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O

budzi³ go z zamyœlenia g³os megafonu: „Attention, please!*
Jesteœmy nad Berlinem, ale nie mo¿emy l¹dowaæ z powodu ciemnoœci i gêstej mg³y. Wracamy do Hanoweru, gdzie
pasa¿erowie przenocuj¹ i zjedz¹ kolacjê i œniadanie w hotelu na
koszt naszej linii lotniczej. Jutro odjazd na lotnisko w Hanowerze
o godzinie dziewi¹tej rano. Przepraszamy za nieoczekiwane opóŸnienie nie z naszej winy”.
G³os zamilk³, zaœ na twarzach pasa¿erów odbi³ siê zawód
i niezadowolenie. Siedz¹cy obok Jana milcz¹cy m³ody blondyn, który
wsiad³ do amerykañskiego samolotu transatlantyckiego w Londynie,
zakl¹³ pó³g³osem. Jan zawtórowa³ mu w myœlach, gdy¿ rzeczywiœcie
los sp³ata³ mu przykrego figla. Nie doœæ, ¿e podró¿ w roku 1953 dla
niego, uchodŸcy politycznego z Polski, nad okupowanymi przez Sowiety wschodnimi Niemcami by³a doœæ nieprzyjemna, ale teraz
w dodatku trzeba j¹ bêdzie powtórzyæ. Lot nad terenem, gdzie rz¹dzi
rosyjskie NKWD, zmusza ludzi w sytuacji Jana do takich przykrych
refleksji, jak np. ta – co by siê sta³o, gdyby samolot musia³ przymusowo l¹dowaæ? Wiedzia³ on, czym jest wiêzienie komunistyczne i nie
mia³ chêci powtórzenia dawnych doœwiadczeñ. Rozejrzawszy siê po
twarzach innych pasa¿erów, doszed³ tak¿e do wniosku, ¿e wielu
z nich rozmyœla na ten sam temat, w tym równie¿ s¹siad z fotelu obok.
* Ang. – „proszê o uwagê”.
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Po dotarciu do zniszczonego przez bombardowania alianckie Hanoweru i zainstalowaniu siê w dobrze umeblowanym pokoju œwie¿o odbudowanego hotelu, i po odœwie¿eniu siê, Jan
zeszed³ w dó³ po schodach na kolacjê ju¿ w lepszym nastroju. Dzisiejsze ryzyko minê³o, a perspektywa przylotu do Berlina nazajutrz
przed po³udniem zamiast dziœ póŸnym wieczorem wygl¹da³a nawet lepiej. Przy wejœciu do pachn¹cej jeszcze œwie¿ym tynkiem
i farb¹ sali restauracyjnej czeka³a znajoma stewardesa, która
z uprzejmym uœmiechem zaprowadzi³a go do stolika, gdzie ju¿ siedzia³ s¹siad z samolotu i wysoki jak tyka szatyn w œrednim wieku,
znany mu równie¿ z widzenia pasa¿er. Jan przedstawi³ siê przypadkowym towarzyszom kolacji i wymieni³ z nimi uœcisk d³oni.
Siadaj¹c, stara³ siê ukryæ niemi³e wra¿enie, jakie na nim zrobi³o
nazwisko blondyna. Wskazywa³o wyraŸnie, ¿e by³ Niemcem, podczas gdy nazwisko szatyna mia³o brzmienie typowo anglosaskie.
Od 1939 i pocz¹tków okupacji niemieckiej spêdzonej w Polsce,
w podziemiu, Jan przyzwyczai³ siê myœleæ o Niemcach jako o wrogach i nigdy dotychczas siê nie zdarzy³o, by z jednym z nich
zetkn¹³ siê towarzysko, a có¿ dopiero zasiad³ przy tym samym
stole. Jego nazwisko musia³o sprawiæ na blondynie podobne wra¿enie, gdy¿ spochmurnia³ i spuœci³ wzrok na talerz. Natomiast szatyn by³ t¹ sytuacj¹ wyraŸnie podniecony. Wodzi³ ciekawym wzrokiem to po towarzyszach przy stole, to po sali, zanim wreszcie
pogr¹¿y³ siê w studiowaniu karty. Jan i blondyn poszli za jego przyk³adem i milczenie, jakie zapad³o przy stole, przerwa³ dopiero
kelner, który przyszed³ po zamówienie. Jan us³ysza³ przy tej okazji parê zdañ wypowiedzianych przez jasnow³osego s¹siada i wyzby³ siê resztek w¹tpliwoœci. Mówi³ po niemiecku bez cienia obcego akcentu. Gdy kelner odszed³, milczenie zapad³o na nowo
i atmosfera stolika zaczê³a Janowi ci¹¿yæ.
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Pierwszy odezwa³ siê szatyn.
— Panowie, los skaza³ nas na wspólne towarzystwo. Mamy
przed sob¹ sporo czasu, bo linia lotnicza chce nam wynagrodziæ
opóŸnienie i kolacja oraz trunki zapowiadaj¹ siê znakomicie. Nie
chcê byæ natrêtny, ale proponowa³bym urozmaicenie tego wieczoru w jakiœ interesuj¹cy sposób.
Pomys³ ten trafi³ Janowi do przekonania. Trudno jeœæ z dwoma nieznajomymi kolacjê nie odezwawszy siê ani s³owem. Zreszt¹
wojna minê³a ju¿ parê lat temu i trzeba wreszcie prze¿yæ pierwsze „pokojowe” spotkanie z Niemcami. Poza tym ciekawe, kim jest
intryguj¹cy blondyn. Skin¹³ wiêc g³ow¹ z aprobat¹ i rzek³:
— Œwietna myœl! Mo¿e zaczêlibyœmy od tego, by powiedzieæ
coœ wiêcej o sobie, ni¿ same nazwiska?
M³ody blondyn równie¿ pochwali³ pomys³, odzywaj¹c siê
poprawnym angielskim, z wyraŸnym niemieckim akcentem. Szatyn uœmiechn¹³ siê z zadowoleniem i rozpocz¹³:
— Jestem Anglikiem, z zawodu handlowcem. Jadê do Zachodniego Berlina w interesie mojej firmy. Ten wyjazd bardzo
mnie podnieca, gdy¿ w czasie wojny lata³em nad Berlinem, ale
na naszych bombowcach. To doœæ niezwyk³e prze¿ycie, gdy siê
ma zobaczyæ miasto, na które spuœci³o siê kilkadziesi¹t ton
bomb i które zawsze mnie wita³o ogniem „flaków”. Mam bardzo okreœlony stosunek do Berlina. Jest w nim sporo wyrzutów sumienia i du¿o szacunku. A pan jest chyba Polakiem?
— zwróci³ siê do Jana. — Zna³em wielu polskich lotników z nazwiskiem na „ski”.
Jan skin¹³ g³ow¹ potakuj¹co.
— Zgad³ pan. Jestem Polakiem, uchodŸc¹ politycznym z Polski zamieszka³ym w Stanach Zjednoczonych. By³em oficerem armii polskiej i w roku 1939 walczy³em najpierw przeciw Niemcom,
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a nastêpnie Sowietom. Uda³o mi siê unikn¹æ niewoli i póŸniej by³em jednym z przywódców polskiego podziemia.
Skoñczywszy, spojrza³ pytaj¹co na m³odego blondyna. Ten
uœmiechn¹³ siê z zak³opotaniem i z lekka zarumieni³. Namyœla³
siê przez chwilê, wreszcie rzek³:
— Jestem Niemcem z pochodzenia, rolnikiem z zawodu
i wykszta³cenia. W czasie wojny s³u¿y³em w armii niemieckiej i walczy³em prawie na wszystkich frontach. W roku 1944 dosta³em siê
we Francji do angielskiej niewoli i zosta³em umieszczony w obozie
jeñców w Anglii. Z obozu wys³ano mnie do pracy u farmera. Zakocha³em siê w jego córce, a ona we mnie, tak ¿e po wojnie o¿eni³em
siê z ni¹ i przyj¹wszy obywatelstwo brytyjskie, pozosta³em w Anglii. Jadê do Zachodniego Berlina na spotkanie z moimi rodzicami,
którzy maj¹ przyjechaæ ze wschodnich Niemiec spod okupacji sowieckiej. Nie widzia³em ich ju¿ przesz³o dziesiêæ lat.
Kelner przyniós³ tacê z wódkami i zak¹skami, wobec czego
skupili siê na jedzeniu i piciu, wymieniaj¹c od czasu do czasu uwagi na temat niemieckiej kuchni i trunków. Pierwsze lody zosta³y
prze³amane i atmosfera siê ociepli³a. Janowi humor siê poprawi³, mo¿e pod wp³ywem paru kolejek, a mo¿e drobnego oszustwa pope³nionego na dawnym podziemnym „ja”, któremu wyt³umaczy³, ¿e ma do czynienia nie z Niemcem, a Anglikiem pochodzenia niemieckiego.
Te wstêpne informacje pobudzi³y jeszcze bardziej pomys³owoœæ lotnika, który korzysta³ obficie z darów bo¿ych dostarczonych przez kuchniê i bar hotelowy i wpad³ w pogodny nastrój ludzi, którzy siê wyrwali spod kurateli domowej i rozkoszuj¹ siê
ka¿d¹ chwil¹ wolnoœci. Wyst¹pi³ z dalsz¹ propozycj¹.
— S¹dzê, ¿e jeszcze parê lat temu taka wspólna kolacja by³aby nie do pomyœlenia. Powinniœmy zatem uczciæ nawrót do nor~ 18 ~
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malnych czasów i dlatego proponujê zamówienie paru dodatkowych butelek wina, oczywiœcie na koszt linii lotniczej, i opowiedzenie przez ka¿dego z nas jakiejœ wojennej przygody.
M³ody Niemiec, który nachmurzy³ siê, s³uchaj¹c propozycji
lotnika, zaprotestowa³.
— W³aœnie mia³em zamiar prosiæ panów, by nie poruszaæ ¿adnych tematów wojennych. To, co widzia³em na w³asne oczy w ci¹gu paru lat i co prze¿y³em, tak mi wojnê obrzydzi³o, ¿e po prostu
nie znoszê mówienia o czymkolwiek, co siê z ni¹ wi¹¿e.
Szatyn nie da³ jednak za wygran¹.
— W takim razie proponujê, aby odejœæ od znanego szablonu
i nie mówiæ o okropnoœciach wojennych, a staraæ siê znaleŸæ takie
wypadki, w których nie bêdzie mowy o barbarzyñstwie czy okrucieñstwie jednej strony wobec drugiej, a przeciwnie, o jej dobrym,
ludzkim zachowaniu. To bêdzie znacznie ciekawsze. Co panowie
o tym s¹dzicie?
Po chwili zastanowienia Jan zgodzi³ siê na propozycjê Anglika, która poci¹ga³a swoj¹ oryginalnoœci¹, poza tym poszperawszy
w pamiêci, znalaz³ jeden wypadek odpowiadaj¹cy warunkom zaimprowizowanego konkursu i ciekaw by³, jakie wywrze na s³uchaczach wra¿enie. M³odemu Niemcowi twarz siê rozjaœni³a i zgodzi³ siê równie¿.
— Dla takiego opowiadania mo¿na zrobiæ wyj¹tek.
— Kto zacznie? — zapyta³ lotnik z oczyma b³yszcz¹cymi
zainteresowaniem i alkoholem. Mo¿e pan? — zwróci³ siê do Jana,
nape³niaj¹c jego kieliszek.
— Okey — odpowiedzia³ Polak i siêgn¹wszy po wino, zapad³
w milczenie. Nap³yn¹³ znienacka obraz okupacyjnej Warszawy,
szaro ubranego t³umu ulicznego przesuwaj¹cego siê obok okaleczonych kamienic, przekupek siedz¹cych na rogach ulic za wielki~ 19 ~
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mi koszami z pieczywem, zat³oczonych, dzwoni¹cych tramwajów
i wy³adowanych doro¿ek i wreszcie widok ich… wrogów w zielonkawych mundurach i stalowych he³mach nasuniêtych g³êboko na czo³o, z karabinami w rêku maszeruj¹cych ulic¹, lub tych
najbardziej znienawidzonych w olbrzymich czapach z trupi¹
g³ówk¹, pêdz¹cych otwartymi autami naje¿onymi lufami pistoletów maszynowych, spogl¹daj¹cych ciemnym otworem w oczy
przechodniów. Ockn¹³ siê i zacz¹³.
— Rzecz dzia³a siê w roku 1943, w chwili najwiêkszego napiêcia walki polskiego podziemia z niemieckim okupantem. Jednym z elementów tej walki by³o prowadzenie wywiadu na ty³ach
armii niemieckiej walcz¹cej w Rosji. Wiadomoœci uzyskane przez
ten wywiad by³y natychmiast przekazywane drog¹ radiow¹ lub
przez podziemnych kurierów polskiemu naczelnemu dowództwu
w Londynie i za jego poœrednictwem aliantom. Wywiad ten pracowa³ nadzwyczaj wydajnie, czego dowodem s¹ miêdzy innymi
s³owa Winstona Churchilla, stwierdzaj¹ce autorytatywnie, ¿e Polacy zdo³ali nades³aæ do Anglii plany i rysunki V-1, a tak¿e czêœci
tej rakiety wymontowane z niewypa³u, który spad³ na terenie Polski, gdzie dokonywano prób tej broni. Sta³o siê to na wiele miesiêcy przed tym, nim pierwszy taki pocisk spad³ na Wielk¹ Brytaniê.
W wypadku, o którym opowiem, gra³ rolê inny dzia³ tego wywiadu,
a mianowicie ten, który œledzi³ gestapo i mia³ za zadanie zdobywanie informacji o zamierzonych akcjach terrorystycznych,
aresztowaniach, a tak¿e o w³asnej akcji szpiegowskiej gestapo
wœród Polaków. Do agentów tej komórki nale¿a³a pewna liczba
kobiet, których zadaniem by³o nawi¹zywanie kontaktów z funkcjonariuszami Gestapo, nawet za cenê zostania kochank¹ gestapowca. Wprawdzie tego ostatniego nikt im nie nakazywa³, ale równie¿ nie zabrania³. Po tym wstêpie przechodzê do rzeczy.
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— Pewnego razu zosta³a aresztowana na ulicy ³¹czniczka
naszego wywiadu, przenosz¹ca z miejsca na miejsce fa³szywe
paszporty okupacyjne, tak zwane kenkarty, wyprodukowane
przez specjaln¹ komórkê podziemia na u¿ytek jego cz³onków.
Znaleziony przy niej dowód zameldowania naprowadzi³ Gestapo na jej mieszkanie, bêd¹ce punktem rozdzielczym dla „kenkart”, w którym zgodnie ze zwyczajem zosta³ za³o¿ony tak zwany kocio³. Polega³ on na tym, ¿e Gestapo nie opuszcza³o takiego
mieszkania przez kilka tygodni, nie zdradzaj¹c na zewn¹trz swojej w nim obecnoœci i aresztuj¹c ka¿dego, kto do mieszkania przychodzi³. W ten sposób wpad³o w rêce Gestapo siedemnaœcie osób,
które przysz³y odebraæ przygotowane dla nich fa³szywe, „kenkarty”, w tym jeden z asów naszego wywiadu.
— Sprawa siedemnastu aresztowanych zosta³a przydzielona
m³odemu, œwie¿o upieczonemu oficerowi gestapo, odkomenderowanemu parê dni temu z Rzeszy do tak zwanej Generalnej
Guberni, którego na przysz³oœæ bêdê nazywa³ jego prawdziwym
zdrobnia³ym imieniem Luk. Przyby³ do Warszawy starannie
indoktrynowany i z wbitym w g³owê przekonaniem, ¿e Polska
to pó³dziki kraj przeznaczony na kolonizacjê niemieck¹, którego ludnoœæ nale¿¹c¹ do rasy ni¿szej nale¿y niszczyæ bez ¿adnej
litoœci. O historii Polski wiedzia³ tylko tyle, ¿e by³a „bêkartem
traktatu wersalskiego” i „pañstwem sezonowym”, które zwyciêstwo niemieckie wymaza³o raz na zawsze z mapy Europy.
Polacy zaœ nale¿¹ do odwiecznych i œmiertelnych wrogów narodu niemieckiego i trzeba wobec nich wystêpowaæ z ca³¹ surowoœci¹ i bezwzglêdnoœci¹. Szczególnie przy tym nale¿y têpiæ
tych, którzy nie pogodzili siê jeszcze z dobrodziejstwem panowania niemieckiego i maj¹ czelnoœæ organizowaæ podziemny
ruch oporu.
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— Zabra³ siê wiêc z zapa³em do badañ i wkrótce w kolejce
aresztowanych stanê³a przed nim m³oda, piêkna kobieta. Zapytana czy mówi po niemiecku, odpowiedzia³a, ¿e tak. Luk zajrza³ do
znalezionej przy niej prawdziwej „kenkarty” i ze zdziwieniem
stwierdzi³, ¿e nosi ona typowo niemieckie nazwisko. Na nastêpne
pytanie, czy jest Niemk¹, zareagowa³a jak na obrazê, mówi¹c dumnie doskona³ym niemieckim jêzykiem, ¿e jest Polk¹, urodzon¹
i wychowan¹ w Polsce, chocia¿ z niemieckich rodziców, st¹d nosi
niemieckie nazwisko i zna jêzyk niemiecki. By³ to tak niezwyk³y
dla Luka wypadek, ¿e g³ówn¹ uwagê skoncentrowa³ na aresztowanej dziewczynie, której dam w moim opowiadaniu imiê Helena.
Bada³ j¹ przede wszystkim po ca³ych dniach i nocach, zaniedbuj¹c innych aresztantów. By³ wychowany na doktrynach rasowych
i nie mog³o mu siê pomieœciæ w g³owie, ¿e ktoœ bêd¹cy pe³nokrwistym Niemcem mo¿e czuæ siê Polakiem i w dodatku nale¿eæ do
podziemia walcz¹cego z Niemcami. Przyjecha³ do Polski, by to
podziemie têpiæ i, o paradoksie, zaraz w pierwszej sprawie natkn¹³ siê na Niemkê! Muszê tu podkreœliæ, ¿e o ile dla Luka by³o
coœ niezwyk³ego w tym, ¿e natrafi³ na cz³onka polskiego podziemia, niemieckiego pochodzenia, o tyle dla nas, Polaków, by³a to
rzecz znana, gdy¿ do podziemia nale¿a³o wiele osób z mieszan¹
lub niemieck¹ krwi¹ w ¿y³ach, urodzonych i wychowanych w Polsce, które by³y polskimi patriotami i walczy³y i ginê³y za nasz kraj,
jak ka¿dy inny Polak.
— W czasie tych wielogodzinnych badañ Helena przyzna³a
siê do nale¿enia do podziemia, gdy¿ przygotowana dla niej fa³szywa „kenkarta” i okolicznoœci aresztowania by³y tego dostatecznym dowodem. Poza tym jednak odmawia³a wszelkich zeznañ na
ten temat. Wyjaœniaj¹c powody, dla jakich znalaz³a siê w podziemiu, piêtnowa³a odwa¿nie napad Niemców na Polskê i pope³nia~ 22 ~
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ne na Polakach i ¯ydach okrucieñstwa. Oficer gestapo tolerowa³
te oskar¿enia, byle tylko sk³oniæ wiêŸnia do dalszego mówienia.
To, co twierdzi³a m³oda dziewczyna w jego ojczystym jêzyku,
otwiera³o przed nim nowy, nieznany œwiat. Tote¿ intensywne badania, a w³aœciwie rozmowy, trwa³y przez szereg dni i nocy przy
coraz wiêkszym osobistym anga¿owaniu siê Luka. Rezultat tego
by³ zgo³a nieoczekiwany. Mo¿e zgadniecie jaki?
Anglik i Niemiec s³uchaj¹cy z niezmiern¹ uwag¹ opowiadania, zaprzeczyli ¿ywo, wobec czego Jan nie zwleka³ z wyjaœnieniem.
— Luk zakocha³ siê w Helenie. Po zaciekawieniu zjawi³o siê
w nim wspó³czucie dla piêknego wiêŸnia w spódnicy, póŸniej podziw i szacunek dla jego odwagi, wreszcie cieplejsze uczucie. S¹dzê, ¿e wyobraŸniê m³odego gestapowca porazi³ paradoks, o którym wspomnia³em, niezrozumia³y dla jego prostackiego umys³u
by³ego hitlerjunge. Polska patriotka z niemieck¹ krwi¹ w ¿y³ach,
walcz¹ca przeciw Niemcom, a mówi¹ca po niemiecku jak rodowita Niemka, a w dodatku o urodzie typowo niemieckiej — pe³nej
blondyny o ró¿owej cerze i b³êkitnych oczach. Luk zacz¹³ siê zastanawiaæ ju¿ nie tylko nad jej dziwn¹ postaci¹, ale i nad tym, co
mówi³a. Widocznie gdzieœ tam na dnie duszy pozosta³o w nim
coœ, czego ani hitlerowskie wychowanie, ani s³u¿ba w gestapo nie
zdo³a³y zabiæ. A ¿e Helena by³a piêkna, a on w wieku, kiedy mi³oœæ
spada na ka¿dego ch³opca jak ceg³a na g³owê, zatem wynik by³
doœæ niezwyk³y.
— Helenie instynkt szybko podszepn¹³, ¿e nie jest ju¿ Lukowi obojêtna i ta œwiadomoœæ wcale nie by³a dla niej przykra. By³a
przecie¿ nie tylko agentk¹ wywiadu, ale tak¿e m³od¹ i piêkn¹
dziewczyn¹, a Luk wspania³ym okazem m³odego, przystojnego
Niemca. Co wa¿niejsze, dosz³a tak¿e do s³usznego wniosku, ¿e
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w tym le¿y jej, a mo¿e tak¿e innych ratunek. Zaczê³a wiêc stopniowo pog³êbiaæ wy³om, jaki jej informacje ju¿ zrobi³y w nieprzejednanej postawie gestapowca. A ¿e by³a wykszta³cona i z natury
bardzo inteligentna, zatem wpl¹tywa³a w rozmowy podstawowe
wiadomoœci o Polsce, o rozbiorach naszego kraju z udzia³em Prus,
o tysi¹cletniej jego historii, o polskiej kulturze i ludziach, którzy
ten kraj zamieszkuj¹, i o ich umi³owaniu wolnoœci. Luk zacz¹³ powoli traciæ przekonanie, ¿e pe³ni szczytn¹ i honorow¹ misjê
w pó³dzikim kraju. Naturalnie, gdyby na te tematy próbowa³ mówiæ jakiœ aresztowany mê¿czyzna, z pewnoœci¹ pierwsza próba
skoñczy³aby siê ciê¿kim pobiciem. Ale te wszystkie rzeczy mówi³a
w ojczystym jêzyku Luka kobieta, w której by³ ju¿ zakochany.
— Logicznym nastêpstwem tej sytuacji by³o postanowienie
Luka, by Helenê za wszelk¹ cenê uratowaæ. Decyzja ta nie przysz³a mu ³atwo. Nim j¹ powzi¹³, walczy³ ze sob¹ przez szereg dni
i nocy. Przecie¿ to, co chcia³ uczyniæ, równa³o siê zdradzie wodza,
w którego œwiêcie wierzy³, i niemieckiej ojczyzny. Ale coraz silniejsze uczucie dla Heleny zwyciê¿y³o opory. Gdy zrobi³ pierwsz¹
na ten temat ostro¿n¹ wzmiankê, Helena ze ³zami w oczach zaczê³a go b³agaæ o uratowanie tak¿e reszty aresztowanych. Luk by³
ju¿ tak dalece pod jej urokiem i wp³ywem, ¿e obmyœli³ plan zwolnienia wszystkich, z wyj¹tkiem ³¹czniczki, przy której znaleziono
fa³szywe „kenkarty”. Ta mia³a zap³aciæ swym ¿yciem za uwolnienie pozosta³ych. Wykonanie tego planu wygl¹da³o w ten sposób,
¿e Luk zniszczy³ protoko³y wszystkich pierwotnych zeznañ, a spisa³ inne, w których ca³a wina zosta³a zwalona na ³¹czniczkê, a produkcja fa³szywych „kenkart” wyt³umaczona chêci¹ uchylenia siê
aresztowanych od przymusu pracy, a nie przynale¿noœci¹ do podziemia. W rezultacie ³¹czniczkê rozstrzelano, a resztê, w tym Helenê, po paru miesi¹cach zwolniono. Pamiêtam, ¿e w wypadku asa
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naszego wywiadu Luk musia³ odegraæ nastêpuj¹c¹ komediê. Przed
komisj¹ z³o¿on¹ z trzech oficerów gestapo, w sk³ad której wchodzi³ Luk i jego oddany przyjaciel, stanê³a rzekoma siostra aresztowanego, a w rzeczywistoœci agentka podziemia i zezna³a
z p³aczem, ¿e bez wiedzy swego brata zamówi³a dla niego u nieznanych osób, za du¿¹ zap³at¹, fa³szyw¹ „kenkartê”, by móg³ siê
uchyliæ od przymusowego wyjazdu na pracê do Rzeszy. Brat
poszed³ w umówione miejsce po jej odbiór i ju¿ nie wróci³. Uczyni³a to z g³upoty i nies³usznej obawy, bo teraz dopiero widzi, ¿e
obowi¹zkiem ka¿dego Polaka jest praca dla zwyciêstwa Niemiec
nad barbarzyñcami ze wschodu, którzy s¹ naszym wspólnym wrogiem. Bardzo swej g³upoty ¿a³uje i prosi o przebaczenie i o zwolnienie brata.
— Luk i urobiony przez niego przyjaciel potakiwali œwiadkowi ze wspó³czuciem, natomiast wy¿szy oficer gestapo, przewodnicz¹cy komisji, s³ucha³ wszystkiego z du¿ym niedowierzaniem.
Gdy jednak po wyjœciu kobiety spostrzeg³, ¿e dwaj pozostali cz³onkowie komisji chc¹ daæ wiarê jej zeznaniom, przesta³ siê opieraæ
i ze s³owami: „Tê ca³¹ bujdê wymyœli³ jakiœ wielki spryciarz” zgodzi³ siê na zwolnienie aresztowanego. Pewnie s¹dzi³, ¿e Luk i jego
kolega mieli przyrzeczon¹ za to wysok¹ ³apówkê i nie chcia³ im
w jej zainkasowaniu przeszkodziæ. Takie rzeczy zdarza³y siê
w gestapo doœæ czêsto.
— W parê dni po zwolnieniu aresztowanego odby³o siê
w zacisznym polskim mieszkaniu przyjêcie na czeœæ Luka. Po jednej stronie zasiada przy stole promieniej¹ca Helena, po drugiej
rzekoma siostra asa wywiadu, poza tym on sam i kilka osób z jego
rodziny, które ciekawe by³y ujrzeæ Luka. Na stole by³o wszystko
to, co mog³y dostarczyæ du¿e pieni¹dze wyasygnowane przez
wywiad: najdro¿sze wódki, wina i likiery oraz wyszukane potra~ 25 ~

