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Rozdział pierwszy
Firma Garczyńskiego. Elżbieta i Alfred. Stefan. Inga za-
daje pytania. Dlaczego Niemcy nienawidzą Żydów. Po-
wrót Anki z Koszyków. Tadek na Rakowieckiej. Wizyta

na Szucha.

Konstanty Andrzej Garczyński, od września 1939 roku
były ziemianin, nie miał wielkiej głowy do interesów — ra-
czej silną skłonność do filozofii. Jednak radził sobie nie naj-
gorzej w okupacyjnej rzeczywistości warszawskiej dzięki
swej inteligencji, biegłej znajomości niemieckiego i dobre-
mu zdrowiu. Gdy w lecie 1941 roku Niemcy zmienili sposób
eksploatacji getta z otwartej grabieży na kapitalizm kontro-
lowany, Garczyński zorganizował firmę współpracującą
z zakładem rzemieślniczym Jakuba Gurowskiego z getta,
która daje mu zyski, a Gurowskiemu i jego pracownikom
utrzymanie. Firma ta jest również przykryciem współpracy
konspiracyjnej obu partnerów. Garczyński jest agentem
kontrwywiadu Armii Krajowej, a Jakub Gurowski, były żoł-
nierz Wojska Polskiego, należy do konspiracji żydowskiej
w getcie, która nazywa się Żydowska Organizacja Wojsko-
wa. Przed wojną był on członkiem partii Żabotyńskiego
oraz właścicielem zakładu produkującego galanterięmeta-
lową na ulicy Grzybowskiej w Warszawie. Miejsce to znala-
zło się w obrębie getta i dlatego narodził się pomysł, aby
częściowo rozgrabiony przez Niemców zakład uruchomić
i zlecaćmu produkcję siatki ogrodzeniowej z drutu. Gurow-
ski za spore pieniądze załatwiłwięc sobie w Judenracie kon-
cesję na produkcję tej siatki z powierzonego materiału.

Garczyński mieszka w swej firmie na ulicy Czerniakow-
skiej, nieopodal fabryki drutu, w której kupuje materiał do
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produkcji siatki. Drut do getta zawozi firma transportowa
Alfreda Kestnera, który dysponuje jedną ciężarówką. Kon-
cesję na kupno reglamentowanego drutu, Garczyński był
w stanie sobie załatwić dzięki protekcji urzędnika działu
administracyjnego policji niemieckiej na Szucha, gdzie też
sprzedaje część wyprodukowanej siatki, która jest teraz
bardzo poszukiwanym towarem. Warszawiacy bowiem
masowo zakładają w miejscu trawników ogródki warzyw-
ne przy domach, aby się lepiej wyżywić. Garczyński przy-
jeżdża co najmniej trzy razy w tygodniu do getta ciężarów-
ką, którą prowadzi Alfred, bo zakład produkuje niemal całą
dobę zatrudniając pracowników na zmiany.

W czasie gdy pracownik Garczyńskiego, Waldek, rozła-
dowuje zwoje drutu, a potem załadowuje rulony siatki
ogrodzeniowej na ciężarówkę, Garczyński wysłuchuje pil-
nie nowych informacji o działalności Sowietów w getcie.
Potem płaci Gurowskiemu zarówno pieniędzmi, jak i le-
karstwami przewiezionymi w kieszeniach trzech męż-
czyzn, nie mówiąc o ich niezwykle solidnej wałówce.
W ten sposób żywi rodziny pracowników oraz szefa, co
jest korzystne dla obu stron, bo Garczyński sprzedając
siatkę pod Warszawą jednocześnie kupuje tam o wiele
tańszą żywność. Rachunki za wykonaną usługę wskazują
na wyzysk wołający o pomstę do nieba, ale chodzi o to,
aby zapłacić jak najmniejsze cło od każdego przywożone-
go i wywożonego z getta towaru, jakie pobiera niemiecki
zarząd gospodarczy getta, czyli Transferstelle. Taki spo-
sób płatności jest także korzystny dla Gurowskiego i jego
pracowników, bo żywność w getcie jest droższa niż po
aryjskiej stronie Warszawy i często jej brakuje, a lekar-
stwa są jeszcze droższe. Rachunki są zaniżane nie tylko
ze względu na cło: Garczyński daje Gurowskiemu do ręki
sześćset złotych tygodniowo, z czego sto złotych idzie na
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żydowskie Pogotowie Ratunkowe za „ochronę”. W tej
sprawie nikt nawet nie dba o pozory. Wiadomo że to ha-
racz, który płacą sklepikarze i rzemieślnicy, a pieniądze
płyną do twórcy i zarządcy Pogotowia — Abrahama Gan-
cwajcha. Najlepiej poinformowani wiedzą, że większość
tych pieniędzy trafia do Brandta — szefa gestapo na ob-
szar getta, dla którego Gancwajch pracuje.

Właściciel ciężarówki, Alfred, nie wie nic konkretnego
o misji Garczyńskiego oprócz tego, że zawsze musi daćmu
priorytet przed innymi klientami. Alfred chętnie udostępnia
swe kieszenie do przemytu lekarstw, ponieważ przy prze-
kraczaniu granic getta nigdy nie są rewidowani, gdyż jest
on volksdeutschem, poza tym napis na drzwiach szoferki
jest po niemiecku. Z tego też powodu wachman na bramie
wjazdowej do getta nie przyczepi się do wałówki trzech fa-
cetów w szoferce, więc Alfred nie ma żadnych obiekcji,
a nawet ma satysfakcję, że może pomóc bez ryzyka.

Jest czerwiec 1942 roku. Przy małym stole wciśniętym
do małego pomieszczenia służącego za kantorek szefa, vis-
à-vis Gurowskiego siedzi Garczyński.

— Kartin, Cymerman i Włosko wpadli na bramie w so-
botę, gdy chcieli wywieźć maszynę drukarską — powie-
dział Gurowski nie odrywając się od pisania rachunku za
zabieraną siatkę.

— Zabili ich? — spytał Garczyński.
— Nie, tylko aresztowali. Gestapo czekało na nich, więc

na pewno był donos. Widać, że robi im się ciasno.
— Więc mamy skutki rozbudowy konspiracji za wszelką

cenę— powiedział Garczyński.
— Ale za to już chyba wszyscy w getcie uważają, że tyl-

ko Sowiety mogą coś dla nas zrobić — odparł Gurowski,
przesuwając rachunek w stronę Garczyńskiego.
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—Ortodoksyjni też?
— Szczerze mówiąc, w tym nie mam orientacji — od-

parł Gurowski — za to jak chodzi o Bund, to tylko ich „gó-
ra” jeszcze się opiera, a szeregowi bundowcy są po stronie
Sowietów, szczególnie od ostatniej masakry. Oni już dali
sobie wmówić, że po zwycięstwie Sowietów nie będzie an-
tysemityzmu, bo będzie równość we wszystkim.

— A jest coś nowego z tym Blokiem Antyfaszystow-
skim? — spytał Garczyński.

— Formalnie brakuje tylko Bundu: wszyscy wierzą, że
w tym roku będzie koniec wojny, bo Sowiety przełamią
front — Gurowski rozpakował jedną z wałówek przywiezio-
nych przez Garczyńskiego i ułamał sobie kawałek kiełba-
sy — agitka pepeerowców na podjęcie walki już teraz trwa
nieprzerwanie, ale nie wiemy nic nowego o uzbrojeniu.
Chyba nie rozwijają się.

— Czy to jest możliwe, że nie macie dojścia do ich bojó-
wek?

— Raczej w to wątpię, bo logika komunistów jest taka:
najpierw zmontować jak najszerszy front polityczny, który
łączy stawka na Sowiety. Moim zdaniem chcą wykończyć
propagandowo Bund, i to im wychodzi bez wysiłku, bo lu-
dzie nienawidzą Judenratu prawie tak samo jak Niemców,
bo Judenrat to kapitaliści, którzy robią majątki na nowo,
wysługując się Niemcom kosztem reszty getta. Trudno so-
bie wyobrazić lepszą sytuację dla komunistycznej propa-
gandy, gdy bogaci żrą w restauracjach, a nędzarze umiera-
ją na ulicach. Bund musi przegrać do końca.

— To kto teraz będzie rządził u komunistów, skoro Kar-
tin skończony? — spytał Garczyński.

— Na pewno ten Finkelsztajn. — Gurowski wziął nóż,
odkroił sobie mały kawałek marmolady z bloku i zjadł z no-
ża, nie dotykając go palcami.
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— A o tym Glebowie, czy Chlebowie, nic? — spytał Gar-
czyński.

— Nic. Wygląda na to, że wyniósł się, albo zszedł głę-
biej, bo ludzie Gancwajcha wchodzą teraz do każdego
mieszkania i biorą haracz „od każdego według jego możli-
wości”. Bogatsi płacą regularnie. I z tego również powodu
ludzie nienawidzą Judenratu, bo nie wiedzą, że Pogotowie
to Gancwajch, który chce Czerniakowa wygryźć ze stanowi-
ska, a myślą, że to Judenrat jest winien, czyli Czerniakow.
A ci co wiedzą, że to Gancwajch jest szują, rozpowiadają,
że Niemcy kłócą sięmiędzy sobą o władzę nad gettem: ad-
ministracja z gestapo, to znaczy Auerswald z Brandtem. Bo
Czerniakow z Brandtem jeszcze nigdy niczego nie załatwił,
a z Auerswaldem i z Leistem, prawie wszystko. A Auer-
swald popiera Czerniakowa, a Brandt Gancwajcha.

— Więc jednak Czerniakow stara się zrobić coś dla
wszystkich?

— Przecież on musi robić co mu każą Niemcy — to oni
kazali mu założyć bank zamiast wydziału rozrachunkowe-
go gminy. A że ulokowali się tam krewni i znajomi całego
Judenratu, to nie jest wina Czerniakowa. Moim zdaniem,
gdy Niemcy wyciągną ukryte kapitały od bogatych,
to w końcu przejmą wszystko. Bo Bischof to bankowiec,
a Palfinger chciał tylko rabować. To oczywiste, że Bischow
chce, aby Żydzi mogli oficjalnie prowadzić swoje interesy
po to, aby wpuścili w nie ukryte kapitały i zapasy. Mówiłem
panu, że zlikwidował „Trzynastkę” Gancwajcha i zniósł
wszystkie ograniczenia posiadanych przez Żydów pienię-
dzy. Ale przecież ograniczeń na żywność nie znieśli, więc
cała ta lipa — notariusz z Warszawy do zakładania spółek,
szkoły, teatry, kawiarnie, Melody Palace i inne bzdury —
będzie się kręcić, dopóki będzie produkcja dla Niemców.
Poza tym, jak panu mówiłem, agenci „Trzynastki” przeszli
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do Pogotowia Ratunkowego Gancwajcha. Więc chyba
wszystko jasne, nie uważa pan?

— I co w końcu zrobią według pana? — Garczyński, wi-
dząc, że Gurowski wytarł palce w ścierkę, podsunął mu do
podpisania pokwitowanie odbioru drutu.

— Jeżeli to wszystko ma być logiczne, to albo żywność
i lekarstwa muszą być dopuszczone do getta, bo inaczej
będą epidemie, albo… wywiozą niepotrzebnych do pro-
dukcji.

— W takim razie muszę przygotować na wsi kryjówkę
dla pana. Może dałoby się też wywieźć najważniejsze na-
rzędzia.

— Ja z moim wyglądem poza gettem nie mam szans —
powiedział Gurowski z przekonaniem — ja jestem meta-
lowcem — zawsze znajdę miejsce przy produkcji dla Wehr-
machtu. Po co ma pan ryzykować, że byle kto doniesie
i pójdziemy do piachu? Przecież jak znikną narzędzia i ja
z rodziną, to doniosą do gestapo, które zacznie przede
wszystkim podejrzewać pana, prawda?

— Niech pan się dobrze namyśli — odparł Garczyń-
ski — mogą wywieźć panu żonę i dzieci. A wszystko co
Niemcy dotąd robili na wschodzie, świadczy o tym, że nie
ma żadnej gwarancji przeżycia, nawet pracując dla Wehr-
machtu.

— Na wschodzie nie było fabryk, tylko biedota, a poza
tym liczyli na blitzkrieg z Sowietami, jak zawsze przed-
tem. A tu wojna trwa nadal, więc nie mogą się pozbywać
lekkomyślnie fachowców. Przecież cholernie brakuje im
wykwalifikowanej siły roboczej, a już majstrów i inżynie-
rów metalowców to najbardziej. Biedotę i inteligencję
może i wykończą, ale fachowców nie.

— Sam pan sobie jednak zaprzecza — powiedział Gar-
czyński — bo jeżeli wygrają, to i fachowcy żydowscy prze-
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staną być potrzebni, a jak przegrają, to też zdążą was wy-
kończyć. Niech pan przemyśli sprawę, to trzeba dobrze
przygotować.

— Wiem, ale moja żona nie chce siedzieć w jakiejś piw-
nicy, czekając na gestapo. Teraz mamy nieźle dzięki panu
i ona myśli, że tak dotrwamy do końca wojny. A po aryj-
skiej stronie nigdy nie wiadomo, czy dożyje się jutra z mo-
im wyglądem i wiadomo czym jeszcze. A poza tym prze-
cież nie zabiją całego getta.

— Niech pan się zastanowi. Ja wiem, że nikogo nie da
się na siłę uszczęśliwić, ale to co pan mówi, według mnie
oznacza jedno: po wyciągnięciu kapitałów przestaniecie
być potrzebni. A na ile Niemcy będą chcieli wykorzystać
wykwalifikowaną siłę roboczą, to ja nie wiem i na tym nie
opierałbym swej egzystencji — zakończył Garczyński wsta-
jąc. Podali sobie ręce i Garczyński wrócił do ciężarówki,
w której czekali Alfred i Waldek.

Ruszyli w stronę biura Transferstelle, aby zapłacić cło
od wywożonej siatki i przywiezionego drutu. Garczyński
mimowolnie zaczął się zastanawiać dlaczego gestapo nie
pozwoliło Kartinowi wywieźć maszyny drukarskiej, aby wy-
śledzić ich kontakty poza gettem. Od czasu, gdy w styczniu
tego roku komuniści wydali swój manifest w jidysz, rów-
nież Niemcy zorientowali się, że agentura sowiecka jest
w getcie i zaczęła grać pierwsze skrzypce. Ale dlaczego zła-
pali ich, zamiast śledzić?

Ciężarówka zwolniła na ulicy Leszno, z trudem przebija-
jąc się przez tłumy wynędzniałych ludzi, więc cisza w szo-
ferce zaczęła nieco uwierać.

— Żabotyński miał rację, ostrzegając proroczo Żydów
przed Niemcami. Ale to było chyba i tak za późno — zagaił.
Alfred chętnie podjął temat:
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— Pamiętam, że nasz transatlantyk woził Żydów na
okrągło z Konstancy w Rumunii do Hajfy w Palestynie.
W gazetach było o tym stałe ogłoszenie. Kto wie, może jed-
nak to jemu właśnie wielu Żydów uwierzyło?

Ciężarówka przystanęła, bo tłum zgęstniał jeszcze bar-
dziej. Siedzący pośrodku Waldek włączył się do rozmowy:

— Ślepy i głuchy by się połapał, że Hitler chce ich wy-
kończyć, ale co taka biedota jak ci — wskazał głową na ob-
darte postaci z trudem przyspieszające kroku aby zejść
z jezdni — mogą zrobić? „Jak się nie ma miedzi, to się
w getcie siedzi”.

— Jednak wielu Żydów miało dosyć pieniedzy aby wyje-
chać — odparł Alfred — jeszcze wiosną czterdziestego wy-
jeżdżali legalnie z Orbisem do Włoch i innych krajów. Wiza
wyjazdowa kosztowała na Szucha sto złotych. Pamiętam
kolejki po kilkaset metrów po wizę. Żydzi są przyzwyczaje-
ni do pogromów, ale też myśleli, że zawsze można wyje-
chać. Nie przewidzieli, że Niemcy zamkną getto. Pytanie,
co oni teraz z nimi zrobią, bo wszystkich tutaj chyba nie za-
głodzą na śmierć?

Jakby na potwierdzenie tych słów zobaczyli siedzącą na
chodniku pod ścianą gmachu sądów dziewczynkę, może
sześcioletnią, wycieńczoną z głodu, która jęczała jakby bez-
głośnym płaczem. Po obu jej stronach leżały maleństwa
w wieku dwóch albo trzech lat, z których jedno miało jesz-
cze w oczach resztki życia, a drugie leżało nieruchomo
z zamkniętymi oczami.

— Nie mamy nic do jedzenia — zauważyłWaldek.
— Można jej dać pieniądze — powiedział Alfred, zatrzy-

mując i tak wlokące się auto.
— Zabiorą jej — odparł Waldek — najlepiej kupić coś

do jedzenia i dać jej w powrotnej drodze.
— Też jej zabiorą— powiedział Alfred.
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—Moglibyśmy przypilnować aż zjedzą. I parę groszy
można jej przy tym dać, a jak jej zabiorą, to trudno — pod-
sumowałWaldek.

Alfred ruszył i jechali teraz w milczeniu. Garczyński wró-
cił do swych rozmyślań. Gurowski jesienią poinformował,
że w getcie przebywa oficer NKWD, niejaki Glebow, czy
Chlebow, który zaczął organizować komunistów w grupy
dywersyjno-bojowe mające dokonywać w Polsce zama-
chów na Niemców. Komenda Główna uznała, że Sowieci
mogą dążyć do rozpętania spirali terroru, który doprowa-
dzi do wybuchu powstania. Oczywiście zapłaciliby za to Po-
lacy. Dokładnego miejsca pobytu Glebowa nie udało się
ustalić. Na początku 1942 roku słuchy o nim zanikły, poja-
wił się za to zrzucony przez Sowietów Kartin oraz Finkelsz-
tajn vel Lewartowski, dobrze znany przedwojenny działacz
komunistyczny. Teraz Kartin został wyeliminowany.

„Wygląda na to — pomyślał Garczyński — że gestapo
ich osaczyło, ale dlaczego nie pozwolili im wyjść, aby wy-
śledzić ich kontakty poza gettem?”

*

W domu przy ulicy Nowogrodzkiej 6 w Warszawie,
w mieszkaniu należącym do Alfreda Kestnera mieszka jego
żona Elżbieta wraz z osiemnastoletnim synem Tadkiem
i córkami: dwudziestoletnią Anką i trzynastoletnią Ingą.
Małżonkowie Kestner mają niemieckie korzenie, władają
biegle niemieckim, są wyznania ewangelicko-augsburskie-
go, ale w ogóle nie czują się Niemcami. Ich młodsze dzie-
ci nie znają nawet kiepsko języka swych przodków, tylko
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najstarsza Anka zna go nieźle, bo dobrze uczyła się w gim-
nazjum, w którym jej matka była nauczycielką niemieckie-
go i francuskiego. Alfred został jednak volksdeutschem,
ale ma też pewne znajomości z podziemiem, które traktuje
go jako człowieka współpracującego, a decyzja o wypełnie-
niu ankiety „na Niemca”, została tam wcześniej zaaprobo-
wana. Alfred nie bierze jednak udziału w żadnych ryzykow-
nych przedsięwzięciach. Taka była umowa od początku. Po
prostu jest zawsze do dyspozycji ze swoją ciężarówką. Al-
fred nie lubi ryzykować; przeciwnie — lubi się zabezpieczać
na wszystkie strony. Czasami dobrze zarabia na węglu sku-
pionymw lecie od chłopów, którzy sprzedają legalnie swoje
nadwyżki, bo to nie jest zabronione. Mógłby zbić majątek
przywożąc mąkę ze wsi do Warszawy, ale to jest nielegalne,
więc nie ryzykuje. Jakiś czas temu wszedł w spółkę ze znajo-
mym sprzed wojny, Wernerem, który też jest volksdeut-
schem, tylko że całym sercem po stronie Niemców. Alfred
tłumaczył się żonie, że nie stać go na wynajęcie siedziby dla
własnej firmy, a potrzebował warsztatu gdzie jego mecha-
nik mógłby naprawiać ciężarówkę, a przede wszystkim, że
chce się zabezpieczyć przed konfiskatą ciężarówki przez
Niemców, wchodząc w spółkę z Wernerem, który ma „bar-
dzo mocne” znajomości.

Od jakiegoś czasu Alfred ma kochankę, dlatego prawie
już nie zagląda do swego mieszkania, bo woli mieszkać
u niej, na Pradze. Z tego powodu atmosfera na Nowo-
grodzkiej jest ciężka.

Pomimo swego wzrostu i nordyckiej fizjonomii, Alfred
wyglądałby przy Elżbiecie nieciekawie, raczej jak dorodny
wieśniak, gdyby nie to, że zawsze jest starannie uczesany,
a gdy nie pracuje nosi przyzwoity garnitur. Z wyglądu jest
typowym Niemcem, natomiast Elżbieta wcale nie wygląda
na Niemkę. Elżbieta pracuje w Zarządzie Miasta w wydziale
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oświaty i to pozwala jej związać koniec z końcem. Nie stać
jej jednak na wyprowadzkę wraz z dziećmi z mieszkania
męża, z którym najchętniej rozwiodłaby się i zerwała
wszelki kontakt, pomimo że teraz odnoszą się do siebie
poprawnie, szczególnie przy dzieciach.

Gdyby ktoś dowiedział się, że Elżbieta jest zdradzana,
zdziwiłby się. Mimo swych czterdziestu dwóch lat wygląda
ona jeszcze całkiem młodo, choć gniecie ją ciężar życia pod
okupacją. Jest nie najgorzej ubrana, bo zapas ubrań
z przedwojennych dobrych czasów jeszcze w zupełności jej
wystarcza, a nawet starcza na przeróbki dla Anki i Ingi.
Największą uwagę przykuwają jej duże ciemnobrązowe
oczy i niemal czarne włosy. Na szczęście nos ma prosty
i niewielki, bardzo kształtne „aryjskie” uszy, więc posądze-
nie, że jest Żydówką jej nie grozi. Ma zresztą zachowane
księgi rodzinne (urkundenbuch), mnóstwo fotografii, me-
tryk i dokumentów rodzinnych wszelkiego rodzaju, tak że
z łatwością mogłaby dowieść niemieckiego pochodzenia
z dziada pradziada. Jej klasyczna figura być może jest na-
znaczona małą nadwagą, przy której zachowuje smukłe
dosyć łydki. Gdyby tylko chciała, to ze swym średnim wzro-
stem i dużym biustem mogłaby jeszcze niejednemu męż-
czyźnie zawrócić w głowie. Wygląda trochę na Włoszkę.
Gdy się nie denerwuje, jej duże oczy patrzą uprzejmie, nie-
mniej jakoś z głębi, co zawsze dodaje jej egzotycznego cza-
ru. Problemy zaczynają się, gdy ktoś ją wyprowadzi z rów-
nowagi, a to niestety zdarza się zbyt często, bo Elżbieta ma
nadczynność tarczycy od kiedy Alfred ją zdradza. Jest jed-
nak również druga ważna przyczyna problemów z nerwa-
mi: Elżbieta stawia ludziom zbyt wysokie moralne wyma-
gania. Nic więc dziwnego, że uważają ją za konfliktową.
Ponieważ mówi to, co myśli, krewni oskarżali ją o wywoły-
wanie niesnasek na rodzinnych spotkaniach, więc doszło
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do tego, że tylko brat Stefan, który jest starym kawalerem,
ją odwiedza.

Nigdy nie przyszło jej nawet na myśl przyznanie się do
narodowości niemieckiej, bo od zawsze czuła się stupro-
centową Polką. Jeśli chodzi o Żydów, to przed wojną sto-
sunek Elżbiety do nich cechowała nieufność i co najmniej
rezerwa. Teraz, gdy wszyscy Żydzi zostali przez Niemców
pozbawieni ludzkich praw i zamknięci w getcie, rezerwa
ustąpiła współczuciu. Elżbieta zawsze uważała siebie za
osobę przede wszystkim kulturalną, o wyważonych poglą-
dach i gdyby ktoś ją posądził o antysemityzm, obraziłaby
się. Ma w domu sporo niemieckich książek, które sąsia-
dują z literaturą polską wielkiego i mniejszego formatu,
a także z podstawowymi dziełami literatury francuskiej,
zarówno w języku oryginału jak i w tłumaczeniach,
a prócz tego nuty: utwory wokalne z towarzyszeniem for-
tepianu. Jest to pozostałość po jej wielkiej młodzieńczej
namiętności: gdy dosyć wcześnie odkryto u niej talent,
Elżbieta postanowiła zostać diwą operową. Pobierała lek-
cje śpiewu, ale gdy pojawił się Alfred, sprawy skompliko-
wały się w dość prozaiczny sposób i (nie wdając się
w szczegóły) Elżbieta wyszła za Alfreda, a wkrótce urodzi-
ła im się Anka. Elżbieta nigdy później nie wracała już do
tematu swej młodzieńczej namiętności i nigdy nie myślała
o tym aby któraś z jej córek zrealizowała jej niespełnione
marzenia.

Co myśli Elżbieta o swoim mężu, który „zapisał się na
Niemca”? Po pierwsze, skreśliła Alfreda w ogóle jako swe-
go męża, a podpisanie volkslisty traktuje podobnie jak
zdradę małżeńską. (Elżbieta nie wie, że Alfred współpracu-
je z AK).

Nie bardzo wiadomo, co dokładnie myśli Elżbieta
o swym niemieckim pochodzeniu. Wiadomo natomiast, że
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woli Fausta w wersji muzycznej Gounoda od oryginału Go-
ethego. Nie jest zawziętym melomanem, jak można
by przypuszczać, ale przed wojną systematycznie chodziła
do opery, dokąd zabierała swoje dzieci, „aby ukształtować
od początku ich dobry gust”. Gdyby teraz miała więcej pie-
niędzy, to na pewno chodziłaby do lokalu „Gastronomia”
na rogu Alej Jerozolimskich i Nowego Światu, gdzie Adam
Didur zorganizował namiastkę sceny operowej i gdzie wy-
stępują również Ada Sari i Ewa Bandrowska-Turska. Można
by zaryzykować twierdzenie, że Elżbieta szczerze woli dzie-
ło Gounoda od dzieła Goethego nie tylko dlatego, że
w młodości marzyła o karierze divy, ale też dlatego, że ser-
cem blisko jej do przedwojennej elity ziemiańsko-arty-
stycznej, która zawsze była zdecydowanie frankofilna.
A Goethe to jednak Niemiec. Przedwojenne ciągoty do sfe-
ry ziemiańskiej, obecnie przejawiają się u niej w demon-
stracyjnej pogardzie dla wszelkich kalkulacji podszytych
wygodnictwem i strachem.

*

Jest piąta po południu. Czerwcowy upał. Tadek i Anka
poszli na Koszyki po zakupy. W domu jest Elżbieta z Ingą.
Właśnie wpadł z wizytą starszy brat Elżbiety, stryj Stefan.
Elżbieta stawia na stole wielką wazę z zupą pomidorową
i kładzie duży okrągły chleb na desce do krojenia. To jest
dzisiejszy obiad całej rodziny, z tym że chleba musi star-
czyć także na śniadanie. Talerz dostaje tylko stryj Stefan.

— My zjemy gdy wróci Anka z Tadkiem — mówi Elż-
bieta.
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—Nie jestem głodny — Stefan wymawia się tylko pro
forma, wiedząc, że i tak jedzenie go nie minie. Elżbieta
nalewa mu pełny talerz i kroi trzy kawałki chleba. Stefan
je zupę, ale pokrojony chleb kończy mu się w połowie ta-
lerza. Elżbieta stawia na stole swoją „herbatę” z suszo-
nych obierek jabłkowych i kroi następne trzy kawałki dla
Stefana.

— Świetna zupa — mówi Stefan, więc Elżbieta dolewa
mu do pełna i znowu kroi trzy pajdy, bo jakby ukroiła dwie,
to może znaczyłoby, że żałuje bratu, a tak nie wypada.

— A dla was starczy? — pyta Stefan z głupia frant. Inga
martwi się, że została już ledwo połowa dużego chleba
i nieco ponad połowa zupy w wazie. Ale jest dobrze wycho-
wana i nic nie mówi. Elżbieta porzuca swoje myśli o apety-
cie Stefana i pyta:

— Co słychać na mieście?
— Podobno Niemcy coś szykują z gettem. Nie ma już

autobusów z wycieczkami Kraft durch Freude. Ludzie mó-
wią, że wywiozą Żydów gdzieś na wschód, i że ich pognają
do robót, a starych i dzieci… — Stefan zawiesił głos, jak-
by nie chciał mówić przy Indze. Elżbieta wpada mu w sło-
wo:

— To by się zgadzało z tymi autobusami. Niemcy robili
propagandę, że Żydzi nie pracują. Nie starcza im nas z ła-
panek, to wezmą Żydów do obozów pracy, a przy okazji za-
biorą im wszystkie ukryte pieniądze i złoto.

— I tak im mogą zabrać, wszystko jedno gdzie — mówi
Stefan tonem dobrze poinformowanego.

— To dlaczego od razu wszystkiego im nie zabrali?
— Bo Niemcy nie są głupi. Na pewno wiedzą, że Żydzi

ukryli w getcie i u znajomych w Warszawie wielkie pienią-
dze, a największe w złocie i brylantach, bo to najłatwiej.
Przecież wiedzieli, że przed wojną wszystkie konta Żydów

Włodzimierz Zdyb18



w Rzeszy zostały zablokowane, podobno nawet Kiepura
stracił wszystko, co trzymał w Niemczech. Żydzi na pew-
no nie trzymali wszystkiego na kontach, więc muszą mieć
schowane kapitały. Ale gdyby Niemcy chcieli ich ogołocić
ze wszystkiego od razu i odcięli telefony w getcie, to nigdy
by się nie dobrali do tego co schowane, a tak wyłuskają od
nich wszystko, bo każdy musi jeść, a bogaci nie będą
oszczędzać na jedzeniu — to powiedziawszy Stefan speszył
się trochę jakby z poczucia winy, że sam już tyle zjadł, więc
dodał szybko:

— I wiesz, co słyszałem? Za przewiezienie z getta
w Łodzi do getta w Warszawie brali piętnaście tysięcy zło-
tych od rodziców z jednym dzieckiem! — Stefan przerwał
dokańczanie zupy, jakby chciał podkreślić wagę tego, co
powiedział.

— Kto? Niemcy?
— No skąd! Cwaniacy. Żydzi, którzy mają dobre stosun-

ki z Niemcami i robią interesy.
— To nie boją się wyprowadzić z getta w Łodzi i wpro-

wadzić do getta w Warszawie? Przecież co najmniej dwa
razy mogliby ich zastrzelić. A granica Rzeszy?

— Moja droga, za pieniądze wszystko jest możliwe, tylko
trzeba je mieć — Stefan dokończył zupę i oparł się wygod-
nie na krześle — Przecież mówiłem ci, że w getcie bogaci
Żydzi i szmuglerzy jedzą w restauracji łososia i piją koniak,
a dziesięćmetrów dalej nędzarze umierają na ulicy z głodu.

— Ludzie opowiadają różne rzeczy — wątpiąco odparła
Elżbieta.

— Słyszałem to od tych, którzy robią grube interesy,
a tacy nie rzucają słów na wiatr.

Elżbieta uśmiechnęła się kwaśno, wypiła łyk „herbaty”
tak gorącej, że każdy na jej miejscu sparzyłby się i spytała
ironicznie:
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— A ty sam nie mógłbyś robić średnio grubych intere-
sów?

— Wiesz, że ja nie mam żyłki ryzykanta, a przede
wszystkim znajomości. Do interesów trzeba mieć dobre
znajomości. Trzeba znać odpowiednich Niemców, odpo-
wiednich Żydów i odpowiednich Polaków. A przede wszyst-
kim trzeba kochać pieniądze, a ja mam inne słabości. Mó-
wię ci: to są wszystko chamy i kryminaliści.

— Wszyscy?
— Wszyscy ci, którzy robią grube interesy. Dosłownie

wszyscy: i Niemcy, i Żydzi, i Polacy. Nawet, jak który ma
maturę albo studiował, to teraz jest chamem. W każdym
razie wyjdzie z takiego cham, bo nie ma teraz uczciwych
interesów.

— Jak masz nóż na gardle, bo chcesz przeżyć… — Elż-
bieta jakby się zastanawiała, po czym podsumowała, zno-
wu wpadając w autorytatywny ton — Antyki niedługo się
skończą, a z książek nie wyżyjesz.

— Antyki może się i skończą, ale ja już się nie zmienię,
bo jestem na to za stary. Zresztą, dopóki Niemcy mają pie-
niądze, to jednak ciągle coś kupują. Gdy całe getto się wy-
przeda, skończą się antyki po Żydach, a Niemcom i nowo-
bogackim zostaną sklepy takie jak mój. A ziemiaństwo i in-
teligencja dalej będą się wyprzedawać, więc będę miał to-
war. A jak alianci popędzą Niemców, to przecież księgarnie
znów będą potrzebne. Gdyby Niemcy nas tak nie niszczyli
ekonomicznie, to ludzie teraz kupowaliby więcej książek
niż przed wojną. Ale dziś dobrze mają tylko chamy z mia-
sta i chłopi, ale oni książek nie kupują. A jak powodzi się
Ance? — Stefan próbuje zmienić temat, bo widzi, że jego
wywody nie robiąwrażenia na Elżbiecie, która wie swoje.

— Wyrobiła sobie markę tym tortem mocca i jakoś cią-
gnie, chociaż nie chcą jej płacić więcej, a wszystko drożeje.
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Powinni już wrócić — Elżbieta niespokojnie spojrzała na
zegar wiszący na ścianie, który wskazywał za dziesięć szó-
sta i dodała — Ja nie mam siły chodzić po pracy na Koszyki,
a Tadek nie ma arbeitsausweisu, tylko zaświadczenie z fir-
my wypisane przez Ankę, ale niepotwierdzone w Arbeit-
samcie.

— To Alfred ciągle nie może daćmu posady pro forma?
— Werner ciągle zwodzi Alfreda. Mówi, że Anka i tak za-

biera jedno miejsce. On rządzi w ich interesie, bo lokal jest
jego i opłaca mechanika, który naprawia też auto Alfreda.
Alfred nic formalnie nie wniósł do ich spółki, bo nie chce
brać udziału w szemranych interesach Wernera, więc ani
auto, ani tokarki nie należą formalnie do firmy. A więk-
szość dobrych interesów to ryzyko, że skończy się w obo-
zie. Tak mówi Werner Alfredowi, ale Werner ma mocne
układy z Niemcami i być może wszystko robi półlegalnie,
ale pod mocną protekcją, a Alfreda ogłupia, że ryzykuje.
Ten Werner to kreatura i krętacz. Wykieruje Alfreda tak, że
mu się wszelkich spółek odechce — cichych i nie-cichych,
ale to już nie moja sprawa.

— Kreatura, więc zna inne kreatury i dlatego zarabia.
Dziś trzeba się zdecydować: albo chcesz zarabiać, albo nie
zadajesz się z kreaturami.

— Wy wszyscy jesteście niedorajdy i dlatego musicie się
zadawać z byle kim! — Elżbieta najwyraźniej zaczęła się
denerwować, że Tadek i Anka nie wracają.

— A co ty opowiadasz! — teraz Stefan szczerze się obu-
rzył. — Dzisiaj albo sama nadstawiasz karku, albo musisz
się zadawać z takimi jak ten Werner. W końcu albo moral-
ność i nędza, albo jesteś koniunkturschweine i żyjesz na
poziomie. Sama przecież nie zostałaś Niemką, mimo że
przynajmniej miałabyś spokój o dzieci i zarabiałabyś cztery
razy więcej na tej samej posadzie.
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Teraz Elżbieta zdenerwowała się już na dobre i zaczęła
szybko mówić wibrującym tonem:

— Przestań mi opowiadać bzdury, bo sam też nie zapi-
sałeś się na Niemca! I dobrze wiesz, że nie znoszę tej ich
chamskiej buty i tego zakłamania!

— No może nie wszyscy są chamami; sama mówiłaś, że
ten Leist na przykład ma opinię przyzwoitego — łagodził
Stefan, który nie lubi się kłócić.

— Mówią, że nie robi świństw i zawsze idzie Kulskiemu
na rękę — głos Elżbiety już tak nie wibrował, choć nadal
mówiła głośno i szybko — A o interesach przestań mi opo-
wiadać, bo dobrze wiem, że z gettem można legalnie han-
dlować. Nawet nie trzeba być volksdeutschem, bo wydają
pozwolenia także polskim rzemieślnikom, a nie tylko nie-
mieckim firmom.

— Legalnie można, jak się jest potentatem, który pro-
dukuje dla Wehrmachtu. Ale małe płotki muszą płacić ła-
pówki wszystkim, którzy mają coś do powiedzenia — Ste-
fan najwidoczniej zbierał się do wyjścia. — Ja w każdym
razie będę trzymał się swoich zasad — podsumował
wstając.

Gdy wyszedł Inga spytała:
— Dlaczego stryj Stefan zjadł tak dużo?
— Bo był głodny — odpowiedziała Elżbieta automatycz-

nie.
— Przecież to nie wypada, szczególnie, że on nie ma ro-

dziny?
— Nie wypada też komuś żałować jak jest głodny, na-

wet jak ma się za mało pieniędzy — Elżbieta starała się to-
nować irytację na brata i zdenerwowanie z powodu nie-
obecności Anki i Tadka.

— A dlaczego Aniela nie może u nas mieszkać, sko-
ro ma legalne dokumenty i dużo pieniędzy?
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— A ty skąd o tym wiesz?
— Słyszałam jak rozmawiałaś z Anką, gdy już musiałam

spać.
Elżbieta zastanawiała się, co powiedzieć, ale zdenerwo-

wanie rozpraszało jej myśli. Aniela była Żydówką, koleżan-
ką Anki z gimnazjum i byłą uczennicą Elżbiety. Jej rodzice
znajdowali się w getcie, Aniela natomiast miała aryjskie
papiery i mieszkała gdzieś w Warszawie. Przed wojną oj-
ciec Anieli miał udziały w żydowskim banku. Zosia Makar-
ska, z którą Anka i Aniela przyjaźniły się w gimnazjum,
miała teraz z Anielą kontakt i powiedziała Ance, że posada
służącej przy jakiejś rodzinie została jej wymówiona od
pierwszego sierpnia, bo gospodarze zbiednieli, a może też
zaczęli się domyślać, że jest Żydówką i nie chcą ryzykować.
Zosia nie może jej dać schronienia, bo jej rodzice też nie
chcą ryzykować. Ostatecznie przechowają ją najwyżej ty-
dzień. Elżbieta kategorycznie ucięła sprawę, mimo że Anka
argumentowała, iż Aniela ma „legalne dokumenty”. Anka
powiedziała też, że według Zosi w grę wchodzą „pieniądze,
o których się im nie śniło”, ale Elżbieta była nieubłagana.

„Czy ty oszalałaś?!” — krzyczała na córkę. „Co po „legal-
nych papierach”, jeżeli nagle się wprowadza do nas?! Ty
myślisz, że ja mogę wystawiać nasze życie na hazard dla
pieniędzy?!

„Ona przecież nie wygląda na Żydówkę, bo jest blon-
dynką, a wszyscy mają teraz jakichś krewnych, którzy mu-
sieli wyjechać z poznańskiego albo ze Wschodu” — argu-
mentowała słabo Anka.

„Każda Żydówka teraz jest blondynką! Myślisz, że
wszyscy dają się nabrać na takie tanie sztuczki? Na pew-
no nie w tej kamienicy, a poza tym to jest mieszkanie
twojego ojca, a on nigdy by na to nie poszedł. I tym ra-
zem miałby rację” — dokończyła Elżbieta całkiem spokoj-
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nym tonem, jakby to już nie był problem jej decyzji. Tylko
wobec Anki czasem używała zwrotu „twój ojciec”, bo była
ona faworytką Alfreda, co zresztą odpłacała mu szczerym
dążeniem do uratowania małżeństwa rodziców, mimo że
żadnemu z nich już na tym nie zależało.

Teraz Elżbieta poskromiła swe zdenerwowanie, chcąc
dokładnie uświadomić Ingę o realiach życia:

— Skoro wszystko słyszałaś, to wiesz, że Aniela jest
Żydówką i nie może tu mieszkać, bo Niemcy rozstrzelaliby
nas wszystkich, więc po co pytasz?

— To dlaczego Anka mówi, że ona ma „legalne papie-
ry”?

— „Legalne papiery” nie znaczą, że ma prawo żyć jako
Żydówka w Warszawie, tylko że jej sfałszowane dokumenty
są potwierdzone w urzędzie, a nie całkiem zmyślone przez
kogoś, kto podrabia dokumenty za pieniądze. Ale ona ma
inne nazwisko, imiona rodziców; ma zupełnie nową tożsa-
mość, to znaczy jest zupełnie kimś innym. Gdyby jednak
ktoś doniósł na gestapo, że ona jest Żydówką, to Niemcy
zabiliby ją i nas. Rozumiesz?

— A kto by doniósł?
— Łobuzy, kryminaliści i łajdacy.
— A czym się różnią łajdacy od łobuzów?
— Łobuzy napadają na ludzi, okradają, lubią się bić,

a łajdacy szkodzą ludziom sprytem — oszukują, udając po-
rządnych ludzi i służą Niemcom za pieniądze; na przykład
są werbownikami i agentami.

— A jak oni się dowiedzą, że Aniela jest Żydówką? Prze-
cież nikt tego nie wie.

— Ktoś, kto znał ją przed wojną, może ją poznać na ulicy.
— A ona nie może nosić okularów albo woalki?
— Może. Ale i tak zawsze ktoś może ją poznać. W życiu

albo ma się szczęście, albo nie.
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— Amy mamy szczęście?
— Na razie mamy.
— A jak ktoś wierzy w Boga, to nie może mieć zawsze

szczęścia?
— To chyba nie ma nic wspólnego.
— Dlaczego? Przecież Pan Bóg jest Wszechmogący

i może dać wszystkim szczęście jeśli go poproszą.
— Ale widocznie nie wszyscy go proszą albo za bardzo

grzeszą.
— To znaczy, że my nie grzeszymy za bardzo, skoro na

razie mamy szczęście?
— Może nie grzeszymy za bardzo, ale to jest chyba bar-

dziej skomplikowane — Elżbieta stała już cały czas przy
oknie, patrząc na ulicę.

— A dlaczego powiedziałaś wtedy do Anki „nie w tej ka-
mienicy”?

— Bo tutaj mieszka dużo różnych ludzi i nigdy nie wia-
domo, kto jest kto, a poza tym w żadnej kamienicy nie ry-
zykowałabym ukrywania Żydów. Boże! Kiedy oni wreszcie
przyjdą?!

— Przecież zawsze się spóźniają — przypomniała In-
ga — A co Niemcy zrobią z Żydami?

— Będą ich za darmo wykorzystywać do najcięższej
pracy, dawać bardzo mało jedzenia, nie dadzą lekarstw, za
to zabiją za byle co albo nawet bez powodu. Tak jest teraz
w getcie, przecież wiesz o tym.

— A właściwie dlaczego Niemcy tak nienawidzą Żydów?
— Bo Hitler mówi, że Żydzi wyzyskiwali Niemców

i w ogóle chcą wszędzie rządzić. Dlatego zrobili rewolucję
w Rosji, gdzie zamordowali mnóstwo ludzi, i to samo
chcieli też zrobić w Niemczech.

— Hitler kłamie?
— Tak, ale wśród bolszewików, którzy zrobili rewolucję
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w Rosji jest bardzo wielu Żydów, dlatego Niemcy wierzą
Hitlerowi. Wielu ludzi uważa tak jak Hitler, że to Żydzi zro-
bili rewolucję w Rosji, i przez nich wyginęła inteligencja ro-
syjska, a miliony chłopów zamęczono ciężką pracą bez je-
dzenia; nie tylko Hitler tak myśli.

— A to jest prawda?
— Trudno powiedzieć, ale bardzo wielu bolszewików

to Żydzi — Elżbieta starała się cierpliwie odpowiadać na
pytania Ingi, aby skupić myśli na czymś innym niż narasta-
jący niepokój.

— A w Rosji rządzi Stalin?
— Tak.
— On też jest Żydem?
— Nie, Stalin pochodzi z Gruzji, jest Gruzinem.
— A on mówi po gruzjańsku czy po rosyjsku?
— Mówi się „po gruzińsku”; on mówi po rosyjsku, ale

na pewno zna doskonale gruziński.
— Tak jak ty niemiecki?
— Tak.
— A Stalin jest też Rosjaninem?
— Nie, Stalin jest bolszewikiem, komunistą.
— A wszyscy Rosjanie są bolszewikami?
— Nie, ale bolszewicy rządzą Rosją tak samo jak Hitler

rządzi Niemcami. Stalin może kazać zabić w Rosji kogo
chce, a Hitler w Niemczech i w Polsce.

— A wujka Wilhelma wzięli do niewoli bolszewicy czy
Rosjanie?

— Bolszewicy.
— Stalin im kazał?
— Tak.
Teraz Inga zamilkła na chwilę, jakby zgnębiona tym

wszystkim, co usłyszała. Zaraz jednak spytała z pewną do-
zą nadziei w głosie:
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— A kto wygra wojnę?
— Chyba Anglicy i Amerykanie.
— A bolszewicy?
— Może też.
— A Rosjanie?
— Bolszewicy i Rosjanie są razem.
— Dlaczego są razem, jeżeli bolszewicy zabili inteligen-

cję rosyjską i dużo chłopów?
— Mówi się „wielu chłopów”. Bo bolszewicy zrobili re-

wolucję w Rosji i rządzą Rosją.
Inga umilkła na chwilę, jakby musiała ułożyć sobie no-

wą wiedzę w głowie, ale za chwilę znów podjęła wątek:
— A dlaczego tata został Niemcem, a ty nie?
— Spytaj go sama o to — Elżbieta odpowiadała auto-

matycznie, patrząc przez okno w stronę Marszałkowskiej.
— Ale dlaczego ty nie zostałaś?
Elżbieta odwróciła głowę od okna, patrząc na Ingę z na-

mysłem, jakby nie całkiem myśląc o tym, co ma odpowie-
dzieć.

— Dlaczego? — powtórzyła pytanie bezwiednie — Bo
jestem Polką i nie chcę być Niemką.

— Dlaczego nie chcesz być Niemką, jeżeli tata chce, i je-
żeli znasz niemiecki tak samo jak polski?

— Bo Niemcy nie mają racji. Wiesz to doskonale. Nie
przestrzegają przykazań.

— Więc tata nie ma racji, bo nie przestrzega przyka-
zań?

— Właśnie tak. Dokładnie dlatego — odpowiedziała Elż-
bieta bez wahania.

— I dlatego nie mieszka z nami?
— Tak. Dokładnie dlatego.
— A czy tata zgadza się co Niemcy robią z Żydami?
— Musisz go sama o to spytać. Najlepiej będzie, jak on
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sam ci to wszystko wytłumaczy. I mówi się „zgadza się na
to, co Niemcy robią z Żydami”.

— Ty myślisz, że on się zgadza „na to”?
— Myślę, że nie.
— To dlaczego został Niemcem?
— Mówiłam ci już: sama go spytaj. I nie męcz już

mnie — Elżbieta mówiła bardzo łagodnie, bo tak napraw-
dę nie chciała przerwać rozmowy, która była odtrutką na
zdenerwowanie. Inga doskonale to wyczuwała i nawet na
chwilę nie przerwała:

— Czy ty i ja jesteśmy Polkami, bo nie zgadzamy się na
to, co robią Niemcy?

— Tak, bo przestrzegamy przykazań. Ale też od urodze-
nia jesteśmy Polkami. Ja urodziłam się Polką i ty też.

— A tata?
— Też urodził się Polakiem.
— To dlaczego został teraz Niemcem?
— Mówiłam ci: sama go… Anka biegnie!! — wykrzyknę-

ła nagle Elżbieta. Inga podbiegła do okna i zobaczyła jak
Anka znika właśnie w bramie ich domu. Tadka nie było wi-
dać. Elżbieta wybiegła na klatkę schodową i zaczęła szybko
schodzić, prawie biegnąc po schodach. Inga pobiegła za
nią, zostawiając otwarte drzwi mieszkania.

— Gdzie Tadek?!! — echo klatki schodowej wzmocniło
krzyk Elżbiety i zaraz dał się słyszeć szczęk uchylanych
drzwi sąsiadów.

— Była łapanka jak wyszliśmy z Koszyków! — Anka
z trudem łapała oddech, przystając na półpiętrze. — Mnie
puścili, bo miałam arbeitsausweis. Zabierali wszystkich,
którzy nie mieli arbeitsausweisu.

— Dokąd?! — Elżbieta trzymała się oburącz poręczy
schodów, jakby musiała się wciągać rękami, idąc obok An-
ki, która, dysząc, wchodziła na górę.
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—Niewiem, budy odjechały w stronę Jerozolimskich.
Na półpiętrze poniżej otwartego mieszkania stoi Inga

z trzęsącymi się ustami. Elżbieta, ledwo podnosząc nogi,
wchodzi do mieszkania i opada na krzesło stojące przy
drzwiach w przedpokoju.

— Dlaczego Tadek nie mógł mieć ausweisu? — pyta In-
ga i jednocześnie zaczyna szlochać. Elżbieta siedzi bez-
władnie, jakby niemal leżała na krześle, i ciężko dysząc pa-
trzy wytrzeszczonymi oczami na wielki zegar wiszący na
ścianie, który wskazuje dwadzieścia po siódmej. Nie zwra-
cając uwagi na nikogo, mówi do siebie powoli, dziwnie
spokojnym głosem:

— Zaraz zadzwonię do Alfreda…
—Mamo, przecież ojca o tej porze nie ma już w fir-

mie — Anka jest teraz bardziej przestraszona stanem mat-
ki niż losem brata.

— To może jest jego wspólnik i zawiadomi go. Wspólnik
powinien wiedzieć, gdzie podziewa się drugi wspólnik…
my nie musimy — w zmartwiałym głosie Elżbiety ledwo
słychać ironię.

— Mamo, proszę cię— mówi Anka — chodź do pokoju,
ja zrobię herbatę.

— Zaraz przyjdę… Wiedziałam, że to się źle skończy, jak
tylko ustąpił tej kreaturze… zajmij się Ingą… zaraz przyj-
dę — Elżbieta jak zahipnotyzowana patrzy na zegar — Za-
raz przyjdę…możesz zrobić herbatę…

Anka idzie do kuchni, zagarniając ze sobą szlochającą
siostrę.

— To wisiało nad nami… — mówi półprzytomnie Elżbie-
ta i powtarza — wiedziałam, że to jest łajdak… Anka!! Za-
dzwoń do firmy i jeżeli ten Werner odezwie się, to po-
wiedz, żeby zawiadomił ojca, że Tadka zabrano w łapance.
Dzwoń! I niech ojciec do nas zadzwoni jak najprędzej!
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Anka wraca do pokoju i zaraz słychać, jak wykręca nu-
mer, ale najwyraźniej nikt nie odbiera telefonu. Po chwili
staje koło matki i mówi:

— Mamo, proszę cię, chodź do pokoju albo połóż się,
a ja ci podam herbatę.

— Musisz jutro rano o siódmej iść na policję na Kra-
kowskie Przedmieście, dowiedzieć się, gdzie jest Tadek…
Albo lepiej o szóstej. A ja zadzwonię do ojca z samego ra-
na. On musi go wyciągnąć, przecież dla nich jest Niem-
cem—mówi Elżbieta bardziej do siebie niż do Anki.

*

Tylko Inga spała tej nocy, ale i tak dziś nikt nie będzie
jej budził, aby poszła do szkoły. O piątej Elżbieta podniosła
się z łóżka, na którym leżała w ubraniu, i postawiła czajnik
na gazie, po czym zalała suszone obierki jabłek zwane
„herbatą”. Za chwilę Anka dołączyła do niej w pokoju, sta-
wiając na stole chleb i kubek z podgrzaną pomidorową.

— Idź na Krakowskie na policję. A jakbyś się tam nie
dowiedziała, to jedź na Skaryszewską; może już siedzi
w obozie na wywóz na roboty.

— A może lepiej prosto z policji pójdę do firmy? Prze-
cież zanim dojadę na Skaryszewską to będzie już po ósmej,
a może nawet dziewiąta. Jeżeli ojciec jest w firmie punkt
siódma, to pojedziemy autem na Skaryszewską i będziemy
o wpół do ósmej na miejscu, a ojciec może się więcej do-
wiedzieć niż ja.

— A jak przyjdzie później?
— Zawsze jest o siódmej. Nigdy się nie spóźnia.
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Elżbieta milczała chwilę, jakby nie miała siły na rozstrzy-
gnięcie.

— Może masz rację. Starych też brali?
— Wszystkich, którzy mieli osiemnaście lat i nie mieli

ausweisu. Ale nie widziałam nikogo starego w budach.
— Więc chodzi o wywóz na roboty do Niemiec. Ojciec

powinien go wyciągnąć. Na pewno go wyciągnie; wystar-
czy dać z tysiąc złotych, byle go jeszcze nie wpisali na jakąś
listę, to chyba starczy. Trzeba się spieszyć, aby go nig-
dzie nie wpisali.

— Nie wiem, czy tata ma dzisiaj tysiąc złotych — powie-
działa Anka.

— To musi pożyczyć od Wernera. Niech weźmie dwa ty-
siące albo ile się da. To przez niego Tadek nie miał auswe-
isu, a twój ojciec dopuścił do tego. Teraz musi… — Elżbieta
urwała, jakby uświadomiła sobie, że Alfred znów będzie za
mało stanowczy wobec swego wspólnika. Ciągle nie mogła
się przyzwyczaić do myśli, że ten wysoki i z grubsza ciosa-
ny Alfred, który kiedyś zrobił na niej silne wrażenie, okazał
się taką pomyłką w jej życiu.

— Idę — Anka wstała od stołu. Elżbieta nagle się oży-
wiła:

— Niech ojciec weźmie zaświadczenie z pieczątką firmy,
że Tadek jest zatrudniony od kilku dni, i niech powie, że ar-
beitsausweis jest w trakcie załatwiania. Niech pokaże
to zaświadczenie i da łapówkę od razu. Pamiętaj: jedno-
cześnie musi pokazać zaświadczenie i dać pieniądze!

W głosie Elżbiety znowu było słychać tę zwykłą u niej
presję, jakby wstąpiła w nią nadzieja, że nieszczęście da się
odwrócić. Gdy Anka wyszła, Elżbieta nadal siedziała przy
okrągłym stole w największym pokoju, próbując bezsku-
tecznie zebrać myśli w oczekiwaniu aż nadejdzie godzina
siódma. Co prawda nie było większej szansy na to, że Al-
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fred przyjdzie do firmy wcześniej niż o siódmej, ale ten
drań Werner mógłby już tam być. Elżbieta zastanawiała
się, czy jest sens dzwonić wcześniej i z nim rozmawiać.
Wiedziała doskonale, że Werner nie znosił jej tak samo jak
ona jego. Nie mogła sobie darować, że na początku okupa-
cji uległa namowom Alfreda i na jego urodzinach przeszła
z Wernerem na ”ty”. Alfred argumentował wtedy, że Wer-
ner ma dobre znajomości wśród Niemców i zawsze zapas
większej gotówki przy sobie. Była też niemal pewna, że
wkrótce potem to właśnie przez Wernera Alfred poznał ja-
kąśmłodą kobietę, dla której odszedł od niej.

Teraz wahała się: gdyby była pewna, że jej rozmowa
z Wernerem nie zaszkodzi sprawie, zadzwoniłaby zaraz po
szóstej rano. Kalkulacja, według której w obliczu nieszczę-
ścia antypatie powinny iść na bok u obu stron, przegrywa-
ła z instynktem, który mówił aby nie dzwonić. W końcu do-
szła do wniosku, że lepiej kontaktować się z Alfredem i na
niego naciskać.

Gdy wybiła siódma, zadzwoniła do firmy. W słuchawce
odezwał się Alfred:

— Już wszystko wiem, Anka tu jest. Na Krakowskim po-
wiedzieli, że powinien być na Skaryszewskiej. W tej chwili
tam jedziemy, tylko Anka skończy pisać zaświadczenie na
maszynie.

— Masz pieniądze? — spytała Elżbieta.
— Tak, dwa i pół tysiąca. Więcej dzisiaj nie mogłem po-

życzyć.
— Daj wszystko. Musi wyjść z tobą, zanim go wpiszą na

listę, rozumiesz?
— Tak, tak, wszystko jasne.

Elżbieta nie była w stanie iść do pracy, zresztą Inga nor-
malnie powinna pójść do szkoły, bo wakacje zaczynają się
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dopiero za parę dni, pierwszego lipca. Normalnie Anka od-
prowadzała Ingę do szkoły, a potem szła do firmy zała-
twiać drobne sprawy biurowe. Inga weszła do kuchni, obu-
dzona rozmową przez telefon, gdy Elżbieta szykowała jej
śniadanie, starając się umocnić w dobrych myślach.

— Gdzie jest Anka? — spytała Inga.
— U ojca, zaraz jadą po Tadka na Pragę. Niemcy chcą

go wywieźć do Niemiec na roboty. Ale ojciec wyciągnie go
stamtąd.

— Dlatego, że tata jest Niemcem?
— Tak — Elżbieta mówiła pewnym głosem, jakby chcia-

ła wmówić tę pewność samej sobie.
— To znaczy, że mamy szczęście, że tata został Niem-

cem, prawda?
— Tak.
— Dzisiaj Tadek wróci?
— Tak — powtórzyła Elżbieta, zmuszając się do nieska-

żonej pewności w głosie.
— Mam iść do szkoły?
— Oczywiście.
— A ty idziesz do pracy?
— Jeszcze nie wiem. Zjedz i idziemy.
Inga posłusznie wbija zęby w pajdę chleba ze smalcem

i drobno pokrojoną cebulą. Mimo że je to codziennie,
to nie grymasi, chociaż przed wojną smalec był dla niej
niejadalny. Szczególnie od roku najlepiej smakuje jej to,
czym najłatwiej się najeść. Elżbieta zastanawia się, co jest
mniejszym złem: nieobecność w pracy, czy w domu gdzie
może swobodniej rozmawiać przez telefon. Wydaje się, że
nic już teraz nie zależy od niej, że tylko Alfred, jako „Nie-
miec z pieniędzmi” i zaświadczeniem o zatrudnieniu Tadka
we własnej firmie, może coś zdziałać; ale Elżbieta nie do-
wierza już zwykłej logice. Z kolei nieobecność w pracy, na-
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wet jeśli z powodu choroby, może skończyć się jej utratą.
W końcu postanawia wrócić do domu po odprowadzeniu
Ingi, bo nie jest pewna, co się wydarzy.

Gdy znów siedzi przy stole nad „herbatą” z suszonych
obierek jabłkowych, po to tylko, by od czasu do czasu zająć
czymś ręce, słyszy jak do domu wchodzą Anka z Alfredem.

— Tadka nie ma na Skaryszewskiej — mówi Anka,
wchodząc do pokoju i przysiadając koło stołu. Na chwilę
zapada milczenie, jakby nikt nie chciał pierwszy powiedzieć
tego, o czym wszyscy myślą. Alfred odsuwa krzesło bo-
kiem do stołu i siada, opierając się prawym łokciem. Anka
podrywa się:

— Zrobię herbatę.
Elżbieta patrzy na profil męża, bo Alfred ma twarz

zwróconą w stronę przedpokoju jakby chciał jak najprędzej
wyjść po ustaleniu co dalej. Milczenie jest dla niego gorsze
niż gdyby zaczęła krzyczeć; słychać tylko jej powolny, zmę-
czony oddech. Wreszcie Elżbieta się odzywa:

— Gdzie zamierzasz pytać?
— Wiesz, że zostają Pawiak i Szucha — odpowiada Al-

fred spuszczając wzrok na podłogę.
— Przecież Pawiak jest w getcie… jedziemy na Szu-

cha! — mówi Elżbieta i nie zważając na „herbatę”, którą
Anka przyniesie zaraz ojcu, wstaje od stołu, bierze torebkę
ze swej sypialni i szybko idzie w stronę wyjścia nie patrząc
na męża. Alfred podnosi się ciężko i podąża za nią.

— Odbierzesz Ingę ze szkoły! — woła Elżbieta z przed-
pokoju do Anki.
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*

Alfred zatrzymał ciężarówkę na Marszałkowskiej, nie-
opodal Litewskiej. Wysiadł pierwszy, pomógł wysiąść żo-
nie, zamknął auto i poszli Litewską w stronę Szucha. Elż-
bieta milczała, zastanawiając się, czy powinna od razu
wejść z nim do gestapo, skoro nie podpisała volkslisty. Nie
chciałaby niczego zepsuć, ale z drugiej strony zostawianie
wszystkiego w ręku Alfreda, który w gruncie rzeczy jest wi-
nien całej tej tragedii przez swoje uleganie temu łajdakowi
Wernerowi, wydawało się jej wyzywaniem losu. Najgorsze
jest to, że absolutnie nic nie wiadomo; już chyba lepiej by-
łoby, gdyby Tadek był na Skaryszewskiej. Zanim doszli do
wejścia, Alfred spytał:

— Wejdziemy razem?
— A jak uważasz? — spytała ostrym tonem, jakby miała

wyrobione swoje zdanie ale chciała go najpierw wybadać.
— Nie wiadomo, co oni zrobią. Lepiej najpierw pójdę

sam, bo mam lepsze papiery.
— Dobrze, ale obiecaj mi jedno: rozmawiaj tylko po nie-

miecku; musisz się dowiedzieć dlaczego nie ma go na Ska-
ryszewskiej. I jeśli tylko zauważysz jakąkolwiek szansę,
to daj do zrozumienia, że zapłacisz.

— Dobrze ale uspokój się. Przecież nie można od wej-
ścia dawać łapówki na oślep, bo nic to nie da, a może za-
szkodzić. Trzeba wiedzieć najpierw komu i ile.

Elżbieta wybuchła przez zaciśnięte zęby:
— Ja mam już na całe życie dosyć twojego spokoju!!

Zrób coś raz dla swojego syna jak prawdziwy ojciec!!
— Chyba nie zrobisz tu awantury? — powiedział Alfred

najspokojniej jak potrafił — Jeżeli to jest problem arbeit-
sausweisu, to ja go wyciągnę.
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— A czego?! Myślisz, że Tadek należy do konspira-
cji?! — wycedziła zjadliwym półgłosem. Alfred zmilczał
to i zatrzymał się przed wejściem, sięgając po swoje do-
kumenty, po czym bez słowa wszedł pomiędzy monu-
mentalne filary z czerwonym Ausweis der Deutsche Volksli-
ste w ręku.

Wartownik obejrzał dokument i pozwoliłmu przejść da-
lej. Gdy zniknął z jej pola widzenia, Elżbieta zawróciła
w stronę placu Unii Lubelskiej, idąc powoli, aby tylko jakoś
zabić czas. Gdy doszła do Litewskiej, zawróciła znowu, i tak
chodziła tam i z powrotem, szarpiąc się w myślach między
nadzieją, a obezwładniającym strachem, że ich „szczęście”
odwróciło się od nich. Postanowiła się modlić, ale co chwi-
la wątek się jej urywał, bo przechodzili umundurowani
Niemcy albo przejeżdżały samochody i motocykle gestapo.
Ogarnęło ją nagle poczucie winy, że już od paru lat coraz
rzadziej chodziła do kościoła, a od czasu gdy Niemcy
aresztowali biskupa Burschego, nie była tam ani razu.
W końcu tylko powtarzała półszeptem: „Jezu ratuj”.

Alfred wyszedł wcześniej niż się spodziewała.
— Jest u nich, ale nie chcą powiedzieć o co chodzi —

powiedział jednym tchem.
— Nie chcą go wysłać na roboty?
— Nic nie powiedzieli.
— Z kim rozmawiałeś?
— Nie wiem z kim, bo się nie przedstawił — głos Alfre-

da mimowolnie zabrzmiał zwyczajnym sarkazmem — Był
w mundurze SS.

— To o czym była rozmowa?! — Elżbieta zaczynała się
denerwować.

— Nie było rozmowy. Po tym, jak powiedziałem dyżur-
nemu żandarmowi o co mi chodzi, czekałem w jakimś po-
koju aż przyjdzie. Potem przyszedł ten esesman i powie-
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dział tylko, że Tadek jest zatrzymany do dyspozycji gestapo.
Ale o co im chodzi, nie chciał powiedzieć. Chyba był zasko-
czony, że mówię po niemiecku tak jak on. Może dlatego po-
wiedział dosyć uprzejmie: „Zazwyczaj nie udzielamy infor-
macji”.

Elżbieta zamilkła wstrząśnięta. Bez słowa ruszyli powoli
z powrotem do samochodu. Otwierając szoferkę, Alfred
powiedział:

— Mam nadzieję, że uda mi się dowiedzieć przez znajo-
mości o co chodzi.

— Masz na myśli Wernera? — głos Elżbiety był dziwnie
spokojny, tak że nawet oczywiste szyderstwo nie wy-
brzmiało do końca.

— Nie tylko. Spróbuję jeszcze wśród innych znajomych,
których nie znasz — Elżbieta pokiwała głową. Widać było
gołym okiem, że nie wierzy w nic, co mówi Alfred. Gdy od-
wiózł ją do domu na Nowogrodzką i pomógł wysiąść z szo-
ferki, powiedział:

— Jak czegoś się dowiem, to przyjdę od razu.
— Nie będziesz dzwonił?
— To nie są sprawy na telefon. Powinnaś pamiętać, że-

by nie używać telefonu w tej sprawie. W końcu nie wiesz
na pewno, co Tadek robił. Ja mam nadzieję, że nic nie robił
i nic u niego nie znaleźli i nie znajdą. Jeżeli tak będzie,
to go zwolnią, albo go wykupimy.

— Przecież ja nic nie mam, a ty nigdy groszem nie
śmierdzisz, więc za co go „wykupimy”? — Elżbieta prze-
drzeźniała ostatnie słowo męża.

— Sprzedam ciężarówkę Wernerowi, jeżeli on mi nie
będzie chciał pożyczyć.

— A jak go wyślą do Oświęcimia zanim będziesz miał
pieniądze i wiedział komu i ile dać?! — to już nie było py-
tanie, tylko ostateczne oskarżenie Alfreda, że jest wszyst-
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kiemu winien. Elżbieta bez pożegnania ruszyła w stronę
bramy domu. Alfred powiedział do jej pleców, tak aby
usłyszała:

— Zrobię co tylko będę mógł — ale ona nawet nie
wzruszyła ramionami, wchodząc w bramę.

W drzwiach do mieszkania stała Anka i gdy tylko za-
mknęły drzwi, Elżbieta powiedziała:

— Jest na gestapo, ale oni nic nie chcą powiedzieć. Czy
ty niczego nie zauważyłaś u Tadka ostatnio?

— Nie, a o co chodzi?
— Czy on mógł wstąpić do jakiejś konspiracji?
— Ja w to nie wierzę— odparła Anka.
— Ja też nie wierzę. Najgorsze jest to, że Niemcy mo-

gą go wysłać do Oświęcimia, nawet jeśli nic na niego nie
znajdą.

— Ale mamo, po co mieliby go wysłać do Oświęcimia,
skoro mogą go wysłać na roboty? Przecież on ma osiem-
naście lat i jest w pełni sił do pracy!

— Wiesz dobrze, że nie ma żadnej reguły. Jeżeli mieliby
go wysłać do pracy, to byłby na Skaryszewskiej już dziś —
pod wpływem własnej argumentacji Elżbieta doznała prze-
rażającego olśnienia:

— Przecież on jest w tym wieku, że oni go podejrzewają
o konspirację! To oczywiste, że może trafić do Oświęcimia!
Twój ojciec jak zwykle opowiada co to on nie może, ale
oczywiście wszystko skończy się na tym draniu Werne-
rze! — Elżbieta opadła na krzesło, wypiła resztę „herbaty”,
którą zostawiła wychodząc i powiedziała:

— Jeżeli cokolwiek dziśmoże pomóc, to tylko pieniądze,
a my ich nie mamy! — dysząc powoli ze zmęczenia i ner-
wowego wyczerpania, patrzyła niewidzącym wzrokiem
przed siebie, po czym dodała, chowając twarz w dłoniach:
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— Boże mój, jak ja mam dosyć tej gadaniny!
Po chwili zaczęła mówić, szlochając sucho, jak człowiek

niemający już nawet sił do płaczu:
— Ja mam takie przeczucie, że my go stracimy, bo nie

mamy pieniędzy! Boże, jak ja mam dosyć twojego ojca!
Ance nawet nie było przykro z powodu słów o ojcu, bo

rozpacz matki i jej własny strach o Tadka sprawiły, że go-
rączkowo szukała jakiejś rady. W końcu odważyła się po-
wiedzieć:

— Zosia Makarska mówiła, że Aniela da pieniądze o ja-
kich się nikomu nie śni…

Elżbieta nawet nie przestała szlochać. Dopiero po upły-
wie dłuższej chwili uspokoiła się i powiedziała:

— Zastanów się, co ty mówisz: z deszczu pod rynnę?
Nawet jak wykupiłybyśmy Tadka z gestapo za jej pienią-
dze, to w końcu wszystkich nas rozstrzelają. Czy ty myślisz,
że w ogóle jest jakaś szansa, że w środku miasta wprowa-
dza się ktoś i wszyscy sąsiedzi nie podejrzewają, że
to Żydówka? No zastanów się! Z samego strachu ktoś mo-
że donieść.

Pomimo absolutnej pewności własnych słów Elżbieta
wyprostowała się nieco na krześle i dodała, jakby dla po-
rządku:

— To nie miałoby żadnej szansy tutaj. W końcu wszyst-
kich by nas rozstrzelali.

— A gdybyśmy się stąd wyprowadzili? — Anka wypo-
wiedziała te słowa, jakby to była realna propozycja.

— Ale dokąd? Za co?!
— A jeżeli Aniela ma tyle, że można wynająćmieszkanie

albo dom pod Warszawą, gdzie nikt nas nie zna? — nie
ustępowała Anka.

— A ona mieszkałaby u nas jako kto? Krewna? Jak masz
pieniądze, to ludzie od razu myślą, że to od Żydów, chyba
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że znają cię sprzed wojny jako bogatych. Nawet ze strachu
mogą donieść… Nawet, jeśli nic nie wiedzą. A jak przyjdzie
gestapo, to wszystko sprawdzą i papiery w urzędach mu-
szą się zgadzać — Elżbiety głos nie zdradzał, że zaczęła
rozważać pomysł Anki: — To nie ma sensu; sami ukręcili-
byśmy stryczek na nasze szyje. Lepiej już niech twój ojciec
sprzeda ciężarówkę, to przecież w końcu jego wina.

— Tato wiele razy chciał załatwić arbeitsausweis dla
Tadka, ale wiesz, że Werner rządzi w swojej firmie. Gdy-
by nie taty tokarki i ten mechanik, który wszystko napra-
wia, to Werner obyłby się nawet bez taty auta.

— Nie wierzę w to, bo ciągle pożycza auto od ojca! —
odparła Elżbieta — Nawet draniowi można twardo posta-
wić swoje warunki, ale twój ojciec potrafi być bezwzględny
tylko wobec mnie.

— Mamo, Werner ma wszystko: pieniądze, znajomości,
on taty prawie nie potrzebuje.

— To po co jeszcze trzyma z nim spółkę?! — wykrzyk-
nęła Elżbieta.

— Bo nie może kupić drugiej ciężarówki, a często po-
trzebuje dwóch.

— No właśnie! — wykrzyknęła Elżbieta — Więc ojciec
mógł go przycisnąć!

W rzeczywistości cicha spółka sprowadzała się głównie
do wypożyczania przez Alfreda jego ciężarówki Wernerowi
w zamian za okrągłe sumy, których wielkość wahała się od
trzystu do tysiąca złotych, zależnie czy auto pożyczane by-
ło na trzy godziny, czy na cały dzień. Posesja na Dobrej,
w której mieściła się firma, to znaczy warsztat i magazyn,
była własnością Wernera. Alfred tylko czasami zarabiał sa-
modzielnie większe pieniądze, więc na ogół żył z tego, co
Werner wypłacał mu z własnej kieszeni za pożyczanie sa-
mochodu. Prócz tego Anka miała jeszcze swoją oficjalną
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pensję trzysta złotych, ale na drugi arbeitsausweis dla Tad-
ka, Werner już się nie zgodził. Alfred potrzebował co naj-
mniej trzech tysięcy złotych na miesiąc, więc siedział w kie-
szeni u Wernera. Jedynym pracownikiem na przyzwoitej
pensji był mechanik przejęty przez Alfreda z Państwowych
Zakładów Inżynierii wraz z kompletem części zamiennych
do ciężarówki Fiat 618 zwanej „Gromem”, którą Alfred ku-
pił na początku okupacji. Pan Mularczyk był mechanikiem
z bożej łaski, bez którego ciężarówki Alfreda i Wernera nie
jeździłyby, więc zarabiał tysiąc złotych, bo Werner mimo
swej chciwości umiał go docenić, a właściwie to nie chciał
go stracić. Kierowca zarabiał już tylko trzysta złotych, co
było wyzyskiem, ale arbeitsausweis zaświadczający o za-
trudnieniu w niemieckiej firmie był mocnym papierem,
a poza tym Werner patrzył też przez palce, gdy dorabiali
na boku, wożąc swoje rzeczy obok jego ładunków.

Elżbieta o tym wszystkim dobrze wiedziała i było dla
niej oczywiste, że Werner rządzi Alfredem jak chce. Ale
przede wszystkim z równowagi wyprowadzało ją to, że
Werner ma też władzę nad jej rodziną, nie zgadzając się na
zatrudnienie Tadka.

Teraz patrzyła swymi dużymi i podkrążonymi oczami
przed siebie, usiłując skoncentrować myśli na problemie
zdobycia pieniędzy. Nie wierzyła w Alfreda i zaczynała
umacniać się w przekonaniu, że tylko ona może uratować
syna, jeśli w ciągu najbliższych dni nie zostanie on po pro-
stu zwolniony. Całkiem jasno zdała sobie sprawę, że ma
bardzo mało czasu i każdy dzień może zdecydować o wy-
bawieniu lub tragedii. Patrząc niewidzącym wzrokiem na
zegar wiszący na ścianie, spytała:

— Wspominałaś ojcu kiedykolwiek coś o Anieli?
Anka odpowiedziała bez wahania:
— Nie, nigdy. Przysięgłam Zosi, że tylko tobie powiem.
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— Jesteś pewna?
— Absolutnie.
— To pamiętaj, ani słowa. I pilnuj Ingi, aby nigdy w do-

mu nie powiedziała przy kimkolwiek bądź.
— Ale ja jej nic nie mówiłam! — Anka żachnęła się, jak-

by była oskarżona o paplanie.
— Słyszała naszą rozmowę przez drzwi — wyjaśniła

spokojnie Elżbieta — Nie spała.
— Inga jest niesamowicie bystra — odparła Anka — Na

pewno wszystko zrozumie. Czy myślisz o Anieli?
— Na razie nie. Ale nie wiem, co wydarzy się jutro,

a twój ojciec nie jest kimś, na kim mogę polegać.
Zapadło milczenie. W pewnym momencie Elżbieta

trzepnęła otwartą dłonią w stół tak, że Anka podskoczyła
na krześle.

— No tak! — krzyknęła — Twój ojciec oczywiście nie po-
kazał na gestapo zaświadczenia, które napisałaś!!

— Dlaczego? — spytała Anka.
— Bo on umie tylko potakiwać Wernerowi! — Zerwała

się do telefonu i już wykręcała numer. Po chwili powiedzia-
ła do słuchawki:

— To ja. Pokazałeś mu zaświadczenie, że Tadek pracu-
je? — spytała ostro. Anka nie słyszała odpowiedzi, ale ła-
two się było jej domyślić z reakcji Elżbiety:

— No oczywiście, że „nie było okazji!” — powiedziała
zjadliwie i rzuciła słuchawkę na widełki.
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— Co nowego? — pyta Garczyński jak zwykle w czasie
wypisywania rachunku za zabieraną siatkę.

— Przedwczoraj w nocy Niemcy zabili ponad sto osób.
Tak samo jak poprzednio: wyciągnęli z domów według li-
sty, ale nic nie można wywnioskować, bo to są najróżniejsi
ludzie: od inteligenta do szmuglera.

— A co na to komuniści?
— Na razie nie mam żadnych potwierdzeń, może będą

informacje na poniedziałek. Wiadomo tylko, że Bund zwi-
nie swoją propagandę, aby nie drażnić Niemców, a PPR
oczywiście nie, więc pewnie już wszyscy będą ich.

— Nic nie mówią o odwecie?
— Nic nie słychać, chociaż gdyby były konkretne plany,

to moi ludzie niekoniecznie musieliby o tym słyszeć. Póki
co, prywatnie też nie ma rozmów o jakiejkolwiek zemście.
W końcu wszyscy wiedzą, że Niemcy mogą nas wyrżnąć
pod byle pretekstem, a nawet bez pretekstu. To jest pew-
ne, że komunistom chodzi o poszerzanie Bloku Antyfaszy-
stowskiego, więc w getcie zamachów na Niemców nie bę-
dzie, bo odwet Niemców byłby straszny i to podcięłoby ich
agitkę. Wolą chyba dotrwać do przyjścia Sowietów, w które
wszyscy tutaj wierzą niezachwianie.

— A co z nawoływaniem do powstania, że niby „koniec
wojny w tym roku dzięki Sowietom”? — spytał Garczyński.

— To jest stały motyw, ale nie widać żadnej konkretnej
reakcji na ostatnie wydarzenia. Wszyscy myślą, że te listy
śmierci mają jakiś tam sens dla gestapo, to znaczy, że zabi-
ci robili coś trefnego. A firmy niemieckie coraz bardziej
zwiększają zamówienia, więc ludzie się uspokajają. Wszy-
scy myślą, że jest jak zawsze: pogromy, ale przecież więk-
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szość przeżyje. Jedni liczą na szczęście, niektórzy na Pana
Boga, a ci, co na stanowiskach, że są potrzebni Niemcom,
więc nie trafią na listę. Ale mówią, że szpicle gestapo też
byli zabici ostatnio i poprzednio; więc ciągle nie wiadomo
o co chodzi.

— A co Pan teraz sądzi o wyjściu z getta z rodziną?
— To samo, nie zmieniłem zdania. Żona też uważa, że

mój wygląd i tak dalej… nie opłaca się ryzykować.
— Wolicie żyć z myślą, że pewnego dnia wyciągną was

z domu i zastrzelą?
— A co by im z tego przyszło?
— Nic; sam pan przecież przed chwilą opisywał wyda-

rzenia, w których nie widać logiki i celowości — odparł
Garczyński tym samym tonem.

— Ja panu powiem — Gurowski przesunął rachunek do
Garczyńskiego — jak gestapowiec stoi koło swego samo-
chodu i wybiera kogoś z tłumu, a potem wywozi i zabija,
to znaczy, że ktoś wyglądał na takiego, co miał przy sobie
pieniądze albo biżuterię, a ja na takiego nie wyglądam.
Oni muszą wiedzieć za co zabijają tych z listy, nawet jeżeli
to są donosy jednych szpicli na innych szpicli.

— A ja słyszałem, że jeden taki jeździ zygzakiem po pija-
nemu sportowym autem po getcie i strzela kogo zobaczy
na ulicy — Garczyński spojrzał Gurowskiemu w oczy.

— Ma pan rację, więc powiem to bez ogródek: nie wie-
rzę, że uchowalibyśmy się po aryjskiej stronie. Nie chcę la-
tami siedzieć w jakiejś piwnicy albo w dziurze w ziemi.
Żona na pewno rozchorowałaby się na reumatyzm, dzieci
też. Dzięki, ale na razie jakoś można tu wytrzymać. Cztery-
stu tysięcy, czy więcej nawet, nie wymordują. To nie Kresy
Wschodnie, jesteśmy w Warszawie.
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