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uvodnik

Vincenc GOTTHARDT Petra KOHLENPRATH

Urednik kulturne prlloee Avtorica spominov na hiio Brodil
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Kaj imata skupnega nekdanja izpostava
konce,rtracljskeSa taborlaaä Martha!sen
na avstrijsklsiraniLiubeja in hiia Brodil?
Na pru posed nia. Med njimaje nekalrlsoa
meirov razdalle. Ob naianEnejiem pos e'
du pa le. Spornin vtejhiSiimä oprävltitLrdi
s tabori§aniki, n s posebnimi deska mi, in z

lestviio, ... in seveda z molkom. ma pa iud
opraviti z zadovoljstvom sedänjesa lastnika
Hanzja Kohlenprath., kije dolsa leta skuial
prlpovedovailzsodbo te hiie in jo je eta
2015 poveda a haerka Petra na iierarno
gedall§kinaain.

Naiprelie bila lestev. Poiem pa dol-

so iasa molk, kije podeseietih pos

ia spom n. Lesiev se neaule zveage-
neracijami. Eden jo prinese, nekdanjesa
labori§aa na Ljubeju v hi§o Brodil, drusljo
poirebuje v svojl novihi§iv Borovltah, Pet

ra Kohlenprath se priisranju na njejraniin
jozasovra:i Lestev sevrne v Brodi. Spomln
nanjo ostane in novi detaj i prihajajo v jav-

nost. Tudlnekatere deskev hlsiBrodil so iz

nekdaniega taboriööa na Llubeju. Vmes pa

le mnogo molkä, mnogo prevea, da blvse
§ov pozabo. Petra Koh enprath najde prave

besede za nov spomin.

V srediiaete kuliurne prllogesmo postäv li

hiso Brodll Toje hl6a ob cesti, ob robu. Kar
se ie dosajalo v hiiiin pred njo,je mlajsa
zSodovina. De te2godovine pripoveduje

Petra Kohlenprath lzbrall smo nekaj drob
cev , njenega dali§esa besedia. Billpa
smo iudina oblskLr priprlaiöasa, Petrinem
oaeiu Hanziju Kohlenprathu v Brodeh 1.

On je spo§tljivo pokazaldeske nekdanjesa
taboriiaa na Ljubelju in 

'ram 
razo:i, kako

srespominja,rjemedöpranjamitesa esa.

Govorio »svojem muze

Spo§tovani gospod
doktor Peter Gstettner,

vöerajanji posovor s svojim oöetom Johanom Kohlen-
prathom iz Borovelj oziroma Brodijemljem za impulz, da se
vam javim. Ze v preteklih letih sem veökrat mislila to stori-
ti, asemto miselvedno spet zavrgla.
cre za zgodbo na§e druäine v Brodeh. vem, da ste z mojim
oöetom govorili ob leto§nji spominski prireditvi na Ljube-
lju in da vam je on p povedoval o svoji/na5i hi§i, v kateri so
vgrajene deske, kijihje stari oöe po vojni nabral po ljubelj-
skem koncentracijskem taboriiöu.
Kako sta vladala molk in nemost, ni potrebno, dä vam p -
povedujem ä sama se zalotim, da sem tudi taka. Da bi kon-
öala to nedejavnost, vam po5iljam svoje sporoöilo po elek-
tronskipo§ti.
Mojemu oöetuje zelo veliko pomenilo va§e zaninanje, ki
ste ga pokazali za zgodbo o preteklosti, o katerije on priöa.
Atudi meni - in samo zase ]ähko govorim, posebno ker sem
del celote in öustveno vpletenav zgodbo. Potrebne distan-
ce (§e) nisem na§la, ali le z majhnimi koraki, dabi poslu§a-
Ia in mogla pristäti, ne dabi sama zapadlav odrevenelost, ki
vstajaiz nemoti do rnojih star§evin nesposobnosti za dejav-
nostvmojem okolju.
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(, kibiga rad zaprl

Kolikoje potrebno, daje kaj?
vöeraj sva stala z oöetom v drvarnici v Brodeh, ogledala
sem si deske na podstre§ju. Nekaj deskje §e neuporablje-
nih in lestev iz ljubeljskega taboriiöa. oöete swari hräni
insovori o »svojemmuzeju«, ki bisamd zaprl. vdruZi-
ni Ze mnogo let govorimo o »muzeju«, hisaje Ze od osem-
desetih let prazna. Dele hi§e - kjer.ie bil tudi material, ki
saje bil stari oöe nabral v zapu§öenem in dolsa letä po-
zabljenem tabo §öu - so star§i podrli itr po;gali. Vem, da
je to poru§enje vsebovalo: poskus, kraju dati prihodnost
(kolikor mogoöe od hi§e ohraniti v dobrem stanju, kot
sta*i zmorejo), pa tudi opustiti, dabi se kda.ikdo zäimal
za zgodbo - ki seje zaöela v letih vojne - njeno obravna
vanje pa traja vse do danes.
Hiiä r Brodeh sroii pralna - §rar§i so (isezidalisvojo v
Borovljah. midve ssestro zivivä v Gradcu. ce bo baser
hiöo poru§il, se bodo ljudje kmalu öudili, kakoje tu hiSa
sploh mogla stati. Potok, breg, drzavna cesta. Napmvi-
ti bi se dalo parkiri6öe za pohodnike ali raz§iriti cesto za
prehitevanje na edinem odseku na poti prek Ljubelja. Mi-
sli o molöanju in ne (smeti) sovoriti ter kako je potekala
zgodovina po letu 1945 so popolnoma prevzele oöeta IN
mater, ki se je »niö hudega sluteö« kot 2o-letno dekle iz

nekdanje Jusoslavije iz ljubezni porot ila v Avstrijo. Ker
Zivim v Gradcu, sem si sicer mogla ust-{.ariti drugo okol.je,
toda prihod domov je vselej in vedno znova da ne reöem
izkljuöno - zaznamovan z zsodovino Brcdi in z obravna-
vanjem definicije »pripadanja k manjsinn. Nekaj moram
storiti, da priden naprcj. Toda K-A-I? -
Da bi ohranjene deske oddal v muzej, si moj oöe lahko
predsrar'ja in pomagala bi 'nu. ie bisvoj -muzej. . svo-
jo zgodovinsko odepvornost mosel oddati. Mimo$ede
sem oöeta Wra§ala: hlaj ne bi konöno odprlvsehi§e kot
muzej, da bi zgodovina postalä zajavnost VIDNA na kra-
ju sämem? Zasvetile so se muoti invidela sem ideje, ki so
mu bliskoma 5inile v glavo, pa tudi veselje, ki bi sa imel s
»profesionalizaci.io« svojegE muzeja. Prav lepo vas pro-
sim za pomoö zvasesastalisaa inobvaSem znanju,kako
ra\ nari z lasrno zgodo! ino.larere $ re.niine moäno-
sti, ki kaUejo na zunaj preteklost invnotranjost prinaaa-
jo mir.
Prislöno pozdravljam in se zahvaljujem

Petra Kohlenprath
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Lestev

1972. star§i zidajo na§o hi§o v Borcvljah. za dohod na det
vi§je leZesa podstre§ja sluZi kot zaöasna re§itev nerabljena
lesteviz hi§evBrodeh. Moja mati sovraäi tapredmet.

od kod naj bi bilr ra le.rev? Iz Brodi. vseje lezalo enosra\ no
kriiem. ko so podrJi baralre raboriica. Ker nibilo sicer nia
priprsvnesa. je srarioce pat odnesel. za karje menil, d, bo
mogel ae kdaj uporabiti.

Stara sem pet ali §est let, ko si na lestvi zaderem §pilo v prst.
Po uspeli odsrranirvi na sropni§öu omedlim in padem po be-
ron5kih stopnicah ! kler. zdaj rudijaz sovrarim ra predmer.

1989. Mati naroöi mizarju, daji postavi napodstre6ju lese-
ne stopnice. Oöe odnese lestevnazaj vmedtemprazno hi6o
vBrodeh.

Med poukom

1988. Sedmi razred gimnazije v Celovcu.
P zsodovinskem pouku se p pravlja
mo na bliänji obisk koncentracijskesa ta-
borisöa Mauthausen. Dvignem roko in po-
ven, daje bilo v Brodeh tudi tabori§öe za
sradnjo ljubeljskesa predora. Profesoricä
zgodovine zmaje z glavo, zamahne z roko,
ker sem jo zmedla: »Takaneumnost,« in
nadaljuje svoj program. od zaöudenja ob-

svojih ust drugiö ne odprem veö.

Med spominke mojega oöeta spadamed
drugim tudi iesena golobica z vrvico za
poteg. Stari oöe mu jo je prinesel iz ruske
sa Krasnodarja, kjerje bii nastanjen kot
nen§kivojak. Ne spomnim seveö, kakoje
tasolobica izsledalä. Mislim, da ie bila v
uti ob potoku. To uto je moj oie podrl, ko
jeobnavljal hi§no streho. Momm povpra,
sati, ali je Se kje.

Maj 201s, Bomvlje, vpra§ujem po solobici.
oöe prikima. Tu v hisi v Borovljahje.

u, konöno v spominu

GolobicaV napoto stojeöa skrinja

Skodle se vidijo od znotraj, tramovi in §pirovci. Dovotjje
prcstora, da seotrokguga nalesenem konjiaku. Naspm-
ti: skr:nja, mnogo orer elila za ra prosror. spominjärr se
brivnikov. ti <o ierdli v n.;e;. in spir m,nlsiti sl"rei,,la-
terih so bile stva iz nekdanjih öasov.

Taskrinia ie bila lastbabitine tete.

skrinjo je bil pripeljal tovornjak. Pravzaprav bijo bil mo-
ral dosraviri nekomu drusemu. a njegova hisa je bila pre-
majhna za slrinjo. Torej so jo dosraviliv Brodi, hjina are-
vilka 1 od tedaj nam je v napotie, pravi lnoj oöe.
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Q osredki

Pi;e Pet ra Kohl.npräth

.4 clena Tasa

Prepovedano mije pre!eö se pribliiari zeleni ,asi. öe je spra\ -
ljena. Moj oöe iasa dlva, mi skladrmopolena, da se susijo.
Skladovnice so metre dolge, z leti se mi zdi, dajihje bilo kiio-
metre. V §katlah od banan vozimo drva" kadarje potrebno, v
na§o hi§ovBorcvljah.
Do danes se dosledno branim - iziemie le malo -, da bi si za-
pomnila druZinska imena, povezana z obmzi prebivalcev v
Brodeh. Popolnaluknja. Pomnilnik sploh ne deluje. Pdkljuiek
na kak zunanji ponnilnik ni moepö. Telesnaboleöina.
Lera d olgor obupni prizori v hi(i dru/ine Kohlenprarh. Ote, ki
seje 2e dav1ro. preden je izila Handkejeva knjigE "Se !edno ! i

har«, imel za zadnjega domaöina iz Brodi, poznavsako hiSno
ime ie da\'1lo propadlih domai ij in kajL, ve za ime vsakega za-
voja, ovinka, cestnega odseka, vse sorodstvene povezavevpre-
teklosti do shajnih rodov, ona pa? Od boleöine si ti§öi u§esa in
prosi: »Nehajl Prosiml Ne morem teveö poslu§ati. Ne prene-
s,em tega.-
ze domne\.no newralno navajanje imen povzrocav meniza-
'i,1-tost, tesnobo, ne najdem pravega imena za to. Za primer po
vem, da se temu notranjemu oböutku §e najbolj pribliäabole-
öinaob Zaganju udovz listom zelene Zage.
10. naj 201s, Borovlje, obkuhinjski mizi.
Oöetu dam prebrati nekaj za literarni veöer v gledali§öu - na
pi$nih reksrov. Na tem mesru me pogreda in v eni sapi reae:
-Ali vei. da.o -. zgorai -. njemu . z 2ago od2agali noge?.
Molöjm. Curim svoidih.

0d kod izvira spomin
V topogmfskem pogledu so Brodi konec sveta. V
podnoZju Karavank. ozka, od severa proti jusu te-
koöadolina. Rojstna hi§a mojesa oöeta stoji tik ob
ljubeljski cesti na kraju, kamorredko posije sonce,
na mestu, kjerse potok oslica izliva v Ljubeljsko
Borovnico in se krizajo pori iz sosednjih dolin.
NaslovBrodi 1. Ob ljubeljsH cestiB91, tavodik lju-
beljskemu predoru, ki povezuje Avstrijo s slove-
nijo. Ok rog 30 l:lomerror dolSd cesra iz Podgo-
re prek rjubelja v sosednji Trzii je vseskozi zelo
ovinkasta. Izjema je le 300 metrov dolg odsek, ki se
zaöne in konöa pred naso hiao.

Lahkobi tudi rekli, dastoji hi§anacesti, sajje na
zahodni strani, kjerje na dalj§i steni vhod v hiso,
nir i d!a merra ne lotira od ce.rneCä rob3. Razs'-
ritev ceste konec 1960-ih letje hi§o v njeno §ko-
do porinilacelo pod cestni nivo. Öepelje mimo av-
tomobil z ohi§jem, sevkuhinji stemni. Taüöinek
stopnjuje tudi deistvo, da je svoiöas stari oöe med
svojimi §tevilnimi do in prezidavämi okno naro-
bevzidal. Na sevemi strani loöi Oslica niti tri metre
daleö od hiie - nezavarovano nase zemlji§öe od
sosedovega. /.../In za hiSo? Na vzhodni strani? Tu
pdtiska poboöje na hi§ni Zleb.

r @ ima'tro*r



redaj ko so ljudje ie pe§ opravljali svo
je vsakdanje poti,je bila hi§na atevilkä rv
Brodeh plvi cilj za pri§lece, hkrati poti
valisie in priloznost za sreaanje. oöe pri-
poveduje, kakoje kototrok sedel pripeöi
insledal skoziokno - in kerimasoba
okno na dve nebesni strani,je vselej kar
naslovidel, kdoje na poti. sponinjase
tovornjakov in traktorjev, s katerimi so
Nemci vozili $adbeni material za $ad-
njo ljubeljskesa predora. osromni sneä'
ni plugi sotedaj komaj petletnesadet-
ka posebno fascinimli. Pripoveduje, da
je bil radoveden, kam so ti tovornjali vo-
zili; materje tako dolgo nadlegoval, da
je kontno sla z njimtja, kjerjebilo tabo-
riiöe. rakole pi§e: »... Z materjo sem §el
tudi potabori§öu. Sklonjene postave ob
prevaianju kamenja so vzbujale v meni
velik strah.... Domaso seponoöi wsti-
Ie kontrole esesovcev, ki soz naperjenimi
puskami divjali skozi mojo sobo in iskali
pobegle ujetnike. ...«
Izmuaene, izmozgane zapornike so po
räzpustitvi tabori§öa kot äivi iöit esesov-
cem grali mimo hise St.l v Brodeh. v na-

slednjih dnehje oaevidel tisoöe odvoj-
ne pizadetih l.iudi, prihaja.joöih z jugä na
poti proti severu.
Tako nemiki vojaki kot tudi pärtizani so
bili stalni eostje v domaöi hi6i. Njegov
oöe je bil najprej kot nem§ki vojak v Ru-
siji, potemna otoku Usedom,leta 1944 se
je p druiil partizanom, bil uje! obsojen
nasmrt, öakaltli mesece in pol nagoto-
vo smrt pod giljotino, nazadnje u§el izvr-
§itvi obsodbe.
Oöetov stric äe sredi tridesetih let prej!
njesa stoletja odide na aolanje v Mün-
chen in zdaj pilotiraletalo »Tante YLI
s2«. Krozi nad Brodmi. oöesleda za niz-
ko leteöim letalom.
Bmtje in pmbratranci mojega starega
oöeta so bili esesovci, dva sta bila Hitler
jeva osebna strarada.

Mojasestrapmvi, daje Brodi r naslov
hi§e naseöi§öu svetov. Slili sevzneseno,
a naj obmöam, kolikorhoöern, onaima
prav, zares je hi§a na seöi§öu svetov. Ta
hisäje kraj katastrcfe - kije vse do dänes

ffit mt
m'
dljsdltri

Kraj oöetovega otro§tva
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Q osredki

>>Vto cesto semj azzr
Hanzi Kohlenprath je

PiSe Vinren. Gotthardt

Hanzi Kohlenprath je odraSöal v majhni hi§i

v Brodeh ob cesti na Ljubelj. Kot otrok si je

zapomnil mnogo slik, kijih je videl ob tej cesti in

na svojem domu. Kot odraseljih je znal povezati

asel,
s hi§o p

a

na nJe.
odedoval

tudi z izpostavo koncentracijskega tabori§ta na

Ljubelju.

I

Ob predoru na ljubeliu
Spom nsko obe e:le tjubej sever

4,4 km pred §ubeljem
H ia Brod l obcest ra Ljlbej

Prviö dva oreha
Na majhni sta mizi v kuhinji sta dva veli-
ka orehä. Prviö je rodilo drcvo, ki saje po-
sadila Helena Kohlenprath pred dvanajsti-
mi leti pred hi§o Brodi 1ob cesti naliubeli.
Prijettra toplota prihaja iz kuhinjske pea i.
»Doma v Borovljah je vzklilo iz orehamajh-
no drevesce,« pravi. Znalaje poöakati in
zdaj prvia vidi, kako rcdi.

Njen mo, Hanzi Kohlenpräthje tudiva-
jen öalanja. Dolso re govori o svojemmajh-
nem muzeju, ob ljubeljski cesti. Mnosokmt
vprazno. Ne odneha. Vedno znovapra
vi o tem, karje dozivel kot otrok v tej hi§i v
Brodeh 1, podomate Pr'Mih. vnjej je Zi-
vel do svojesa26.leta in zänjo sk$i od ta-
km! ko seje njegova mama leta 1983 izseli-
]a v Borovlje k sestri. od takrat je hi§a Brodi
l prazna. Dana§njo podobo ima hiSa od leta
2003. Takratje lastnik Hanzi Kohlenpmth
ob popravlianiu strehe odstranil hlev in
sobo }la stmni hriba. Drugaöeje hi§aostala
tak§na, kotje nastala po letu 1896.

Avtomobili prekiniaio Sumenje
Potok Oslica ob hisi moöno Sumi in se pod
cesto zgubi na ono stran ceste. To Sume-
nje prekine le gias altomobilov, ki se ob hi§i
po tej cesti vozijo na Ljubelj. Kerje petek,
je teh aitomobilov veö. Iz dimnika priha-
jadim. De; poneha, megla se umika. »Pa da
ne bo5 slikal dima, brez njegaje hi§a lep§a,"
pravi Hrnzi Kohlenprath. Njegov pogled je
zazrtvOslico in to ima svoj pomen: "Doklerpotok ni moten,je voda, kiv kuhinji prite-
öe iz pipe pitna.« To ie treba vedeti in to ie
eden od zanimivih drobcev okrogte hi§e, ki
jo imenuje lastnik »moj rnuzej«. ralo mi
mogrede paje tudi Ze omenil, da ga Zeli za-
preti. Ze rcs, nekaj deskje vgrajenih v to
hi§o, kisobile nekot del barak v izpostavi
koncentracijskega tabo aöa Mauthausen na
Ljubelju Da avstrijski strani.Iz tesa lesa in
desk je bil zeräjen tudi majhen hlev. re de-
skeje zrezal, posu§ilv drvarnici in uporäbil
za drva. Za nekaterc mu je bilo §koda. Hra
nijih na podstreSju to je tam v hiai, kjer je
del tal iz desk nekdanjega koncentracijske

@
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sem odl«ival svet.«

sp0mrne

sa taboriiöa na Ljubeliü. P obnovi
strehejebil vsrajen tudi maDjSi tram
od tod.
Na podstre§ju hrani tudi lestev. Taje
iz taboriSöa. Naslonjenaje k strehi in
zdi se, kot bi biIä Ze vedno v tej hi5i.
Ko Hanzi Kohlenprath odpre vrä-
tapodstre§ja, se vidi cestaproti Lju
belju. Posled skozi vrataje svei. DeZ
je prenehal in posijaloje sonce. Luö
se odbija tudi na deskah podstre§-

.ia. Hanzi se spomirja, kako so pri§le
deske v Brodi. oteje bil cestni dela-
vec. Deske iz tabori§aa mujepripe-
ljal cestarski tovornjak. Iz teh deskje
postavil tudi hiaico ob cesti,kjer so
hranili orodje zadelo in kamor so se
cestarji zatekli, öe vreme ni bilo pri-

Jaz sem v to cesto zrasel
Ko tako gleda s podsüeija na cesto
proti Ljubelju, pravi: »Jaz sem v to
cesto zrasel. v naso hiSoso prihaja
li ljudje, ki sopri§]i potej cesti. skozi
okno sem opazoval tovornjake, 6e po-
sebej pa, kak§en dim se je valil iz njih.
Tako sem odkrival svet.« Hanzi Ko-
hlenprath pa kot otrck ni sledal samo
skozi okno. Marsikdo,kigaje zasle-
dal skozi okno,je pri§el tudi v hi5o.
»Pri gradnji tabo §öa je bilo tudi ve-
liko civilnih delavcev. Marsikateri od
teh seje ustavil tudi v na§i hiii. Tudi
o tabori§tu se.ie v naSi hi§i sovorilo.«

videlje, kako je oöe gradil hlev in
spominja se tudi, kako je iz teh desk
zgmdil sobo. Takmt pa se je pojavil
»problem«, kakor to imenuje. »vto
sobo je oöe postavil boiiöno drevo in
ker soba ni imelavrat,je maöka pri§la
do lepih boiiönih krcsel v vseh bar-
vah, in vse razbila. Toje moj;alosten
spomin.« Spominjä se, daje bilo stäl-
no delo s temi deskami. z njimi je od'
ra!öalod malega. Niö mi nisopome-
nile. Sele potem sem zacel misliti, te
deske so nekaj posebnega.*

ud

Dnevna sobaje tudi topla. Tam je
lonöena peö. Priilaje v leta in öe jo
zakuri, se §pranie zaradi toplote po-
veöajo. Sobg ievea desetletij ni bila
pobeljena. Cas se zavrtizanekaj de-
setletij v preteklost. Hanzi Kohlen-
prath ob oknu,pred katerimse vozi-
jo avtomobili na rjubelj in z njesa, ie
enkrat v nekaj besedah podoiivi sli-
ke,ki so mu ostale. skoraj opravi-
öuje se, prcdenopise nekaj teh slik.
»Moja pamet se ne zna obraöati v pri-
hodnost, obraöa se vedno samo nazaj.
Zato so vse samo spomini.«

Enkrat partizani, drugit
nem§kivojaki
Paostanimo pri spominihv sobi z
lonöeno peöjo, z mizo, okni inkri-
Zem vbogkovem kotu.,,v tej sobi so
enkrätza mizo sedeli nem§ki voja-
ki, drusiö na klopi okroslontene peöi
partizani. Ta hujse pajebilo, ko sov
tej sobi medvojno leäa1i §tirje ranje-
ni vojaki.« Na mizi v sobi je knjisa fo'
tografij »Umik öez Ljubelj,<. Hanzi
Kohlenpmth ima nekaj teh in drugih
slik v svojen spominu- Spominjase
tudibegunke, ki je v majhni sobici ob
dnevni sobi hranila svoiesaotroka. V
te slike iz preteklosti pa se muvsilju
iejo slikedanalnjih dni, ki iihsledao
beguncih na televizij i. ,2alosten po-
stajam, ko vidimbegunce z otroki.«
casje prinesel svoje. Muzej Hanzija
Kohlenpratha se ni zadu§ilv molku.
Mnosokrat je moral sliSati, kadar je
zatel praviti o sl;kah, ki jih je do;ivel:
»Nehaj s tern!« Se velikokratje po-
skusil. K slikam, kijihje nosil v sebi,
je poiskal zsodovino. Priöa öasaje
postajal doma v kuhinji, v dnevni sobi
in okros hi§e. Potrebovalje mo1k, in
nolk je potreboval öas, daje prodrl v
jävnost. Da so predor na Ljubelj u sra-
dilitabori§iniki. mu ni hilo neznano.
z matedoje bil tam. Mnoso je slisal v
hisi Brodi 1, karje prihajalo v javnost
vzadnjih letih le poöasi. spoznalje

vrednost molietih zgodb iz te hi§e Ze
pred öasom in jih re§il v dana§nji öas.
S svojo vztraj nostjo, s pravimi bese-
dami obpravemtasu in tako nastali-
mi slikamije vpreteklih letih povezal
to hilos taboriiöem. sicer so deske
del talpodstre§ja iz mehkega smre-
kovegE lesa, toda dovolj tdnega, da
ohranijo spomin za veönost.

ob vseh sponinih m nekdanjo do-
maöijo se mu je vtisnila v spomin
Se ena slika iz nnogih delov. Bilje
13.junij 2015, dan spominske pro-
slavevizpostavi nekdanjegatabo -
§öa Mauthausen na Ljubelju. Bil je,
kotze nekaj letprej, na kraju nek-
daniesa tabori§öa. sreöal seie z mi-
nistrom Rudolfom Hundstorfeiem,
takratnim slavnostnim govorni-
kom. Pozdravila sta se tudi s Petom
cstettnerjem, oöetom odkrivänja
nekdanjega tabori§öa. Nekaj ur po-
zneje sta se videlavhi§i Brodi t. Se-
delje z mnosimi drusimi za mizo,
za katero so sedeli enkmt partiza-
ni, drusii nemiki,vojaki in pozne
je spetbegxnci. Zelirn. da ta hi§a sli-
§itabesedilak Tako povabilo Petre
Kohlenprath, ki je zbranepred hi§o
povabila v notranjost hise. Karje sli
6ala in mnogokrat tudi ni vet hote-
la sli§ati,je strnila v besedilo z na
slovom "Obisk 

pm\.nükinje«. Hanzi
Kohlenprathje bil preseneöen. »Da
ima hi6a prostora zatoliko ljudi in da
bom kdaj sli5al to, kar sem letadol
go hotel povedati, niti sanjal nisem."
Prebrane besede so odmevale v zbra-
nih. Nelaterejim bodo ostale kot sli-
ke. Predvsemt1rdi te o posebni lestvi.
Pri§laie v hi{o iz nekdaniesa tabori-
§öänaLjubelju.

zima je pred vrati in Hanzija Kohlen
pratha skrbi, kako bodo pluäilipred
hi§o, kije tik ob cesti. »Mi bodo snes
natlaöi]i pred vrata? Botisti, ki pIuii,


