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Zdrada

Już tak było wiosna, śnieżek tak już tylko przysypał żyletką, gdzieś ktoś szedł, a oni wracali w
nocy i niesli jedzenie do tego tunelu swego i ktoś zobaczył po tym śladzie, zaszedł tam, a tam
byli krzaki, tak śnieg przysypał i odsunął tego krzaka i zobaczył, że właśnie tam są Żydzi. To ten
Żyd najstarszy se pomyślał, że teraz trzeba stąd uciekać, bo już oni wykryli nasze te kryjówkę.
To wzioł brata na plecy, bo już on nie chodził, miał jakiś paraliż, cały czas to ziemia była, wilgoć,
przez rzekę przeniósł, do lasu zaniósł jego, posadził go w lesie i wracał po te siostry i kiedy już
doszedł do rzeki posłyszał strzały, ktoś strzelał i on zaraz pomyślał, aha to już postrzelali moje
siostry, bo to właśnie było w tym miejscu. On tak wyczuł, w którym to miejscu. Mówi tak: „to już
były moje siostry pobite”, to on wrócił spowrotem do lasu, złapał tego brata i zaniósł nad inne
wieś i tam przesiedział. Ale już ludzie wracali z miasta i mówili, że Niemcy ubili dwie Żydówki.
Zaraz już była wiosna i się zrobiło ciepło i żal, że oni nie przeżyli, te Żydówki.

Nie wiadomo kto wydał. Mówili, że to był taki co szedł do wsi, ale on zaprzeczył, że to nie on.
Ktoś ich wydał. A od szosy mieli tak niedaleko, jak do górki, tak było od szosy, oni tu mieli
właśnie to schronienie, krzakami takimi zastawione i tam siedzieli.
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