


Tytuł oryginału: Do the Birds Still Sing in Hell?

Tłumaczenie: Olga Kwiecień

ISBN: 978-83-246-8307-9

© Text copyright Horace Greasley and Ken Scott

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or in 
any form or by any means, without the prior permission in writing of the publisher, nor be otherwise 
circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a 
similar condition including this condition being imposed on the subsequent publisher.

This edition published in paperback in 2013

Polish edition copyright © 2014 by Helion S.A. 
All rights reserved.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej 
publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, 
fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym 
powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi 
ich właścicieli.

Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte  w tej książce informacje 
były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani 
za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz 
Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody 
wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.

Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: editio@editio.pl
WWW: http://editio.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)

Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę 
• Oceń książkę 

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

http://editio.pl/rt/czypta
http://editio.pl/rf/czypta
http://editio.pl/ro/czypta
http://editio.pl
http://ebookpoint.pl/r/E37AT


3

SPIS TRE CI

Prolog ................................................................... 17
Rozdzia  1. ............................................................ 23
Rozdzia  2. ............................................................ 35
Rozdzia  3. ............................................................ 47
Rozdzia  4. ............................................................ 65
Rozdzia  5. ............................................................ 77
Rozdzia  6. ............................................................ 89
Rozdzia  7. ............................................................ 99
Rozdzia  8. .......................................................... 109
Rozdzia  9. .......................................................... 121
Rozdzia  10. ........................................................ 137
Rozdzia  11. ........................................................ 151
Rozdzia  12. ........................................................ 155
Rozdzia  13. ........................................................ 165
Rozdzia  14. ........................................................ 173
Rozdzia  15. ........................................................ 183
Rozdzia  16. ........................................................ 191
Rozdzia  17. ........................................................ 197
Rozdzia  18. ........................................................ 209
Rozdzia  19. ........................................................ 219
Rozdzia  20. ........................................................ 229
Rozdzia  21. ........................................................ 235

Kup książkę Poleć książkę

http:/editio.pl/rt/czypta
http:/editio.pl/rf/czypta


SPIS  TRE CI

4

Rozdzia  22. ........................................................ 239
Rozdzia  23. ........................................................ 243
Rozdzia  24. ........................................................ 251
Rozdzia  25. ........................................................ 259
Rozdzia  26. ........................................................ 265
Rozdzia  27. ........................................................ 267
Rozdzia  28. ........................................................ 275
Epilog ................................................................. 279

Kup książkę Poleć książkę

http:/editio.pl/rt/czypta
http:/editio.pl/rf/czypta


47

ROZDZIA  3.

po owie maja 1940 roku Drugi Pi ty Batalion Leicesters otrzyma
wreszcie wezwanie do boju. Niemcy najecha y Francj , Belgi  i Holan-

di . Neville Chamberlain ust pi  ze stanowiska premiera, a jego miejsce zaj
Winston Churchill.

Trzecia Rzesza by a w natarciu. Luksemburg zosta  zaj ty, a wojska pancerne
genera a Guderiana wdar y si  do Francji w okolicach Sedanu, co by o strategiczn
kl sk  aliantów. Churchill próbowa  pobudzi  naród do walki swoj  mow  o „krwi,
trudzie, pocie i zach”. Rotterdam prze y  nalot dywanowy Luftwaffe, w którym
zgin y tysi ce cywilów; armia holenderska skapitulowa a. Churchill wybra  si
z niespodziewan  wizyt  do Pary a i ku swojemu przera eniu odkry , e francuski
opór w a ciwie nie istnieje. Wielka Brytania zosta a w Europie sama.

W podró y s ycha  by o jedynie szum ogromnej czterotonowej ci arówki
wioz cej o nierzy: jej pasa erowie milczeli. Kr y y niepotwierdzone plotki, e
linia Maginota zosta a przerwana przez Niemców i e posuwaj  si  oni w g b
Francji. Linia Maginota — zbudowana z betonowych umocnie , przeszkód prze-
ciwczo gowych, gniazd artyleryjskich i stanowisk karabinów maszynowych —
powsta a podczas I wojny wiatowej. Zosta a zaprojektowana, by wytrzyma  ka dy
atak ze strony Niemiec, i by a uwa ana za nie do zdobycia.

Starszy sier ant Aberfield zaprzeczy  plotkom i powiedzia , e linia zosta a
utrzymana. Poinformowa  ich te , e batalion jest w drodze do Belgii, gdzie
przyjdzie im si  spotka  z Niemcami. Horace pyta  swojego sier anta, nast pnie

W
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jednego z wy szych rang  poruczników i wreszcie starszego sier anta Aberfielda,
jak toczy si  wojna i gdzie dok adnie si  kieruj . Za ka dym razem otrzymywa  inn
odpowied . Wywo a o w nim to wra enie, e tak naprawd  nikt nic nie wie.

Horace trzyma  szkic wykonany na podstawie jedynej mapy pó nocnej Francji,
jak  posiada  jego 29-osobowy oddzia . Mapa nale a a do starszego sier anta
Aberfielda, który zostawi  j  bez opieki, gdy poprzedniego wieczoru poszed
zje  obiad. Horace narysowa  o ówkiem miasta okr gu Lille i Lotaryngii, jak
równie  kilka niewielkich wiosek w Alzacji. Uwa nie zacieniowa  granice Belgii
i Luksemburga i stara  si  zaznacza  post py swojego oddzia u, gdy mijali po
drodze kolejne wioski i miasta.

Obecnie by  zdezorientowany. Dopiero co min li Caudry i zmierzali, jak
przypuszcza , w kierunku Hirson w pobli u belgijskiej granicy. Ku jego zdu-
mieniu jednak skr cili na pó noc i teraz znajdowali si  w Hautmont, zaledwie
40 kilometrów od granicy, gdzie konwój niespodziewanie si  zatrzyma , a o nierze
otrzymali pozwolenie, by wysi  na szybk  fajk  i odla  si . Kilku oficerów ze-
bra o si  razem i rozmawiali nad du  map  rozci gni t  na ziemi. Starszy
sier ant Aberfield wskazywa  na niej co  kijkiem, jednak Horace nie by  w stanie
us ysze , o czym mówi.

Wszyscy wrócili do ci arówki, a kierowca skr ci  na zachód w kierunku
Cambrai. Horace trzyma  swój rysunek na kolanach, a jego r ce zacz y si
trz , gdy dotar a do niego straszna prawda. Jego batalion zawróci … znajdowali
si  w odwrocie.

Jakie  pó  godziny pó niej ci arówka zatrzyma a si  i o nierzom polecono
wysi . Tu  przed tym, nim silnik ci arówki zgas , ca y oddzia  us ysza  jedno-
cze nie wystrza . Nie mogli si  myli .

Strza y i wybuchy pocisków artyleryjskich — d wi k niós  si  z wiatrem ze
wschodu. Trudno by o powiedzie , jak odleg e by o ród o d wi ków: mo e trzy
kilometry, mo e pi . Horace u miechn  si , czuj c, jak adrenalina przep ywa
przez ca y jego kr gos up. By  gotowy. Nigdy nie by  niczego tak pewien w swoim
yciu. Wydawa o si , e wreszcie wezm  udzia  w jakiej  akcji.

Zatrzymali si  na poboczu drogi w pobli u lasu. Ci arówka, któr  jecha
Horace, wjecha a w przecink  le n  na g boko  oko o pó  kilometra. Reszta
konwoju odjecha a. Oddzia  Horace’a zosta  pozostawiony samemu sobie, gotowy
na zobaczenie wojny, chocia  nie by o jeszcze wiadomo, w jakiej formie. Horace
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wyczu  to, podobnie jak niektórzy inni o nierze, którzy stali si  dziwnie milcz cy.
Aberfield sta  pod os on  drzew i zapala  papierosa trz s cymi si  d o mi. By
miertelnie blady, niczym ywy trup.

Horace otrzyma  rozkaz wdrapania si  na p ócienny dach ci arówki z kara-
binem Bren. Reszta oddzia u sta a wokó  ci arówki, trzymaj c gotowe do strza u
jednostrza owe karabiny Lee Enfield 303. Kapral powiedzia  mu, e niemiecki
oddzia  zwiadowczy znajduje si  w pobli u i e zadaniem Horace’a b dzie
ostrzelanie go ci g ym ogniem z karabinu.

— Jeste  najlepszym strzelcem, Greasley — powiedzia  kapral wyja niaj cym
tonem, wr czaj c mu karabin. Horace nie potrzebowa  adnego wyt umaczenia…
by  gotowy. Tak naprawd  nie móg by by  bardziej podekscytowany.

Le a  na napi tym brezencie przez niemal dwie godziny. Odbezpieczy  karabin
i trzyma  palec na spu cie wymierzonego w niebo brena. Kilka razy wydawa o mu
si , e s ysza  buczenie silnika samolotu, jednak ku jego rozczarowaniu rozp y-
n o si  w oddali.

— Z a , Greasley — krzykn  do niego kapral. — Do  ju  tam siedzisz.
— Nic mi nie jest, kapralu, w yciu nie czu em si  lepiej! Ja…
— Sprowad  swój ty ek na dó , jak ci mówi , Greasley! Nikt nie umie si

skoncentrowa  d u ej ni  dwie godziny. Z a , nie mamy ca ego dnia.
— Ale kapralu, ja…
— Ale ju , do kurwy n dzy! To jest rozkaz!
Inny m ody o nierz pakowa  si  na dach, nie wygl daj c przy tym na zbyt

zadowolonego. Horace u miechn  si , wyci gaj c r k , by pomóc mu si  wdra-
pa  na gór .

— Wygl da na to, e ca a zabawa przypadnie tobie, Cloughie.
M odzik nie odpowiedzia ; wygl da  na miertelnie przera onego.

Szeregowy Clough siedzia  na dachu nie d u ej ni  dziesi  minut, gdy us yszeli
niedaj cy si  z niczym pomyli  odg os samolotu nadlatuj cego z zachodu. Messer-
schmitt ME 210 wylecia  na zwiad, maj cy na celu zebranie informacji o ruchach
wojsk alianckich. By  jednak wyposa ony w cztery dzia ka 20 mm, a z ty u siedzia
strzelec uzbrojony w ca kowicie wyposa one karabiny maszynowe MG 131. Pilot
odezwa  si  przez radio do strzelca: „Czas si  zabawi ”.
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Samolot ostro si  przechyli , gdy pilot kciukami obydwu d oni przycisn  guziki
u szczytu dr ka. Obni y  lot o oko o 30 metrów i wyrówna  dok adnie nad
przecink  le n , tak jakby zbli a  si  do d ugiego pasa do l dowania. To b dzie
atwe: zestrzeli  kilka angielskich wi  i wróci  do koszar akurat na kolacj .

Horace musia  przyzna , e widok samolotu lec cego w ich kierunku nie
wi cej ni  25 metrów nad ziemi  by  przera aj cy. Ryk silników by  og uszaj -
cy. Samolot p dzi  w kierunku ods oni tej ci arówki. Wi kszo  o nierzy
schowa a si  w lesie, kilku wyci gn o bro , jednak nie mieli szans na trafienie
czegokolwiek spomi dzy ga zi. Horace samotnie sta  na os oni tej przestrzeni,
trzymaj c kolb  karabinu 303 mocno przy ramieniu i z zaci ni tymi z bami strzela-
j c w mig o samolotu. Lada moment grad pocisków karabinowych musi od-
nie  skutek i samolot spadnie.

I wtedy to us ysza : muzyka dla uszu, kolejne serie z karabinu maszynowego.
„Pi kny d wi k” — pomy la , a uj c, e to nie on le y na dachu ci arówki.

Samolot zbli a  si : Horace spodziewa  si  zobaczy  pióropusz dymu i eksplozj
na niebie. Jednak w u amku sekundy u wiadomi  sobie, e strza y z karabinu nie
dobiegaj  z dachu ci arówki, lecz z samolotu. Dwadzie cia metrów przed nim
pociski z g uchym dudnieniem wali y w ció k  le n . Horace sta  dok adnie na
linii strza u. Jakby w zwolnionym tempie widzia , jak linia uderze  pocisków zbli a
si  do niego.

Nie mia  czasu si  zastanawia . Adrenalina zmusi a go, by par  naprzód. Odrzut
karabinu sprawia , e rami  zacz o go bole . Dwa rz dy kul rozdar y dach ci -
arówki, echo wystrza u brzmia o mu w uszach. I potem… ciemno , przeszywa-

j cy ból w czaszce, gdy Horace straci  przytomno .
Nie poczu  si  du o lepiej, gdy ockn  si  kilka sekund pó niej i zobaczy , co

si  sta o. Lekarz opatrzy  g bokie rozci cie na jego czole. Mia  te  guza wielko ci
jajka. W ostatniej chwili czysty instynkt przetrwania sk oni  go do ukrycia si  pod
ci arówk  i uderzy  g ow  w metalow  belk  podtrzymuj c  ko o zapasowe.
Omal nie zgin : jedna kula przeszy a materia  khaki jego spodni, omijaj c nog
o u amek milimetra.

Spojrza  mierci w twarz. Ba, tak naprawd  to strzeli  jej w pysk. Mia  prawo
czu  szok i odr twienie. Powinien czu  uniesienie, e uszed  z yciem, powinien by
zadowolony z pochwa  kolegów. Nawet Aberfield klepn  go w plecy i wymam-
rota  par  yczliwych s ów.
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Jednak nie czu  adnej z tych rzeczy, jedynie rozczarowanie. Polega  tylko
na jednym cz owieku: na szeregowym Cloughu na dachu ci arówki. Bren móg
wystrzeli  dwie cie pocisków na minut , a on nie odda  ani jednego strza u. Gdy
Horace Greasley sta  samotny na przecince, strzelaj c do messerschmitta niemal
od chwili, w której si  pojawi , Bill Clough posra  si  w gacie, bez zastanowienia
zeskoczy  z dachu na ziemi  i niczym przera ony królik zwia  do lasu. Horace
zmierzy  si  z przera aj c  si  ognia messerschmitta zupe nie sam, maj c do
dyspozycji jedynie powtarzalny karabin, który musia  ka dorazowo prze adowa
po strzale, przeciwko samolotowi z wie yczk  strzeleck , zdolnemu rozedrze  go
na strz py w ci gu kilku sekund.

Horace mia  szcz cie, co do tego nie by o w tpliwo ci. Jednak sta  tam tylko
dlatego, e s dzi , i  chroni go kolega. Powiedzia  sier antowi, by przez kilka dni
trzyma  Billa Clougha z dala od niego.

Ca y oddzia  zapakowa  si  z powrotem na ci arówk . Horace dosta  pozwo-
lenie jazdy w kabinie. Aberfield uzna , e dla morale o nierzy nie b dzie dobrze,
je li Horace zacznie nadawa  na jednego ze swoich towarzyszy.

Horace s ysza  urywki rozmowy Aberfielda z kierowc , jednak przez wi k-
szo  czasu po prostu gapi  si  na pola za oknem. any ó tej kukurydzy ko ysa y
si  na wietrze. Od czasu do czasu zauwa a  jak  tabliczk  z nazw  miejscowo ci,
która mówi a mu, e nadal si  cofaj . „To nie tak mia o wygl da ” — pomy-
la , przypominaj c sobie pogadanki z klubu przy boisku w Leicester. Stary

dobry Drugi Pi ty Batalion Leicesters nie mia  ucieka  i si  ukrywa : nie to
s ysza  od oficera opisuj cego chwalebn  przesz o  tej formacji. W jej szeregach
nie mia o by  miejsca dla tchórzy — a tym w a nie by  Bill Clough. Jak móg  to
zrobi ?

Horace potar  banda  na swojej g owie. Lekarz mia  racj : opuchlizna zesz a,
ale Chryste, co za ból. Po godzinie zatrzymali si  nad rzek  i Aberfield rozkaza
o nierzom wysi . Byli tu  pod Hautmont nad rzek  Sambre, nad któr

wznosi  si  stary kamienny most. Stoj c na zachodnim brzegu, o nierze wys u-
chali rozkazów od Aberfielda.

— Ten most ma wielkie strategiczne znaczenie, ch opcy, i mamy informacj ,
e szkopy nied ugo spróbuj  go przej . — Aberfield znowu by  blady jak ciana,

s owa niemal zamiera y mu w ustach. — Niedaleko st d jest niemiecki patrol,
który zmierza w t  stron . Mamy adnych kilka godzin, tak wi c zabierzcie si  do
kopania i przygotowania kamufla u.
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Horace i jego towarzysze kopali przez dwa dni i dwie noce. Zmieniali si , by
z apa  kilka godzin snu, jednak na adowane karabiny ca y czas mieli pod r k .
Karabiny Bren zosta y umieszczone na niewielkim trawiastym pagórku i obsa-
dzone dwoma starszymi o nierzami z oddzia u. Rzuca a si  w oczy nieobecno
Aberfielda, który zdecydowa  si  zaj  pozycj  na peryferiach miasteczka razem
z operatorem radia. W po owie drugiego dnia Aberfield przyjecha  wraz z sier an-
tem, przywo c tuzin francuskich bochenków chleba i kank  z ciep ym mle-
kiem. o nierze jedli i pili apczywie — to by  ich pierwszy posi ek od niemal
trzech dni. Kuchnia polowa zosta a oddzielona od ich oddzia u i jej po o enie
nie by o znane.

O szóstej po po udniu drugiego dnia nastrój dowodz cych oficerów nagle si
zmieni . Napi cie w powietrzu wzros o do niespotykanego wcze niej poziomu,
gdy poinformowano ich, e niemiecki patrol znajduje si  w odleg o ci kilku minut
marszu od mostu.

Horace poprawi  kamufla  na he mie i przycisn  kolb  karabinu do ramienia.
Uspokoi  oddech i ws ucha  si  w wyja nienia sier anta, który poinstruowa  ich,
e mog  otworzy  ogie  dopiero po jego pierwszym strzale.

Horace le a  zupe nie nieruchomo. Zdawa  sobie spraw  z dziwnej ciszy.
D wi k wystrza ów z oddali, szum pojazdów z miasteczka, który czasem mo na
by o dos ysze  przy sprzyjaj cym wietrze, wydawa y si  zastyg e w dziwnej,
milcz cej p tli czasu. Nawet ptaki przesta y piewa , jakby sk d  wiedzia y.

Zaledwie dziesi  minut pó niej Horace zauwa y  pierwszego Niemca
ostro nie zbli aj cego si  do mostu. Informacje by y dobre — przynajmniej
kto  po stronie aliantów potrafi  dobrze wykona  swoj  robot . Jego palec
zawis  nad spustem, gdy powoli ustawi  celownik w kszta cie litery V tak, by
widzie  przez niego klatk  piersiow  wrogiego o nierza, stawiaj cego pierwsze
ostro ne kroki na mo cie. Za nim ukaza o si  kolejnych pi ciu czy sze ciu Niem-
ców. Horace poczu , jak na czole tworz  mu si  kropelki potu. Mia  za chwil
zabi  cz owieka, co do tego nie by o w tpliwo ci. Przeszed  punkt, spoza którego
nie by o ju  odwrotu.

Pierwszy Niemiec by  w tym momencie mniej wi cej w po owie mostu. Za
nim nerwowo kroczy o co najmniej pó  tuzina jego towarzyszy. Bez ostrze enia
zabrzmia  wystrza  i g owa pierwszego o nierza eksplodowa a w czerwonym roz-
bryzgu niczym pomara cza. Czerwona mg a wydawa a si  przez chwil  dziwacznie
unosi  nad jego le cym cia em. Grad strza ów posypa  si  na patrol. Horace
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zwróci  uwag  na drugiego o nierza. Nacisn  spust karabinu. Poczu  uderzenie
w rami  przy odrzucie, gdy nabój wylecia  z lufy, a niemiecki o nierz upad  niczym
worek kartofli na kraw d  mostu. Instynkt wzi  gór . Horace nie mia  czasu
zastanawia  si  nad absurdem wojny ani nad pozostawion  w Berlinie czy Mona-
chium rodzin  m odego Niemca i tym, jak zareaguje, dowiedziawszy si , e ich
ojciec, syn czy brat zgin  w obronie Ojczyzny. Horace zdj  jeszcze co najmniej
dwóch Niemców i w adowa  dwa magazynki w nieszcz nika próbuj cego si gn
w ostatniej chwili po karabin. Karabiny Bren dope ni y dzie a. Niemiecki patrol
zosta  zmasakrowany. Horace czu  dziwne uniesienie… zrobi  swoje bez wahania.
Ze strony jego towarzyszy rozleg y si  okrzyki rado ci. Horace zachowa  milczenie.

Starszy sier ant rozkaza  Horace’owi i trzem innym cz onkom oddzia u zabez-
pieczy  most — co w wojskowym argonie oznacza o upewnienie si , e Niemcy
rzeczywi cie nie yj . Horace poprowadzi  na most czteroosobow  grup , w której
sk ad wchodzili Ernie Mountain, Fred Bryson i dowodz cy Charlie Smith. Serce
bi o mu szybko, nap dzane mieszank  adrenaliny i strachu. By  pewien, e id cy
za nim koledzy mog  je us ysze . Zdarza o si , e ranny lub umieraj cy o nierz
trzyma  odbezpieczony granat, zdecydowany pope ni  samobójstwo i zabra  ze
sob  przebywaj cych w pobli u wrogów. Horace s ysza  opowie ci o martwych
Niemcach powracaj cych cudownie do ycia i zabijaj cych pó  tuzina niczego
niespodziewaj cych si  aliantów. By  zdecydowany doprowadzi  robot  do ko ca
i nie rozlu ni  si , dopóki ka dy z zakrwawionych Niemców le cych na mo cie
nie oka e si  rzeczywi cie martwy.

Obejrza  si  przez rami . Reszta oddzia u zachowa a pozycj , wci  mierz c
w most z karabinów. Mia  nadziej , e s  równie dobrymi strzelcami jak on, gdy
u wiadomi  sobie, e jego w asne cia o znajduje si  teraz na linii ognia. On i jego
trzej koledzy zaj li pozycje, mierz c z karabinów w g ow  niemieckiego kaprala.
Horace opar  karabin o barierk  mostu, ukl kn  i sprawdzi  oddech Niemca —
czy te  raczej stwierdzi  brak tego . Obserwowa  pierwsze cia o przez ca y czas,
gdy powoli posuwa  si  wzd u  mostu. „Nikt nie móg by wstrzyma  oddechu na
tak d ugo” — pomy la  Horace. Z apa  za mundur o nierza, jedn  r k  k ad c
na ramieniu, drug  na ko nierzu kurtki. Powoli, lecz równomiernie przechyli
si  w ty  i obróci  cia o Niemca twarz  w kierunku karabinów swoich trzech
towarzyszy.

— Czysto.
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Horace odetchn  z ulg . Zamieniali si , posuwaj c si  powoli wzd u  mostu
i ogl daj c uwa nie ka de cia o. Strzelali dobrze. aden z Niemców nie prze y .
Jego koledzy u miechali si , wyra nie odpr aj c si  po ka dym stwierdzonym
zgonie. M odzi m czy ni — osiemna cie czy dziewi tna cie lat, ch opcy jeszcze.

Na przeciwleg ym ko cu mostu wydarzy o si  co  dziwnego. Znowu przypad a
kolej Horace’a, by zbada  cia o, ju  ostatnie. Jego towarzysze przyj li znane im
ju  pozycje z karabinami gotowymi do strza u. Niemiecki o nierz le a  w ka u y
szkar atu. Fragmenty ko ci czaszki, tkanek i mózgu obryzga y por cz mostu.
Horace nawet nie marnowa  czasu na sprawdzenie, czy m czyzna oddycha, by o
oczywiste, e jest martwy. Jego cia o le a o groteskowo wygi te w nienaturalnej
pozycji z twarz  zanurzon  we w asnej krwi. Horace przykl kn , staraj c si
omin  paruj c , lepk  ciecz. Automatycznie sprawdzi  oznaki ycia.

— Czysto — rozleg  si  okrzyk.
— Co to jest? — Dowódca oddzia u wskaza  na pasek Niemca.
— Jaki  napis na klamrze.
Dowódca przykl kn , by lepiej si  przyjrze . Pozostali opu cili karabiny.

Uwa nie przyjrza  si  napisowi.
— Gott ist mit uns — przeliterowa  powoli.
— Co to znaczy? — zapyta  Horace. Popatrzy  na Erniego Mountaina, który

zna  troch  niemiecki. Ernie ci gn  swój metalowy he m i podrapa  si  w czo o.
— A niech mnie… o ile si  nie myl , to znaczy „Bóg jest z nami”.
— W jakiego Boga wierz ? — zapyta  dowódca.
— S  chrze cijanami — odpar  Ernie.
— Pierdolisz, to niemo liwe. S  li do szpiku ko ci.
Horace usiad  na w skiej por czy mostu i przys uchiwa  si  rozmowie. Jego

koledzy byli autentycznie zaskoczeni, gdy ostatecznie doszli do wniosku, e
Niemcy — nazi ci, Hunowie — naprawd  wierz  w tego samego Boga co oni.
Horace potrz sn  g ow . Nigdy wcze niej nie przysz o mu to na my l. Czytali
doniesienia prasowe, s uchali radia i ogl dali kroniki filmowe Pathé w kinach
w ca ym kraju. Ten naród, ci ludzie, o nierze i SS wydawali si  zdeterminowani,
by podporz dkowa  sobie wiat, oczy ci  go etnicznie i usun  z niego wszystko,
co nie by o zgodne z ich ideologi . Wydawa o si , e s  przeciwko wszystkiemu,
o czym naucza a Biblia, jednak teraz zobaczyli przed sob  dowód, e czcili tego
samego Pana — Jezusa Chrystusa, Boga, wielkiego zbawc  — co m czy ni,
kobiety i dzieci w Anglii.
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Horace spojrza  w twarze swoich zaskoczonych towarzyszy. Nie byli specjalnie
religijni, wr cz daleko im by o do tego. Jednak zostali wychowani w porz dnych
rodzinach, chodzili do szkó , przyzwyczaili si  do modlitwy rano i przed po o eniem
si  do ó ka, bez w tpienia chodzili te  do szkó ki niedzielnej.

— Czy Bóg rozumie po niemiecku? — zapyta  Ernie.
Horace niemal przewróci  si  ze miechu.
— Najwyra niej. I po francusku, rosyjsku i polsku te .
— Ale przecie  Bóg jest po naszej stronie, nie ich — powiedzia  Fred Bry-

son, marszcz c brwi. Spogl da  po swoich towarzyszach, tak jakby spodziewa
si , e pomog  mu rozwi za  t  zagadk  tu i teraz.

Czterech m czyzn. Czterech m czyzn, którym do tego dnia nawet przez
my l nie przesz o, e nazi ci mogliby czci  tego samego Boga, nie mog o uwierzy
w dowód w postaci paska z grawerunkiem.

Horace wskaza  na cia o.
— Temu tu biednemu skurwielowi za wiele to nie pomog o, co nie? Pewnie

mu si  wydawa o, e maj c ten pasek, jest niezwyci ony, pewnie s dzi , e ma
dodatkow  ochron .

Odezwa  si  Fred:
— Ale padre mówi , e…
— Nie wnikaj w to, Fred — przerwa  mu Horace. — To wszystko jedno

wielkie gówno i teraz ju  wiesz to na pewno. Tylko o tym pomy l. Pomy l o tym,
gdy b dziesz odmawia  modlitw  wieczorem.

Odwrócili si  i zeszli z mostu w kierunku swojego oddzia u. Fred Bryson zosta
na ko cu i zdj  pasek o nierza. Id c za swoimi towarzyszami, wyrzuci  go do
wezbranej rzeki poni ej. Nie wiedzia , czemu to zrobi , po prostu wydawa o mu
si  to w a ciwe. Ten cz owiek nie zas ugiwa  na to, by pochowa  go z chrze ci-
ja skim napisem… a ju  zw aszcza po niemiecku.

Godzin  pó niej o nierze pilnuj cy mostu zostali zwolnieni z posterunku
i przewieziono ich kilometr lub dwa na drugi koniec miasteczka. Horace czu
przede wszystkim ciskaj cy o dek g ód, a po drugie potrzeb  snu. Sier ant
wskaza  przez pole na stare, rozpadaj ce si  zabudowania gospodarskie odleg e
o jakie  trzysta metrów.
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— Mo ecie si  kimn  tam, ch opaki. Sprawdzili my te budynki, nie jest za
czysto, ale ó ek jest pod dostatkiem i jest te  bie ca woda. Wydaje mi si , e
obecni w a ciciele spieprzyli st d kilka tygodni temu, gdy Niemcy zacz li pr y
swoje musku y.

— Co  do jedzenia? — zapyta  Horace.
Sier ant si  u miechn .
— Na pewno co  znajdziesz, Jim. W szafkach jest troch  konserw, a na polach

zosta y jakie  warzywa. Widzia em te  par  kur pl cz cych si  w okolicy, je li
biegasz dostatecznie szybko.

Fred podrapa  si  po brzuchu, jednocze nie przesuwaj c wilgotnym j zykiem
po wargach.

— Kurczak i pieczone ziemniaki, ch opcy. Dla mnie brzmi dobrze.
— Mo e jeszcze odrobina wina do popicia… — Horace si  rozmarzy . To

by a mi a my l: mo e w domu s  piwniczka z winem i kuchenka, mo e znajdzie si
par  rondli i patelni. Ruszyli wysadzan  drzewami dziuraw  drog  w kierunku
swojego schronienia, nas uchuj c wystrza ów artyleryjskich w oddali. Mo e mu
si  zdawa o, ale chyba stawa y si  g o niejsze.

Pierwszy pocisk wybuch  bez ostrze enia. Zosta  wystrzelony z zachodu przez
francuskich aliantów. Wybuch, oddalony nie wi cej ni  o 30 metrów, zwali  ich
z nóg. Horace j kn , uderzaj c w drzewo. Le c nieruchomo, zawo a  do towa-
rzyszy i dopytywa , czy wszyscy s  cali.

Fred ukl kn .
— Chyba wszystko w porz dku, nikomu nic si  nie sta o.
— Padnij, idioto — wrzasn  Horace, s ysz c gwizd kolejnego pocisku nad

g ow . Wybuch  za domem, nie czyni c adnych szkód. Przez kolejne dwadzie cia
minut przedni zwiad Drugiego Pi tego Batalionu Leicesters le a  twarzami do
ziemi we francuskim b ocie, podczas gdy obok wybucha y pociski. Aberfield
potwierdzi , e nadlatuj  ze strony francuskich wojsk. Przyjacielski ostrza . To
okre lenie powsta o podczas I wojny wiatowej. Przera liwie niekompetentni
dowódcy kierowali ostrza  w miejsca, gdzie znajdowa y si  ich w asne oddzia y.
Brak komunikacji powodowa  wyst pienie radosnego, przyjaznego ostrza u. Czy
to nie by oby absurdalne, gdyby zostali zmieceni z powierzchni ziemi przez kraj,
który mieli chroni ?
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Nie mogli nic zrobi : ich los spoczywa  w r kach ich sojuszników. Drzewa
zosta y powalone, pola i lasy dooko a dudni y nieustannie. Ha as by  nie do
zniesienia. Horace sztywnia  za ka dym razem, gdy s ysza  gwizd pocisków, i zasta-
nawia  si , czy którykolwiek z nich ma wypisany na sobie napis „Joseph Horace
Greasley”. Nigdy wcze niej nie by  tak blisko mierci, a destrukcyjna si a wiel-
kich pocisków przera a a go. Nigdy wcze niej nie widzia  ich z tak ma ej odle-
g o ci. Zdarza o mu si  od czasu do czasu widywa  jaki  zniszczony pojazd, ogl da
kroniki Pathé, jednak nic nie przygotowa o go na t  pot n  si  zniszczenia,
któr  teraz bezpo rednio obserwowa . Aberfield le a  tu  przed nim, zakrywaj c
g ow  d o mi. Horace poszuka  pnia drzewa, doszed szy do wniosku, e trzy-
stuletnie drzewo w razie czego przyjmie na siebie wi ksz  cz  uderzenia poci-
sku, który wyl dowa by po drugiej stronie pola. Ca y oddzia  le a  zwini ty
w jak najmniejsze k bki i stara  si  jak najg biej wcisn  w zag bienia tere-
nu, modl c si , by sko czy o si  to jak najszybciej.

I wtedy nadlecia  pocisk, na którym by o napisane „Greasley”.
Horace us ysza  ciche brz czenie w oddali, natychmiast zasch o mu w ustach.

Brz czenie zmieni o si  w gwizd, g o niejszy ni  wszystko, co kiedykolwiek s ysza .
Inni te  to wyczuli. Pocisk lecia  w ich stron .

— Kry  si  — wrzeszczeli wszyscy za nim, gdy pocisk zbli y  si  jeszcze bar-
dziej. Ha as by  nie do wytrzymania: pocisk nadlatywa  prosto na nich. Horace
zakry  g ow  i b aga  o lito . Pocisk wybuch  na rodku drogi. Zapami ta  ha as,
gdy ogromna kula ognia rozb ys a na 10 metrów w gór , a u amek sekundy pó -
niej zapad a ciemno .

Najpierw us ysza  j ki. Nie mia  poj cia, jak d ugo by  nieprzytomny. Wokó
panowa a cisza, nie licz c piewu ptaków. „Znowu te ptaki” — pomy la  Horace.
— „Sk d wiedz , kiedy zacz  piewa ? A kiedy przesta ?”.

Wi kszo  m czyzn ju  wsta a. Niektórzy zajmowali si  towarzyszami, którzy
oberwali, i nak adali banda e na poranione g owy lub usztywniali nieliczne
z amane ko czyny. Nie widzia  nikogo, kto le a by bez ruchu. Jakim  cudem
wszyscy ocaleli. Uda o im si .

Horace spróbowa  wsta . Nie móg . Spróbowa  znowu unie  górn  po ow
cia a, nagle wiadomy dziwnego uczucia gor ca w okolicach po owy pleców. Nic.
Nie móg  si  ruszy . Jego plecy by y unieruchomione, tak jakby spoczywa  na nich
jaki  wielki ci ar: pude ka z amunicj  wbija y mu si  w pier . Jego najgorszy
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koszmar, z amany kr gos up, ycie na wózku inwalidzkim. Jednak w jaki  sposób
wyczu , e nie o to chodzi. Jego plecy wydawa y si  ca e. Porusza  palcami u stóp.
W porz dku. Zgi  lew  nog  w kolanie, przyciskaj c pi t  do po ladków. Dzia-
a a bez zarzutu. Mózg wysy a  sygna y wzd u  kr gos upa, a noga wykonywa a

rozkazy. Jednak wci  si  ba .
— Fred, pomó  mi! Nie mog  si  ruszy .
Jego towarzysz podszed  do miejsca, gdzie le a  Horace, i otworzy  usta ze

zdumienia.
— A niech mnie, Jim, mia e  szcz cie.
— Szcz cie? Ja… co?
Fred wyci gn  do niego r k , któr  Horace uchwyci . Kolega wyci gn  go

spod powalonego drzewa. Kawa ek uski grubo ci 2,5 centymetra i wielko ci
opony samochodowej niemal rozszczepi  drzewo na dwoje, wbijaj c si  w pie
na g boko  jakich  20 centymetrów. Wystaj cy kawa ek rozpalonego do czer-
wono ci metalu ustawiony by  równolegle do pleców Horace’a i oddalony od
nich o centymetr. To w a nie ten szrapnel przez chwil  go unieruchomi . Fred
potrz sn  g ow  w niedowierzaniu.

— Dwa cale ni ej, Jim, i przeci by ci  na pó .
Do Horace’a w a nie dotar o, jak bliski by  mierci. Zacz  szybciej oddycha .

Siedzia  przez kilka minut w milczeniu, patrz c na powalone drzewo i usk  pocisku.
Zdj  wojskowy pas i instynktownie pomasowa  si  w okolicy nerek. mier  by a
o w os, co do tego nie by o w tpliwo ci. Wzi  g boki oddech i wsta . Ju  po
wszystkim, czas przesta  o tym my le  i zaj  si  czym  wa niejszym, jak na
przyk ad jedzeniem.

Dwudziestu dziewi ciu m czyzn z wdzi czno ci  przyj o mo liwo  niemal
nieprzerwanego snu pod porz dnym dachem po raz pierwszy od tygodnia,
zw aszcza e ka dy z nich zasn  z pe nym o dkiem. Uda o im si  schwyta
dwie kury, które ugotowali i rozdzielili mi dzy siebie. Znale li mnóstwo jajek, tak
wi c ich uczta zacz a si  od jajek w majonezie, tyle e bez majonezu, za to z cebul
i pomidorami z pól. G ównym daniem by a potrawka z kurczaka. Dorzucono do
niej kilka puszek zielonej fasolki, s odk  kukurydz , sól i pieprz. Nieograniczona
ilo  gotowanych ziemniaków pozwoli a wszystkim nape ni  o dki i mimo e
nie uda o im si  znale  piwniczki z winem, wie a woda ze studni na ty ach
domu smakowa a lepiej ni  cokolwiek, co mogli sobie wyobrazi . Horace zasn
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zadowolony. To niesamowite, jaki wp yw pe ny o dek ma na morale. Jak powie-
dzia  pewien francuski genera  dawno temu: armia maszeruje na brzuchu.

By o oko o szóstej rano, gdy Horace si  zbudzi . Na pocz tku nie potrafi
okre li , co go zbudzi o: my li o jedzeniu, smuk ym ciele Evy czy te  odg os
strza ów artyleryjskich zaledwie kilka kilometrów dalej. Starszy sier ant Aberfield
w towarzystwie kaprala i jeszcze dwóch czy trzech m czyzn sta  na zewn trz
i spogl da  na faluj ce pola kukurydzy na wschodzie. G uchemu dudnieniu
wystrza ów towarzyszy y s upy dymu. Kukurydza agodnie kiwa a si  na wietrze,
niczym zielono- ó te morze ta cz ce do melodii wiatru.

Nagle zobaczy  co  dziwnego. Kukurydza porusza a si , jednak nie do taktu.
Nie falowa a ju  w przód i w ty  niczym morze, zamiast tego rusza a si  gwa townie.
Dostrzeg  przeb ysk szaro ci. Aberfield te  to zauwa y  i z otwartymi ustami
wskaza  na pojawiaj ce si  he my. Wszyscy na chwil  zamarli, patrz c, jak z anu
kukurydzy wy aniaj  si  torsy co najmniej tuzina Niemców. Maszerowali prost
lini , nie staraj c si  ju  ukry .

— A niech mnie — wrzasn  kapral Graham, biegn c do budynku po swój
karabin. Horace nie panikowa : wiedzia  dok adnie, co ma robi . Widzia  usta-
wiony w drzwiach stodo y odleg ej o 20 metrów porzucony karabin Bren, przy-
padkowo wymierzony we w a ciwym kierunku. Tylko w co bawi  si  ci Niemcy?
B dzie w stanie zabi  wi kszo  z nich, zanim si  zorientuj , co si  sta o. Przebieg
odleg o  do karabinu niczym lekkoatleta na mistrzostwach olimpijskich, Aber-
field pod y  za nim. Horace si gn  po statyw karabinu.

— R ce precz od broni — powiedzia  Aberfield, mierz c z pistoletu w jego
skro .

To nie mog o si  dzia … to by o niemo liwe.
— R ce precz od broni! — powtórzy .
— Co pan robi, sir, na lito  bosk ? Wystawili si  na strza  jak kaczki! —

wrzasn  Horace, potrz saj c g ow  i nie mog c zrozumie , co w a ciwie si  dzieje.
Pistolet dr a  w d oni starszego sier anta i Horace nie mia  w tpliwo ci, e poci -
gnie za spust. Lew  r k  Aberfield si gn  do kieszeni i powoli wyci gn  bia
chusteczk .

— Nie! — zawy  Horace. — Nie…
Chustka za opota a na wietrze, gdy starszy sier ant Aberfield wzniós  j  wysoko

do góry. Pomi dzy oddzia em Drugiego Pi tego Batalionu Leicesters i grup
zwiadowcz  niemieckiego 154 Pu ku Piechoty nie pad  ani jeden strza .

Kup książkę Poleć książkę

http:/editio.pl/rt/czypta
http:/editio.pl/rf/czypta


HORACE GREASLEY

60

Horace nigdy nie czu  si  gorzej, ni  maszeruj c tego dnia do Cambrai. Stopy go
bola y, w brzuchu burcza o, my la  o rodzinie pozostawionej w domu. Wspomina
Bo e Narodzenie, rudzika, piew ptaków, d ugie lato, zapach wie ego chleba
i wilgotn  latem traw . Zagubiony w my lach, desperacko stara  si  chroni
swój umys  przed piek em na ziemi, na które patrzy .

Na redniowiecznym ryneczku zgromadzi o si  co najmniej dziesi  tysi cy
alianckich je ców wojennych, otoczonych przez niemieckich stra ników. Zapa-
da  wieczór, dzie  by  szary i ponury. Twarze wi niów wyra a y smutek —
wszelka nadzieja zosta a im zabrana, zjednoczy o ich nieszcz cie. Niektórzy byli
zakrwawieni i poranieni, niektórzy najwyra niej umieraj cy. Pomi dzy nimi stali
Francuzi, których okupanci przekonali, by poddali si  bez oporu, a w nagrod
dostan  prac  w fabrykach amunicji w Niemczech.

Poddali swój kraj, ledwo oddawszy par  strza ów.
Horace by  zszokowany skal  obecno ci Niemców, ich zadbanymi, l ni cymi

samochodami, znacznie lepszymi ni  te, którymi jego oddzia  podró owa  po
Francji. Byli lepiej wyposa eni, ich mundury by y lepszej jako ci. U wej cia na
rynek ustawiono kuchni  polow  i zadowolonym, odkarmionym Niemcom wyda-
wano tam chleb, kie bas  i paruj ce kubki z gor c  kaw . Niemcy byli zorgani-
zowani, zaprawieni w bojach i bardziej do wiadczeni.

Byli te  brutalni i nieczuli. Je com kazano si  po o y , tak jak stali, i tak mieli
sp dzi  noc. Nie by o namiotów, lepianek, koców: mieli tylko mundury, w które
byli ubrani. Jeden z Niemców rzuci  si  na jakiego  nieszcz nika, który zbyt wolno
wykonywa  rozkaz. Wyci gn  go spo ród innych. Pó  tuzina stra ników zacz o
go ok ada  kolbami karabinów. Ten pe en furii atak trwa  mo e z pó  minuty.
Z ohydnym trzaskiem kolby rozwali y czaszk  nieszcz nika, a jego krew wyla a
si  na ju  wilgotne kocie by rynku. Zaatakowany, ledwo przytomny, spojrza  na
stoj cego nad nim oficera, ze strachem w oczach b agaj c o lito . Wiedzia ,
jaki los go czeka. Niemiecki oficer z u miechem wyci gn  pistolet ze skórzanej
kabury na biodrze i wymierzy  w g ow  wi nia. Powodowany czystym okrucie -
stwem, odwleka  moment egzekucji. Le cy na ziemi zakrwawiony i obola y je-
niec b aga  i prosi , zy ciek y mu po policzkach. U miech znikn  z twarzy
Niemca, który podszed  krok bli ej. Horace zamkn  oczy na u amek sekundy
przed tym, jak rozleg  si  huk wystrza u. Gdy je otworzy , wi zie  le a  bez ruchu,
a w miejscu jego ga ki ocznej znajdowa a si  krwawa dziura.
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Tu  po tym, jak zegar wybi  pó noc, zacz  pada  deszcz. „A wydawa o si ,
e ju  nie mo e by  gorzej” — pomy la  Horace. W ci gu godziny przemók

do nitki i le a , trz s c si  na zimnym nocnym powietrzu. Co dziwne, uda o mu
si  nawet zdrzemn , jednak o poranku obudzi  si , le c w strumieniu wody
sp ywaj cej z ulic prowadz cych do rynku.

Zegar wybi  siódm , a niemiecki oficer wystrzeli  kilka razy z pistoletu. Zrozu-
mieli, e to komenda nakazuj ca im wsta . Niektórym si  to nie uda o: zmarli
w nocy z powodu odniesionych ran. Niektórzy nie obudzili si  mimo ha asu, tak
byli wyczerpani. Zostali bezceremonialnie zastrzeleni przez rozradowanych
stra ników, którzy uwa ali to chyba za jak  dyscyplin  sportow .

Oficer SS stan  na stopniach ratusza.
— Dla was wojna ju  si  sko czy a — wrzasn . — Jeste cie je cami wojen-

nymi, wi niami wspania ego narodu niemieckiego.
Gl dzi  jeszcze przez dziesi  minut, ciesz c si  w adz , jak  sprawowa  nad

masami, jednak Horace nie s ysza  nic z tego, o czym mówi . My la  o chrupi cym
boczku, grzankach, gor cym jajku na mi kko i gor cej, przes odzonej herbacie.
Dotar  do niego niedaj cy si  z niczym pomyli  zapach gotuj cych si  kie basek.
Co najmniej pi dziesi ciu stra ników czeka o cierpliwie w kolejce na swoje
poranne racje ywno ciowe. Palili, miali si  i rozmawiali, jakby nie mieli ad-
nych trosk.

W poszukiwaniu ciep a Ernie Mountain spa  przytulony do Horace’a i te-
raz, gdy poranne s o ce zacz o rozgrzewa  ich ko ci, dwóch ch opców z Ibstock
rozmawia o. Wkrótce mundury dziesi ciu tysi cy nieszcz ników zacz y parowa ,
co stanowi o dziwne widowisko. Niemieccy stra nicy stali w drzwiach sklepów i na
stopniach ratusza, szczerz c z by i wskazuj c palcami na tysi ce wi niów, dy-
mi cych, jakby mieli lada chwila buchn  p omieniem.

— Patrz na tych skurwieli — powiedzia  Ernie, ci gn c Horace’a za wilgotny
r kaw munduru. Wskazywa  na grup  francuskich je ców, jedz cych z czego , co
wygl da o na niewielk  skórzan  walizk .

— G odne pizdy, co?
Horace skin  g ow .
Francuscy wi niowie mieli czas, eby przygotowa  si  na uwi zienie, i zgro-

madzili wcze niej niezb dne rzeczy. Teraz jedli bagietki z mi sem i serem, jeden
z nich gryz  czekoladowy batonik.

— My lisz, e si  z nami podziel , Ernie?
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— Nie ma najmniejszych szans. Strzeg  tego jak stado wilków.
W g owie Horace’a zacz  tworzy  si  plan. Po raz pierwszy w yciu mia  co

ukra . Po o y  d o  na ramieniu kolegi.
— Ernie, przyjacielu, zaraz zjemy sobie niadanko.
— Co?
— Mam zamiar co  ukra . Pa skie zadanie, panie Mountain, b dzie polega o

na tym, by nie pozwoli  abojadom mnie ciga . Znikn  w t umie z moim upem
i znajd  ci  pó niej.

— Mowy nie ma, ty pojeba cu! Zastrzel  ci !
Horace wskaza  w kierunku kuchni polowej.
— Stary, oni teraz wszyscy jedz  niadanie. Podj em decyzj . Przygotuj si ,

musz  co  zje .
Zanim Ernie mia  szans  zaprotestowa , Horace ruszy  powoli w ród masy cia

wokó  niego i stan  ko o skarpy nie dalej ni  dwa metry od Francuzów. Nie
musia  czeka  d ugo na upragniony rezultat. Kto  podawa  drugiemu po ow
bagietki. Nie my l c, Horace przebieg  niewielk  odleg o  szybko jak wicher
i chwyci  swoj  nagrod  z r ki zaskoczonego Francuza. Ruszy  w dó  nasypu jak
chart, podczas gdy Francuz ruszy  za nim. Horace opu ci  ramiona, zauwa y
pot n  sylwetk  Erniego i pogna  w jego kierunku. Gdy go mija , Francuz
niemal go dogania . Reszta jego przyjació  zerwa a si  na nogi i zacz a krzycze ,
przyci gaj c uwag  kilku stra ników.

— Voleur! — krzyczeli. Z odziej!
Ernie zacisn  z by i wycelowa  w nasad  nosa Francuza. Nie musia  nawet

uderza , wystarczy o, e wyci gn  rami  i ogromn  d o  zwini t  w pi . Impet
biegn cego dokona  reszty. Us yszeli ohydne chrupni cie, gdy ko  trafi a na ko .
Nogi cigaj cego wci  bieg y naprzód, jednak jego g owa pozosta a w miejscu.
W pewnym momencie jego cia o zawis o nad ziemi , a potem zwali  si  nieprzy-
tomny na bruk. Ernie odwróci  si , spogl daj c z niewinn  min  w niebo, pod-
czas gdy dwóch niemieckich stra ników zacz o si  przepycha  w kierunku bójki,
wymachuj c kolbami karabinów.

Przyjaciele Francuza podnosili swojego nieprzytomnego, zakrwawionego koleg
z ziemi.

— Au voleur! Voleur! — wo ali, wskazuj c na t um. Ernie przekl  ich pod
nosem, modl c si , eby jego przyjaciel nie zosta  z apany. Na szcz cie niemieccy
stra nicy nie wydawali si  zainteresowani sporami mi dzy wi niami. Nic ich to
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nie obchodzi o, wymierzyli jedynie par  ciosów Francuzom, ot, tak dla zabawy,
i wrócili do swojego niadania. Horace znalaz  przyjaciela i z dum  podzieli  bagietk
na dwie cz ci.

Dwóch o nierzy u miechn o si , wgryzaj c si  w pyszne pieczywo i rozko-
szuj c si  jego smakiem. Ernie odezwa  si  mi dzy kolejnymi k sami.

— Ty leniwa pizdo. Ukrad e  pieprzon  kanapk , ale bez niczego!
Horace otworzy  bagietk  i rzeczywi cie, by a pusta. To nie mia o znaczenia:

ich o dki i tak si  z niej ucieszy y.
Dwie godziny pó niej wymaszerowali z wioski na wschód. Poczt  pantoflow ,

która mia a by  dla nich najwa niejszym ród em informacji w nadchodz cych
latach, przekazano im informacj , e ruszyli w dwu- lub trzydniowy marsz do stacji
kolejowej w Brukseli, w zajmowanej przez Niemców Belgii. Jednak tym razem
poczta pantoflowa myli a si  dramatycznie. Marsz mia  trwa  ca  wieczno
i prowadzi  do piek a i z powrotem.
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