
21

6

Odprla so se vrata, vstopil je vojak s puško in zakričal pozor.

Za njim sta prišla zdravnik z belo polkuharsko kapo na glavi in 
sestra, ki nas je gledala nage.

Si ti hajhiter ali polkuhar? sem ga vprašal.

Vojak ob njem mi je pomahal, kot da mi hoče nekaj poveda
ti. Ko sem mu prišel blizu, je s pestjo zamahnil proti moji glavi, 
umaknil sem se, roka je zaplavala v prazno. 

Zdravnik je in ne polkuhar, bedak prekleti, je besen zakričal.

Zdravnik je in ne polkuhar, bedak prekleti, sem hripavo pono
vil za njim.

Vsi so se mi smejali. Tudi debela Smrt, ki je vstopila z njimi in 
stala čisto blizu in sem jo potem, ko me je Konrad opozoril nanjo, 
razločno videl.

Ali misliš, da bi ji moral kaj reči? sem vprašal Konrada.

Oni z joški, ki nas je gledala nage? je vprašal.

Smrti!

Ne vem, kaj bi se človek tu lahko pogovarjal s Smrtjo, je zašepetal.

Zakaj šepetaš? Ali misliš, da prisluškuje?

Ja.

Zdravnik in sestra sta vsakemu pogledala v usta in oči. Sestra je 
imela od blizu manjše joške in je dišala, no saj imajo vse ženske od 
blizu manjše joške in dišijo. V Celju še bolj.

Ne zijaj! je zavpila. 



22

Zdravnik mi je primazal zaušnico, nato še enkrat, čeprav sem 
zaprl usta. 

Ali ne razumeš?

Razumem! sem zakričal.

Ne razumeš, če bi razumel, ne bi bil tu, se je zarežal polkuhar, 
sestra z joški še bolj, ker so ji poskakovali. Razumeli boste, ko vam 
bomo skozi lobanjo zavrtali do možganov. Če boste želeli, vam 
bomo povedali, zakaj ste vi izrodki, zakaj niste ljudje, je govoril 
oblečeni v belo. 

Sestra je kimala, joški so se mi zazdeli grdi kot pasji drek. Tako 
je rekla gospa Gros, ki je hodila k mati, če se ji je kaj zdelo grdo. 
In da so eni zmešani kot kurji drek, je dodala. Za polkuharskega 
zdravnika bi rekla, da je grd kot pet pasjih drekov in zmešan kot 
sto kurjih. 

Za vsakega posebej imam sveder, dovolj dolg in dovolj trd, da 
lahko prevrta kremen, se je smejal grdi pasji in zmešani kurji drek. 

On je grdi pasji drek in zmešani kurji drek in se smeji, sem za
šepetal Stanetu.

Djek je, jes je djek, se je smejal Stane.

Vsi smo se režali. 

Djek, je Konrad oponašal Staneta.

Utihnite norci! je smrdljivi in zmešani zdravnik ponorel. Za 
medicino ste prišli na svet. Za znanost ste se rodili. Za napredek. 
Vi ste medicinski eksperiment. Vrtali bomo v vas, da bomo videli, 
kaj je v vas tisto, kar vas dela idiote. Žrli boste strupe, da bomo 
lahko opazovali reakcije telesa. Žrli boste drek, če bo treba. Vse 
za napredek. 

Žjli bomo djek? je vprašal Stane.
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Vsi smo se glasno režali, samo Peter, ki se je zdel odsoten, se je 
smejal skrivnostno tiho. Le čemu? Le komu? Le kdo mu kaj druge
ga govori? Še nekoga vidi. Nekaj ima v glavi. Pravzaprav ima srečo.

Utihnite! je zatulil zdravnik. Sestra, najprej vprašalnik!

Je kdo bolan, koga kaj boli, se kdo slabo počuti? je spraševala 
sestra.

Mene boli želodec, je rekla Zdenka. 

Njo je tudi v Novem Celju zmerom bolel želodec. Tri dni ni 
nič jedla, potem se je dva dni basala s hrano. Da bo tako postala 
noseča, je upala.

Odpeljite jo! je strogo rekel zdravnik.

Trije so jo odvlekli skozi vrata na hodnik.

Jo boste ozdravili? je vprašal slabotni Mihael. 

Želodec ji bomo izrezali in ga poslali na analizo, je rekel zdravnik.

Še koga kaj boli? je vprašala sestra.

Mihael je težko dihal, vendar ni nič rekel.

Ste vsi zdravi? je ponavljala.

Nihče ni nič rekel.

Zdravnik in sestra sta si nekaj šepetala, ona je gledala v list pa
pirja, on je prikimal.

Davorin Krajnc! je potem glasno rekla.

Davorina so odpeljali. 

Zaradi bacilov, ki jih ima, je pojasnil zdravnik. Da vas ne bi 
okužil, gre na elektriko in potem na individualno evtanazijo.

Evtanazija! je zašepetal Mario.

Kaj je to? sem vprašal.
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Ne vem, je odgovoril. Nekaj nam bodo odstranili. Zdenki želo
dec, Davorinu bacile in šel bo na elektriko.

Davorin ima rad elektriko, vedno je imel rad elektriko, sem se 
spomnil.

Zdravnik se je hecal, je rekla Kristina. Ne, da se je?

Ja, sem rekel. Kot se je Davorin vedno hecal. Da je nekdo debel 
kot elektrika, suh kot elektrika, lep ko elektrika in grd tudi tako, 
je zmerom govoril. Bil je suh kot elektrika in sem ga imel rad, ker 
je govoril o elektriki na smešen način in potem zmerom nekaj 
momljal.

Da je molil po judovsko in ne momljal, je rekla Kristina.

Jaz bi tudi.

7

Pozor! je vojak s puško zjutraj odprl vrata. 

Tokrat ni vstopil grdi zdravnik s sestro z joški. Za vojakom je 
stal majhen in suh oficir, s preveliko okroglo kapo in nasmehom 
na ustih.

Kapetan Karl Greitner, poveljnik bolnišnice Hartheim, ga je na
povedal vojak.

In vaš vodnik v evtanazijo! je oficir dodal. Sem častnik. Tako se 
obnašam in tako pričakujem, da me vi obravnavate. Vsi vi imate 
temeljno pravico, ki jo ima človek. Pravico do smrti. Od takrat, ko 
smo ugotovili, da je vaše življenje nevredno človeškega življenja.

Ne jazumem! je rekel Stane.
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Konrad se je nasmehnil. 

Smrt je temeljna človekova pravica. To vam jaz, veliki Švaba, 
rečem.

Sam si je rekel Švaba, smo se začeli tako smejati, da nismo mog
li odnehati. Še potem, ko smo bili resni, dolgo nisem upal niko
mur pogledati v obraz, ker bi prasnil v krohot. 

Majhen je in govori, da je veliki, je zašepetal Konrad in spet smo 
se smejali. Švaba, Švaba.

Da je veliki Švaber, a zadnji zlog pri njih izgovorijo kot a, zato 
je Švaba, je šepetaje pojasnjeval Mario. On torej ni Ruda, Franca, 
Tona, Stana.

Jaz sem Stane in ne Stana, je bil užaljen Stane.

Dobro da nisi Švaba, sem mu rekel. In vsi smo se spet smejali.

Vi boste šli v smrt nasmejani, se je nasmehnil oficir. Tudi prav. 
Takih še nismo imeli. Vse je enkrat prvič. 

Veliki Švaba je po tistem vsak dan prihajal v sprejemnico. Do 
takrat, ko bodo popravljeni tuši, nam bo dvigoval moralo in širil 
obzorje, je ponavljal. Vmes sta zdravnik in sestra koga odpeljala 
na individualno evtanazijo in na izrez organov. 

8

Veliki Švaba nam je govoril o naših pravicah. Enkrat nam je 
poscal tla pri luknji, v katero serjemo.

Vsak ne more srati, je govoril. Pravica do sranja je pravica samo 
za nekatere.
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Tisti, ki je nimajo, umrejo, sem dodal.

Lepo si rekel, Klaus. Tisti imajo pravico umreti, das Recht auf 
den Tod, s katero je veliki A. Jost vzpostavil novo pravico. Kultur
ni in filozofski pesimisti so postavili temelje, on je zgradil hišo, 
v kateri velika Evtanazija lahko živi svoje življenje. H. S. Cham
berlain je v Die Grundlagen des 19. Jarhunderts povedal, kdo ni 
vreden življenja. Za njim so novi teoretiki razširili krog ljudi, ki jih 
naj zajema evtanazija, od neozdravljivo bolnih do duševno bol
nih, slaboumnih, bebastih otrok. Doktor in sestra to vse pri vas 
dodatno merita, čeprav fürer tako in tako že vse ve.

Fürer tako in tako vse ve? sem vprašal. In vse pozna?

Ja.

Tudi mene? 

Seveda! 

Tudi mene?

Ja.

Tudi mene?

Ja.

Čisto vsi smo vprašali.

Veliki Švaba je ponosno odgovarjal.

Kdo je fürer? sem potem jaz vprašal.

Klaus, hvala za to vprašanje. Zmerom se moramo spraševati, kdo 
je in kaj nam daje. Fürer je prerok, ki ve, kdaj mora človek umreti.

Tudi zase ve?

Zate in za vse vas ve, on je neumrljiv.

Torej ni človek.
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On je nadčlovek. Samo nadčlovek se lahko spomni evtanazije 
za nevredne življenja. Samo nadčlovek lahko reče, naj ljudi ubije
mo v imenu napredka. 

Pri evtanaziji ubijate? sem ga vprašal.

Pri navadni evtanaziji ljudje res umrejo, pri naši je drugače. 
Ko se človeško življenje umakne veliki ideji, ki večno živi, smrti 
ni. 

Švaba je gledal naokrog in pričakoval navdušeno začudenje. 
Nihče ni nič rekel. Da ne bi bilo mučne tišine, sem se jaz oglasil. 
Veliki Švaba bi lahko bil hajhiter. 

Hvaležno me je pogledal in dvignil roko v pozdrav. Ponovil 
sem, da je hajhiter, on se je še enkrat postavil ravno in pozdravil. 
Meni se je zdelo smešno, on me je pobožal po glavi.

Klaus, ti bi lahko bil naš. Hajlhitler, hajlhitler, se reče. Dvigni 
roko v pozdrav in stoj mirno.

Postavil sem se tako, kot je naročil. Roko mi je popravil malo 
niže.

Ti, Klaus, pozdravljaš idejo, ki te bo ubila, v tebi je nekaj 
nemškega. To so velike stvari. Nihče do našega prihoda na ob
last, leta 1933, ni prenesel teh spoznanj, zdaj jih, uporabljene v 
praksi, presegamo. Celo ti, Klaus, Slovenec, Jud, cigan, si začutil. 
Ubiti je treba slabo, odrezati gnilo. Mi delamo svet boljši. Zdaj 
si tudi ti, Klaus, dokaz, da je Vernichtunglebensunwertenlebens 
velika stvar, je krehal veliki Švaba. Chamberlainove rasne zamisli 
in Mein Kampf so nastavki za raj.

Bomo prišli v nebesa? je vprašala tiha Špela.

Seveda. Vi boste nagrajeni z nebesi na nebu, ker vas ne bo tu. 
Že 1924 smo vedeli, kaj bo z vami, iz evgeničnih razlogov boste šli 
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na drugi svet. Ne bo vas, onesnaževalci rase, ne bo vas. Samo mi 
bomo, tako bo tudi tu raj.

Ja! sem zaploskal. Jaz sem Klaus, sem zakričal, iz evgeničnih 
razlogov bi šel v raj, veliki Švaba. 

Zazrl se mi je v oči in me pobožal po glavi, potem mi je pri
mazal močno zaušnico. Iz evgeničnih razlogov, svinja slovenska, 
judovska, ciganska, ki nosiš naše ime, mi ne smeš postati preveč 
simpatičen. Potem me je počil še enkrat. 

Jaz sem Klaus, ich bin Klaus, iz evgeničnih razlogov, sem zacvilil. 

Tako se govori, ti razumeš evgeniko, to ni bavbav in tralala, to 
je resnična skrb za zdrav rod, znanost, kako odbrati boljše, kako 
ubiti slabe. Ko tebe ne bo, Klaus, bo človeštvo živelo veličastno 
zmago, veličasten triumf, ker bomo ostali samo izbrani, čisti. Vsi 
morate vedeti, da je to nujno za preživetje človeštva, za njegove 
velike dosežke. Razumeš? me je spet klofnil.

Ja! sem zakričal. 

Razumete? se je obrnil k drugim.

Ja! sem samo jaz zakričal.

Pri meni v vasici Kirchgassen v Hessnu smo priredili 195 teča
jev o rasni higieni in uničevanju življenja nevrednega življenja, 
jaz sem govoril, gospod župnik mi je vsakič stisnil roko, 195 krat 
se je hvaležno rokoval z menoj in vedno je rekel hvaljenjezus.

Hvaljenjezus, hajlhiter sem rekel.

Na veke vekov, amen, hajlhitler, je Švaba dvignil roko.

Na kongresu stranke v Nürnbergu leta 1929 je veliki vodja re
kel, da bo velika Nemčija večala svojo veliko moč, če bo letno 
dobila milijon zdravih otrok in če bo odstranila 800 tisoč najšib
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kejših državljanov. Ko smo leta 1933 prišli na oblast, smo začeli 
z uničevanjem bebcev, kretenov, slaboumnih, zločincev, degene
rirancev in okuženih, takrat sta rasa in dednost dobila nov, velik 
pomen, v velikem obsegu smo lahko nevredne življenja zapisali 
uničenju.

Ste veseli?

Seveda smo, sem rekel. Si ti, veliki Švaba, na veke vekov, amen, 
hajlhitler, tudi vesel? 

Sem. Uničili smo in bomo vse, kar je napredni politiki tuje, 
izobčeno, neljubo ali gospodarsko neuporabno, vse, kar bi bilo 
treba že zdavnaj izkoreniniti, vendar so bili prejšnji sistemi ne
učinkoviti. Korenine so ostale, iz njih raste marsikaj slabega. Tre
ba jih je izkopati. Na začetku smo ubijali tudi zato, da se je izve
delo, česa vsega smo sposobni. Ti, Klaus, gotovo doslej nisi vedel, 
zakaj ubijamo?

Zdaj vem, sem bil vesel, da sem prav odgovoril, ker me je po
trepljal po ramenu. Jaz sem Klaus, ich bin Klaus, sem rekel in po 
bradi mi je stekla slina.

Slina ti teče. Bi ti tudi ubijal? Bi ubil nekaj ljudi v tej sobi?

Pogledal sem proti Konradu, Mariu, Stanku in Špeli, vsi so od
kimavali.

Ne! sem rekel. 

Zakaj ne? Enega cigana! Ramona, ki krade hrano.

Ramon ne krade hrane, on je dal svoj kos kruha Davorinu, pre
den je šel na čiščenje bacilov.

Na evtanazijo, se reče.

Na evtanazijo, sem ponovil. 
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Švaba je iz žepa potegnil nož, stisnil gumb in iz ročaja je izletelo 
rezilo.

Na! je rekel.

Ne! sem vztrajal.

Potem ubij sebe, prekletega Slovenca, Juda, cigana z nemškim 
imenom.

Pogledal sem proti Mariu, ta je odkimal.

Ne!

Klaus, samo eno priložnost ti še dam. Tečaj! 

Tečaj?!

Ja, tečaj, kakršne smo imeli v Kirchgassnu. Tam so bili po nekaj 
urah mojega predavanja vsi pripravljeni ubiti vsakega.

Šel je k vratom in zakričal: Heinrich!

Hajhiter, sem zakričal, ker sem mislil, da nas je pozdravil. Ven
dar ni odšel.

Vstopil je pisar v uniformi.

Poskrbi za vse, kar je potrebno za izvedbo tečaja za življenja 
nevredne, da bodo vedeli, kako pomembno je umreti, mu je Švaba 
naročil.

Projektor, prinesite projektor! Hitro! je Heinrich zatulil na hod
nik. Dva mlada vojaka sta prinesla pripravo z dvema kolutoma, 
nastavila sta jo in na steni smo zagledali slike. Veliki Švaba je zah
teval popolno tišino, dovoljeno je bilo samo na kratko odgovarjati 
na vprašanja. Ja! smo lahko rekli.


