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ROZDZIA 3.

W

poïowie maja 1940 roku Drugi PiÈty Batalion Leicesters otrzymaï
wreszcie wezwanie do boju. Niemcy najechaïy FrancjÚ, BelgiÚ i HolandiÚ. Neville Chamberlain ustÈpiï ze stanowiska premiera, a jego miejsce zajÈï
Winston Churchill.
Trzecia Rzesza byïa w natarciu. Luksemburg zostaï zajÚty, a wojska pancerne
generaïa Guderiana wdarïy siÚ do Francji w okolicach Sedanu, co byïo strategicznÈ
klÚskÈ aliantów. Churchill próbowaï pobudziÊ naród do walki swojÈ mowÈ o „krwi,
trudzie, pocie i ïzach”. Rotterdam przeĝyï nalot dywanowy Luftwaffe, w którym
zginÚïy tysiÈce cywilów; armia holenderska skapitulowaïa. Churchill wybraï siÚ
z niespodziewanÈ wizytÈ do Paryĝa i ku swojemu przeraĝeniu odkryï, ĝe francuski
opór wïaĂciwie nie istnieje. Wielka Brytania zostaïa w Europie sama.
W podróĝy sïychaÊ byïo jedynie szum ogromnej czterotonowej ciÚĝarówki
wiozÈcej ĝoïnierzy: jej pasaĝerowie milczeli. KrÈĝyïy niepotwierdzone plotki, ĝe
linia Maginota zostaïa przerwana przez Niemców i ĝe posuwajÈ siÚ oni w gïÈb
Francji. Linia Maginota — zbudowana z betonowych umocnieñ, przeszkód przeciwczoïgowych, gniazd artyleryjskich i stanowisk karabinów maszynowych —
powstaïa podczas I wojny Ăwiatowej. Zostaïa zaprojektowana, by wytrzymaÊ kaĝdy
atak ze strony Niemiec, i byïa uwaĝana za nie do zdobycia.
Starszy sierĝant Aberfield zaprzeczyï plotkom i powiedziaï, ĝe linia zostaïa
utrzymana. Poinformowaï ich teĝ, ĝe batalion jest w drodze do Belgii, gdzie
przyjdzie im siÚ spotkaÊ z Niemcami. Horace pytaï swojego sierĝanta, nastÚpnie
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jednego z wyĝszych rangÈ poruczników i wreszcie starszego sierĝanta Aberfielda,
jak toczy siÚ wojna i gdzie dokïadnie siÚ kierujÈ. Za kaĝdym razem otrzymywaï innÈ
odpowiedě. Wywoïaïo w nim to wraĝenie, ĝe tak naprawdÚ nikt nic nie wie.
Horace trzymaï szkic wykonany na podstawie jedynej mapy póïnocnej Francji,
jakÈ posiadaï jego 29-osobowy oddziaï. Mapa naleĝaïa do starszego sierĝanta
Aberfielda, który zostawiï jÈ bez opieki, gdy poprzedniego wieczoru poszedï
zjeĂÊ obiad. Horace narysowaï oïówkiem miasta okrÚgu Lille i Lotaryngii, jak
równieĝ kilka niewielkich wiosek w Alzacji. Uwaĝnie zacieniowaï granice Belgii
i Luksemburga i staraï siÚ zaznaczaÊ postÚpy swojego oddziaïu, gdy mijali po
drodze kolejne wioski i miasta.
Obecnie byï zdezorientowany. Dopiero co minÚli Caudry i zmierzali, jak
przypuszczaï, w kierunku Hirson w pobliĝu belgijskiej granicy. Ku jego zdumieniu jednak skrÚcili na póïnoc i teraz znajdowali siÚ w Hautmont, zaledwie
40 kilometrów od granicy, gdzie konwój niespodziewanie siÚ zatrzymaï, a ĝoïnierze
otrzymali pozwolenie, by wysiÈĂÊ na szybkÈ fajkÚ i odlaÊ siÚ. Kilku oficerów zebraïo siÚ razem i rozmawiali nad duĝÈ mapÈ rozciÈgniÚtÈ na ziemi. Starszy
sierĝant Aberfield wskazywaï na niej coĂ kijkiem, jednak Horace nie byï w stanie
usïyszeÊ, o czym mówi.
Wszyscy wrócili do ciÚĝarówki, a kierowca skrÚciï na zachód w kierunku
Cambrai. Horace trzymaï swój rysunek na kolanach, a jego rÚce zaczÚïy siÚ
trzÈĂÊ, gdy dotarïa do niego straszna prawda. Jego batalion zawróciï… znajdowali
siÚ w odwrocie.
JakieĂ póï godziny póěniej ciÚĝarówka zatrzymaïa siÚ i ĝoïnierzom polecono
wysiÈĂÊ. Tuĝ przed tym, nim silnik ciÚĝarówki zgasï, caïy oddziaï usïyszaï jednoczeĂnie wystrzaï. Nie mogli siÚ myliÊ.
Strzaïy i wybuchy pocisków artyleryjskich — děwiÚk niósï siÚ z wiatrem ze
wschodu. Trudno byïo powiedzieÊ, jak odlegïe byïo ěródïo děwiÚków: moĝe trzy
kilometry, moĝe piÚÊ. Horace uĂmiechnÈï siÚ, czujÈc, jak adrenalina przepïywa
przez caïy jego krÚgosïup. Byï gotowy. Nigdy nie byï niczego tak pewien w swoim
ĝyciu. Wydawaïo siÚ, ĝe wreszcie wezmÈ udziaï w jakiejĂ akcji.
Zatrzymali siÚ na poboczu drogi w pobliĝu lasu. CiÚĝarówka, którÈ jechaï
Horace, wjechaïa w przecinkÚ leĂnÈ na gïÚbokoĂÊ okoïo póï kilometra. Reszta
konwoju odjechaïa. Oddziaï Horace’a zostaï pozostawiony samemu sobie, gotowy
na zobaczenie wojny, chociaĝ nie byïo jeszcze wiadomo, w jakiej formie. Horace
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wyczuï to, podobnie jak niektórzy inni ĝoïnierze, którzy stali siÚ dziwnie milczÈcy.
Aberfield staï pod osïonÈ drzew i zapalaï papierosa trzÚsÈcymi siÚ dïoñmi. Byï
Ămiertelnie blady, niczym ĝywy trup.
Horace otrzymaï rozkaz wdrapania siÚ na pïócienny dach ciÚĝarówki z karabinem Bren. Reszta oddziaïu staïa wokóï ciÚĝarówki, trzymajÈc gotowe do strzaïu
jednostrzaïowe karabiny Lee Enfield 303. Kapral powiedziaï mu, ĝe niemiecki
oddziaï zwiadowczy znajduje siÚ w pobliĝu i ĝe zadaniem Horace’a bÚdzie
ostrzelanie go ciÈgïym ogniem z karabinu.
— JesteĂ najlepszym strzelcem, Greasley — powiedziaï kapral wyjaĂniajÈcym
tonem, wrÚczajÈc mu karabin. Horace nie potrzebowaï ĝadnego wytïumaczenia…
byï gotowy. Tak naprawdÚ nie mógïby byÊ bardziej podekscytowany.
Leĝaï na napiÚtym brezencie przez niemal dwie godziny. Odbezpieczyï karabin
i trzymaï palec na spuĂcie wymierzonego w niebo brena. Kilka razy wydawaïo mu
siÚ, ĝe sïyszaï buczenie silnika samolotu, jednak ku jego rozczarowaniu rozpïynÚïo siÚ w oddali.
— Zïaě, Greasley — krzyknÈï do niego kapral. — DoĂÊ juĝ tam siedzisz.
— Nic mi nie jest, kapralu, w ĝyciu nie czuïem siÚ lepiej! Ja…
— Sprowadě swój tyïek na dóï, jak ci mówiÚ, Greasley! Nikt nie umie siÚ
skoncentrowaÊ dïuĝej niĝ dwie godziny. Zïaě, nie mamy caïego dnia.
— Ale kapralu, ja…
— Ale juĝ, do kurwy nÚdzy! To jest rozkaz!
Inny mïody ĝoïnierz pakowaï siÚ na dach, nie wyglÈdajÈc przy tym na zbyt
zadowolonego. Horace uĂmiechnÈï siÚ, wyciÈgajÈc rÚkÚ, by pomóc mu siÚ wdrapaÊ na górÚ.
— WyglÈda na to, ĝe caïa zabawa przypadnie tobie, Cloughie.
Mïodzik nie odpowiedziaï; wyglÈdaï na Ămiertelnie przeraĝonego.
Szeregowy Clough siedziaï na dachu nie dïuĝej niĝ dziesiÚÊ minut, gdy usïyszeli
niedajÈcy siÚ z niczym pomyliÊ odgïos samolotu nadlatujÈcego z zachodu. Messerschmitt ME 210 wyleciaï na zwiad, majÈcy na celu zebranie informacji o ruchach
wojsk alianckich. Byï jednak wyposaĝony w cztery dziaïka 20 mm, a z tyïu siedziaï
strzelec uzbrojony w caïkowicie wyposaĝone karabiny maszynowe MG 131. Pilot
odezwaï siÚ przez radio do strzelca: „Czas siÚ zabawiÊ”.
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Samolot ostro siÚ przechyliï, gdy pilot kciukami obydwu dïoni przycisnÈï guziki
u szczytu drÈĝka. Obniĝyï lot o okoïo 30 metrów i wyrównaï dokïadnie nad
przecinkÈ leĂnÈ, tak jakby zbliĝaï siÚ do dïugiego pasa do lÈdowania. To bÚdzie
ïatwe: zestrzeliÊ kilka angielskich Ăwiñ i wróciÊ do koszar akurat na kolacjÚ.
Horace musiaï przyznaÊ, ĝe widok samolotu lecÈcego w ich kierunku nie
wiÚcej niĝ 25 metrów nad ziemiÈ byï przeraĝajÈcy. Ryk silników byï ogïuszajÈcy. Samolot pÚdziï w kierunku odsïoniÚtej ciÚĝarówki. WiÚkszoĂÊ ĝoïnierzy
schowaïa siÚ w lesie, kilku wyciÈgnÚïo broñ, jednak nie mieli szans na trafienie
czegokolwiek spomiÚdzy gaïÚzi. Horace samotnie staï na osïoniÚtej przestrzeni,
trzymajÈc kolbÚ karabinu 303 mocno przy ramieniu i z zaciĂniÚtymi zÚbami strzelajÈc w Ămigïo samolotu. Lada moment grad pocisków karabinowych musi odnieĂÊ skutek i samolot spadnie.
I wtedy to usïyszaï: muzyka dla uszu, kolejne serie z karabinu maszynowego.
„PiÚkny děwiÚk” — pomyĂlaï, ĝaïujÈc, ĝe to nie on leĝy na dachu ciÚĝarówki.
Samolot zbliĝaï siÚ: Horace spodziewaï siÚ zobaczyÊ pióropusz dymu i eksplozjÚ
na niebie. Jednak w uïamku sekundy uĂwiadomiï sobie, ĝe strzaïy z karabinu nie
dobiegajÈ z dachu ciÚĝarówki, lecz z samolotu. DwadzieĂcia metrów przed nim
pociski z gïuchym dudnieniem waliïy w ĂcióïkÚ leĂnÈ. Horace staï dokïadnie na
linii strzaïu. Jakby w zwolnionym tempie widziaï, jak linia uderzeñ pocisków zbliĝa
siÚ do niego.
Nie miaï czasu siÚ zastanawiaÊ. Adrenalina zmusiïa go, by parï naprzód. Odrzut
karabinu sprawiaï, ĝe ramiÚ zaczÚïo go boleÊ. Dwa rzÚdy kul rozdarïy dach ciÚĝarówki, echo wystrzaïu brzmiaïo mu w uszach. I potem… ciemnoĂÊ, przeszywajÈcy ból w czaszce, gdy Horace straciï przytomnoĂÊ.
Nie poczuï siÚ duĝo lepiej, gdy ocknÈï siÚ kilka sekund póěniej i zobaczyï, co
siÚ staïo. Lekarz opatrzyï gïÚbokie rozciÚcie na jego czole. Miaï teĝ guza wielkoĂci
jajka. W ostatniej chwili czysty instynkt przetrwania skïoniï go do ukrycia siÚ pod
ciÚĝarówkÈ i uderzyï gïowÈ w metalowÈ belkÚ podtrzymujÈcÈ koïo zapasowe.
Omal nie zginÈï: jedna kula przeszyïa materiaï khaki jego spodni, omijajÈc nogÚ
o uïamek milimetra.
Spojrzaï Ămierci w twarz. Ba, tak naprawdÚ to strzeliï jej w pysk. Miaï prawo
czuÊ szok i odrÚtwienie. Powinien czuÊ uniesienie, ĝe uszedï z ĝyciem, powinien byÊ
zadowolony z pochwaï kolegów. Nawet Aberfield klepnÈï go w plecy i wymamrotaï parÚ ĝyczliwych sïów.
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Jednak nie czuï ĝadnej z tych rzeczy, jedynie rozczarowanie. Polegaï tylko
na jednym czïowieku: na szeregowym Cloughu na dachu ciÚĝarówki. Bren mógï
wystrzeliÊ dwieĂcie pocisków na minutÚ, a on nie oddaï ani jednego strzaïu. Gdy
Horace Greasley staï samotny na przecince, strzelajÈc do messerschmitta niemal
od chwili, w której siÚ pojawiï, Bill Clough posraï siÚ w gacie, bez zastanowienia
zeskoczyï z dachu na ziemiÚ i niczym przeraĝony królik zwiaï do lasu. Horace
zmierzyï siÚ z przeraĝajÈcÈ siïÈ ognia messerschmitta zupeïnie sam, majÈc do
dyspozycji jedynie powtarzalny karabin, który musiaï kaĝdorazowo przeïadowaÊ
po strzale, przeciwko samolotowi z wieĝyczkÈ strzeleckÈ, zdolnemu rozedrzeÊ go
na strzÚpy w ciÈgu kilku sekund.
Horace miaï szczÚĂcie, co do tego nie byïo wÈtpliwoĂci. Jednak staï tam tylko
dlatego, ĝe sÈdziï, iĝ chroni go kolega. Powiedziaï sierĝantowi, by przez kilka dni
trzymaï Billa Clougha z dala od niego.
Caïy oddziaï zapakowaï siÚ z powrotem na ciÚĝarówkÚ. Horace dostaï pozwolenie jazdy w kabinie. Aberfield uznaï, ĝe dla morale ĝoïnierzy nie bÚdzie dobrze,
jeĂli Horace zacznie nadawaÊ na jednego ze swoich towarzyszy.
Horace sïyszaï urywki rozmowy Aberfielda z kierowcÈ, jednak przez wiÚkszoĂÊ czasu po prostu gapiï siÚ na pola za oknem. any ĝóïtej kukurydzy koïysaïy
siÚ na wietrze. Od czasu do czasu zauwaĝaï jakÈĂ tabliczkÚ z nazwÈ miejscowoĂci,
która mówiïa mu, ĝe nadal siÚ cofajÈ. „To nie tak miaïo wyglÈdaÊ” — pomyĂlaï, przypominajÈc sobie pogadanki z klubu przy boisku w Leicester. Stary
dobry Drugi PiÈty Batalion Leicesters nie miaï uciekaÊ i siÚ ukrywaÊ: nie to
sïyszaï od oficera opisujÈcego chwalebnÈ przeszïoĂÊ tej formacji. W jej szeregach
nie miaïo byÊ miejsca dla tchórzy — a tym wïaĂnie byï Bill Clough. Jak mógï to
zrobiÊ?
Horace potarï bandaĝ na swojej gïowie. Lekarz miaï racjÚ: opuchlizna zeszïa,
ale Chryste, co za ból. Po godzinie zatrzymali siÚ nad rzekÈ i Aberfield rozkazaï
ĝoïnierzom wysiÈĂÊ. Byli tuĝ pod Hautmont nad rzekÈ Sambre, nad którÈ
wznosiï siÚ stary kamienny most. StojÈc na zachodnim brzegu, ĝoïnierze wysïuchali rozkazów od Aberfielda.
— Ten most ma wielkie strategiczne znaczenie, chïopcy, i mamy informacjÚ,
ĝe szkopy niedïugo spróbujÈ go przejĂÊ. — Aberfield znowu byï blady jak Ăciana,
sïowa niemal zamieraïy mu w ustach. — Niedaleko stÈd jest niemiecki patrol,
który zmierza w tÚ stronÚ. Mamy ïadnych kilka godzin, tak wiÚc zabierzcie siÚ do
kopania i przygotowania kamuflaĝu.
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Horace i jego towarzysze kopali przez dwa dni i dwie noce. Zmieniali siÚ, by
zïapaÊ kilka godzin snu, jednak naïadowane karabiny caïy czas mieli pod rÚkÈ.
Karabiny Bren zostaïy umieszczone na niewielkim trawiastym pagórku i obsadzone dwoma starszymi ĝoïnierzami z oddziaïu. Rzucaïa siÚ w oczy nieobecnoĂÊ
Aberfielda, który zdecydowaï siÚ zajÈÊ pozycjÚ na peryferiach miasteczka razem
z operatorem radia. W poïowie drugiego dnia Aberfield przyjechaï wraz z sierĝantem, przywoĝÈc tuzin francuskich bochenków chleba i kankÚ z ciepïym mlekiem. ¿oïnierze jedli i pili ïapczywie — to byï ich pierwszy posiïek od niemal
trzech dni. Kuchnia polowa zostaïa oddzielona od ich oddziaïu i jej poïoĝenie
nie byïo znane.
O szóstej po poïudniu drugiego dnia nastrój dowodzÈcych oficerów nagle siÚ
zmieniï. NapiÚcie w powietrzu wzrosïo do niespotykanego wczeĂniej poziomu,
gdy poinformowano ich, ĝe niemiecki patrol znajduje siÚ w odlegïoĂci kilku minut
marszu od mostu.
Horace poprawiï kamuflaĝ na heïmie i przycisnÈï kolbÚ karabinu do ramienia.
Uspokoiï oddech i wsïuchaï siÚ w wyjaĂnienia sierĝanta, który poinstruowaï ich,
ĝe mogÈ otworzyÊ ogieñ dopiero po jego pierwszym strzale.
Horace leĝaï zupeïnie nieruchomo. Zdawaï sobie sprawÚ z dziwnej ciszy.
DěwiÚk wystrzaïów z oddali, szum pojazdów z miasteczka, który czasem moĝna
byïo dosïyszeÊ przy sprzyjajÈcym wietrze, wydawaïy siÚ zastygïe w dziwnej,
milczÈcej pÚtli czasu. Nawet ptaki przestaïy ĂpiewaÊ, jakby skÈdĂ wiedziaïy.
Zaledwie dziesiÚÊ minut póěniej Horace zauwaĝyï pierwszego Niemca
ostroĝnie zbliĝajÈcego siÚ do mostu. Informacje byïy dobre — przynajmniej
ktoĂ po stronie aliantów potrafiï dobrze wykonaÊ swojÈ robotÚ. Jego palec
zawisï nad spustem, gdy powoli ustawiï celownik w ksztaïcie litery V tak, by
widzieÊ przez niego klatkÚ piersiowÈ wrogiego ĝoïnierza, stawiajÈcego pierwsze
ostroĝne kroki na moĂcie. Za nim ukazaïo siÚ kolejnych piÚciu czy szeĂciu Niemców. Horace poczuï, jak na czole tworzÈ mu siÚ kropelki potu. Miaï za chwilÚ
zabiÊ czïowieka, co do tego nie byïo wÈtpliwoĂci. Przeszedï punkt, spoza którego
nie byïo juĝ odwrotu.
Pierwszy Niemiec byï w tym momencie mniej wiÚcej w poïowie mostu. Za
nim nerwowo kroczyïo co najmniej póï tuzina jego towarzyszy. Bez ostrzeĝenia
zabrzmiaï wystrzaï i gïowa pierwszego ĝoïnierza eksplodowaïa w czerwonym rozbryzgu niczym pomarañcza. Czerwona mgïa wydawaïa siÚ przez chwilÚ dziwacznie
unosiÊ nad jego leĝÈcym ciaïem. Grad strzaïów posypaï siÚ na patrol. Horace
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zwróciï uwagÚ na drugiego ĝoïnierza. NacisnÈï spust karabinu. Poczuï uderzenie
w ramiÚ przy odrzucie, gdy nabój wyleciaï z lufy, a niemiecki ĝoïnierz upadï niczym
worek kartofli na krawÚdě mostu. Instynkt wziÈï górÚ. Horace nie miaï czasu
zastanawiaÊ siÚ nad absurdem wojny ani nad pozostawionÈ w Berlinie czy Monachium rodzinÈ mïodego Niemca i tym, jak zareaguje, dowiedziawszy siÚ, ĝe ich
ojciec, syn czy brat zginÈï w obronie Ojczyzny. Horace zdjÈï jeszcze co najmniej
dwóch Niemców i wïadowaï dwa magazynki w nieszczÚĂnika próbujÈcego siÚgnÈÊ
w ostatniej chwili po karabin. Karabiny Bren dopeïniïy dzieïa. Niemiecki patrol
zostaï zmasakrowany. Horace czuï dziwne uniesienie… zrobiï swoje bez wahania.
Ze strony jego towarzyszy rozlegïy siÚ okrzyki radoĂci. Horace zachowaï milczenie.
Starszy sierĝant rozkazaï Horace’owi i trzem innym czïonkom oddziaïu zabezpieczyÊ most — co w wojskowym ĝargonie oznaczaïo upewnienie siÚ, ĝe Niemcy
rzeczywiĂcie nie ĝyjÈ. Horace poprowadziï na most czteroosobowÈ grupÚ, w której
skïad wchodzili Ernie Mountain, Fred Bryson i dowodzÈcy Charlie Smith. Serce
biïo mu szybko, napÚdzane mieszankÈ adrenaliny i strachu. Byï pewien, ĝe idÈcy
za nim koledzy mogÈ je usïyszeÊ. Zdarzaïo siÚ, ĝe ranny lub umierajÈcy ĝoïnierz
trzymaï odbezpieczony granat, zdecydowany popeïniÊ samobójstwo i zabraÊ ze
sobÈ przebywajÈcych w pobliĝu wrogów. Horace sïyszaï opowieĂci o martwych
Niemcach powracajÈcych cudownie do ĝycia i zabijajÈcych póï tuzina niczego
niespodziewajÈcych siÚ aliantów. Byï zdecydowany doprowadziÊ robotÚ do koñca
i nie rozluěniÊ siÚ, dopóki kaĝdy z zakrwawionych Niemców leĝÈcych na moĂcie
nie okaĝe siÚ rzeczywiĂcie martwy.
Obejrzaï siÚ przez ramiÚ. Reszta oddziaïu zachowaïa pozycjÚ, wciÈĝ mierzÈc
w most z karabinów. Miaï nadziejÚ, ĝe sÈ równie dobrymi strzelcami jak on, gdy
uĂwiadomiï sobie, ĝe jego wïasne ciaïo znajduje siÚ teraz na linii ognia. On i jego
trzej koledzy zajÚli pozycje, mierzÈc z karabinów w gïowÚ niemieckiego kaprala.
Horace oparï karabin o barierkÚ mostu, uklÚknÈï i sprawdziï oddech Niemca —
czy teĝ raczej stwierdziï brak tegoĝ. Obserwowaï pierwsze ciaïo przez caïy czas,
gdy powoli posuwaï siÚ wzdïuĝ mostu. „Nikt nie mógïby wstrzymaÊ oddechu na
tak dïugo” — pomyĂlaï Horace. Zïapaï za mundur ĝoïnierza, jednÈ rÚkÚ kïadÈc
na ramieniu, drugÈ na koïnierzu kurtki. Powoli, lecz równomiernie przechyliï
siÚ w tyï i obróciï ciaïo Niemca twarzÈ w kierunku karabinów swoich trzech
towarzyszy.
— Czysto.
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Horace odetchnÈï z ulgÈ. Zamieniali siÚ, posuwajÈc siÚ powoli wzdïuĝ mostu
i oglÈdajÈc uwaĝnie kaĝde ciaïo. Strzelali dobrze. ¿aden z Niemców nie przeĝyï.
Jego koledzy uĂmiechali siÚ, wyraěnie odprÚĝajÈc siÚ po kaĝdym stwierdzonym
zgonie. Mïodzi mÚĝczyěni — osiemnaĂcie czy dziewiÚtnaĂcie lat, chïopcy jeszcze.
Na przeciwlegïym koñcu mostu wydarzyïo siÚ coĂ dziwnego. Znowu przypadïa
kolej Horace’a, by zbadaÊ ciaïo, juĝ ostatnie. Jego towarzysze przyjÚli znane im
juĝ pozycje z karabinami gotowymi do strzaïu. Niemiecki ĝoïnierz leĝaï w kaïuĝy
szkarïatu. Fragmenty koĂci czaszki, tkanek i mózgu obryzgaïy porÚcz mostu.
Horace nawet nie marnowaï czasu na sprawdzenie, czy mÚĝczyzna oddycha, byïo
oczywiste, ĝe jest martwy. Jego ciaïo leĝaïo groteskowo wygiÚte w nienaturalnej
pozycji z twarzÈ zanurzonÈ we wïasnej krwi. Horace przyklÚknÈï, starajÈc siÚ
ominÈÊ parujÈcÈ, lepkÈ ciecz. Automatycznie sprawdziï oznaki ĝycia.
— Czysto — rozlegï siÚ okrzyk.
— Co to jest? — Dowódca oddziaïu wskazaï na pasek Niemca.
— JakiĂ napis na klamrze.
Dowódca przyklÚknÈï, by lepiej siÚ przyjrzeÊ. Pozostali opuĂcili karabiny.
Uwaĝnie przyjrzaï siÚ napisowi.
— Gott ist mit uns — przeliterowaï powoli.
— Co to znaczy? — zapytaï Horace. Popatrzyï na Erniego Mountaina, który
znaï trochÚ niemiecki. Ernie ĂciÈgnÈï swój metalowy heïm i podrapaï siÚ w czoïo.
— A niech mnie… o ile siÚ nie mylÚ, to znaczy „Bóg jest z nami”.
— W jakiego Boga wierzÈ? — zapytaï dowódca.
— SÈ chrzeĂcijanami — odparï Ernie.
— Pierdolisz, to niemoĝliwe. SÈ ěli do szpiku koĂci.
Horace usiadï na wÈskiej porÚczy mostu i przysïuchiwaï siÚ rozmowie. Jego
koledzy byli autentycznie zaskoczeni, gdy ostatecznie doszli do wniosku, ĝe
Niemcy — naziĂci, Hunowie — naprawdÚ wierzÈ w tego samego Boga co oni.
Horace potrzÈsnÈï gïowÈ. Nigdy wczeĂniej nie przyszïo mu to na myĂl. Czytali
doniesienia prasowe, sïuchali radia i oglÈdali kroniki filmowe Pathé w kinach
w caïym kraju. Ten naród, ci ludzie, ĝoïnierze i SS wydawali siÚ zdeterminowani,
by podporzÈdkowaÊ sobie Ăwiat, oczyĂciÊ go etnicznie i usunÈÊ z niego wszystko,
co nie byïo zgodne z ich ideologiÈ. Wydawaïo siÚ, ĝe sÈ przeciwko wszystkiemu,
o czym nauczaïa Biblia, jednak teraz zobaczyli przed sobÈ dowód, ĝe czcili tego
samego Pana — Jezusa Chrystusa, Boga, wielkiego zbawcÚ — co mÚĝczyěni,
kobiety i dzieci w Anglii.
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Horace spojrzaï w twarze swoich zaskoczonych towarzyszy. Nie byli specjalnie
religijni, wrÚcz daleko im byïo do tego. Jednak zostali wychowani w porzÈdnych
rodzinach, chodzili do szkóï, przyzwyczaili siÚ do modlitwy rano i przed poïoĝeniem
siÚ do ïóĝka, bez wÈtpienia chodzili teĝ do szkóïki niedzielnej.
— Czy Bóg rozumie po niemiecku? — zapytaï Ernie.
Horace niemal przewróciï siÚ ze Ămiechu.
— Najwyraěniej. I po francusku, rosyjsku i polsku teĝ.
— Ale przecieĝ Bóg jest po naszej stronie, nie ich — powiedziaï Fred Bryson, marszczÈc brwi. SpoglÈdaï po swoich towarzyszach, tak jakby spodziewaï
siÚ, ĝe pomogÈ mu rozwiÈzaÊ tÚ zagadkÚ tu i teraz.
Czterech mÚĝczyzn. Czterech mÚĝczyzn, którym do tego dnia nawet przez
myĂl nie przeszïo, ĝe naziĂci mogliby czciÊ tego samego Boga, nie mogïo uwierzyÊ
w dowód w postaci paska z grawerunkiem.
Horace wskazaï na ciaïo.
— Temu tu biednemu skurwielowi za wiele to nie pomogïo, co nie? Pewnie
mu siÚ wydawaïo, ĝe majÈc ten pasek, jest niezwyciÚĝony, pewnie sÈdziï, ĝe ma
dodatkowÈ ochronÚ.
Odezwaï siÚ Fred:
— Ale padre mówiï, ĝe…
— Nie wnikaj w to, Fred — przerwaï mu Horace. — To wszystko jedno
wielkie gówno i teraz juĝ wiesz to na pewno. Tylko o tym pomyĂl. PomyĂl o tym,
gdy bÚdziesz odmawiaÊ modlitwÚ wieczorem.
Odwrócili siÚ i zeszli z mostu w kierunku swojego oddziaïu. Fred Bryson zostaï
na koñcu i zdjÈï pasek ĝoïnierza. IdÈc za swoimi towarzyszami, wyrzuciï go do
wezbranej rzeki poniĝej. Nie wiedziaï, czemu to zrobiï, po prostu wydawaïo mu
siÚ to wïaĂciwe. Ten czïowiek nie zasïugiwaï na to, by pochowaÊ go z chrzeĂcijañskim napisem… a juĝ zwïaszcza po niemiecku.
GodzinÚ póěniej ĝoïnierze pilnujÈcy mostu zostali zwolnieni z posterunku
i przewieziono ich kilometr lub dwa na drugi koniec miasteczka. Horace czuï
przede wszystkim ĂciskajÈcy ĝoïÈdek gïód, a po drugie potrzebÚ snu. Sierĝant
wskazaï przez pole na stare, rozpadajÈce siÚ zabudowania gospodarskie odlegïe
o jakieĂ trzysta metrów.
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— Moĝecie siÚ kimnÈÊ tam, chïopaki. SprawdziliĂmy te budynki, nie jest za
czysto, ale ïóĝek jest pod dostatkiem i jest teĝ bieĝÈca woda. Wydaje mi siÚ, ĝe
obecni wïaĂciciele spieprzyli stÈd kilka tygodni temu, gdy Niemcy zaczÚli prÚĝyÊ
swoje muskuïy.
— CoĂ do jedzenia? — zapytaï Horace.
Sierĝant siÚ uĂmiechnÈï.
— Na pewno coĂ znajdziesz, Jim. W szafkach jest trochÚ konserw, a na polach
zostaïy jakieĂ warzywa. Widziaïem teĝ parÚ kur plÈczÈcych siÚ w okolicy, jeĂli
biegasz dostatecznie szybko.
Fred podrapaï siÚ po brzuchu, jednoczeĂnie przesuwajÈc wilgotnym jÚzykiem
po wargach.
— Kurczak i pieczone ziemniaki, chïopcy. Dla mnie brzmi dobrze.
— Moĝe jeszcze odrobina wina do popicia… — Horace siÚ rozmarzyï. To
byïa miïa myĂl: moĝe w domu sÈ piwniczka z winem i kuchenka, moĝe znajdzie siÚ
parÚ rondli i patelni. Ruszyli wysadzanÈ drzewami dziurawÈ drogÈ w kierunku
swojego schronienia, nasïuchujÈc wystrzaïów artyleryjskich w oddali. Moĝe mu
siÚ zdawaïo, ale chyba stawaïy siÚ gïoĂniejsze.
Pierwszy pocisk wybuchï bez ostrzeĝenia. Zostaï wystrzelony z zachodu przez
francuskich aliantów. Wybuch, oddalony nie wiÚcej niĝ o 30 metrów, zwaliï ich
z nóg. Horace jÚknÈï, uderzajÈc w drzewo. LeĝÈc nieruchomo, zawoïaï do towarzyszy i dopytywaï, czy wszyscy sÈ cali.
Fred uklÚknÈï.
— Chyba wszystko w porzÈdku, nikomu nic siÚ nie staïo.
— Padnij, idioto — wrzasnÈï Horace, sïyszÈc gwizd kolejnego pocisku nad
gïowÈ. Wybuchï za domem, nie czyniÈc ĝadnych szkód. Przez kolejne dwadzieĂcia
minut przedni zwiad Drugiego PiÈtego Batalionu Leicesters leĝaï twarzami do
ziemi we francuskim bïocie, podczas gdy obok wybuchaïy pociski. Aberfield
potwierdziï, ĝe nadlatujÈ ze strony francuskich wojsk. Przyjacielski ostrzaï. To
okreĂlenie powstaïo podczas I wojny Ăwiatowej. Przeraěliwie niekompetentni
dowódcy kierowali ostrzaï w miejsca, gdzie znajdowaïy siÚ ich wïasne oddziaïy.
Brak komunikacji powodowaï wystÈpienie radosnego, przyjaznego ostrzaïu. Czy
to nie byïoby absurdalne, gdyby zostali zmieceni z powierzchni ziemi przez kraj,
który mieli chroniÊ?
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Nie mogli nic zrobiÊ: ich los spoczywaï w rÚkach ich sojuszników. Drzewa
zostaïy powalone, pola i lasy dookoïa dudniïy nieustannie. Haïas byï nie do
zniesienia. Horace sztywniaï za kaĝdym razem, gdy sïyszaï gwizd pocisków, i zastanawiaï siÚ, czy którykolwiek z nich ma wypisany na sobie napis „Joseph Horace
Greasley”. Nigdy wczeĂniej nie byï tak blisko Ămierci, a destrukcyjna siïa wielkich pocisków przeraĝaïa go. Nigdy wczeĂniej nie widziaï ich z tak maïej odlegïoĂci. Zdarzaïo mu siÚ od czasu do czasu widywaÊ jakiĂ zniszczony pojazd, oglÈdaï
kroniki Pathé, jednak nic nie przygotowaïo go na tÚ potÚĝnÈ siïÚ zniszczenia,
którÈ teraz bezpoĂrednio obserwowaï. Aberfield leĝaï tuĝ przed nim, zakrywajÈc
gïowÚ dïoñmi. Horace poszukaï pnia drzewa, doszedïszy do wniosku, ĝe trzystuletnie drzewo w razie czego przyjmie na siebie wiÚkszÈ czÚĂÊ uderzenia pocisku, który wylÈdowaïby po drugiej stronie pola. Caïy oddziaï leĝaï zwiniÚty
w jak najmniejsze kïÚbki i staraï siÚ jak najgïÚbiej wcisnÈÊ w zagïÚbienia terenu, modlÈc siÚ, by skoñczyïo siÚ to jak najszybciej.
I wtedy nadleciaï pocisk, na którym byïo napisane „Greasley”.
Horace usïyszaï ciche brzÚczenie w oddali, natychmiast zaschïo mu w ustach.
BrzÚczenie zmieniïo siÚ w gwizd, gïoĂniejszy niĝ wszystko, co kiedykolwiek sïyszaï.
Inni teĝ to wyczuli. Pocisk leciaï w ich stronÚ.
— KryÊ siÚ — wrzeszczeli wszyscy za nim, gdy pocisk zbliĝyï siÚ jeszcze bardziej. Haïas byï nie do wytrzymania: pocisk nadlatywaï prosto na nich. Horace
zakryï gïowÚ i bïagaï o litoĂÊ. Pocisk wybuchï na Ărodku drogi. ZapamiÚtaï haïas,
gdy ogromna kula ognia rozbïysïa na 10 metrów w górÚ, a uïamek sekundy póěniej zapadïa ciemnoĂÊ.
Najpierw usïyszaï jÚki. Nie miaï pojÚcia, jak dïugo byï nieprzytomny. Wokóï
panowaïa cisza, nie liczÈc Ăpiewu ptaków. „Znowu te ptaki” — pomyĂlaï Horace.
— „SkÈd wiedzÈ, kiedy zaczÈÊ ĂpiewaÊ? A kiedy przestaÊ?”.
WiÚkszoĂÊ mÚĝczyzn juĝ wstaïa. Niektórzy zajmowali siÚ towarzyszami, którzy
oberwali, i nakïadali bandaĝe na poranione gïowy lub usztywniali nieliczne
zïamane koñczyny. Nie widziaï nikogo, kto leĝaïby bez ruchu. JakimĂ cudem
wszyscy ocaleli. Udaïo im siÚ.
Horace spróbowaï wstaÊ. Nie mógï. Spróbowaï znowu unieĂÊ górnÈ poïowÚ
ciaïa, nagle Ăwiadomy dziwnego uczucia gorÈca w okolicach poïowy pleców. Nic.
Nie mógï siÚ ruszyÊ. Jego plecy byïy unieruchomione, tak jakby spoczywaï na nich
jakiĂ wielki ciÚĝar: pudeïka z amunicjÈ wbijaïy mu siÚ w pierĂ. Jego najgorszy
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koszmar, zïamany krÚgosïup, ĝycie na wózku inwalidzkim. Jednak w jakiĂ sposób
wyczuï, ĝe nie o to chodzi. Jego plecy wydawaïy siÚ caïe. Poruszaï palcami u stóp.
W porzÈdku. ZgiÈï lewÈ nogÚ w kolanie, przyciskajÈc piÚtÚ do poĂladków. Dziaïaïa bez zarzutu. Mózg wysyïaï sygnaïy wzdïuĝ krÚgosïupa, a noga wykonywaïa
rozkazy. Jednak wciÈĝ siÚ baï.
— Fred, pomóĝ mi! Nie mogÚ siÚ ruszyÊ.
Jego towarzysz podszedï do miejsca, gdzie leĝaï Horace, i otworzyï usta ze
zdumienia.
— A niech mnie, Jim, miaïeĂ szczÚĂcie.
— SzczÚĂcie? Ja… co?
Fred wyciÈgnÈï do niego rÚkÚ, którÈ Horace uchwyciï. Kolega wyciÈgnÈï go
spod powalonego drzewa. Kawaïek ïuski gruboĂci 2,5 centymetra i wielkoĂci
opony samochodowej niemal rozszczepiï drzewo na dwoje, wbijajÈc siÚ w pieñ
na gïÚbokoĂÊ jakichĂ 20 centymetrów. WystajÈcy kawaïek rozpalonego do czerwonoĂci metalu ustawiony byï równolegle do pleców Horace’a i oddalony od
nich o centymetr. To wïaĂnie ten szrapnel przez chwilÚ go unieruchomiï. Fred
potrzÈsnÈï gïowÈ w niedowierzaniu.
— Dwa cale niĝej, Jim, i przeciÈïby ciÚ na póï.
Do Horace’a wïaĂnie dotarïo, jak bliski byï Ămierci. ZaczÈï szybciej oddychaÊ.
Siedziaï przez kilka minut w milczeniu, patrzÈc na powalone drzewo i ïuskÚ pocisku.
ZdjÈï wojskowy pas i instynktownie pomasowaï siÚ w okolicy nerek. ¥mierÊ byïa
o wïos, co do tego nie byïo wÈtpliwoĂci. WziÈï gïÚboki oddech i wstaï. Juĝ po
wszystkim, czas przestaÊ o tym myĂleÊ i zajÈÊ siÚ czymĂ waĝniejszym, jak na
przykïad jedzeniem.
Dwudziestu dziewiÚciu mÚĝczyzn z wdziÚcznoĂciÈ przyjÚïo moĝliwoĂÊ niemal
nieprzerwanego snu pod porzÈdnym dachem po raz pierwszy od tygodnia,
zwïaszcza ĝe kaĝdy z nich zasnÈï z peïnym ĝoïÈdkiem. Udaïo im siÚ schwytaÊ
dwie kury, które ugotowali i rozdzielili miÚdzy siebie. Znaleěli mnóstwo jajek, tak
wiÚc ich uczta zaczÚïa siÚ od jajek w majonezie, tyle ĝe bez majonezu, za to z cebulÈ
i pomidorami z pól. Gïównym daniem byïa potrawka z kurczaka. Dorzucono do
niej kilka puszek zielonej fasolki, sïodkÈ kukurydzÚ, sól i pieprz. Nieograniczona
iloĂÊ gotowanych ziemniaków pozwoliïa wszystkim napeïniÊ ĝoïÈdki i mimo ĝe
nie udaïo im siÚ znaleěÊ piwniczki z winem, Ăwieĝa woda ze studni na tyïach
domu smakowaïa lepiej niĝ cokolwiek, co mogli sobie wyobraziÊ. Horace zasnÈï
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zadowolony. To niesamowite, jaki wpïyw peïny ĝoïÈdek ma na morale. Jak powiedziaï pewien francuski generaï dawno temu: armia maszeruje na brzuchu.
Byïo okoïo szóstej rano, gdy Horace siÚ zbudziï. Na poczÈtku nie potrafiï
okreĂliÊ, co go zbudziïo: myĂli o jedzeniu, smukïym ciele Evy czy teĝ odgïos
strzaïów artyleryjskich zaledwie kilka kilometrów dalej. Starszy sierĝant Aberfield
w towarzystwie kaprala i jeszcze dwóch czy trzech mÚĝczyzn staï na zewnÈtrz
i spoglÈdaï na falujÈce pola kukurydzy na wschodzie. Gïuchemu dudnieniu
wystrzaïów towarzyszyïy sïupy dymu. Kukurydza ïagodnie kiwaïa siÚ na wietrze,
niczym zielono-ĝóïte morze tañczÈce do melodii wiatru.
Nagle zobaczyï coĂ dziwnego. Kukurydza poruszaïa siÚ, jednak nie do taktu.
Nie falowaïa juĝ w przód i w tyï niczym morze, zamiast tego ruszaïa siÚ gwaïtownie.
Dostrzegï przebïysk szaroĂci. Aberfield teĝ to zauwaĝyï i z otwartymi ustami
wskazaï na pojawiajÈce siÚ heïmy. Wszyscy na chwilÚ zamarli, patrzÈc, jak z ïanu
kukurydzy wyïaniajÈ siÚ torsy co najmniej tuzina Niemców. Maszerowali prostÈ
liniÈ, nie starajÈc siÚ juĝ ukryÊ.
— A niech mnie — wrzasnÈï kapral Graham, biegnÈc do budynku po swój
karabin. Horace nie panikowaï: wiedziaï dokïadnie, co ma robiÊ. Widziaï ustawiony w drzwiach stodoïy odlegïej o 20 metrów porzucony karabin Bren, przypadkowo wymierzony we wïaĂciwym kierunku. Tylko w co bawiÈ siÚ ci Niemcy?
BÚdzie w stanie zabiÊ wiÚkszoĂÊ z nich, zanim siÚ zorientujÈ, co siÚ staïo. Przebiegï
odlegïoĂÊ do karabinu niczym lekkoatleta na mistrzostwach olimpijskich, Aberfield podÈĝyï za nim. Horace siÚgnÈï po statyw karabinu.
— RÚce precz od broni — powiedziaï Aberfield, mierzÈc z pistoletu w jego
skroñ.
To nie mogïo siÚ dziaÊ… to byïo niemoĝliwe.
— RÚce precz od broni! — powtórzyï.
— Co pan robi, sir, na litoĂÊ boskÈ? Wystawili siÚ na strzaï jak kaczki! —
wrzasnÈï Horace, potrzÈsajÈc gïowÈ i nie mogÈc zrozumieÊ, co wïaĂciwie siÚ dzieje.
Pistolet drĝaï w dïoni starszego sierĝanta i Horace nie miaï wÈtpliwoĂci, ĝe pociÈgnie za spust. LewÈ rÚkÈ Aberfield siÚgnÈï do kieszeni i powoli wyciÈgnÈï biaïÈ
chusteczkÚ.
— Nie! — zawyï Horace. — Nie…
Chustka zaïopotaïa na wietrze, gdy starszy sierĝant Aberfield wzniósï jÈ wysoko
do góry. PomiÚdzy oddziaïem Drugiego PiÈtego Batalionu Leicesters i grupÈ
zwiadowczÈ niemieckiego 154 Puïku Piechoty nie padï ani jeden strzaï.
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Horace nigdy nie czuï siÚ gorzej, niĝ maszerujÈc tego dnia do Cambrai. Stopy go
bolaïy, w brzuchu burczaïo, myĂlaï o rodzinie pozostawionej w domu. Wspominaï
Boĝe Narodzenie, rudzika, Ăpiew ptaków, dïugie lato, zapach Ăwieĝego chleba
i wilgotnÈ latem trawÚ. Zagubiony w myĂlach, desperacko staraï siÚ chroniÊ
swój umysï przed piekïem na ziemi, na które patrzyï.
Na Ăredniowiecznym ryneczku zgromadziïo siÚ co najmniej dziesiÚÊ tysiÚcy
alianckich jeñców wojennych, otoczonych przez niemieckich straĝników. Zapadaï wieczór, dzieñ byï szary i ponury. Twarze wiÚěniów wyraĝaïy smutek —
wszelka nadzieja zostaïa im zabrana, zjednoczyïo ich nieszczÚĂcie. Niektórzy byli
zakrwawieni i poranieni, niektórzy najwyraěniej umierajÈcy. PomiÚdzy nimi stali
Francuzi, których okupanci przekonali, by poddali siÚ bez oporu, a w nagrodÚ
dostanÈ pracÚ w fabrykach amunicji w Niemczech.
Poddali swój kraj, ledwo oddawszy parÚ strzaïów.
Horace byï zszokowany skalÈ obecnoĂci Niemców, ich zadbanymi, lĂniÈcymi
samochodami, znacznie lepszymi niĝ te, którymi jego oddziaï podróĝowaï po
Francji. Byli lepiej wyposaĝeni, ich mundury byïy lepszej jakoĂci. U wejĂcia na
rynek ustawiono kuchniÚ polowÈ i zadowolonym, odkarmionym Niemcom wydawano tam chleb, kieïbasÚ i parujÈce kubki z gorÈcÈ kawÈ. Niemcy byli zorganizowani, zaprawieni w bojach i bardziej doĂwiadczeni.
Byli teĝ brutalni i nieczuli. Jeñcom kazano siÚ poïoĝyÊ, tak jak stali, i tak mieli
spÚdziÊ noc. Nie byïo namiotów, lepianek, koców: mieli tylko mundury, w które
byli ubrani. Jeden z Niemców rzuciï siÚ na jakiegoĂ nieszczÚĂnika, który zbyt wolno
wykonywaï rozkaz. WyciÈgnÈï go spoĂród innych. Póï tuzina straĝników zaczÚïo
go okïadaÊ kolbami karabinów. Ten peïen furii atak trwaï moĝe z póï minuty.
Z ohydnym trzaskiem kolby rozwaliïy czaszkÚ nieszczÚĂnika, a jego krew wylaïa
siÚ na juĝ wilgotne kocie ïby rynku. Zaatakowany, ledwo przytomny, spojrzaï na
stojÈcego nad nim oficera, ze strachem w oczach bïagajÈc o litoĂÊ. Wiedziaï,
jaki los go czeka. Niemiecki oficer z uĂmiechem wyciÈgnÈï pistolet ze skórzanej
kabury na biodrze i wymierzyï w gïowÚ wiÚěnia. Powodowany czystym okrucieñstwem, odwlekaï moment egzekucji. LeĝÈcy na ziemi zakrwawiony i obolaïy jeniec bïagaï i prosiï, ïzy ciekïy mu po policzkach. UĂmiech zniknÈï z twarzy
Niemca, który podszedï krok bliĝej. Horace zamknÈï oczy na uïamek sekundy
przed tym, jak rozlegï siÚ huk wystrzaïu. Gdy je otworzyï, wiÚzieñ leĝaï bez ruchu,
a w miejscu jego gaïki ocznej znajdowaïa siÚ krwawa dziura.
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Tuĝ po tym, jak zegar wybiï póïnoc, zaczÈï padaÊ deszcz. „A wydawaïo siÚ,
ĝe juĝ nie moĝe byÊ gorzej” — pomyĂlaï Horace. W ciÈgu godziny przemókï
do nitki i leĝaï, trzÚsÈc siÚ na zimnym nocnym powietrzu. Co dziwne, udaïo mu
siÚ nawet zdrzemnÈÊ, jednak o poranku obudziï siÚ, leĝÈc w strumieniu wody
spïywajÈcej z ulic prowadzÈcych do rynku.
Zegar wybiï siódmÈ, a niemiecki oficer wystrzeliï kilka razy z pistoletu. Zrozumieli, ĝe to komenda nakazujÈca im wstaÊ. Niektórym siÚ to nie udaïo: zmarli
w nocy z powodu odniesionych ran. Niektórzy nie obudzili siÚ mimo haïasu, tak
byli wyczerpani. Zostali bezceremonialnie zastrzeleni przez rozradowanych
straĝników, którzy uwaĝali to chyba za jakÈĂ dyscyplinÚ sportowÈ.
Oficer SS stanÈï na stopniach ratusza.
— Dla was wojna juĝ siÚ skoñczyïa — wrzasnÈï. — JesteĂcie jeñcami wojennymi, wiÚěniami wspaniaïego narodu niemieckiego.
GlÚdziï jeszcze przez dziesiÚÊ minut, cieszÈc siÚ wïadzÈ, jakÈ sprawowaï nad
masami, jednak Horace nie sïyszaï nic z tego, o czym mówiï. MyĂlaï o chrupiÈcym
boczku, grzankach, gorÈcym jajku na miÚkko i gorÈcej, przesïodzonej herbacie.
Dotarï do niego niedajÈcy siÚ z niczym pomyliÊ zapach gotujÈcych siÚ kieïbasek.
Co najmniej piÚÊdziesiÚciu straĝników czekaïo cierpliwie w kolejce na swoje
poranne racje ĝywnoĂciowe. Palili, Ămiali siÚ i rozmawiali, jakby nie mieli ĝadnych trosk.
W poszukiwaniu ciepïa Ernie Mountain spaï przytulony do Horace’a i teraz, gdy poranne sïoñce zaczÚïo rozgrzewaÊ ich koĂci, dwóch chïopców z Ibstock
rozmawiaïo. Wkrótce mundury dziesiÚciu tysiÚcy nieszczÚĂników zaczÚïy parowaÊ,
co stanowiïo dziwne widowisko. Niemieccy straĝnicy stali w drzwiach sklepów i na
stopniach ratusza, szczerzÈc zÚby i wskazujÈc palcami na tysiÈce wiÚěniów, dymiÈcych, jakby mieli lada chwila buchnÈÊ pïomieniem.
— Patrz na tych skurwieli — powiedziaï Ernie, ciÈgnÈc Horace’a za wilgotny
rÚkaw munduru. Wskazywaï na grupÚ francuskich jeñców, jedzÈcych z czegoĂ, co
wyglÈdaïo na niewielkÈ skórzanÈ walizkÚ.
— Gïodne pizdy, co?
Horace skinÈï gïowÈ.
Francuscy wiÚěniowie mieli czas, ĝeby przygotowaÊ siÚ na uwiÚzienie, i zgromadzili wczeĂniej niezbÚdne rzeczy. Teraz jedli bagietki z miÚsem i serem, jeden
z nich gryzï czekoladowy batonik.
— MyĂlisz, ĝe siÚ z nami podzielÈ, Ernie?
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— Nie ma najmniejszych szans. StrzegÈ tego jak stado wilków.
W gïowie Horace’a zaczÈï tworzyÊ siÚ plan. Po raz pierwszy w ĝyciu miaï coĂ
ukraĂÊ. Poïoĝyï dïoñ na ramieniu kolegi.
— Ernie, przyjacielu, zaraz zjemy sobie Ăniadanko.
— Co?
— Mam zamiar coĂ ukraĂÊ. Pañskie zadanie, panie Mountain, bÚdzie polegaïo
na tym, by nie pozwoliÊ ĝabojadom mnie ĂcigaÊ. ZniknÚ w tïumie z moim ïupem
i znajdÚ ciÚ póěniej.
— Mowy nie ma, ty pojebañcu! ZastrzelÈ ciÚ!
Horace wskazaï w kierunku kuchni polowej.
— Stary, oni teraz wszyscy jedzÈ Ăniadanie. PodjÈïem decyzjÚ. Przygotuj siÚ,
muszÚ coĂ zjeĂÊ.
Zanim Ernie miaï szansÚ zaprotestowaÊ, Horace ruszyï powoli wĂród masy ciaï
wokóï niego i stanÈï koïo skarpy nie dalej niĝ dwa metry od Francuzów. Nie
musiaï czekaÊ dïugo na upragniony rezultat. KtoĂ podawaï drugiemu poïowÚ
bagietki. Nie myĂlÈc, Horace przebiegï niewielkÈ odlegïoĂÊ szybko jak wicher
i chwyciï swojÈ nagrodÚ z rÚki zaskoczonego Francuza. Ruszyï w dóï nasypu jak
chart, podczas gdy Francuz ruszyï za nim. Horace opuĂciï ramiona, zauwaĝyï
potÚĝnÈ sylwetkÚ Erniego i pognaï w jego kierunku. Gdy go mijaï, Francuz
niemal go doganiaï. Reszta jego przyjacióï zerwaïa siÚ na nogi i zaczÚïa krzyczeÊ,
przyciÈgajÈc uwagÚ kilku straĝników.
— Voleur! — krzyczeli. Zïodziej!
Ernie zacisnÈï zÚby i wycelowaï w nasadÚ nosa Francuza. Nie musiaï nawet
uderzaÊ, wystarczyïo, ĝe wyciÈgnÈï ramiÚ i ogromnÈ dïoñ zwiniÚtÈ w piÚĂÊ. Impet
biegnÈcego dokonaï reszty. Usïyszeli ohydne chrupniÚcie, gdy koĂÊ trafiïa na koĂÊ.
Nogi ĂcigajÈcego wciÈĝ biegïy naprzód, jednak jego gïowa pozostaïa w miejscu.
W pewnym momencie jego ciaïo zawisïo nad ziemiÈ, a potem zwaliï siÚ nieprzytomny na bruk. Ernie odwróciï siÚ, spoglÈdajÈc z niewinnÈ minÈ w niebo, podczas gdy dwóch niemieckich straĝników zaczÚïo siÚ przepychaÊ w kierunku bójki,
wymachujÈc kolbami karabinów.
Przyjaciele Francuza podnosili swojego nieprzytomnego, zakrwawionego kolegÚ
z ziemi.
— Au voleur! Voleur! — woïali, wskazujÈc na tïum. Ernie przeklÈï ich pod
nosem, modlÈc siÚ, ĝeby jego przyjaciel nie zostaï zïapany. Na szczÚĂcie niemieccy
straĝnicy nie wydawali siÚ zainteresowani sporami miÚdzy wiÚěniami. Nic ich to
62
Kup książkę

Poleć książkę

CZY PTAKI ¥PIEWAJk W PIEKLE?

nie obchodziïo, wymierzyli jedynie parÚ ciosów Francuzom, ot, tak dla zabawy,
i wrócili do swojego Ăniadania. Horace znalazï przyjaciela i z dumÈ podzieliï bagietkÚ
na dwie czÚĂci.
Dwóch ĝoïnierzy uĂmiechnÚïo siÚ, wgryzajÈc siÚ w pyszne pieczywo i rozkoszujÈc siÚ jego smakiem. Ernie odezwaï siÚ miÚdzy kolejnymi kÚsami.
— Ty leniwa pizdo. UkradïeĂ pieprzonÈ kanapkÚ, ale bez niczego!
Horace otworzyï bagietkÚ i rzeczywiĂcie, byïa pusta. To nie miaïo znaczenia:
ich ĝoïÈdki i tak siÚ z niej ucieszyïy.
Dwie godziny póěniej wymaszerowali z wioski na wschód. PocztÈ pantoflowÈ,
która miaïa byÊ dla nich najwaĝniejszym ěródïem informacji w nadchodzÈcych
latach, przekazano im informacjÚ, ĝe ruszyli w dwu- lub trzydniowy marsz do stacji
kolejowej w Brukseli, w zajmowanej przez Niemców Belgii. Jednak tym razem
poczta pantoflowa myliïa siÚ dramatycznie. Marsz miaï trwaÊ caïÈ wiecznoĂÊ
i prowadziÊ do piekïa i z powrotem.
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