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ČEZ MEJO 

Balkanski vestern 

 

Fallaces sunt rerum species.  

SENEKA 

 

It's a man's world. 

JAMES BROWN 

                

 

Zadnji kilometer do meje z Makedonijo sva bili prav židane volje. Sonce je sijalo, tako na 

nebu kot iz rdeče makedonske zastave, ki je plapolala tam na drugi strani. V avtu so se vrtele 

stare kavbojske pesmi, veter je skozi okna nosil prijetne vonjave avgustovskega predvečera 

sredi gozdov. Oglašali so se galebi, v daljavi morda tudi krokar.  

»No, glede Albanije so se prav vsi motili. Niti ene slabe izkušnje,« sem rekla Anni. 

Stišala je glasbo. »Ja, Erika. Predsodki pač.« 

Gledala sem skozi odpro okno proti gozdnatim hribom, nad katerimi se je začela nabirati 

rdečkasta svetloba, ki je oznanjala prihod večera. Kolona pred nama je bila zanemarljiva, vse 

skupaj je potekalo presenetljivo gladko.  

»Hrana odlična, narava krasna, ljudje prijazni.« 

»Jap,« se je strinjala.  

»No, ceste sicer slabe, vozniki nevarni,« sem razmišljala dalje in žvečila bilko. »Gole 

sirote na strehah, potepuški psi na ulicah in povsod,« sem naštevala. »Ta njihova valuta, 

nikjer drugje je ne moreš dobiti. Direndaj prvo noč.« Pomislila sem na streljanje dober lučaj 

od najinega šotora. Receptor kampa nama je naslednji dan zagotovil, da je vse v redu, češ da 

je bila le poroka. Včasih se praznuje še pozno v noč in takrat pokajo pištole.  
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Anna se je rahlo namrščila. »Ja, nekatere navade so pač … Drugačne.« 

»Oh, glej to! So pa zavedni.« sem pokazala na levo.  

Tam sta stala dva velika plakata, eden v albanščini, drugi v angleščini. Skupaj sva brali 

angleškega. Ustavite korupcijo! je sporočal. Pa: Ne ponujajte denarja, kazen bo dvojna. Pa: 

Nepodkupljivost, naša vrednota. In podobne stvari.  

»No, vidiš,« je rekla Anna. »Celo to.« 

»A ne?« 

Pomislila sem na mamin burni odziv. Erika, si ti normalna?! V Albaniji vaju bodo prodali 

za rezervne dele! In Kaj vama je pa tja treba! A hočeš, da me kap? Pa na najina soseda iz 

kampa v Črni Gori. Vidve sami – v Albanijo? Jao sine, nemoj! Vsaj ne ustavljata ob poti. Na 

take prežijo v grmovju ob cesti … Bili so tudi drugi, ki so naju svarili.  

»No, še po teh plakatih se vidi, da so šle stvari že zdavnaj na bolje.« 

»Ja,« je zazehala Anna in si snela slamnik. »Zdaj pa na Ohrid.« 

Človek redkih besed. Skandinavka pač. 

Pred nama je bil samo še en avto. Videti je bil nekam sumljiv: BMW limuzina s štirimi 

naoljenimi lasišči v kabini. Ampak očitno so peljali mimo brez problema.  

»Daj muziko tišje.« 

»Okej,« je zamrmrala in še dodatno stišala.  

Pripeljali sva do albanskega carinika, mrkega možiclja sredi petdesetih. Imel je brčice na 

krtačko. 

»Pasuše1,« je zinil in stegnil roko.  

Anna ju je podala.  

Možicelj je nejevoljno gledal. Kazalo je, da se za trenutek obotavlja. »Guspe, ste vej 

same?« 

»Ja,« je prikimala Anna.  

»Kej za prejavet?« 

»Ne.« 

Carinik se je popraskal po bodičastih kocinah na svoji pol plešasti glavi.  

»Pelte kle. Kle za manot,« je zagodel in zamahnil z roko.  

 
1 Gre za polomljeno angleščino, zavoljo razumljivosti prevedeno v polomljeno slovenščino. 
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Nejeverno sva se spogledali. »Kaj za vraga?« je zagodrnjala Anna.  

Brkati možic naju je vodil stran od postaje.  

»Kle po tej cestit. Kle, pasuše.« Pokazal je na zanikrno cestico in nama vrnil dokumente. 

Odprla sem usta, da bi kaj rekla, ampak možic je že odhlačal. 

Anna je privzdignila obrvi in prhnila. Prestavila je nazaj v prvo in speljala. Cesta – 

pravzaprav klavrno asfaltirana potka – je vodila do gozdnega obronka, kjer je stal 

privzdignjen hangar. Pred njim sta stražila dva vojaka.  

»Anna, tole ni dobro.« 

»Ne. Res je čudno.« 

»Imaš številko konzulata? Za vsak–« 

»Telefon mi je crknil.«  

Segla sem v stranski predal in izvlekla svojega. Brez signala.  

»Jebemti.« 

Prispeli sva do vojakov.  

Manjši izmed njiju je samo prestreljeno gledal s pestmi ob boku, tisti višji pa je pristopil. 

Dolgin se je ležerno sprehodil in desno roko položil na streho avtomobila. Sklonil se je nad 

odprto okno. »Pasuše.« 

Anna mu je brez besed podala knjižici. 

Pokukal je skozi okno, oči so se mu čudno iskrile. »Za manov kle gor.« Kazalec je usmeril 

proti dvotirnem dovozu v hangar.  

»Sranje,« je rekla, ko je zaprla šipo. 

»Ja, kaj je to sranje?!« sem namrgodeno pritegnila. Malo za pogum. Hkrati sem čutila, 

kako so se mi na čelu in dlaneh začele nabirati potne kaplje.  

»Anna …« 

»Kaj pa naj,« je zamrmrala bolj zase.  

Zapeljala je navzgor, kjer sva se znašli v temačni hali. Vrata hangarja so se z glasnim 

škripanjem zaprla. Za rezervne dele, mi je odzvanjalo v glavi.  

Potolkel je po strehi. »Venkaj.«  

Odprla sem sovoznikova vrata in vame je bušnil smrdljiv, zatohel zrak. Vonj po bencinu, 

cigaretah in prepotenih jajcih. Po hali je brlelo več svetilk, v kotu pa je bila pisalna miza, 

okoli katere so stali še trije mrkogledi vojaki.  
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Dolgin se je grozeče razkoračil pred nama. Z desnico si je pogladil pištolo ob boku. 

»Marihuvana?«  

»Ne.«  

»Nerkotike mate?«  

»Ne, seveda ne.« 

Vojak naju je sumničavo pogledal.  

»Pa guspe splohat veste, de ne smete pelat veči ku deseti tisoču evra ne oseba, heh?«  

Rekla sem mu, da kar brez skrbi. Nimava deset tisoč evrov niti doma. Kaj šele s sabo. 

»Pa ste ziherle, de nimate tih deseti tisoču evra, ehe?« je vprašal in se grozeče približal.  

»Ja, no.« 

»Otpretat prtljaga. TEKOJ.«  

Vprašljivo sem pogledala Anno. Odprla je prtljažnik.  

Vojak je začel s svojimi mastnimi šapami prekopavati stvari. »Kajte pa tolele?!« 

 Pojasnila sem, da umazano perilo. In šotor. Pa spalni vreči.  

»Kaj mislate, kempink potovatat. Same? Guspe same?« me je vprašal tako od blizu, da sem 

zaznala tobak in česen v njegovi sapi.  

Pokimala sem. 

Pogledala sem Anno. Delovala je mirno, ampak njeno živčnost sem čutila na lastni koži. 

Vojak je odkorakal k svojim trem pajdašem in odvrgel najina potna lista na mizico. 

Neskončno minuto ali dve so razpravljali v svojem jeziku. Ko bi se vsaj kaj razumelo. 

Dolgin se je vrnil z lačnim pogledom. 

»Pokažete mi tolele,« je ovil prst okoli paščka moje športne torbice.  

Odprla sem jo. Notri so bili robčki, škatlica Drina cigaret iz Črne gore, par kovancev. 

Pobrskal je naokoli in nato svoj dolgi črni krempelj vtaknil v škatlico in jo potresel. 

»Same cigaretet, eh?« 

»Ja« sem potrdila in rekla, naj si jih kar vzame.  

Zaničljivo je prhnil, a si zmečkano škatlico vseeno zatlačil v žep uniforme.  

»Zdejle pa pokažete zares pomembnot.«  
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Skomignila sem z rameni in ga vprašala, kaj hoče. Nakazal je, da bo treba preiskati ves 

prtljažnik in podvozje, da bo treba avto tudi delno razstaviti.  

»Ine tolele vzamet dolgo časet. Mogočet celot noč,« mi je spet zasopel v obraz in priprl oči.  

Pogledala sem Anno, ki je samo prikimala. Rekla sem mu, naj kar izvoli. Naj pregleda 

avto, če že more. Če nama ne verjame.  

»Ja, jest tolet morem. Ampek je zelo komplikacija,« me je pomenljivo pogledal z rokama 

ob bokih. 

Rekla sem, da razumeva. Naj kar začne.  

»Zelo komplikacija,« je razširil oči in se mi spet približal.  

Sklonil se mi je k ušesu in dahnil vame z vročo sapo: »Ampak jest mam ideja. Jest in ti 

lako govorit. Ti pamet, tvoja prijatelj ne govorit neč. Samotet jest in ti.«  

Dlake so se mi naježile. Nihče ne ve, kje sploh sva. 

Prijel me je pod roko. »Ti pridet za manot.« Pogledal je proti Anni. »Ti kle čakatat.« 

Tokrat sem iz Anninega izraza razbrala živo grozo.  

»Ne! Zakaj?« se je oglasila. 

»Čakatat klelele,« je bevsknil. 

Vodil me je proti jami za pregled avtomobilov tam na sredini hale. Pred očmi se mi je 

temnilo. Kaj mi bo samoobramba proti oboroženemu vojaku. Tam so še trije. Pa Anna … 

Ob robu jarka sva se ustavila. Obrnil se je.  

»Lako si pogovorit. Ti vedet, kaj jest hotet.« 

Zbrala sem se in rekla, da ne. Da ne vem, kaj hoče.  

Slišati je bilo le še cvrčanje cigarete in polglasno mrmranje trojice v ozadju. 

Spet se je sklonil k mojem ušesu in me skoraj ugonobil s česnovo sapo.  

»Dinar.« 

Kamen se je odvalil od srca. Olajšanje. 

Izdih. Vdih. 

»Vsej pedeset evra lako mi dati. Dejtet, guspa. Pedeset, pa bodet okej.«  

Pogledala sem ga. Prav bebasto, skoraj otročje je bolščal vame.  

V glavi mi je zavrelo. Pošteno sem dvignila glas.  
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»Kako SI DRZNETE! Ves ta cirkus ZA DENAR??!« 

Vojak se je skremžil in se malce prihulil, kot otrok pred maminim valjarjem.  

»Pa saj imam le še dva leka!!! Sem mislila, da ZA SPOMIN!? Greva do Ohrida pa vam 

dvigneva za dvajset evrov valute – A HOČETE TO? » 

Možak je bil zdaj očitno v zadregi in me skušal pomiriti. »Okej, guspa. Je lele okej. 

GUSPA! Čakat.« 

»KAJ PA PLAKATI,« sem nadaljevala. »SO ZA OKRAS?« 

Hitro je stopil po potna lista. Kolegi, ki so medtem obmolknili in naju začudeno gledali, so 

z njim izmenjali nekaj besed in si na kratko pokimali. Šel je do avta, kjer je čakala 

zaprepadena Anna in mi pomignil, naj pridem.  

Prvič v vsem tem času se je sprostil in celo prijazno nasmehnil. Zdaj sem zagledala 

njegove črne, piškave zobe.  

»Ampek guspe, ne set jezit! Je normalat. Sem vas morat vprašat.« 

Zakrilil je z rokama, kot v pojasnilo. 

 »Sej guspe vedet, mi revnet državat. Vi bugati državat. Vi tako bugati, sevedeti. Švedskat, 

Slovenskat… Bugatit. Ampek, vi vedet, moja državat … Revnat.« 

Slabe volje sem mu rekla, da je njegova plača najbrž višja od najinih štipendij.  

»Prostit, guspe! Neč jezitit! Uživat vašot putovanjat ine izletit!« Navihano je pomežiknil in 

nama podal nesrečna dokumenta.  

Zapeljali sva dol po rampi, proti svobodi.   

Samo še malo, samo še … 

Ob vznožju sva srečali do vrha naložen karavan, ki je čakal na uvoz v hangar. Prestrašena 

starša s tremi otroki in poljsko registracijo.  

»Reveži,« je izustila bleda Anna. »Ampak, kaj –« 

»Žal nič. Kar pelji,« sem rekla.  

Gledali sva le še predse. 

»Še malo, pa sva čez mejo.« 


