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Prvo poglavje

Bruce, Stalag XVIII-D, 15. februar 1942

Preboleval je strahovitega mačka. Bruce Murray je potreboval 
nekaj minut, da se je znova lahko orientiral. V vidno polje mu 
je počasi priplavala koča – grobe lesene stene, blatna lesena tla 
in umazano okno v vratih.

Bila je nedelja. To je bilo dobro. To je bilo presneto dobro 
glede na stanje, v kakršnem je bil. Predstavljal si je, kaj bi bilo, 
če bi nemški stražarji prišli ropotat po vratih, kot so to počeli 
večino drugih dni, in jim ukazovali, naj se lotijo obveznega 
delovnega opravila v kakšni slovenski tovarni ali, še huje, na 
katerem od delovišč na železnici v bližini mariborskega taborišča 
vojnih ujetnikov.

Stresel se je. Nepovezani koščki prejšnjega večera so se znova 
sestavili. Smeh. Zatohel dim, seveda. Žgoč domač alkoholni 
zvarek, ob katerem se ti zasolzijo oči – neki peklenski zvarek, 
ki so ga na skrivaj skuhali fantje iz ukradenega krompirja in 
prihranjenega sladkorja, ali vsaj tako je razumel.

Lofty. Tako je. Bil je enaindvajseti rojstni dan Loftyja 
Collierja, in to se je zdel dovolj dober razlog, da so izvlekli 
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alkohol. Bruce je že prej imel mačka, večkrat, kot se je lahko 
spomnil, toda ta je bil resnično gromozanski. Zdelo se mu je, 
kot da mu pnevmatski vrtalnik vrta skozi sence, na jeziku pa je 
imel oblogo iz cementa, ki je jezik prilepila na nebo. Zdaj mu je 
začelo vreti v trebuhu.

Zaječal je.
Razpoloženje je tekom večera postalo divje. Najprej je 

vladalo veselje – šale in smeh in dobro prijateljstvo. Potem se je 
nekoliko zaostrilo, ko so se možje razjezili zaradi nesramnosti, 
ki jo je zagrešil ta ali oni stražar. Neizogibno je vse skupaj 
postalo jokavo, ko so si začeli pripovedovati zgodbe in so obujali 
spomine na dom. Proti polnoči so ponovno začeli veseljačiti in 
prepevati. Nekaj časa in nekaj kositrnih skodelic groga pozneje 
je veselje splahnelo iz vsega in veliko hripavih glasov se je 
združilo v prepevanju pesmi 'Auld Lang Syne' – ki je zvenela 
bolj kot 'Old Lands Shine'. Prisotne so bile tudi solze. Tudi 
Bruce jih je nekaj potočil.

Navsezadnje se ni dosti spomnil.
Koča je smrdela. Njegova srajca je smrdela. On je smrdel. 

Moral je ven.
Bruce se je dvignil v sedeč položaj in zanihal noge čez rob 

pograda, pri čemer je njegova groba siva odeja zdrsnila na tla. 
Koča se je zavrtela in Bruce je zlovešče rignil. Umiril se je, se 
postavil na noge, odvrnil pogled od zamegljenega koščka 
ogledala, si obul škornje, nase navlekel svoj zimski plašč in 
se opotekel proti vratom. Ko jih je odprl, ga je pozdravil piš 
mrzlega zraka in priprl je oči pred lesketajočim se snegom. 
Pomislil je, da ga bo sedenje na ostrem vetru morda očistilo, 
pozdravilo toksičnih posledic prejšnje noči. Trudno je sedel na 
prevrnjen zaboj Rdečega križa, kjer je včasih sedel v toplejšem 
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vremenu, tesneje se je ovil v plašč in se spraševal, ali bi se zaradi 
čika počutil boljše ali slabše.

Tam ga je našel Frank Butler.
»Vstani, ti svinja grda,« je siknil Frank.
»Spelji se, Frank,« je odvrnil Bruce.
»Daj, no, Brucie. Dvigni rit. Sprehodiva se malo.«
Frank je pograbil Bruceovo roko in ga potegnil na noge. To 

je bila njuna nedeljska rutina, da sta se sprehodila po taborišču 
Stalag XVIII-D: deloma zato, da sta se razgibala, deloma zato, 
ker jima je to dalo novo priložnost, da sta podražila silake 
z zbadljivkami, ki so bile ostre kot žica, ki jih je obdajala, v 
glavnem pa zato, da bi nekako pregnala trdovraten dolgčas.

»Kristus, ti pa si videti grozno,« je rekel Frank in ga od 
strani pogledal. Žaljivke so bile stalnica v njunem pogovoru, 
toda tokrat je Frank mislil resno. Ob tej zgodnji uri je bil 
Bruce običajno sveže obrit, s počesanimi in polizanimi lasmi in 
potrudil se je pri svojih oblačilih. Toda ne danes.

Bruce je lahko le zagodrnjal v odgovor.
Hodila sta v vzajemni tišini, nekaj centimetrov debela snežna 

odeja je škripala pod podplati njunih škornjev. Mrak nad njima 
se je nekoliko razredčil in postalo je svetleje. To je bilo trpljenje 
za Bruceove krmežljave oči. Močno jih je zatisnil in stisnil zobe.

»Halo,« je tiho zasopel Frank ob njem. »Kaj pa imamo tukaj?«
Bruce je odprl oči.
Bila sta kakih trideset metrov od točke na severnem 

obodu ograje, kamor stražarji v stražnem stolpu niso imeli 
neposrednega razgleda. Tam je bila postava, ki je negibna stala 
na drugi strani žice – to je bilo pogumno ali obupano dejanje, 
kajti nepotrebno je dodati, da stražarji niso ravno spodbujali 
stikov med lokalnim prebivalstvom in prebivalci taborišča. 
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Bila je stara ženica, sodeč po njeni opravi – oblečena je bila v 
brezoblično volneno obleko in črn pleten šal z resicami.

Njena prisotnost tam je bila nekaj neobičajnega, nekaj, kar je 
izstopalo v monotoniji taboriščnega življenja.

»Daj, no,« je rekel Bruce. »Preveriva, kaj hoče.«
Frank je previdno pogledal naokoli. V bližini ni bilo videti 

nobenih stražarjev, toda to ni veliko pomenilo. Tepci bi se lahko 
prikazali v katerem koli trenutku. 

»Raje ne,« je rekel. »Ustrelili te bodo, če te vidijo.«
»Ne,« je rekel. »V redu bo z njo.«
Maček je nekoliko popustil. Povrnila se mu je volja do 

življenja. 
Frank je ostal na svojem mestu. Bruce je hitro zakorakal do 

ograje. Za razliko od večine taborišč vojnih ujetnikov, ki so bila 
obdana z dvojno žičnato ograjo, ena znotraj druge, med njima 
pa je bilo deset metrov mrtvega prostora, je bil Stalag XVIII-D 
slovenska vojašnica in je bila obdana le z enojno ograjo z 
bodečo žico. Kljub nevarnosti so domačini občasno zamenjevali 
predmete – jajca, kruh, volnene rokavice – za redke reči, kot je 
bilo konzervirano meso in čokolada iz paketov Rdečega križa.

Ženska ga je opazovala, ko se je približeval. Sključena 
in brezoblična, kot je bila, je Brucea spominjala na staro Sis 
Moore, ki je terorizirala otroke v soseski, v kateri je odraščal. 
Govorilo se je, da je pretepala – celo pojedla – otroke, ki so se 
zadrževali na njeni posesti.

»Pozdravljeni,« je rekel, ko se je približal ograji, in se 
nasmehnil. Stopila je naprej in iztegnila roko proti njemu. 
Njegov nasmešek je zastal, ko se je srečal z njenimi očmi – bile 
so zelene in zagotovo mladostne pod robom tistega šala.

»Bitte,« je rekla. »Bitte hilf mir.«
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Povedala je še več – nekaj stavkov s tihim, živčnim glasom, 
glasom mlade ženske – toda Bruce ni govoril nemško. Razumel 
je klic na pomoč, toda preostanka ni razumel. Zmajal je z glavo.

»Žal mi je …« je rekel, nato pa zastal. Njen pogled je zataval 
mimo njegovega ramena in njene oči – čudovite oči, kot je 
opazil – so se nekoliko razširile. 

»Bitte,« je ponovila in ponovno iztegnila roko proti ograji. 
Bruce je segel skozi ograjo in ona je s prsti pritisnila košček 
papirja v njegovo dlan. Potem je izginila. Kakšni drugi 
opazovalci bi si morda lahko domišljali, da so bili priča čudežu, 
ko se je starka vzravnala, privzdignila obleko in kot gazela stekla 
po rahlem pobočju proti drevesom kakih devetdeset metrov 
stran.

»Halt!«
Bruce se je obrnil in videl, da je eden od stražarjev zakorakal 

mimo Franka in sproščal zatič na svoji puški. Stražar je pomahal 
proti Bruceu, naj se umakne, toda ta je obstal na mestu. Stražar 
je stopil na svojo levo, da bi dobil možnost za neoviran strel. 
Bruce je stopil na svojo desno in mu to preprečil.

»Halt!« je ponovno zavpil stražar, njegov glas je prasketal od 
besa.

»Teci!« je zavpil Bruce, ki je še vedno gledal stražarja. 
»Hitreje!«

Psi so začeli divje lajati. Stražar je stopil mimo Brucea, toda 
Bruce je sključil ramo in ga sunil z njo. Namesto da bi streljal 
na bežečo deklico, je stražar zdaj nameril v Brucea. Njegov 
obraz je bil bled od besa in nekaj mu je zabrusil v nemščini. 
Bruce se mu je nasmehnil. Stražar je spustil puško, toda ko se 
Bruce ni zdrznil, ko jo je spustil, jo je stražar preprijel in ga 
udaril z njenim kopitom. Bruce se je zvil, ko je prejel udarec v 
spodnji del križa.
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»Pesjan!« je rekel.
Zdaj se je počutil povsem živega, maček je povsem izginil. 

S stražarjem sta se zazrla drug v drugega, njuna sapa se je v 
oblačkih dvigala v zrak med njima. Po nekaj trenutkih je stražar 
zaklel, pljunil na tla in odkorakal stran, trdno odločen, o čemer 
Bruce ni dvomil, da ga bo spravil v težave.

Bruce se je znova pridružil Franku.
»Ji je uspelo?« je vprašal.
»Ne vem. Bila je urna, toda tik preden je prispela do drevja, 

je padla. Gotovo se je poškodovala. Preostanek poti se je plazila. 
Če bodo nanjo spustili pse, bo po njej.«

Psi so še vedno lajali. Toda Frank in Bruce sta nadaljevala 
svoj sprehod z navidezno brezbrižnostjo, toda v njiju je vrelo. 
Nekdo je v nemščini zavpil na pse. Čez minuto ali dve se je 
taborišče znova pogreznilo v tišino.

»No, je bilo vredno, da si dobil brco v rit?« je rekel Frank. 
»Kaj ti je dala?«

Bruce je na skrivaj odprl dlan, da bi Franku pokazal košček 
papirja.

»Naplahtali so te,« je rekel Frank.
Bruce ni mislil tako, toda še vedno je bil vznemirjen zaradi 

tistega srečanja. Če nič drugega, se je vsaj zgodilo nekaj izven 
vsakodnevne rutine. In njegov maček je bil pozdravljen.


