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Mirosław Prandota 
 
                         ŁAŃCUCH KRWI 
 
                                   
 
   Nastał wieczór. 
Kierownik Kozakow sprawdził przed kwadransem wszystkie posterun- 
ki, rozstawione wokół ratusza. Wprawdzie nie obawiał się jakiegoś 
napadu  na doskonale zabezpieczony budynek, ale przecież  
wojna  jeszcze  trwa i człowiek powinien liczyć się nawet z tym,  
co  podsuwa wyobraźnia, a Kozakowa nigdy nie opuszczało poczucie  
zagrożenia.  
   Nie czuł się dobrze w roli, w jakiej obsadzili go przełożeni.  
Chodził do polskiej szkoły na Białorusi i zbyt dobrze znał Pola- 
ków,  aby  nie wiedzieć, jakie trudności czekają go na drodze do  
zaprowadzenia  porządku w powiecie. Najbardziej jednak wiązał mu  
ręce kompletny brak dyrektyw w sprawie aresztowanych. Jego zada- 
niem było w każdym przypadku szczegółowe przesłuchiwanie zatrzy- 
manych  odnośnie  działalności w okresie okupacji, napisanie ra- 
portu w tej sprawie i trzymanie człowieka pod kluczem „do wyjaś- 
nienia”.  Zwrot  „do  wyjaśnienia”  oznaczał, że przyjedzie ktoś  
ważniejszy  od  Kozakowa i albo zabierze sobie człowieka do sie- 
bie, albo też wysłucha raportu, wzruszy ramionami i wyjedzie bez  
żadnych instrukcji co do losu zatrzymanych.  
   W  piwnicznym  areszcie  przebywało dzisiaj trzydziestu ośmiu  
ludzi.  Szesnastu  bandziorów i złodziei zatrzymanych przez Kac- 
przaka  oraz  dwudziestu  dwóch  byłych członków Armii Krajowej,  
aresztowanych  na podstawie obywatelskiego donosu przez funkcjo- 
nariuszy UB i żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.  
   AK-owcy  zostali  zatrzymani  na  zlecenie naczalstwa, według  
poufnej  listy, skonstruowanej przez kogoś, kto wykazywał dosko- 
nałą  orientację  w  adresach, życiorysach i wzajemnych powiąza- 
niach. Kozakow nie miał pojęcia, kto jest autorem listy, zresztą  
już  na  samym  początku  dano mu do zrozumienia, że to nie jego  
sprawa.  
   - Kto zrobił, ten zrobił - usłyszał w odpowiedzi na swoje py- 
tania. - Możecie tylko być pewni, towarzyszu, że autorem raportu  
jest prawdziwy polski patriota.  
   Oficjalnie  to  Kozakow  reprezentował w Zieleńcu władze pol- 
skie,  ale  w  rzeczywistości  odpowiadał tylko przed komisarzem  
NKWD. Komisarza nie interesowali więźniowie kryminalni. Poradził  
nawet  Kozakowowi, że kiedy będzie tłok w więzieniu, kryminalis- 
tów  można wypuścić, wlepiając im uprzednio kilka ojcowskich pa- 
łek na grzbiety. Komisarza interesowali przede wszystkim dowódcy  
regionalnych  oddziałów  Armii  Krajowej.  Oczywiście ci, którzy  
jeszcze się nie ujawnili.  
   Kozakow  rozparł się na fotelu, zamknął oczy i odchylił głowę  
do tyłu. Przypomniało mu się przedwczorajsze wspólne posiedzenie  
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rady  miejskiej. Co za łotry! Zupełnie nie doceniają jego starań  
o  zaprowadzenie  porządku!  W  ogóle  nie można na nich liczyć.  
Przedwojenne  paniczyki! Nie kochają nowego porządku. Nie kocha- 
ją, ale będą musieli przyzwyczaić się do niego, burżuje!  
   Nie  mógł  sobie  darować  tego, że uległ Hanikowi i wypuścił  
Buczka.  Tak  naprawdę  to  nie  miał nic przeciw temu Buczkowi,  
przecież  nawet  nie  jego  ludzie  brali udział w doprowadzeniu  
więźnia  do  aresztu.  Ale był rozkaz, a Kozakow przecież żyje z  
wykonywania  rozkazów.  To  jego chleb powszedni. Teraz ludzie w  
Zieleńcu  opowiadają  sobie, że sędzia Hanik rządzi Kozakowem, a  
miało  być odwrotnie. Tfu! Będą go mieli za nic. Nawet jego pod- 
władni uśmiechają się ironicznie, gdy wydaje polecenia.  
   Cała nadzieja w tym, że ujawni się Gabala. I tak w końcu musi  
się  ujawnić, przecież nie będzie całe życie mieszkał gdzieś jak  
pustelnik.  A jeżeli Gabala przyjdzie i ujawni się przed Kozako- 
wem właśnie, będzie to prawdziwy sukces!  
   Uśmiechnął  się  do  swoich  marzeń. Dlaczego nie miałyby się  
sprawdzić?  Jeżeli  tamci zapewniali, że wystarczy tylko uwolnić  
Buczka, aby...  
   Niespodziewany  huk otwierających się drzwi wyrwał go z kręgu  
przyjemnych wyobrażeń. Otworzył oczy, podniósł głowę i wstrzymał  
oddech ze zdumienia. Komisarz Gorcew z NKWD!  
   Natychmiast  wsparł  się  mocno  rękami  o biurko i stanął na  
baczność.  Komisarz  był  wysokim, zwalistym mężczyzną w średnim  
wieku. Patrzył na Kozakowa bez uśmiechu, wykrzywiając tylko dol- 
ną wargę w odrażającym grymasie.  
   - Witajcie, towarzyszu komisarzu! - powiedział głośno kierow- 
nik, nie ruszając się z miejsca. - Wybaczcie... nie spodziewałem  
się...  
   -  Ja też nie - odrzekł przybysz, nie odpowiadając na powita- 
nie.  -  Nie  spodziewałem  się  więc, że zwolnicie tego bandytę  
Buczka  i  dlatego  tu  jestem. Daję ci szansę, Kozakow. Jeszcze  
dziś Buczek ma być tu z powrotem!  
   - Były naciski...  
   -  Przestań  pleść  głupstwa!  Jakie  naciski? Kilku pajaców,  
którzy zapomnieli, że to my wygrywamy dla nich wojnę!  
   - Dostałem coś w rodzaju zapewnienia, że po uwolnieniu Buczka  
ujawnią się najważniejszy dowódca AK.  
   Gorcew roześmiał się pogardliwie.  
   - I ty w to uwierzyłeś? Polaczki to cwaniacy! Ogłupili cię do  
reszty. O jakim dowódcy AK myślisz?  
   - Gabala... 
   -  Uważasz  mnie za idiotę? Buczek przynajmniej był zakładni- 
kiem. Teraz w ogóle nikt się nie ujawni. Chcesz, żeby Armia Kra- 
jowa  rządziła państwem, które my oswobodziliśmy? A czy my ginę- 
liśmy  na  polskiej ziemi dla Armii Krajowej? Czy śmierć tysięcy  
żołnierzy radzieckich ma być prezentem dla tej bandy burżujów?  
   Kozakow kulił się pod lawiną argumentów. Nie wątpił ani przez  
chwilę  w  słuszność tego wszystkiego, co towarzysz Gorcew przed  
chwilą  powiedział.  Ach,  gdyby  można było cofnąć czas! Buczek  
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zostałby w celi i nie byłoby tego całego zamieszania.  
   -  Jest  jeszcze dwudziestu dwóch AK-owców - zaraportował us- 
łużnie. - Zatrzymałem ich mimo nacisków rady miejskiej.  
   Gorcew zmrużył nieprzyjemnie oczy.  
   -  No  i  dobrze, Kozakow, no i dobrze - syknął. - Bo jak ich  
wypuścisz,  to  sam  zajmiesz miejsce na dole. Ech! - potrząsnął  
głową jak koń, którego napadła chmara much. - Masz coś do jedze- 
nia? Trzeba nakarmić moich ludzi.  
   - Ilu ich jest? - zapytał z niepokojem Kozakow.  
   - Ośmiu.  
   Kozakow wytrzeszczył oczy.  
   -  Odważyliście się jechać tu, o tej porze, z ośmioma ludźmi?  
Przecież to niebezpieczne!  
   - Bredzisz, Kozakow! Teraz my jesteśmy tu panami!  
   Szybkie  pukanie  do drzwi odwróciło ich uwagę od sprawy bez- 
pieczeństwa.  
   -  Wejść!  - burknął głośno Gorcew. - Wejść! - krzyknął głoś- 
niej,  gdy okazało się, że nie został usłyszany po drugiej stro- 
nie.  
   - Te drzwi są... - próbował usprawiedliwić się kierownik.  
   -  Czort  z  drzwiami!  Czego  chcesz?  - zapytał wchodzącego  
funkcjonariusza.  
   -  Towarzyszu kierowniku - młody człowiek zwrócił się konspi- 
racyjnym szeptem wprost do Kozakowa. - Przyszedł... przyszedł...  
   -  No,  co  za czort przyszedł? - wtrącił złośliwie Gorcew. -  
Straciłeś głos?  
   Funkcjonariusz  trzymał głowę mocno wciśniętą w ramiona i po- 
ciągał  nosem. Strzelił mocno obcasami i zaraportował już norma- 
lnym głosem:  
   - Towarzysz major Gabala!  
   Kozakow otworzył usta, twarz Gorcewa zastygła w nerwowym gry- 
masie.  
   - Towarzysz... kto?... - ochrypłym z przejęcia głosem zapytał  
Kozakow.  
   -  Nie  wiem - wzruszył już niesłużbowo ramionami młody czło- 
wiek. - Podał nazwisko. Nazywa się major Gabala Jan.  
   - Przyszedł sam? - zapytał Gorcew.  
   - Tak jest.  
   - No to... wprowadź.  
   Zastygli  w  bezruchu,  nie  odzywając się już do siebie. Nie  
próbowali też ruszyć się z miejsca, kiedy do pokoju wszedł śmia- 
ło mężczyzna ubrany w polski mundur wojskowy z naszywkami majora  
na pagonach.  
   -  Dobry  wieczór  panom! - usłyszeli silny, swobodny głos. -  
Jestem  major Jan Gabala. Dowiedziałem się, że pan kierownik Ko- 
zakow  chciał  mnie widzieć, a ponieważ ja również mam okazję do  
złożenia  podziękowania  za  uwolnienie  porucznika Buczka, więc  
jestem.  Panowie  pozwolą,  że usiądę. Jestem trochę zmęczony, a  
poza  tym  zacząłem odczuwać serce. Piekielnie trudno urzędowało  
mi  się  w  ciągu  tych ostatnich kilku lat, serduszko wysiadło,  
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trzeba się oszczędzać.  
   Gabala  usiadł, sprawiając wrażenie jak gdyby nie interesował  
się  odczuciami  obydwu  Rosjan,  którzy ciągle stali, nie mogąc  
przywyknąć do wizyty niespodziewanego gościa.  
   - Siadajcie, panowie! - Gabala szerokim gestem zaprosił obyd- 
wu mężczyzn do zajęcia miejsc. - Czujcie się jak u siebie! 
   -  Tak,  tak!  - skwapliwie zgodził się Kozakow. - A... a pan  
   major...  
   -  Jak już mówiłem, zdrowie nie dopisuje. Robiłem, co mogłem,  
kiedy rządzili tu Niemcy, ale do wojny już się nie nadaję.  
   - A ten mundur... - wtrącił oschle Gorcew, z trudem dopasowu- 
jąc się do skraju fotela.  
   -  To  już  ostatnia okazja - Gabala machnął niedbale ręką. -  
Pan kierownik życzył sobie zapewne widzieć mnie jako żołnierza i  
wobec  tego  pomyślałem sobie, że zanim przejdę do cywila, złożę  
jeszcze oficjalną wizytę w Urzędzie Bezpieczeństwa.  
   -  Trochę późna ta wizyta, panie majorze - powiedział z prze- 
kąsem Gorcew.  
   - Ma pan na myśli porę dnia, panie komisarzu Gorcew?  
   - Co takiego? Pan zna moje nazwisko?  
   Gabala roześmiał się serdecznie.  
   -  Przez  pięć  lat pełniłem tu obowiązki szefa kontrwywiadu.  
Pewne  umiejętności  weszły mi w krew. Nigdy nie składam wizyt w  
ciemno.  
   Kozakow zmarszczył brwi.  
   -  Panie majorze, działania wojenne na tym terenie zakończyły  
się dwa miesiące temu.  
   -  I  bardzo  dobrze  - uśmiechnął się major. - Armia Krajowa  
złożyła broń natychmiast po wycofaniu się stąd Niemców.  
   - Pan również?  
   -  Proszę  pana! - Gabala zniecierpliwił się trochę. - Ja do- 
piero  wczoraj  wstałem z łóżka. Powinien pan wiedzieć, że byłem  
więźniem Fullera. Nie wyszło mi to na zdrowie.  
   -  No tak - Kozakow zabębnił palcami po stole. - Tak - powtó- 
rzył,  obracając twarz w stronę Gorcewa, szukając w oczach komi- 
sarza  jakiejś  wskazówki  co do dalszego postępowania. - Co za- 
mierza pan teraz robić?  
   -  Jestem  z  zawodu architektem. Na dzisiejsze czasy jest to  
zawód najlepszy z możliwych. - Gabala wydobył z kieszeni zegarek  
na grubym łańcuszku. - Wpół do dziesiątej! Trochę się zasiedzia- 
łem. Rozumiem, że formalności stało się zadość i panowie potrak- 
towali  moją  wizytę jako formę obowiązującego powszechnie ujaw- 
niania się żołnierzy Armii Krajowej.  
   Podniósł się z miejsca i skłonił głowę z uśmiechem.  
   - Mam nadzieję, że byli żołnierze Armii Krajowej, którzy, jak  
mniemam,  pomyłkowo  przetrzymywani  są  w  celach  na dole, już  
wkrótce  znajdą  się na wolności. No cóż? Życzę panom sukcesów w  
pracy zawodowej i... żegnam!  
   Odwrócił  się i niespiesznie ruszył do drzwi. Kozakow wstrzy- 
mał  oddech i uniósł ręce jakby chciał zatrzymać gościa, ale nie  
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bardzo wiedział, jak to zrobić.  
   - Stać! - zdecydowanie krzyknął Gorcew.  
   Gabala zatrzymał się i zrobił półobrót w stronę komisarza.  
   - To było do mnie, panie Gorcew?  
   - Do was! - ryknął komisarz już bez żadnego skrępowania. - Wy  
tutaj pozostaniecie!  
   Sięgnął  do  kieszeni. Z rewolwerem w ręku zrobił śmiały krok  
naprzód.  
   -  No,  Gabala!  Rączki  do góry! Kozakow, zobacz, co on ma w  
kieszeniach!  
   -  Ależ  panie  komisarzu!  - zaprotestował Gabala, bez oporu  
unosząc  ręce. - Miałem cały czas wrażenie, że jest pan dżentel- 
menem!  
   -  Jakim  dżentelmenem? - oburzył się Rosjanin. - A bo ja An- 
glik,  albo jakiś inny amerykański imperialista? Wy mnie tu, Ga- 
bala, nie prowokujcie. W razie czego będę strzelał tylko w nogi!  
   Tymczasem Kozakow nerwowo sprawdzał kieszenie gościa.  
   - Nic nie ma - zaraportował po chwili.  
   - To dobrze. He! he! Panie Gabala, to koniec!  
   - Nie rozumiem - zdziwiony major patrzył raz na jednego, dru- 
gi raz na drugiego. Co pan chce przez to powiedzieć?  
   - A to, że czekają na pana w centrali NKWD!  
   -  Niemożliwe! - zdumiał się znowu Gabala. - Chcą mnie zrobić  
marszałkiem Związku Radzieckiego?  
   - Ty świnio! - Gorcew zamachnął się, ale natychmiast zmroziło  
go chłodne spojrzenie Gabali.  
   -  Pan  mnie  obraża, panie Gorcew - z troską w oczach powie- 
dział major. - Chyba dam panu w twarz.  
   - Słyszałeś, Kozakow? - Gorcew ryknął śmiechem. - Wezwij tych  
swoich  darmozjadów,  trzeba go zamknąć. Dwie doby bez jedzenia,  
to mu się humor trochę stępi!  
   - Kapral! - krzyknął posłusznie kierownik Kozakow.  
   -  Kierowniku  -  protekcjonalnym tonem odezwał się Gabala. -  
Niech  pan przestanie wrzeszczeć. Kapral nie przyjdzie. Ma teraz  
wolne.  
   - Co to znaczy? - speszył się Kozakow.  
   - Przyszedłem się ujawnić, kierowniku, tak czy nie?  
   - Tak... - bąknął onieśmielony nagle Rosjanin.  
   - Formalności stało się zadość. Mogę odejść?  
   - Nie! - wyszczerzył zęby Gorcew. - Do celi z nim! Kapral!  
   -  Dzisiaj  ja  tu  decyduję, panowie! - Gabala uniósł dumnie  
podbródek. - Wasi ludzie reagują tylko na moje rozkazy. Kapral!  
   Drzwi  otwarły się. Wszedł funkcjonariusz UB i z przerażeniem  
popatrzył na pistolet w ręku Gorcewa.  
   -  Nareszcie!  - odetchnął komisarz. - Zabrać tego malowanego  
żołnierzyka!  
   Do  pokoju  wszedł  mężczyzna  w czarnej włóczkowej czapce na  
głowie  i czarnej chuście, zasłaniającej twarz. Wyciągnął rękę i  
wymownym  gestem  zażądał od Gorcewa oddania pistoletu. Rosjanin  
cofnął się zaskoczony. Nie zmieniając postawy, przyglądał się  
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zamaskowanemu człowiekowi ze zdumieniem.  
   -  Co  to  ma...  znaczyć? - zapytał po dość długiej przerwie  
świszczącym głosem.  
   -  Panie Gorcew - powiedział major. - Nic pan jeszcze nie ro- 
zumie?  Chciałem  panu zaoszczędzić tej nieprzyjemnej sytuacji i  
dlatego  zamierzałem  tylko,  jak wy to nazywacie, ujawnić się i  
odejść. Na szczęście sam pan przyznał, że dżentelmenem to pan na  
pewno nie jest, więc skrupułów specjalnych nie mam. Przedtem pan  
mnie zatrzymał, a teraz ja zatrzymuję pana. Proszę oddać broń.  
   - Nie oddam! - piskliwie zawołał Gorcew.  
   - W takim razie zostanie pan zastrzelony.  
   W  drzwiach  stanęli  dwaj  ludzie w mundurach KBW z czarnymi  
chustami  na twarzach i z automatami w rękach. Gorcew zrobił się  
siny na twarzy. Lufy automatów skierowane były na jego tułów.  
   -  Ostatnia  szansa  - powiedział Gabala i dodał rozkazującym  
tonem: - Oddać broń!  
   Gorcew zatrząsł się nagle i wyciągnął drżącą rękę do zamasko- 
wanego  mężczyzny,  który  wciąż  stał naprzeciw niego trzymając  
dłoń w niedwuznacznym geście.  
   -  Panie  majorze  Gabala  -  odezwał się Kozakow. - Pan użył  
podstępu!  
   - Tak - kiwnął głową major.  
   -  Jest  to  niezgodne  z  honorem  polskiego oficera, o czym  
jeszcze kilkanaście miesięcy temu tak barwnie opowiadał nasz do- 
wódca  zgrupowania,  kapitan Kowboj. Dlaczego więc pan postępuje  
inaczej?  
   -  Z ostrożności, kierowniku. Niektórzy polscy oficerowie po- 
chopnie  zawierzyli  Rosjanom i efekt jest taki, że albo już nie  
żyją,  albo siedzą pod kluczem. Wam nie można wierzyć, panie Ko- 
zakow.  Jesteście bardziej obłudni niż Niemcy. Znam przypadki, w  
których  Niemiec dawał słowo honoru i go dotrzymał. Nie znam na- 
tomiast  ani  jednego takiego przypadku, jeżeli chodzi o NKWD.  
Kapitan  Kowboj  nie  przypuszczał zapewne, mówiąc o honorze, że  
miejsce Niemców w Polsce zajmą Rosjanie.  
   - Co pan zamierza? - przygaszonym tonem zapytał Kozakow.  
   - Przecież mówiłem. Będę odbudowywał kraj jako architekt.  
   - A teraz?  
   - Teraz zabiorę panu wszystkich więźniów politycznych. Zresz- 
tą oni już nie są w celach.  
   - Będą akcje odwetowe ze strony moich mocodawców!  
   Gabala delikatnie wykrzywił usta.  
   - Panie Kozakow, my nie jesteśmy terrorystami. Nikogo nie za- 
bijemy,  przynajmniej nie teraz. Ale proszę nie zapominać, że każda  
akcja odwetowa z waszej strony stworzy łańcuch wydarzeń, którego  
nie da się już ukrócić. Walczyliśmy o suwerenną Polskę i będzie- 
my  ją  mieli.  Bez  Niemców i bez Rosjan. Panie Kozakow, ma pan  
czas  tylko do końca wojny. Później nikt już nie da panu gwaran- 
cji  bezpieczeństwa. A teraz proszę spojrzeć na zegarki. W ciągu  
kwadransa  nikt  nie  może  ruszyć  się  ze swojego miejsca. Nie  
chciałbym  tłumaczyć  panom, czym grozi zlekceważenie mojego os- 
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trzeżenia. Żegnam!  
   Gabala  wyszedł  pierwszy,  za nim udali się zamaskowani męż- 
czyźni.  Trójka  zatrzymanych usłyszała jeszcze dwukrotny szczęk  
zamka w dębowych drzwiach.  
   Gorcew  oprzytomniał  nagle  i  wbił  zęby w zaciśnięte mocno  
pięści, kręcąc przy tym głową jak ranny zwierz. Kozakow odwrócił  
się tyłem  i zapytał kaprala:  
   - Gdzie nasi ludzie?  
   - Wszyscy są na dole. Zamknięci.  
   -  A  broń?  Dlaczego się nie bronili? Dlaczego nie słyszałem  
ani jednego wystrzału?  
   -  Na  początku myśleliśmy, że to pluton KBW. Byli przebrani.  
Wzięli naszą broń... nie było szans...  
   Kozakow pochylił głowę. Był wykończony.  
   -  Niedobrze - powiedział krótko, zastanowił się chwilę i do- 
dał:  -  Zdobyli  ratusz bez jednego wystrzału. Niedobrze. Jutro  
będzie tu piekło.  
 
 
 
   Piekła  jednak nie było. O godzinie dziesiątej przyjechało do  
Zieleńca  sześć  samochodów ciężarowych, wypełnionych wojskiem i  
jeden Willys, utkany po brzegi oficerami.  
   Kierowca  Willysa bez pośpiechu wydostał się na zewnątrz, wy- 
prostował  swoją postać energicznym ruchem i pochylając usłużnie  
głowę, otworzył tylne drzwiczki.  
   Kierownik Kozakow stał od minuty z ręką jakby przyrośniętą do  
czapki.  Pierwszym człowiekiem, którego łaskawe spojrzenie zasz- 
czyciło  sylwetkę  Kozakowa,  okazał się rejonowy komisarz NKWD,  
niejaki  Mazurek. W odróżnieniu od pozostałych wojskowych ubrany  
był w mundur radziecki. Popatrzył na Kozakowa jak na jedną z ce- 
gieł  ratusza i zaraz odwrócił się do swoich współtowarzyszy. Za  
chwilę wysiedli już wszyscy pasażerowie gazika. Naprzeciwko kie- 
rownika  Kozakowa  stanęli: major Czaplicki, porucznik Pozerak i  
sekretarz  Kapica,  też  w mundurze, ale bez dystynkcji. Wszyscy  
czterej  stali i patrzyli bez słowa raz na budynek, drugi raz na  
Kozakowa.  
   Potem  Mazurek  przeszedł się powoli do pierwszej ciężarówki.  
Drzwi  szoferki uchyliły się. Na bruk wyskoczył dziarsko Władys- 
ław  Inowolak.  Miał  na  sobie  czarną kurtkę skórzaną, zielone  
bryczesy i wysokie buty. Głowę okrywała mu ciemna pilotka, przy- 
ciśnięta okularami motocyklowymi na szerokiej gumie.  
   Mazurek  z  Inowolakiem ruszyli powolutku do wejścia budynku.  
Trzej pozostali, zadarli jeszcze kilka razy głowy do góry, a po- 
tem udali się za pierwszą dwójką.  
   Goście  minęli nieruchomą postać kierownika i zbliżyli się do  
drzwi,  gdzie  w postawie "prezentuj broń" prężyli się dwaj fun- 
kcjonariusze.  Mazurek popatrzył na nich kpiąco i skierował oczy  
na Kozakowa. 
   - Kierowniku! Pozwólcie do środka! 
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   Kozakow oderwał wreszcie dłoń od czapki i podążył za niknący- 
mi w drzwiach sylwetkami. 
   - Siadajcie, Kozakow - powiedział towarzysz Kapica, kiedy już  
wszyscy znaleźli się w obszernym gabinecie. - Trzeba będzie spi- 
sać wasze zeznania.  
   -  Zeznania? - Kozakow wybałuszył oczy. - Pozwólcie, towarzy- 
sze, że wszystko opowiem!  
   Mazurek cmoknął niecierpliwie.  
   - Nie trzeba, Kozakow. My wszystko wiemy. Teraz wrócimy tylko  
do waszej przeszłości.  
   -  Ależ  towarzyszu  komisarzu!  - uniósł się kierownik. - Ja  
podlegam bezpośrednio pod dowództwo NKWD!  
   -  Zgadza  się  - słodziutko potwierdził Mazurek. - Czyli pod  
towarzysza Mazurka.  
   - No nie! Wy przecież jesteście Polakiem!  
   Mazurek przeciągnął się i założył obie ręce pod głowę.  
   -  A  czy wy na przykład słyszeliście - zaczął łagodnie - kto  
to był towarzysz Dzierżyński?  
   - Tak jest.  
   -  No  widzicie. Niby Polak a rządził Rosją i Rosjanami. Więc  
jak? Będziecie zeznawać?  
   - Tak jest. 
   Mazurek podszedł do drzwi i wywołał przerażonego kaprala. 
   -  W  pierwszym  samochodzie jest mój sekretarz. Krzyknijcie,  
żeby tu przyszedł. 
   Przez minutę nikt nic nie mówił. 
   Wszedł młody żołnierz z teczką w ręku i zasalutował. 
   - Siadaj, Bronek! - rozkazał Mazurek. - Będziesz protokołował  
zeznania kierownika Kozakowa. Na początek Kozakow powie nam, ja- 
kie ma wykształcenie.  
   - Średnie.  
   - Bardzo dobrze mówicie po polsku. Co to była za szkoła?  
   - Polskie gimnazjum w Mińsku.  
   - A widzicie! Czy innej szkoły tam nie było?  
   -  Ta  była najbliżej - wzruszył ramionami Kozakow. - Zresztą  
ja nie decydowałem. To załatwili rodzice.  
   - A kim są wasi rodzice?  
   - Ojciec był lekarzem. Zginął w czasie wojny, a matka...  
   - Matka Polka - dokończył Mazurek.  
   - Tak jest.  
   - I dlatego skończyliście polskie gimnazjum.  
   - Tak, ale byłem w radzieckim Komsomole!  
   -  Później,  Kozakow. Szczegóły później. Teraz powiedzcie, od  
kiedy współpracujecie z polskim podziemiem?  
   Kozakow poszarzał na twarzy.  
   - To nieprawda!  
   -  Powtarzam, że nie pytam o szczegóły - twarz Mazurka  zdra- 
dzała  niemal ojcowskie zatroskanie. - Prawda czy nieprawda - to  
nas nie interesuje. Pytanie brzmi: od kiedy?  
   - Nigdy! To kłamstwo!  
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   Mazurek popatrzył na majora Czaplickiego.  
   - Słyszeliście? Nie przyznaje się.  
   Czaplicki  podsunął  swoje  krzesło  bliżej  Kozakowa. W jego  
oczach  malowała  się  równie serdeczna troska, jak poprzednio u  
komisarza Mazurka.  
   - No, no, no! Towarzyszu Kozakow, przecież musimy jakoś dojść  
do  porozumienia,  prawda? Niczego się nie obawiajcie. Towarzysz  
Mazurek wziął na siebie całą sprawę, a zatem powinniście docenić  
pewnego rodzaju taryfę ulgową, jaką wasi przełożeni  zastosowali  
wobec  was. Chyba że chcecie być przekazani bezpośrednio do Mos- 
kwy.  
   Kozakow  poczuł  się  niedobrze. Bardzo niedobrze. Jak nurek,  
który skakał do jeziora a wylądował w oceanie. Jeszcze nie chwy- 
tał  szczegółów, ale rozumiał ideę tego przesłuchania. Spróbował  
uśmiechnąć  się.  Nie wyszło. Powiedział więc tak uprzejmie, jak  
tylko umiał:  
   - Towarzysze, ja przepraszam, ale nie wiem, o co chodzi. Mów- 
cie, pytajcie o wszystko, bardzo proszę.  
   -  Nareszcie!  -  uśmiechnął  się  Czaplicki.  - Chyba jednak  
wszystko uzgodnimy tak jak trzeba. No to walcie od razu, kto wam  
wydał polecenie uwolnienia porucznika Jerzego Buczka?  
   - Nikt. Sam go uwolniłem, mając na względzie szansę, że ujaw- 
ni się Gabala.  
   - Ach tak? I co dalej? Gabala przyszedł i poszedł. Tak było?  
   - Tak, ale...  
   - Podziękował za uwolnienie Buczka?  
   - Nie wiem, co macie na myśli...  
   - Podziękował?  
   - Tak, ale...  
   -  Znaczy, że podziękował. A jak było z towarzyszem Gorcewem?  
Wyraziliście podobno zdziwienie, że przybył tylko z kilkoma lud- 
źmi?  
   - Tak jest.  
   - Ilu ludzi liczy sobie załoga Urzędu Bezpieczeństwa?  
   - Czterdziestu trzech. 
   - Ilu było na służbie wczoraj? 
   - Na terenie Urzędu... dwudziestu dwóch. 
   -  I  dali się zaskoczyć bandytom? Co robili w tym czasie po- 
zostali funkcjonariusze?  
   - Pojechali w teren. 
   - Akurat wczoraj? 
   - Zawsze ktoś jeździ. Musimy wiedzieć, co dzieje się w powie- 
cie. Skąd mogłem przewidzieć, że będzie tu Gabala ze swoimi? 
   - Właśnie o to cały czas pytamy.  
   -  Nic nie wiem. Buczka uwolniłem, bo prezes sądu zagroził mi  
surowymi konsekwencjami.  
   - A gdyby wam nie zagroził?  
   Kozakow opuścił głowę.  
   - Nie wiem. Buczek był torturowany przez Niemców. Cud, że ży- 
je.  
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   -  Wy  nie  jesteście od filozofowania na temat cudów, ale od  
wypełniania rozkazów, Kozakow!  
   - Prezes Hanik ma kontakty z rządem. Jest poważnym kandydatem  
na wojewodę. Reprezentuje władzę - bronił się kierownik.  
   Wszyscy się roześmiali. Kapica aż pokręcił głową z podziwem.  
   - Słuchajcie, Kozakow. Wy chyba nie wiecie, gdzie jesteście i  
co  tu  robicie.  Władzy  nie reprezentuje ani sędzia Hanik, ani  
ktokolwiek  inny  w  Zieleńcu. Władza siedzi naprzeciw was, a wy  
otwieracie  więzienie i wypuszczacie ludzi, którzy walczą z pra- 
wowitą władzą. Pytamy więc, na czyj rozkaz otworzyliście więzie- 
nie?  
   - Nie było żadnego rozkazu! - burknął wyprowadzony z równowa- 
gi Kozakow. 
   - A jednak Gabala podziękował! 
   -  To  był  tylko gest. Zresztą naładowany ironią. Gabala był  
panem sytuacji. Zdobył ratusz... 
   -  Trudno  się  dziwić.  Najlepszych ludzi wysłaliście daleko  
stąd.  Zostały  same fajtłapy. Mógł robić, co tylko chciał. Dla- 
czego najlepsi byli w terenie, a najgorszych przeznaczyliście do  
obrony ratusza?  
   Kozakow zaczynał już czuć się jak uczestnik loterii, w której  
do końca nie wiadomo, na co stawiać. Zamrugał niespokojnie ocza- 
mi  i  przyjrzał się uważnie Mazurkowi. Na bezbarwnej twarzy ra- 
dzieckiego  komisarza  z  polskim  rodowodem nie dało się jednak  
wyczytać żadnych intencji. Westchnął i znów pochylił głowę.  
   - Mnie się wydaje, że najlepsi pozostali na miejscu. 
   - Ach tak? - podchwycił Mazurek. - Więc do poszukiwania ukry- 
wających się AK-owców wysyłacie jakieś ofermy?  
   Kozakow nie wytrzymał. Zerwał się z krzesła i wrzasnął:  
   -  O  co  wam chodzi, do jasnej cholery? Myślę, że gdyby była  
cała obsada, też by Gabala robił, coby chciał! 
   -  Nareszcie jakaś wiadomość! - ucieszył się Mazurek. - Uspo- 
kój się Kozakow i siadaj. A skąd wy, Kozakow, znacie te nieogra- 
niczone  możliwości  Gabali? Stacjonuje tu jakaś podziemna armia  
na waszym terenie? 
   - Może nie armia, ale jakieś zorganizowane grupy na pewno. 
   - Meldowaliście o tym wojsku? 
   - Tak jest. 
   - No i co? 
   - Tu są lasy, towarzyszu. 
   - A więc jak liczna jest tutejsza banda? 
   - Nie wiem. W areszcie miałem dwudziestu... 
   -  Nas  interesują  dowódcy!  - zniecierpliwił się Mazurek. -  
Gdzie ukrywa się Gabala? 
   -  Myślę,  że on się nie ukrywa - z dziecinną szczerością po- 
wiedział  Kozakow.  - Wczoraj przyszedł się ujawnić, miał zamiar  
pracować jako architekt. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie ko- 
misarz  Gorcew, który próbował go zatrzymać. Przypuszczam, że po  
raz drugi Gabala się nie ujawni. 
   - Przypuszczacie, czy wiecie na pewno? 
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   - Po prostu myślę! - ze złością w oczach oświadczył Kozakow. 
   - I twierdzicie, że nic nie wiecie? - indagował dalej Mazurek  
   - Nic nie wiem.  
   -  Kierownik  Urzędu Bezpieczeństwa musi wiedzieć wszystko! -  
zaakcentował  Mazurek. - Jeżeli wy nie wiecie nic, to znaczy, że  
się nie nadajecie na to stanowisko. Wasze miejsce zajmie od dziś  
porucznik Inowolak. A wy...  
   - Znaczy, że jestem wolny? - odetchnął Kozakow.  
   - Tego nie powiedziałem - pobłażliwie rzucił komisarz i klep- 
nął  w  plecy swojego sekretarza. - Przeczytajcie, co tam podej- 
rzany powiedział na końcu.  
   Sekretarz  poderwał się z krzesła i trzymając w rękach arkusz  
papieru, odczytał:  
   -  „Przyznaję  się,  że rozpuściłem załogę Urzędu Bezpieczeń- 
stwa,  aby ułatwić hersztowi bandy, Gabali Janowi opanowanie bu- 
dynku i uwolnienie więźniów. Było to uzgodnione między nami kil- 
ka  dni  wcześniej  podczas  pacyfikacji  wsi  Tarachy, kiedy to  
uprzedziłem  Gabalę  Jana,  że  oddział  KBW dokona kontroli tej  
miejscowości pod kątem jej kontaktów z bandami”. Koniec. Brakuje  
tylko podpisu.  
   Kozakow  patrzył  przed  siebie niewidzącymi oczyma. Wyglądał  
jak sparaliżowany, nie umiał wypowiedzieć ani słowa, mimo że je- 
go usta poruszały się bezszelestnie.  
   -  No widzicie? - uśmiechnął się Mazurek. - Jakie to wszystko  
proste!  Przed nami nic się nie ukryje. No, już dobrze. Podpisz- 
cie i damy wam spokój.  
   -  Niczego  nie  podpiszę! - zapiał dyszkantem Rosjanin. - To  
jest  prowokacja! To świństwo! To... - przerwał zdyszany, a jego  
szybkie  spojrzenia  odbijały się tylko od obojętnych oczu ludzi  
siedzących za szerokim biurkiem.  
   Mazurek  nachylił się Inowolakowi do ucha. Ten skinął głową i  
wyszedł.  
   -  Naprawdę  nie  chcecie  podpisać  własnych zeznań - zrobił  
zdziwioną minę Mazurek. - Więc po co zmarnowaliśmy tyle czasu?  
   -  Tych kłamstw nigdy nie podpiszę! - wycedził dobitnie Koza- 
kow.  
   Otwarły  się drzwi. Wszedł komisarz Gorcew i czterech żołnie- 
rzy w mundurach NKWD z bronią w rękach.  
   -  Towarzyszu  Gorcew - odezwał się Mazurek. - Podejrzany nie  
chce  podpisać  protokołu.  Przecież wy byliście świadkiem wyda- 
rzeń, które tu miały miejsce wczoraj. Czy tak?  
   - Tak jest.  
   - I podpiszecie protokół w zastępstwie towarzysza Kozakowa?  
   - Tak jest.  
   - Więc przeczytajcie sobie, co tu jest napisane.  
   - Wybaczcie, towarzyszu Mazurek - uśmiechnął się Gorcew. - Ja  
po  polsku  mówię, ale czytać w waszym języku jeszcze dobrze nie  
potrafię. Dopiero mnie towarzysze z centrali uczą.  
   - Nie szkodzi. Sekretarz odczyta.  
   Kozakow słuchał tylko do połowy tego wszystkiego, co mieściło  
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się  na  trzech niewielkich arkuszach papieru. Już nie miał wąt- 
pliwości,  czemu służyło to przesłuchanie. Uspokajał sam siebie,  
próbując głęboko oddychać i nie dać już poznać po sobie własnych  
emocji.  Żałował  tylko  jednego.  Mógł  przecież w jakiś sposób  
wyjść  na  swoje.  Mógł  to  zrobić jeszcze dziesięć minut temu.  
Trzeba  było tylko wyszarpnąć pistolet i strzelać. Kto wie, może  
zdążyłby  zlikwidować  wszystkich? Było pięciu ludzi. W sam raz!  
Szósta  kula dla siebie. Zyskałby przynajmniej pośmiertny szacu- 
nek  tych  nadętych Polaków, których gościł i namawiał do współ- 
pracy  jeszcze kilka dni temu. Powiedzieliby między sobą, że Ko- 
zakow  umiał odejść z honorem. Z pewnością oni także nie kochają  
tych  tutaj.  Będą jeszcze mieli z nimi mnóstwo kłopotów. A gdy- 
by... gdyby tak spróbować?...  
   Kątem oka popatrzył na czterech uzbrojonych szeregowców. Nie.  
Nic z tego nie wyjdzie. Pokpił sprawę i tyle. Wpakowaliby w nie- 
go  kilka  serii, zanim by wyciągnął rewolwer. Znał dobrze swoją  
formację.  Działa na sygnał. Bez emocji, spokojnie i pewnie. Za- 
wodowi  zabijacy. Lubią strzelać. Cel jest im obojętny. Idealnie  
wypełniają  rozkazy.  Nie  sprawiają  kłopotów, jeżeli tylko nie  
zajmują  stanowisk,  powiedzmy...  kierowników  Urzędów  Bezpie- 
czeństwa. Ich życie polega tylko na likwidowaniu cudzego życia.  
   - Towarzyszu Kozakow!  
   Głos komisarza Mazurka dotarł do niego jak zza grubej szyby.  
   -  Będziecie  teraz  pod  opieką  plutonu. Proszę udać się do  
pierwszej ciężarówki.  
   Kozakow bez oporu skierował się do drzwi. Czterech strażników 
wzięło go między siebie.  

   Pomogli  mu  wspiąć się na ciężarówkę. Szybko obliczył, że na   
deskach  ułożonych  w poprzek wozu znajdowało się pół setki żoł- 
nierzy.  Ich niebieskie czapki błyszczały  ozdobionymi na czerwono 
 otokami NKWD. Milczący, obojętni,  chłodni. Popatrzyli  
na konwojowanego człowieka jak na przedmiot.  Konwojenci  
wskazali mu miejsce na ławce i przylgnęli do niego ciasno. 
   Silnik zawarczał głośno, ciężarówka ruszyła z miejsca, biorąc  
od  razu ostry zakręt i zawracając w kierunku, z którego przyje- 
chała. Kozakow przypatrywał się żołnierzom upakowanym w mijanych  
po  drodze  samochodach.  Byli to KBW-iacy. Spojrzał spod oka na  
boki,  a następnie prawą dłoń wsunął ostrożnie za pazuchę po le- 
wej stronie. Wymacał kolbę pistoletu. Uśmiechnął się kwaśno.  
   Ziewnął  bezwiednie i zaraz poczuł się zmęczony. Samochód je- 
chał  z  regularną  prędkością  po  zaśnieżonej szosie, manekiny  
tkwiły  na swych miejscach, od czasu do czasu widać było na dro- 
dze furmankę ciągnioną przez wychudłe szkapy.  
   Jeszcze  raz  ziewnął,  nie  zasłaniając  ręką  ust. Zastanawiał się 
teraz, dlaczego akurat dla niego zarezerwowano cały samochód  
wojska. Może im się wydaje, że leśni zechcą go odbić?  

Co za cholerny los! On sam zachowywał się wprawdzie porządnie  
wobec pojmanych AK-owców, ale przecież to on wydawał  
rozkazy aresztowania zgodnie z listą, jaka została mu  
dostarczona. Co mógłby powiedzieć na swoją obronę? Wypuścił 
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porucznika Buczka. Zgodził się na weryfikację więźniów przez  
sędziego Hanika. A więc zarobił jakieś plusy! Może u leśnych miałby  
nawet więcej szans niż u tych manekinów o twarzach bez żadnego  
wyrazu? 

Usłyszał szczęk  zamków  w pepeszach. Żołnierze odbezpieczyli broń.  
Co teraz będzie? Starcie z leśnymi, czy jakiś celowy atak? Samochód   
jechał  o wiele wolniej, niż przedtem, zresztą droga pełna wybojów  
nie pozwalała na szybką jazdę.   
   Zatrzymali się na śródleśnej polance, pokrytej licznymi kopcami,  
usypanymi  przez  krety. Na razie nikt nie ruszał się z miejsca.  
Kozakow usłyszał, jak drzwi szoferki otwierają się, ktoś wyszedł  
na zewnątrz, a po kilkunastu dopiero sekundach ukazał się na tle  
tylnej klapy.  
    Twarz  Gorcewa!  Komisarz  stał wsparty na łopacie z długim  
trzonkiem. Na jego twarzy błąkał się ironiczny uśmiech.  
  - Wysiadka, kierowniku! - mruknął nie podnosząc głosu i  
wyciągnął w bok ramię z łopatą niczym sportowiec w biegu  
sztafetowym, przekazujący pałeczkę swojemu koledze.  
   Konwojenci  nacisnęli  barkami. Kozakow podniósł się i zesko- 
czył na ziemię. Wciągnął głęboki haust powietrza do płuc. Pachniało  
igliwiem. 
   Czterej  strażnicy z pepeszami gotowymi do strzału znowu oto- 
czyli  więźnia. Gorcew w milczeniu uniósł trzonek łopaty, Koza- 
kow automatycznie pochwycił go mocno.  
  - Mam sobie wykopać miejsce spoczynku? – zapytał prawie  
obojętnym głosem. 
   Gorcew  rozłożył  ręce w geście oznaczającym zarazem bezrad- 
ność i rozkaz.  
  - Twoi  przyjaciele z Armii Krajowej opuścili cię w pot- 
rzebie, Kozakow. Sam widzisz, jak to jest, kiedy człowiek wybie- 
ra niewłaściwych przyjaciół.  
   Kozakow popatrzył mu obojętnie w oczy.  
   - Oj wiem – powiedział prawie pogodnie. -  Gdzie mam kopać?  
   - Gdzie  tylko  sobie życzysz. Uszanujemy twoją ostatnią  
wolę.  
   - Chciałbym mieć trochę cienia nad głową.  
   - Dobrze. Wybierz sobie altankę! – komisarz roześmiał się  
rubasznie i spojrzał na żołnierzy. Nie odezwali się, nie  
odpowiedzieli uśmiechami. 
   Kozakow oparł stylisko o brzuch i rozejrzał się. W odległości  
trzydziestu  metrów  od  samochodu  rozciągał się niski zagajnik  
sosnowy.  
   - Tam – powiedział, unosząc wysoko podbródek. 
   Gorcew  kiwnął  przyzwalająco głową. Konwojenci poprowadzili  
więźnia tam, gdzie sobie życzył.  
   Kozakow  wbił  łopatę  w kretowisko. Zmarzlinę dało się tutaj  
skutecznie przebić. Trzydzieści centymetrów pod powierzchnią był  
już sypki żółty piasek, który miękko poddawał się ostrzu łopaty.  
   Żołnierze  stali obok siebie i gapili się w żółty piach, wybie- 
rany  spod  zamarzniętej  murawy. Gorcew dla odmiany przechadzał  
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się tam i z powrotem, jakby chciał zapamiętać to miejsce na dłu- 
żej. 
   Zaskrzeczał głośno ptak. Wszystkie głowy obróciły się w jedną  
stronę. Ta krótka chwila wystarczyła, by wsunąć rękę do kieszeni  
i odciągnąć kurek bezpiecznika. A potem znowu odrzucanie ziemi w  
jednostajnym rytmie. Kilku żołnierzy wylazło z naczepy i spoglą- 
dało  nieufnie  w  las,  ale  reszta wciąż siedziała na deskach.  
   Zbliżył się Gorcew. Stanął pomiędzy nim a konwojentami i po- 
patrzył z zainteresowaniem w dołek.  

- No... ładnie, kierowniku! Głębokość  prawie  dobra.  I  cień  
          jest taki, jak trzeba. Jeszcze trochę i będzie koniec tej harówki.  
          Wiesz sam najlepiej, że NKWD nie lubi zostawiać śladów.  

Nie odpowiedział. Nie wiadomo skąd przypomniała mu się  
pełna nienawiści wypowiedź sędziego Hanika: „Był faszyzm czarny,  
a teraz pan wprowadził tu faszyzm czerwony”. Tfu! Gdyby on 
wiedział! Ciekawe, jak zareagowałby sędzia i ci wszyscy burżuje,  
gdyby  ujrzeli byłego kierownika Urzędu Bezpieczeństwa  
kopiącego własny grób? Czerwony faszyzm! Dlaczego właśnie  
jemu przypisywali coś takiego? Wypełniał tylko rozkazy, jego 
matką jest Polka, a zacofany ojciec nigdy nie aprobował  
porewolucyjnej ideologii, aż wreszcie sam za nią zginął na polu 
walki. 

Dlaczego zgodził się objąć stanowisko szefa Urzędu Bezpieczeństwa 
w sporym powiatowym mieście? Czy tylko dlatego, że groziły mu 
poważne rozmowy z poważnymi towarzyszami za nieświadome  
podprowadzenie oddziału pod lufy Waffen SS? Czy dlatego, że  
wtedy przeżył? 

Nie było wyjścia. Ani wtedy, ani teraz… Czerwony faszyzm!...  
Niech tak będzie! Ale nikt nie powie, że Kozakow dał się  
poprowadzić na śmierć jak baran. Trochę szacunku, panie sędzio! 

  Gorcew stał na krawędzi dołu i przenosił swój ciężar rytmicz- 
nie  z  palców  na  pięty, z pięt na palce. Jeszcze minuta, może  
dwie  i  komisarz  wyda  odpowiedni  rozkaz. Strażnicy stali jak  
przyrośnięci  w  miejscu, skąd nietrudno będzie trafić nawet bez  
specjalnej przymiarki, nawet z zamkniętymi oczyma.  
   Nabrał tyle piachu na łopatę, ile tylko się dało. Zamarkował  
płytki zamach na drugą stronę, zatrzymał ruch w połowie  
drogi  i  gwałtownym  pchnięciem  sypnął całą zawartość prosto w  
twarze Gorcewa i stojących za nim żołnierzy. Rewolwer wsunął mu  
się  w  garść  tak  szybko, że tamci nie zdążyli jeszcze opuścić  
rąk, którymi odruchowo zasłonili oczy.  
   Gorcew stoczył się bez jęku do leśnego grobu. Dwaj konwojen- 
ci  osunęli  się  tak  pechowo na swoich kolegów, że zanim tamci  
uwolnili  zablokowane lufy, otrzymali dwa śmiertelne postrzały i  
w  spazmatycznym skurczu runęli do przodu, wprost na ciało Gor- 
cewa, tworząc naturalną osłonę dla padającego na twarz Kozakowa.  
   Dopiero  teraz  zareagowali  wartownicy, otaczający samochód.  
Serie  ołowiu  dziurawiły śnieg, piach, ciała żołnierzy leżących  
na  skraju wykopu. Kozakow wyszarpnął pepeszę spod najbliżej le- 
żącego  ciała.  Wypchnął  nieżywego  komisarza  przed  siebie  i  
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oparłszy lufę pomiędzy jego głową a barkami, nacisnął spust.  
   Czterej strzelcy zginęli już w ciągu następnych kilku sekund.  
Kozakow obniżył kolbę, lufa ustawiona była teraz na wprost plan- 
deki  i  klapy,  przez  którą próbowali wydostać się na zewnątrz  
nieruchomi dotychczas enkawudyści. Odcinek trzydziestu metrów 
nie stanowił dla Kozakowa odległości, z której często się chybia. 
Tym bardziej, że broń leżała wygodnie na podpórce,  wprawdzie 
nietypowej,  ale gwarantującej bardzo istotny komfort   
podczas naciskania spustu. Zielona plandeka nie gwaran- 
towała żadnej osłony. Ci, którzy nie zdążyli wyskoczyć, walczyli  
o pozycję najbliżej podłogi. Gdyby się tylko dało, zapewne wesz- 
liby pod podłogę.  
   Pusty  magazynek  zakończył  pierwszą  rundę. Kozakow wysunął  
szybko  ramię  w bok, sięgnął po drugą pepeszę. Jak to dobrze, że  
ci chłopcy do końca nie rozstawali się z bronią. Oj, nie jest dobrze! 
Ten drugi drań upadł wprawdzie głową tuż przy zapiaszczonym 
kancie, ale w trakcie upadku musiał odchylić ramiona do tyłu, 
bo jego pepesza znajdowała się poza zasięgiem ręki Kozakowa. 

Trudno. Każda chwila jest droga. Broń trzeba zdobyć, póki tamci  
jeszcze nie wiedzą, czy ma naboje, czy tylko czeka, aby podeszli 
bliżej. 

Teraz!... Bardzo źle. Nie odczuwał bólu, ale wiedział już, że  
dosięgły go cztery kule. Jedna w szyję, a trzy w lewe ramię. Poczuł  
niezrozumiały, nawet dla samego siebie, podziw. Dobrze strzelają,  
psie syny. A jaki mają szybki refleks! 

Zacisnął zęby. Nic z tego, moi drodzy! Moi drodzy?  To wcale 
 nie tak! Czerwoni faszyści, ot co! O mało się nie roześmiał. Sędzia 
Hanik miał chyba rację. Coś w tym jest, ale na razie nie ma czasu  
na rozważania. Na razie tylko krew jest czerwona. 
No, no, no! Trzeba tylko sprężyć się w najlepszym momencie  
i szybko sięgnąć po broń. Oj, nie będzie wam łatwo!  

Jedyną myślą, jaka mu teraz przyświecała, była chęć zabicia 
jak największej liczby tych manekinów, którzy sami zostali  
wychowani w duchu zabijania. Job wasza mać! Przyciągnąć  
pepeszę! Przyciągnąć ją zanim w ogóle będzie w stanie jeszcze się 
 ruszyć. 
   Krew płynąca z szyi zalała mu już cały mundur na piersi. Pod- 
 parł zdrowym barkiem korpus Gorcewa i osłaniając własną głowę,  
wychylił  się w kierunku pepeszy. Poczuł prawie na sobie grad 
 kul, jakie  weszły w ciało komisarza. Co za przeżycie! Ale oczy  
Kozakowa jaśniały już radością. Zwalił się na dno dołu razem  
z upragnioną bronią.  

- Jeszcze zobaczycie, psy, co potrafi towarzysz Kozakow! –  
mruknął wyszczerzając zęby w upiornym uśmiechu. 
   Lewą ręką nie mógł prawie ruszać. Przy pomocy kolana i prawe- 
go  ramienia  ustawił  pepeszę na ciele jednego ze swoich konwo- 
jentów.  
   Tymczasem żołnierze zdążyli już wyskoczyć z samochodu i teraz  
strzelali do  niego  w  pozycji  leżącej, kryjąc się za kołami ciężarówki.  
Dostrzegł  to przez szczelinę pomiędzy ciałami zabitych. Jeszcze  
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raz  się uśmiechnął i przesunął lufę na wprost pokrywy silni- 
ka. Samochód stał bokiem do niego, niełatwo było trafić 
w przewody wypełnione benzyną, ale tego dnia skazany na śmierć 
kierownik polskiego UB, Kozakow miał wyjątkowe szczęście. 
Płomień wytryskującej w górę benzyny zabłysnął już po pier- 
wszej  krótkiej  serii. To nic, że jednocześnie poczuł uderzenie 
w prawy bark i policzek. Najważniejsze, że wszystkie te psie syny, 
które przeżyją dzisiejszy dzień, będą musieli wędrować do domu  
na piechotę!  

Siły Kozakowa topniały szybko, a jednocześnie piersi rozsadzała  
dzika, nieokreślona radość. Pociągając za  spust, najpierw  
uśmiechał się, a potem charczał radośnie, na tyle głośno, na ile  
pozwalał mu tryskający z szyi strumień krwi.  

W pewnej chwili ogarnął go entuzjazm. Czuł, że za chwilę umrze,  
ale przecież gdyby mu dano niekończącą się taśmę z amunicją, jego 
żywot trwałby wiecznie. 

- Czerwony faszyzm! – zawył chrapliwie po kolejnym uderzeniu 
w szyję i uniósł broń prawą ręką, opierając lufę na niewrażliwym 
już na ból lewym łokciu. 
   Wstał,  nie  przestając  strzelać.  Wstąpił  na  ciała swoich  
 prześladowców,  wyszedł z dołu i poszedł wprost na płonącą cię- 
żarówkę.  
   Mordercza kanonada zatrzymała go w miejscu jak betonowa  
przeszkoda. Już nie potrafił policzyć kul, które rozdarły mu ciało. 
Bólu nie czuł, bo nie mógł czuć. Był sitem, w którym kule dzwoniły 
o kule.  

Jedna z serii powaliła go wreszcie na kolana. I wtedy 
 jakiś skurcz  poruszył  raz  jeszcze  wskazujący palec prawej dłoni.  
A tamci akurat wspierali się na rękach i prostowali sylwetki...  
   Z  kolan upadł na twarz. Broń przestała strzelać, wyleciała z  
bezwładnych  rąk  na  zdeptany śnieg, zresztą nieskuteczna już i  
wypluta  z  kul.  Z  przeciwnej strony podniosło się kilkanaście  
postaci.  Szły  naprzód  i  nie przestawały strzelać do leżącej  
ofiary.  
   Na  małej, białej od śniegu polance, na tle gęstego zagajnika  
zielonych sosen, pod żywym, niebieskim niebem stosy nieruchomych  
postaci skuwał na zawsze czerwony łańcuch krwi.  
======== 

Fragment tomu drugiego 
                                                                            Mirosław Prandota 
 


