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Zadnji šah mat

1. poglavje

Auschwitz, 20. april 1945

Pred tremi meseci sem pobegnila iz ječe, v kateri je bilo ujeto 
moje telo, toda nisem še našla poti iz tiste, v kateri je ujeta moja 
duša. Kot da se nikoli ne bi znebila modro-sive črtaste uniforme 
ali stopila za elektrificirano bodečo žico. Svobodo, ki si jo želim, 
zdaj ko sem se vrnila, lahko dosežem le s pobegom drugačne 
vrste.

Vse okoli mene naletava dež in sivemu, meglenemu jutru 
dodaja zloveščo kopreno. Nič kaj drugače ni bilo, ko sem prvič 
stala na natanko istem mestu in me je iz daljave vabil temačen 
kovinski napis.

ARBEIT MACHT FREI.
Iz svoje ročne torbice izvlečem pismo in znova preberem 

besede, ki jih poznam že na pamet, nato izvlečem pištolo in  
jo preverim. Luger P08, ravno takšna, kakršno je kot trofejo  
po veliki vojni obdržal moj oče. On me je naučil, kako  
rokovati z njo.



- 8 - - 9 -

Zadnji šah matGabriella Saab

Torbico spustim na vlažna tla, poravnam si srajco za pas 
in pištolo spustim v žep svojega krila. Z vsakim korakom po 
gramozni poti se vonj po sveži zemlji meša z vonjem po dežju, 
toda prisežem, da zaznavam tudi vonj po gnijočih truplih, 
cigaretnem dimu, puškah in krematoriju. Stresem se, se 
objamem okoli pasu in globoko zajamem sapo, le da bi samo 
sebe prepričala, da je zrak čist.

Takoj ko stopim skozi vrata, se ustavim. Nobenih kletvic, 
zmerjanj ali posmehovanj, nobenih pokanj z biči ali udarcev s 
palicami, nobenega lajanja psov, topotanja škornjev, nobenega 
orkestra, ki bi igral nemške koračnice.

Auschwitz je zapuščen.
Ko me hrupen glas v moji glavi prestraši, me tihi šepet 

spomni, da je to dan, na katerega sem čakala, in če tega ne 
sprevidim, ne bom dobila druge priložnosti. Napotim se po 
prazni ulici mimo kuhinje in taboriščnega bordela. Zavijem pri 
baraki 14 in pridem na svoj cilj, s prsti v drugem žepu krila 
zatipam koralde rožnega venca.

Osrednji prostor za preštevanje. Kraj najinega srečanja. In on 
je že tukaj.

Pesjan stoji ob leseni uti in ni videti kaj drugače, kot se ga 
spominjam. Le nekoliko višji je od mene, mršav in povprečen. 
Na sebi ima svojo SS-ovsko uniformo, ki je celo v dežju čista 
in zlikana, škornji se mu svetijo kljub nekaj blatnim packam. 
Pištola mu visi za pasom. In njegove izbuljene oči so prilepljene 
name, ko se nekaj metrov stran ustavim.

»Jetnica 16671,« reče Fritzsch. »Bolj si mi všeč v črtastem.«
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Kljub temu da sem bila tolikokrat poklicana s to številko, 
mi še vedno zastane dih, kako izreče ena-šest-šest-sedem-ena. S 
palcem pogladim tetovažo na svoji podlakti, ki tako izstopa na 
moji bledi koži, in nato zatipam še pet okroglih brazgotin nad 
tetovažo. Preprosta gesta moj jezik pripravi do tega, da oblikuje 
besede.

»Ime mi je Maria Florkowska.«
Zasmeje se. »Še vedno se nisi naučila, kako držati jezik za 

zobmi, kajne, Poljakinja?«
Končnica se je začela. Moja bistroumnost je moj kralj, moja 

bolečina je moja kraljica, pištola moja trdnjava in jaz sem kmet. 
Moje figure so postavljene na tej velikanski šahovnici. Beli kmet 
se sooča s črnim kraljem. 

Fritzsch me povabi s pomigom glave in pokaže na majhno 
mizo, ki je postavljena sredi trga. Tisto šahovnico in figure bi 
prepoznala kjer koli. Najini koraki na gramozu ustvarjajo edini 
zvok, dokler se ne pripravim, da bi sedla pred bele figure; nato 
me njegov glas ustavi.

»Si pozabila na pogoje najinega dogovora? Če me nameravaš 
dolgočasiti, ne vidim potrebe po zadnji igri.«

Ko se premakne, da bi mi zastavil pot, ena roka mu počiva 
na pištoli, počasi zajamem sapo. Na tem prostoru za preštevanje 
se nekako počutim kot dekle, obkroženo z moškimi, vse oči so 
uprte vanjo, medtem ko igra šahovsko partijo proti moškemu, 
ki bo poslal kroglo v njeno lobanjo, takoj ko jo bo spravil v šah 
mat položaj.

Med nama leži težka tišina, ki mi jo nazadnje uspe streti. 
»Kaj moram storiti?«
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Iz njegovega grla se izvije odobravajoče godrnjanje; preziram 
se zaradi tega. »Voljnost ti veliko bolj pristaja kot pa predrznost,« 
reče in jaz opazujem njegova stopala, ko stopi bliže. »Na drugo 
stran.«

S takšno lahkoto, kot mi je odvzel vse drugo, prevzame bele 
figure in mojo prednost prve poteze. Toda da bi ga premagala, 
ne potrebujem prednosti.

Premaknem se na drugo stran igralne plošče in opazujem 
vodne kapljice, ki se lesketajo na črnih figurah. Fritzsch bo 
partijo otvoril s kraljičinim gambitom. Vem, da bo tako, ker je 
to moja najljubša otvoritev. Tudi to mi bo zagotovo odvzel.

In res je tako. Damin kmet na D4. Beli kmet osamljen stoji 
dve vrsti naprej in že išče nadzor nad središčem igralne plošče. 
Ko se moj kmet, ki stoji pred kraljico, sreča z njegovim na 
sredini, se odzove s premikom drugega kmeta levo od njegovega 
prvega in zaključi otvoritev.

Fritzscheve podlakti počivajo na mizi. »Ti si na potezi, 
16671.«

Pogoltnem besede Jawohl, Herr Lagerführer, ki se mi dvignejo 
v grlo. Zdaj ni več moj nadrejeni v taborišču. Ne bom ga več 
tako naslavljala.

Ker molčim, stisne kotičke ustnic in spreleti me vročica 
zadovoljstva, pomešana s hladom puščobnega jutra. Ko si 
ogledujem igralno ploščo, držim roke tako, da jih lahko ves čas 
vidi – pištolo imam še vedno v žepu svojega krila in mi težka 
počiva v krilu.

Fritzsch me opazuje, ko sežem po naslednjem kmetu, njegove 
oči se zasvetijo, kot da pričakuje, da bom spregovorila. Nekaj v 
meni me spodbode, da bi se podredila, le da bi lahko zbežala 
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stran od njega, s tega kraja, toda ne morem, ne še. Ne, dokler ne 
bo pravi čas za to. Potem bom zahtevala odgovore, ki jih iščem, 
toda če bom dopustila, da me zdaj vase posrkajo ta vprašanja, 
če izgubim osredotočenost …

Potem, ko premaknem svojo figuro, si poravnam vlažno krilo 
in tako pri sebi najdem izgovor, da lahko roke skrijem pod mizo. 
Ne smejo se mi zatresti. Ta igra je preveč pomembna. Moje 
dlani so za zdaj mirne, a potrebna je le drobna sprememba, da 
bo vse drugače.

Zaključi igro, Maria.
Šah je moja igra. Vselej je bila.
In po vsem tem času se bo ta igra končala na moj način.



- 12 - - 13 -

Zadnji šah matGabriella Saab

2. poglavje

Varšava, 27. maj 1941

Odkar so me skupaj z družino odpeljali v jetnišnico Pawiak, 
mi je v mislih odzvanjal le en stavek: Gestapo bo prišel pome.

Stisnjena v kot naše celice sem roke ovila okoli kolen in jih 
pritisnila na prsi ter si s palcem pogladila presekano spodnjo 
ustnico. Sprva sem mislila, da se bo nemška tajna policija 
odločila, da nisem vredna, da bi z mano zapravljali čas. Le en 
pogled na mojo svetlo kito las in velike oči jih bo prepričal, da 
ne predstavljam nobene nevarnosti.

Toda za to je bilo prepozno. Imeli so dokaz o tem, kaj sem 
storila.

Na eni sami kovinski postelji s tanko žimnico se je Zofia 
oklenila mamine roke. Mimo naše celice se je ravnokar 
opotekel jetnik, toda moja mlajša sestra ni izpustila matere 
ali nehala strmeti proti rešetkam na vratih. V ušesih so mi 
odzvanjale prošnje jetnika po usmiljenju, prošnje, zaradi katerih 
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si je prislužil brce in suvanje stražarjev, ki so ga odgnali stran. 
Končno je mama prepričala Zofio, da jo je izpustila, potem se je 
poigravala z njenimi zlatimi kodri v upanju, da jo bo zamotila.

Za Karola pa se je po drugi strani zdelo, da je pozabil na 
prizor, ki mu je bil priča. Vstal je z umazanih tal in pohitel k 
mojemu očetu na drugo stran celice.

»Ko pridemo domov, bi se rad igral s svojimi igračami vojaki, 
očka,« je rekel.

»Bodo tvoji vojaki porazili naciste?«
»Vedno jih,« je z nasmeškom rekel Karol. »Lahko gremo zdaj 

domov?«
»Kmalu,« je odgovoril očka. »Kmalu.« Toda potem sta se z 

mamo spogledala, tako kot sta se takrat, ko so napadli nacisti. 
To je bil pogled, poln dvoma.

Spraševala sem se, koliko sta mi zamerila. Tega z ničimer 
nista pokazala, toda gotovo je bilo tako – če ne zaradi njiju, 
potem pa zaradi Zofie in Karola. Zaradi mojih dejanj sta dva 
nedolžna otroka pristala v ječi. Priprti smo bili le nekaj dni, 
toda tihi, sočutni vzdihi, njune brezplodne tolažbe in spodbude, 
zdolgočasene pritožbe moje sestre in jok mojega brata zaradi 
lakote, vse to me je opominjalo na to, da sem odgovorna za 
položaj, v katerem smo se znašli.

Ko se je Karol povzpel v očetovo naročje, je mojo pozornost 
pritegnil nov zvok. Koraki.

Starša sta segla drug proti drugemu – drobna, preprosta 
gesta, toda storila sta jo družno. Premaknila sta se hkrati, z 
enako hitrostjo, povsem usklajeno. Dve polovici sta se združili 
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v celoto. Njuni dlani sta se za trenutek dotaknili, preden sta me 
pogledala. Želela sem si, da me ne bi, kajti ko sem videla pogled 
v njunih očeh, sem še močneje objela svoja kolena.

Mama je Zofio in Karola poslala na oddaljen konec postelje, 
kot da bi ga zarjavel kovinski okvir lahko zaščitil, očka pa je 
vstal. Ko je prenesel preveč teže na svojo slabo nogo, se je 
zdrznil in se z dlanjo uprl ob steno, da bi ujel ravnotežje. To je 
bilo vse, kar je lahko storil brez sprehajalne palice. V majhen 
prostor se je naselila tišina, koraki pa so se vse bolj približevali, 
nato so se vrata naše celice odprla in pred njimi sta stala dva 
stražarja. Eden je pokazal name, ob tej gesti, prav tako pa ob 
besedah, ki sta sledili, mi je srce začelo močno razbijati.

»Ti, ven.«
Ves ta čas sem si dopovedovala, da bom ubogala, ko bodo 

stražarji prišli pome, da z mano ne bi grdo ravnali. Toda 
nenadoma se nisem mogla premakniti.

Oče je planil naprej. Ni mi bilo jasno, kako se mu je uspelo 
obdržati na nogah, toda to mu je uspelo, vse dokler ga stražar ni 
udaril in ga podrl na tla.

Mama me je močno privila k prsim in me postavila med steno 
in sebe ter me varovala. »Ne dotikajte se je!« je zavpila. Njeni 
kriki so odmevali v majhnem prostoru in so se nadaljevali, 
tudi ko sta ji stražarja potegnila glavo nazaj. Še močneje me je 
objela, toda opazila sem stražarja, ki jo je držal za lase in naju 
vlekel stran od stene in me potegnil iz njenega objema.

Jaz sem se zvijala in upirala – to se je zgodilo zgolj instinktivno, 
čeprav ni imelo nobenega smisla – medtem ko sta me spravila 
iz celice, kot da bi bilo moje upiranje zgolj drobna nevšečnost, 
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in potem sta s treskom zaprla vrata celice ter mi nadela lisice. 
Kriki moje družine so potihnili, ko sta me odpeljala stran. V 
misli se mi je prikradla zlovešča misel in spraševala sem se, ali se 
bom še kdaj vrnila.

Vso pot po dolgih hladnih hodnikih so odmevali težki koraki 
in žvenketanje. Celo moje dihanje je bilo glasno. Zrak je smrdel 
po kovini, krvi, znoju in bog ve čem še. Če bi trpljenje imelo 
vonj, potem bi smrdelo kot ta kraj.

Ko je eden od stražarjev odprl vrata, me je drugi potisnil 
čez prag. Znašla sem se v svetu močne svetlobe in slepo sem 
se opotekla naprej, dokler nov sunek ni znova prinesel teme. 
Zatrepetala sem z vekami in ugotovila, da sem se znašla na 
tovornjaku, sedeča na nizki leseni klopi ob eni od stranic. 
Čez prostor se je raztezalo veliko črno platno in mi zastiralo 
pogled na zunanji svet in nenaden sunek vozila, ki se je začelo 
premikati, me je skoraj vrgel s sedeža. Okoli mene so bili 
natrpani jetniki, zato nisem izgubila ravnotežja, ko je tovornjak 
poskakoval po ulicah Varšave.

Vožnja ni trajala dolgo. Ko me je nekdo močno potegnil 
na prosto, sem stala pred stavbo na naslovu Aleja Szucha 25 – 
poveljstvom gestapa na ulici Szucha.

Zaprla sem oči, saj nisem mogla prenesti sončne svetlobe ali 
pogleda na ogromno stavbo, na kateri so plapolale nacistične 
zastave, živo rdeče na sivi kamniti podlagi zgradbe. Eden od 
stražarjev je rekel nekaj o poljski svinji in korakanju, zato sem 
sledila jetnikom iz jetnišnice Pawiak čez dvorišče zgradbe, nato 
po stopnicah navzdol in se začela spuščati v pogubo. Vsak 
korak po ozkih mračnih hodnikih me je popeljal globlje v 
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drobovje Szuche, dokler nismo prispeli do prazne celice. Stražar 
me je pograbil, se cinično zasmejal, ko sem se umaknila, toda 
odstranil mi je lisice in mi povedal, naj se postavim v vrsto za 
'tramvaj' – predvidevala sem, da misli na vrsto enojnih lesenih 
sedežev, ki so eni za drugimi stali, obrnjeni proti črni steni.

Železna vrata so se rožljajoče zaprla. Droben prostor je smrdel 
po krvi, urinu, po grozi, vonj je bil tako jedek, da sem morala 
potlačiti bruhanje, lesena tla pa so bila spolzka zaradi obojega.

Bila sem najmlajša jetnica.
Sedla sem na majhen, trd stol za žensko, katere leva roka 

je bila otekla, polna modric in ji je mlahavo visela ob strani. 
Verjetno zlomljena. Zastrmela sem se v njen tilnik, strah me je 
bilo premakniti se, strah me je bilo dihati.

S kotičkom očesa – glave si nisem drznila obrniti – sem ob 
sebi opazila nekaj spraskanega v črno barvo. Morda ime. Morda 
junaško sporočilo o svobodi ali neodvisnosti. Morda praska, 
ki jo je z nohtom ustvaril jetnik, ki so ga zvlekli na še eno 
zaslišanje, jetnik, ki se je bal, da ga bodo tokrat zlomili.

Plitvo dihanje okoli mene je predrl drug zvok. Dvignila sem 
oči do majhnega okna, od koder so se od zgoraj slišali goreči 
glasovi. Izpraševalčevo vpitje, jetnikovo prestrašeno mrmranje, 
potem zvok lomljenja, kriki in stokanje. Poslušanje mučenja je 
bilo celo hujše kot pa prestajanje tega.

Eden za drugim so stražarji prišli iskat jetnike v celico. V 
jalovem poskusu, da bi ostala mirna, sem zaprla oči in zajela 
nekaj globokih vdihov. Vdih in izdih, počasi in nadzorovano. 
Toda vse, kar sem s tem dosegla, je bilo, da sem nosnice 
napolnila z vonjem po krvi in urinu na lepljivih tleh, smradu 



- 16 - - 17 -

Zadnji šah matGabriella Saab

po umazanih, neumitih telesih. Vsakič je drug stražar prišel 
po jetnika in srce mi je začelo divjati z novo grozo, saj sem 
pričakovala, da bodo poklicali moje ime.

Toda ko sem ga slišala, se mi je srce nenadoma ustavilo.
»Maria Florkowska.«
V glavi se mi je zavrtelo. Zdelo se je, kot da je moje telo 

pritrjeno na tramvaj, ki gleda naprej, vselej naprej, in nenadoma 
bi dala vse, da bi lahko tam ostala do konca svojega življenja in 
da mi ne bi bilo treba v sobo za zaslišanje. Toda morala sem 
zaščititi svojo družino in odporniško gibanje. Proti nebu sem 
hitro poslala prošnjo za moč in nato vstala.

V sobi za zaslišanje sem sedla za pravokotno mizo, s hrbtom 
obrnjena proti Hitlerjevemu portretu. Medtem ko sem si 
ogledovala svojo okolico, sta v bližini stala dva stražarja. Za 
mizo v kotu je sedela ravnodušna ženska, katere prsti so počivali 
na tipkovnici pisalnega stroja. Drugače pa je bila soba prazna – 
razen oddaljene stene, na kateri so bili biči, plastični pendreki 
in druga orodja za mučenje.

V poskusu, da bi dosegla, da bi se mi roke nehale tresti, sem 
jih sklenila pod mizo.

Odprla so se vrata, ki so naznanila prihod mojega izpraševalca. 
Sturmbannführer Ebner, isti moški, ki nas je aretiral.

Po nemški invaziji leta 1939, potem ko je bilo varno, da 
pridemo iz kleti svoje stanovanjske zgradbe, sem zunaj videla 
mrtvega konja. Ptice so kljuvale v njegovo truplo ter s kosti 
glodale meso, mišice in kite in tla umazale rdeče ter za seboj 
pustile gnijoče truplo. Ko je Ebner sedel nasproti mene, sem 
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si ogledala njegove poteze, od prezgodnje pleše do njegovega 
kljukastega nosu, in nisem se mogla otresti podobe tistih ptic 
in mrhovine.

»Ime mi je Wolfgang Ebner.« Njegov glas je bil tih, kot da bi 
bila stara prijatelja, ki sta se znova srečala. »Tvoje ime je Maria 
Florkowska, kajne?«

Sovražila sem zven svojega imena iz njegovih ust, toda nisem 
ne potrdila ne zanikala. Ko se je oglasil zvonček pisalnega stroja, 
sem poskočila in upala, da Ebner tega ni opazil.

»Ali pa naj te raje kličem Helena Pilarczyk?«
V njegovih besedah je bilo čutiti kanček sarkazma in na mizi 

je pristala zelena osebna izkaznica. Moja ponarejena Kennkarte. 
Odprl jo je in razkril lažne informacije in ponarejene vladne 
žige, ki so obkrožali mojo fotografijo in podpis. Ko nisem 
spregovorila, je Ebner Kennkarte odrinil na stran.

»Kolikor se spomnim, zelo dobro govoriš nemško, toda 
lahko pripeljem prevajalca, če bi to zadevo raje rešila v svojem 
maternem jeziku.«

Prevajalec bi zgolj podaljšal proces, medtem ko sem si jaz 
želela, da bi se vse skupaj končalo. »Vse življenje jo govorim 
tekoče,« sem odgovorila. Nekako mi je uspelo ohraniti miren 
glas.

Ebner je prikimal in pričaral škatlico cigaret. Prižgal si je 
eno in počasi potegnil iz nje in nato izdihnil sivi dim. Ko je 
ta napolnil prostor med nama, mi je ponudil zavojček. Ko ga 
nisem sprejela, ga je pospravil nazaj v žep.

»Vse, kar potrebujem, je resnica. Če boš sodelovala, se bova 
dobro razumela.«



- 18 - - 19 -

Zadnji šah matGabriella Saab

V glavi sem skorajda lahko slišala Irenin glas: Presneto, Maria, 
kolikokrat te moram še posvariti glede tega, kaj ti bodo tisti pesjani 
storili? Irena, prav tako članica odpora, mi je glavo napolnila 
z zgodbami o brutalnosti gestapa in njeni živi opisi tega so 
odgnali Ebnerjevo lažno zagotovilo.

Pisalni stroj je še enkrat predirljivo zacingljal, medtem ko 
je Ebner kadil in čakal, da bom kaj rekla. Moja usta so ostala 
zaprta, toda njegov izraz se ni spremenil, le njegove oči so 
izražale rahlo razdraženost. Trenil je z očmi in jo pregnal.

»Verjetno se zavedaš, da obstajajo kazni za tiste, ki pomagajo 
Judom,« je rekel. In tega sem se seveda zavedala, toda ali 
resnično tako nepomembnemu članu odpora grozi s tako strogo 
kaznijo, celo s smrtjo? Predme je položil naslednji dokument. 
»Si poljskemu odporniškemu gibanju dostavila prazne krstne 
liste?«

Dokaz je ležal tik pred nama, zato ni imelo smisla zanikati. 
Prikimala sem.

»Kako si svoje delovanje lahko skrivala pred družino?«
»Ko ste bili še deček, so starši vselej vedeli, kadar jih niste 

ubogali?«
Zasmejal se je. »Ne, verjetno niso.«
Moja laž je morala biti veliko bolj prepričljiva, kot pa se je 

zdelo. Če bi Ebner verjel, da moji starši niso vedeli za moje 
delo pri odporu, potem bi ga zagotovo lahko prepričala, da niso 
bili vpleteni skupaj z mano. Storila bom vse, kar bo treba, da 
staršem prihranim zaslišanje.

Ebner je pokajeno cigareto odvrgel na tla in jo s peto svojega 
škornja spremenil v kadeč ogorek. Krstne liste je odložil zraven 
moje Kennkarte in se nagnil bliže, počasi in preračunljivo, 
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z budnimi očmi, pripravljen preslepiti svoj plen. Čeprav 
sem se trudila, da se ne bi premaknila, sem se oklenila roba 
svojega stola.

»Za koga delaš?«
Njegov glas je ostal miren, toda za vprašanjem sem slišala 

neizgovorjeno grožnjo. Na površje se je skušal zriniti sebični 
del mene, obupno skušal preprečiti tisto, kar bi se zgodilo, če 
bi molčala, toda potlačila sem ga. Ne bom dovolila, da bi me 
gestapo spremenil v izdajalko.

Prsti so me zapekli in nisem mogla izpustiti stola. Ebner je 
imel moč, da z mano stori, kar ga je volja. Prav tako z mojo 
družino. Medtem ko sem sedela na tramvaju, sem slišala, kako 
je gestapo nagradil jetnike, ki niso odgovarjali, kot bi morali. In 
prišel je moj čas: to sem vedela.

»Moja družina živi v Berlinu,« je rekel Ebner, ko se je udobno 
namestil na svojem stolu. »Težko je biti ločen od družine.«

Ta moški je mene, dekle, podvrgel gestapovskemu 
zasliševanju. Kaj je resnično mislil, da bom verjela, da ga je 
popadla sentimentalnost?

»Moja žena Brigitte je gospodinja. Hans je približno tvojih 
let in rad bi postal odvetnik. Anneliese je mlajša in pravi, da 
se bo poročila in imela čudovite arijske otročičke, toda najprej 
bo postala lastnica trgovine, ki prodaja punčke, obleke in 
čokolado.« Na kratko se je nasmehnil.

Odkritje, da ima otroke, mi je vzbudilo droben žarek upanja; 
ki je že v naslednjem trenutku zbledel. Vedela sem, da mu ne 
smem zaupati. Njegova taktika je bila dobra, to sem mu morala 
priznati. Toda ne dovolj dobra.
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»Če boš odgovorila na moja vprašanja, bom uredil tvojo 
izpustitev. Prav tako tvoje družine. Zagotovo mi lahko poveš, 
kdo ti daje ukaze.«

Podkupnina je zvenela iskreno. Če ne bi sumila, da gre za 
pretvarjanje, bi me prepričal. Seveda sem si želela, da bi izpustili 
mojo družino, toda četudi bi izdala odpor in se izpovedala, sem 
nekako vedela, da nas Ebner ne bi izpustil.

Ker se nisem vdala, je na kratko pokimal in izdal tihi ukaz. 
Preden sem lahko ugotovila, za kaj gre, me je stražar dvignil, 
kot bi bila pero, in moj stol je zaropotal po tleh. Niso se zmenili 
za moje upiranje in z mene so strgali krilo. Zakaj so mi slekli 
oblačila? Vse se je dogajalo tako hitro, prehitro. Tako hitro, da 
se nisem imela časa upirati.

Irena je imela prav. Prav nikakršnega usmiljenja niso pokazali, 
četudi sem bila mlada. 

Stražarji so mi slekli vse, razen spodnjega perila – kar je bil 
droben, nepričakovan blagoslov – in me s hrbtom potisnili 
ob steno. Najprej so preiskali moja oblačila, potem so jih 
odvrgli in odkrili drobne šive na mojem modrcu, ki so izdajali 
skrite žepe.

Žepi so prazni. Te besede sem hotela zakričati, toda kričala 
sem lahko le v svoji glavi. Nikar jih ne preiščite, prosim, ne 
preiščite jih.

Toda vedela sem, da jih bodo, in res so jih. Preiskali so 
vse moje telo ter preiskali žepe, uživali ob mojem trzanju in 
upiranju, medtem ko je Ebner vse skupaj v tišini opazoval. 
Potem ko so me preiskali, sem bila preveč osupla, da bi se 
lahko upirala. Pogledala sem žensko v kotu in molila, da mi bo 
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priskočila na pomoč, toda ona je v pisalni stroj namestila nov 
list in se sploh ni zmenila zame. Zlezla sem vase, boleče sem se 
zavedala svoje golote med temi zlobnimi ljudmi.

To je zastraševalna taktika. Ne izdaj jim, da deluje.
Moje dihanje je bilo plitko sopenje, čeprav sem se trudila, 

da bi se umirila, medtem ko je Ebner obšel mizo in prevrnjeni 
stol na svoji poti do mene. Ogledal si je prav vsak centimeter 
moje drobne postave. Ko se je približal, sem se začela tresti – ali 
od mraza, groze, sramu ali od vsega trojega, tega nisem vedela. 
Izginilo je vsakršno pretvarjanje tovarištva. Bila sem njegov 
sovražnik, ne otrok; le članica odpora, ki ni nasedla njegovim 
trikom. Nekdo, ki ga namerava zlomiti.

Pograbil je mojo čeljust in mi dvignil glavo, vpil je in pljuval, 
medtem ko mi je njegova po tobaku zaudarjajoča sapa napolnila 
nosnice. Hotel je vedeti, komu služim, vztrajal je, da mu 
razkrijem resnico, pa če bo moral iz mojih poljskih ust izvleči 
prav vsako besedo posebej. Četudi bi bila voljna odgovoriti, 
sem imela zaradi strahu povsem suho grlo, in ko me je izpustil, 
je zakorakal do oddaljene stene. Tiste, na kateri so bila orodja 
za mučenje.

Zdrznila sem se v prijemu ječarjev in molila, da bo ta 
patetična gesta strla njun prijem, da bom lahko zbežala iz pekla, 
ki me je čakal.

Seveda ni delovalo.
Ebner je s prsti pogladil kovinsko palico, verige, bič, jaz pa 

sem nohte zakopala v svoje dlani. Končno se je odločil. Palica. 
Predvidevala sem, da je bila bolj milostna od biča, čeprav nisem 
mogla potlačiti žolča, ki se mi je dvignil v grlo. Ko je prišel 
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do mene, sem se obrnila stran, toda ujel me je za brado in 
me prisilil, da sem ga pogledala. Moje neenakomerno dihanje 
je ustvarjalo edini zvok, dokler se s palico ni dotaknil mojega 
senca, in hujše od hladnega orožja na moji koži so bile besede, 
ki so sledile.

»Vsak jetnik prosi za smrt, toda dokler ne bom imel 
odgovorov, je ne odobrim. Zapomni si to, ko me boš prosila, 
naj te ustrelim.«

Čeprav so se mojih ušes dotaknile Ebnerjeve besede, sem v 
svoji glavi slišala Ireno.

Ko bodo končali s tabo, jih boš prosila, naj ti v glavo 
pošljejo kroglo.

***

Dva meseca in pol pred tem
Varšava, 14. marec 1941

Enakomerno udarjanje očkove sprehajalne palice ob tlakovce 
na pločniku je prekinilo tišino, ki je visela nad okrožjem 
Mokotów. Jutranje sonce se je odbijalo od srebrnega ročaja, 
ki je bil zglajen zaradi vsakodnevne rabe po očkovem služenju 
v veliki vojni. V premikanju njegove šepajoče postave in 
ritmičnem udarjanju njegove palice je bilo nekaj tolažečega. 
Njegova fizična moč je bila okrnjena, toda moč njegovega 
značaja je bila del njega, česar mu ni mogla odvzeti nobena 
poškodba.
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Ujela sem pogled na zlovešče sive uniforme – Schutzstaffel, 
zaščitna eskadrilja Nacionalsocialistične stranke, oziroma SS. 
Na drugi strani ulice sta dva častnika kadila in nadaljevala s 
pogovorom. Ko ju je mama opazila, je čez ramo pogledala proti 
očku. To je bil pogled, ki sta si ga izmenjevala vse od invazije. 
V pogledih, ki so bili tako bežni, da si jih zlahka spregledal, 
če jih nisi bil vajen, sta bila prepletena zaskrbljenost in dvom. 
Ko smo se približali koncu naše ulice, sem pohitela k Zofii in 
počakala na neizogibno. In res se je opotekla in kriknila. Jaz 
sem se zasmejala in jo ujela za roko, da bi jo pomirila.

»Vsakič se spotakneš ob te zrahljane tlakovce, Zofia.«
Jezno je pogledala po kamnih, ki so bili razmetani okoli nas. 

»Nekdo bi jih moral popraviti.«
V odgovor sem potegnila za enega njenih zlatih kodrov, 

potem pa ga izpustila, da je skočil nazaj kot vzmet. Zahihitala se 
je in odmahnila mojo roko. Za kupom tlakovcev je bila luknja, 
toda midve sva jih zbrcali nazaj in pokrili luknjo. Ko je bila past 
pripravljena za naslednjo nič hudega slutečo žrtev, je očka vzel 
Karola v naročje, ki je z očkove glave sunil klobuk s širokimi 
krajci in si ga namestil na glavo.

»Zofia, Karol, imejta se lepo v parku Dreszera in ubogajta 
očeta.« Mama jima je popravila plašča, potem pa pogledala 
mene. »Maria in jaz bova šli po hrano, zato se vidimo doma.«

Ko je moja mati v slovo poljubila moja sorojenca, mi je 
očka pomežiknil. V teh zadnjih nekaj dnevih mi je namenil 
veliko teh diskretnih pomežikov, vse odkar sem razkrila, da 
vem za njegovo in mamino skrivnost. Odkar sem slišala njune 
šepetajoče pogovore pozno ponoči, medtem ko sta moja brat 
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in sestra spala; odkrila sem, da so protinacistični letaki, ki jih 
je raznašal poljski odpor, skriti v našem stanovanju; našla sem 
osebni izkaznici, na katerih sta moja starša Antoni in Stanisława 
Pilarcyk in ne Aleksander in Natalia Florkowski. Prosila sem 
ju, da bi se jima pridružila pri poljskem odporniškem gibanju 
in pomagala osvoboditi svoj dom zavojevalcev, ki so preganjali 
Jude, nejudovske Poljake, kot je bila moja družina, vsakogar, ki 
ni bil arijec ali ki se je upiral tretjemu rajhu.

Z mamo sva dejansko šli po hrano. Še prej pa sva opravili 
moje prvo delo za odpor.

»Bi igrala šah z mano, ko se vrnemo domov?« sem vprašala 
Zofio, medtem ko je mama pobrskala po svoji torbici, da bi se 
prepričala, da je s seboj vzela živilske kartice.

Spačila se je. »Šah je dolgočasen.«
»To pa zato, ker mi ne dovoliš, da bi te naučila, kako 

ga igrati.« Poskusila sem jo znova potegniti za koder, toda 
z zamahom je odbila mojo roko in se umaknila izven  
mojega dosega.

»Jaz bom s tabo igrala šah, Maria. Zofia, ti pa lahko pripraviš 
monopoli,« je rekla mama. Nekaj let pred vojno se je moj 
oče vrnil s poti iz Nemčije in nas presenetil z igro, uvoženo iz 
Amerike; od takrat je bila sestrina najljubša.

Nato smo se ločili. Medtem ko sva z mamo obstopili zaplate 
snega in ledu, sva šli mimo stanovanj in trgovin, ki so preživeli 
bombardiranje, toda zevajoče luknje so označevale zgradbe, ki 
so imele manj sreče. Nacistična propaganda je okužila vsako 
steno in izložbeno okno in vsak krvavo rdeč plakat je prikazoval 
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osovraženo črno svastiko v belem krogu. Ulični prodajalec je 
mami ponudil broško iz svoje zbirke drobnarij, toda vljudno ga 
je zavrnila, ne da bi upočasnila korak.

Zatem ko sva stopili v majhno sivo stanovanjsko zgradbo v 
okrožju Mokotów, sva diskretno sledili ozkemu hodniku, ki 
je bil pobarvan z veselo rumeno barvo. Mama je pohitela do 
zadnjih vrat na desni, trikrat potrkala, počakala in nato potrkala 
še dvakrat. Neobičajen vzorec, ki ga še nikoli prej ni uporabila. 
Vrata je odprla majhna ženska in mama me je potisnila skoznje.

Čeprav sem vedela, da je gospa Sienkiewicz ugledna oseba 
odpora, je to bilo težko dojeti, ker sem jo poznala kot materino 
prijateljico. Pozdravila naju je z velikim nasmeškom in svežim 
čajnim nadomestkom. Jaz sem svojega popila iz vljudnosti, 
čeprav sem si želela, da bi bila neprijetna mešanica pravi 
čaj. Sedla sem k mami na kavč in si ogledovala velik portret 
nad polico nad kaminom. Upodabljal je gospo Sienkiewicz 
in njenega pokojnega moža na njun poročni dan – njo v 
čudoviti beli čipkasti obleki, njega v poljski vojaški uniformi  
z odlikovanji.

»To je nevarno delo, Maria, in prepričana sem, da se tega 
zavedaš,« je rekla gospa Sienkiewicz. »Dokler se ne boš docela 
seznanila z našim delovanjem, boš ves čas imela spremljevalca.«

To je bilo zadnje, kar sem pričakovala, da bom slišala. Mama 
me je neodobravajoče pogledala, verjetno me je svarila, naj se 
ne držim tako kislo. Vsaj dogovor je bil začasen in verjetno 
mi bo koristilo, če se bom lahko od nekoga učila. Ko se bom 
enkrat dokazala, bom lahko delala sama. Gospa Sienkiewicz 
je izginila, da bi pripeljala mojega spremljevalca. Vrnila se je s 
svojo hčerko.
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Irena je stopila v sobo za svojo materjo in se namrščila, ko me 
je zagledala. »Sranje.«

To ni bil ravno odziv, na katerega sem upala od svoje kolegice, 
toda ne tako nepričakovan, ker je ta kolegica bila Irena.

Gospa Sienkiewicz je hčerko pograbila za roko. »Pazi  
na jezik.«

Nisem se mogla pretvarjati, da nisem delila Ireninih 
občutkov; tudi meni ni bila všeč misel, da bom morala 
delati z njo. Irena se je vselej, še pred vojno, ko sva posedali 
ob neskončnih večerjah s svojimi starši, obnašala, kot da 
med nama ni le tri pač pa tristo let razlike. Ona je poslušala, 
ko so odrasli izražali strahove, da se pripravlja vojna, ko so 
diskutirali o nemškem nacističnem Anschlussu, načrtu, da bi se 
Nemčija združila z Avstrijo; jaz, ki sem bila takrat stara enajst 
let, sem sovražila misel, da bi se moj oče moral znova vrniti v 
vojsko, čeprav je zatrjeval, da je nemogoče, da bi se on boril. 
Zato nisem imela razloga za strah, da bi ga poslali stran, kjer 
bi lahko bil znova ranjen. Kljub njegovim zagotovilom me je 
nenehno pogovarjanje o naraščajočih razprtijah v Evropi vselej 
spodbudilo, da sem zbežala k svoji šahovnici.

Tistega pomladnega dne leta 1938, po pogovoru o 
Anschlussu, mi je Irena sledila v družinsko dnevno sobo, 
kjer se je moje razbijajoče srce že umirilo, ko sem načrtovala 
svojo otvoritveno strategijo. »Nekega dne, ko boš starejša, boš 
razumela, da obstajajo pomembnejše reči, kot je ta presneta 
igra,« je rekla in mi ni dala časa, da bi odgovorila, preden se je 
vrnila na svoje mesto v jedilnici.

Morda si je moje osredotočenje na šah napak razlagala kot 
brezbrižnost za tveganje, ki mu bodo podvrženi njen oče in 
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toliko drugih, če bi Poljsko zajela vojna; kljub temu sem se 
nasršila zaradi načina, kako je izpljunila besede ko boš starejša, 
kot da je mladost sinonim za nevednost. Kar pa se tiče tako 
imenovane igre, velikokrat je odklonila moje pobude, da bi jo 
naučila igrati šah, in kljub temu sem jaz bila tista nevedna?

Toda zdaj se je vrnil tisti blagohotni srepi pogled, ki mi ga je 
namenila tisti dan.

»Maria je novinka?« Irena je pogledala mater, kot da bi jo 
izdala. »Mama, rekla si, da bom učila novega člana, ne pa, da 
bom postala varuška.«

Jaz sem srknila svoj instant čaj, toda bil je grenek kot 
besede, ki so mi zastale v grlu. Ni mi bilo všeč, da sem besede 
morala potlačiti, toda nisem se hotela ukloniti pred njenim 
grdim pogledom. »Hitro se bom naučila,« sem namesto tega 
odgovorila.

»Dovoli mi, da ti povem prvo lekcijo.« Irena je sedla na 
klubsko mizico pred mano in obe dlani položila na moja kolena. 
Jaz sem se zdrznila, nato pa sem se zavestno potrudila, da ne bi 
klonila pred njo. Nagnila se je bliže, da sem lahko videla droben 
zlat križ, ki ji je na verižici visel okoli vratu. »V peklu je posebno 
mesto za člane odpora, ki jih ujamejo. Imenuje se ječa Pawiak. 
In če so vsi člani tajne policije peklenščki, potem je gestapo sam 
Satan. Tisti pesjani ti ne bodo pokazali nobenega usmiljenja, 
ker si mlada, in ko bodo končali s tabo, jih boš prosila, naj ti 
pošljejo kroglo v glavo …«

»Dovolj.« Lica gospe Sienkiewicz so bila rdeča, kot bi nanje 
zlil cel lonec rdečila. Preden je lahko še kaj rekla, je Irena vstala 
in odkorakala v kuhinjo.
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Nenadoma me je oblil mrzel znoj, saj je Ireni uspelo, da me 
je prestrašila, in zaradi tega sem ji še bolj zamerila. Zelo dobro 
sem se zavedala nevarnosti, s katero se bom soočila. Nisem 
potrebovala še njenega opomnika.

Gospa Sienkiewicz je zavzdihnila. »Prosim, oprostita 
Ireninemu obnašanju in preklinjanju. Poskusila sem vse, da 
bi jo prepričala, naj neha, toda odkar sva se pridružili tem 
naporom, potem ko je njen oče …« Njen glas je zamrl, potem 
pa se je odkašljala. »Maria, če se bo Irena neprimerno obnašala, 
ko bosta delali skupaj, mi o tem povej in jaz se bom pogovorila 
z njo.«

Kaj je resnično mislila, da sem tako neumna, da jo bom 
zatožila? Rada imam svoje življenje, hvala lepa. »To si bom 
zapomnila,« sem rekla na glas.

»In ne skrbi, ljubica, se bo že pomirila.« Negotovost v njenem 
glasu mi ni vlivala preveč zaupanja.

Pridružila se je Ireni v kuhinji in jaz sem se osredotočila 
na pridušen pogovor, ki ga je bilo moč slišati skozi stene, na 
Irenino pritoževanje, da ji je na grbo naložila mene, otroka.

Mama je sedela s tesno stisnjenimi ustnicami, jaz pa sem svojo 
čajno skodelico odložila na srebrni pladenj in s prsti pogladila 
cvetlični vzorec naslonjala kavča. Irena me bo ves čas budno 
motrila in deležna bom njenih pikrih pripomb. Analizirala me 
bo na način, kot jaz analiziram šahovnico, ko iščem šibkosti pri 
svojem nasprotniku. Nisem nameravala izgubiti proti njej. Kot 
utrjena članica odpora ima znatno prednost, toda potrebovala 
bo več kot to, da bi me premagala.
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Potem ko je gospa Sienkiewicz Ireno zvabila nazaj v dnevno 
sobo, me je mama objela, njen prijem je bil močan in dihanje 
neenakomerno. Vsrkala sem njen znani vonj – geranija, njena 
najljubša cvetlica. Ko me je poljubila na vrh glave, se je njeno 
telo sprostilo.

»Bodi previdna,« je zašepetala, ko mi je za uho popravila 
pobegli pramen las, verjetno, da bi me zamotila, da ne bi videla 
njenih rosnih oči.

Gospa Sienkiewicz je pomirjujoče položila roko na mamina 
ramena in jo odvedla iz stanovanja, da bi končali svoj opravek 
za odpor. Vrata so se s tihim klikom zaprla in v sobo se je 
naselila napeta tišina, dokler je Irena ni prekinila.

»Od mene ne pričakuj nobene preklete reči. Delo je na 
prvem mestu in ne ljudje.«

»Veseli me, da lahko računam nate, Irena.«
»Marta sem, ti tepka.« Iz torbice je izvlekla ponarejeno 

delovno dovoljenje in Kennkarte in pomahala z njima, da bi 
poudarila svoje lažno ime. Izmenjali sva si osebne dokumente. 
»Helena Pilarczyk,« je rekla in mojega prebrala na glas. Bilo je 
dobro ime. Všeč mi je bilo – ne tako kot Maria Florkowska, 
toda všeč mi je bilo. Irena je vzela svojo izkaznico in mi mojo 
potisnila v roke ter odšla, ne da bi počakala name.

»Kaj je najina prva zadolžitev?« sem vprašala in pohitela, da 
bi dohajala njene dolge korake.

»Če bi hotela, da me kaj vprašaš, bi ti to povedala.«
Trebuh se mi je jezno skrčil, toda ostala sem tiho. Zakorakali 

sva mimo uničenih pekarn, od boja ožganih cerkev, golih 
parkov in ubornih trgovinskih izložbenih oken. Nekatere so se 
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še trudile izkazovati nekaj svojega prejšnjega blišča, druge so se 
vdale. Množica je naraščala, ko sva se bližali mestnemu središču. 
Pričakovala sem, da me bo Irena popeljala do tramvaja, da bova 
hitreje opravili pot, toda tega ni storila. Napotila se je po ulici 
in utirali sva si pot med mimoidočimi; ali sem jo dohajala ali 
ne, se ji ni zdelo pomembno.

Končno sva zavili na ulico Hoża, eno od mojih najljubših 
zaradi velikega števila dreves, ki so bila spomladi prekrita z 
zelenim listjem in živopisnimi cvetovi. Nekaj popkov se je že 
previdno pokazalo, toda ker sem morala dohitevati Ireno, 
nisem imela časa, da bi jih občudovala. Sledila sem ji proti gruči 
zgradb, provincialni hiši frančiškanskih sester Marijine družine. 
Irena je obšla črna vrata, vgrajena v rdečo opečnato steno, se 
ustavila pred majhnimi lesenimi vrati in pritisnila na zvonec.

»Marta Naganowska tukaj, prišla sem k materi Matyldi,« je 
rekla.

Vrata so se odprla in razkrila mlado sestro, oblečeno v črno 
kuto s škrlatno vrvjo okoli pasu in rožnim vencem ob boku. 
Povedla naju je na tlakovano dvorišče, ki so ga obkrožale tri 
strani samostana. Med belimi štukaturami in rjavo obarvanimi 
opečnatimi zgradbami je bilo raztresenih nekaj dreves, sredi 
velike rožne gredice pa je stal beli kip svetega Jožefa, ki drži 
otročička Jezusa in opazuje velik prostor. Bilo je tiho in 
spokojno, pribežališče, ugnezdeno sredi mesta. Odšli smo 
v majhno sobo. Tam je za kvadratno leseno mizo sedela mati 
Matylda, zatopljena v vnet telefonski pogovor. 

Starejša mati provincialka ni dvignila pogleda, ko smo 
vstopile. »Ste prepričani, da boste sprejeli božji blagoslov?« 
Poravnala si je velik črni križ okoli vratu, potem pa je s prsti 
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pogladila tri okrogle cvetne popke, ki so krasili vsak krak 
križa. Čez trenutek je zaprla oči, pobesila ramena in kratko 
zavzdihnila. »Tako vesela sem, prijatelj moj.«

Medtem ko se je Irena igrala s svojim križem, sem na mizi 
opazila drobno knjižico. Prekrita je bila s kupom dokumentov, 
toda eden od njih je bil postrani. Pomaknila sem se proti knjižni 
polici ob njej, kot da si ogledujem naslove knjig različnih 
svetnikov in teologov. Pobrskala sem po izrabljeni kopiji 
Avguštinovih Izpovedi in pokukala na papir. Krstni list, deloma 
zapolnjen z osebnimi podatki. Z zanimanjem sem stopila bliže, 
toda zaradi ostrega kašlja sem skoraj izpustila knjigo. Pritisnila 
sem si jo k prsim, se zasukala in ugotovila, da Irena kaže prazen 
prostor ob sebi. Priprla sem oči, toda vrnila sem knjigo in se ji 
pridružila.

Končno je mati Matylda odložila telefonsko slušalko, nekaj 
zapisala v beležko in se veselo nasmehnila Ireni. »Marta, kako 
čudovito te je videti. In pripeljala si prijateljico.«

Ireni Matyldina uporaba besede prijateljica ni bila všeč, toda 
ni ji ugovarjala. Namesto tega je z dlanjo ležerno zamahnila v 
mojo smer. »Helena.« Segla je za svojo bluzo, iz svojega nedrčka 
pričarala košček papirja in ji ga izročila. »Prošnjo za molitev 
imam, častita mati. Moja mati je bolna.«

Mati Matylda je sprejela droben košček papirja. »Naj ji bog 
podeli zdravje in dolgo življenje,« je zamrmrala, ko je razgrnila 
papir in ga položila na mizo. Napela sem oči, da bi videla, 
kaj piše na njem. Z elegantno pisavo gospe Sienkiewicz je bil 
napisan seznam imen in eno je izstopalo. Stanisława Pilarczyk, 
materino izmišljeno ime.
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Ta papir se mi je vtisnil v spomin, ko sva se vrnili v stanovanje 
Sienkiewiczevih. Irena je vrgla plašč čez naslonjalo stola, sedla 
nanj in se ni zmenila zame. Stopala so se mi zdela tri številke 
prevelika za moje čevlje, zato sem pokrčila prste, da bi nekoliko 
omilila bolečino. Zagotovo sva prehodili osem kilometrov. 
Nisem bila prepričana, zakaj je nasprotovala tramvajem.

»Sporočila skrivaš v nedrčku?« sem naposled vprašala.
Irena si je ogledovala nohte. »Vsa dekleta v odporu imajo 

podložene nedrčke z všitimi žepki.«
»In to je tvoja metoda za tihotapljenje informacij k verskim 

sestram?«
»Jaz samo izkoriščam prednosti darov, ki mi jih je namenil 

bog.« Irena je za dovolj dolgo dvignila pogled, da se mi je 
posmehnila. »Tudi ti bi si morala priskrbeti tak nedrček, veš. 
Te to moti? Kajti če si preveč krepostna, da bi informacije 
skrivala, kjer koli bi to bilo potrebno, potem je bolje, da kar 
takoj odnehaš.« Zahihitala se je, ko je z nog zbrcala svoje čevlje 
in noge spodvila podse na stolu.

Veseli me, da te to tako zabava, sem pomislila, čeprav besed 
nisem izrekla na glas. Namesto tega sem se približala njenemu 
stolu, toda ona je vstala in zakorakala proti polici nad kaminom. 
»Materi Matyldi si predala kodirano sporočilo, kajne?«

»Sama ugotovi, če si tako presneto pametna.«
»Ti bi me morala učiti in presneto slabo ti gre od rok.«
»Saj te učim. Povedala sem ti glede nedrčka, ki ga moraš 

nositi, in zdaj ti pravim, da sama ugotovi glede sporočila.«
Prhnila sem in zakorakala po sobi ter se ustavila ob pisalni 

mizi v kotu. Pisalni stroj je prekrivala tanka plast prahu, kot da 
že nekaj dni ne bi bil uporabljen, na vrhu kupa papirja pa je stal 
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obtežilnik za papir. Pobrala sem svinčnik in s prstom potapkala 
po topi konici. Namesto da bi opravljala reči z ustrežljivim 
članom odpora, bom morala svoje delo opravljati v mučni 
Irenini družbi.

»Irena.« Ko je slišala svoje pravo ime, me je srepo pogledala 
in se vrnila do svojega stola in jaz sem uživala v svoji drobni 
zmagi, preden sem nadaljevala. »Povej mi, zakaj mati Matylda 
pripravlja krstne liste in zakaj je lažno ime moje matere na 
tistem papirju.«

»Ljubi bog,« je zamrmrala, toda posadila me je na stol 
nasproti svojega. »Kako za vraga pa si pričakovala, da bodo 
sestre prikrile judovsko poreklo otrok brez krstnih listov? Te 
dokumente morajo pripraviti, da bodo člani odpora lahko 
otroke pretihotapili iz geta.«

»Mama bo pripeljala otroka sestram?«
»Jutri, to sem ji namignila, ko sem povedala, da je moja mati 

bolna. Otroka bo vzela katoliška družina ali ena od sirotišnic 
zunaj Varšave, ki jih vodijo sestre. Ko mati Matylda nekoga 
vpraša, ali sprejme božji blagoslov, sprašuje, ali bodo skrbeli 
za judovskega otroka. Ti pa boš šla z mano, ko bom prenesla 
sporočila in denar, toda ne boš se smela dotakniti zaupnih 
informacij, dokler se ne boš dokazala, da si tega vredna – če bo 
kdaj sploh prišlo do tega.«

Te besede so me zabolele, čeprav me ne bi smele. Kljub 
njenemu nenehnemu spominjanju na to, da sem manj vredna, 
me je vsaka taka pripomba še bolj podžgala v odločnosti, da se 
izkažem.
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»Ob začetku vojne si bila stara le petnajst let, ko si se 
pridružila zgodnjim aktivnostim odpora,« sem jo spomnila.

»Ja, toda jaz sem skušala ostati informirana in se nisem 
skrivala za šahovnico. In še ena stvar.« Irena se je nagnila bliže in 
spregovorila s tišjim glasom. »Vsi člani odpora tvegajo življenja, 
toda jaz svojega ne nameravam izgubiti zavoljo nikogar. Storila 
boš, kar ti bom rekla, in če me boš razjezila ali me ogrozila, 
bom tvoje življenje spremenila v pekel. Sem bila jasna?«

Še več groženj. Za razliko od njene zgodbe o tem, kaj gestapo 
stori s člani odpora, ki jih pošljejo v jetnišnico Pawiak, me to 
svarilo ni prestrašilo.

Moja najljubša šahovska figura je bil kmet. Morda nenavadna 
izbira, kajti kmetje niso najpomembnejši, toda ko eden od njih 
prispe na drugi konec šahovnice, ima edinstveno sposobnost, 
da se spremeni v bolj močno figuro. Nepomemben kmet lahko 
nenadoma spremeni celotno ravnotežje.

V tej igri sem jaz bila kmet in vsaka poteza z Ireno me je 
naučila več o tem, kako spremeniti ravnotežje. Premaknila 
sem se na rob svojega stola in položila dlani na njena kolena 
in ponovila gesto, ki jo je storila to jutro. Njen zadovoljni 
nasmešek je izginil, toda ni trenila z očesom, ko sem močneje 
stisnila dlani in si nadela najčudovitejši nasmešek, kar sem jih 
premogla.

»Jasna, da bolj ne bi mogla biti.«
Še vedno je stiskala čeljust, toda pogled v njenih očeh je 

bil dovolj zadovoljiv, kot da bi bili sredi šahovske igre in je 
moja poteza spremenila njeno strategijo. Kmalu bo spoznala, 
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da nisem več majhna deklica, ki se je umaknila od vojne, in 
da me je vsak trenutek, ki sem ga preživela med igranjem 
šaha, naučil, kakšno strategijo ubrati, da bom lahko prelisičila 
nasprotnike, s katerimi se bom srečevala pri tem delu.

Preden je lahko odgovorila, se je v ključavnici obrnil ključ in 
oznanil, da sta se vrnili mama in gospa Sienkiewicz.

Irena je vstala. »Do naslednjič, Helena.«
»Delo za odpor je končano.« Vstala sem in dvignila brado. 

»Maria sem.«

***

Varšava, 27. maj 1941

Ko sem se zvila v kepo na tleh sobe za zaslišanje, sem se 
vprašala, kako dolgo me bo Ebner pustil tako, preden se me bo 
znova lotil. Čelo sem imela vlažno od znoja, obraz pa sem imela 
umazan z ostanki slanih solz in s tresočimi rokami sem si dokaz 
o obojem odstranila, kolikor sem najbolje lahko. V ustih sem 
imela kiselkast okus po bruhanju.

Besede Ne vem, verjemite mi in prosim bo poslušal tako dolgo, 
dokler se me ne bo naveličal. In potem se bo zgodilo kaj?

Ko so me stražarji dvignili, sem postala napeta, toda postavili 
so me nazaj na moj stol. Zgrudila sem se na mizo, hvaležna 
za kratek premor, in pisalni stroj je znova zacingljal. Klik, klik, 
ding! Znova in znova, medtem ko ženska ni počela nič drugega, 
kot pisala. Z zaprtimi usti, praznim izrazom, oropanim tako 
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sovraštva kot sočustvovanja. Tudi po vrsti še posebej grobih 
udarcev, ko sem jo pogledala v oči in vpila na pomoč, se ni 
zmenila zame.

Ebner je sedel nasproti mene in v njegovih krvavih očeh ni 
bilo nobenega sočutja, ne obžalovanja, pač pa le jeza in obup. 
Njegova lica so bila rožnata, rokave je imel zavihane, lase 
razmršene, nad zgornjo ustnico in tik pod lasiščem je imel 
znojne kapljice. Več ur groženj in pretepanje otroka je terjalo 
svoj davek.

Med zaslišanjem sem svoje vedenje o odporu skrivala v 
zavetju globoko med vdolbinami svojega uma. Zdaj sem bila 
utrujena, tako utrujena in obupno sem potrebovala kozarec 
vode. Ko je Ebnerjev stol zaškripal, sem molila, da bi bilo že 
konec, toda zlovešč sij v njegovih očeh je govoril drugače.

»Pripeljite družino,« je rekel stražarjem. »Morda oni lahko 
pomagajo prebuditi njen spomin. Začnite s fantom.«

Blefira; prosim, bog, naj bo tako. Ne bodo mučili štiriletnika. 
Toda na lastne oči sem se prepričala, česa so sposobni storiti, in 
vedela sem, da bodo.

»Počakajte, prosim, počakajte!«
Ob mojem kriku je Ebner z obema rokama tako močno 

udaril po mizi, da sem odskočila. »Jebenti, misliš, da si 
pogumna, ko sediš tukaj kot prekleti mutec?« V hipu je bil ob 
meni, me pograbil za lase in mi potegnil glavo nazaj. Po lobanji 
mi je zarezala ostra bolečina in njegov besni obraz je lebdel le 
nekaj centimetrov stran od mojega. »Začni govoriti, ti mala 
poljska kuzla, ali pa bom tvojo rit priklenil na ta stol in boš 
gledala, kako bo vsa družina plačala za tvoj molk.«
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Z mojo družino me je držal v šahu. Zadnja poteza, ki mi je 
preostala, je bila, da priznam nekaj, kar koli, da ga odvrnem od 
tega, da bi me spravil v ta položaj.

»Sporočila.« To je bilo vse, kar sem uspela izdaviti, preden me 
je zapustil glas. Ko se je Ebner vrnil na svoj stol, je iz mene v 
divjem ritmu zgrmela laž. »Dobivala sem sporočila od odpora. 
Ne vem, kdo jih je napisal, niso bila podpisana …«

Nagnil se je bliže in jaz sem se umaknila in se objela okoli 
golega pasu. Neumno sem verjela, da me bo ta gesta zaščitila. 
»Kaj pa je pisalo v njih?« je vprašal.

»Povedali so mi, kje naj prevzamem ali pustim dokumente, in 
enkrat sem prenesla sporočilo, v katerem so bile informacije, ki 
so jih potrebovali, da naredijo moje lažne dokumente, toda to 
je vse.« Zastala sem, da bi zajela sapo, in Ebner je vstal. Morala 
bi gledati, kaj počne, toda bila sem preveč pretresena, preveč 
zaskrbljena, da bi pozabila zgodbo, ki sem si jo izmislila, ali da 
bi nevede izrekla resnico …

Nekaj je zaropotalo in zažvenketalo, ko je zadelo mizo; v 
hipu sem se umaknila. Lisice.

Ljubi bog, moj načrt ni dovolj dober.
Ali me bo Ebner vklenil in poslal stražarje po mojo družino 

ali pa mi bo nadel lisice, da bi me prestrašil; nisem vedela. 
Vedela sem le to, da mi mora uspeti; izdaja ni prišla v poštev. 
Morala sem ostati zbrana; morala sem ga prepričati.

»Kdo te je rekrutiral?«
Pogoltnila sem stoke, ki so se mi dvignili v grlo, in se prisilila, 

da sem iz sebe spravila besede. »Sporočilo je ležalo na ulici in 
jaz sem ga pobrala, da bi videla, kaj piše. Zagotovo ga je kdo 
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odvrgel, zato sem sporočilo pustila na omenjeni lokaciji in 
povedala sem jim, kako lahko pridejo v stik z mano, da bi jim 
lahko pomagala.«

Ebner je pograbil moja podpluta ramena in iz grla se mi je 
izvil nenavaden sopeč zvok, medtem ko me je na kratko stresel. 
»Kdo ti je povedal, kaj moraš storiti? Povej mi pofukano ime.«

»Ne morem. Podpis je nakazoval, da prihaja od odpora, toda 
nobenih imen ni bilo zraven.«

»Kam si odnesla svoje dokumente?«
»Do tlakovcev, zrahljanih tlakovcev na koncu naše ulice. 

Dokumente sem skrila podnje in tam sem tudi pobrala 
sporočila.«

Ko je ustnice privil v ciničen posmeh, me je preplavil nov val 
čustev, neusmiljenih in bolečih kot njegova palica.

»To je resnica, prisežem pri bogu …«
Nenaden udarec v lica je ustavil moje krike in mi znova odprl 

rano na razklani ustnici. Ko se je megla v moji glavi razkadila, 
me je potegnil bliže. »Nehaj se cmeriti. In če je ena sama 
prekleta beseda laž …«

V silovitem zanikanju sem zmajala z glavo, toda iz sebe sem 
lahko spravila le še en obupan stok. »Prosim, izpustite mene 
in mojo družino domov.« Znova so me udušile solze in nisem 
se trudila nadalje govoriti. Ebner me je izpustil in jaz sem gola 
stopala dvignila na stol.

Nad sobo je legla tišina, ki jo je prekinjal le zvok pisalnega 
stroja in nehoteno smrkanje, ki ga nisem mogla nadzorovati. 
Drla sem se kot neutolažljiv otrok in čelo pritisnila na kolena in 
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skušala ubogati njegov ukaz in utišati svoje stokanje. Prižgal si 
je cigareto in potegnil dolg dim iz nje in nosnice mi je napolnil 
grozen dim.

»No, veseli me, da si se odločila sodelovati, Maria. Škoda, da 
je tako dolgo trajalo.«

Ves ta čas sem se prepričevala, da nas Ebner ne bo izpustil, 
toda zdaj sem se izpovedala. Morda je v tistem zlobnem človeku 
vendarle kaj usmiljenja. Z mežikanjem sem pregnala solze in 
se srečala z njegovim neusmiljenim pogledom, medtem ko je k 
ustnicam dvignil cigareto.

»Odgovorila sem na vaša vprašanja, Herr Sturmbannführer.« 
Glas, ki je prišel iz mojih ust, je bil tresoč in hripav in ga nisem 
prepoznala kot svojega. »Boste mene in mojo družino poslali 
domov?«

Ebner je cigarete in vžigalice odložil na mizo. »Rekel sem, da 
te bom izpustil, če boš sodelovala, kaj nisem?« je vprašal, zato 
sem prikimala. Potem pa je glavo nagnil proti stražarjem. 

Eden me je pograbil za roko in mojo levo podlaket pritisnil 
na mizo. Zgodilo se je tako hitro, da nisem imela časa, da bi se 
uprla, preden je Ebner prižgano cigareto pritisnil na mojo kožo. 
Žareča bolečina je izvabila krik iz mojega grla, toda nato je še 
močneje pritisnil na mojo kožo, preden je cigareto odvrgel in 
sprejel drugo, ki jo je drugi stražar že prižgal.

»Naj bo to zate lekcija, Maria.« Drugo cigareto je pritisnil 
nekoliko niže od prve oznake in povzdignil glas, da je preglasil 
moj krik. »Več ur si bila neposlušna in dokazala, da ti ni mar 
za mojo velikodušno ponudbo.« Sprejel je tretjo cigareto, 
medtem ko sem se jaz zvijala, toda stražar me je držal na mestu 
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in Ebner je nadaljeval z žigosanjem moje podlakti. »Ko si se 
končno začela primerno obnašati, je že bilo prepozno. Najin 
dogovor ni bil več veljaven.« Ko se je četrta cigareta dotaknila 
moje kože, sem slišala, da stražar prižiga novo vžigalico, zaradi 
česar sem kriknila skoraj tako močno, kot če bi čutila bolečino. 
»Morala bi sprejeti mojo ponudbo in osvoboditi tako sebe kot 
svojo družino, toda tega nisi storila.« Peta cigareta je iz mojih 
ust zvabila sopenje in Ebner je dvignil pogled k mojim očem. 
»Ti neumno dekle.«

Cigareto je dvignil do svojih ustnic in nato me je stražar 
izpustil.

Pet opeklin, pet rdečih in belih jeznih krožcev, je v popolni 
črti stopilo kožo na moji podlakti. Ena za vsako osebo v moji 
družini, vključno z mano.

Medtem ko sem na prsih pestovala poškodovano roko, se je 
vonj po mojem ožganem mesu mešal z vonjem po cigaretnem 
dimu. V trebuhu me je zvilo. V grlo se mi je dvignil žolč in 
bruhnila sem na tla. 

Stražar je nekaj vrgel proti meni in zdrznila sem se, toda 
mehak udarec ob leseno mizo je naznanil vrnitev mojih 
blagoslovljenih oblačil. Pograbila sem jih in se hitro, kolikor mi 
je telo dopuščalo, oblekla. Gumbi so popadali s srajce, ko so mi 
jo stražarji slekli, toda pulover je prikril moje uničeno oblačilo. 
Ko sem bila oblečena, nisem imela časa, da bi si obrisala kri ali 
znoj z obraza, ko so se okoli mojih rok sklenile grobe dlani.

Ko sem se opotekla nazaj v tramvaj, sem na mestu opeklin 
čutila bolečino. Če bi takoj sodelovala, bi moja družina in jaz 
lahko odšli domov …
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Ne, nisem smela podleči Ebnerjevim lažem. Nikoli nas ne bi 
poslal domov. Omenjanje moje družine je bila taktika v njegovi 
zlobni igri. Njegova najboljša.

Ko smo se vrnili v jetnišnico Pawiak, so me stražarji odvedli 
v notranjost. Na čuden način sem bila hvaležna za njun močan 
prijem. Bolečina se je zreducirala v topo kljuvanje, toda nisem 
imela moči, da bi svoje pretepeno telo lahko odvlekla po 
hodniku. Morala sem se zbrati, preden smo prispeli do celice.

Izpraševali so me, to je vse. Le izpraševali.
Medtem ko sem se osredotočala na to, da sem postavljala 

eno nogo pred drugo, sem tiho zmolila zahvale, da mi Ebner 
ni zlomil nobene kosti in da so bile sledi njegovega izpraševanja 
skrite pod mojimi oblačili.

Pred vojno sem se zahvaljevala bogu za reči, kot je bila moja 
družina, prijatelji, sončna svetloba, toda nekaj je vplivalo na 
tiste blagoslove, kajti objokovala sem svojo nesrečo. Boga sem si 
drznila vprašati, zakaj je dovolil, da je dež prepodil mojo sončno 
svetlobo, kot da bi bila nevihta nekaj najhujšega, kar bi se lahko 
zgodilo dekletu. Toda dekletu se lahko zgodijo veliko hujše 
reči: da vso njeno družino aretirajo, da jo izprašuje gestapo, da 
nima moči, da bi preprečila, kar koli se bo že zgodilo. Vse, kar 
sem imela, je bil dež in nisem vedela, ali se bo sončna svetloba 
še kdaj vrnila. Zato sem našla blagoslove med gromom in 
sikanjem strel.

Ko sem zagledala našo celico, sem videla svojo družino, ki je 
v napeti tišini čakala, medtem ko je mama hodila sem in tja. 
Verjetno je tako postopala, odkar so me odpeljali. Zajel me je 
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kiselkast vonj po znoju, urinu in bruhanju, pomešan z vonjem 
po krvi in dimu. Vonj po Szuchi. Nisem ga mogla prikriti, toda 
nič drugega jim ne bom povedala.

Karol me je prvi opazil in njegov obraz je zažarel. »Maria se 
je vrnila.«

Stražarja sta me potisnila v celico. Ko sem pristala na tleh, 
je bila mama v hipu pri meni, nato pa je zavpila na stražarja: 
»Pesjana!«

Bilo je jalovo upanje, da bi uspela starše prepričati, da so  
me zgolj izpraševali.

Nekoč sem obiskala živalski vrt v Varšavi in opazovala 
oskrbnika, ki je hranil leve. Ko se je moški približal ogradi, 
je eden od levov planil nanj skozi rešetke. Če ne bi bilo tistih 
rešetk, sem bila prepričana, da bi bil oskrbnik mrtev.

Mama je imela svetle lase spete v običajno elegantno figo, 
toda ta pričeska je bila zaradi prerivanja, ki je pospremilo našo 
aretacijo, uničena. Zdaj so ji lasje v neurejenih kodrih viseli 
okoli glave, uokvirjali divje oči in ustnice, privihane v renčanje, 
in spominjala me je na tistega leva. Planila je proti vratovom 
stražarjev in verjetno bi jima ju raztrgala, toda ta sta zaprla vrata 
celice. Oklenila se je prečk in zahtevala, da se strahopetca vrneta 
in spopadeta z njo, toda koraki so potihnili, ko sta izginila  
po hodniku.

Očka se je za trenutek oklenil rešetk, nato pa se je približal 
mami, toda ta ga je odrinila in se spustila na kolena ter čelo 
pritisnila na vrata.

Mama nikoli ni preklinjala – ne, kadar je vedela, da bi jo 
otroci utegnili slišati – in Zofija je razširila oči.
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»Kaj se je zgodilo, Maria?« je vprašala s tresočim glasom. »Kje 
si bila?«

Če bi še nekoliko dlje tako negibno ležala, mislim, da se 
nikoli več ne bi mogla premakniti. »Zasebno zaslišanje,« sem 
zamrmrala, čeprav je nisem pogledala, ko sem se dvignila v 
sedeč položaj. »Mama je razburjena, ker so me potisnili.«

Morda mi je Zofia verjela. Ali pa se je spraševala, če njen 
izbruh ni bil tako neupravičen, kot sem jaz želela prikazati.

»Kaj je narobe s tabo?«
Čeprav sem pričakovala, da mi bo zastavila to vprašanje, ga 

kljub temu ni bilo prijetno slišati. »Utrujena sem,« sem rekla, ko 
se je mama vrnila k meni, toda v glas se mi prikradlo drgetanje.

»Toda ti …«
Mama je dvignila glavo proti moji sestri. »Zofia Florkowska, 

niti besedice več.«
Zofia je prestrašeno naredila korak nazaj, se ugriznila v svojo 

tresočo spodnjo ustnico in se umaknila na majhno posteljo. 
Očka je sedel k njej in jo poljubil na lice. Ošinil je mater, ki je 
odprla usta, toda preden bi lahko spregovorila, je k njej prihitel 
Karol. Žvečil je ovratnik svoje srajce, navada, ki je kazala, da 
je globoko zamišljen, čeprav je vedel, da ne sme žvečiti svojih 
oblačil.

»Kaj je pesjan?«
»To ni vljudna beseda, Karol,« je rekel očka.
»Zakaj pa jo je mama potem izgovorila?«
»Žal mi je, ljubček, toda bila sta …« Materin glas je zastal. 

»Potisnila sta tvojo sestro.«
»To ni bilo prijazno od njiju,« je rekel Karol, potem pa 

pohitel proti ščurku, ki ga je opazoval, preden ga je zmotil 
materin krik. Sledil mu je, ko je zbežal v kot.
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Očka je obrisal solze z Zofijinega obraza. »Boš pazila na 
svojega brata?«

Medtem ko se je Zofija pridružila Karolu, je očka sedel na tla 
poleg mene in matere. S hrbti smo se naslanjali na steno, ki je 
pritiskala na moje modrice, toda bila sem preveč utrujena, da bi 
mi bilo mar. Z dlani sem zdrgnila drobno skorjo posušene krvi. 
Morda je moji starši niso opazili.

»Ljubica, prosim,« je zašepetala mama, toda že zdaj sta lahko 
sklepala, kaj se je zgodilo.

Z mežikanjem sem pregnala solze, ko je očka svojo dlan 
nežno položil na mojo. »Ko so zagrozili, da bodo tja pripeljali še 
vas, sem jim dala lažne informacije.«

Starši so molčali. Mama je poljubila solzo z mojega lica, nato 
pa pohitela k vratom in stala tam, s hrbtom obrnjena proti nam. 
Z obema rokama si je šla skozi lase in se jih oklenila, dokler ji 
niso pobelili členki. Ramena so se ji pobesila, nato je zakorakala 
čez celico in vzela Zofio v naročje.

Ko sem si obrisala še zadnjo pobeglo solzo, je očka nekaj 
položil v mojo dlan. Bil je droben košček njegovega kruha, 
pomešan z blatom in oblikovan v drobno šahovsko figuro – 
kmeta, ki je bil velik za polovico mojega mezinca. Sklenila sem 
dlan okoli figure in prepletla prste z njegovimi in ga hvaležno 
stisnila. Glavo sem naslonila na njegovo ramo in se predala 
izčrpanosti in skoraj sem zaspala, ko je znan šepet priplaval do 
mojih ušes.

»Močna in pogumna si, moja Maria.«
Čeprav sem zapadala vse globlje v spanec, sem še vedno lahko 

zaznala drhtenje njegovega glasu.


