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Bracia 

 
 

- Pospiesz się! – warknąłem na brata. 

- No przecież idę… - odpowiedział. 

 Był 10 grudnia 1914 roku, temperatura nie przekraczała minus pięciu stopni. 

Odczuwałem zimno w każdym skrawku ciała, pomimo ciepłej, jak na standardy rosyjskiego 

wojska, odzieży. 

- Zimno ci? – spytałem. 

- Nieee… - odpowiedział, szczękając zębami. 

 Wiedziałem, że kłamał, bylebym się o niego nie martwił. Szliśmy zamarzniętą ulicą   

w stronę Olkusza już kilka godzin. Mieliśmy plan, mianowicie nie brać czynnego udziału      

w wojnie, tylko trafić do niewoli, a stamtąd do Austrii, aby tam rozpocząć nowe życie. 

- Już niedaleko – pocieszyłem go. 

- Taaak? Ciekawe skąd wiesz… 

Brnęliśmy teraz w błocku zalegającym na trasie. Nagle za nami rozległ się 

charakterystyczny stukot końskich kopyt, który miarowo zmieniał się w chlupot. Obejrzałem 

się za siebie i moim oczom ukazała się furmanka, powożona przez chłopaka w wieku 

gimnazjalnym. Kiedy był  już blisko, spytałem, czy podwiezie nas do Olkusza za 10 rubli. 

Ten zgodził się chętnie widząc, że może łatwo zarobić. 

- Ale nam się trafiło, co? – zagadnąłem do brata. 

- Taa… - mruknął i ułożył się do snu. 

 Kiedy dojechaliśmy na miejsce, był późny wieczór. Obudziłem brata, który marudząc 

i ociągając się, schodził z wozu. Uregulowałem szybko należność z chłopakiem i  ruszyliśmy 

przez cichy i spokojny o tej godzinie rynek. 

 Po kilkunastu minutach dotarliśmy do sklepu masarskiego niejakiego Kubiczka. 

Weszliśmy do środka i w progu przywitał nas niski, pulchny i łysy człowieczek. Na oko 

wyglądał na pięćdziesiąt lat. Miał okrągłą twarz, duże, jasnoniebieskie oczy i równie okrągły 

nos. Ubrany był w lniane spodnie i wyświechtaną, pastelowo-niebieską koszulę, także lnianą. 

- Słucham panów? – jegomość zmierzył nas wzrokiem. Dostrzegłem w jego oczach cień 

strachu, kiedy zdał sobie sprawę z tego, że jesteśmy rosyjskimi żołnierzami. 

- Proszę przygotować nam pokój, posiłek i kąpiel. – powiedziałem hardo. 

 Mężczyzna spojrzał na nas z przestrachem. 

- Kochanie! – zawołał, usiłując zapanować nad drżeniem głosu. 

- Tak Henryku? – odpowiedziała prawdopodobnie jego żona. 

- Mamy gości, czy możesz przygotować im coś do jedzenia i jakieś pokoje? 

- Oczywiście, już się tym zajmuję! – usłyszeliśmy. 

- A więc panowie – Kubiczek jakby nabrał pewności siebie – może rozbierzecie te mokre 

płaszcze oraz buty i usiądziecie przy kominku? 

- Tak, bardzo chętnie! – odezwał się mój dotąd milczący brat. 
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 Tak więc zasiedliśmy, po uprzednim zdjęciu odzienia, w miękkich fotelach wokół 

kominka. Nie później jak dziesięć minut po tym usłyszeliśmy wołanie Kubiczkowej, która 

obwieściła, że ktoś przyszedł . 

 Zeszliśmy na dół, a tam - trzech żołnierzy austriackich! Jak tylko na nich spojrzeliśmy, 

przypomniał nam się nasz plan. Ja i brat padliśmy na kolana przed Austriakami, lecz co 

dziwne, oni zrobili to samo! 

- Oddajemy się do waszej niewoli – obwieściliśmy przeciwnikom. 

- Nie! To my oddajemy się wam do niewoli! 

 Popatrzyliśmy na siebie, cała piątka, po czym wszyscy wstaliśmy. 

- Może zanim oddacie się sobie nawzajem do niewoli, zjecie posiłek? – nieśmiało wtrącił 

gospodarz. Wymieniliśmy spojrzenia. 

- Tak, to dobry pomysł – powiedziałem i wszyscy ruszyliśmy za Henrykiem do jadalni. Było 

to skromne pomieszczenie, ale za to ciepłe i przytulne. Stał tam kominek, w którym wesoło 

trzaskały polana drewna. Stoły były dwuosobowe, więc złączyliśmy ze sobą trzy                      

i zasiedliśmy na całkiem wygodnych krzesłach.  

 Czekaliśmy około czterdziestu minut na jedzenie, które było tego warte. W tym czasie 

zdążyliśmy przedyskutować z Austriakami sprawę niewoli. Po długich naradach 

przekonaliśmy ich, aby to oni wzięli nas do niewoli, ponieważ ich jest więcej. Jakby to 

wyglądało: trzech żołnierzy pojmanych przez dwóch, do tego słabszych fizycznie! Po 

zjedzeniu posiłku i uzgodnieniu wszystkiego rozeszliśmy się do swoich sypialni. Tu też, tak 

jak w innych pomieszczeniach, był kominek, w którym, co dziwne, palił się ogień. Niewiele 

myśląc, rozebrałem się i wskoczyłem do bardzo miękkiego i wygodnego łóżka. Zasnąłem 

szybko. 

 Następnego dnia po zjedzieniu śniadania ja, mój brat i trzech Austriaków opuściliśmy 

gospodę Kubiczka. Od Kubiczkowej dostaliśmy prowiant na drogę, jako rekompensatę za 

śniadanie, którego nie było nam dane zjeść. Podróż do obozu austriackiego zajęła nam kilka 

godzin, a wszystko przez wszechobecny śnieg. Na miejscu przywitano nas dość oschle. Skuto 

nas i zaprowadzono do niskiego i  podniszczonego, szarego budynku. Tam wsadzono nas do 

cel. Nikt się do nas nie odezwał ani słowem. 

 Moja izba była ciemna, wilgotna i zimna, tak jak cały budynek. Otuliłem się szczelniej 

kurtką i zasnąłem. Obudził mnie szczęk klucza przekręcanego w drzwiach, a następnie odgłos 

uderzenia metalu o posadzkę. Kiedy otworzyłem oczy, zobaczyłem leżącą obok wejścia 

miskę. Podszedłem i zbadałem jej zawartość. Zimna, szara papka, zapewne kasza, a do tego 

dwie kromki czerstwego chleba. Zjadłem, nie czując smaku. Po kilku minutach znowu ktoś 

otworzył drzwi i tym razem zabrał miskę. Ja ponownie zawinąłem się w kurtkę i poszedłem 

spać. Tak minęły dwa tygodnie. 

 Pewnego dnia na korytarzu rozległ się hałas. Ktoś ewidentnie bił się ze strażnikiem. 

Sprawdziłem czy pistolet, który zawsze trzymam w skarpecie, jest na swoim miejscu, po 

czym przysunąłem się do drzwi i nasłuchiwałem. 

- Wypuść mnie ty austriacka gnido! – krzyknął ktoś. Brzmiało to dziwnie znajomie… Serce 

zabiło mi szybciej. To był mój brat! 
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- Uspokój się, bo pożałujesz! – wykrzyknął strażnik, a po chwili rozległ się strzał i usłyszałem 

głuchy odgłos uderzenia czegoś o ziemię. Nastała grobowa cisza… Przerwał ją strażnik, idący 

w kierunku mojej celi. Instnktownie odsunąłem się od drzwi. 

- Wstawaj! – warknął Austriak. 

Ale ja go nie słuchałem, tylko złapałem za broń schowaną za skarpetą. 

Odbezpieczyłem, wymierzyłem i strzeliłem. Strażnik padł martwy. Szybko wyszedłem na 

korytarz. Po kilku chwiejnych krokach spostrzegłem go. Leżał obrócony twarzą do mnie. 

Spod jego boku wypływała strużka czerwonobrunatnej krwi… Mój brat… Spojrzałem 

w znajome, puste teraz oczy… Łzy popłynęły po moich policzkach. Po chwili zacisnąłem 

pięści. Moja twarz zastygła w złowrogim grymasie. 

Nie pamiętam dokładnie tego, co działo się później. Wiem, że biegłem, że dotarłem do 

jakiejś gospody, że piłem, że jakiś Żyd mnie zaczepiał. Byłem w amoku. Chciałem 

sprawiedliwości. Nie panowałem nad sobą. Zabiłem tego Żyda. Zabiłem go w biały dzień na 

ulicy! Z jego zwłok wypłynęła krew, taka sama jak z ciała mojego brata. Widziałem ten sam 

pusty, lekko zdziwiony wzrok… 

Obudziłem się w areszcie. Dowiedziałem się, że za to, co zrobiłem, zostanę wysłany 

na front…   

Za kilka dni będzie tędy przejeżdżał transport żołnierzy jadących na zachód. Skończę 

życie na froncie. Zakończę je sam… Bez mojego kochanego brata u boku…    
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