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Traven Klemen v SLOVENSKI TIGR 13.maj (24. avgust 2019)

LENKA GORTI
Otroci s Petrička:
Potem so partizani pripeljali nazaj ubežnike (tri otroke, ki so poskusili zbežati).
Črni vdovi se je iz grla izvil krik triumfa. Skočila je k ubežnikom in po njih tepla z bičem. Potem je ona
zgrabila deklico, dečka pa so partizani odpeljali v klet. Od tam so se potem slišali kriki na pomoč.
Medtem si je partizanka odpela pas, partizan si je dal deklico čez kolena tako, da ji je dvignil oblekico,
videle so se spodnjice in gole noge. Črna vdova je začela s pasom tepsti po zgornjem delu golih nog,
deklica se je vzpenjala in se tresla, a ni tako vreščala kot dečka v kleti.
To je presenetilo komisarko, zato je obstala in obrnila pas - tako, da je potem tepla po deklici s sponko.
Koža je počila in brizgnila je kri.
Otrok je kriknil od strašne bolečine, a komisarka je dodala še en udarec in še enega, vse na isto mesto.
Čez nekaj trenutkov so se spodnjice na več koncih raztrgale in se obarvale s krvjo. Pri vsakem novem
udarcu je deklica kričala od bolečin, se vzpenjala in tresla, da sta jo oba partizana morala držati.
Nihče ni štel udarcev. Deklica je pri desetem ali petnajstem udarcu nenadoma utihnila. Izgubila je zavest.
Ko so mučitelji to opazili, so ju položili v prah na dvorišču in nekdo je prinesel škaf z vodo, s katero je
polil onesveščeno.
Le s težavo so jo zbudili k zavesti. Nadaljevali so s tepežem, vendar ne več s sponko. Vendar je ponovno
izgubila zavest. Zbudili so jo spet s polivanjem z vodo. Iz kleti so prignali ob dečka. Žalostno ju je bilo
videti. Bila sta pretepena in opraskana. Srajčke so jima visele v cunjah, lica zabuhla in presekana z
modrimi črtami. Eden je imel presekane ustnice, drugi zatečeno oko.
Neki partizan je z bajonetom prerezal kos vrvi na tri dele. S temi vrvmi so zavezali trojici roke na hrbtu.
Potem so štirje partizani s puškami odpeljali otroke s posestva. Nikoli več jih niso videli. (str. 284, 285)

Vanjo Trentelj
Nekateri preživeli otroci trdijo, da je bilo njeno pravo ime Brina ali Brena, drugi spet, da je bila
partizanka Tjaša, s pravim imenom Cilka, da je pred vojno bila natakarica v Celju. Poročena je bila z ing.
Razpotnikom, vodjem gradbišča teharske pregrade.
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