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17. november 1942

»Miša, prosim, zaspi,« reče mama.
»Za koliko časa?« vprašam.
»Prosim?« odvrne utrujeno in zmedeno.
»Kako dolgo te ne bo?«
»Zaspi,« ponovi in prime kovček. »Kmalu se vrnem.«
Za sabo zapre vrata. Upam, da predzadnjič. Zadnjič jih bo 

zaprla, ko se vrne. Obljubila je, da je to zadnjič, da je odšla.
Gotovo je zadnjič, saj tukaj ni ničesar več, kar bi še lahko 

odnesla. Z zaprtimi očmi se vrnem v spalnico, po tleh ni ni-
česar več, v kotu je le še naša prtljaga.

Poskušam se namestiti ob Marietti, a mamina vzmetnica ni 
dovolj velika za oba. Včeraj je mama odnesla najini vzmetnici. 
To je bilo dan potem, ko smo končno dobili rožnate pozive. To 
ni bilo prvič. Dobili smo jih že pred mesecem dni, a mama nas 
je obvarovala transporta, najbrž zaradi očetove vloge v judov
ski skupnosti. Komisijo, ki odloča o tem, kateri Jud gre kam, 
pravzaprav sestavljajo Judje. Tokrat ni mogla doseči ničesar, 
slej ko prej pride vsak na vrsto.

Jutri gremo v Terezín.
Ni bila videti zadovoljna, a zdaj mi je že res vseeno. Ničesar 

več nimamo, pravila pa še kar prihajajo. Tam najbrž ne bo nič 
bolje, a poskusiti ni greh.

Margarete, Marietta in Michael Gruenbaum. Prejeli ste poziv. 
18. novembra 1942 se ob 8. uri zjutraj zglasite na razstavišču v 
Holešovicah, deportirani boste v Theresienstadt.

Theresienstadt. Tako Švabi rečejo Terezínu.
Pred mesecem ali dvema so iz stanovanja začele izginjati 

stvari, čeprav nismo imeli ničesar več. Naša dragocena srebr-
nina. Preproga, ki je zvita stala v omari, odkar smo se priselili; 
bila je namreč prevelika za katero od sob. Slike v okvirjih, ki 
so visele na stenah. Ko so prišli prvi pozivi, je mama še hitreje 
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odnašala stvari. Spakirala je vse, kar je še ostalo. Rjuhe, lepe 
čevlje, knjige, posodo.

Pa saj posode sploh nismo potrebovali. Saj nismo imeli prav 
veliko hrane. Jajca nisem videl že tedne. Ne spomnim se, kdaj 
sem nazadnje pojedel kos mesa, ki je bil tako velik, da sem 
ga moral gristi.

Mama seli stvari nepretrgoma že štiriindvajset ur. Odide s 
polnimi kovčki. Nekaj ur kasneje se vrne s praznimi.

Popoldne se je le za hip ustavila.
»Kam vse to nosiš?« sem jo vprašal, ko se je sesedla na stol 

s kozarcem vode v roki.
Povedala mi je neko ime. Ime nekega nejudovskega prija-

telja, ki ga nisem poznal. Nekega soseda iz Holešovic, pred-
videvam. Povedala mi je ime in odprla kovček, iz katerega je 
izvlekla dve veliki valjasti torbi. Naročila mi je, da naj v eno od 
njiju spravim vse, česar nisem oblekel danes in ne nameravam 
obleči jutri. Marietta je morala storiti enako. S seboj nismo 
smeli vzeti več kot 45 kilogramov prtljage na osebo.

Vzeli bomo še veliko manj, saj dvanajstletnik ne more nesti 
toliko.

* * *

Pozorno poslušam, da bi slišal njene korake, čeprav vem, da je 
še kar nekaj časa ne bo nazaj.

Samo, da se vrne. Zunaj se potika po policijski uri, zgolj zato, 
da bi rešila kakšno odejo.

Dolgo časa ni slišati ničesar. Vsake toliko poka po stenah. 
Drugih zvokov ni. To je razumljivo, saj je hiša, v kateri živimo, 
skoraj prazna, ko smo prišli, pa je bila nabito polna. Vsi naši 
prijatelji so drug za drugim izginili. Mi smo eni zadnjih Judov, 
ki odhajajo v Terezín.
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Končno se odprejo vrata. Mamini koraki so vse bliže. Tik 
preden stopi v sobo, se stisnem k Marietti. Mama dvigne odejo 
in se pridruži. Njeno telo je hladno in toplo obenem.

Skoraj ji rečem, da je dolgo ni bilo. A se raje pretvarjam, da 
spim. Zakaj bi jo vznemirjal še s tem, da ne morem spati?
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18. november 1942

Tramvaj se ustavi pred zgradbo Veletržní palác. Ne morem 
verjeti, da smo spet v Holešovicah. Izstopimo in skupaj z 
nami izstopi še nekaj Judov. Po velikih torbah in kovčkih in 
po tem, da so si drznili zapustiti geto, sklepam, da so tudi 
oni prejeli poziv. Ko stopimo na pločnik, opazim, da se pred 
nami vije zelo dolga vrsta ljudi, ki so prav tako otovorjeni s 
prtlja go.

Hodim za Marietto in pred mamo. Obe nosita velike kovč-
ke. Na hrbtu imam majhen nahrbtnik, v rokah pa še eno ve-
liko torbo. Vsakič, ko se ustavimo, torbo prestavim v drugo 
roko. Ročaj se mi zajeda v dlan, a ni tako hudo. Mariettini lasje 
se zibajo, ko hodi, osredotočim se na to.

Ne spomnim se, kako blizu starega stanovanja smo, a zdi 
se mi, da zelo blizu.

Ljudje z aktovkami v rokah so na poti v službo, tramvaji 
drvijo po ulicah, otroci gredo v šolo, na hrbtih nosijo nahrbt
nike, podobne mojemu. A njihovi niso tako polni, saj oni še 
imajo dom, kjer jih čakajo tudi stvari, ki jih v tem trenutku ne 
potrebujejo. Vse, kar še imam, je trenutno v teh dveh torbah.

Vse bi bilo običajno v tem delu Holešovic, če ne bi bilo naše 
parade. Ljudje se ustavijo tisti hip, ko nas zagledajo – zlezejo 
iz avtomobilov, s koles ali zapustijo trgovino –, in buljijo v nas. 
Nekaj sto utrujenih, lačnih Judov se vleče po ulici. Nekateri se 
obrnejo proč, nekateri se primejo za glavo, kot da ne verjame-
jo, da se to res dogaja, nekateri celo jočejo. Nekaj otrok kaže na 
nas s prstom in se smejejo; najbrž so prijatelji tistih pobalinov, 
ki so me privezali na drevo.

Pridemo do velikega križišča. Na znakih piše Veletržní in 
Bělského. Vedel sem. Samo nekaj ulic naprej je naše staro sta-
novanje. Če bi na tem križišču zavili desno, bi bili tam v petih 
minutah. Mi pa še vedno korakamo naravnost.
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Gremo mimo gostilne Pri babici. Skozi okno vidim visoke 
mize. Čez nekaj ur, ko bo čas za kosilo, bodo mnogi srečneži 
stali ob njih in goltali slastne hrenovke, maščoba iz njih pa se 
bo pri vsakem grižljaju nabirala v mehkih štručkah. Gremo 
mimo pekarne Bělského, kjer je mama vedno kupovala tisti 
čudoviti sveži rženi kruh s kuminovimi semeni. To je bil naj-
boljši kruh – kaj bi dal zdajle za en kos! Naslednji je krojač, 
pri katerem je oče kupoval obleke, in Martinovo stanovanje, 
lekarna in tista čudna zgradba s svetlo rdečimi vrati.

Skoraj smo že pri Šimáčkovi ulici, ko pod baldahinom na 
drugi strani pekarne nekoga zagledam. Nekoga znanega. 
Neko žensko. Žensko, ki mi je tako znana, da se za nekaj tre-
nutkov ne morem zbrati. Skozi možgane mi šine njeno ime, 
prepoznam obrise njene postave. Ščeti nasti lasje, podolgovat 
obraz, tanki prsti, torbica z biserčki, rjava jakna z rožnatimi 
rožami na ovratniku.

Leci.
Zagledam jo, še preden ona prepozna nas. Ko gleda to 

usmiljenja vredno parado, je čisto otrpla in njena usta so sa-
mo še rdeča pika. Marietto potrepljam po rami: »Poglej! Leci 
je tam. Poglej!«

Nato nas zagleda, v očeh se zrcali groza. Nekako napol ji 
pomaham z roko, v kateri držim torbo. Za trenutek sem sre-
čen, saj si predstavljam, da prečka cesto, da bi mi prinesla 
krožnik piškotov ali me vprašala, kako mi gre v šoli, ali pa mi 
obrisala brado z robom predpasnika. Ona pa začne jokati, kar 
lije iz nje. Prisežem, da ima na lepem popolnoma premočen 
obraz, črno ličilo za oči ji teče po licih.

»Miša, pojdi naprej,« reče mama. Korakam dalje in si prigo-
varjam, da se ne smem ozreti.

Naenkrat se pred nami pojavi ogromno praško sejmišče, 
zgradba razstavišča je nekje tam notri.

»Kogar ujamemo z dragocenostmi,« glasno opozarja stražar 
iz SS, ki ima široka ramena in stoji ob robu miz, »kot so denar, 
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nakit in tako dalje – bo ustreljen.« Njegov obraz je podolgovat 
in suhljat, spominja na človeka, ki sprejema goste naslednje 
predstave. Na razstavišču je hrupno zaradi nekaj sto ljudi, a 
vsakič ko stražar spregovori – kar je vsakih deset minut –, 
zavlada popolna tišina. Njegov glas odmeva še sekundo ali 
dve, nato se bučanje spet začne.

»Mama,« zašepetam, ko že tretjič pove isto, in njeno glavo 
pritegnem k ustom. »Ničesar ne skrivaj, prav?«

Ne da bi me sploh pogledala, reče: »Saj nimamo nič, kar bi 
sploh lahko skrili, Miša.«

»Obljubiš?«
Poljubi me na glavo, a ne reče ničesar.
Globoko vdihnem in naenkrat v nos prodre ogaben vonj. 

Ne vem prav, kaj bi to bilo, a spominja me na dogodek, ko 
sem na zadnji postaji tramvaja moral iti lulat. Z očetom sva se 
odpravila na pohod. Rekel je: »Miša, le pet minut počakaj, da 
prideva do gozda.« Nisem mogel čakati in sem šel na stranišče 
na postaji. V hladnem in umazanem prostoru je brlela luč in 
tako je smrdelo, kot da nihče ni čistil že celo večnost.

Tudi tukaj smrdi enako, če ne še huje.
Pred nami v vrsti je dvajset ljudi. To je samo ta vrsta. Ko 

govoriš s človekom za to mizo, moraš čakati na naslednjega. 
Ko torej prideš na vrsto pri tej mizi, svoje stvari odvlečeš na 
konec naslednje vrste. Utrujen sem, lačen sem in dolgčas mi je. 
Ni fer, da moramo poleg vsega drugega tukaj še stati v vrsti. 
Lahko bi nam dali vsaj številke in bi lahko sede čakali, da nas 
pokličejo. Lahko bi brali, igrali karte ali samo počivali. Ampak 
ne, stati moramo v vrsti.

Končno smo na vrsti. Za mizo sedi Jud z očali na nosu. 
Mama mu izroči naše rožnate pozive. Prebere jih, pogleda 
nas iznad očal, grizlja palec in začne listati po kupu papirja. 
Nekaj časa traja, a naposled končno nekaj prečrta. Z drugega 
konca mize vzame tri majhne pravokotnike na pretežno be-
lem papirju. S pozivov, ki mu jih je dala mama, prepiše naša 
imena.
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977, Margarete Gruenbaum
978, Michael Gruenbaum
979, Marietta Gruenbaum

Pograbi žig, pomoči ga v črnilo in na pravokotnike tik nad 
naša imena odtisne črko W. Vse tri pravokotnike nato izroči 
mami.

»Hvala,« rečem.
Moški ne odgovori, spet grizlja prst. Kožo na njem je že 

čisto natrgal.
»Čemu pa služi tista transportna škatla?« vpraša Marietta.
»Označena je s šifro transporta, na katerega moramo,« raz

loži mama. »Najbrž je prazna, ker smo vsi tukaj na istem trans
portu, Cc.«

»Cc?« se začudim. »Zakaj pa Cc?«
»Začeli so z A,« reče mama. »Že lani. Ko so prišli do Z, so 

začeli znova, z Aa.«
Malo premišljujem. »Torej smo že na devetindvajsetem trans

portu?«
»Kogar ujamemo z dragocenostmi,« spet ponovi stražar iz 

SS, »kot so denar, nakit in tako dalje – bo ustreljen.«
Pri naslednji mizi spet sedi mož z rumeno zvezdo na prsih, 

od nas zahteva knjižico z živilskimi kartami. Mama mu jo 
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preda. Mož s kodrastimi lasmi in veliko plešo na sredi glave 
prelista knjižico, nato jo vrže v kartonasto škatlo pri nogah. 
Do polovice je že polna.

»Kaj bomo pa jedli?« vpraša Marietta mamo v glasnem še-
petu.

»Tja, kamor greste, jih ne boste potrebovali,« reče moški 
enako hladno, kot govori tisti stražar iz SS. »Naslednji.«

Ko smo napol poti do naslednje mize, kjer moramo predati 
ključe, rečem mami: »Na stranišče moram.«

Mama počasi pregleda celo halo. »Kako dolgo še lahko 
vzdržiš?« vpraša.

»Kako dolgo bo še trajalo?«
Mama pogleda vzdolž te vrste in nato še vzdolž obeh vrst 

pri naslednjih dveh mizah.
»Marietta,« reče, »pelji Mišo na stranišče.«
»Mene ne tišči,« odvrne Marietta.
»Marietta, prosim.«
»Kaj pa naše stvari?«
»Pazila bom nanje. Prosim, pojdita.«
»Saj niti ne vem, kje je stranišče,« odvrne Marietta.
»Vprašaj koga,« se spet oglasi mama in nekaj pomete z njene 

rame.
Nekaj časa traja, a končno najdeva znak, na katerem piše 

MOŠKA LATRINA.
Tukaj še bolj smrdi.
»Pohiti,« reče Marietta in si z ovratnikom bluze pokrije nos.
Vstopim in grem po ozkem hodniku, z vsakim korakom 

je smrad neznosnejši. Hodnik zavije, nato se odpre v prostor 
kvadratne oblike, velik vsaj pol toliko, kolikor je bila velika 
naša učilnica. Od smradu mi gre na bruhanje. Ob eni ste-
ni stoji vrsta kovinskih veder. Okrog veder se raztezajo luže 
modre barve.

Moški s sivimi lasmi in bledimi nogami čepi nad vedrom, 
ki je najdlje od vhoda, s hrbtom je obrnjen proti meni in hlače 
ima pod koleni.
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Na poti do miz Marietta sreča staro prijateljico. Objameta 
se in čvekata, kot da bi se srečali v šoli med urami. Stojim ob 
strani in se čudim, kako lahko na razstavišče kar naprej pri-
hajajo novi ljudje. V vrsti pri prvi mizi stoji že več kot sto ljudi.

Ko končamo pri zadnji mizi, poberemo prtljago in gremo 
do skrajnega konca zgradbe, kjer so pripravljene vrste žimnic. 
Tiste ob steni so ljudje že razgrabili, prtljago so naložili na tla 
med žimnice.

Na drugem koncu žimnic še niso razgrabili in tam se na-
mestimo.

»Kaj pa zdaj?« vpraša Marietta.
»Zdaj pa čakamo,« odvrne mama.
»Kako dolgo? me zanima.
»Ne vem.« Mama si odpne jakno, čeprav je v hali hladno. 

»Dan, dva. Morda tri.«
Ničesar ne rečem, vržem se na žimnico. Komaj kaj ublaži 

moj padec, saj je v resnici navadna vreča, napolnjena s slamo.

Mamina žimnica je polulana. Pograbimo stvari in se hoče-
mo premakniti, tedaj pa k nam pristopi češki policaj, ki patru-
ljira po prostoru, in nam pove, da se je strogo prepovedano 
prestaviti.

Nekaj ur kasneje nas pokličejo h kosilu. Postavimo se v vrs
to, nekemu človeku pokažemo svoje priponke, on pa preveri 
naše številke na dolgem seznamu ter nam izroči pločevinaste 
skledice.

Medtem ko čakamo, poskusim šteti. Ko pridem do petsto, 
neki moški v naše sklede vrže pol krompirja in malo rjavkaste 
tekočine. Predvidevam, da je to juha.

Tukaj je dolgčas. Marietta po kosilu izgine, odšla je iskat 
svojo prijateljico. Vidim nekaj fantov moje starosti, a jih ne 
poznam. Saj tako ali tako ni prostora, kjer bi se lahko igrali. 
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Iz torbe povlečem knjigo, ki sem jo spakiral. Nepremagljiva 
enajsterica.4

To je najboljša knjiga, kar jih poznam, Ropotčevi so vrhun-
ski, čeprav so izmišljeni. To je družina, ki ima očeta in enajst 
otrok. Enajst jih je, ker ima toliko članov nogometno moštvo. 
Čisto vsi bratje so izvrstni igralci in vsak igra na drugem mes
tu. Nekaj časa jih je skrbelo, ker nihče ni znal braniti. A potem 
je najmlajši, Jure, pokazal svoj talent.

Prebral sem jo že desetkrat in še nikoli se mi ni zdela dol-
gočasna.

Knjigo odprem tam, kjer družina sprejme izziv najboljšega 
praškega kluba. Klub hoče Ropotčeve premagati, ker njihov 
najstarejši brat Janez, ki je najboljši v družini, s klubom ni 
hotel podpisati pogodbe. Zmagajo z golom, ki ga Janez da s 
škarjicami, to je njegova značilna poteza.

Sem že tam, kjer je opisano, kako je poletel v zrak s hrbtom 
proti golu, takrat pa zaslišim glasen padec, na katerega se 
odzove množica ljudi kakšnih deset žimnic stran od mene. 
Odložim knjigo in grem pogledat. Prerivam se skozi množico, 
da vidim, kaj se dogaja.

Neka starka se je zgrudila.

Večerja je enaka kosilu, dobim še pol korenčka. Tokrat sem 
preštel do 617.

Ne spomnim se, kdaj sem zaspal, spomnim se le, da se mi 
je zdelo, da nikoli ne bom. V ogromni hali je dokaj temno, a 
tiho ni skoraj nikoli. Dojenčki jočejo, bolni ječijo in tisoči se 
premetavajo na teh usranih slamnjačah. Sredi noči se naenkrat 

 4 Humorna mladinska knjiga češkega pisatelja Eduarda Bassa, v sloven-
ščini v prevodu Viktorja Smoleja (2002). Po Smolejevem prevodu so 
prevzeta imena nekaterih likov v tej knjigi. Povzeta vsebina Bassovega 
romana v tej knjigi mestoma odstopa od originala (op. p.).
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zbudim. Obrnem se in vidim mamo, da sedi. Izraz na njenem 
obrazu je leden in oči ima na široko odprte.


