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Prolog

Zaliv Lübeck, Nemčija, 3. maj 1945

Z juga so se pojavila lovska letala, opremljena s fosfornimi 

bombami in raketami, ki so jih izstrelili na Cap Arcono. 

Veličastna čezoceanka, na kateri je bilo pet tisoč jetnikov iz 

koncentracijskega taborišča, se je v hipu spremenila v goreči 

pekel. Nemško protiletalsko topništvo ni bilo sposobno odbiti 

napadov. Regljanje strojnic in neprekinjene eksplozije so le 

dopolnjevali sliko tega pekla. Onemogli jetniki so zaman iskali 

zavetje.

Wim je moral ukrepati hitro. Pogledal je naokoli. Razkošna 

plesna dvorana je bila nastlana z odtrganimi udi. Kri je umazala 

nekoč deviško bele obloge in okrašeni strop. Povsod so bili na 

smrt pijani vojaki, ki so v slepi paniki streljali na vse, kar se je 

premikalo.

Počepnil je in se prisilil k treznemu razmišljanju.

Po nekaj minutah so Tajfuni izginili, kakor hitro so se 

prikazali, in nad poškodovano, a še vedno plovečo ladjo, je legla 

nezemeljska tišina. Potem pa so se počasi zaslišali kriki ranjenih 
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in ukazi, ki so jih vpili nemški vojaki, ki so ostali, da bi stražili 

jetnike iz taborišča. Večina pripadnikov SS se je z ladje izmuznila 

prejšnji večer.Moral se je spraviti od tam. Oditi z ladje, kolikor 

hitro je bilo mogoče. Wimu je to bilo jasno. Več mesecev je 

preživel v najbolj krutih nemških koncentracijskih taboriščih, 

kjer so vladali nečloveški pogoji, kjer so vsi okoli njega umirali 

zaradi lakote, bolezni ali trpinčenja. Tam so jih imenovali 'pekel 

Husuma'. In potem so jih v taborišču Neuengamme sadistični 

SS častniki pod motom 'Vernichtung durch Arbeit'. 'Uničenje z 

delom.' zdelali do smrti. Ljudje so umirali zaradi izčrpanosti, 

obupa in skrajne duševne stiske. Ne sprašujte, kako, toda vse to 

je preživel. In zdaj bo končal tako, ko pa je svoboda na vidiku?

Zbral se je. Nikoli.

Za dvema nemškima jetnikoma si je Wim izboril pot 

navzgor, na palubo in svež zrak – toda ni bil edini. Na stotine 

ljudi je teptalo drug drugega, samo da bi pobegnili. Seveda, če 

bi takšne okostnjake, oblečene v cape, lahko imenovali ljudi. 

Na palubi so se na smrt borili za karkoli, kar bi lahko plulo na 

vodi. Zagnali so se proti železni ladijski lupini, ko se je ta začela 

nagibati in se počasi segrevati. Nanje so streljali nemški vojaki, 

ki so ustrelili vsakega jetnika, ki so ga dobili na muho. 

Potem so se letala vrnila. Niso opazila bele zastave, ki jo je 

dvignil kapitan, saj jo je bilo nemogoče videti skozi dim, in 

so začela streljati na razmajano ladjo. Lupina je eksplodirala, 

krogle iz strojnice so letele mimo Wimovih ušes. Stekel je do 

majhne lestve, po kateri se je spuščal po dve prečki hkrati, in se 

skril pod kovinsko ploščad.
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Tresoč se, je z enim očesom pokukal mimo železne ograje 

zgoraj. Na palubi je še vedno vladala strahovita panika, kletvice 

in vpitje vojakov. Ko je minil ta novi val napadov, se je previdno 

odkradel iz zavetja in pogledal naokoli.

Tam je bilo morje, polno trupel. Smrdelo je po smrti. To 

je bil vonj, ki ga je še kako dobro poznal, odkar so ga Nemci 

prvič ujeli med racijo – enem od nacističnih množičnih 

prijetij – in ga vlekli od celic mučenja v Amsterdamu ter iz 

taborišča do taborišča. Koncentracijska taborišča v nacistični 

Nemčiji brez plinskih celic: obstajala so. In niso bila nič manj 

učinkovita. Nečloveški kraji, obkroženi z bodečo žico, kjer si 

lahko ušel le skozi dimnik. Na deset tisoče zaprtih civilistov je 

bilo umorjenih in ti so več let barvali zrak okoli Neuengamma 

v pepelnato siv odtenek, neprestan grozen vonj pa je pričal o 

njihovem trpljenju. Prišli so iz Rusije, Nizozemske, Poljske in 

Danske. Iz Nemčije, Italije, Belgije in Francije. Večinoma so 

bili mladi moški, ki so pred seboj imeli še vse življenje.

Wim je komajda preživel. Tehtal je manj kot štirideset 

kilogramov, toda železna volja ga je gnala naprej. Osvoboditelji 

so bili vse bližje, ko so zadnje preživele v taborišču zgnali skupaj 

in jih prepeljali na sever – peš ali v živinskih vagonih – v zadnji 

del nacistične Nemčije, kjer so SS-ovci lahko še nadaljevali svojo 

vladavino terorja. To je bila pot, ki je terjala še več nedolžnih 

življenj.

Wim je začutil, kako se paluba pod njegovimi stopali ugreza, 

medtem ko je ladjo streslo še nekaj eksplozij, za katere se je 

zdelo, da prihajajo od spodaj. Pogledal je proti sivo-modrim 

valovom, kjer se je med trupli nadaljeval boj za vsak rešilni pas 

ali zgolj za kos deske.
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Vojaki so se zdaj osredotočili na preživele v morju, ki so jih 

postrelili enega za drugim. Ukaz Reichsführerja-SS Heinricha 

Himmlerja je bil jasen:

»Noben jetnik ne sme živ pasti v roke sovražnika.«

Ukaz je še vedno bil ukaz, zato so streljali. Izčrpani jetniki, 

ki so se zgolj po sreči uspeli izogniti kroglam, so zdaj podlegli 

temperaturi vode, ki je zamrznila njihove mišice in so se počasi 

potopili na dno zaliva Lübeck.

»Britanci so. Britanci!« je odmevalo v Wimovi glavi. Prepoznal 

je obliko letal Tajfun. Tako dolgo pričakovani osvoboditelji so 

bili tisti, ki so sejali smrt in kaos med razcapano, izmučeno in 

podhranjeno množico.

Za Kraljeve zračne sile je bila operacija Velik ladijski napad 

velikanski uspeh. Verjeli so, da so pokončali člane SS in 

nacistične partijske voditelje na begu v Skandinavijo. Johnny 

Baldwin, znameniti in odlikovani vodja 198. RAF eskadrona, 

ki je izvedel napad, je zdaj sedel 300 kilometrov stran s svojimi 

kopiloti in s steklenico hladnega piva v roki.

Na palubi goreče in žareče Cap Arcone se je Wim še vedno 

boril za življenje. Pomislil je na mater in sestro v Amsterdamu. 

Moral ju je znova videti in jima povedati svojo zgodbo. Začutil 

je, kako ga vroč zrak žge v pljučih.

Še enkrat je globoko zajel sapo, zaprl oči in skočil.
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1  

 

Skrivajoči se otrok

Amsterdam, Nizozemska, 1932

»Ti mali usrane! Vem, da si tukaj, ti pokveka.«

Wim je slišal korake, ki so prihajali bližje. Obraz je potisnil še 

nižje med kolena in s prsti močno stisnil nos, saj se je bal, da bo 

zaradi vsega tistega prahu kihnil. Sedel je varno za umivalnikom. 

Pred odkritjem in tepežem ga je ločila le pet milimetrov debela 

deska. Pretepli bi ga za prazen nič. Njegov očim je bil, kot 

tolikokrat poprej, pijan in v svoji opitosti je svojo bedo znova 

želel sprostiti na svojem devetletnem pastorku.

»Pridi ven, ti pokveka, in potem boš videl, kako rečem 

strežemo tukaj.«

Poslušal je težko dihanje svojega mučitelja in skozi drobno 

razpoko med zadnjo hrbtno stranjo in desko ga je lahko videl 

stati tam. Hendrik Aloserij se je moral opirati na obe roki, da ni 

padel. Z levico se je naslanjal na umivalnik, z desnico pa držal 

za kljuko vrat.
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Tisto sobotno popoldne se je Wim igral v majhni kuhinji, ko 

je slišal, da so se odprla vhodna vrata. Po opotekajočih korakih 

na stopnicah je nemudoma vedel, da je čas, da se spravi stran. 

»Hitro, spravi se od tu,« je zašepetala njegova mati.

Stekel je po stopnicah na podstrešje. Pod ostrešnim tramom 

je previdno stopil na stran čez tanek tram ob podboju. Potiho 

je štel vsak korak. Po natanko petindvajsetih korakih je prispel 

za umivalnik. V trdi temi se je pretipal do svojega najljubšega 

skrivališča, ki je bilo dovolj veliko, da je lahko počepnil, in z 

zadržanim dihom čakal, da bo njegov očim začel iskanje.

»Ti mali usrane!«

Aloserijeva najljubša kletvica je prodrla v vsako vlakno 

Wimovega suhljatega telesa. Le za trenutek se je stresel. Dnevi, 

ko se je tresel kot list v vetru, so bili za njim. Kljub temu se je 

še vedno sredi noči zbujal prepojen od znoja, ker je imel strašne 

sanje, v katerih je bil znova deležen tepeža.

Opazoval je, kako so se Aloserijeve tanke ustnice tresle od 

besa. Njegov obraz je bil podolgovat, njegova glava plešasta in 

zagorela, njegove svetle oči izbuljene. Imel je podolgovata ušesa, 

ki so bila tako velika, da se je Wim celo v tej nevarni situaciji 

moral nasmehniti. Bil je tako srečen, da ni bil njegov pravi oče 

in da se je lahko skozi življenje prebijal z normalno velikimi 

ušesi nekega drugega moškega. Zaradi čudovitih valovitih las, 

lepo oblikovanih obrvi in nagajivega videza je bil kljub svoji 

mladosti zelo priljubljen med dekleti v svoji soseski.

Aloserij se je iz kopalnice odpravil iskat v spalnico. Wimova 

starejša sestra Jo je tam imela svojo posteljo zraven tiste, ki jo 

je Wim delil s svojim polbratom Henkom. Ko tudi v tisti sobi 
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ni našel svojega pastorka, se je zdaj Aloserij med nerazumljivim 

mrmranjem napotil do svoje postelje, da bi s spancem pregnal 

opitost. Wim ga je slišal, kako se je premaknil do stopnic in se 

počasi napotil dol. Vsaj tako pijan ni bil kot nekaj dni poprej, 

ko se je po zadnjici popeljal po stopnicah.

Njihovo stanovanje na Kleine Kattenburgerstraat 78 ni bilo 

prostorno ali razkošno, toda v primerjavi z drugimi otroki na 

njihovem majhnem otoku v vzhodnem delu Amsterdama, se 

niso mogli pritoževati. Tri vrata nižje je moral njegov prijatelj 

Piet Klaver deliti spalnico s štirimi brati. Njihov oče je umrl v 

delovni nesreči v pristanišču in so se morali preživljati s socialno 

pomočjo. S pomočjo drobnih popravil in pomočjo sosedov je 

družina komajda shajala. Za najemnino so vsak teden plačevali 

le gulden in petinsedemdeset centov, kar je bil razlog, da so tudi 

oni prišli živet na otok.

V Wimovi majhni hiši so otroci slišali vse. Notranje stene 

so bile tanjše od zunanjih opek in še te so bile debele le sedem 

centimetrov. Pozimi se je na notranji strani oken naredila 

debela skorja zmrzali. Kadar je pihal vzhodni veter, so lahko 

čutili hlad, ki je pronical skozi vse pore fasade. Ob dnevih, ko 

je zunaj temperatura padla močno pod ledišče, je bilo v njihovi 

sobi le za odtenek manj hladno.

Wimov očim je svojo plačo dobival ob sobotah. Kot gradbeni 

delavec je zaslužil sedemnajst guldnov na teden. Za to je delal 

deset ur na dan, šest dni na teden, se vzpenjal in spuščal po 

lestvah z vrečami cementa in gradbenim materialom na svojih 

ramenih. V soboto popoldan, ko je bilo delovnega tedna konec, 
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je odšel naravnost v Café De Nieuwe Aanleg, staro gostišče na 

vogalu Kleinestraat in Meriniersplein. Domov se je vrnil šele 

nekaj ur pozneje.

Ni se vselej dobro končalo. Nekaj mesecev pred tem so otroci 

sedeli s svojo materjo okoli para�nske peči v kuhinji, ko so 

slišali, da so se odprla vhodna vrata, nato pa še močan, zamolkel 

udarec. Wimova mati je stekla po stopnicah in našla Aloserija 

v čudnem položaju ležati ob skoraj navpičnem stopnišču. Bil 

je mrtvo pijan. Z žilavostjo, ki je mejila na prvinsko moč, ga 

je potisnila po stopnicah, ves čas pa je glasno vpila v njegovo 

uho, da ga je obdržala budnega. Na vrhu stopnic ga je odvlekla 

v njuno spalnico, kjer je izpraznila njegove žepe in zbrala zadnje 

guldne, ki so ostali od njegove plače, kar je komaj zadostovalo 

za najemnino. Bila je vsa iz sebe in planila je v jok. Otroci so 

molčali, saj niso vedeli, kaj naj storijo.

Čez deset minut se je njihova mati nekako zbrala in poslala Jo 

do mlekarja, da si izposodi nekaj denarja. Vrnila se je s šestimi 

guldni v roki in z obupanim izrazom na obrazu: šestimi guldni, 

ki jih bo njihova mati morala v naslednjih tednih vrniti, kolikor 

bo najbolje znala. Če Aloserij seveda ne bo znova zapil svoje 

plače.

Za Wima je bilo še huje, če je njegov očim prišel domov 

ne mrtvo pijan, pač pa le močno opit. Dovolj pijan, da je bil 

agresiven, toda ne dovolj zadet, da bi takoj zaspal. V takšnih 

trenutkih mu je njegovo skrivališče ponudilo edino odrešitev. 

Ali pa se je izmuznil ven – daleč od doma. Skupaj s Pietom je 

pohajkoval po otokih, se s frnikolami igral s fanti z Wittenburga, 

z otoka zraven, ali pa je igrivo pritiskal na zvonec invalidnega 

branjevca na Oostenburgergracht malo naprej ob kanalu.
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Preden so se preselili na otok, so imeli v najemu čudovito 

novo hišo na Van Spilbergenstraat na drugi strani mesta. Wim 

nikoli ni razumel, zakaj je mati vztrajala, da bo šla za Henkom 

Aloserijem, moškim s Kattenburga.

»Jaz sem tvoj oče,« je rekel, ko sta se prvič srečala, v poskusu, 

da bi pridobil naklonjenost Wima.

»Ti nisi moj oče,« se je obregnil Wim.

Tuj moški je fanta pogledal s prijaznim izrazom. Iz žepa je 

izvlekel kovanec za deset centov in ga skušal stisniti v njegovo 

drobno pest. Wimove oči so divje žarele.

»Nočem tvojega denarja – in nisi moj oče.«

Obrnil se je naokoli, stekel ven ter sedel na pločnik. Svojega 

pravega očeta, ki je umrl zaradi neke pljučne bolezni malo pred 

njegovim rojstvom, ni nikoli poznal. Jo mu je že povedala, da 

se je njuna mati zapletla z drugim moškim. Toliko je že sumil. 

Običajno je njegova družina zelo redko hodila v cerkev, toda 

zadnjih šest mesecev so šli skoraj vsak teden. V Sint Annakerk na 

Wittenburgergrachtu, s tistimi čudovitimi okni iz obarvanega 

stekla, ki so bila skoraj tako visoka kot drevje, ki je raslo zraven. 

Ko je bilo maše konec, se je ob materi pojavil isti plešasti moški 

z zagorelo glavo in bledimi očmi, isti moški, ki se mu je pravkar 

predstavil kot njegov oče.

Wim je bil tako izgubljen v svojih mislih, da ni opazil, da 

ob njem že nekaj časa sedi njegova sestra. Jo je bila več kot leto 

dni starejša od njega, toda bila sta neločljiva. Njuna mati je 

poskrbela, da se je Jo vselej lepo oblačila. Najpogosteje v bele 

obleke z ujemajočim se trakom v njenih temnih laseh. Kako ji 

je to uspelo, je zanj bila skrivnost, toda s tistimi nekaj centi, ki 



- 20 -

Frank Krake

jih je imela, ji je vselej uspelo, da je njena hči blestela. Wim je 

bil še posebej naklonjen Jo in izjemno ponosen, da je bil njen 

mlajši brat; in imela sta istega očeta. Po šoli sta se vselej družila 

in med njima ni bilo skrivnosti – razen njegovega skrivnega 

mesta na podstrešju.


