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»Od  česa živi človek? 
Živi od tega, da star trik obvlada:

pozablja, da je človek pravzaprav.«

Bertolt Brecht, Opera za tri groše1

1 Bertolt Brecht: Opera za tri groše, prevedel Ervin 
Fritz, Slovensko ljudsko gledališče Celje, arhivski izvod, AGRFT, 
Ljubljana, str. 75.
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1.

Ena za drugo smo vstopile. Po dolgih urah čakanja stoje na 
hodniku smo se želele usesti. Soba je bila velika, stene bele, 
puste, na sredini pa je stala dolga lesena miza, ki so jo že pogrnili 
za nas. S kretnjo so nam nakazali, naj se usedemo. 

Usedla sem se in ostala v isti drži, z rokami, prekrižanimi na 
trebuhu. Pred menoj je bil bel keramični krožnik. Lačna sem 
bila. 

Druge ženske so se skorajda neslišno razporedile in posedle. 
Bilo nas je deset. Nekatere so sedele pokončno in vzravnano, 
z lasmi, tesno spetimi v čop. Druge so pogledovale naokoli. 
Dekle pred menoj si je grizlo obnohtno kožico. Njena lica so 
bila mehka, močno pordela, videlo se je, da je lačna. 

Ura ni bila niti enajst zjutraj, in me smo bile že lačne. Ne 
zaradi podeželskega zraka ali vožnje z avtobusom; ta luknja v 
želodcu je bila posledica strahu. Že leta smo bile lačne in že 
leta nas je bilo strah. In ko je vonj jedi dosegel naše nosnice, 
nam je srce divje razbijalo tudi v glavi in usta je napolnila slina. 
Pogledala sem proti dekletu z rdečico. Bila je istih misli kot jaz. 
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Stročji �žol je bil zabeljen z raztopljenim maslom, ki ga nisem 
okusila vse od svojega poročnega dne. Vonj pečenih paprik mi 
je ščegetal nozdrvi, moj krožnik je pokal po šivih, a sem ga 
lahko le nemo opazovala. Krožnik dekleta nasproti mene je bil 
poln riža in graha.

»Jejte,« se je zaslišalo iz drugega kota sobe; zvenelo je nekje 
med vabilom in ukazom. Lakota, ki je žarela iz naših oči, je 
morala biti očitna. Odprta usta, pospešeno dihanje. Oklevale 
smo. Nihče nam ni zaželel dober tek, torej bi lahko še vedno 
vstala, se zahvalila. Kokoši so bile danes radodarne, tisto jutranje 
jajce mi bo za danes dovolj. 

Ponovno sem preštela povabljene. Bilo nas je deset, torej ni 
bila poslednja večerja.

»Jejte!« se je ponovno zaslišalo iz kota in jaz sem v tem času 
v ustih že mlela stročji �žolček; čutila sem, kako se mi je kri 
pognala po telesu vse do lasnih korenin, vse do prstov na nogah, 
čutila sem, kako se mi je bitje srca počasi umirjalo. Kakšno mizo 
si zame pogrnil – te paprike so tako sladke – kakšen pogrinjek, 
zame, na leseni mizi, brez prta, aachenska keramika in deset 
žensk bi lahko, če bi imele tančico, zamenjal za sestre, nune, ki 
so se zaobljubile tišini.

Na začetku so bili naši grižljaji majhni, kot da nam ne bi bilo 
treba pojesti vsega, kot da bi lahko ponujeno hrano zavrnile, 
to kosilo, ki ni bilo namenjeno nam, ki se je tu pojavilo čisto 
naključno. Čisto po naključju smo bile vabljene k tej mizi. 
Nato pa nam ti grižljaji spolzijo po požiralniku in pristanejo v 
praznini želodca, in bolj ko se praznina polni, bolj se želodec širi 
in močneje stiskamo vilice. Jabolčni zavitek je tako dober, da 
mi oči napolnijo solze, tako dober, da je vsak naslednji grižljaj 
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večji, vse dokler ga ne goltam tako hitro, da vmes komajda 
zadiham, pod budnim očesom mojih sovražnikov.

Moja mati je vedno dejala, da se, ko jemo, borimo s smrtjo. 
To je govorila veliko pred Hitlerjem, ko sem obiskovala še 
osnovno šolo na ulici Braunsteingasse 10 v Berlinu in ko 
Hitlerja še ni bilo. Okoli pasu mi je predpasnik povezala v 
pentljo, mi v roke porinila listek ter mi naročala, naj bom med 
kosilom previdna, da se ne zadušim. Doma sem rada govorila, 
neprestano, tudi s polnimi usti. Preveč opletaš z jezikom, mi 
je govorila, in jaz sem se zraven dušila, ker se mi je zdel ta 
tragični ton, ta materina učna metoda, ki je temeljila na grožnji 
izumrtja, neskončno smešen. Skoraj kot bi vsaki gesti preživetja 
pretila nevarnost konca: živeti je nevarno; ves svet je nevarna 
zaseda. Ko je bilo obeda konec, sta se približala dva pripadnika 
SS-ovcev in ženska na moji levi se je dvignila.

»Usedi se! Vrni se na svoje mesto!«
Ne da bi jo porinili, je ženska padla. Ena izmed kit, ki jih 

je imela zvite tesno ob glavi, se je izpela iz lasnice in rahlo 
zaplapolala. 

»Nihče vam ni dal dovoljenja, da se dvignete. Ostale boste 
tu, sedeče ob mizi, vse dokler vam ne ukažejo drugače. V tišini. 
Če je bila hrana zastrupljena, vam bo strup kaj hitro prišel v 
obtok.« SS-ovci so nas premerili z očmi, vsako posebej, da bi 
videli našo reakcijo. Nismo si upale niti dihati. Potem se je 
ponovno obrnil k ženski, ki je vstala: oblečena je bila v dirndl, 
morda je bil zato nekoliko bolj spoštljiv. »Dovolj je ena ura, 
lahko si mirna,« ji je rekel. »V eni uri boste proste.« 

»Ali mrtve,« je dodal eden izmed paznikov. 
Čutila sem, kako se mi prsni koš krči. Dekle z rdečico si je 



- 12 -

ROSELLA POSTORINO

skrilo obraz v dlani; dušila je ihtenje. »Prenehaj,« je zasikala 
rjavolasa ženska ob njej, a tedaj so jokale tudi že druge, morda 
ker so se prenajedle ali pa ker so bile končno site. 

»Vas smem vprašati, kako vam je ime?« sem tiho vprašala 
dekle z rdečico, ki pa ni doumela, da sprašujem njo. Iztegnila 
sem roko in se dotaknila njenega zapestja; odskočila je ter me 
pogledala s topim pogledom, kot bi ji popokale vse kapilare. 
»Kako ti je ime?« sem ponovila. Dvignila je glavo in pogledala 
navzgor, kot da ne bi bila prepričana, ali ji je dovoljeno govoriti. 
Pazniki so se ukvarjali z drugimi stvarmi, bilo je skoraj poldne 
in zdelo se je, kot bi jim bilo odveč biti tam. Za nas se niso 
zmenili, tako je zamomljala: »Leni, Leni Winter,« skoraj kot bi 
postavljala vprašanje, a je bilo to v resnici njeno ime. »Jaz sem 
Rosa,« sem se ji predstavila tudi jaz, »boš videla, kmalu se bomo 
vrnile domov.«

Leni je bila zelo mlado dekle, vsaj debelušni členki so 
dopuščali takšen zaključek; njen obraz je dal slutiti, da ji ni bilo 
treba nikoli preveč delati, ni je obdajal tisti občutek popolne 
izčrpanosti ob koncu žetve.

Leta '38, po odhodu mojega brata Franza, me je Gregor 
pripeljal sem v Gross-Partsch, da bi spoznala njegove starše. 
Oboževali te bodo, mi je rad govoril, tako ponosen, da je osvojil 
srce svoje berlinske tajnice, da je ta postala njegova zaročenka, 
skoraj kot bi bila v �lmu. 

Čudovito je bilo tisto potovanje na vzhod v prikolici 
njegovega motorja. Proti vzhodu mi marširamo je odmevala 
pesem iz zvočnikov, in to ne le 20. aprila. Vsak dan je bil 
slavljen kot Hitlerjev rojstni dan.

Prvič v življenju sem se vkrcala na trajekt in odrinila v družbi 
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moškega. Herta mi je postlala v sobi svojega sina, njega pa je 
nagnala spat na podstrešje. A v trenutku, ko so starši zaprli 
vrata spalnice, je Gregorjeva glava pokukala izza vrat moje sobe 
in v hipu je bil pod mojo odejo. »Nikakor,« sem zašepetala, »tu 
ne.« »Potem pa pridi z mano na senik.« Oči so mi skoraj padle 
iz jamic. »Niti slučajno, in kaj, če naju opazi tvoja mama?« 

Še nikoli se nisva ljubila. Še nikoli se nisem ljubila z nikomer.
Gregor se je nežno dotaknil mojih ustnic. Najprej jih je s 

prsti nežno obrisal, nato pa so se prsti počasi, a vedno močneje 
premikali proti razprtim ustnicam, vse dokler jih nisem začutila 
na svojem jeziku. Lahko bi ga ugriznila, vendar na to ni niti 
pomislil. Vedno mi je slepo zaupal.

Nisem mogla spati in nisem se mogla upreti misli, da bi spala 
ob njem. Po prstih sem stopicala na podstrešje in odprla vrata. 
Gregor je spal. Svoje napol priprte ustnice sem pritisnila ob 
njegove, da se je najino dihanje prepletlo in ga zbudilo. »Bi rada 
vedela, kakšen je moj vonj med spanjem?« se je nasmehnil. V 
usta sem mu porinila en prst, potem dva in nato še tretjega. 
Usta so postajala vedno bolj razprta in med prsti mi je polzela 
njegova slina. To je bila ljubezen, usta, ki ne grizejo. Ali pa 
možnost izdaje, kot pes, ki bi se uprl gospodarju.

Vrat mi je krasila verižica iz rdečih kamenčkov, ko me je na 
poti nazaj zgrabil zanj. Ni se zgodilo na seniku njegovih staršev, 
temveč v kabini brez enega samega okna.

»Ven moram,« je zašepetala Leni. Slišala sem jo le jaz.
Rjavolasa ženska poleg nje je imela povsem koščena lica, 

močno svetleče lase in skorajda surov pogled.
»Pssst,« sem Leni nežno prijela za zapestje; tokrat se ni 

zdrznila. »Le še dvajset minut zdrži, ne manjka več dosti do 
konca.«
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»Resnično moram ven,« si ni dala dopovedati.
Rjavolasa soseda jo je pogledala izpod obrvi: »Ne moreš biti 

tiho, ne?« ji je surovo zabrusila.
»Pa kaj delaš?« sem skorajda zavpila.
SS-ovci so se obrnili proti meni. »Kaj se dogaja?«
»Prosim,« je rekla Leni.
Eden izmed SS-ovcev se je postavil predme. Zgrabil je Leni 

za roko, se sklonil proti njej ter ji strupeno zabrusil nekaj, česar 
mi ni uspelo slišati, a je moralo biti grozno, saj se je Lenin obraz 
povsem skremžil. 

»Se slabo počuti?« je vprašal drugi paznik.
Ženska v dirndlu je naglo vstala: »Strup!«
Dvignile so se tudi druge ženske in ni minilo več kot nekaj 

trenutkov, preden je Leni bruhnila, in pazniku poleg nje je 
komaj uspelo še pravočasno odskočiti.

Pazniki so eden za drugim tekli iz sobe, klicali kuharja, ga 
zasliševali, češ da je imel Führer prav, da so ga Angleži želeli 
zastrupiti. Ženske so se objele, druge so, obrnjene proti steni, 
jokale, rjavolasa ženska je z rokami v boku hodila gor in dol ter 
čudno dihala ali morda smrkala. Približala sem se k Leni ter ji 
pridržala glavo.

Ženske so se držale za trebuh, ampak to ni bilo zaradi 
bolečine. Preveč so se nasitile in polnega želodca niso bile več 
navajene.

V sobi smo morale ostati še več kot uro. Tla so bila pobrisana 
s časopisnim papirjem in mokro krpo, iz katere se je širil smrad. 
Leni ni umrla in tudi tresti se je postopoma nehala. Sčasoma 
jo je premagal spanec. Še vedno me je držala za roko, glava pa 
ji je omahnila na mizo. Bila je še otrok. Čutila sem, kako mi je 
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v želodcu kipelo, a sem bila preveč utrujena, da bi me motilo. 
Gregor se je pridružil vojakom.

Ni bil nacist, nikoli nismo bili nacisti. Kot dekle se nisem 
želela pridružiti skupini Hitlerjevih deklet Bund Deutscher 
Mädel, ni mi bila všeč črna ovratna ruta, ki si jo moral nositi 
pod belo srajco. Nikoli nisem bila dobra Nemka.

Ko nas je po neskončno dolgem čakanju znova prebudilo 
pretakanje v naših želodcih, so pazniki zbudili Leni, nas 
postavili v vrsto ter usmerili proti avtobusu, ki naj bi nas 
odpeljal nazaj domov. Želodec se mi je počasi umirjal. Moje 
telo je končno vsrkalo vase Führerjevo hrano. Führerjeva hrana 
se mi je pretakala po krvi. Hitler je bil varen in jaz sem bila 
znova lačna.


