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TRI SESTRE

Prevod:
Ljubica Karim Rodošek



Cibi, zʺl1 – Magda – Livia
Hvala vam za moč in upanje, ki ste se ga oklepale med 

najbolj mračno uro zgodovine – da ste si ustvarile življenje v 

novi deželi z ljubečimi družinami in ste navdih vsem nam.

Mischka, zʺl – Yitzko, zʺl – Ziggy, zʺl
Vi imate svoje lastne zgodbe o preživetju. Imate svoje lastne 

zgodbe o pogumu, upanju, ljubezni in o izgubi družine. 

Imeli ste ljubezen treh neverjetnih žensk in družin, ki ste jih 

ustvarili.

Karol (Kari), Joseph (Yossi) – Chaya, Judith (Ditti) – 
Oded (Odie), Dorit

Odrasli ste ob poslušanju zgodb svojih staršev. Bogatejši ste 

za njihovo vzdržljivost, trdoživost, pogum in predanost, da 

delijo svojo preteklost, da nihče nikoli ne bo POZABIL.

Randy, Ronit, Pam, Yossi, Joseph, Yeshai, Amiad, Hagit 
– Noa, Anat – Ayala, Amir, Ariela – Daniel, Ruth, Boaz 
– Lee-Or, Nogah, Pnina, Galil, Edan, Eli, Hagar, Dean, 
Manor, Alon, Yasmin, Shira, Tamar – Carmel, Albie – 
Maayan – Doron, O�r, Maor – Raphael, Ilan – Romi

IN PRIHODNJIM GENERACIJAM

1  Oznaka zʺl je imenom dodana v počastitev in spomin 
na tiste, ki so preminuli. Pomeni pa Zichrono Livracha – naj bo 
blagoslovljen njen ali njegov spomin (op. prev.).



I. del 

Obljuba
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PROLOG

Vranov nad Topl'ou, Slovaška
Junij 1929

Tri sestre, Cibi, Magda in Livi, v tesnem krogu s svojim 
očetom sedijo na majhnem dvorišču svojega doma. V enem od 
kotičkov majhnega vrta se žalostno pobeša oleandrov grm, ki se 
ga je njihova mati tako trudila obdržati pri življenju.

Livi, najmlajša od sester, stara je tri leta, skoči na noge: 
posedanje ni v njeni naravi.

»Livi, bi, prosim, sedla?« ji reče Cibi. Pri sedmih letih je Cibi 
najstarejša od sester in njena odgovornost je, da svoji sestri graja, 
kadar sta poredni. »Veš, da bi se oče rad pogovoril z nami.«

»Ne,« oznani triletna Livi in poskakuje med sedečimi 
postavami in vsako, ko gre mimo nje, potreplja po glavi. Magda, 
srednja sestra, ki je stara pet let, s posušeno oleandrovo vejo riše 
namišljene podobe v tla. Je toplo, sončno poletno popoldne. 
Zadnja vrata se odpro, v hišo povabijo toploto, na vrt pa zaveje 
sladak vonj po sveže pečenem kruhu. Dve okni, eno gleda v 
kuhinjo, drugo v majhno spalnico, ki si jo deli družina, sta 
videli že boljše čase. Po tleh so nastlani odkruški barve: veter 
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je terjal svoj davek na koči. Veter se upre v vrtna vrata in ta se s 
treskom zaprejo. Zapah je polomljen; še ena reč, ki jo mora oče 
popraviti.

»Pridi sem, mucka. Boš sedla na moje koleno?« oče povabi 
Livi.

Eno je, če ji nekaj ukaže starejša sestra; toda nekaj povsem 
drugega je, če ji enako na tako prijazen način pove oče. Livi se 
poči v njegovo naročje, njene krileče ročice zadenejo očetovo 
glavo. Ne zaveda se bolečine, ki jo povzroči njeno dejanje.

»Si v redu, oče?« zaskrbi Magdo, ko ujame grimaso na 
njegovem obrazu, ko z glavo sune nazaj. S prsti pogladi njegovo 
s strniščem poraščeno lice.

»Ja, ljubica moja. V redu sem. Ob meni so moja dekleta – le 
kaj več bi si oče lahko še želel?«

»Rekel si, da bi se rad pogovoril z nami,« je vselej nestrpna 
Cibi takoj omenila namen tega malega 'srečanja'.

Menachem Meller pogleda v oči svojih čednih hčera. Nobene 
skrbi nimajo, ne zavedajo se grobe resničnosti življenja zunaj te 
ljubke koče. Grobe resničnosti, ki jo je in jo še vedno preživlja 
Menachem. Krogla, ki ga med veliko vojno ni ubila in še 
vedno tiči v njegovem vratu, dvanajst let pozneje grozi, da bo 
dokončala svoje delo.

Ognjevita Cibi, trdoživa Cibi … Menachem jo poboža po 
laseh. Na dan, ko se je rodila, je oznanil, da naj se svet zdaj 
pripravi – prispela je ona in gorje vsakomur, ki bi se ji postavil 
na pot. Kadar se je je polotila jeza, so se njene zelene oči 
spremenile v ognjeno rumene.

In Magda, čudovita, nežna Magda, le kako je mogoče, da 
je stara že pet let? Skrbelo ga je, da bo zaradi svoje prijazne 
narave ranljiva in da jo bodo ljudje prizadeli in izrabili. Njene 
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velike modre oči zrejo vanj in on čuti njeno ljubezen, njeno 

razumevanje njegovega krhkega zdravja. Vidi njeno zrelost, ki 

presega njena leta, sočutje, ki ga je podedovala po svoji materi 

in babici, ter divjo željo, da bi poskrbela za druge.

Livi se neha zvijati, ko se Menachem poigra z njenimi 

mehkimi, kodrastimi lasmi. Njihovi materi jo je opisal kot tisto 

divjo, kot tisto, za katero ga skrbi, da bo stekla z volkovi in se 

bo zlomila kot vejica, če bi jo spravili v kot. Njene predirljive 

modre oči in njena drobna postava ga spominjajo na srno, ki jo 

je zlahka prestrašiti in bi zlahka zbezljala.

Jutri ima operacijo, s katero mu bodo odstranili kroglo iz 

vratu. Zakaj ni ostala, kjer je bila? Ves čas je molil za več časa s 

svojimi deklicami.

Mora jih voditi v odraslost, se udeležiti njihovih porok, 

pestovati svoje vnuke. Operacija je tvegana, in če ne preživi, bo 

to zadnji dan, ki ga bo preživel z njimi. Če bi se to zgodilo, 

mora deklicam povedati zdaj, kar jim ima povedati, ne glede na 

to, kako moreča tema je za tako čudovit sončen dan.

»No, oče, kaj nam želiš povedati?« ga spodbode Cibi.

»Cibi, Magda, ali vesta, kaj je obljuba?« počasi vpraša. Kar 

jim bo povedal, morajo vzeti resno.

Magda zmaje z glavo: ne.

»Mislim, da vem,« reče Cibi. »To pomeni, da dva človeka 

ohranita skrivnost, kajne?«

Menachem se nasmehne. Cibi bo vselej poskusila in to mu je 

pri njej najbolj všeč. »Blizu si, ljubica moja, toda obljuba lahko 

vključuje več kot dva človeka. Hočem, da si to obljubo delite 

med seboj. Livi tega ne bo razumela, zato morata vidve o tem 

govoriti z njo, ko bo to lahko razumela.«
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»Jaz ne razumem, oče,« se vmeša Magda. »Zdaj si me 

zmedel.«

»Zelo preprosto je, Magda.« Menachem se nasmehne. V 

ničemer ne uživa bolj kot v pogovoru s svojimi deklicami. 

Nekaj zastane v njegovih prsih; mora se spominjati tega 

trenutka, tega sončnega dne in velikih oči svojih treh hčera. 

»Hočem, da mi obljubite, prav tako druga drugi, da bo vsaka 

od vas vselej skrbela za svoji sestri. Da si boste vselej stale ob 

strani ne glede na vse. Da ne boste dovolile, da bi vas kar koli 

razdružilo. Razumete?«

Magda in Cibi prikimata in Cibi nenadoma resno vpraša: 

»Obljubim, oče, toda zakaj bi nas kdor koli hotel razdružiti?«

»Ne pravim, da se bo to zgodilo, le želim si, da mi obljubite, 

da če vas bo kdor koli skušal ločiti, se boste spomnile, kaj smo 

se danes tukaj pogovarjali, in boste storile vse, kar je v vaši 

moči, da se to ne bo zgodilo. Vse tri ste skupaj močnejše, tega 

nikoli ne smete pozabiti.« Menachemov glas postane hripav in 

odkašlja se. 

Cibi in Magda se spogledata. Livi pogleduje od sestre do 

sestre in nato pogleda očeta, vedoč, da so se strinjale glede neke 

resne reči, toda pojma nima, kaj to pomeni.

»Obljubim, oče,« reče Magda.

»Cibi?« reče Menachem.

»Tudi jaz obljubim, oče. Obljubim, da bom pazila na svoji 

sestri – ne bom dovolila, da bi jima kdor koli storil kaj hudega, 

in to veš.«

»Ja, moja ljuba Cibi, to vem. Ta obljuba bo postala pakt med 

vami tremi in nikomer drugim. Ko bo Livi dovolj stara, da bo 

razumela, ji bosta povedali o tem paktu?«
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Cibi ujame Livijin obraz v dlani in obrne njeno glavo, da se ji 

zagleda v oči. »Livi, reci 'obljubim'.«

Livi opazuje svojo sestro. Cibi prikimava in jo spodbuja, da 

bi izrekla besedo.

»Objubim,« oznani Livi.

»Zdaj pa to povej še očetu,« ji naroči Cibi.

Livi se obrne k svojemu očetu, njene oči poplesujejo, v 

grlu se ji nabira hihitanje, ki grozi, da bo izbruhnilo, toplota 

njegovega nasmeška pa stopi njeno drobno srce. »Objubim, 

oče. Livi objubi.«

Oče objame svoje deklice in si jih pritisne na prsi ter se čez 

Cibijino glavo nasmehne drugi deklici v njegovem življenju, 

materi njegovih hčera, ki stoji pri vratih hiše, na licih pa se ji 

svetijo solze.

Tako veliko lahko izgubi; mora preživeti.
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1. poglavje

Vranov nad Topl'ou
Marec 1942

»Prosim, recite, da bo z njo vse v redu, tako me skrbi zanjo,« 
reče Chaya, ko zdravnik pregleduje njeno sedemnajstletno hčer.

Magda že nekaj dni trpi za mrzlico.
»Ja, gospa Meller, z Magdo bo vse v redu,« ji zagotovi doktor 

Kisely.
V majhni sobi sta dve postelji: na eni spi Chaya s svojo 

najmlajšo hčerko Livi; drugo si Magda deli s svojo starejšo 
sestro Cibi, kadar je ta doma. Eno steno zaseda velika omara, 
polna osebnih drobnarij štirih žensk v hiši. Ponosno mesto tam 
zasedajo: kristalna steklenička parfuma s smaragdno zeleno 
pentljo in resicami, zraven nje pa je zrnata fotogra�ja. Čeden 
moški sedi na preprostem stolu, na enem kolenu mu sedi 
otročiček, na drugem nekoliko starejše dekle. Še eno dekle, ki 
je še nekoliko starejše, stoji na njegovi levi. Na njegovi desni je 
mati deklic, njena dlan počiva na moževem ramenu. Mati in 
hčere so oblečene v bele čipkaste obleke in vsi skupaj ustvarjajo 
sliko popolne družine, ali vsaj takrat so jo.
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Ko je Menachem Meller umrl na operacijski mizi, ko so mu 
končno odstranili kroglo, a je izgubil preveč krvi, da bi preživel, 
je Chaya ostala vdova in dekleta brez očeta. Yitzchak, Chayin 
oče in dedek deklic, se je preselil v majhno kočo, da bi pomagal 
po svojih močeh, medtem ko Chayin brat Ivan živi v hiši 
nasproti njihove. 

Chaya ni sama, ne glede na to, kako se počuti.
V spalnici so zagrnjene težke zavese, ki močni pomladni 

sončni svetlobi, ki zdaj kuka nad karniso, preprečujejo, da bi 
posijala k tresoči se in vročični Magdi.

»Se lahko pogovoriva v drugi sobi?« Doktor Kisely prime 
Chayo za roko.

Livi, ki po turško sedi na drugi postelji, opazuje Chayo, ki na 
Magdino čelo položi novo mokro brisačo.

»Boš ostala pri svoji sestri?« vpraša mati in Livi prikima.
Ko odrasla zapustita sobo, Livi stopi do sestrine postelje, leže 

k njej in s suho krpo briše znoj z Magdinega obraza.
»S tabo bo vse v redu, Magda. Ne bom dovolila, da bi se ti 

kar koli zgodilo.«
Magda se prisili k slabotnemu nasmešku. »To bi morala jaz 

reči. Jaz sem tvoja starejša sestra, jaz moram skrbeti zate.«
»Potem pa se pozdravi.«
Chaya in doktor Kisely v mali hiši zakorakata iz spalnice v 

dnevno sobo. Glavna vrata se odpirajo naravnost v to prijetno 
dnevno sobo, zadaj pa je kuhinja.

Dedek Yitzchak stoji tam in si v umivalniku umiva roke. Za 
njim se vse od dvorišča vije sled žagovine in še več je leži na 
obledeli modri klobučevini, ki pokriva tla. Prestrašen se obrne 
in strese kapljice vode na tla. »Kaj se dogaja?« vpraša.

»Yitzchak, vesel sem, da ste tukaj, pridite in sedite z nama.«
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Chaya se s strahom v očeh obrne k mlademu zdravniku. 
Doktor Kisely se nasmehne in jo povede do kuhinjskega stola 
in enega potegne od majhne mize za Yitzchaka.

»Je z njo zelo slabo?« vprašal Yitzchak.
»Z njo bo vse v redu. Le vročica je, nič takega, od česar si 

mlado dekle ne bi opomoglo po naravni poti.«
»Za kaj torej gre?« Chaya z roko pomaha med sabo in 

doktorjem.
Doktor Kisely najde še en stol in sede. »Nočem, da bi vas to, 

kar vam bom povedal, prestrašilo.«
Chaya zgolj prikima, obupno si želi, naj ji že pove, kar ji 

ima povedati. Leta, odkar je izbruhnila vojna, so jo spremenila: 
njeno nekoč gladko čelo je zdaj nagubano in tako suha je, da 
obleka z nje visi kot mokra cunja.

»Kaj se dogaja, človek?« reče Yitzchak. Odgovornost, ki jo 
čuti do svoje hčere in vnukinj, ga je postarala preko njegovih 
dejanskih let in nima časa za igrice.

»Magdo bi rad poslal v bolnišnico …«
»Kaj? Pravkar ste rekli, da si bo opomogla!« se razburi Chaya. 

Vstane in za podporo se oklepa mize.
Doktor Kisely dvigne roko, da bi jo utišal. »Ne gre za bolezen. 

Še en razlog obstaja, zakaj bi Magdo rad poslal v bolnišnico. 
Pojasnil bom, če me bosta poslušala.«

»O čem za vraga pa govorite?« reče Yitzchak. »Povejte že.«
»Gospa Meller, Yitzchak, slišim govorice, strašne govorice – 

govorice o mladih Judih, dekletih in fantih, ki jih iz Slovaške 
odvažajo, da bi delali za Nemce. Če bo Magda v bolnišnici, bo 
varna in obljubim, da ne bom dovolil, da bi se ji kaj zgodilo.«

Chaya se zgrudi nazaj na svoj stol in si z rokami pokrije 
obraz. To je veliko hujše od mrzlice.
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Yitzchak jo odsotno potreplja po hrbtu, toda on je zdaj 

osredotočen in namerava slišati vse, kar ima doktor povedati. 

»Kaj še?« vpraša in se sreča z doktorjevim pogledom in ga 

spodbuja, naj bo odkrit. 

»Kot sem rekel, to so le govorice in čenče, toda Judom se 

ne obeta nič dobrega. Če bodo prišli po vaše otroke, je to 

začetek konca. In delo za naciste? Pojma nimamo, kaj naj bi to 

pomenilo.«

»Kaj lahko storimo?« vpraša Yitzchak. »Že zdaj smo izgubili 

vse – pravico delati, nahraniti svoje družine … Le kaj nam 

lahko še vzamejo?«

»Če tisto, kar slišim, temelji na kakršnih koli dejstvih, hočejo 

vaše otroke.«

Chaya se vzravna na svojem stolu. Njen obraz je zardel, toda 

ne joče. »In Livi? Kdo bo zaščitil Livi?«

»Mislim, da iščejo tiste, ki so stari šestnajst let in več. Livi jih 

ima štirinajst, kajne?«

»Stara je petnajst let.«

»Še vedno je otrok.« Doktor Kisely se nasmehne. »Mislim, da 

bo z Livi vse v redu.«

»In kako dolgo bo Magda ostala v bolnišnici?« vpraša Chaya. 

Obrne se k svojemu očetu. »Ne bo hotela oditi, ne bo hotela 

zapustiti Livi. Kaj se ne spomniš, oče, da je Magda obljubila, da 

bo pazila na njuno mlajšo sestro, ko je Cibi odšla.«

Yitzchak Chayo potreplja po dlaneh. »Če jo hočeva zaščititi, 

mora oditi, ali ji je to prav ali ne.«

»Mislim, da je nekaj dni, morda teden, vse, kar potrebujemo. 
Če so govorice resnične, se bo zgodilo hitro, potem pa jo bom 
pripeljal domov. In Cibi? Kje je ona?«
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»Saj veste, kakšna je, odšla je v hačšaro.« Chaya ne ve, kaj si 
misli o hačšari, izobraževalnem programu, v katerem se mladi, 
ravno takšni, kot je Cibi, učijo veščin, ki so potrebne, da si 
ustvarijo novo življenje v Palestini, daleč stran od Slovaške in 
vojne, ki divja v Evropi.

»Se še vedno uči, kako obdelovati zemljo?« se pošali doktor, 
toda ne Chaya ne Yitzchak se ne nasmehneta.

»Če namerava emigrirati, potem bo to tisto, kar bo našla tam 
– veliko plodne zemlje, ki jo je treba obdelati,« reče Yitzchak.

Toda Chaya, izgubljena v svojih mislih, še naprej molči. En 
otrok v bolnišnici, drugi dovolj mlad, da ubeži nacističnim 
krempljem. In tretji, Cibi, njena najstarejša hči, je zdaj del 
sionističnega mladinskega gibanja, ki si prizadeva ustvariti 
judovsko domovino, kjer koli ta že bo.

Zdaj je že vsem postalo jasno, da takoj potrebujejo 
obljubljeno deželo, in prej ko se bo to zgodilo, bolje bo. Toda 
Chaya misli, da so vsaj vsi trije njeni otroci varni, za zdaj.


