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I.

„Pojdite v miru domov,“ je rekel župnik ženam, 
moškim in otrokom, ko je končal nedeljsko mašo, 
in jih še enkrat blagoslovil. Kajti bila je vojna in ni
koli ni vedel, kdo od njegovih faranov bo naslednjo 
nedeljo manjkal, koga bo vzela vojna, ki je divjala že 
četrto leto. 

To nedeljo je bilo veliko ljudi pri spovedi in skoraj 
vse ženske in tudi večina moških so prejeli sveto ob
hajilo. Tudi zaradi tega se jim je ta jesenska nedelja v 
letu 1944 zdela kljub vojni vihri prijetna in spokoj
na. Gotovo je k temu lepemu razpoloženju prispe
valo tudi vreme. Sijalo je toplo sonce in jim božalo 
hrbte, ko so hiteli domov na nedeljsko kosilo.

Med njimi sta bila tudi triindvajsetletna Bina in 
njen petletni bratec Milan, ki sta se kmalu ločila od 
drugih vernikov. Njuna pot proti domu je vodila ob 
zeleni reki, kjer so čofotale divje race in so se igrivo 
potapljali ponirki, nato med redkim drevjem, sko
zi katero se je lepo videl dobro ohranjeni grad sredi 
reke. Tam sta zavila na širšo makadamsko pot.

„Še malo, pa bova doma,“ je rekla Bina, pokuštra
la rjave kodre svojega bratca in se mu veselo nasme
jala. „Kaj misliš, kaj bo danes dobrega za kosilo?“ 
ga je vprašala in obenem pazila, kam bo stopila v 
svojih edinih boljših čevljih, kajti cesta je bila pra
šna in polna lukenj. Povzročili so jih težki vojaški 
tovornjaki, ki so noč in dan vozili po njej najrazlič
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nejše reči: orožje, vojake pa tudi civiliste, le da so za 
to vedeli le redki.

Kmalu je Bina tudi ta dan za sabo zaslišala ropot 
motorja. Zelo dobro je poznala ta hrup in takoj 
ugotovila, da se jima bliža tovornjak. Najprej se je 
malo pred njima ustavil motor s prikolico, ki ga je 
vozil nemški vojak, v prikolici pa je sedel nemški 
častnik z visoko oficirsko kapo. 

Bina se sprva ni ustrašila. Še vedno je bila pod 
vplivom maše in župnikovih besed, saj jim je govo
ril, da bo vojne kmalu konec in bodo vsi spet svo
bodno zadihali. To jim je to nedeljo rekel dokaj ja
sno. Nekateri verniki so se ob teh besedah zdrznili 
in prestrašeno pogledovali naokoli, saj so vedeli, da 
bi župnik zaradi takih besed pri pridigi lahko pristal 
v gestapovskih zaporih. Toda njihov dušni pastir 
je, kadar je le mogel, trpečim ljudem vlival upanje, 
da bo tudi ta vojna mora minila in bo kmalu prišlo 
lepše življenje. A tudi on je moral biti previden, saj 
je vedel, da prihajajo k mašam tudi ljudje, ki samo 
čakajo, da bo povedal kaj napačnega in bi ga lahko 
ovadili tej ali oni strani, kar bi lahko bilo usodno 
zanj in tudi za druge. 

Bina se je ustrašila šele, ko je ropot tovornjaka in 
motorja nenadoma skoraj utihnil, saj se je tovornjak 
ustavil tudi pred njo.

„Nemci!“ je skoraj kriknila, vidno prestrašena, 
mali Milan pa je le začuden strmel v močno obo
rožene vojake, ki so poskakali s tovornjaka in se z 
naperjenimi puškami obrnili k njima. Tudi on je ču
til, da to ne pomeni nič dobrega. Le zakaj tako grdo 
gledajo, je razmišljal.
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Častnik, ki je sedel v prikolici, je z roko pokazal 
na Bino in nekaj ukazal v tujem jeziku. Dva vojaka 
sta planila k njej, jo zgrabila, kot zveri zgrabijo svoj 
plen, in jo dobesedno vrgla na tovornjak. 

Častnikove sive oči so bile ledeno hladne in brez 
milosti. 

Na tovornjaku je bilo pod zeleno ponjavo že ne
kaj ljudi, oblečenih v nedeljske, praznične obleke. 
Tudi nje so zgrabili podobno kot Bino. Namesto 
sončnega neba jih je zakrila zelena ponjava, ki je ne
nadoma postala streha ječe, v katero so jih zaprli. 

„Bina!“ je prav takrat kriknil Milan na cesti in gla
sno zajokal.

Stisnilo jo je pri srcu. Rada bi mu zaklicala, naj se 
ne boji, da bo kmalu spet doma, a komaj je odprla 
usta, že jo je vojak, ki je stal ob njej, s kopitom sunil 
v prsi, da je od bolečine kriknila in se zgrudila. 

Sosed ji je pomagal na noge. Skozi režo v ponjavi 
je še videla, kako se je častnik z visoko kapo na glavi 
in zlatimi našitki na rokavih zadovoljno razgledoval 
po okolici, vzel v roke fotoaparat in napravil nekaj 
posnetkov. V objektiv je lovil najlepše motive: zele
no reko, po kateri je plavala raca s svojimi mladiči, 
grad sredi vode, negovano trato okrog njega … Bina 
ni vedela, da je v objektiv nehote ujel tudi njenega 
jokajočega bratca ob cesti. Videla je, da se častnik 
kar ne more odtrgati od prelepe podobe. Potem je le 
obesil svoj fotoaparat okrog vratu in ukazal odhod. 

Zabrneli so motorji, črn dim je bruhnil iz izpušnih 
cevi in se pomešal s cestnim prahom. 

Na smrt preplašeni deček je ostal sam, niti jokati 
ni več mogel, le v grlu ga je stiskalo v skrbi za sestro. 
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Premajhen je bil, da bi razumel, kaj je vojna, kako 
kruta je lahko, da ti v enem samem trenutku lahko 
ugrabi sestro, ki jo imaš raje kot ves svet. Ni mogel 
vedeti, da prav ta trenutek z grozo v očeh in z obu
pom v srcu tudi Bina gleda za oblakom prahu, ki se 
dviga izpod koles ječe na kolesih in za vedno zakrije 
njenega bratca. 

Bina ni vedela, samo slutila je, da je začel teči in je 
tekel vedno hitreje, kljub strahu, ki je napolnil nje
govo telo in dušo. Čim prej je hotel priti domov in 
vse povedati mami.

Ves zasopel, preplašen in obupan je Milan skoraj 
padel v domačo hišo. Skozi solze in z jecljajočim 
glasom je povedal materi, kaj se je zgodilo tam doli 
ob reki v bližini starega gradu. 

„Bog nam pomagaj,“ je zaječala mama, se pokri
žala in se sesedla na klop pri peči. Otrdela je od 
groze. 

Izdaja! si je rekla in z roko pokrila usta, da je ne bi 
kdo slišal. Bala se je najhujšega, saj je bil hčerin mož 
že skoraj celo leto v partizanih. Nekdo je sovražni
ku izdal skrivnost, ki so jo skrbno čuvali, je razmiš
ljala. Kajti to so bili časi, ko nisi mogel nikomur za
upati, zato je bilo najboljše, da čim manj govoriš in 
čim manj veš. 

Ko bi bil vsaj oče doma, je pomislila na moža. A 
je moral prav to nedeljo v službo. Bil je strojevodja, 
te pa so Nemci vedno bolj potrebovali, saj so po že
leznicah kar naprej vozili tovorni vlaki, polni voja
kov, orožja pa tudi ujetnikov. On bi lahko šel prosit 
za hčer! Ampak kam prosit? Saj ne ve, kam so jo 
odpeljali. Mali Milan ji je moral spet in spet pripo
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vedovati, kako so ju nemški vojaki ustavili, kako so 
Bino surovo zgrabili in vrgli na tovornjak. 

Tudi mati je v strahu za hčer naglas zajokala. Ob
čutila je grozo, kot da so ujeli njo, kajti vedela je, 
kaj se dogaja z ujetimi, kaj se lahko zgodi z njenim 
otrokom.

Zdaj jo je začel sin nerodno tolažiti, prepričan, da 
se bo sestra že naslednji dan vrnila.

***
Vožnja proti mestu ni trajala dolgo, bila pa je zelo 

naporna. Na tovornjaku je bilo kakih dvajset ljudi 
in nekaj vojakov, ki so budno pazili na vsak njihov 
gib. Bina je zase najprej našla malo prostora na lese
ni klopi, šele potem je utegnila pogledati ljudi, ki so 
se znašli v stiski kot ona. Kar nekaj znanih obrazov 
je zagledala, tudi sosede Slavka, Rudija in Ivana, ki 
prav tako kot ona niso vedeli, zakaj so jih vrgli na 
tovornjak. Tudi dve nekdanji sošolki je zagledala 
nasproti sebe. Eda si je z rokami brisala oči, Zala pa 
je jezno bliskala s svojimi očmi po nemških vojakih. 
Vse je bilo strah, saj nihče ni vedel, kaj se bo z njimi 
zgodilo. Preveč hudih zgodb so že slišali o tem, ka
kšni so nemški zapori. 

„Misliš, da nas peljejo v zapor?“ jo je komaj slišno 
vprašal sosed.

Bina ni odgovorila, da je bližnji vojak ne bi še en
krat udaril s puškinim kopitom. Samo glavo je sklo
nila in težko vzdihnila.

Ne daleč stran od nje je sedel fant, ki pa ga ni po
znala. Tudi drugi so ga skrivoma pogledovali, kar je 
pomenilo, da tudi oni ne vedo, kdo je. Prav gotovo 
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ni bil iz njihovih krajev, saj je bil preveč drugačen 
od vseh. Bil je lepo oblečen, visoke postave in upal 
si je govoriti, kar je pomenilo, da se ne boji vojakov. 
V lepi knjižni slovenščini je začel razlagati, zakaj je 
prišlo do tega, da so se znašli na tovornjaku. 

„Če partizani ne bi napadli Nemcev, se nikomur 
ne bi nič zgodilo,“ je rekel.

Poslušali so ga in nekateri so mu celo prikimavali, 
saj je govoril resnico. 

Tudi oni so slišali streljanje. Že nekaj dni v okoli
ci mesta ni bilo miru. Tudi ob cesti, ki vodi tja, po 
kateri se zdaj peljejo kot ujetniki, so se pred nekaj 
dnevi razplamteli boji. Partizani so v spopadu men
da ubili dva nemška vojaka, zato je njihov povelj
nik, ki so ga ljudje poznali kot velikega krvnika, 
izdal ukaz, da morajo za vsakega ubitega nemškega 
vojaka pripeljati v zapor deset civilistov – pa naj gre 
za moške ali ženske. 

Mladenič, ki ga ni nihče poznal, je govoril zelo 
prijazno. „Nič hudega se vam ne bo zgodilo, samo 
lepo povejte, kar veste o partizanih, pa vas bodo 
izpustili. Vse povejte: kje se zadržujejo, s kakšnim 
orožjem so oboroženi, kakšne načrte imajo, imena, 
priimke družin, iz katerih prihajajo, skratka vse, kar 
veste, povejte. Če boste povedali po pravici, boste 
že jutri doma,“ jih je nagovarjal.

Bina ga je poslušala in razmišljala: Da bi izdala 
svoje ljudi? Svojega moža? Saj mi ne morejo prav 
ničesar dokazati! Nihče ne ve, kje je moj mož, se je 
tolažila, čeprav je bilo jasno, da vaščani vedo, kdo so 
partizani in zakaj se bojujejo, saj traja vojna že če
trto leto. Tudi ona je vedela, iz katerih hiš so fantje 
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odšli v partizane, vedela pa je tudi, kdo se je pridru
žil domobrancem. Pa o tem v glavnem niso govorili. 
Vsaj naglas ne in tudi vpričo neznancev ter nezanes
ljivih ljudi ne. Nikoli namreč nisi vedel, kdaj te bo 
kdo naznanil. 

Kljub tej nevarnosti je Bina po svojih močeh vedno 
pomagala partizanom. Nosila jim je pošto, hrano in 
zdravila. Vse to je počela zato, da bi končno zažive
li svobodno. Z orožjem v roki so se najpogumnejši 
odločno uprli okupatorjem. Ljudje so partizanom 
pomagali kljub grožnjam sovražnikov, da bodo 
vsem, ki jim pomagajo, požgali hiše in jih odpeljali 
v taborišča. Tudi pri Bininih doma so borci pogosto 
prespali. Velikokrat so jih nahranili ter jim dali obu
tev in obleko. To so vendar naši fantje in dekleta, lju
dje, ki se bojujejo proti tuji vojski, so si govorili. 

Včasih pa je Bina razmišljala tudi o tujih vojakih. 
Saj najbrž niso krivi, da so se morali priti vojskovat 
sem, na tuje, daleč od svojih krajev, da se bojujejo 
za neke nore, njej popolnoma nerazumljive in ne
mogoče ideje. Sama se ni nikoli zanimala za politi
ko, rada je imela življenje, rada svojo vas, domače, 
sosede in prijatelje, malega bratca in moža, ki ga je 
vedno redkeje videla in govorila z njim. Pred dvema 
mesecema se je nazadnje sredi noči prikradel v nje
no kamro in zdaj kar naprej razmišlja o tisti njuni 
noči, polni nežnosti, in se še bolj boji zanj. Bo doča
kal živ svobodo, za katero se bojuje?

Kako jo je bolelo, kadar je slišala govoriti, da so 
partizani samo nekakšni umazani in ušivi vojaki in 
da so pravi vojaki le nemški vojaki, ki so urejeni, se 
znajo bojevati in so disciplinirani! 
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Že kaj kmalu ji je bilo jasno, da je fant na tovor
njaku, ki jim pojasnjuje, zakaj so jih strpali na to
vornjak, človek, ki služi sovražnemu okupatorju. 
Takih je bilo v tistih krajih kar nekaj. To so res hudi 
in težki časi. Sovražniki samo čakajo na pravi trenu
tek, da jih dobijo v roke, je razmišljala Bina. 

Po slabi, prašni in luknjasti cesti so se razmero
ma hitro pripeljali do mesta. Bina je dobro poznala 
pot, saj je tja večkrat šla peš po opravkih , zlasti ko 
v njem še ni bilo tuje vojske in njihovih zapornic in 
straž na vseh cestah, ki so vodile v mesto. A na tak 
način kot ta dan še ni šla v mesto na velikem ovinku 
široke reke, ki jo je vedno občudovala. 

Še nikoli je ni srce bolelo tako kot ta dan. Bolečina 
je bila tako huda, da ji je jemala dih. Ali bom še kdaj 
videla svoj dom? se je spraševala. Bom še kdaj videla 
očeta, mamo, ljubega brata, moža? Bom še kdaj vi
dela domače dvorišče?

Edino, kar ji je tisti trenutek preostalo, je bila mo
litev. Ampak občutek olajšanja je trajal samo nekaj 
trenutkov, kajti tovornjak se je naglo ustavil. Ko so 
vojaki odgrnili ponjavo, je videla, da so se ustavili 
pred veliko rumeno stavbo. 

Zapori! ji je šlo skozi možgane. Poznala jih je, saj 
je po poti ob tej veliki rumeni stavbi vodila njena 
pot v središče mesta ali pa proti domu, ki je bil od 
tod oddaljen slabo uro hoda. Zagledala je leseno 
klopco, na katero je večkrat sedla, da bi se spočila. 
Prav nasproti stavbe je stala, v senci košatih dreves. 
Ko je tako sedela in gledala rumeno hišo, se ji je 
včasih zazdelo, pa ni vedela zakaj, da je stavba celo 
prijazna. Samo enkrat je skozi odprto okno slišala 



13

klice obupa in strahu. Da bi se kdaj sama znašla v tej 
veliki stavbi, v zaporih, nikoli še pomislila ni.

Mrki vojaki so s surovimi klici: „Raus! Raus!“ vse 
nagnali s tovornjaka. Nerodno – saj so bili prestra
šeni, nekateri pa tudi že v letih – so poskakali na 
cesto, kjer jih je čakalo večje število vojakov in še 
nekaj drugih, a že na pogled neprijaznih civilistov. 
Negotovo so obstali pred neznanimi ljudmi.

Bina je preštela ujetnike. Bilo jih je dvajset. Naj
mlajši je imel približno sedemnajst let, najstarejši 
pa gotovo že čez šestdeset. Obkolili so jih vojaki z 
naperjenimi puškami, da ne bi kdo pobegnil, kma
lu zatem pa so jih surovo nagnali skozi velika tež
ka železna vrata, ki so se hrupno zaprla za njimi. 
Znašli so se na velikem dvorišču. Še mnogo mese
cev kasneje je v Bininih ušesih odmeval ropot ve
likih, težkih železnih vrat, ki so se težko zaprla za 
njimi. To je bil strašen občutek, kajti pomenil je, da 
ni več svobodna, da je ujeta v tej veliki stavbi. Imela 
je občutek, da se je v njihovo bližino priplazil velik 
pajek, ki samo čaka, da bo priletela žrtev ter se uje
la v njegove mreže. Čeprav mu niso storili prav nič 
žalega, še pogledali ga niso, kralja teh mrež. Bilo mu 
je pravzaprav vseeno, kdo se bo ujel v njegove smr
tonosne mreže – vsakega bo doletela strašna smrt.

Več kot dve uri so jih pustili stati na dvorišču. 
Dobro so vedeli, da od tod ne more nihče pobegni
ti. Potem so jih začeli drugega za drugim voditi v 
majhno sobico, ki je bila pisarna gestapa. Tudi Bina 
je kmalu prišla na vrsto. 

„Dokumente!“ je s strogim glasom zahteval vojak 
za mizo.
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Bina je iz torbice, ki jo je, kadar je šla k maši, ve
dno imela pri sebi, da je vanjo spravila molitvenik, 
robec in osebno izkaznico, hitro potegnila zahteva
ni dokument in ga položila na mizo. Šele tedaj je v 
kotu opazila nekega fanta ter ga takoj prepoznala. 

Bil je njen nekdanji sošolec iz ljudske šole. Že leta 
ga ni videla. Permetov Miha! Čeprav je vedela za 
njegov priimek in ime, si ga ni upala ogovoriti, kaj
ti gledal jo je tako hladno in mrzlo, da je otrpnila. 
Preplavil jo je še večji strah. Najprej je mislila, da 
jo tako gleda zaradi moškega v uniformi, ki je sedel 
za mizo. Ko je ta z njeno izkaznico vstal in odšel iz 
sobe, je celo pomislila, da je to njena rešitev. Sošolec 
ji bo zdaj lahko pomagal, da pride iz zapora, da gre 
domov k družini, k mami, očetu in bratu. Toda nje
no upanje se je v trenutku razblinilo kot milni me
hurček. 

Izraz na njegovem obrazu se ni prav nič spreme
nil. Še naprej jo je gledal ledeno hladno. Vedela je, 
da jo tudi on dobro pozna, da pozna njeno družino, 
saj so živeli nedaleč stran od njihovega doma, a je 
kar hitro ugotovila, da se je sošolec odločil za drugo 
stran. Hkrati s tem jo je spreletela slutnja, da še dol
go ne bo prišla iz tega zapora. 

„O, saj boš lahko šla kmalu domov,“ se je oglasil 
Miha, kot da bere njene misli. „Ko nam boš vse po
vedala, kar veš o partizanih. Veliko časa boš imela za 
premišljevanje. Počakali bomo, da nam vse poveš,“ 
se je zoprno smejal in jo gledal s sovraštvom v očeh. 
Govoril je v pisni slovenščini, čeprav je v šoli govo
ril v domačem narečju, tako kot vsi drugi. 

Torej je res hodil v višje šole! Tam se je najbrž na
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učil učenega knjižnega jezika. Najmanj deset let je 
minilo, odkar sta se učila iste stvari. Takrat je bil se
veda mir, ni bilo tujih vojakov, ni bilo izdajalcev, ni 
bilo bratomorne vojne, ljudje so živeli skromno, a 
vseeno lepo podeželsko življenje.

Z glavo ji je namignil, naj gre. Da sta za ta dan 
opravila. 

„Samo toliko v vednost,“ je dejal ter jo spet so
vražno ošinil z rjavimi očmi, „da boš vedela, kaj od 
tebe pričakujemo. Časa imamo dovolj. Več kot ti, bi 
rekel. Če ne boš pametna …,“ ji je z glasom zagro
zil.

Bina je odšla iz sobe, ki je smrdela po cigaretnem 
dimu in se z vojakom ob sebi spet znašla na dvo
rišču, na katerem so še vedno stali vsi tisti, s kate
rimi se je pripeljala na tovornjaku. Stražarji, ki so 
se udinjali nemški vojski, so pred vojno v glavnem 
delali kot hlapci na velikih kmetijah ali pa pri graj
skih. Spali so po hlevih in delali za golo preživetje. 
Vojna je zanje pomenila srečo. Dobili so zelene uni
forme, ki so za večino bile prve nove obleke v živ
ljenju. Slepo so ubogali povelja svojih nadrejenih. 
Ni jih brigalo, kaj je s človekom – ali ga kaj boli, ali 
ga zebe ali, je lačen, žejen. Bili so primitivci, dosti
krat tudi zločinci, ki so dobili v roke oblast. Niso se 
zavedali, da so le orodje v rokah močnejšega.

Eden izmed teh stražarjev je Bino in tri druge žen
ske odpeljal v majhno, temno celico v kleti. V njej 
sta bila dva pograda, v enem kotu veliko pokrito 
vedro, stranišče za vse štiri, v drugem kotu majhna 
miza z dvema stoloma, nad tem pa okno, zavaro
vano z železnimi križi, skozi katero je prihajalo le 
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malo zraka in svetlobe. Vse tri so bile iz sosednjih 
vasi. Poznala jih je le na videz, a je bila kljub temu 
vesela, da ni sama ali v družbi neznanih ljudi. V ti
stem trenutku se je počutila celo prijetno. 

„Saj ne bomo dolgo tukaj. Boste videle, da nas 
bodo že jutri izpustili,“ se jim je spodbudno na
smehnila.

Tisti trenutek pa ni niti slutila, da se je prav tam 
in v tistem trenutku začela njena trnova pot, pot v 
najnižje globine življenja, pot bolečine in trpljenja, 
da se bodo že s prvo nočjo začele noči brez spanja. 
Da bo prav kmalu vse njeno telo, vsaka njena celi
ca polna strahu, solz, domotožja in hrepenenja po 
svobodi. Vsak trenutek svojega življenja si bo želela 
domov, na domači vrt, med drevje, ki ga je v njeni 
vasi polno, med gozdove, kjer se z orožjem v roki 
za svobodo bojuje njen Andrej, na sonce …

Vse štiri so vso noč tiho ihtele. Strah pred krvni
ki je bil močnejši od lakote, ki je skoraj niso čutile. 
Neizmerno so si želele biti doma s svojimi družina
mi, zato so kar naprej tudi tiho molile. Molitev jim 
je bila v temnih ujetniških celicah edina tolažba. 

Že naslednji dan se je začelo zasliševanje. 
Najprej so poklicali najstarejšo, mater treh odra

slih otrok. Marinka, ki je ležala na pogradu nad njo, 
je šepetaje povedala, da je eden od njenih sinov pri 
„belih“. „Ta že ne bo dolgo z nami,“ je rekla.

Takoj za njo so poklicali Bino.
„Kaj veš o partizanih? Kje se zadržujejo? Povej 

njihova imena in priimke!“ je zahteval njen nekda
nji sošolec.

Bina je sklonila glavo in molčala. 
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„Kdo so njihovi sodelavci? Povej, in boš šla ven,“ 
je malo mileje rekel. „Saj smo vam razložili: Če 
boste kaj koristnega povedale, boste takoj deležne 
boljšega zaporniškega življenja. In prav kmalu vas 
bomo izpustili, lahko boste odšle mirno domov! Če 
ne … Poznamo tudi druge načine, da zapojete, ti
čke,“ je dejal ter namignil na vojaka s korobačem v 
roki.

Bina tisto noč po prvem zaslišanju ni mogla spati. 
Na smrdljivem ležišču je premišljevala, kaj jo čaka v 
prihodnosti. Bilo jo je zelo strah. Bala se je mučenja, 
saj je ni še nikoli nihče udaril. Bo zdržala? Ne bo 
koga spravila v nevarnost? Ne sme, ničesar ne sme 
povedati, si je vbijala v glavo.

Po drugem zaslišanju, pri katerem je nekdo drug 
postavljal ista ali podobna vprašanja, je opazila, da 
je eno ležišče že prazno. Najstarejšo med njimi so 
že izpustili.

„Ti nisem rekla?“ je rekla Marinka. „Svojih pa 
menda ja ne bodo zapirali. Si kaj povedala?“ jo je 
vprašala ter ji globoko pogledala v oči.

Bina je odločno odkimala.
Po nekaj dneh je tudi pri sprehajanju po zapor

niškem dvorišču opazila, da je vedno manj tistih, s 
katerimi je bila pripeljana tistega lepega jesenskega 
dne v zapor. Nihče ni vedel, kje so ti ljudje, kam so 
šli. So jih odpeljali kam drugam? So jih morda celo 
izpustili, tako kot so jim obljubljali? So na zasliša
njih kaj povedali? Ničesar ni bilo mogoče od niko
gar izvedeti. 

Zasliševanja pa so se nadaljevala iz dneva v dan. 
Dnevi so zaradi njih postajali vedno težji, noči vedno 
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bolj neprespane, pritisk zasliševalcev vsak dan hujši. 
Pretepanje in mučenje je bilo na dnevnem redu. 

Bini je bilo vedno težje. V njej se je bil notranji 
boj. Začela se je spraševati: Kaj naj storim? Saj kar 
veliko vem o partizanih, nekatere poznam po ime
nih, vem, iz katerih hiš v vasi so prihajali, vem, kdo 
jim pomaga, kdo jim nosi hrano, pošto, obleke, 
orožje, sanitetni material. Veliko vem o njih. Če bi 
jim povedala čisto malo … Doslej jim nisem pove
dala ničesar. Prav ničesar. 

In tako je prav, si je spet rekla. Zdržati moram! 
Kajti če jim karkoli povem, bodo nacisti požgali do
mačije teh fantov, njihove svojce pa pregnali ali po
strelili. Ne, ne smem kloniti, tudi če me začnejo mu
čiti. Moram ostati močna! si je spet dajala pogum. 

Če samo pomislim, je razmišljala, kolikokrat so se 
partizani oglasili pri nas! Očeta bi zlomilo, če bi jih 
izdala. In mamo tudi. Kolikokrat jim je dala, karkoli 
je imela, čeprav tudi mi nismo imeli skoraj ničesar. 
Kolikokrat so se pozimi pogreli pri nas, pojedli kaj 
toplega. Večkrat je kdo tudi prespal. Včasih jih je 
prišlo tudi po pet, šest naenkrat. Te navadne parti
zane ni zanimalo nič drugega kot to, kako bi deželo 
čimprej osvobodili izpod jarma okupacije. Kako bi 
še mogla pogledati v oči svojemu možu Andreju, če 
bi jih izdala?

Tudi druge zapornice so se spopadale s podobni
mi dilemami. Povedati, kar vedo? Ne, saj to bi bila 
izdaja! Izdale bi svoje ljudi, tiste, ki se bojujejo za 
svobodo. Toda ko je spet prišla noč brez spanja, so 
se ponovno spraševale: Povedati ali ne?

Bina je ponoči kdaj sklenila, da jim bo povedala 


