały strzęp, który w czasach Wolnego Miasta
łopotał na pomostach spacerowych mojego dzieciństwa,
póki nie wciągnięto flagi zwycięzców,
po czym wszystko legło w gruzach.
    Popatrzcie: polska korona
        ponad krzyżami niemieckich rycerzy zakonnych.
            Rzecz dla kolekcjonerów,
                zagrożona przez mole.
Grass, Rzeczy znalezione, 56

Opowiastka
Kiedy mając siedemnaście lat
z menażką w garści,
taką jak ta, z którą moja wnuczka Luiza
wybiera się na skautowską wędrówkę, stałem
na skraju drogi do Sprembergu 
i zajadałem grochówkę,
wybuchł granat:
    zupa się rozlała,
        ale ja wyszedłem z tego
            tylko lekko draśnięty
                i szczęśliwy.

Grass, Rzeczy znalezione, 222

Wspominanie lubi zabawę dzieci w chowanego. Kryje się. Ma skłonność do 
upiększania i chętnie koloryzuje, często bez potrzeby. Przeczy pamięci, która 
udaje pedantkę i swarliwie obstaje przy swoim. Kiedy nagabuje się je pytaniami, 
wspominanie upodabnia się do cebuli, która chciałaby, żeby ją obierać i odsłaniać, 
co  litera po literze zostało zapisane: rzadko jednoznacznie, często pismem 
lustrzanym lub jakimś innym szyfrem. 
Grass, Przy obieraniu cebuli, 7-8

Po co w ogóle wspominać dzieciństwo i jego tak nieodwracalnie datowany koniec […].
Po to, żeby to i owo uzupełnić. Po to, żeby w sposób aż nadto rzucający się w oczy czegoś nie zabrakło. 
Po to, żeby było wiadomo, kto kiedy i co zawalił: moje dopiero poniewczasie podejmowane próby 
naprawy, moje rośnięcie nie do zahamowania, mój kontakt językowy z utraconymi przedmiotami. 
I jeszcze niech będzie wymieniony również ten powód: po to, żebym to ja w końcu miał ostatnie słowo.
Grass, Przy obieraniu cebuli, 8

Zumeist sind es Gegenstände, an denen sich meine Erinnerung reibt, das Knie wundstößt oder die mich 
Ekel nachschmecken lassen. […] Der Koffer auf dem Dachboden … Ein Stück Bernstein, taubeneigroß …
Wem sich ertastbar die Haarspange der Mutter oder Vaters unter der Sommerhitze an vier Zipfeln 
geknotetes Taschentuch oder der besondere Tauschwert verschieden gezackter Granat- und 
Bombensplitter erhalten hat, dem fallen und sei es als unterhaltsame Ausrede Geschichten ein, in denen 
es tatsächlicher als im Leben zugeht.

Günter Grass, Beim Häuten der Zwiebel, Göttingen, Steidl, 2006, 10−11

Grillenfangen
Nachts zirpten sie 
Über all meine Ängste hinweg.
Als ich ein Kind war, fing ich mir Grillen 
und hielt sie in einem Schuhkarton,
der mit Mutters Gardine bespannt war.

Grass, Fundsachen für Nichtleser, 104

Frisch aus Polen geliefert
Ein Wurf Pfifferlinge, wie sie grad fallen.
    Und schon sehe ich mich
          als Kind in Wäldern,
                etwa im Saskoschiner Forst,
                        wo sie dicht bei dicht standen.
Grass, Fundsachen für Nichtleser, 52

Auf eine Schiefertafel
an der ein Schwamm hängt, 
will ich erste Wörter
mit einem Griffel schreiben,
     dann Löschen,
              nicht nur der Fehler wegen,
                     auch soll der Schulgeruch 
                           früher Ängste aufleben
                                  und tadellos mit ihm
                                     das erste Glück.

Grass, Fundsachen für Nichtleser, 55

Von einer mäßig frommen Mutter nur selten 
zum Kirchgang ermahnt, wuchs ich dennoch 
frühgeprägt katholisch auf: kreuzschlagend 
zwischen Beichtstuhl, Haupt- und Marienaltar. 
Monstranz und Tabernakel waren Wörter, die 
ich mir ihres Wohlklangs wegen gern aufsagte. 
Aber an was glaubte ich, bevor ich nur an den 
Führer glaubte?

Günter Grass, Beim Häuten der Zwiebel, 48

In Gdańsk
schenkte mir ein Übriggebliebener
jenen mürben Lappen, der zu Freistaatzeiten
über den Seestegen meiner Kindheit flatterte,
bis die Fahne der Sieger gehißt wurde,
worauf alles in Scherben fiel.
      Seht nur: die polnische Krone
                 über den Kreuzen der Deutschritter.
                              Ein Sammlerstück,
                                        mottengefährdet.

Grass, Fundsachen für Nichtleser, 56

Kurze Geschichte
Als ich mit meinen siebzehn Jahren
mit einem Kochgeschirr in der Hand, 
gleich jenem, mit dem meine Enkeltochter 
Luis
auf Pfadfinderreise geht, am Rand 
der Straße nach Spremberg stand
und Erbsensuppe löffelte,
schlug die russische Granate ein: 
Die Suppe verschüttet, 
         doch ich kam 
               leicht angekratzt nur 
                       und glücklich davon.

Grass, Fundsachen für Nichtleser, 222

Die Erinnerung liebt das Versteckspiel der Kinder. Sie 
verkriecht sich. Zum Schönreden neigt sie und schmückt 
gerne, oft ohne Not. Sie widerspricht dem Gedächtnis, 
das sich pedantisch gibt und zänkisch rechthaben will.
Wenn ihr mit Fragen zugesetzt wird, gleicht die 
Erinnerung einer Zwiebel, die gehäutet sein möchte, 
damit freigelegt werden kann, was Buchstab nach 
Buchstab ablesbar steht: selten eindeutig, oft in 
Spiegelschrift oder sonstwie verrätselt.

Günter Grass, Beim Häuten der Zwiebel, 8−9

Warum überhaupt soll Kindheit und deren so unverrückbar datiertes Ende erinnert werden […]. 
Weil dies und auch das nachgetragen werden muß. Weil vorlaut auffallend etwas fehlen könnte. Weil wer 
wann in den Brunnen gefallen ist: meine erst danach überdeckelten Löcher, mein nicht zu bremsendes 
Wachstum, mein Sprachverkehr mit verlorenen Gegenständen. Und auch dieser Grund sei genannt: 
weil ich das letzte Wort haben will.

Günter Grass, Beim Häuten der Zwiebel, 8


