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Zgodovinar Ceram zaèenja svojo knjigo Pokopane kulture z nasvetom, naj poskusimo z 
branjem sedmega poglavja. Koledar, ki ga zgodovinarji spoštujejo, je žal terjal, da zaène s
prvim, ki, bojda, ni tako privlaèno. 

Tu je drugaèe. Preletite kar zgodbo o kasavi in ugotovite, ali se vam zdi vredno branja
nadaljnje potepanje od zaèetka do konca. 

Zgodba o kasavi

Bilo je vroèe. Vroèe je lahko marsikje. Vsi poznamo našo slovensko vroèino in vsi
vemo, da ji lahko ubežiš v gostilno ali najbližji bife. Tudi sudanski vroèini, ki gre tja do 44
stopinj, se zlahka upreš. Èe se v suhem zraku oprhaš, te potem nekaj èasa skoro zebe. Na
Madagaskarju uideš v morje, èe je kje kakšen koralni greben, ki te varuje pred morskimi
psi. Èe ti je popoldne vroèe v Mongoliji, veš, da te bo zeblo ponoèi in se tolažiš s
povpreèjem. Èe ti je vroèe na Kubi nekje od julija do septembra, vidiš, da je vroèe tudi
tvojim sodelavcem s poltmi od temne do snežnobele in ti odleže.

Tokrat pa je bilo vroèe po gansko. Èe se v vlažnem ozraèu oprhaš, je potem še bolj
vroèe. Morje je daleè. Gostilne ni. Zavidaš domaèinom, ki jim sploh ni vroèe. Na verandi
pred hišo sta se trkala dva mlada kozlièka. Kdaj pa kdaj sta pokukala v sobo in me vabila,
naj se jima pridružim. Oèitno sta bolj kot jaz uživala v èasu, ko sta si sonce in dež podajala
roki.

Tekel je prvi teden teèaja s èudnim imenom, menda Nuclear Based Analytical Methods. 
Z veseljem sem se odzval povabilu, da grem v pravo èrno Afriko. Usoda teèaja je dolgo
visela v zraku. Tedaj je bila namreè v Gani zadrega s hrano. Potem jim je uspelo zagotoviti
vreèo riža in teèaj se je lahko zaèel. Teèaj je bil namenjen udeležencem iz angleško
razumevajoèe Afrike, kamor so pritaknili še prijaznega univerzitetnega uèitelja iz Jamajke,
ki paè ni sodil v špansko govoreèe okolje srednje in južne Amerike 

Tokrat sva teèaj zaèenjala s prijateljem Jožetom, ki je bil v Afriki znan pod imenom
Big Joe. Ker sva bila veèkrat skupaj in ker sem sam tudi Jože, sem se kasneje oklical za
Uncle Joa. Toda tokrat je bilo drugaèe.

Teèaj je tekel v jedrskem centru, nekaj deset kilometrov od glavnega mesta Akre in
nekaj kilometrov vstran od Legona, kjer so imeli tudi univerzo. Naju so namestili v hiši za
goste in, kot se gospodom spodobi, sva si delila, menda prviè in zadnjiè v življenju, svojega 
osebnega služabnika Afilija. Kadar sem Afilija kaj vprašal, se je vzravnal, poskusil udariti
skupaj z bosimi petami in se odzval: “Yes, sir.” Pozneje so mi povedali, da je precej let
preživel v vojašnici. Kadar ga je nagovoril Big Joe, je bil njegov odgovor : “Yes, massa.”
Big Joe je bil oèitno bolj cenjen.

Z Jožetom sva želela kositi in veèerjati skupaj z ostalimi udeleženci, toda Afili se je
protivil. To, da je nama posebej nosil hrano v najino hišo, ga je po njegovem mnenju oèitno
povzdignilo na družbeni lestvici nad ostale teèajnike. Bil je torej takoj za nama.

Teèaj je tekel. Prvi dan sva dobila za kosilo vsak pol pišèanèjega bedra in krožnik riža.
Drugi dan sva dobila peèeno ribico in krožnik riža. Tretji dan je Afili spet prinesel krožnik
riža s košèkom pišèanca. Dnevi so tekli in rižu ni bilo konca. Oèitno je bila vreèa globoka.
Kaj, ko bi le poskusila popestriti jedilnik?

“Afili, bi nama lahko pripravil malo kasave?” si je zaželel Big Joe. 
“No, massa, no kasava,” je odgovoril Afili in v njegovih prijaznih oèeh je bilo brati

globoko žalost, ker nama ne more postreèi s kasavo. 
“Mar ni dobiti kasave?” je zanimalo Joa. 
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“Ne, massa, dosti kasava,” je bil neprièakovan odgovor. Joe je poskušal priti stvari do
dna: “Mogoèe pa kasava ni dobra?” 

“Kasava dobra, mljas, mljas...” je zanikal Afili, ki so se mu ob misli na kasavo pocedile 
sline.

Prijateljeva domišljija je bila izèrpana. Poskusil je s èelnim napadom:
“In zakaj ne moreš pripraviti kasave?”
“Kasava poceni, riž drag,” je pojasnjeval Afili, ki mu je bil protokol oèitno veè kot

prijateljstvo. “Big massa mora jesti drago hrano.”
In tako sva nadaljevala z rižem, kot se za imenitne gospode spodobi. Kasneje je Big Joe 

uspel preprièati Afilija in prišel do vzorcev kasave. Sam tega nisem doèakal. Po dveh
tednih, ko sem povedal teèajnikom vse, kar sem vedel, sem odletel domov. 

Tako se je zaèelo...

“Bi šel v Kartum za dva meseca?” me je vprašal Jože, ki je delal pri Mednarodni
agenciji za atomsko energijo že vrsto let.

Nisem pomišljal. Moj odgovor je bil “Da”. Kako, da sem se tako hitro odloèil?
Tedaj me je doletelo, da sem bil predstojnik Oddelka za fiziko na Fakulteti za

naravoslovje in tehnologijo ljubljanske univerze. S fakulteto ni bilo niè narobe, niti z
oddelkom niti z univerzo, saj sem uèil že vrsto let. Narobe je bilo predstojništvo, za
katerega se vsaj takrat nismo pulili. Nenapisano pravilo je bilo, da vsakdo, ko pride vrsta
nanj, oddela dve leti in hodi na vse sestanke, ki jih je položaj zahteval. Pri mojem
predhodniku pa se je zapletlo. Nekje spomladi po letu in pol predstojnikovanja je prinesel
potrdilo psihiatra, da predstojništva ne zmore veè. Psihiatru ne gre oporekati in tako je
predstojništvo doletelo mene kot naslednika pol leta prezgodaj. In ko sem bil po dveh letih
nekje pomladi vprašan, èe bi šel v Kartum, se mi je zabliskalo, da bi povabilo uporabil
namesto psihiatra.

Ustrežljivi Sudanci
Pravijo, da meljejo božji mlini poèasi. Èe to drži, potem tudi Mednarodna agencija ni

daleè od Boga. Minevali so meseci in predstojništvo se je iztekalo, ko sem bil povabljen
tudi uradno. Izpolniti sem moral vrsto obrazcev in priskrbeti sem si moral vizo. To tedaj ni
bilo težko, saj smo imeli v Beogradu vrsto eksotiènih veleposlaništev. Dobil sem obrazce in 
jih izpolnil v šestih izvodih. Potreboval sem fotografije velikosti 5 x 5 cm, kar so menda
Sudanci podedovali od Angležev. Napisal sem pismo. Priložil sem nekaj dinarjev, ki naj bi
po moji oceni zadostovali za izdajo vize in priporoèilno pismo IAEA, naslovljeno To whom
it may concern, s pojasnilom, da sem v Sudan namenjen na željo sudanske vlade. Vse
skupaj z mojim potnim listom je romalo v Beograd. Sudanski mlini so mleli hitreje od
božjih. Že èez nekaj dni me je poštar razveselil z zajetnim pismom. V njem je bil moj potni
list s sudansko vizo. V njem je bil ves denar, ki sem ga priložil . Niso manjkali niti šestkrat
izpolnjeni obrazci za vizo, niti nobena od šestih fotogafij. Le slike so mi prilepili na
obrazce. Celo svoje pismo sem dobil vrnjeno.

Nekaj papirjev IAEA pa je bilo namenjenih meni. Za dnevnice v lokalni valuti bo
poskrbela kartumski urad UNDP (United Nations Development Program). Rezerviram naj
si èim bolj direktno letalsko karto v Kartum in nazaj in jim sporoèim podatke, da jo bodo
lahko vplaèali. Pobrigam naj se za zašèito proti malariji in naj se dam cepiti proti rumeni
mrzlici in še proti èemu. Dodali so tudi koristne podatke o življenju v Sudanu.

Da bom zaposlen na Politehniki, kjer bom pripravljal praktikum z vrsto vaj, ki naj bi
študente seznanjale z radioaktivnostjo in njenimi meritvami, sem zvedel že od prijatelja.
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O pomanjkanju ženskih frizerjev v južnem Sudanu
Opozorilo, da je le en sam ženski frizer v vsem južnem Sudanu, me ni posebno prizadelo.
Za to sem imel tri tehtne razloge. Brez kakršnegakoli frizerja brez težav zdržim celo tri
mesece. Nikoli nisem bil še pri ženskem frizerju. Sploh nisem imel namena iti v južni
Sudan. Drugi podatki so bili bolj zanimivi. Z elektrièno napetostjo ni težav. Vodovodna
voda v Kartumu je pitna. 

Slednjiè èetrtek, dan odhoda. Jatovi poleti so poskrbeli za primerno dolgo poslavljanje
na Brniku. Letalo do Beograda je namreè zamujalo dve uri. V Beograd sem priletel natanko
tedaj, ko naj bi odletel v Kairo prek Aten. Žal nisem imel v Beogradu nikogar, da bi se od
njega poslavljal naslednje štiri ure. Ob treh ponoèi smo pristali v Atenah potem, ko naj bi
bili tedaj že v Kairu. Èrvièilo me je po trebuhu. Me bo Etiopian Airline poèakal? Ni se jim
bilo treba truditi; tudi oni so zamujali. So bili pa Etiopci tedaj kar dobra izbira, le z urniki so 
bili precej skregani. Ponujali so razglednice, ki si jih lahko zastonj pisal z njihovih letal, o
življenju v Etiopiji so imeli imenitne knjižice z majhnimi slovarèki in kadar so te zjutraj
zbudili, so ti postregli z vroèo mokro brisaèo, kar je bila v tistih èasih še novost. Žal mi
etiopski slovarèek ni koristil, ker sem izstopil nekje okoli poldneva v Kartumu. Skozi vrata
je puhnila vame krušna peè. Še pred nizko letališko zgradbo sem zagledal znan obraz
Kamala Burraija. Odleglo mi je. S Kamalom sva bila stara prijatelja. Vrsto let je delal v
jedrskem raziskovalnem centru v Vinèi poleg Beograda, kjer je pripravljal svoj doktorat na
podroèju, ki mi je bilo blizu. Tiste èase smo se v Vinèi pogosto sreèevali, zato sva se
spoprijateljila. Kamal se je celo oženil in se po letih bivanja v Vinèi vrnil v Sudan z
doktoratom in z ženo.

Vtaknili so me v hotel Akropolis, last prijaznega Grka Georga, ki je pred leti prišel v
Kartum in tam ostal. V sobici sem se seznanil s sudanskim hladilcem zraka. Na oknu je stal
zaboj s suho travo. Za zabojem je bil ventilator in vlekel zrak v sobo. Èe si travo namoèil, je 
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suh zrak jemal vodo s seboj. Voda je izparevala in ohlajala razbeljeni zrak tudi za trideset
stopinj. Seveda pa je tako hlajenje mogoèe le tam, kjer je zrak zelo suh. Vlažen zrak ne pije
vode in se ne ohlaja. Edina slaba stran hladilnika je bila, da je elektrika pogosto mrknila. 

Naslednji dan smo sva si šla s Kamalom ogledat Politehniko. Množica starih poslopij,
nekatera celo enonadstropna. Predstavili so mi Abuhigila, mladega uèitelja, ki naj bi
upravljal z novim poskusi. Pili smo obvezen èaj z Akourjem, ki je bil menda nekakšen
predstojnik Predavalnica, kjer naj bi delal, ni premogla niti hladilnika sudanske vrste, le s
stropa je viselo veè grozeèih ventilatorjev. Èe si jih vkljuèil, si imel pušèavski vihar. Kar ni
bilo pribito ali prilepljeno, se je zavrtinèilo po zraku. Zrak je bil poln peska in prahu, ki si je 
v predavalnici že zdavnaj pridobil domovinsko pravico. Ko se danes oziram v tiste èase,
priznavam, da sem bil tedaj kar preveè razvajen. Bilo je paè prviè...Vse skupaj pa je bila
imenitna pustolovšèina in vsaka pustolovšèina nekaj stane.

Raziskujem Kartum…O koristnosti minaretov.
Mesto je kazalo raziskati in tako sem se drugi veèer odpravil ven. Vzdolž Nila sem in

tja ni zanimivo, ker se ne da izgubiti. Raziskovanje mora biti izziv, dogodivšèina. Pojdimo
od Nila proè. V mestu se zlivata Beli in Modri Nil, da jo lahko družno ubereta na veè tisoè
kilometrov dolgo pot skozi Egipt v Sredozemlje. Vsi trije tokovi dele mesto na tri dele, na
Kartum, nekdanji biser iz krone britanskega imperija, na Omdurman, odkoder je prek Nila
streljal Mahdi na Gordona in njegove vojake, in Kartum Bahri, novejši, severni del
Kartuma. Èe pomisliš, kako daleè je Kartum od Londona, bi dal navsezadnje Mahdiju kar
prav. Vsi trije Nili so tam kar zajetni, zato so vse tri dele mesta povezovali le trije mostovi
poleg èetrtega, prek katerega vodi železnica do Rdeèega morja v Port Sudan. Kartum, kjer
je stal tudi Grand hotel, kaže nekaj britanske urejenosti. Marsikje se sekajo ceste
pravokotno, pogosti so diagonalni prehodi, imajo pa tudi nekaj krožišè, ki obkrožajo
majhne parke in v katera se zliva tudi po šestnajst ulic in ulièic pod vsemi mogoèimi koti.
Prišel sem do takega krožišèa, korakal po njem in izstopil v podaljšku prvotne smeri. Kmalu 
pa se je zaèelo mraèiti. Treba bo domov. Vendar je ta dom v Kartumu, morda kilometer
proè. Kartum je dovolj blizu ravniku, da veljajo za noè tamkajšnji zakoni. Somraka skoro
ni; ko zdrsne sonce za obzorje je po desetih minutah že èrna tema. Teh deset minut je bilo
hitro mimo. Doma sem se dotedaj že dostikrat izgubil, ampak èetudi si izgubljen, si doma.
Tu pa je bila èrna noè v èrni Afriki. Ni mahu na drevesih, da bi doloèal sever. Brez lune
preostane le Severnica. Le kje, saj je še doma ne najdem. Kako nazaj do hotela? Beli zidovi, 
majhne hišice, povsem podobne druga drugi. Sem ujel na krožišèu sploh pravo smer? Ko
me je že pošteno skrbelo, me je rešil Alah. No, ne ravno on, in tudi ne mošeja, ampak vitek
osvetljen minaret, ki sem si ga zapomnil na poti od hotela. Potem do hotela nazaj ni bilo veè 
težko. 

Zato ne bi imel niè proti džamiji z minaretom nekje na robu ljubljanskega barja.
Marsikateremu tavajoèemu pijanèku bi lahko omogoèil varen povratek domov. 

Pomembno je imeti prijatelje
Na Politehniki sem spoznal Keitha, mladega angleškega profesorja, ki so ga Angleži

posodili Sudanu kar za ves semester. Sreèanje mi je bilo v tolažbo. Otok je paè dlje od
Kartuma kot pa Balkan in èe bo on zdržal skoro pol leta, bom tudi sam dva meseca. Kartum
je bil spet lep. Ogledal sem si aparature, ki jih je poslala IAEA in tuhtal, kakšne poskuse
bom lahko pripravil.Vse skupaj seveda ne bo terjalo dveh mesecev. Kaj s preostankom
èasa? Pripravili bi lahko teèaj o radioaktivnosti in pripadajoèimi meritvami radioaktivnosti.
Kamalu je bila zamisel všeè. Pisala sva na Dunaj, èe se strinjajo. Seveda so se, le na
odgovor je bilo treba dolgo èakati. Nekoè sem celo poskusil telefonirati domov potem, ko
po dobrem mesecu še nisem doèakal nobenega pisma. Telefonske povezave so tekle tedaj

6



roèno, iz kraja v kraj. Po polurnem èakanju so me ponosno poklicali v telefonsko kabino.
Zvedel sem, da govorim s pošto v Palermu. Pravzaprav niti ni bilo tako slabo. Zadeli smo
pravo celino. Tudi smer bi bila kar dobra, le domet je bil nekoliko prekratek. V drugem
poskusu bi utegnili priti že kar v okolico Ljubljane. Ampak nisem tvegal. K sreèi mi
Palerma niso zaraèunali. 

Slaba stran hotela je bila, da je bil kar precej zaseden. Sobe niso imele ne stranišè in ne
tušev. Vsako nadstropje je sicer ponujalo kopalnico in stranišèe, a je bila pred obema
ponavadi dolga vrsta. Še slabše pa je bilo, kadar ni bilo vrste. Tedaj ni bilo elektrike in zato
je usahnila tudi voda, kar seveda ni koristilo niti kopalnici niti stranišèu. Kljub prijaznemu
vzdušju sem torej prosil Kamala, da se ozre po drugaèni namestitvi. To so mi omogoèali
celo Združeni narodi. Dnevnico sem dobival v sudanskih funtih, ki so bili brezupno
nekonvertibilna valuta, ampak pogodba mi je dajala možnost, da se za precej višje dnevnice 
namestim v enem od odliènih hotelov, le raèun moram predložiti ob povratku. Kamal je
našel Grand Hotel, ki je bil menda nekoè palaèa. Pritlièno poslopje ob Nilu, hodniki, široki
kot cesta, ogromne sobe. Samo kopalnica je bila veèja od moje prejšnje sobice. Zveèer mi je 
sobar prihajal odgrnit posteljo. Drugi sobar mi je polagal bonbon na blazino. Na velikem
vrtu je bil bazen olimpijskih razsežnosti. To razkošje me je veljalo okoli 30 funtov, z
zajtrkom pa 35 pri dnevnici 40 funtov. Zadevo je zopet rešil Kamal. Pri njem sem kosil,
manj kot funt dnevno pa sta me veljala zajtrk in veèerja iz hladilnika. Zato se mi je ob
mesecu nabralo okoli 200 funtov, s katerimi nisem imel kaj poèeti. Kar precej sem se moral
potruditi, preden sem preprièal Kamala, da jih je sprejel. Arabci paè raje dajajo kot
sprejemajo. To velja za revne. Bogatih nisem sreèal, zatorej ne vem. Okoli 200 funtov je
bila menda tedaj Kamalova meseèna plaèa. 

Kljub imenitnemu vsakodnevnemu kosilu sem se Kamalu smilil.
“Gotovo pogrešaš svinjino,” me je sodil po svojih srbskih izkušnjah, kjer brez peèenega 

pujska in èevapèièev življenje nima pravega bleska. Naložila sva se na avto in odpeljala
nekam daleè. Vsako neznano mesto je paè veliko. Neverjetno, kako se manjša, medtem ko
ga spoznavaš. Nekje je bila celo pravoslavna cerkev in ne daleè od nje trgovina s polnimi
policami vseh mogoèih konzerviranih dobrot. Danska šunka, holandski siri, razliène
marmelade, ribje konzerve. Usojeno mi je bilo torej, da v Sudanu ne bom shujšal. Na poti
domov sva staknila še posodo mletih sezamovih semen, pomešanih s sladkorjem in
kilogram kartumskih piškotov in hladilnik v hotelski sobi je bil ob svojo devištvo. 

Prvo poroèilo Agenciji
Navodila, ki sem jih prejel ob zaèetku misije, so terjala marsikaj nepotrebnega.

Predstavit naj bi se šel na sedež Razvojnega programa Združenih narodov (United Nations
Development Program ali krajše UNDP). Predstavništva razvojnega programa Združenih
narodov so nekakšna veleposlaništva za vse, ki jih ta ali ona organizacija, ki dela v sklopu
ZN, pošlje v razvijajoèo se deželo. Koristna so, kadar se kje kaj zatakne, meni pa se ni
zataknilo prav niè. Tak obisk, o katerem pa bi moral poroèati Dunaju, me je torej èakal.
Kamal se je precej trudil, da bi mi priskrbel avdienco. Konèno smo se sestali kar na cesti.
Namestnik predstavnika Združenih narodov je ravno nekaj odhajal, zato smo izmenjali le
nekaj besed. Premalo za razumno poroèilo.

Uvodno poroèilo, ki naj bi ga poslal na Dunaj je imelo namreè predpisano obliko.
Povedal naj bi, kaj je bilo reèenega pri obisku predstavnika razvojnega programa Združenih 
narodov, kako so potekali uvodni pogovori na ustanovi, kjer je tekla misija in podobno. 

S poroèilom sem se trudil nekaj dni. Zaèelo se je takole:
“Delamo prek obièajnega delovnega èasa - gledano z lokalnega stališèa.” 
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Z delom smo zaèenjali nekje med osmo in deveto, a se je bilo treba okoli poldne spoèiti 
ob èaju. Po èaju se ni lahko spet posvetiti delu. Vendar pa so sodelavci cenili mojo
navzoènost in mi pobegnili šele okoli dveh, ne pa po èaju, kot so bili navajeni. 

“Obravnavali smo vprašanje, kako omiliti težave zaradi pomanjkanja bencina.
Ekspertov predlog, da bi hodili peš, ni bil sprejet kljub temu, da je eksperimentalno dokazal
njegovo koristnost.”

Bencin je bil namreè tedaj v Kartumu na karte. Vsak avto je bil upravièen do petih
litrov na dan, kar je bilo za deželo s cestami le v glavnem mestu kar razkošje. Težava je
bila, ker je bilo bencina premalo za tako razkošje in je vsak bencinski bon veljal le tri dni,
potem pa je zapadel. Bilo je podobno kot s kopalnico v prvem hotelu. Dolga vrsta pred
bencinsko èrpalko je prièala, da je upanje na bencin, marsikdaj pa je bila vrsta predolga in
je bencina zmanjkalo preden si prišel na vrsto. Razumljivo je, da je obravnavanje
bencinskih težav obvladovalo pogovore ob dopoldanskem èaju.

Nisem preprièan, da je Mednarodni agenciji za atomsko energijo moje poroèilo
znatneje koristilo. Ampak cesar je dobil, kar mu je pripadalo... Kaže pa, da so na Dunaju
prejemali precej takih in podobnih poroèil, saj so se jim kasneje odpovedali. 

Bankovci niso sproti dohajali inflacije. Vsakih štirinajst dni sem moral v urade UNDP,
kjer so mi izroèili èek. S èekom so me peljali naslednji dan v banko, kjer so mi dali
vsakokrat nekaj opek povsem svežih funtnih bankovcev. Po prihodu v hotel sem poravnaval 
raèun tako, da je blagajnik pobral veèino opek, od preostale pa odlušèil ustrezno število
bankovcev brez preštevanja in se pri tem ravnal le po serijskih številkah.

Tudi moje sodelavce je država zaradi visoke inflacije plaèevala vsakih štirinajst dni.
Takrat so vsi po vrsti manjkali. Obisk v banki in nakupovanje takoj potem, preden funt
pade, sta terjala kar ves delovni dan, ki pa tako ali tako ni bil dolg. 

Po mesecu je inflacija povišala hotelsko ceno na 35 funtov. Zapustil sem svoje sobane
in se za nekaj funtov manj preselil v zgradbo za glavno. Tam sem dobil povsem prijetno
hotelsko sobo obièajnih razsežnosti 

Svoje razkošje sem skušal èim bolje izkoristiti. Treba je bilo napisati navodila za vaje.
Kamal je imel star pisalni stroj, ki mi ga je prepustil za mesec dni. Tiskarne so bile tedaj še
preproste. Tipkal sem na vošèene matrice, s posebnimi pisali narisal nekaj skic, potem pa bi 
šlo vse skupaj v ciklostil. Vendar je bil za slednje še èas. Ena od nenapisanih nalog
izvedenca IAEA (imenovali so nas eksperte) je bila, da popravi èim veè pokvarjenih
inštrumentov. Èe si popravil vmes še kakšen avto ali televizor, ti je ugled izjemno zrasel.
Tako je moja hotelska soba postala zdravilišèe. S Politehnike sem si prinesel osciloskop, ki
ga tako ali tako niso znali rabiti in nekaj orodja in se ob veèerih loteval zdravljanja. Kaj
drugega nisem imel poèeti. Veliki barvni televizor je bil sicer mamljiv, a si s petimi
arabskimi programi - premogli smo satelitsko anteno - res nisem mogel dosti pomagati.
Edino, kar sem hitro obvladal, je bila vremenska napoved, ki je vsakokrat obetala sonce in
temperature od 39 do 44 stopinj. Sicer bi pa enako dobro shajal tudi brez vremenske
napovedi. V obeh mesecih sem videl en sam oblaèek. Pod njim je visela temna zavesa
dežja, ki pa je izginila, preden se je dotaknila tal. Pa že to je bil dogodek, redek kot sonèni
mrk. Kasneje sem bil v Kartumu še trikrat, a se nikoli veè nisva sreèala s kakršnimkoli
oblakom.

Na Politehniko sem prihajal okoli osmih. Do dveh so mi že vsi ušli. Tedaj sem
odkorakal v hotel, nato pa po štiridesetih stopinjah vroèine na polurni sprehod do
Kamalovega stanovanja. V Sudanu sta dva naèina za boj z vroèino. Najbolj splošno
uporabljan je, da se zlekneš v senco, iz katere se veè ne premakneš. Drugi je, da se hitro
premikaš, se potiš in se v suhem zraku ohlajaš zaradi izhlapevanja. Slednji mi je koristil, ko
sem brzel na kosilo, pa se pred njim doma pri Kamalu še oprhal. Kamal me je posvaril, naj

8



odtoèim mrzlo vodo, da se ne bi z njo poparil. Vodovodne cevi so bile vkopane namreè tik
pod površino, ki je bila okoli dveh popoldne razbeljena. Po vroèem tušu sem nataknil
dželabijo, posvetili smo se kosilu in po kosilu sva s Kamalom tja v pozno noè pripravljala
navodila za vaje. 

Korakal sem po razbeljeni ulici proti Kamalovemu stanovanju. Nekje je košato drevo
prek kamnitega zidu ponujalo ulici tri veje. Pod te veje se je v pièlo senco zatekel
avtomobil. Na strehi avtomobila je stala koza. Prijatelj Šafik iz Sirije bi jo imenoval mati
vseh koz. Ta koza je z dostojanstvom angleške kraljice obirala soèno listje z viseèih vej.
Okoli avtomobila je bilo razporejenih pol ducata koz, ki so s prednjimi tacami bobnale po
robovih avtomobilske strehe in prièakovale, da jih bo to pripeljalo do slastnega grižljaja.
Prava pot bi vodila prek pokrova motorja, toda skrivnost je odkrila le ena sama koza. Žal mi 
je bilo, da nisem imel fotografskega aparata. Tako je ta neprecenljivi dokaz kozje evolucije
le moj. 

Sudanska komisija za atomsko energijo je dobila prostore v novi zgradbi. Tudi tam sva
s Kamalom pisala papirje, ki jih bova potrebovala pri teèaju.

Spoznamo  Mubaraka
“Mubarak!” Kamalov glas je zaplaval vzdolž hodnika, se odbijal od sten, zataval okoli

vogala, iskal po kotih in se nazadnje vrnil brez Mubaraka. Tudi drugi, glasnejši klic ni
dosegel cilja. Mubarak naj bi Kamalu prenesel popisan list prek hodnika tipkarici v sobi
nasproti..

Zdaj je Kamal odložil list nazaj na svojo pisalno mizo in se odpravil na raziskovanje.
Odpravi sem se z zanimanjem pridružil tudi sam. Za tretjim vogalom sva odkrila Mubaraka, 
ki je dremaje hranil svoje moèi za bolj zahtevne podvige kot pa je prenos lista papirja prek
hodnika v sobo nasproti. Ampak Kamal ga je brez usmiljenja zbudil, ga privedel do svoje
pisarne in mu izroèil list z navodilom, naj ga odda v dva metra oddaljeni pisarni.

Mubarak je bil tesno povezan z ropotajoèim motociklom, ki mu je Kamal ohranjal
kondicijo tako, da je vsak dan pošiljal Mubaraka na lov za svežim kruhom. Del kruha je
prišel Kamalu prav naslednji dan, ko si je okoli poldneva odvijal malico. Spominjam se, da
je dolgo žveèil in žveèil, nazadnje pa vse skupaj odložil in rekel: “Saj bi nadaljeval. Še sem
laèen, a me je žveèenje utrudilo.” Ampak Kamal nikakor ni spadal med neprizadevne
prebivalce Kartuma. Kriv je bil kruh, ki bi osreèil vsako fabriko drobtin. Spominjam se
datljev. Èe si hotel ohraniti vse zobe, si moral najprej vsak datelj valjati po ustih nekaj
minut, preden ga je bilo varno naskoèiti. Tedaj šele se je namreè datelj spet zavedel, da je
bil nekoè datelj, preden je okamenel. 

Obiskal sem Kartum še trikrat, nazadnje skoraj petindvajset let po prvem obisku.
Vsakokrat sem sreèeval Mubaraka. Menjevala so se poslopja, menjevali so se ljudje,
zamenjala se je vlada, le Mubarak je bil veèen kot Nil. Hlaèe in srajco, ki sta mu lepšala
življenje na motorju, je sicer zamenjala dželabija in uradni motor je menda razpadel.
Prijazen rjav obraz in suhljato telo pa sta ostala. Mubarak bi lahko služil kot maskota
sudanske komisije za atomsko energijo. Kot staremu prijatelju sem mu vsakokrat stisnil v
roko nekaj dinarjev, ki so zamenjali nekdanje po Angliji dišeèe funte.

Kako izkoristiti prosti èas?
Nekoè mi je Kamal ponudil èaj s pojasnilom: “Pa ne misli, da je s èajem kaj narobe.

Tak je tradicionalni èaj v Sudanu.” Klasièni angleški èaj s sladkorjem in zalit z mlekom je
èudno dišal. Oèitno je bilo mleko pri vretju temeljito zasmojeno, a naj bi natanko ta
zasmojenost služila kot dodatni èar. Èaj sem sicer spravil vase, a se nisem naduševal nad
kakršnimkoli nadaljevanjem. Res pa je, da je Kamal postregel z zasmojenim mlekom le

9



enkrat in tudi prijatelji niso kazali zasvojenosti s to posebnostjo. Kaže, da stari dobri obièaji 
izumirajo tudi v Sudanu. 

Kaj poèenjajo Sudanci v prostem èasu? Èe sodim po prijatelju Kamalu, prostega èasa
nimajo. Velja nenapisano pravilo, da se sorodniki obiskujejo enkrat tedensko. Kamal, èigar
oèe je pred desetletji prišel v Kartum iz Egipta, je imel še štiri brate. Arabci so gostoljubni
ljudje in tako sem bil vkljuèen v Kamalovo rodbino tudi sam. Potem smo se obiskovali.
Enkrat sem, drugiè tja. Kar težko je bilo uspeti v vsemi obiski vsak teden. Razen bratov smo 
obiskovali še Sudance, ki jih je Kamal spoznal med svojim študijem v Beogradu. Menda so
se vsi kartumski zobozdravniki izšolali v Srbiji. 

Veèerni obiski so bili kar naporni. Nekoè smo sedeli na enem betonskih dvorišè in je
nekdo potožil, da je vroèe. Šli smo vprašat toplomer, ki nam je pokazal šestintrideset
stopinj. Sicer lahko dvorišèe poliješ z vodo. Voda seveda takoj izhlapi. Ker pa ni vetra, se
dvorišèe spremeni iz suhe savne v mokro, kjer si polil razbeljeno kamenje. Prednost nudijo
staromodna dvorišèa s prstenim podom. Tla vodo vpijejo, zato izpareva le poèasi, obenem
pa ohlaja zrak. Beton paè ne pomeni vedno in povsod napredka. 

“Do you believe in God - Ali veruješ v Boga?” me je na enem od takih obiskov vprašal
Hasan, Kamalov brat. 

Pritrdil sem. Kasneje sem razmišljal, kako pametno bi bilo, èe bi ljudje raje iskali, kaj
imajo skupnega in ne, kaj jih razdvaja. Hasan, zadovoljen z odgovorom, je nadaljeval
razgovor. Tiste èase so imeli na televiziji zanimive oddaje. V polno zasedeni dvorani je stal
govorniški oder. Tja so se drug za drugim odpravljali govorniki in s koranom v roki
razpravljali, ali je mogoèe, da se, èe si dovolj zaslužen, lahko èudežno seliš iz kraja v kraj,
približno tako, kot poèno to v Vesoljskih stezah. Oddaja, ki je menda tekla enkrat tedensko,

je bila zelo razgibana. Pristašev in
nasprotnikov teleprenosa je bilo
približno enako in oboji so bili
enako ogreti za svojo misel.
Oddajo je bilo kar prijetno gledati.
Od poslušanja seveda nisem imel
niè. Bil sem pristaš tistih, ki v
teleprenos niso verjeli in mislim, da 
je bil na isti strani tudi Hasan. 

Menda se najuspešneje
približaš teleprenosu, èe primerno
plešeš. To so poèeli na pokopališèu 
nekoliko izven mesta plešoèi
derviši. Na ogled je Kamal povabil
Keitha in mene. Plesna prireditev
naj bi se menda zaèenjala ob petkih 
popoldne. Vozili smo kar vprek
kamnite pušèave in ustavili, ko smo 
dosegli napol podrte nagrobnike.
Bili smo prezgodnji, kar pa nam je
omogoèilo opazovanje iz prve
vrste. Turški plešoèi derviši imajo
svoje uniforme, tukaj pa je obleke
oblikovala bogata domišljija. Keith
je zlezel nekam na zid in zvrha
fotografiral vrvež pod seboj.
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Predstavo so naznanjali bobni, potem, ko se je zaèela,pa ji ni bilo videti konca. Plesalci so
se vrteli okoli svoje osi, pa drug okoli drugega ali v vrstah okoli stebra, ki je stal na sredi
prašnega dvorišèa. Preraèunaval sem, koliko brezplaènih leteèih kilometrov bi bil vreden
ves ples, èe bi veljalo razmerje, ki ga dajejo letalske družbe. Najbrže bi derviši prej prišli na 
svoj cilj peš kot pa da si nabirajo plesno kilometrino. Kaže pa, da se ples vseeno obnese. Ob 
naslednjem obisku, skoro petindvajset let kasneje, so naju s prijateljem spet peljali na isto
pokopališèe na predstavo.

O prometnih pravilih
Na Politehniki so zaèeli štrajkati, zato sem zaèel hoditi na univerzo, ki je ležala ob Nilu 

podobno kot moj hotel pol ure daleè. To je pomenilo lep sprehod v prijetno svežem
jutranjem zraku sedemindvajsetih stopinj. Ampak ni šlo brez težav. Ob Nilu je ležala tudi
nekdanja rezidenca angleškega guvernerja, zdaj rezidenca predsednika Nimeirija. Sicer je
bila palaèa varno ograjena tudi proti Nilu in je med zidom in reko tekla javna cesta, ampak
tam te niso spustili mimo, èe si bil peš, medtem, ko za avtomobile ni bilo prepovedi. Èe
natanko pretehtaš, je bila odloèitev smiselna. Peš hodiš ob palaèi vsaj petkrat dlje kot se
voziš z avtom in imaš zato petkrat veè èasa, da ti šine v glavo kakšna hudobna misel. Kadar
se pelješ, imaš tudi dovolj dela s šofiranjem in se ne moreš ukvarjati hkrati še z kakšno
bazuko. Stražarja, ki je odloèal, kdo sme mimo in kdo ne, nisem preprièal, da nisem
nevaren in tako sem moral na dolgo pot okoli palaèe. 

Po nekaj dneh sem na poti naletel na poginulega osla. Kazalo je, da so tudi njega zaradi 
varnosti napotili naokoli, pa je bil zanj to prehud napor, saj je deloval zelo suho, nebogljeno 
in plošèato. Naslednji dan je bil osel še vedno tam, le da ga je sonce že nekoliko napihnilo.
Tretji dan se mi je zdel kot vesoljska raketa pred vzletom. Še dan kasneje sem zaradi
varnosti spremenil pot. Osla bi utegnilo raznesti.

Na univerzi sem imel nekaj težav. Ekipa delavnice za vzdrževanje elektronskih
aparatur je bila ljubezniva in dobro smo se razumeli, ampak le od devete ali poldesete ure
zjutraj dalje. Tedaj je namreè prišel prvi. Èe je bil to kljuèenosec, sva vstopila v delavnico.
Èe je bil kdorkoli drug, sem dobil družbo za èakanje pred vrati. Javil sem se za kljuèenosca
in prav radi so mi odstopili to naporno dolžnost. Sprehod ob pol osmih pri 27 stopinjah od
hotela do univerze je bil zaradi suhega zraka prav lep, kasneje je pa postajal bolj in bolj
podoben sprehodu skozi krušno peè.

Elektronska delavnica, kjer smo delali, je spadala pod vlado Faruka Habanyija,
profesorja na Khartumski univerzi. Vendar pa se je držal ruskega reka, da je Bog visoko,
car pa daleè in se zato med svoje podanike ni podajal. Nekoè pa mi je vendar naklonil skoro 
poluren sprejem v svoji pisarni.

Odkrito reèeno, v delavnici ga ni pogrešal nihèe. Ob izteku misije sem prispeval nekaj
funtov, da bi bilo poslavljanje bolj prisrèno. Fantje so pripravili torto in prigrizek. Na
vprašanje, ali naj povabimo tudi Faruka, sem rekel: “Kdo pa je to?” Spogledali so se, pa
takoj nato zasmejali.

Sudansko svatovanje 
“Na poroko smo vabljeni,” je nekega lepega dne oznanil Kamal. Ker sem bil zaèasni

èlan Kamalove rodbine, se je vabilo nanašalo tudi name. Življenje v Kartumu ni ponujalo
dosti dogodivšèin, zato sem si od sudanske poroke kar nekaj obetal. Zveèer smo se spravili
v avto in odpeljali prek mostu v Omdurman. Spotoma mi je Kamal pokazal mesto, kjer je
sam predsednik Nimeiri v družbi svojih policajev zlival v Nil žgane pijaèe, ker so se menda
v restavraciji poleg reke vrli kartumski mešèani kar preveè opijali. Vendar Nimeirijeva
vnema ni zadošèala. Kasneje so ga pospravili in razglasili popolno abstinenco.
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Vsakdo v Kartumu ima številne sorodnike. Sorodniki imajo prijatelje in prijatelji imajo
spet sorodnike. Posledice presegajo hišne razsežnosti. Zato je bila ženinova hiša z
dvorišèem vred namenjena le ženam in otrokom. Mednje je sodila tudi nevesta, ki je zato
sploh nismo spoznali. Tudi Kamal se je moral zaèasno odreèi svoji srbski ženi in sinu.
Triletni sin, ki je znal arabsko in srbsko, se je najbrž med vrstniki kar dobro zabaval, Milevi 
pa osama ni bila kaj preveè všeè. Ko jo je Kamal pozno po polnoèi osvobodil jetništva, ni
bila videti posebno navdušena nad arabskimi svatovanji. 

Za moški del je bilo poskrbljeno drugaèe. Zaprli so ulico poleg ženinove hiše, zabili v
tla dolge kole in napeli med njimi ponjave. Tako smo bili ograjeni, le streha, ki pa je ni
nihèe pogrešal, je manjkala. Znotraj ograde so postavili mize in zabili lesene klopi in
pojedina se je zaèela in naposled tudi nehala. Potem smo se prijazno trepljali po ramah na
sudanski naèin, pa tudi na drugaène naèine in se smehljali drug drugemu. Sicer sem
obvladal vsaj trideset arabskih besed, a dvomim, da bi kogarkoli od mojih novih prijateljev
posebej veselilo z mano šteti do dvajset, zato posebno živ razgovor ni stekel. S Kamalom
sva si pa tako ali tako povedala že zdavnaj vse, kar sva si imela povedati. Za silo shajaš z
dvema besedama. Šukron pomeni hvala, s hamdulilahom pa oznaniš, da si si napolnil
želodec do skrajnih možnosti.

Z veseljem sem si torej delil Milevino mnenje o takšnih svatovšèinah. Sicer pa
dvomim, da bi Sudanci uživali na naših svatovšèinah, ki zahtevajo od udeležencev še precej 
veè napora. Treba je namreè neutrudno plesati in popiti litre in litre cvièka, rebule, merlota
ali èesa podobnega. Spominjam se svatovšèine nekje na Gorjancih. Nevestini starši so bili
povsem nesreèni, ker da smo popili le pièlih 50 litrov vina, medtem ko so jih pri sosedu
pred meseci prek 120. Ko smo se spustili v preraèunavanje, se je izkazalo, da imamo precej
boljši izkoristek na grlo, kot pa so ga imeli pri sosedu. Ampak kaže, da je pri nas
pomembna celotna litraža. Kaj je merilo za uspešnost sudanske ohceti, ne bi vedel povedati.

 Skratka, sudansko ohcet smo preživeli brez resnejših posledic. Družabno življenje se
pa s tem še ni konèalo. Jugoslovanski veleposlanik je odslužil svoja štiri leta in se je
poslavljal. Posloviti se je želel tudi od razširjene Kamalove družine. Spet smo se naložili v
avto in odpeljali na sprejem. 

Veleposlaništvo se je umaknilo iz središèa Kartuma. Ker je šla tistega veèera luna spat
hkrati s soncem, je imel Kamal nekaj težav z iskanjem prave poti. 

“Tamle je, ” je nazadnje olajšano vzkliknil, pokazal na nekaj oddaljenih luèi in usmeril
avto proti njim.

Cilj je bil pravi, pot pa ne. “Flat tyre - prazna guma,” je oznanil, a smo to že vedeli.
Nismo bili na cesti, ampak na pušèavskem pesku. Napake pravzaprav ni napravil Kamal,
ampak cesta, ki je tudi sama zgledala kot pušèava. Zapeljali smo prek bodeèe žice, ki je
nekoè nekomu najbrž služila kot ograja. Vsekakor smo bili dober zgled avtu, ki je vozil za
nami in smo mu prepustili v uporabo dobršen del bodeèe žice. Potem smo tekmovali, kdo
bo prej menjal kolo, a smo tekmo izgubili v nepoštenem boju. Tekmeci so imeli baterijsko
svetilko, mi pa ne. Neverjetno, kako težko je poiskati pet vijakov in jih spraviti v pet lukenj
na kolesu, èe niè ne vidiš. 

Slednjiè sva s Kamalom le uspela. Privila sva kolo in dosegli smo veleposlaništvo, a
sva bila pripušèena k ostalim gostom šele po daljšem obisku kopalnice.

Potem je sprejem potekal povsem obièajno, kar pomeni, da se ni zgodilo niè veè
zanimivega. 

Besedo ima Keith
S Keithom sva si postala kar všeè. 
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Z avtobusom se je odpravil na izlet do Port Sudana, pristanišèa na obali Rdeèega morja. 
Takrat prave ceste še ni bilo, vozili so bolj ali manj na pamet. Po povratku mi je poroèal.
Pred izletom je prièakoval, da mu sicer ne bo všeè, ampak da bo lahko užival le ob
spominih, potem ko bo pozabil vse neprijetno. 

“Ne moreš verjeti, ” je rekel, “toda užival sem že na samem izletu.” Ko je šofer prviè
zavrl, se je izkazalo, da zavore ne prijemljejo. Saj jih ne potrebuješ. Tako ali tako si v
pušèavi sam. Potem se je zveèerilo. Ko je šofer prižigal luèi, se je izkazalo, da ne gore. Niè
hudega. V pušèavi tako ali tako ni kaj videti. Tudi volan ni ravno ubogal. K sreèi ni treba
zavijati. Voziš naravnost. V Port Sudanu si je Keith rekel: sprememba razveseljuje in je
sedel v vlak, ki pelje naravnost v Kartum. Vse bi bilo lepo, èe bi vsi sedeli v vlaku. Tako pa
se jih je precej odloèilo, da se vozijo na strehah. Enega od teh so po poti izgubili in to je
pokvarilo Keithu sicer imenitno dogodivšèino. Ob odhodu sem ga povabil v Slovenijo in
mu obljubil nadaljnje dogodivšèine. Naslednjo pomlad je res prišel. Potepala sva se po
Rakovem Škocjanu. Vzpenjala sva se na Kamniško sedlo, a sva v megli in snegu zašla pod
steno Brane in obupala nad nadaljnjim vzponom. Èolnarila sva po Križni jami, kjer mi je
Keith onkraj Beneškega pristana poniknil. Vtaknil sem ga v rezervne hlaèe in dosegli smo
celo Kristalno goro. Mokre hlaèe s Keithovo listnico smo pustili na skali, da se odteèejo.
Tako je imela Angleška banka nekaj ur odprto podružnico pri Beneškem pristanu, varno
pred banènimi roparji

Keith se mi je hotel oddolžiti s povabilom na Otok. Bil sem zahteven."Kaj mi lahko
ponudiš?" Najprej je bil vzpon na Ben Nevis. Po kratkem oklevanju sem ga sprejel. “Lahko
se v megli izgubiva na kakšnem barju.” Tudi to se mi je zdelo zanimivo. Tretje
dogodivšèine pa nikakor nisva našla in tako nisem nikoli doživel niti Ben Nevisa. 

V Sudanu se slovenski rek ne obnese
Dva meseca sta se iztekla. Nakupil sem spominke. Potrdil sem polet in zadnji veèer si,

tako kot vsak veèer, opral srajco. Saj ni bila edina, ki sem jo imel. Ampak ko sem doma
zlagal stvari v tesen kovèek, sem se zelo muèil. Da bi si prihranil ponovno zlaganje, nisem
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vzel iz kovèka nièesar. Kar sem vsak veèer opral, je bilo suho že sredi noèi.V Sudanu
èlovek ne potrebuje mnogo, da je lahko sreèen. S pripravljenim kovèkom sem šel spat. 

Zjutraj je bila srajca seveda suha. Oblekel sem jo in se prviè po dveh mesecih pogledal
v ogledalo. Vame je strmel mož, ki ne bi osreèeval civilizacije. Srajca je pokala po šivih,
prsni žep je bil na pol poti do osamosvojitve. Lep slovenski rek Kar danes lahko storiš, ne
odlašaj na jutri, se je izkazal kot zavajajoè. Tako sem vrgel oprano srajco v smetnjak in
segel v kovèek po novo. Napako sem si dobro zapomnil in je nisem nikoli veè ponovil. Rusi 
so modrejši, saj pravijo Utro veèera mudreneje - jutro je pametnejše od veèera. Greš spat in
si beliš glavo sladko naspan šele naslednje jutro. Tako se izogneš napakam, ki bi jih zagrešil 
utrujen zveèer. 

Kamal me je ob osmih zjutraj odpeljal na letališèe za let proti Kairu ob devetih, spet z
Etiopijci. Ker naj bi odletel iz Kaira proti Ljubljani šele naslednji dan ob treh ponoèi, bi si
lahko ogledoval egipèanske piramide. Z egipèansko vizo v potnem listu sva se s Kamalom
posvetila èakanju. Lepo in blažilno je, èe se nestrpnemu Evropejcu pridruži pomirjajoèa in
v usodo vdana arabska duša. Že ob treh popoldne so torej prileteli Etiopci in me vzeli seboj. 
Piramide sem pa le videl v luèi reflektorjev. Jahal sem kamelo in nekje v Gizah pospravil
pravo egipèansko veèerjo. Tokrat me je Jugoslovanski aerotransport naložil skoro ob
obljubljeni uri in popoldne smo pristali v hladni decemberski Ljubljani. Naslednjih
štiriindvajset ur sem doumeval modrost svizca, ki prespi zimo in mu srce utripne menda le
po šestkrat v minuti. Moje zimsko spanje ni trajalo tako dolgo in po dveh dneh sem bil spet
pravi Ljubljanèan. 

Drugiè
Preteklo je precej let, dokler me niso spet povabili v Kartum. Nimeirija so že zdavnaj

pospravili, zato me je zanimala nova vladavina. Na teèajih širom sveta sem spoznal precej
prijaznih Sudancev. Obisk pa sem dolgoval tudi nilski vodi. Menda se tisti, ki je pil iz Nila,
vedno vraèa k njemu. Izkazalo se je, da sem je prviè popil dovolj še za dva naslednja
obiska.

Tokrat - bila je skoro petdeseta misija - je šlo vse kot po maslu. Sudansko vizo mi je
priskrbela IAEA, polet sem si rezerviral do Frankfurta in nazaj do Kartuma. Vse je teklo kot 
po maslu, Angleži pravijo too good to be true. Pripraviti se bo treba na zaplete. Novo
letališèe je skoro zamenjalo staro letališèe, ampak šele skoro, zato smo se prebijali po
èudnih hodnikih tja proti vroèi sudanski noèi. Bila je skoraj polnoè. Opazoval sem nekaj
potnikov pred sabo. Eden med njimi, po vsem videzu Japonec, se je izkazal s potnim listom
Združenih narodov. Potem smo se znašli na prostem. Med pešèico prièakujoèih nobenega
znanega obraza, nobene table z napisom Mr.Pahor ali Uncle Joe, kot so me mnogi klicali.
Kopica èakajoèih in prièakujoèih je poèasi plahnela. Skupinice so se našle in odpeljale.
Slednjiè je pripeljal velik kombi, oèitno po mojega Japonca. Izrabil sem priliko, ga
pozdravil, mu rekel, da pripadava isti deželi in ga prosil, èe me vzame s seboj. Debelo je
gledal, dokler mu nisem pomahal z modrim potnim listom, potem pa se je nasmejal in me
povabil zraven. Po petih kilometrih smo se ustavili v hotelu Hilton, ki je zrasel ob Nilu v
moji odsotnosti. Slaba stran tega hotela je bila cena 115 dolarjev na noè, medtem ko me je
IAEA založila s 65 dolarji na noè. Vpisali so me in šel sem spat v upanju na boljše èase.

Izgubljen in spet najden
Zjutraj sem bil brez moèi. Imel sem telefonsko številko urada UNDP, imel sem tudi

številko prostorov Sudanske Atomske komisije, kjer naj bi bil teèaj. Ampak bil je petek, ki
je v arabskih deželah svet dan. Ostal sem torej v sobi in gledal na Nil daleè pod sabo.
Opoldne se je izteklo mojih prvih 115 dolarjev in Hilton je že glodal druge, ko je pozvonil
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telefon. V recepciji je bil bataljon Sudancev, ki so me menda iskali že od jutra. Pograbil
sem torej kovèek, plaèal raèun in se jim pridružil. Dan prej res ni bilo nikogar na letališèe.
V petek zjutraj pa so dojeli, da potrebujejo eksperta, èe hoèejo zaèeti v soboto s teèajem.
Zato so poslali na Dunaj faksimile z vprašanjem “Kje je ekspert?”.

Odgovor je bil hiter in kratek. Poslali smo vam ga. Poišèite ga. To v Kartumu ni
posebno težko. Prijazen hotel je Akropolis, ki ga vodi vedno nasmejani Grk Goerge, Grand
hotel je preživel, hotel Sahara je zaprt, v hotelu pri Sokolu (El Falcon) me tudi niso našli,
namesto starega hotela Sudan je zdaj novi, potlej je še Meridien, in kot zadnji je bil na vrsti
Hilton. Je sicer zadnji, za katerega bi se odloèil, ampak ob uri strahov mi kaj drugega ni
preostajalo.

Rešili smo teèaj in moje finance. Zasedel sem rezervirano sobo v Sokolu, potem pa so
me odpeljali v prostore njihove Atomske komisije na obrobje mesta. Trdo smo delali do
veèera, pripravili program dela za prvi teden, postavili poskuse in preskusili, èe vse deluje.
Dobil sem spisek petnajstih udeležencev in se nauèil prvih petih imen. Ni težko reèi “Klièi
me kar Jože, ali Joe ali Jusuf.” Toda to je šele pol taljenja ledu na zaèetku vsakega teèaja.
Imenitno je, èe zna tudi uèitelj poklicati udeležence po imenu. Tukaj se da malo goljufati.
Že èe poznaš nekaj imen, lahko ustvariš videz, da so ti znana vsa. Potrudiš se še nekaj
naslednjih dni in po tednu dni poznaš vse. Seveda jih po koncu teèaja veèino pozabiš.

Jam ni vedno jam
Teden je hitro minil in èas je bil, da sprejmemo prijatelja Gorazda, sicer fizika, ki pa se

je, podobno kot jaz, zapisal elektroniki. Gorazd naj bi mi pomagal drugi teden teèaja in
prevzel tretji teden. Pobrali smo ga torej na letališèu in spravili v Sokola. Tam smo gostje
vsak veèer izpolnjevali listke z željami za zajtrk. Poleg kave ali èaja so bila na razpolago
scrambled eggs in boiled eggs in še kaj. Gorazdu, oèaranemu od srca Afrike, ki ga je
doživljal prviè, je oko obviselo na vrstici jam. Zažarelo mu je oko. Obkrožil je jam, ki naj bi 
bila nekakšna korenina, po okusu podobna našemu krompirju. Sam sem se z jamom
seznanil v Gani. Ampak Kartum je daleè od Gane. Bilo je prek polnoèi in Gorazd je zaspal
v velikih prièakovanjih. 

Prièakala sva zajtrk. “Kje je moj jam?” je zanimalo Gorazda. Pokazal sem mu na
kupèek marmelade: “Želel si, imaš jo,” Gorazd se je zazrl v žlièko, potem se mu je
posvetilo in oba sva se še dolgo smejala. Džem je nekoliko razblinil afriški èar.

Ker sva si za kosilo postrezala vsak z eno banano, sva v Sokolu potrebovala veèerje.
Kartum ima suho in vroèe podnebje, ki se je zrcalilo tudi v kuhinjskih izdelkih. Dobivala
sva goveje zrezke, za katere bi prisegel, da so zadnji trenutek ušli krematoriju. Niè na njih
ni razkrivalo mojstrske ponve ljubeèega kuharja. Tudi nekaj dodanih krompirjev je
ponavadi kazalo znake sonèarice. Veèerje sva plaèevala sproti, pa primaknila še kakšen
bankovec za napitnino. 

Nekoè, po pooglenelem zrezku, je Gorazd dolgo raziskoval vsebino svoje listnice.
Nazadnje je našel, kar je iskal. Izvlekel je bankovec, ki mu je nekdo s cigareto vžgal luknjo. 
Luknja je bila obdana s širokim èrnim robom. Gorazd je skozi luknjo pogledal najinega
natakarja, ki je bil malo prej tudi kuhar in mu prijazno izroèil napitnino. Tudi kuhar se je
prijazno nasmehnil. Oèitno je bil bolj zadovoljen s preostankom bankovca kot pa z luknjo.
Pomagalo pa ni. Kuhar je bil preprièan, da njegovih zrezkov ni mogoèe izboljšati, midva,
kot nekadilca, pa tudi nisva bila zmožna priprave naslednjih napitnin.

Na obisku pri Makramu 
Spet je bilo treba obiskovati prijatelje. Na enem od agencijskih teèajev v Jakarti sem

spoznal Makrama, Kopta, ki ga je v Indonezijo poslala sudanska atomska komisija. Nekje
na sredi dvomeseènega teèaja naj bi v Sudanu prijokal na svet njegov prvi otrok. Najprej je
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Makram èakal vest o porodu sam, potem sem se mu prijazno pridružil in nazadnje nas je
napeto prièakovalo vseh dvajset udeležencev. Konèno, skoro po treh tednih, je vest o
rojstvu Jusufa le prispela. Najprej je zamujal Jusuf, potem je zamujala vest, ker je morala z
juga Sudana do Kartuma in šele od tam naprej. Žena je bila z juga, pa je seveda šla rodit
domov, k staršem.

Zveèer je naju z Gorazdom prišel obiskat Makram in z majhnim poltovornjakom, ki je
predstavljal javni mestni promet, smo se odpeljali v Kartum Bahri. Ker sem se petnajst let
ukvarjal z jamarstvom, mi ni bilo težko slediti Makramu po temnih zavitih ulicah. Jusuf je
medtem zrasel v zdravega triletnega mladenièa s krepkim znaèajem in darom za
raziskovanje. Tokrat ga je zanimala nova igraèa. Priznam, bila je tega vredna. Kot križanec
med robotom in vesoljsko ladjo je pobliskovala, streljala, brlizgala ali ropotala, vse po
željah upravljalca. Jusufa ni bilo mogoèe preprièati, da bi se preusmeril k teoretiènim
raziskavam in nam omogoèil razgovor. Slednjiè je zaèel hrup pešati. Bateriji so pošle moèi
in raziskovalec je postal spet obièajen ljubezniv fantek in zaspal v materinem naroèju.
Pojedli smo, kolikor smo mogli in pili zraven ledeni karkade - hibiskusov èaj. Arabska
gostoljubnost pa je bila kriva, da je bila kljub naši vnemi Makramova družina založena s
hrano vsaj še za teden dni. 

Teèaj je tekel in bližal se je dan odhoda. Od Sokola do letališèa, ki ga je obraslo mesto,
ni veè kot pet kilometrov. Predaleè za sprehod o polnoèi v družbi dveh kovèkov. Spraševal
sem po taksiju, a ga ni bilo najti. Makram je imel prijatelja Kopta. Ta je bil lastnik
avtomobila. Makram je zatrdil, da prijatelju lahko povsem zaupam. Zaupal sem mu, manj
pa sem zaupal avtomobilu. V Kartumu dosegajo avtomobili sicer visoko starost, ki pa se jim 
tudi pozna. Podnebje je suho, torej sploh ne rjavijo. Okolica mesta ne nudi nièesar, torej si
nabirajo kilometre le po mestu. Rezervnih delov ni, zatorej jih popravljajo s kladivom in
klešèami. Za nove avtomobile se le redko najde denar. Nekdaj so kupovali odrabljene
avtomobile tistih nekaj ambasadorjev, ki so se upali v Sudan. Marsikateri Sudanec gre tudi
na delo v emirate in si po povratku pripelje domov star avtomobil. Avto, ki se je opolnoèi
prikotalil pred hotel, pa je bil najbrž starosta vseh kartumskih avtomobilov. Ob uri strahov
je deloval kar prijazno. Poslovil sem se od enega hotelskih uslužbencev, ki je spal na ulici
pred vrati hotela in vožnja se je zaèela. Obèudoval sem sožitje med šoferjem in avtom. V
dolgih letih skupnega življenja se je razvila med njima moèna èustvena vez. Šofer je vedel,
da bo dal avto vse od sebe, èe bo le lepo delal z njim. Avto je zaupal svojemu gospodarju in 
vedel, da ga ta ne bo priganjal. Po minuti nežnega pospeševanje smo dosegli konèno hitrost
okoli trideset kilometrov na uro. To je bila seveda le moja ocena, saj se kazalec brzinomera
dotlej še ni prebudil. Z zaprtimi oèmi bi ocenil hitrost mnogo više. Avto je poskakoval,
hropel, grgral, vendar ni odnehal. Zavor nisva potrebovala. Bilo je kot pri balinanju. Šofer
je natanko vedel, kdaj naj popusti plin, da se prikotaliva do vsakokratnega cilja, križišèa z
znakom, da je treba ustaviti. Ob letališkem zidu sem si prviè oddahnil. Zadnja dva kilometra 
bi morda celo prepešaèil. Toda podcenjeval sem avto in šoferja. Pet minut kasneje smo
pripluli do letališke zgradbe in se zasidrali ob ploèniku. 

Brez Etiopcev in Jata je bil povratek do Ljubljane popolnoma nezanimiv.
“Dobro jutro”, me je kot enega redkih potnikov pozdravila stjuardesa Lufthanse nekje

ob pol treh zjutraj. “S èim vas lahko postrežem?” IAEA mi je tokrat naklonila poslovni
razred.

“Reciva raje dober veèer. Navsezgodaj se ne spodobi piti. Lepo prosim pivo.”
Dobil sem ga in utonil v spanec. Prek Frankfurta so me peljali do Ljubljane, kjer

kovèka ni bilo na spregled. Pridite ponj zveèer, so dejali Adrijevci. Najbrž bo priletel z
drugim letalom. In je. Celo domov so mi ga dostavili.
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Tretjiè
Sudanci se niso prikupili le meni, ampak tudi Mednarodni agenciji za atomsko

energijo. Spet so dobili nekaj denarja za program z imenitnim imenom Manpower Program. 
Bližal pa se je konec leta, ko je bilo treba denar porabiti, sicer bi zapadel. Spomnili so se
Gorazda in mene. No, morda sva se jim tudi midva nekoliko prikupila. Spet sem odletel
proti jugu, tokrat precej za lastovkami, in Gorazd naj bi mi sledil. Na letališèu, še pred
carino in obmejnim pregledom me je prièakoval ElMaleeh, ki sem ga spoznal na teèaju
Agencije na Kitajskem. Tam me poprosil, èe bi mu pomagal pri magisteriju. 

Glede magisterijev in doktoratov je imela agencija posebno politiko. Ni jih podpirala.
Kadarkoli si je kdo iz razvijajoèih se dežel pridobil višjo izobrazbo, ponavadi pri šolanju v
razvitejšem svetu, je bila velika verjetnost, da ga rodna dežela kasneje izgubi. Kamala z
jugoslovanskim doktoratom sem dvajset let kasneje sreèal v Kairu kot vodjo raziskovalnega 
oddelka na eni od egipèanskih nuklearnih inštitucij. Tri ure mi je pripovedoval, kako je ob
Sadamovem vdoru v Kuvajt služil tam in le s težavo rešil svoje prihranke ob umiku v Sirijo.

Agencija je potuhtala sijajno rešitev, kako sicer pomagati z znanjem, a prepreèiti odtok
možganov. Afrièanom so dajali štipendije za študij na tujih univerzah, vendar pa so morali
dokonèati magistrski ali doktorski študij doma. Take diplome niso imele bleska in njihovim
lastnikom niso odpirale vrat v lepši svet. Tako je ElMaleeh kljub magisteriju obsedel doma.

Tudi v Sudanu raste državnost

Z ElMaleehom in mojim modrim potnim listom sva gladko zdrsnila prek obmejne
kontrole. Pri carini pa se je opazil enoletni razvoj državnosti. Poleg prgišèa osebne prtljage
sem prenašal tudi vrsto plošèic z elektronskimi vezji. Vezja, ki so zmogla razliène naloge,
bi z Gorazdom potrebovala pri teèaju. Vrsto teh improviziranih uènih pripomoèkov sem
pripravil sam na ljubljanski univerzi nekaj tednov pred odhodov. Vse skupaj zagotovo ni
imelo nobene trgovske vrednosti. Brez naèrtov, ki sem jih nosil posebej, bi si nihèe z vezji
ne mogel pomagati. Ampak carinik je terjal svoje.Vezja je bilo treba prijaviti in sicer vsako
poimensko. Razumni naslov vsega skupaj bi bil, recimo Nuclear Electronics Training kit,
27 pieces. Vendar bi bilo to preveè preprosto. Carinik je pripravil obrazec in z ElMaleehom
sva zaèela kršèevati posamezne plošèice z mahajoèimi raznobarvnimi žicami in vnašati
imena v obrazec. Èe bi moral krst ponavljati, bi drugiè najbrž izumil drugaèna imena. Èe
bodo ob izstopu zahtevali, da poimenujem posamezne enote, jim jih lahko ponudim v
kateremkoli vrstnem redu, saj jih še sam ne bom veè prepoznal brez naèrtov. Zdaj je carinik 
zadovoljen. Pod listino pritisne žig in potem lahko letališèe do nadaljnjega zapro. Z
ElMaleehom sva bila namreè zadnja. 

Sicer pa so cariniki vèasih prehitro zadovoljni. Nekoè sem v Viet-Nam vlaèil poln
zaboj opreme brez vsakega potrdila. Za papirje je na Dunaju preprosto zmanjkalo èasa.
Približno ducat potnikov je v Saigonu hitro prestopilo mejo in tako se je lahko vse carinsko
moštvo posvetilo trinajstemu potniku in njegovi prtljagi. Žal sem bil to sam. Po plodnih
razgovorih se je moštvo zadovoljilo s tem, da sem vsak predmet vzel in škatle in ga
poimenoval. Za nek valjast precej težak zavitek sem v svetem preprièanju izjavil, da je
radioaktivni vir v svinèenem zašèitnem loncu. Moštvo se je zbalo radioaktivnosti in me
spustilo prek meje. Ko sem zavitek nekje v srcu Vietnama konèno odprl, so se moji novi
prijatelji razveselili zvitka cina za spajkanje elektronskih vezij.

Posledice Gorazdove želje 
Po prvem tednu se mi je pridružil še Gorazd in skupaj sva vozila naslednja dva tedna.
“Si še kaj posebno želiš?” so najini gostitelji vljudno vprašali Gorazda ob koncu teèaja. 

Gorazd si je zaželel spoznati pravo pušèavo. “Jutri se popeljemo,” so obljubili in držali
besedo. Pušèava je zanimala tudi mene, zato sem se pridružil. Mimogrede smo naložili še
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moj kovèek z opremo, ki je v laboratoriju nismo veè potrebovali. Prek Nila proti
Omdurmanu, pa levo proti Dongoli. Res je bila kakih tisoè kilometrov više ob Nilu, a tako
daleè sploh nismo bili namenjeni. Hiše so se polagoma redèile, zelenje je izginjalo, za nami
se je kadilo, saj je asfalt izgineval. Nazadnje je bila le tu pa tam koliba s kopico otrok in
kakšno kozo, ki si je brezupno prizadevala, da bi našla kaj užitnega. Pot je vse bolj izginjala 
in z njo up, da nas bo peljala proti Dongoli. V zdravje poti je podvomil tudi naš prijatelj
šofer. Prava cesta naj bi menda peljala bolj desno. Nekje je cesta paè zavila, mi pa ne. Niè
hudega, bomo pa kar zdaj zavili na desno tudi sami in spet naleteli nanjo. Ampak bili smo
že v pušèavi, ki se je oèitno dolgoèasila. Zato se ji je zahotelo spremembe. Prej je bila
pretežno kamnita, nenadoma pa ji je postalo tega dovolj. Odloèila se je, da postane pešèena. 
Obdajal nas je sam droban pesek. Spodletelo nam je in malo smo se pogreznili. Ampak
Ahmed je bil rojen dirkaè. Pritisnil je na plin. Pesek nam je letel izpod koles in zaèeli smo
se ugrezati. Zazeblo me je kljub vroèini. “Ustavi,” sem zavpil, pa je avto ubogal mene in ne
Ahmeda, ki je še vedno tišèal na plin. Slednjiè je tudi Ahmed dojel, da ga avto ne uboga
veè. Izstopili smo v pesek in si ogledovali avto, ki mu je bil poèitek na trebuhu oèitno kar
všeè. Odstranili smo pesek avtu izpod trebuha tako, da se je spet ujel na kolesa. Ahmed je
vnoviè poskusil s športnim štartom in zakopal avto nadstropje niže. Bo mar treba peš nazaj
v mesto? Kopal sem poskusno globlje in globlje. Pesek se sploh ni spreminjal; ostajal je
enako prhek. Nikjer sledu o vlagi. 

Misel mi je zatavala v zgodovino. Nekoè, v davnih èasih, je Julij Cezar osvojil Egipt.
Èe bi imel boljšo obvešèevalno službo, bi zvedel, da premorejo v okolici Kartuma èudovit
pesek za izdelavo pešèenih ur. Cezar bi jo mahnil do Kartuma, ki je le 60 dni kamelje hoje
oddaljen od Gornjega Egipta. Ko bi zavojeval še tiste kraje, bi odprl fabriko pešèenih ur, ki
bi prinesla lep dobièek rimskemu imperiju. Tako bi se izognil smrti v Rimu in vsa
zgodovina bi morda tekla drugaèe. Do kapitalizma bi najbrže prišli tisoè let prej in tlakovali 
ceste tudi v okolici Kartuma. Ampak to se žal ni zgodilo in naš avto je tièal globoko v
pesku.

Zadeva je zaèela zanimati otroke iz razsutih kolib. Prišli so bliže in opazovali. Kopali
smo in potiskali, pa ni kaj dosti pomagalo. Potem je zaskrbelo starše, kam so se izgubili
njihovi otroci. Krog obèudovalcev okoli nas se je polagoma veèal. Obèudovalci so najprej
pomagali z nasveti, potem pa so poprijeli za avto.

Sedel sem za volan in v drugi prestavi nežno dodajal plin, ManPower Program pa me je 
obèasno potiskal in me spet spušèal nazaj v luknjo. Tako smo nihali bolj in bolj in slednjiè
sem dosegel rob luknje. Èe bi se tukaj ustavil, bi se najbrž spet udrl. V velikem loku sem
obvozil prejšnje sledi in se poèasi pomikal proti trdnejšim tleh. Kaki petdeset metrov stran
sem se oddahnil. Nazaj ne bo treba pešaèiti 

Zahvaljevali smo se rešilnim angelom in jim brez uspeha ponujali nekaj bankovcev.
Ampak zastonj. Prijateljske usluge si res ne bodo dali plaèati. Morda pa smo jim prinesli v
enolièni dan celo prijetno spremembo...

Ahmed se je na poti nazaj posipal s pepelom."Terenski avto bi moral vzeti, pa ne bi
obtièali." Mislim, da smo bili brez terenca vseeno sreènejši. Obtièali bi paè globlje v
pušèavi in brez pomagaèev bi dvakrat težjega avtomobila ne spravili veè iz pešèenega
objema. 

V hotelski sobici je Gorazd poiskal plastièno vreèko. Potem si je sezul desni èevelj in
nogavico. Skrbno je pretresel vsebino nogavice v vreèko, si ogledal pesek in mi pojasnil
“Za spomin.” Potem je vreèko zaprl in jo shranil v kovèek. Bog ve, èe dragoceni spomin še
hrani. 

18



Èetrtiè
Program ManPower je še vedno tekel. Spet me je prièakoval ElMaleeh. Zdrsnila sva

prek obmejne kontrole do carine.
Tokrat sem imel vnaprej pripravljen popis elektronskih sklopov, ki sem jih nosil s seboj 

za rabo na teèaju. Podcenjeval pa sem razvoj sudanske državotvornosti. Carinik je namreè
odloèil: “Kovèek ostane tukaj. Uvoz bomo urejali v soboto, ker je jutri dela prost petek.” V
soboto naj bi zaèeli teèaj, petek pa bi nam služil za postavitev poskusov. Ko nisem s
carinikom kljub modremu dokumentu Združenih narodov opravil niè, sem zahteval
njegovega nadrejenega. To pogosto pomaga, ker se nadrejeni lahko postavi na mojo stran in 
okrca svojega podanika, ki se ga je drznil vznemirjati. Tokrat Nadrejenega že davno ni bilo
veè, saj se je ura prevešala prek polnoèi. Zdaj sem ElMalehu razložil, da se bo teèaj zaèel
paè z eno ali dvodnevno zamudo in se pustil prepeljati v svoj hotel El Falcon. Bal sem se,
kako bom prišel noter, a si je eden od uslužbencev postlal kar na ležalniku, ki ga je postavil
na ulico pred vrata hotela. Spravil sem se v sobo in zaspal. Kmalu me je prebudilo trkanje.
Bilo je pol treh in pred vrati se je smehljal ElMaleh z rešenim kovèkom. Prizvonil si je bil
šefa letališke ali pa sploh vse sudanske carine, menda prek predsednika sudanske atomske
komisije in teèaj se je zaèel v soboto, kot je bilo predvideno. Vsaj nisem bil edini, ki ni imel 
mirne noèi...

Napredek ni vedno napredek 
Napredek tudi v Kartumu ni poèival. Laboratoriji so se preselili iz labirinta z lesenimi

stenami v lepo novo stavbo kakšnih petnajst kilometrov iz mesta. Tako smo se zjutraj spet
zbirali na starem mestu, se naložili v majhen avtobus in spotoma pobirali teèajnike, ki so
èakali ob poti. To je vzelo precej èasa, tako da smo zaèenjali ob devetih. Vmes je bilo treba
poèivati, nekje ob štirih pa smo spet zaèeli èakati avtobus. Pogosto je zmanjkalo elektrike in 
tedaj smo èakali elektriko. 

Selitev, ki so jo napovedovali že leto poprej, ni bila pametna rešitev. Pri raziskovalnem
delu - in to naj bi bilo delo v laboratorijih - ni prostora za uradniški delovni èas. Delaš,
dokler ti gre. Ješ, ko si laèen. Spat greš, ko si zaspan. Z delom prenehaš, kadar ti niè veè ne
gre. In èetudi si ravno prišel domov, pa ti kane dobra misel, teèeš takoj spet nazaj v
laboratorij, da jo preskusiš. Novi prostori takega življenja niso omogoèali. 

Koristno je tudi, èe so laboratoriji tesno povezano z univerzo in so raziskovalci hkrati
univerzitetni uèitelji. Tako lahko spoznajo študente, ki bi jih zanimalo raziskovalno delo in
jih še med študijem preskusijo v laboratorijih. Èe jih kasneje zaposlijo, bo le redko prišlo do 
razoèaranja s katerekoli strani. No, novi laboratoriji so kjer so in niè veè se ne da narediti.

Žal ManPower program ni zmogel tudi denarja za Gorazda, zato sem ob dehidriranih
zrezkih užival tokrat kar sam, vendar pa sem pogrešal Gorazda. Upam, da je tudi Gorazd
pogrešal vsaj jam, èe ne tudi mene...

Spet je bilo treba obiskati Makramove. Za obisk sem bil dobro pripravljen. V
Frankfurtu sem se spomnil na malega Makrama in nakupil dve zajetni palici Tobleroneja.

Ker sem opolnoèi prenašal èokolado z letališèa v hotel, je ohranila obliko. V hotelski
sobi sem imel hladilnik, ki je skrbel za obliko èokolade do obiska. Potem se je konèala
ledena doba. Pome je prišel Makram, me pospremil do bližnjega trga, odkoder so vozili na
vse strani kombiji - poltovornjaki in izbral pravega. Prebili smo se prek Nila v Kartum
Bahri. Še nekaj ulic pešaèenja in spet smo doma pri Makramu. Rebra Tobleroneja so se
zlivala v enakomerno pogaèo, ki je je bil Jusuf zelo vesel. Hitro je je pol spravil vase, pol pa 
nase. Ker je tako ali tako imel lepo rjavo barvo, se mu èokolada niti ni pretirano poznala.
Tokrat je bil Jusuf bogatejši za brata, ki nam pa ni kratil pravice do pogovora.
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Na izlet ob Nilu
Bil je petek in naš teèaj je premogel še nekaj denarja za izlet. Naložili smo se v avtobus 

in odpeljali nekam proti jugu. Zgradbe so izginjale, Nil ob strani in asfaltni trak pred nami
pa sta ohranjala svojo veènost. Slednjiè smo zavili z glavne ceste in se približali obali. Z
avtobusa smo razložili rogoznice, postavili nanje hrano in pijaèe in se zleknili zraven.
Povsem ravno pušèavo je zmotila majhna vzpetina z nadnilsko višino med tremi in štirimi
metri, a sem se vseeno poèutil na njenem vrhu kot v hribih. Pred nami se je raztezal jez,
prek katerega je vodila pot. Èe je bila vzpetina liliputanska, je bil zato jez velièastnejši.
Vsaj petnajst minut hoje je bilo potrebno, da sem prišel na drugo stran. Nad jezom se je Nil
razlival v brezmejno jezero, èeprav je bilo sušno obdobje. Da ne bi kdo jeza ukradel, so ga
stražili. Prijatelji so poklepetali s stražarji in se napili nilske vode. Sam sem se ji odrekel,
saj mi ni bilo do tega, da bi se vraèal k jezu. Tako je minil tudi petek ob uživanju èara
pušèave in Nila.

Pred odhodom je treba poiskati spominke, da lahko doma dokažeš, kje si bil. Pomagal
mi je kar lastnik Dindir Bazarja, ki je imel trgovinico v prehodu poleg nekdanjega hotela
Sahara. Ob mikavnih izdelkih je bila odloèitev težka. Nazadnje sem pokazal nekaj izbranih
predmetov lastniku. “Tega vam pa ne priporoèam,” je rekel. “Ni sudansko, dobil sem iz
Kenije. Pa še drago je...”

S prijazno Dindirjevo pomoèjo sem nazadnje le nabral dovolj spominkov in bil
pripravljen na odhod.

Spet carinski zaplet in dvakraten ilegalni prehod sudanske meje
Požigosali so mi potni list in bil sem preko meje države Sudan. Vendar je bila tu še

carina. Bil sem bogat. Imel sem dva kovèka: majhnega kabinskega, in veèjega. Kaj da
nosim, je zanimalo carinika. Imel sem uèila, ki smo jih rabili pri teèaju. Niè posebnega,
razlièna vezja, ki sem jih pripravil sam na fakulteti pred odhodom. Sploh pa sem imel
potrjen papir o zaèasnem uvozu in mahal sem z modro knjižico, ki je prièala da delam za
Združene narode in naj mi zatorej povsod pomagajo.

Poskusil sem z zahtevo po nadrejenem, a naletel na drugo možnost, ko to odpove.
Carinik je bil hkrati tudi sam že Nadrejeni. 

“Plaèati bo treba štiristo dinarjev takse za žig,” je odloèil Nadrejeni. To ni bilo veliko,
malo veè kot dolar. Ampak štiristotih dinarjev nisem imel. Vse, kar je bilo sudanskega, sem
pred letališèem izroèil svojemu šoferju, prijatelju prijatelja Kopta.

“Nimam veè štiristo dinarjev,” sem torej izjavil. “Prekoraèil sem sudansko mejo,
odnašanje nacionalne valute iz države pa je prepovedano.” 

Carinik se je zamislil in potem rekel da bi tako majhen znesek paè lahko imel. Èe ga
nimam, bo ostal kovèek pri njih. 

“Tule vzemite dva dolarja in si plaèajte takso,” je bil moj nadaljnji predlog. Tudi to ni
šlo. Neupravièeno posedovanje tuje valute je bilo cariniku prepovedano.

“Vrni se prek obmejne kontrole, zamenjaj dva dolarja in plaèaj v dinarjih.”
“Ne morem. Imel sem vizo za enkratni obisk, šel sem noter in ven in sem vizo izrabil.”
Carinik je tuhtal. Združeni narodi so le nekaj pomenili. 
“S teboj bom šel ven in spet nazaj,” je konèno odloèil. “Skupaj bova menjala dva

dolarja.”
Prenehali smo biti pravna država. Ilegalno sem z državno podporo vstopil spet v Sudan, 

zamenjal dva dolarja za dinarje, ilegalno spet izstopil iz države in prenašal tudi nacionalno
valuto s katero sem onstran meje poravnal pristojbino in slednjiè prišel do žiga in do
svojega kovèka. 
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Ko sem nazadnje ob poltreh ponoèi vstopil v letalo, me je stevardesa pozdravila z
dobrim jutrom in vprašala, s èim naj mi postreže. Odloèil sem se za pivo in se potem potopil 
v triurni spanec do Kaira

Dobro, da gospod Bush ne ve za mojo zgodbo, ki je trden dokaz, da Sudan ni pravna
država. Dokaz veè, da jo je treba razdejati in vpeljati red in zakonitost.

Meje poživljajo potovanja
Pravzaprav ravno meje napravijo potovanja zanimivejša. Ne vem, o èem bodo pisali

popotniki, ko bo svet brez meja in globaliziran. V Evropi zdrsneš prek meja ne da bi jih
zaèutil - razen v turistièni sezoni, seveda. Toda takrat se zatika povsod in ne le na mejah. Èe 
bo po amerikansko, bodo popotnike povsod sprejemali McDonaldovi loki in zadah po olju,
v katerem cvrejo krompir. Mene sicer spominja na vonj po loju kuhanih mongolskih
koštrunov, toda veèina ljudi se le ni nikoli hranila v Mongoliji in jih zato McDonald
razveseljuje. Kentucki Fried Chicken, Pizza Hut, CocaCola in Mars te že zdaj pozdravljajo
skoro po vsem svetu. Glej ga, malomešèana, Ameriki zavida, bi mi lahko kdo oèital. Ampak 
v Nairobiju nisem bil prav niè ponosen, ko sem na jedilniku poleg Ugali in Peèeno meso po
masajsko prebral tudi Chewapchichi - Yugoslavia. Res ne vem, zakaj bi naj letel do Kenije
na obrok èevapèièev. Sicer je pa tudi tudi na jedilniku v Havelock Tour Innu, v Colombu,
Sri Lanka blestel napis Spaghetti Melanese. Nisem sicer preverjal, ali izvirajo iz Milana ali
Melanezije, ko je bilo pa drugih dobrot na pretek.Vsaj zame je bil svet še raznolik in poln
doživetij. Ne morem si kaj, da ne bi tule navrgel še dveh prekmejnih dogodivšèin.

Bližal sem se cariniku.
“Kaj imate prijaviti?”
“Osebne reèi in nekaj spominkov iz Zambije,” sem mu ponujal majhen kovèek, kot mi

ga je dovoljeval predpis o prtljagi, ki sme potovati v kabini. Poleg tega sem na dveh prstih
prenašal tudi velik Samsonitov kovèek. 

“Ne tega, drugega hoèem videti.”
“V tem pa res ni niè,” sem pojasnjeval, ampak carinik je vedel bolje od mene.
Odprl sem kovèek. 
“Zaprite in izginite,” se je zadrl carinik.
Oba sva se namreè motila. Carinik, ki je prièakoval bogato bero dacu podvržene robe in 

jaz, ko sem trdil, da je kovèek prazen. 
Zgodba se je zaèela že v Zambiji. Kovèek sploh ni bil moj. Na teèaj sva potovala

skupaj s prijateljem Jožetom, ki je prinesel tja z Dunaja precej opreme. Oprema je ostala v
Zambiji, Jože pa se je odpravil še na Madagaskar, kjer bi mu prazen kovèek ne koristil.
Zato sem ga odnesel v Ljubljano, odkoder naj bi o priliki prišel spet domov na Dunaj. 

Naneslo pa je, da so mi v Zambiji odslužile copate. Saj veste, kako je z njimi: dlje jih
nosite, bolj so všeène nogi in manj pogledu nanje. Ker pa smo kar precej prehodili skupaj,
sem presodil, da zaslužijo pokop v rodni grudi potem, ko bi jim še zadnjiè privošèil razgled
s Polhograjske Grmade. Vtaknil sem jih torej v prazen kovèek in jim priložil za družbo še
nogavice. Pokazalo se je, da so bili copati še kar živi in da so dihali od Lusake do Zagreba,
Samosonite pa slovi kot dober kovèek z zanesljivim tesnenjem. 

Drugiè spet sva bila s prijateljem Marjanom, kolegom na fakulteti, namenjena v Minsk, 
da bi na tamkajšnji univerzi obiskala prijatelje. Ker sva želela doživeti Evropo v vsej njeni
velikosti, sva se odloèila za vlak. Po dvajsetih urah potovanja sva dosegla madžarsko-rusko
mejo v Èopu. 

S pagraniènikom ni bilo težav. Kot Jugoslovana sva potovala brez vize, zadošèal je le
naš žig, da je potovanje službeno. Tako sva že v Sovjetski Zvezi, najina roba pa še ne. To
bo treba urediti s tamoznikom, ki je pravkar vstopil. Že pred mejo so nama poklonili
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obrazce za prijavljanje dacu podvržene robe. Bila sva ponosna na svojo rušèino, zato sva
izpolnila obrazce v rušèini. Obrazec naju je vpraševal po vseh mogoèim reèeh, ki bi jih
utegnila prenašati, èe bi pretil spet vesoljni potop. Ker ni, jih nisva imela. Ni bilo dovolj, da
bi se odrekla lastništvu vseh reèi hkrati, pri vsaki posebej je bilo potrebno vnesti njet. 

Tamoznik je torej vstopil in se zazrl v pleteno mrežo s kakšnimi šestimi buteljkami. V
mreži se je merlot pogovarjal z rebulo, teran pa je dopovedoval cvièku, da je plemenitejšega 
rodu od njegovega. Lahko bi prišlo do zapleta. Morda bi ga rešili tako, da bi v troje
pospravili eno ali dve steklenici. Èas bi to dopušèal in slovanska duša ni nenaklonjena
takemu poèetju. Vendar bi morda tamoznik potem videl preostale steklenice dvojno in bi bil 
prekršek še veèji.

“Mnogo je steklenic,” sem kratko pojasnil," a je tudi mnogo prijateljev." 
“Normalno,” je razumevajoèe izjavil carinik in del pregleda je bil konèan. 
Potem sva mu podala izpolnjeni carinski deklaraciji. Zaèele so se litanije. Èeprav je

bilo vse že zapisano, sem moral odgovarjati.
“Nosite s seboj vrednostne papirje? - Njet. ”
“Nosite s seboj rusko valuto? - Njet”
“Nosite s seboj drage kamne? - Njet”
“Nosite s seboj umetniške slike? - Njet”
Slednjiè smo prišli do zlata.
“Zolota u vas jest?” V glavo mi je šinila svetla misel. Nisem se ji mogel odreèi.
“Kanešno. Mi bagatije ljudi. U nas zalatoj šaht. Vot on. - Seveda. Midva sva bogata.

Imava zlat rudnik.Evo ga.” Pokazal sem na Marjanovo glavo in zaukazal: 
“Ulibka.-Smehljaj.” Marjan je dojel in se široko zarežal. V ustih se mu je lesketalo. 
Potem se je zasmejal še carinik. Èe se ne motim, njegov smehljaj ni bil zlat. Ampak

litanij je bilo konec, èeprav jih še nismo odmolili do zadnje vrstice. 
Ljudje niso vedno taki, kot se kažejo. Tisti na mejah so v lupinah, ki jim jih je nadela

oblast. Kadar pa ta lupina poèi, izpod nje pokuka povsem navaden èlovek in ta je ponavadi
dober in ljubezniv.

Medtem smo dosegli Frankfurt. Tokrat se je Mednarodni agenciji zazdelo, da bi na
povratku lahko povedal kaj zanimivega o Sudanu. Temu se je reklo debriefing. Pot me je
zato vodila še na Dunaj. Naneslo je, da mi je vozna karta v Frankfurtu do Dunaja naklonila
letalsko družbo Delta Air Lines in s tem tudi ameriške šege in obièaje. V dolgi vrsti smo
èakali na letališèu pred okencem, kjer naj bi vozno karto zamenjal za kartonèek, s katerim
te spuste v letalo. Amerikance je skrbela varnost, zato sem bil, kot vsi ostali, še pred
okencem zaslišan.

“Ste ves èas, ko ste na letališèu, opazovali svojo prtljago?”
“Sem.”
“Je v vaši prtljagi kaj, kar ni vaša last ali kar vam je kdorkoli dal?”
Tako sem odgovarjal na niz bistroumnih vprašanj, ki naj bi odkrila, èe morda ne nosim

s seboj atomske bombe. Ampak nazadnje so me le ujeli.
“Imate s seboj orožje ali kaj, kar bi lahko uporabili kot orožje ali kaj, kar je na izgled

kot orožje?”
Pri Dindirju sem se opremil z nožièki za odpiranje pisem. Bili so lepo izrezljani iz

kameljih reber in na gornji strani je vsak nosil èredo kamel. Enega sem imel celo v žepu.
Edina slaba stran nožièa je, da se lahko polomi ob odpiranju malo trše ovojnice ali pa se
zdrobi že ob padcu na tla. 

“Imam nekaj, kar je skoraj orožje, je na izgled kot orožje, vendar bi komurkoli težko
kaj škodoval.” Izvlekel sem nožiè iz žepa in mu ga pokazal. “Imam pa še dvanajst takih,”
sem priznal. 
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Varnostnik nožièa ni pregledoval; verjel mi je na besedo. Zaslišanje je bilo konèano.
Ponovili so ga vnoviè, ko smo vstopali v letalo. Tako sem zelo varno priletel na Dunaj in po 
obisku Agencije enako varno tudi v Ljubljano, èeprav so poslej mojo prtljago preverjali le z 
rentgenom, mene pa s piskajoèimi vrati. 

Mongolija

“Prav rad grem v Mongolijo. Ljudje so prijazni in vneti za delo, pokrajina je èudežna in 
slabo se je. Težko mi boste verjeli, ampak natanko to je kombinacija, ki mi je všeè,” je bil
moj odgovor na vprašanje, èe bi šel tretjiè tja. Vprašala je IAEA, Mednarodna agencija za
atomsko energijo. 

Prviè
Zaèelo se je že leta 1982. Takrat mi je enako vprašanje zastavil prijatelj Joe v imenu

Agencije. Tedaj sem o Mongoliji vedel le, da je daleè in da je nekoè rodila Džingiskana.
Ker sem želel zvedeti veè, sem privolil. 

S prijateljem sva takoj zaèela kovati naèrte. Marsikaj bi se dalo narediti, èe bi imeli...
Napravimo spisek, kaj vse bi rabil. Pošta do Mongolije hodi dolgo, torej bi bilo morda
pametno, da nosim vse potrebno kar s seboj. IAEA je odobrila dodatnih dvatisoè dolarjev za 
elektronske komponente. Takrat je bilo 2000 dolarjev kar precej denarja. Dobil sem naslov
svojega bodoèega sodelavca v Ulaan Bataarju in mu pisal: Dragi Lodoj, obogateli smo.
Pridi me èakat na letališèe in pripelji s seboj nekaj krepkih mož, da bomo nosili robo, sem
se pošalil na koncu. 

Zaèeli so prihajati papirji. Navodilom, kaj naj bi v Mongoliji poèel in kako je treba
pripravljati poroèila, so bili priloženi napotki, kako priti tja in kako tam živeti. Vize tedaj
nismo rabili. Naše oblasti so požigosale potni list, èeš da potuješ tja službeno. Naèelno je
pot do Mongolije preprosta. Iz Ljubljane greš natanko proti vzhodu za šest sonènih ur,
oziroma obkrožiš èetrt zemeljske krogle. 

Vstopim v Rusijo in izstopim, a sem še vedno noter  
V praksi je bila stvar drugaèna. Ljubljana je bila še brez primernih mednarodnih

letalskih povezav. JAT je redno upravièeval svoje ime (joke about time = vic o èasu). Da bi
se mu izognil, sem se z vlakom odpeljal do Beograda in z Aeroflotom nadaljeval pot do
Moskve. Na Šeremetjevu stojim v vrsti pred uradnikom, ki usmerja èloveški promet. Potnik 
pred mano se pogaja, da bi smel v mesto, saj ima do naslednjega poleta v Bangkok še deset
ur. Ne bo niè, usmerijo ga v tranzitno èakalnico. Malo sem škodoželjen. Prav mu je, zakaj
pa ne zna rusko. Meni se kaj podobnega ne bo zgodilo. 

“Pradalžaju rejs v Mangoliju. Mne tože tuda,” pojasnim in skušam slediti predhodniku.
“Ne, ti greš pa sem.” Napotil me je prek pagraniènikov in tamoznikov v matjuško Rosijo.
Izpolnil sem potrebne papirje in èakal dvakrat v vrsti,dokler nisem dobil žiga (vhod) 
v potni list in sem bil potemtakem noter, èeprav nisem želel tja. Tam sem želel rešiti
uganko. Poiskal sem Inturistov urad in povprašal mlado dekle, ki je razsodilo: “Je bil paè
cepec. Ampak raje pohitite spet nazaj.” Vnoviè sem izpolnjeval papirje in èakal pred
hišicami in bil èez dve uri spet približno tam, kjer sem bil zaèel; z žigom  (izhod) v
potnem listu. Prišel sem natanko dovolj zgodaj, da sem poklepetal z nekom, ki se je iz
Mongolije ravno vraèal. Bilo je 21. junija in pred tednom je tam še snežilo. 

Ko so nas povabili v letalo, smo se vsi pognali nanj. Veljalo je namreè :"Zanimajte
ljuboe kreslo. Sedi kamor hoèeš" Polet je bil v znamenju Aeroflotovih neolupljenih
kumariènih rezin in mrzlih pišèancev. Letalo je stopilo v Omsku še na požirek bencina, si
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opomoglo in že smo se bližali Irkutsku. Spet ven in mimo obmejnika, ki je vdrugo pritiskal
v naše potne liste žig: ÂÛÕÎÄ (izhod). Èudno, saj so nas že v Moskvi poslali ven.

Prihod v rdeèe mesto z rdeèimi ljudmi 
Še dobro uro proti jugu je Ulaan Baatar, kar pomeni Rdeèi junak. Zdrsnemo po

pristajalni stezi. Birokracija na meji se še ni dosegla nivoja razvitih dežel, zato sem hitro
mimo. Pri izhodu me prièakujeta dva Mongola. Lodojsamba je droben, a žilav in okreten
štiridesetletnik. Prijazne temne oèi, široke liènice in lica, skozi katera presevajo živordeèe
kapilare. Pozneje so mi povedali, da je to znaèilnost vseh prebivalcev visokih gora. Lodoj
se je rodil na Altaju, pogorju s štiritisoèaki, kakšnih 1500 kilometrov vzhodno od Ulaan
Baatarja. Mongolija je majhna dežela le, kadar jo gledaš iz Evrope. Ko zaèneš hoditi po
njej, se zaveš njene brezmejnosti. Lodoja spremlja mladeniè, ki se predstavi kot Ulaan-khuu 
- Rdeèi deèko. Ni še dolgo, kar je konèal univerzo. Iz njega seva mladostna zagnanost.
Dobro bomo sodelovali. 

Pred letališko zgradbo nas je èakal pravi avtobus. Le nas tri. Ne vem, ali zaradi mojega
sporoèila, da bomo, bogati kakor smo postali, prevažali svoje bogastvo, ali pa preprosto
zaradi tega, ker je Univerza premogla en avtobus in en osebni avto. Ko prvi odliènik rabi
avto, naslednjemu odlièniku preostane le še avtobus. 

Do mesta je morda deset kilometrov. Avtobus golta ozko asfaltno stezo, položeno prek
živozelenih travnikov, ki se na desni vzpenjajo v poboèje. Levo se po planjavi vije reka. Ko 
jo preèkamo, izvem, da je to reka Tuul. Zrak je kristalno prozoren. Pogled bi segal v
neskonènost, èe ne bi zadel ob hribovje v daljavi. 

Mesto je zelo zraèno. Široke ceste, redko posejane zgradbe, marsikaj nezazidanega.
Mimo ogromnega trga s spomenikom Sukha-baatarju, Sekiri-junaku, prvemu predsedniku,
dosežemo univerzo. Pred njo je spomenik drugemu predsedniku Chorloogiinu Choibalsanu. 
Moji prijatelji ga niso posebno cenili. Ravnal se je po Stalinu in pomagal mnogim
sodržavljanom na drugi svet. Zdi se, da so Mongoli bolj varèni s predsedniki kot so bili
predsedniki z svojimi državljani. Od leta 1921, odkar so za Sovjetsko zvezo postali druga
komunistièna država, so odrabili šele dva, Cedenbal je tretji. To oznanjajo ogromni panoji,
ki smo jih sreèali. Na nekaterih se drug drugemu smehljata Sukha-baatar in Lenin, na
drugih spet si s pogledi izmenjujeta pomembna sporoèila Brežnjev in Cedenbal. 

V laboratorijih sem spoznal še nekaj bodoèih sodelavcev. Bil sem zadovoljen; dobro
bomo lahko delali. Hitro se je bližal veèer, ko so me vselili v študentski dom. Tedaj je
premoglo mesto v glavnem dva hotela. Najimenitnejši, z enakim imenom kot mesto, je bil
polno zaseden. Sicer pa bi z dnevnico Združenih narodov dvestotih tugrikov težko plaèal
kaj veè kot sobo tik pod streho, èe bi hotel še kaj jesti. Hotel je bil paè namenjen petiènim
dolarskim kapitalistom ali pa uglednim gostom, ki jim je raèune poravnavala država. Drugi
hotel je bil Bajangol. Cenejši, toda brezupno poln. Tri poletne mesece je namreè v
Mongoliji cvetel turizem. Deželo so obiskovale skupine ruskih turistov in Burjatov,
Mongolov, ki žive nekje v Sibiriji. Preostanek leta, mrzel kot je, ni bil vabljiv za turiste.
Zakaj bi potem zgradili veè hotelov, ki bi bili pretežno prazni? Podali smo se torej prek
razkopanih cest do študentskega doma. Plezanje èez kupe peska me ni motilo; iz gorate
dežele sem paè prišel v gorato deželo. Slaba stran razkopane ceste pa se je šele pokazala. Iz
pip v skupni umivalnici je tekla le ledena voda, sicer odlièna za pitje. Poletje so izkorišèali,
da zamenjajo dotrajane cevi toplovoda in ni kazalo, da bo zamenjava hitra.

Soba v študentskem domu je bila poceni. Za mesec dni bom plaèal nekaj sto tugrikov.
Torej jih ostaja vsaj 5500. Bomo pa bogati. Sicer pa je v drugem študentskem domu v
podobni sobi stanoval Lodoj z ženo in dvema punèkama. Ne morem se pritoževati.
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Koristno bi bilo, èe bi se nauèil pet najobièajnejših mongolskih besed. Naših prosim in
hvala nismo odkrili. Zelo koristna beseda pa je sanbajno. Z njo pozdraviš prijatelja, ko ga
sreèaš. Uporabiš jo pa le, ko ga sreèaš prvikrat. Morda izvira ta navada iz dejstva, da je
Mongolija ena najredkeje naseljenih dežel na svetu. Statistika postavlja le dva Mongola na
kvadratni kilometer. Zato najbrž sploh ni predvideno, da bi koga sreèal isti dan dvakrat in
zadošèa en sanbajno. 

O prehranjevanju
Drugi dan smo zaèeli z zajtrkom. Nekakšna gosta juha s prevladujoèim koštrunom me

ni preprièala. Da se živeti brez zajtrka.
Zato sem se hodil hranit v hotel Ulaanbaatar opoldne in zveèer. Bil sem torej bogat, 

dnevnice sem dobival v lokalni valuti, ki tako ali tako ni bila konvertibilna in je nisi mogel
zamenjati niti v rublje in hrana je bila poceni, zato sem lahko gostil še po dva mongolska
prijatelja. Težave so bile pri izbiri. Postregli so z jedilnikom, natiskanim na štirih straneh.
Veèina ponudb se je konèevala s pikami, ki naj bi vodile do cene, ampak cene ni bilo razen
pri treh ali štirih jedeh. Ko si naroèil prvo, je niso imeli. Èe si si zaželel drugo, je bil
odgovor enak. Tako z naroèanjem ni bilo težav: “Prinesite trikrat, karkoli imate...” Obièajno 
je bil to sesekljan zrezek iz ovèetine in nekaj na vodi kuhanega riža. Tri kosila ali tri veèerje 
so veljale kakih 30 tugrikov. 

Vèasih se je na jedilniku med hladnimi jedmi pojavila šunka. Ne vem, odkod je prašiè
zašel v deželo ovc in koštrunov . Obèasno so ponujali tudi ocvrto jajce. Nekoè sta se jajce
in prašiè sreèala na jedilnem listu. Kaj, èe bi šunko z jajcem? Zaèel sem pogajanja z
natakarico, ki je moj predlog odloèno zavrnila.

“Mar nimate šunke?” sem vztrajal. Razpolagali so s šunko. “Tamle pa nekdo je jajce.”
Seveda, saj ga je ona ravnokar prinesla. “In zakaj potem ne morem do šunke z jajcem?”

“Šunka spada pod oddelek z mrzlimi jedili. Jajca pripravljajo v oddelku za topla jedila.
Jasno?” Oba oddelka sta oèitno hotela ohraniti svojo samostojnost, kar je velevala tudi
hotelska ustava. Priziva ni bilo. 

Ampak nekoè je na jedilniku zablestel napis: “Zelenjavna juha”. In glej èudo, ko sem jo 
naroèil za oba prijatelja in zase, natakarica ni rekla: “Nimamo,” ampak je odhitela v kuhinjo 
in se vrnila s tremi polnimi krožniki.

V mastni vodi se je namakal kos kuhane ovce v družbi treh neolupljenih krompirjev, ki
so predstavljali zelenjavo. Pa tudi to smo preživeli.

Seveda pa je bila pot do tako imenitne postrežbe primerno dolga. Ogromna hotelska
jedilnica je bila predeljena. V veèji del si prišel skozi glavna hotelska vrata in mimo
recepcije, v manjši del pa skozi stranska vrata s stranske ulice. Manjši del je bil ponavadi
zaseden in pred vrati na cesti je èakala vrsta domaèinov, da pridejo do izpraznjenih miz. V
zaèetku smo se èakalcem nekajkrat s prijatelji pridružili, potem pa smo si drznili vstopati
skozi glavna vrata. Kmalu pa je prišlo do zapleta. V nedeljo zveèer, ko sva se s prijateljem
vraèala s potepa po okoliških hribih, so naju ustavili. “Ne strežemo veè.” “Kaj pa potem
poène tisti natakar?” sem vprašal. Hodeèemu dokazu s pladnjem v roki ni bilo mogoèe
oporekati in nazadnje so me spustili v dvorano, prijatelja pa zadržali. Mogoèe ni bilo lepo,
da sem ga takorekoè izdal, ampak od zajtrka nisem jedel nièesar veè in tudi v svoji sobi
nisem premogel niti drobtine, laènega prijatelja pa je prièakovala skrbna žena.

Naslednji dan sem v laboratoriju na univerzi na glas razmišljal o dogodkih prejšnjega
veèera:

“Kmalu bom moral napisati poroèilo o delu, ki ga bo poslala Mednarodna agencija vaši 
vladi. Napredujemo dobro in naredili bomo veliko. Morda bi lahko naredili še veè, èe pri
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vas ne bi vladala rasna diskriminacija. Èudno, da na kaj takega naletimo v komunistièni
državi...” 

Ko sem šel opoldne s prijateljema na kosilo, nas je v veži prièakal hotelski direktor,
izroèil mi je prepustnico za štiri osebe in povedal, da imamo odslej stalno rezervirano mizo. 
Na tej mizi je stala zastavica Združenih narodov in vsaj pri tej mizi odtlej ni bilo veè rasne
diskriminacije. 

Izlet
“Pripravi se, jutri gremo na izlet, ” je oznanil Lodoj. Bila je sobota. Mongoli so med

zadnjimi na svetu uvedli petdnevni delovni teden. To niti ni bilo slabo. Kadar delaš na
tujem, je teden naokoli kot bi mignil. Vleèejo pa se sobote in nedelje, kadar je mesto
preveliko, da bi mu ušel. 

Izleta smo bili deležni vsi tujci, ki smo tedaj pomagali na univerzi. Univerza je
premogla celo lektorja za anglešèino, pravega Angleža, ki si je oèitno tudi zaželel spoznati
potomce Džingiskana. Vsakega od nas so spremljali domaèi sodelavci, tako da je bil
avtobus poln. Blizu izhoda iz mesta smo se ustavili pri cestni policiji, ki je preverjala
papirje. Asfalt se je umikal kamniti poti, nazadnje cesti ni bilo povsem jasno, kam naj se
napoti. Prek orumenelih travnikov se je vilo kar veè kolesnic, ki pa so se kasneje spet
združile. Tla so trdna, na granitni podlagi je nekaj suhe zemlje, tako da si lahko privošèiš
vožnjo kjerkoli. Peljali smo celo prek plitvega reènega korita, da je brizgalo izpod koles.

Rahlo valovita, z redko travo pokrita pokrajina se je zaèela gubati. Zapeljali smo v eno
izmed gub. Bregova na obeh straneh sta se dvigala vse višje. Na grebenih so vzrasla
drevesa. Vstopali smo v dolino, ki se je bolj in bolj zapirala. Pred nami je zazelenel gozdiè.
Dosegli smo kraj, ki mu pravijo Sto dreves. Avtobus je opravil svoje. Žal je dolina, ki je
veljala za narodni park, zaèela kazati zaèetke turizma. Lahko bi si ogledali enosobni muzej
in jurto, mongolsko prebivališèe, pol šotor, pol okroglo kolibo, vendar me je vleklo naprej.
Z mano sta bila Lodoj in Ulaan-khu. Dolina se je konèevala z ruševinami. Nekoè je stal tu
budistièni samostan, ki je bil z menihi vred napoti revoluciji. Ulann-khuju, mestnemu
otroku, je pošla sapa medtem ko sva se z Lodojem zagrizla v skalno strmino. Niè hudega,
tako ali tako se vrneva. Vzpenjava se prek granitnega roba. Temnosivi kamen, ki deluje
moreèe, kadar je osamljen, se krasno ujema s travo in redkimi macesni, skozi katerih veje se 
modri mongolsko nebo. Z Lodojem se kar nisva mogla ustaviti. Kaj je za naslednjim
robom? Kaj, ko bi pogledala še prek bližnjega sedla? Bi se povzpela še do naslednjega
granitnega stolpa? Po nekaj urah sva se po drugi poti spustila prepotena in zasopla, a
zadovoljna, spet do izhodišèa. 

Nedelja je bila imenitna. Mongoliji sem odpustil ovèetino in riž.
Na izletu sem spoznal dva Moskovèana, ki ju je bratska pomoè posodila Mongoliji za

nekaj mesecev. Delila sta si sicer krasen apartma v hotelu Ulaan Baatar, ker pa je zanju
skrbela le Mongolija, sta imela precej manj tugrikov kot jaz, saj so zame skrbele vse dežele
sveta. Veèkrat smo klepetali pod zastavico Združenih narodov, ki sem jo prislužil s svojim
razmišljanjem o rasnem razlikovanju.

Kako vstopiti v Partijo? 
“Ja bespartijnij,” je Vadim nekoè zaèel svojo izpoved. “Nisem partijec. Ampak bi

skoraj bil. Najprej sem bil zaposlen na akademiji in po nekaj letih se jim je zazdelo, da sem
dober delavec in zanesljiv državljan. Postal sem partijski kandidat. Èas je tekel in povabili
so me z univerze, da se preselim k njim. Partijskemu odboru na akademiji to ni bilo všeè.
Tovariš, domovina te potrebuje tukaj. Èe nas izdaš, nisi vreden, da te partija sprejme v
svoje vrste. Kar pojdi, pa ti napišemo tako karakteristiko, da te nikjer veè ne bodo sprejeli v
partijo...”
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Vadim je pa kljub temu šel in bil slabo zapisan. Èas je tekel in tovariši na univerzi so
spoznali, da je Vadim boljši od svoje karakteristike. Spet je postal kandidat za sprejem.
Bližal pa se je konec leta. Partija je tehtala svoje letne uspehe in neuspehe in ugotovila, da
je letni plan sprejemanja novih èlanov - inteligentov že dosežen. Èe bi Vadim ne bil
profesor, ampak drvar ali rudar, bi se zanj še našel prostor. Tako pa bi njegov vstop porušil
predpisani sestav èlanstva. In spodletel je tudi drugi poskus, vendar Vadimu ni bilo videti,
da bi to kaj hudo obžaloval.

Zgodba se mi je zdela zabavna, èeprav težko verjetna. Ko sem prviè sreèal prijatelja
Leva, Rusa in partijca, sem ga vprašal za sodbo. 

“Drži. Ampak Vadimu oèitno ni bilo do sprejema. Èe bi mu kaj bilo, bi našel nekje
drvarja in rudarja. Skupaj bi vstopili v partijo in tako ohranili njen sestav.” 

Ilf in Petrov sta imela prav. Nekoè so jima namreè oèitali, da si svoje zgodbe kot
humorista izmišljata. Branila sta se, da se takih zgodb sploh ne da izmisliti. Èe bi si jih, bi
bile veliko manj smešne. Zanju piše zgodbe življenje samo... Zgornjo zgodbo pa je napisalo 
življenje zame.

Vadim je dobro poznal Jugoslavijo. Posebno je cenil naše sadne sokove. Nekoè se je
torej z vlakom vraèal z obiska pri nas. Meja, carina. Sokolje oko carinika takoj odkrije na
polici nad Vadimom škatlo z obetajoèim napisom SANYO. 

“Kaj prijavljate?” Vadim je skromno prijavil osebno prtljago in predal cariniku
izpolnjen obrazec. 

“In kaj je to nad vami? ” 
“Škatla. Saj jo lahko pregledate.” 
Carinik je pogledal vanjo in zmajal z glavo: “In ti, nesreènik, si za to porabil devize?”

Škatla je bila namreè polna sadnih sokov. Kaj hoèemo, taka je paè ruska duša. Saj je bil tudi 
Prokofjev zaljubljen v tri oranže...

V študentskem domu sem preživel le prva dva tedna. Nekoè se je vlilo kot iz škafa in
tudi po uri nehalo. Ko sem se vrnil domov, me je èakala poplava. Iz odprtega kovèka, ki
sem ga imel na mizi, sem lahko izlil vodo, ki je vdrla skozi streho. Sobo sem imel namreè v
najvišjem nadstropju. Naslednji dan so me prijatelji preselili v hotel Altaj, ki je bil
pravzaprav samski dom za ruske delavce. Postiljal sem si sam, vsak teden so mi zamenjali
rjuhe in brisaèo. Soba je bila nekje v sredini, torej sem bil varen pred vodo od spodaj in
zgoraj. Do univerze je bilo peš dvajset minut in morda dvakrat dlje, èe bi èakal avtobus. Še
vedno pa sem bil bogat. 

Lodoj pa se je dežja vedno razveselil. 
“Kako lepo dežuje. Zeleno travo bodo jedli naši koštruni in rejeni bodo jeseni...” 
Delo v laboratoriju je dobro napredovalo. Lodoj je prišel v mesto z Altaja. Ko je konèal 

srednjo šolo, so oblasti ugotovile, da je bister in so ga poslale naprej študirat. Po diplomi je
delal še vrsto let v Dubni, v ruskem raziskovalnem inštitutu, kjer se je ukvarjal s fiziko
delcev velikih energij. Karkoli drugega bi Mongoliji bolj koristilo. 

Pokušamo altajske piškote…

Mama je ostala na Altaju. Vse mame sveta pa rade razvajajo otroke s piškoti. Tako je nekoè 
tudi v Lodojev poštni predal prispel zavoj. S pošte ga je Lodoj prinesel naravnost v
laboratorij. Piškoti altajske izvedbe niso bili podobni našim. Èe sem Lodoja prav razumel,
mešajo nekakšno moko z ovèjim mlekom in vse skupaj suše na vroèem soncu visoko v
hribih. Tam, na prostem in na prepihu, so taki piškoti najbrž povsem dostojni piškoti.
Vsekakor so svobodoljubni. Utesnjeni v laboratoriju so se oèitno slabo poèutili. Hoteli so
uiti, a niso mogli iz zaprtega prostora. Napolnili so prostor in nam niso dali dihati. Lodoj je
piškote prijazno ponujal naokoli. Užalil bi ga, èe bi odklonil. Piškot je bil trd kot granit. V
ustih se je moral razmoèiti, preden ga je bilo varno zaèeti gristi. V Ulaan Baatarju sem videl 
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precej domaèinov, ki so se jim blešèali v ustih srebrni zobje. Morda so bili namenjeni
grizljanju altajskih piškotov, ali pa so bili že posledica grizljanja.

Zveèer se je Lodoj odloèil, da s piškoti razveseli svoji dve hèerki in laboratorij je poslej 
pripadal spet samo nam.

Priprave na vstop v boljše kroge
Enkrat sem se pa celo v Mongoliji odlièno naveèerjal, in sicer na jugoslovanskem

veleposlaništvu. Zgodba se je zaèela že pri pristanku. Ko sem jo mahal s potnim listom v
roki mimo obmejnika, me je nekdo nagovoril. Sekretar jugoslovanske ambasade je
prièakoval obisk in ker sem imel jugoslovanski potni list, bi utegnil biti pravi. Seveda nisem 
bil. Malo sva vseeno poklepetala, tako da si je zapomnil, da bom naslednja dva meseca
delal na univerzi. Èez mesec je pozvonil telefon in povabljen sem bil na veèerjo. Povabilo
me je spravilo v zadrego. To bo moja prva veèerja na kakšnem veleposlaništvu. Skušal sem
se spomniti, kaj sem nekoè bral v imenitni knjigi iz leta 1925 o vedenju v boljših krogih.
Najprej šopek. Bi kje našli kakšno rožo, sem vprašal Lodoja. Lodoj je dobil rektorjev
blagoslov za uporabo univerzitetnega avtomobila in sredi poletja smo se odpeljali nekam,
kjer so gojili v toplih gredah poleg kumar tudi nageljne. Lahko jih nekaj dobimo. Bi jih
lahko plaèali? Seveda, le na upravo morate. Z dobavnico za pet nageljnov so nas usmerili
na drugo stran mesta. Z avtom sploh ni bilo predaleè. Dobavnici smo dodali primerno
število tugrikov in v zameno dobili drug papir. Ko smo se s tem dosegli spet vrtnarijo, je
bila ta še vedno odprta in nageljne so še vedno imeli. Èe si dobro pouèen, èe razpolagaš z
avtom in imaš tolmaèa, prideš do šopka prej kot v pol dneva.

Zakaj ima jopiè prednost pred hlaèami?
Ob treh popoldne sem bil obisku že nevarno blizu. Ker nisem imel ogledala, sem se

ovohal. Z lahkim jopièem in hlaèami smo si delili usodo že peti teden. Sebièen kot sem bil,
sem se medtem že nekajkrat okopal, obleki pa tega še nisem privošèil. Operimo torej jopiè,
ki je bliže nosovom kot pa hlaèe. V sobi sem imel umivalnik. V sobi sem imel okno. Skozi
okno je sijalo sonce. Opran jopiè je bil kmalu imenitna zavesa v odprtem oknu. Za hlaèe
zaenkrat ne bi bilo prostora. Jopiè je bil suh ob petih. Primerjava med jopièem in hlaèami je
izpadla izrazito jopièu v prid. Enakost je vrlina socializma; operimo torej še hlaèe. Sonce,
oèitno napojeno že od jopièa, je pilo vodo iz hlaè dosti poèasneje. Tako je ostalo nekaj vode 
še zame, ko sem zlezel v hlaèe ob sedmih zveèer. Ko sem prikorakal do veleposlaništva pol
ure kasneje s suhimi hlaèami in s šopkom v roki, sem pogrešal služkinjo s pladnjem, kamor
naj bi položil svojo posetnico, kakor me je pouèila knjiga. Niè ne de, tako ali tako sem bil
brez posetnice. Takoj nato je pozvonil še predstavnik Generalexporta, ali neèesa podobnega 
in zbrani smo bili vsi Jugoslovani mongolske prestolnice. Bilo nas je kar pet. 

Veèerja, ki jo je pripravila veleposlanikova žena, je bila preèudovita. Pojavil se je
peèen pujsek, pa peèene paprike in poèutil sem se kot v Beogradu v Palilulski kazini. 

“Odkod vam vse te dobrote?” sem vprašal in izvedel, da so kitajske. “Kadar vsega
zmanjka, odletim na trg v Peking, saj je samo dve uri leta v eno smer. ” Sicer dobra ideja,
toda ni kazalo, da bi jo lahko sam uporabil. 

Zanimalo me je, kako sicer žive. Dva poletna meseca, kot je doletelo mene, je prav
prijetno - ampak nekajletni ambasadorski mandat? Res, veleposlanikovi ženi je bilo
dolgèas. Prebrala je nekajkrat vse knjige, kar jih je prinesla s seboj in kar si je mogla
izposoditi pri ženah drugih poslanikov in posodila vse svoje knjige ženam drugih
veleposlanikov.

Veleposlanik je pravil, kaj se jim je zgodilo nekoè na zimskem izletu. Avto je sicer
vžgal, potem ko je nekaj èasa stal, le peljati ni hotel. K sreèi je družba premogla še en avto,
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s katerim so se vsi skupaj vrnili v mesto. Posreèilo se jim je najti vleèno službo, ki je
upravièila svoje ime. Naslednji dan so privlekli onemogli avto pred ambasado. Kolesa se
niso hotela vrteti, ker jim je hud mraz prikoval zavore. Vleènikov to ni motilo. Ko je cesta
pohrustala avtu plašèe, se je lotila še platišè.

Mongolija zna biti mrzla dežela. Kadar pade v prestolnici temperatura pod -30 stopinj,
zapro osnovne šole. Na Altaju so bolj žilavi. Osnovnošolci tam so rešeni pouka šele pri - 40 
Celzijevih stopinjah. 

O rusko - mongolskih odnosih
Nazadnje je stekel razgovor o politiènih vprašanjih. Ambasadorja je zanimalo, kako se

kaj razumejo Rusi in Mongoli. Razložil sem mu, da po mojih podatkih pijani Mongoli ne
marajo Rusov, medtem ko za trezne ne vem. Prijatelji so me namreè že prvi dan svarili, naj
ponoèi ne kolovratim sam naokoli. Kakšen pijan Mongol naj bi me imel za Rusa in se
spravil name. Res pa je, da pijanih Mongolov nisem sreèal ne podnevi ne ponoèi. Res je
tudi, da so prijatelji pretirano skrbeli zame. Sicer pa sem bil takšnih skrbi deležen v
marsikateri deželi. Èe ti pošljejo na pomoè eksperta IAEA, si ga bil tudi dolžan vrniti, pa
èeprav zato prizadeneš njegovo svobodo.

Tudi Cedenbalove soproge, Rusinje, Mongoli niso ljubili. Prestolnica je premogla
prgišèe volg, ki so prevažale odliènike. Gospe Cedenbal volga ni bila dovolj. Zanjo so
morali kupiti mercedes. Bil je menda edini v Mongoliji. 

Pozno ponoèi sem odkorakal domov ne da bi me sreèal kak pijan in zato nevaren
Mongol. 

Kako se iznebiti tugrikov?
Še vedno me je peklilo, da sem prebogat. Kljub skupnim veèerjam in kosilom mi je

ostajalo po sto tugrikov na dan, medtem ko je bila prijateljeva meseèna plaèa menda takrat
800 tugrikov. Res pa je, da si dobil za pet tisoè tugrikov jurto, mongolski stan na deželi.
Deliti denar, ne da bi koga prizadel, ni lahko. Veljalo me je kar precej razmišljanja, preden
sem si zasnoval dvogovor, ki je potem tekel takole:

“Se strinjaš, Lodoj, da sva kot brata?” Lodoj je bil ljubezniv in se je strinjal.
“Med brati je ponavadi eden starejši od drugega. Drži, da sem jaz starejši brat?” Lodoj

bi grdo lagal, èe bi to zanikal. 
“Lepo je, èe mlajši brat starejšega spoštuje in uboga, mar ne?” Tudi zdaj je Lodoj

pritrdil. Past se je zapirala.
“Kaj praviš, si dobra brata delita vse, kar imata?” Lodoj je bil lepo vzgojen in kralj je

bil ujet. Sledil je mat v dveh potezah:
“Tole pa ni veè vprašanje, ampak ukaz starejšega brata. Izbiraj!” Potegnil sem šop

bankovcev iz žepa, jih razdelil na dvoje in ponudil Lodoju. Kaj je mogel; toplo se je
nasmehnil, vzel enega od šopov in mi po bratovsko stisnil roko. 

Nekega dne pa je bil za Lodoja praznik. Preselili so se iz sobice v študentskem naselju
v novozgrajeno stanovanje v bloku blizu univerze. Pravzaprav v pol stanovanja. Trosobno
stanovanje so si delili z družino kolega. Vseeno je selitev pomenila zanje napredek. 

Nek drug univerzitetni sodelavec, ki pa se je selil v stanovanje iz jurte, je razmišljal
takole: “Mi, mlajši, se bomo že privadili. Ampak kako bo mati, ki je že v letih, lahko
preživela v tem hladnem kamnu, ko je pa navajena tople jurte? ”

Razkošje hribov
Z novim bratom sva jo ob nedeljah pogosto ubrala v hribovje južno od mesta. Sredi

mesta si vstopil v avtobus z napisom Zaisan in se za pol tugrika odpeljal mimo Razstave
dosežkov narodnega gospodarstva in Pionirskega parka prek reke Tuul. Nato še mimo
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otroške bolnice, ki je samevala ob vznožju hribovja in še kak kilometer do konène postaje z
nekaj razsutimi barakami. Od tam se je zaèel vzpon na greben, ki se je podkvasto vlekel
proti jugu. Na poti prav spodaj sva preèkala travnik, ki je bil na gosto posut z našimi
planikami. Više gori jih nisem veè izsledil. Nekje levo v dolini je stala Cedenbalova daèa,
ki se je je veljalo izogibati. Daleè nekje na desni so imeli Rusi svojo radarsko postajo, kjer
tudi niso ljubili gostov. Sicer pa je bila pot odprta na vse strani. Zapisal sem hribovje.
Upam, da mi tega vzpetine niso zamerile, saj so merile prek dvatisoè metrov. Povsod hodiš
po redkem gozdu, ki rahlo spominja na Pokljuko, sem pa tja se prebijaš prek razdrapanih
granitnih polj in vèasih èofotaš po moèvirskem mahu, ki mu noèe biti konca. Le dvakrat se
dvigne pred tabo povsem gol vrh, sestavljen iz nametanih zaobljenih granitnih blokov,
težkih tudi po deset ton. Èe se znajdeš, lahko skozi odprtine med bloki dosežeš celo drugo
stran grebena. Sem in tja so zaplate zemlje z viharniki, osamelimi drevesi, ki bijejo boj za
preživetje. Svet, ki oèara s svojo razliènostjo. Šest do osem ur doživljajev v popolni samoti.

Pohod mi je bil zelo pri srcu, zato sem ga ponavljal, kadarkoli je bila prilika. Pot je bila 
samotna, le vèasih sem sreèal ruske skupinice, ki so se, podobno kot jaz, zatekale ob
nedeljah v okoliške hribe. Nekoè se mi je nekaj Rusov pohvalilo z gobami, ki so jih našli
spotoma.

»Èe jih najdem tudi sam, se sreèamo zveèer v bolnici,« sem napovedal, a so me le grdo
pogledali. Sam se z mongolskimi gobami ne bi hvalil, saj sem spoznal že mongolske
koprive, ki pa so bile našim podobne le bolj od daleè. Na prvem izletu me je Lodoj ob
nekem zelenem grmièku namreè posvaril:

»Pazi, tole so pa koprive.« 
»Že vem,« sem odgovoril in se praskal po meèih. 
Sem pa tja se nama je pridružil tudi Ulaan Khu, bolj iz vljudnosti kot iz sle po

raziskovanju. Nekje na poti sem izzivalno vprašal: »Kaj je boljše, elektronika ali hribi?«
Khu, mestni otrok, se je odloèil za elektroniko, Altajec Lodoj pa za hribe. Seveda sem

pritrdil Lodoju. Na povratku, malo pred Zaisanom, smo naleteli na preseneèenje. Nekaj dni
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prej je deževalo, zato se je po dnu doline lesketal med kamni droban srebrni trak. Mik
zelene trave ob bregovih so že pred nami odkrile tri krave, edine, ki sem jih videl v
Mongoliji, kraljestvu dvanajstih milijonov ovc. 

Vsi trije smo se v potoèku osvežili, nato pa sedli v zeleno travo. Pravzaprav ne ravno
vsi trije. Ko smo nazadnje vstali, si je Khu otipaval zadnjico, odkoder mu je nekaj
odpadalo, in raziskoval svoj bivši sedež. Z Lodojem sva se spogledala in se zasmejala.
Ulaan Khu se je izpopolnil v naravoznanstvu. Spoznal je namreè kravjek, k sreèi skoro suh.
Kljub temu, da se je vse skupaj zgodilo v dolini, ne verjamem, da mu je dogodek poveèal
naklonjenost do hribov.

Tudi sam sem se nekaj nauèil. Mongolske koprive imajo dosti ožje liste od naših
domaèih, peko pa enako moèno, medtem ko med kravjeki mongolskih in slovenskih krav ni
bistvene razlike.

Porabimo še zadnje tugrike
Za nekaj sto preostalih tugrikov se nam je posreèilo najeti ruski džip s šoferjem za ves

dan. Da bi se šoferju prikupil, sem mu dal valjast zavitek finih cigaret pri katerih je tobaèni
list zamenjal papirni ovoj. Šofer je poskusil eno, se namrdnil, jo odložil, in menda izjavil,
da so take za otroke. Potem je segel v levi žep in izvlekel prgišèe tobaka. Iz desnega žepa je 
potegnil èasopis, ga odtrgal zajeten kos in si napravil tovarniški dimnik, kamor je nabasal
tobak. Tudi kadilo se je kot iz tovarniškega dimnika. Odpeljali smo se v Terelž.

Terelž je letoviški kraj med hribi kakih 80 kilometrov oddaljen od Ulaan Baatarja. Po
nedavno asfaltirani cesti smo se mu hitro bližali. Na prvem postanku so me prijatelji
pospremili nekam v breg in mi pokazali rudnik, kjer so nekdaj Kitajci iskali kristale kamene 
strele. Mongoli se za kaj takega niso nikoli ogrevali. Rudnik je predstavljalo šest lisièjih
lukenj, ki so vodile po nekaj metrov pod zemljo. Malo dlje smo se ustavili ob ogromni èredi 
konj. Bilo jih je kakih petsto. Tedaj je namreè vzhodnonemška filmska ekipa snemala film z 
divjega zapada. Mongoli so prispevali pokrajino, konje in Indijance. Tudi Jugoslovani smo
bili zastopani. Postavni Beograjèan Gojko, zelo priljubljen med damami vzhodnega bloka,
je bil Vinetu ali nekaj podobnega. Drugi igralec, ki smo ga klicali Beli, je bil tudi v filmu
njegov prijatelj. Ker mu je scenarist predpisal nesreèno smrt precej pred koncem filma, je
moral igrati truplo, ki ga njegov prijatelj tovori na konju, da bi ga dostojno pokopal v rodni
zemlji. Oba igralca sta si delila apartma v hotelu Ulaan Baatar in Beli je imel precej dela, da 
je varoval Gojka pred obleganjem hrepeneèih obèudovalk. 

Terelž je tedaj premogel veè mladinskih domov in dva sindikalna doma. Onkraj se je
zaèelo brezpotje. Džip je pokazal kaj zna. Prevozili smo nekaj položnih hrbtov in se po
dolini onkraj vrnili v mesto.

Proti koncu misije si je prijatelj Dahlsuren z univerze vbil v glavo, da mi mora
priskrbeti za preostanek mojih tugrikov nekaj trdne valute. Ta trdna valuta naj bi bilo okoli
štirideset rubljev. Vendar pa zamenjava ni tekla preprosto. Dahlsuren se je spomnil, da je
eden od njegovih nekdanjih uèencev minister. Obiskal ga je in izprosil odobrenje za
zamenjavo. Potem smo šli menda dvakrat v državno banko, kjer smo ob podpori moènih
papirjev dobili rublje.

Dva meseca sta hitro minila. Sodelavci so me pospremili do letališèa in do pregleda
potnih listov. Potem sem še dve uri èakal, da je priletelo letalo. Pred vkrcanjem, ko sem se
še zadnjiè ozrl po hribih naokoli, sem opazil sodelavce, ki so mi mahali od letališke ograje,
kjer so na vroèem soncu èakali ves èas. Zavedel sem se, da smo postali trdni prijatelji.
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Na poti domov spoznam B.Shawa 
Pri poletu do Moskve sem se seznanil z B. Shawom iz Doline mlinov v Kaliforniji. To je
oznanjal napis na njegovi prtljagi. Pri tehniènem pristanku v Omsku me je nagovoril in se
hotel predstaviti. Prehitel sem ga:

“Že vem, vi ste Bernard Shaw.”
“Ne, ampak Bernard Shaw je bil moj stric.” Potem se je Bernard, ki je bil Bruce,

odpovedal stricu in se zaupal mojemu vodstvu. Bal se je namreè, da ne bo veè našel nazaj
na letalo, s katerega so nas zaèasno razložili. Verjamem, da se je bilo Amerièanu težko
znajti v prostorih, kjer so ga z vseh strani pozdravljali le napisi v cirilici. 

V Moskvi pa sva se skupaj lotila carine. Bruce je prijavljal kar dve puški in nekaj
rogovij, ki so še nedavno krasila mongolske jelene. Ruski cariniki so bili celo bolj v zadregi 
kot Bruce. Treba je bilo najti dežurnega vetererinarskega inšpektorja, ki je preuèil
mongolske izvozne papirje in nazadnje spustil Bruca v Rusijo, da se ga iznebi naslednji dan. 
Za zahvalo sem si prislužil švicarski vojaški nož. 

Prenoèili so me na Šeremetjevu. Naslednji dan ob desetih me je Aeroflot zložil na
Surèinu tik pred odletom JATovega letala za Ljubljano. JAT zame ni našel prostora. K sreèi 
imamo še Niš-ekspres. Z avtobusom do železniške postaje ni daleè. Naokoli vogala do
avtobusne komande. Do ene, ko odvihra avtobus, preostane še nekaj èasa. 

“Palaèinke sa orasima,” sem si zaželel sladkorja, ki dela družbo orehom. 
“Danas nema, ali može pljeskavica, vešalice...” me je tešil natakar v sicer dobro

založeni restavraciji na avtobusni postaji.
Do veèera sem hrepenel po èem sladkem. Slednjiè sem doma. 
“Za veèerjo imamo rižoto,” je pojasnila žena in me èudno gledala, ko sem si prek kupa

riža in mesa naložil še plast marmelade.

Drugiè
Minilo je deset let. Mongolija si je zaželela teèaj iz jedrske elektronike in IAEA je

poslala pome in po Vojtecha Cudnyja, Poljaka, sicer pa doktorja elektronike, ki je delal na
varšavski univerzi. Veselil sem se svidenja s prijateljem. Precej let prej je bil udeleženec
medregijskega teèaja iz jedrske elektronike v Berlinu, kjer sem ga tudi spoznal. Kasneje
smo preživljali nekaj vroèih tednov v Bornovi, majhnem kraju blizu Izmira v Turèiji, kjer je 
tekel podoben teèaj, tokrat regijski. Tam je Vojtech, ki se je odlièno izkazal v Berlinu,
napredoval v asistenta. Na teèaju v Mongoliji bi si z Vojtechom delila predavanja in skupaj
skrbela tudi za praktièno delo. 

Sreèala sva se na severu Dunaja, v takoimenovanem UNO Cityju, v 23. nadstropju
stolpa A v pisarni Big Joea. Potem se je zaèelo tekanje. Stolp C, deseto nadstropje.
Potovalna agencija COSMOS v pritlièju glavnega stolpa, poslovalnica banke Creditanstaldt
nadstropje višje, stolp B, 6 nadstropje...Nekje je sedel tudi Teodor Èernigoj, sin Avgusta
Èernigoja, našega slikarja in tržaškega rojaka in rekel, potem ko sva podpisala vse potrebne
papirje:

“Vajina potna lista bosta jutri. Poslali smo ju v Ženevo.” Niè hudega, odletela naj bi
tako ali tako dan kasneje.

Tiste èase je poskušala IAEA kot ena izmed organizacij Združenih narodov olajšati
misije svojim sodelavcem. Potni list Združenih narodov je lepo moder z zlatim globusom,
obdanim z oljènimi vejicami. Tak potni list so zelo spoštovali v Afriki in v nekdanjih
socialistiènih deželah. Veljal je skoro enako kot diplomatski potni list. Potne liste svojih
izvedencev so hranili na sedežu IAEA in jih izroèali, opremljene s potrebnimi vizami, tik
pred misijo. Bili so veljavni vsakokrat po eno leto; po tem èasu jih je bilo treba podaljšati in 
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pridobiti ustrezne vize za naslednjo misijo. Na takem potovanju v Ženevo in nazaj sta bila
tudi najina. Torej èakajmo.

Drugi dan potnih listov še ni bilo nazaj. Teodor se je norèeval: “ Kar ostanita na
Dunaju. V Mongolijo ne moreta in tako ali tako vama je lepše tukaj.”

O koristnosti rezervne vize
“Sam ostani tu in uživaj svoje dunajske zrezke,” sem mu vraèal. “Imam rezervno vizo.

Uradni potni list pa pošlji za mano, èe ga dobiš prej kot v mesecu.” Odprl sem svoj
jugoslovanski potni list in se pobahal z žigom, ki je zatrjeval, da potujem v Mongolijo
službeno. Bil sem previden in sem že doma obiskal oddelek za potne liste s potrdilom, da
potujem v Mongolijo prek Rusije službeno. Taksa za žig, ki je nadomešèal vizo, je bila le
neznatna, zato sem vprašal uradnico, ali mi da kaj popusta, èe jih vzamem cel ducat. Ker me 
je grdo pogledala, sem ostal le pri enem in sem moral pustiti Vojtecha na Dunaju. Priletel je 
nekaj dni za mano in prinesel tudi moj modrozlati potni list.

Mongolija se ni dosti spremenila. Predstojnik fizike Ganzorik je bil tokrat doma in ne v 
Rusiji. Droban in prav niè mongolski. To nama je koristilo, kadar sva pred nedeljskimi
izleti hodila nakupovat konzerve v veliko trgovino, namenjeno ruskim strokovnjakom.
Tipiène Ruse pozna le hollywoodska filmska industrija, Ulaan Baatar pa je bil poln
netipiènih Rusov in oba z Ganzorikom sva se z lahkoto prištevala mednje. V dobrem
spominu imam odliène ribje konzerve in marmelado iz nekakšnih brusnic. Zdaj mi po
povratku ne bo treba beliti rižote z marmelado.

Teèaj je tekel. Zjutraj predavanja, potem praktièno delo, zveèer pa sva se z Lodojem
zabavala z njegovim projektom. Èas je hitro mineval.

Bil je petek. Ko sem legel, sem se veselil izleta, ki so ga obljubljali za soboto in
nedeljo. Spet bom videl Terelž. 

Noèni obisk
Zbudi me trkanje. Pa ne da bi zaspal? Ni se še danilo. Nekdo se je paè zmotil v vratih.

Trkanje se ponovi. Èe ne bom odprl, bo morda nebodigatreba obupal. Pokrijem se prek
glave. Trkalec ima oèitno zelo krepak znaèaj in enako roko. Sam mu bom moral povedati,
da nisem pravi. Prižgem luè in zlezem iz postelje. Ura je štiri. 

“Oprostite, prosim,” slišim skozi odškrnjena vrata. “Bi šli lahko za prevajalca?” Kako
neki, saj poznam le tri mongolske besede.

“Spodaj imamo Rusa in Jugoslovana. Rusa razume. Bi lahko vi prevajali iz
jugoslovanšèine?”

“Kdo razume?
“Policaj. Rus in Jugoslovan sta se stepla.” Bojim se, da bom vseeno pravi. Gremo torej

dol. Majhna pisarna. Mongolski policaj sedi in zaslišuje oba.
“Fašist, ” vrže Rus Jugoslovanu v obraz. Tega ne bo treba prevajati. 
“Tat; okradel me je,” prevajam Jugoslovanovo izjavo. Rus se razhudi. Zdaj sem fašist

jaz. Treba bo prevajati previdneje. Poslej vsak stavek uvedem z “on pravi.” 
Poèasi obnavljamo zgodbo.
Stevo pripada skupini delavcev beograjskega Gradževinarja. Pred dvema dnevoma so

prileteli zidat nekaj stanovanjskih blokov. Naš zidar je šel zveèer s prijatelji utapljat
domotožje. Po poti domov so sreèali skupino Rusov. Naš Rus Griša je premogel še
steklenico zdravila proti domotožju, ki si jo je Stevo zaželel. Skupaj sta jo mahnila v Altaj,
kjer sta sklepala kupèijo. Griša je odšel, Stevo pa se je naslajal ob pogledu na zdravilo.
Potem je preveril denarnico in pogrešil bankovec za sto dolarjev. Odprl je okno in se ozrl za 
Grišem. Tedaj so se v Altaj ravno vraèali Stevovi prijatelji in na Stevov “Na pomoè, držite
ga,” so zgrabili Grišo. Zaèel se je pretep. Poklicali so policijo in pospravili oba
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povzroèitelja v pisarno, medtem ko se se preostali Jugoslovani previdno porazgubili po
svojih sobah. 

Najprej poskuša policaj preprièati Steva, da je bankovec izgubil. Stevo se ne da
preprièati.

“Pa si ti sploh imel sto dolarjev?” zaène spet policaj.
“Imel sem jih celo stopetdeset,” se baha Stevo.
“In si jih prinesel od doma? ” nadaljuje policaj. “Kako bi jih ne,” zatrjuje Stevo. 
“Potem jih pa imaš vpisane v carinski deklaraciji, ki si jo izpolnjeval na letališèu.” 
Stevo je v precepu. Ker nima vpisanih, je to prekršek, ki se kaznuje. Policaj pa je

dobrohoten:
“Èe nimaš vpisanih, jih sploh nisi imel in ti jih Griša ni mogel ukrasti.” 
Vendar se pa Griša ni dolgo naslajal ob Stevovem polomu. Takoj je prišel na vrsto tudi

sam.
“Ti pa piješ in se pretepaš. Sramoto delaš domovini in tovarišu Brežnjevu.”
Zdaj sta kriva oba. Policaj razsodi: “Podajta si roki in izginita. Èe ne bosta ubogala,

bom telefoniral na vajini poslaništvi. Najbrž vesta, kaj vaju potem èaka.” Rusa bi po hitrem
postopku poslali nazaj in tudi Jugoslovanu se najbrž ne bi dobro godilo. Seveda bi si policaj 
ne drznil zvoniti na poslaništvi v soboto ob petih zjutraj. Raèunal je, da mu bosta oba
razgrajaèa nasedla. In sta mu. Naš policaj res ni bil iz Butal in Griša in Stevo nista dosegala
Cefizlja.

Za vsak sluèaj pa je vseeno spustil Grišo precej pred Stevom in v Altaju je spet
zavladal noèni mir. 

Boozi v Terelžu
Zjutraj smo se zbrali pred univerzo. 
“Kaj ne bomo poèakali na preostale?” sem vprašal, ko so se prijatelji zaèeli spravljati v

lado nivo. Bili smo štirje, in naloženi smo bili še z vso opremo za taborjenje. 
“Pred mestom jih naložimo,” so mi pojasnili in odpeljali smo se. Ko smo na mestnem

obrobju prešli stalno policijsko kontrolno toèko, se mi je zasvitalo. Pravilno naloženi smo
se izkazali policajem, nato pa smo se podvojili. Socializem debelim Mongolom ni bil
naklonjen, zato smo kar udobno prevozili naslednjih sto kilometrov. Tereljž se od zadnjiè ni 
dosti spremenil. 

Ob reèici smo zaèeli postavljati šotor, Ganzorik pa se je podal na sprehod po reènem
bregu. Kmalu se je vrnil s svežo ribo. Kupil jo je od fanta, ki jo je bil ujel malo prej na
nekoliko neobièajen naèin. O tem so prièale štiri luknjice v ribjem boku, kamor je fant
zapièil vilice.

Riba je popestrila juho, ki smo jo medtem zaèeli kuhati. Po veèerji so Mongoli odprli
steklenico arhija, Vojtech pa je priložil poljsko vodko. Ob tabornem ognju smo potem še
dolgo utrjevali bratstvo med narodi. 

Polegli smo po velikem šotoru. Prijatelji so premogli zraène blazine. Meni, kot
uglednejšemu od obeh gostov, je pripadla èast, da sem spal na pravi medvedji koži brez
zraène blazine. Ponovila se je zgodba o kasavi. Noè ni bila prijetna. Èe se prvotni lastnik
kože ni poèutil v njej bolje od mene, mu ne zavidam. 

Zbudili smo se v pršeèe jutro. Moje sanje, da se bom sklatil v hribovje prek reke, so se
topile. Celo Lodoj se ni veselil zelene trave, ki naj bi do jeseni zredila koštrune. Še
najprijetneje je bilo ob velikem ognju, ki mu rahel dež ni mogel do živega. Posvetili smo se
kuhi. Trajalo je vse dopoldne, preden smo si pripravili booze, tradicionalno mongolsko jed.
To so nekakšni žlikrofi, polnjeni s sesekljanim mesom in skuhani v sopari. Kuhanju je
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namenjen umetelno sestavljen kotlièek, v katerem spodaj vre voda, nad njo pa na police v
nekaj nadstropjih naložiš booze. 

Ker nam je že prejšnji veèer zmanjkalo napojev za utrjevanje bratstva, smo do veèera
brez težav prišofirali domov. Le mimo policijske kontrolne toèke smo morali spet na
obroke.

Ves èas misije me je skrbela vrnitev. Ko sem si tri mesece pred misijo rezerviral vozne
karte, je bil polet iz Moskve do Beograda že povsem zaseden. Napisali so me na listo
èakajoèih. V dunajski potovalni agenciji Cosmos, ki je imela poslovalnico tudi v UNO
Cityju so mi dokonèno pripravili sveženj letalskih vozovnic. Tista za povratek iz Moskve v
Beograd je ostala odprta. Spet so me napisali na listo èakajoèih. 

V Ulaan Baatarju sem nekajkrat obiskal Aeroflot in povprašal, èe so že našli prostor.
Niso ga. Ob pristanku v Moskvi sem spet iskal sveže podatke. Pogledali so papirje in me
našli na listi èakajoèih. Ko sem že ves nesreèen odhajal, so me poklicali nazaj: “Našli smo
vas še enkrat. Letite v Beograd.” 

Tokrat v Beogradu nisem pogrešal le sedeža na letalu, ampak kar vse letalo. Ko sem
iskal polet na velikih panojih, ga ni bilo. Ni ga bilo tudi na monitorjih. Prijavno okno JATa
je bilo zaprto in povsod sta vladala mir in tišina. Medtem, ko sem bil v Mongoliji, so
sobotne polete do Ljubljane odpovedali. Tokrat me je rešil vlak. 

Zaobljubil sem se, da se JATu dokonèno odpovem. 

Tretjiè
Pravijo, da se svet manjša. Vendar je bilo tretjiè v Mongolijo najdlje. IAEA je

odsvetovala let prek Moskve. Na Šeremetjevu se ti lahko kaj zgodi, tebi, prtljagi ali obema,
je pisalo v navodilih. Torej bom letel v Zuerich, nato prek Ulaan Baatarja v Peking, kjer
bom potisnil uro za šest ur naprej in slednjiè spet nazaj do Ulan Baatarja. Tam potisnem
lazalce še za uro naprej. S tem je verjetno nekaj narobe, sicer te sonce ne bi najbolj grelo ob 
petih popoldne in ponoèevalo do desetih zveèer, ko je šlo vendarle spat.

Prijatelj, ki je obiskal Mongolijo leto poprej, pa že po spremembi družbene ureditve, mi 
je svetoval, naj vzamem s seboj kaj za pod zob. Ker poznam njegov dober tek, si nasveta
nisem jemal posebno k srcu. Pol kile pršuta bo zadostovalo.

Kitajska je velika dežela, zato ne prièakujejo, da se pri njih le presedeš in odletiš
drugam. Podobno kot Združene države nimajo tranzitnega podroèja. Zato moraš v deželo
prek meje in carine in spet ven prek carine in meje. Ni prijetno, kadar si na tesnem s èasom.
Tudi s pršutom bi naèelno ne mogel na Kitajsko, ampak pršut je hkrati z mano užival
diplomatsko zašèito. IAEA mi je privošèila potni list Združenih narodov, ki ga Kitajci
spoštujejo. Odleteli smo nazaj v Mongolijo.

Izbruh nepismenosti in drugi dogodki
Nova družbena ureditev je prinesla vrsto sprememb. Preko noèi je postalo prebivalstvo

nepismeno. Cedenbal se na panojih ni veè smehljal Brežnjevu in Brežnjev mu ni veè vraèal
smehljaja. Cedenbalova soproga se ni veè vozila v mercedesu. V zapadnih limuzinah jo je
zamenjal rod prekupèevalcev, ki so prerašèali v bankirje in direktorje.

Nenaden izbruh nepismenosti zahteva pojasnilo. Ko so se Mongoli v davnih èasih
spravljali k pisanju, so najprej iznašli neke vrste hieroglife. Kaže, da niso bili najbolj
pripravni, zato so kasneje uvedli povsem svojsko abecedo. Revolucija in naslonitev na
Sovjetsko zvezo je leta 1921 vpeljala cirilico, malce prikrojeno mongolski govorici.
Izpustili so nekaj mehko zveneèih èrk in dodali nekaj trdih.

Ob prehodu v novi red so se zavedli svoje nekdaj slavne preteklosti in uzakonili
prejšnjo pisavo. Namesto da bi dedki in babice uèili pisanja in branja vnuke, je zdaj
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obratno. Vnuki uèijo dedke in babice. Celo moji sovrstniki na univerzi so se znali po
mongolsko kveèjemu podpisati, èeprav znajo starejši rusko in mlajši angleško. 

Narod si je lahko kupoval slašèico Mars v vsakem kiosku, èe je zmogel 300 tugrikov za 
kos. Žal je bilo težje priti do kruha. Bil je paè cenejši od Marsa.

Skrivnost potujoèega zamaška 
Ruskih strokovnjakov ni bilo veè. Zato sem dobil v hotelu Altaj kar apartma: dve

povezani sobici s kopalnico. Kad je stala na štirih nožicah. Pod kadjo in ob strani so bile
zložene keramiène plošèice, ki so nekdaj pokrivale stene. Mongoli, vajeni naèrtnega
gospodarstva so èakali, da odpadejo vse do zadnje, preden jih spet nalepijo. Kad je
premogla zamašek, kar je celo po boljših hotelih širom sveta bolj redka dobrina. V èetrtek
pa je zamašek izginil. Žal mi je bilo, da ga nisem kam skril. Vendar se je v petek spet
pojavil. Igra se je ponavljala iz tedna v teden. Kaže, da je bil zamašek veènamenski. Ob
petkih naj bi mašil luknjo kje drugje. Gola žarnica je visela s stropa na dveh žicah, kar je
bilo spet zelo preudarno. Zakaj bi zgubljali koristno svetlobo v okrasnih elementih? Tudi
pipa je vnašala v sobno življenje posvežitev. Naèelno je ponujala toplo in mrzlo vodo.
Drugiè spet je postregla le z mrzlo. Vèasih je le onemoglo grgrala. Kadar se je vanjo
vraèalo življenje, je sikala in prhala. Zanimivo je, da je pipa zagotavljala celo popestritev
veèernega jedilnika. 

V eni od prodajaln sem namreè staknil èeške fižolove konzerve s košèkom klobase.
Najprej sem vzel dve za poskušnjo, potem sem nakupil zalogo za ves mesec. Kadar je iz
pipe tekla topla voda, sem konzervo pogrel, preden sem jo odprl. Kadar tople vode ni bilo,
je fižol ostal mrzel. Tako sem imel dva razlièna jedilnika. 

Zajtrku se je bilo prav lahko odpovedati, saj sem pritihotapil pršut.
Obe jedilnici v hotelu Ulaan Bataar sta bili zaklenjeni. V prvem nadstropju je poslovala 

je le še nekdanja jedilnica za najuglednejše goste. Ni bilo veè rasne diskriminacije. Èe si
imel deset dolarjev, pravih, zelenih, si dobil kosilo ne glede na raso, državljanstvo, spol ali
vero. Žal je bila meseèna plaèa mojih prijateljev le okoli trideset dolarjev, v tugrikih, glede
na èrni trg.

Odkrili smo restavracijo Tuul, ravno prav daleè za prijeten sprehod. Tam se je dalo jesti 
povsem dostojno za dva do tri dolarje na osebo in uživati družbo prijateljev.

Dobra in slaba stran deževnega poletja
Tisto poletje je bilo zaèuda deževno. Lodoj je pogosto gledal skozi okno in se veselil

debelih koštrunov jeseni, ker se bodo pasli po zeleni travi. Ampak jesen je bila še daleè in
sam sem živel v sedanjosti. Sedanjost pa je bila mokra; predvsem v mojih copatih. Kot
strokovnjak za mongolsko vreme sem kljub svarilom družinskih èlanov, da me ne bodo
spustili niti v letalo, odpotoval tja v svojih starih, udobnih copatih. Znano pa je, da ni copat, 
ki bi bile hkrati lepe in udobne. In tako sem skoro vsak dan letal kot Noetov golobèek nad
širnimi vodovji in iskal košèke kopnine. Vode se niso imele kam odtekati. Tudi Mongoli so
kot dobri poznavalci svojega vremena napravili sicer lepe ceste in ploènike, a brez
kanalizacije. Voda iz copat je odtekala skoro tako hitro, kot je vanje pritekala, a je le ostajal 
vlažen spomin. Mokre noge so mi slednjiè zaèele presedati, zato smo se odpravili na lov za
novim obuvalom. Njihova glavna prodajalna, zdaj sicer precej lepša kot nekdaj, a niè bolje
založena, je premogla nekaj vrst obuval, a so se vsa nehala pri številki 40. To bi lahko
služilo kot dokaz, da nihèe od Mongolov ne živi na veliki nogi. Tudi v dveh naslednjih
prodajalnah ni bilo bolje. Slednjiè smo odkorakali nekam daleè, v pokrito tržnico, kjer so
prodajali vse mogoèe. Našel se je prodajalec, ki je premogel par južnokorejskih copat.
Deževna doba zame je bila konèana - vsaj v kleti.
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Slovo
Starih copat nisem še zavrgel. Preveè lepega sva videla skupaj odkar so se me hotele

znebiti v Ekvadorju, kjer sem jih želel spraviti na Pasachoo, prijazen štiritisoèak blizu
Quita. Do konca misije sem torej igral kapitalista z dvema paroma obuvala. Stari copati so
mi pomagali izpolniti željo, ki sem jo tiho gojil že od svojega prvega obiska dalje. Doslej
smo raziskovali pogorje Bogd-uul južno od mesta. Pri obeh prejšnjih obiskih pa so me
peljali tudi v narodni park, ki je ležal na drugi strani pogorja Bogd-uul. Pot je to hribovje
obkrožila in vstopila vanj skozi široko dolino. Polkrožna pot je merila morda kakšnih
petdeset kilometrov. Tudi tam je bilo lepo. Zanimalo me je pa, kaj je vmes. Peljimo se torej
tja in poskusimo peš prek hribovja do Ulaan Baatarja. Vsega skupaj utegne biti 30
kilometrov. Vse to so bile le ocene. Najvišji vrh južnega pogorja z imenom Tsetsee-Gun,
visok okoli 2200, ki me je vabil iz mesta, je ležal nekje na sredi poti. Zemljevida ni bilo
mogoèe najti, zato so prijatelji povabili kolegico, ki je veèkrat prej vodila razliène pohode
po deželi in je pot dobro poznala. Zjutraj nas je pobral avto. Kar nekaj nas je sedelo v ladi
nivi. Prijatelji so spotoma želeli obiskati še svoje prijatelje, ki so postali seveda takoj tudi
moji. Težje se je bilo sprijazniti s kumisom, ker sem imel še po tolikih letih v nosu altajske
piškote.

Tokrat enosobnemu muzeju nisem ubežal. Tudi nad jurto sem se navduševal. Na
ruševinah prejšnjega je zraslo novo budistièno svetišèe. Živo poslikan les, rezbarije. Zadnji
stik s civilizacijo. Zdaj v breg, med macesne, po dolinicah do prehodov, prek mahu, kjer
vèasih èofota. Dovolj smo visoko, da je nizek gozd povsod lepo prehoden. Vodnica se ozira 
sem in tja in skuša prepoznavati okolje. Poti ni seveda nobene; dva Mongola na kvadratni
kilometer bi jo le težko shodila. Po dveh urah se povzpemo na odprt greben, da se
razgledamo. Nekje, navidez blizu, v resnici pa daleè, se iz planjav vzpne Tsetsee-Gun.
Približno tam je, kjer smo ga prièakovali, torej gremo prav. Bajar, naš najmlajši, junaško
cmoka prek moèvar, ki se jim ostali izogibljemo. Odloèil se je, da bo vso pot prehodil v
gumastih škornjih. Kasneje mu je bilo žal.

Zadnja planjava, ki se rahlo vzpenja. Nismo na vrhu, ampak v njem. Okoli zelene jase
se dviga vsenaokoli strm granitni zid. V trdnjavo smo vstopili skozi vrzel v njem. Morda je
bil to v pradavnih èasih vulkan. Na sredi jase je zložena kamnita kopica. Menda prinaša
sreèo, èe jo obhodiš trikrat. Vsi smo se potrudili zanjo.

Polegli smo zunaj kamnitih sten in si privošèili kosilo. Prijatelje je minila želja po
nadaljnjem pohodu. Zakaj ne bi zavili na desno po bližnjici v dolino? Tam nekje je
astronomski observatorij in po dolini teèe železnica proti Gobiju in naprej v Peking. Tudi
cesta je. Utegnili bi dobiti kak avtobus ali vsaj kamion, ki bi nas pobral in spravil nazaj v
Ulaan Baatar. Sicer pa menda dotlej še niso hodili po Bogd-uulu do Zajsana. Uprl sem se.
Sam lahko najdem pot. Grebeni daleè levo so se mi zdeli nekam znani. Altajec Lodoj bi me
seveda spremljal. Nazadnje so se nama pridružili tudi preostali. Niso bili namreè povsem
gotovi, da bi jih v dolini kdo pobral.

Spet smo iskali prehode prek planjav, sledili širokim grebenom, se spušèali do sedel in
se spet vzpenjali. Sledimo soncu. Èas je bil za drugi poèitek. S seboj smo imeli kotlièek.
Zakurili smo torej ogenj, pomolzli moèvaro na enem izmed sedel in kuhali èaj. 

Preplezali smo še eno poboèje iz nagrmadenih granitnih blokov in naenkrat in povsem
neprièakovano sva se Lodojem znašla na vrhu, ki sva ga dobro poznala od prejšnjih
potepanj. Zdaj sta bili do Zaisana le še dve debeli uri. Prazaprav veè. Na zadnjem grebenu
sva z Lodojem dolgo molèe sedela in obèudovala svet naokoli. Bil je moj zadnji obisk teh
gora in rad bi si jih za dolgo obdržal v spominu. 

Na svojih okoliških hribih sem zaèel razumevati mongolsko nomadsko dušo. Doma
zlezeš na hrib ali planino in gledaš svet naokoli. Dosegel si cilj: kamor pogledaš, je nižje.
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Daljav ni, izginevajo v meglici in zato pripadajo drugemu svetu. V Mongoliji je drugaèe.
Ne najdeš izrazitih vrhov, povzpneš se na greben. Vedno se pred tabo odpira nekaj višjega,
novega ali bolj mikavnega. Daleè na obzorju modro nebo poljublja zeleno hribovje. Daljava 
ne tone v meglici, ampak se ostro riše in te vabi. Kaj je tam prek? Vleèe te dalje. Nasprotni
breg vidiš tik pred sabo. Pol ure bo do tja, oceniš. Dlje hodiš, bolj se cilj odmika. Suh,
neskonèno èist zrak je varljiv. Postajaš nomad tudi sam.

Mesec je minil skoro prehitro. Spet na letališèe z Lodojem in Dahlsurenom. Poslovili in 
loèili smo se natanko pred kontrolo potnih listov. Ko sem bil preko, sta me smeje sprejela v
èakalnici. “Veš, imava prijatelje,” sta mi pojasnjevala svojo navzoènost v zanju
prepovedanem obmoèju. Res je, prijatelji polepšajo življenje, sem se strinjal in nisem
odklonil kozarèka mongolskega žganja, s katerim smo si zdaj res poslednjiè nazdravljali.
Imel sem sreèo in se naložil v pravo letalo, èeprav se mi je dozdevalo, da vstopamo hkrati v
dve enaki letali.

Prenoèil sem v Pekingu, letel v Zuerich, kjer sem prenoèil vnoviè in bil doma tretji dan
popoldne.

V Zambijo in nazaj

Teèaj v Zambiji je bil rojen pod nesreèno zvezdo. S prijateljem Jožetom naj bi na teèaj
potovala skupaj. Jože bi kot predstavnik IAEA sodeloval pri odpiranju teèaja. Ker je Jože
fizik, bi si prvi teden delila tudi predavanja in praktièno delo. Vendar pa ni teklo vse po
naèrtih. 

Ko sem zjutraj vstopil v sobo v triindvajsetem nadstropju dunajskega mednarodnega
centra, kjer je imela sedež IAEA, je Jože ravno odlagal telefonsko slušalko.

“Iz Lusake so telefonirali, da so ponoèi ukradli vso opremo, ki smo jo poslali tja za
teèaj. Opremo so naložili na inštitutski tovornjaèek in odpeljali tudi njega. Imava pa še šest
ur, da nadoknadiva izgubljeno.”

Jože se je spet posvetil telefoniranju in od raznih prodajalcev nakupil nekaj
osciloskopov in druge opreme, ki razveseljuje elektronike. Ni bilo dovolj; manjkale so
osnovne enote jedrske elektronike, ki jih obièajne trgovine seveda nimajo. Bilo bi pa dovolj, 
da bi lahko teèaj stekel. Trgovine so kupljeno tudi takoj dostavile in èez tri ure sva si
dobavljeno blago z zadovoljstvom ogledovala v oddelku za pakiranje. Tam so bili pravi
izvedenci. Vse skupaj so zložili v velik zaboj in dodali kose stiropora in mehurèkaste
plastike, da bi se aparature ne trkale Zaboj so skrbno zaprli in ga opasali podolgem in poèez 
z moènimi trakovi. Potem je bil èas za odhod na Schwechat, dunajsko letališèe. Lastne
prtljage nisva imela prav veliko, a sva za ogromni in težko zavoj morala doplaèati skoro
toliko kot je veljal najin vozni listek do Lusake. Zavoj je pogoltnil tekoèi trak, z najino
kabinsko prtljago pa sva se vkrcala v letalo, ki naju je poneslo do Zuericha. Zuerich ima
lepo povezavo prek Nairobija do Johanesburga. Po postanku v Nairobiju naj bi prevzeli
skrb za najin polet do Lusake Kenijci. Postanek naj bi bil kar dolg, zato sva povprašala, èe
naju spuste v mesto brez kenijske vize. Ker sva se predstavila s potnimi listi Združenih
narodov, ni bilo težav. Jože je poklical prijatelja, ki je prišel po naju z avtom in naju spet
vrnil, ko je bil èas. 

Kje je prtljaga?
Šli smo do letala, kjer so nas pozvali, naj prepoznamo svojo prtljago, ki nas je

prièakovala v dolgi vrsti. Najin zavoj bi moral štrleti nad prtljago drugih potnikov kot
nebotiènik. Nebotiènika ni bilo. Jože je zaèel mahati s svojim potnim listom Združenih
narodov in ustavil odlet za naslednje pol ure. Zaboja niso našli; brez njega sva morala na
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pot. Nesreèna zvezda je dobila rep. Po pristanku v Lusaki sva hitela izpolnjevati obrazce za
izgubljeno prtljago. Najprej je prispel odgovor iz Nairobija, da nimajo zaboja. Potem je
zaboj zanikal Johanesburg. Enaka izjava je prišla iz Zuericha. Tudi na Dunaju ga niso našli.

Pred zaèetkom teèaja sva imela še dan èasa. Nekaj potrebne opreme sva sicer našla v
laboratorijih zambijskega atomskega inštituta, kjer naj bi teèaj tekel, a seveda premalo.
Obiskali smo še nekatere laboratorije lusaške univerze in si sposojali vse mogoèe. Nekatere
reèi naj bi bile po mnenju lastnikov pokvarjene, a smo jih tolažili, da jih bomo popravili, saj 
smo teèaj za vzdrževanje nuklearne elektronske opreme. 

Jože in kravata
Teèaj je stekel, a še ni bil uradno odprt. Za teèaj z udeleženci iz vse Afrike je zvedel

tudi zambijski predsednik Keneth Kaunda, zazdel se mu je imeniten in želel ga je odpreti
sam. Otvoritev je èakala njegovega povratka z državniškega obiska. Èez teden dni je
napoèil slavnostni trenutek.

Vendar na visokem nivoju ne gre brez protokola. Na predveèer otvoritve je dobil Jože,
ki naj bi sedel poleg predsednika, obisk predstavnika protokola. Preveriti je bilo treba, èe bo 
dostojno obleèen. Ni bil; predstavnik je pogrešal kravato, ki je Jože ni uporabljal od
diplome dalje. 

»Sreèava se jutri, èetrt ure pred zaèetkom,« je reševal zaplet predstavnik protokola.
»Prinesem jo naposodo.« Preostalim udeležencem otvoritve protokol ni posveèal posebne
pozornosti. Zvozili smo jo brez olepšav.

Drugi dan sem bil prièa sreèanju. Predstavnik protokola je prinesel papirno vreèko, vzel 
iz nje kravato in z njo okrasil Jožeta, ki si je pred tem moral zapeti ovratnik. Èas je bil, da
sprejmemo predsednika, ki se je pripeljal brez kravate, a mu je vrat ovijal njegov
tradicionalni šal. 

Zaèetek je bil neobièajen. »Zapojmo,« je predlagal Keneth, mi smo mu pa pomagali.
»Tieni pamodži...« se je menda zaèenjala pesem, katere besedilo smo dobili vsi. Greva
skupaj, oèe in sin, potem družina, zraven vsa vas, nazadnje vsa Zambija. Enotnost je bilo
treba poudarjati, saj govore Zambijci okoli štirideset razliènih jezikov. Tudi televizija je
zaèenjala program s sloganom Ena Zambija, en narod. Ne vem, kdo je pomagal Zambijcem
ustvarjati knjižni jezik, Angleži prav gotovo ne. Èe sem bral besedilo po naše, je zvenelo
skoro prav. Èe bi ga bral po angleško, bi bilo nerazumljivo celo domaèinom.

Sledila sta govora predsednika in Jožeta in oba sta ugotovila, da je teèaj odprt, èemur se 
ni dalo oporekati, saj je tekel že ves teden. Kaunda je svoj govor bral z listkov, ki jih je
izredno pogosto menjaval. Jože, ki je imel razgled v zakulisje, mi je kasneje povedal, da je
bilo na vsakem listku le nekaj zelo na veliko napisanih vrst. Predsednik je z leti postajal
daljnoviden, pa mu morda zambijski protokol ni dovoljeval naoènikov. Potem se je
predsednik z vsemi nami prijazno rokoval. Kravata je odslužila in Jože je opazil vabeèi
kazalec predstavnika protokola. Kravata je romala nazaj v papirno vreèko, kjer naj bi
prièakala naslednji pomanjkljivo obleèeni obisk.

Vendar pa je bilo odpiranje teèaja prijazno in prisrèno, zato se ga rad spominjam.
Posvetilo je kot sonèni žarek v ustaljene sive odpiralne postopke.

»Še na Madagaskar moram,« je izjavil Jože, ki mu IAEA ni dala, da bi kje pognal
korenine. »Spotoma pogledam po nairobijskem letališèu, kjer so gotovo zapravili zaboj,« je
dodal kot dober poznavalec afriških razmer. Zveèer je zazvonil telefon. »Prav sem imel.
Zaboj je bil v Nairobiju. Jutri gre naprej. Pojdi ponj na letališèe.«

Kasneje sem zvedel vso zgodbo. Jože, ki je imel pred poletom v Antananarivo v
Nairobiju nekaj ur èasa, se je spravil nad letališko upravo, kjer je mahal z modrozlatim
potnim listom Združenih narodov. Taki potni listi so uživali v Afriki velik ugled, zato je
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dobil dva spremljevalca, ki sta ga vodila po skladišèih zablodele prtljage. Nazadnje sta se
spomnila bunkerja. Vsako letališèe ima menda krepko obzidan prostor, kamor obsodijo
prtljago, ki se jim zdi nevarna. Tam je teden dni temnice preživljal najin zaboj, ki ga seveda 
med tem ni razneslo. Zaboj, po nedolžnem obsojen, je dobil svobodo in odletel v Lusako.
Sklenili smo, da ga sprejmemo z vsemi državniškimi èastmi.

Tedaj je veljalo pravilo, da je lahko izvedenec IAEA ob vstopu v državo, kamor je bil
poslan, prenesel brez carinskega pregleda svojo osebno prtljago. Zato so nam na Dunaju
veèkrat dopolnjevali osebno prtljago z opremo, namenjeno misiji. Tako je najhitreje in
najvarneje dosegla svoj cilj. Vendar je bil Jože zdaj na Madagaskarju in osebna prtljaga je
postala dacu podvržena roba. Odprli smo zaboj, prekladali kose opreme in jih popisovali.
Brez mojega modrozlatega potnega lista bi kazalo slabo. Izpolnili smo nekaj obrazcev, ki
jih je potem carinik zaèel kopirati. Zambijska prijatelja, ki jima je carinikova vnema zaèela
presedati, sta izpustila nekaj pikrih pripomb, èeš, kdo bo pa potreboval dvanajst kopij
vsakega od dokumentov. Pripombe postopka niso pospešile. Bil je èas, da se oglasim tudi
sam. 

»Pri nas potrebujemo tudi po dvanajst takih papirjev. Najbrž jih carinik tiska iz
spoštovanja do Jugoslavije.« Carinik je bil potolažen in dobili smo zaboj. Carinik si je
obdržal po dva izvoda vsakega dokumenta, preostale pa je ljubeznivo izroèil meni.
Zadovoljen z zabojem sem jih vrgel v prvi koš na poti iz labirintov letališèa. Tako smo
koristno uporabili ves ducat dokumentov.

Veèerna obleka ali narodna noša?
Nekje na sredi teèaja smo imeli sprejem v najimenitnejšem lusaškem hotelu Pamodzi.

Vabilo je terjalo bodisi veèerno obleko bodisi narodno nošo. Narodna noša je v Afriki sploh 
posebnost, saj veliko šteje. Moji novi prijatelji so se ovili z dolgimi kosi pisanega blaga ali
pa so oblekli dopetne bele spalne srajce, ki jim pravijo dželabija. Sam žal nisem premogel
irhastih kratkih hlaè, dokolenk in klobuka s petelinjimi peresi. Zadovoljiti sem se moral s
hlaèami za vsak dan in odpeto srajco, ki sem jo nekoliko zakril z lahkim jopièem. Vse
skupaj bi sicer lahko proglasil kot poletno narodno nošo Rožne doline, a ni bilo treba.
Prijatelji so me vzeli v sredo in vsi skupaj smo predstavljali pobraten skupek narodnih noš. 

Opis zambijskih šeg in navad , ki sem ga dobil z Dunaja pred misijo, je vseboval
nekatere posebnosti. Prepovedano je fotografirati letališèa, poštne urade, mostove in sploh
vse temeljne vrednote, na katerih poèiva dobrobit zambijskega ljudstva. Adamu in Evi je
bilo prepovedano precej manj. Z letališèem ni bilo težav. V prièakovanju opreme smo ga
obiskali tolikokrat, da bi znal narisati zanj naèrte. Prijatelji so me pri ogledu mesta zapeljali
do parlamenta, se z njim pobahali in mi omogoèili posnetek. Do mostu sem prišel šele pri
reki Kafue, kamor smo se odpravili na fotografski safari. Prepovedan sad mika in veèkrat
sem ga okusil, pa zato nisem bil izgnan iz zambijskega raja.

Odpirajo se tajni arhivi...
Spominjam se zgodbe iz Dalmacije, kjer je tekla poletna šola fizike. Imeli smo nekaj

ameriških predavateljev, pa tudi ruskih. Za Ruse smo bili kapitalisti, Amerikanci pa so nas
imeli za komuniste. Nekoè se je zgodilo, da sta Amerikanec in Rus odšla na sprehod ob
obali. Pristanišèa v majhnih mestih so slikovita in Amerikanec se ni mogel upreti želji, da
napravi nekaj posnetkov. Nikjer ni bilo opozorila, da je kaj takega prepovedano. Nesreènik
pa je spregledal, da se je v njegov kader med ribiške barke vtihotapil torpedni èoln. Sokolje
oko kapitana je sovražnega vohuna takoj opazilo in s èolna sta pritekla dva vojaka, ki sta
vohunsko dvojico privedla na krov. Ujetnika sta morala poèakati, da je stekel tretji vojak po 
mestnega policaja. Kapitan je opisal prekršek in izroèil vohuna policaju. Ta ju je povabil s
seboj, zavil v prvo preèno ulico na obali, kjer se je ozrl nazaj, èe ga s torpednega èolna še
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vidijo. Zadovoljen z ugotovitvijo je oba vohuna spustil. Amerikancu je ostal lep spomin,
kako sta v Jugoslaviji z ruskim kolegom vohunila, Rus se pa svojega bratenja z
Amerikancem doma najbrž ni upal razglašati. Zambija kot celinska država torpednih èolnov 
nima, zato se meni kaj podobnega ni zgodilo. 

Viktorija ali Kafue?
Sobota in nedelja sta bili prosti, zato smo se odloèili, da razišèemo deželo. Z vlakom bi

lahko potovali proti jugu do Viktorijinih slapov, pa smo se raje odloèili za divjino. John
Preston z Jamajke je iskal možnosti za prevoz do Ngomo Lodge, majhnega turistiènega
zaselka v srcu dežele ob reki Kafue, Danijel Camin iz Argentine pa mu je pomagal.
Nazadnje so ponudili avto in šoferja kar naši gostitelji. Avto je požiral kilometre in
kilometre asfalta, dokler nismo zavili na odcep. Na poti smo naleteli na zanimivo kontrolo.
Pol ceste je bilo pregrajeno z zapornico in iz koèe poleg se je prikazal nadzornik z
metuljnico. Ob cesti smo prebrali zanimiv napis TseTse-Fly Checkpoint. V Zambiji
najdemo podroèja, kjer prebivajo muhe cece, ki prenašajo spalno bolezen. Prav daleè od
doma te muhe ne morejo, lahko bi pa potovale naokrog na avtomobilih. Nadzornik je obšel
avto, ugotovil, da ne tihotapimo muh in nas spustil naprej. Bolj smo se bližali cilju, ožja je
postajala pot. Menda so si del te poti prisvojili sloni. Èe ti pride naproti èreda, je bolje, da
obrneš avto, je povedal šofer. Pot so sloni kar dobro oznaèili s svojimi iztrebki.
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Hitro se je znoèilo. Naselje je daleè proè od mest, zambijski zrak je zaradi znatne
nadmorske višine zelo suh, zato nad nami jasno sije Južni križ, ki mu dela družbo milijon
migljajoèih zvezd. Spat bo treba, saj naj bi šli opazovat živali zgodaj zjutraj.

Gekoni nadomestijo ovce
Ležim vznak na postelji, opazujem nagnjeni strop nad sabo in štejem gekone, ki se

sprehajajo po njem. Niso pa vsi moji. Ob sosednji steni leži namreè na drugi postelji Danijel 
in prešteva svoje bogastvo. Strop deli mejna èrta slemena in tudi po njej se sprehaja gekon.
Ampak Danijel je dobrega srca. Velikodušno mi ga prepusti, èeprav se zanj pravzaprav
nisem pulil. Kaže, da je preštevanje pravih gekonov celo uspešnejše od preštevanja
namišljenih ovc. Prav kmalu naju je pobralo in nobenemu gekonu ni spodrsnilo, da bi padel
na naju. 

Vstali smo ob petih zjutraj. Zarja je pordeèila ovèice, ki so se kmalu potem razkadile.
Rahla meglica je najavljala bližino reke. Sonce, ki je zavladalo takoj potem, ko se je
prebudilo, je meglico hitro popilo.

Terenski poltovornjak s klopmi je poskakoval, odskakoval in se zibal, ko smo vozili
èez drn in strn. To je bilo zelo dobro, saj je muham cece, ki so si nas hotele prilastiti, zelo
otežilo varen pristanek. Turisti smo bili muham bolj pri srcu kot pa naš vodnik. Zanimanje
za nas bi si lahko razlagali s tem, da so jim domaèini vsak dan na jedilnem listu, turisti pa
jih razveseljujejo le poredkoma.

Na povratku v Lusako sem prešteval trofeje svojega safarija. Pet muh cece, od tega tri
pokonèane. Nekaj antilop. Èreda zeber. Krdelo opic, ki nam je hotelo pokrasti ducat banan,
ki so jih odkrile v našem avtomobilu. K temu bi lahko dodal še zeleno mambo in krokodila
v lusaškem živalskem vrtu. Mamba me ni posebno navdušila, krokodil pa bi bil skoro kriv,
da se izgubim. Ko smo šli mimo, se je ravno potopil, mene pa je zanimalo, koliko èasa zdrži 
pod vodo, preden mu poide sapa. Medtem je skupina, ki sem ji pripadal, odšla neznano
kam. Našel sem jih šele pri vhodu v avtobusu, potem ko sem se ravnal po slovenskem reku,
da pametni odneha. Krokodil namreè ni hotel.

Teèaj je konèal in spet smo se razkropili. Sedel sem na letališèu in èakal svoje letalo.
Ni bilo še jasno, kako bom odletel. Kenijci, ki naj bi me spravili do Nairobija, so ugotovili,
da imajo premalo potnikov za Lusako in premalo za Harare. Zato so nameravali oba leta
združiti. Letalo naj bi priletelo iz Nairobija, nas pobralo, odletelo v Harare, odložilo potnike 
in pobralo potnike za Nairobi. Nikomur pa ni bilo jasno, èe se morda vse to ne bo dogajalo
v obratnem vrstnem redu. Sedeli smo torej in èakali. Dama iz Nairobija, ki je hotela
poudariti svojo lepoto z nakitom iz slonovine, se je pritoževala nad svojo vlado, ki je
prepovedala prodajanje slonjih okraskov. Ubožica je morala prileteti prav sem, kjer taka
prepoved še ni veljala. Dva belgijska duhovnika sta prišla obiskat nekaj svojih misijonarjev, 
zdaj pa sta bila namenjena domov. Nenadoma hrešèeèi zvoènik objavi polet. Tabel, ki
oglašajo prilete in odlete letal, ni bilo nikjer. Potnike zaèno goltati vrata, ki so jih medtem
odprli. Tudi oba duhovnika se poèasi odpravita in izgineta za vrati. Sklepal sem, da štiri
ušesa slišijo bolje od dveh, zato sem jima èez nekaj èasa sledil, a so me pri vratih ustavili,
ko so preverili moj kartonèek za vstop na letalo. Povedal sem, da imam dva predhodnika z
enakima kartonèkoma in tako rešil oba duhovnika, da ju niso odpeljali nekam v Indijo.
Potem smo se spet posvetili èakanju in slednjiè doèakali svoje letalo, ki je ubralo pot prek
Harareja. Po mirnem letu, kjer se je v daljavi belil Kilimandžaro, smo se spustili proti
Nairobiju. Nihèe pa ni prièakoval, da nas bo potisnilo v sedeže, ki so pod nami zahrešèali in 
zacvilili, dokler nismo spet odskoèili in slednjiè zdrseli po betonskem traku. »Oprostite,
zgrešil sem višino za deset èevljev,« se je oglasil prek zvoènikov pilot. Mislim pa, da je
vseeno nekoliko pretiraval. 
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Pozno ponoèi sem se v Nairobiju naložil v swissairovo letalo in se poèutil spet doma,
èeprav sem bil zares doma šele èez dvanajst ur.

Viet-Nam

Prviè
Boeing 747 Air Francea, ki je zgodaj zjutraj doletel poln do Bangkoka, je po enournem

poèitku nadaljeval pot s pešèico potnikov. Le deset ali dvajset nas je bilo raztresenih po
ogromnem ptièu. Kaj nam bo prinesel pristanek v mestu Ho Chi Minha, oziroma Saigonu?
Pisalo se je leto 1982, in let tja trikrat tedensko je bil edini iz Evrope.

Zdrsnili smo po pristajalni stezi, izstopili iz letala in se napotili v letališko zgradbo. 
Obmejnik se je sklanjal nad mojim potnim listom in ga prelistaval. Oèi, ki so švigale

sem in tja, so se dvignile in ustavile na mojem obrazu. Kazalo je, da sem pravi. Vendar to ni 
bilo dovolj.

“Kje ste dobili vizo?” me je vprašal obmejnik. 
“Vaše veleposlaništvo v Beogradu jo je izdalo,” je bil moj kratek odgovor, ki ni

razodeval dolge zgodbe prej. Takrat je bil Viet-Nam tesno zaprta dežela. Ven so spušèali le
redke in tudi noter ni bilo lahko priti. Mednarodna agencija za atomsko energijo je na vseh
koncih sveta prirejala teèaje s podroèij, ki jih je pokrivala. Nekateri teèaji so se imenovali
medregijski. Tam so se zbirali udeleženci z vseh koncev sveta. Potem so bili regijski teèaji
za, denimo, Afriko, ali Bližnji vzhod ali Daljni vzhod. Vsi ti teèaji pa so dotlej potekali brez 
vietnamskih udeležencev, ker se je v tistih èasih vladi zdelo, da jih po teèaju morda ne bi
bilo veè nazaj. Nazadnje se je Agencija zdramila in organizirala teèaj v Vietnamu le za
Vietnamce. Za enega od treh uèiteljev so povabili mene. Teèaj naj bi govoril o jedrski
elektroniki. 

Ko se je IAEA dogovorila o teèaju, je vietnamskim oblastem predložila spisek s
podatki o treh uèiteljih, ki naj bi se zvrstili drug za drugim in enem asistentu, ki naj bi
pomagal pri teèaju, raztegnjenem na šest tednov. Oblasti so pretehtale uèitelje in asistenta,
obvestile IAEA in naroèile svojim veleposlaništvom, da izdajo vizume. Tako smo po
polletnem dopisovanju prišli do kratkih vpisov v potnih listih. Obmejni organ z mojim ni bil 
zadovoljen.

“Ali veste da, viza ni pravilno izpolnjena?”
“Kaj morem; zamenjajte veleposlanika,” je bil moj nasvet. Organ je sklenil, da tokrat

odpusti veleposlaniku in meni. Preštela sva moje dolarje, jih vpisala v obrazec in že sem bil
prek prve ovire in pred naslednjo. Med prtljago me je èakal velik zavoj opreme, namenjene
teèaju. Za to opremo nisem imel nikakršnega dokumenta, niti je niso vnaprej napovedali
vietnamskim oblastem.

Pogajanja s cariniki
“Imate kaj prijavili?” je bilo obvezno vprašanje, resnici na ljubo povsem odveè, saj sem 

komaj gledal prek zavoja.
“Kaj je noter?” je bilo naslednje vprašanje.
“Odprimo. Tudi sam sem radoveden, kaj nosim. Tole vse je namenjeno teèaju, ki ga

IAEA prireja na zahtevo vaše vlade.” 
Soglasno smo se odloèili, da zavoj odpremo. Ampak kako? Zavoj je bil prelepljen in

oblepljen in prepasan, kot to znajo profesionalci v posebnem oddelku IAEA. Vietnamska
carina, ki je bila takrat še v nastajanju, je nazadnje le staknila škarje. Operacija je stekla. Iz
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pacientovega trebuha so kmalu pogledale škatlice in zavojèki z elektronskimi
komponentami. Ampak carino so bolj zanimali papirji. “Imate kakšne?”

Vsakdo ve, da brez papirjev ni pravega poslovanja. Morda so to še najlepše povedali
Rusi. “Èelovek bez bumažki ne èelovek, no bumažka bez èeloveka poèti èelovek,” pravijo.
“Èlovek brez papirja ni èlovek, ampak papir brez èloveka je pa skoro èlovek...” 

Žalostno sem odkimal. Zavoj so mi pripravljali zadnji dan, kakršnikoli papirji pa bi
morali z Dunaja v Hanoi in spet nazaj, da bi dobili svojo veljavo. 

“Zunaj me prièakujejo. Oni vam bodo pojasnili, za kaj gre. Gotovo imajo vse potrebne
papirje.” 

“Privedi jih noter.”
Ni bilo težko najti poti ven. Razen pešèice carinikov nikjer veè žive duše. Iz velike

dvorane sem se mimo vojaka z brzostrelko izmuznil iz letališke zgradbe, zavil okoli prvega
vogala in naletel na dva prijazna moža z velikim šopkom. Ker smo bili edini trije daleè
naokoli, je bilo oèitno, da spadamo skupaj. Stisnili smo si roke in celo objeli. Vietnamci so
zelo èustveni in tega ne skrivajo. Potem sem ju razveselil z obvestilom, da imam s seboj
precej elektronske robe, ki je bila tedaj redka; manj pa sta bila vesela vabila, naj gresta z
mano nazaj v letališko zgradbo. 

“Tamle pri vratih je vojak z brzostrelko, ”sta mi pojasnjevala, kot da tega ne bi že
vedel. “Lahko zaène streljati... Pojdi sam nazaj in reci carinikom, naj pridejo raje oni ven.”
Strah se mi je zdel upravièen, saj so imeli res že dovolj streljanja. Odkorakal sem nazaj. 

“Zunaj sem našel dva prijatelja. Bojita se priti noter. Pravita, da je pri vratih vojak, ki
bi utegnil streljati. Prosita, èe me kdo od vas pospremi ven.” Takrat sem spoznal, da ni
lahko biti diplomat, celo èe sta obe stranki na isti strani. 

“Privedi ju noter. Povej jima, da vojak ne bo streljal.”

Ponovno sem se odpravil ven: “Zatrdili so mi, da vojak ne bo streljal. Cariniki vaju
vabijo noter.” Vabilo sem še podkrepil :"Èe ne dobimo zavoja, ga bom poslal nazaj na
Dunaj. Zdajle bo odletel tja moj prijatelj Franko, profesor iz Milana." Zadnje je bilo sicer
res. Franko je bil drugi od treh uèiteljev. Oba Vietnamca sta ga dan prej pripeljala iz
daljnega Dalata, da bi dobila v zameno mene. Res pa je bilo tudi, da nisem imel denarja, da
bi zavoj poslal nazaj in res je bilo, da je bilo sploh prepozno za oddajo zavoja. Vendar je
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grožnja zalegla. Oba nova prijatelja sta se podvizala mimo vojaka, ki res ni streljal in kmalu 
smo prišli do dna zavoja in tudi do vsebine zavoja brez vseh papirjev, kar je v razvitih
civilizacijah povsem nedopustno. Še mimo vojaka, ki spet ni streljal in že smo skoraj v
mestu. 

Skoraj... Zdaj mi je bilo šele jasno, zakaj okoli letališèa ni nikogar. Letališèe je bilo
obdano z žiènimi ovirami in šele mimo španskih jezdecev smo prišli v pravo vrveèe mesto,
kjer je bilo dvokolo z voznikom ali pa tudi z dodatnim potnikom glavni nosilec prometa.

Proti Dalatu
Obisk v Viet-Namu naj bi trajal štirinajst dni, zato sem prièakoval, da se takoj

odpeljemo v 330 kilometrov oddaljeni Dalat. Dalat so mi opisali kot prijetno mesto v
notranjosti na nadmorski višini okoli 1500 metrov. To je dovolj, da raste tam karkoli in da ti 
niti poleti ni prevroèe. 

Najprej so me peljali v hotel z lepim razgledom na saigonsko reko Song Sai Gon. Tam
naj bi prespal. Spremlja me Dang, ki je študiral v vzhodni Nemèiji. Ker so mi obljubili, da
se bom v Viet-Namu sporazumeval po rusko, imava oba precej težav. Potlej so me gnali k
fotografu. Slike bodo popoldne. Nazadnje smo se odpravili v banko. Ogromna dvorana je
bila popolnoma prazna, in pred vrati je stal vojak. V Viet-Nam sem priletel z ameriškimi
dolarji. Domaèe valute, dongov, tedaj tujcem niso priznavali. Ameriške dolarje so menjali
za doma natisnjene takoimenovane dolarje A. S temi dolarji si potem plaèeval. Ker so ti dali 
pri menjavi kup papirjev o opravljeni menjavi, si lahko neuporabljene dolarje A ob odhodu
spet menjal za prave zelene dolarje. Seveda te je menjava veljala nekaj ur. Dan se je nagnil
h koncu in skozi okno hotelske sobe sem opazoval vrvenje na cesti Dung Tan pod sabo in
èolne in ladje na reki.

Naslednje jutro me v hotelu pobere Dang in posadi v veliko volgo. Na zadnjih sedežih
sedi poleg mene zavoj z elektronskimi komponentami, ki jih bomo potrebovali v Dalatu.
Prtljažnik je poln kanistrov z bencinom, kar kaže na velik apetit volge in na pomanjkanje
bencinskih èrpalk na poti. Zaène se dolga pot. Iz napol odprtega zavoja odletavajo skozi
odprta okna košèki stiropora, ki je pomagal po skladišèenju, in pušèajo belo sled. S široke
avtoceste, ki jo vzdolž deli masiven betonski zid, zavijemo na ožjo cesto v palmovem
gozdu. Prebijamo se skozi vasi, kjer na cesti suše riž ali kaj drugega. Sem pa tja vidimo ob
cesti lepo naložena kratka polena in koga ob njih. Kmalu dojamem, èemu služijo. Na klancu 
prehitimo sopihajoè avtobus z velikim dimnikom in kotlom ob strani. Avtobus je na parni
pogon in drva ob cesti nadomešèajo bencinske èrpalke. 

Tristotrideset kilometrov je precej dolga vožnja celo v Evropi. Po Vietnamu nismo
zmogli boljšega povpreèja kot petdeset. Kljub temu mi je èas hitro mineval. Vozimo po
ravnini, ob velikem jezeru, skozi vasi, nazadnje se zaènemo vzpenjati. Palmov gozd poèasi
izgineva. Nadomešèajo ga listavci in slednjiè iglavci. Na sedlu, ki ga dosežemo po treh urah 
je enonadstropna lesena koliba. Izkaže se, da je to restavracija. Ustavimo se in Dang naroèa
kosilo. Voda ni pitna, zato se nalivamo z nesladkanim èajem. Potem prineso juho, ki so jo
nalili v posodo, v kakršnih peèemo potice. Iz tulca v sredini se kadi. Napolnjen je z
žerjavico, da bi se nam juha prehitro ne ohladila. Pri juhi nisem zaostajal; sledi prva ura
pouka, kako jesti s palièicami. Brez juhe bi ostal laèen, ampak nekaj zrn riža sem pa le
spravil do ust in vanje. Precej let kasneje so me na Kitajskem tolažili, da suèem palièice na
najzahtevnejši naèin. Menda se najdejo preprostejši...

Dvignili smo se na suho ravnino. Na levi se rišejo razdrapani gorski grebeni. Granit
daje pokrajini svojski videz. Sem in tja stoje na poboèjih kolibe, postavljene na plošèadih,
podprtih s koli. Naselja so tukaj le redko posejana.
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Poèasi se bližamo Dalatu. Pred zadnjim vzponom se gre cesta hladit v sotesko. Volga
sopiha po klancu navzgor, dokler se strmina ne prevesi in se nam ne odpre pogled na mesto. 
Kmalu smo pred velièastnim hotelom v najlepših letih. 

“Bi lahko zapeljali do inštituta, da vidim laboratorij in spoznam teèajnike?” sem
predlagal. 

“Inštitut je zaklenjen. Tudi teèajniki so šli poveèinoma domov. Jutri je prvi maj in
praznovali ga bomo dva dni. Tudi ti ga boš. Odpeljali te bomo v Nja Èang, k morju.”

V hotelu Palace, kamor so me namestili, sem najprej osreèil Herberta s cigaretami, ki
sem jih zanj kupil na letalu. Herbert je bil v Dalatu že štiri tedne in edino sporoèilo, ki ga je
medtem poslal, je bilo “Prinesite veè cigaret. ” Zdaj sva bila najmanj dva gosta, namreè
Herbert in jaz v ogromnem hotelu iz starih francoskih èasov z ogromnimi sobami in
kopalnicami, ki so presegale velikost obièajnih hotelskih sob, O tem hotelu sem vedel
zanimivo zgodbico. Pred menoj ga je obiskal prijatelj Jože, seveda v družbi Vietnamca, ki
je vodil potovanje, in šoferja. Jože je v Dalatu opravil, kar mu je naroèila IAEA; pospravili
so torej kovèke in se odpeljali. Navada pa je bila, da je za tvoj potni list skrbel
spremljevalec. Ob prihodu si mu ga izroèil, potem pa je spremljevalec urejal vse potrebno. 

»Imaš moj potni list?« je po pol ure vožnje vprašal Jože, takole za vsak sluèaj.
Spremljevalec se je potrepljal po praznem žepu, ustavili so avto, ga obrnili in se odpeljali
nazaj. Hotel pa je bil zaklenjen spredaj, zaklenjen je bil tudi zadaj in niè ni kazalo, da je bil
pred uro še obljuden. Treba je bilo nekje v mestu poiskati direktorja ali receptorja in ga
pripeljati do hotela. Odklenili so vrata, stopili do recepcije in rešili iz predala osamljeni
potni list. Potem so hotel spet zaklenili do naslednjega gosta

Tokrat pa je bil prvi maj in poleg naju s Herbertom so bili v hotelu še najmanj trije
gosti. 

Naslednji dan smo se spušèali iz Dalata proti morju po neskonènih serpentinah.
Marsikje so bili vidni še ostanki vojne: podrti mostovi in poleg njih zasilni nadomestki..
Dosegli smo terasasta riževa polj in in slednjiè vozili med nasadi palm. Ob cesti smo našli
kolibo, namenjeno pitju èaja in jo preskusili. Slednjiè smo dosegli lep hotel v Nja Èangu.

Obogatim si svoj ruski slovar

Sem v hotelski sobi, ker je zunaj prevroèe. Opoldne sem konèal svojo drugo uèno uro
uporabe jedilnih palièic. Kar dobro mi že gre, sem si tedaj domišljal. Nekdo trka. Le kdo bi
to bil? Z vietnamskimi prijatelji sem zmenjen precej pozneje. Odprem. Pred mano stoji
mož, ki vljudno vpraša po rusko: “Oprostite, da motim. Rekli so mi, da bi pri vas morda
našel utjuk.”

Odgovor je bil diplomatski: “Morda imam utjuk, morda ga nimam. Kaj pa utjuk sploh
je? ” Izkazalo se je, da je iskal naš kranjski likalnik. 

“Pa sem podoben èloveku, ki pogosto uporablja likalnik? ” sem ga vprašal. Skrbno me
je premeril od nog do glave in spet nazaj in razoèaran rekel: “Odkrito reèeno, ne.”

“Imate popolnoma prav. Res nimam likalnika,” sem potrdil njegovo ugotovitev.
Pridobil pa sem novo besedo in novega prijatelja Vasilija. Šla sva skupaj pit kot se spodobi
Slovanom in še posebej Rusom in še dokaj let sva si izmenjevala novoletne èestitke.

Vietnamci pa so oèitno omogoèili praznovanje prvega maja vsem svojim prijateljem. V 
hotelu je bilo tudi osebje celotne bolnišnice, ki so jo Kubanci za leto ali dve posodili
Vietnamcem. 

Sledil je obièajen turistièni program. Povzpeli smo se na hrib in z vrha obèudovali
mesto, vozili so me po mestu in mi razkazovali templje, poskušali smo se kopati v morju,
kjer sem postal zanimivost za otroke, ki so za mano vpili Rus seveda po vietnamsko, sam pa 
sem jim odgovarjal Nam-Tu (Jugoslavija, oziroma Jugoslovan), dlje pa moja vietnamšèina
ni segla. Presenetili so me z znanjem anglešèine, ki je omogoèalo precej veè kot razgovor
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vrste I Tarzan, you Jane. Prvomajski prazniki so hitro minevali in vrniti se je bilo treba v
Dalat.

Kako zjutraj do inštituta?
Nazadnje je le prišel èas, da zaènemo z delom. Inštitut ni bil daleè od hotela; ravno

prav za lep jutranji sprehod. Toda pred vrati hotela me je spet èakala ugledna volga. “Raje
bi šel peš,” sem predlagal. “Nikar, lahko te kdo napade,” so me strašili.

“Peš bom šel,” ni bil veè predlog ampak ugotovitev. In smo šli. Korakal sem na èelu s
vietnamskim prijateljem, ki je moral za dva moja koraka napraviti tri svoje. Za nama je
hropela volga v prvi prestavi. Moja aktovka je poèivala na èastnem mestu poleg šoferja.
Drugi dan smo sprevod ponovili, tretji dan sem bil prost. Volga je pogoltala ves bencin.

V maju zajame Indijo monsumsko deževje, kar se je poznalo celo v Dalatu. Vsak dan
smo preživljali eno do dve nevihti. Perilo, ki sem ga zjutraj opral in razobesil po svojih
oknih, je bilo zveèer bolj mokro kot zjutraj. Težave so bile tudi z elektriko, brez katere ne
moreš pri teèaju jedrske elektronike. Skoro vsakokrat, kadar je trešèilo, smo ostali brez nje.
Ni nam kazalo drugega, kot da smo zjutraj zaèenjali z delom v laboratoriju, po kosilu, ko je
zagrmelo, pa smo se lotevali predavanj, ki so koristila predvsem meni, saj me Vietnamci
niso razumeli. Morda bi še kaj prebrali, a govorjena anglešèina jim je bil tuja. Kmalu smo
predavanja ukinili in se posvetili le praktiènemu delu. Elektronske sheme so teèajniki
odlièno razumeli, imeli so dobro teoretièno podlago, pri delu s spajkalnikom pa so jim
koristile izkušnje z jedilnimi palièicami. Vse, kar jim je manjkalo, je bilo nekaj poguma in
samozavesti in potrudil se, da sem jim ponudil oboje. Postali smo veliki prijatelji. 

V nedeljo nas je èakal kratek izlet. Nedaleè od mesta, ki premore svoje jezero, smo se
odpeljali prek hriba, kjer se nam je odprl pogled na drugo jezero še brez nepotrebnih sledov
civilizacije. Pot smo nadaljevali peš. Ob obali smo sreèali Vietnamca, ki je razkazoval
jezero gostu Rusu. Takoj sva si padla okoli vratu, kot se Slovanom, ki se sreèajo na tujem,
tudi spodobi. Sicer sva hitro ugotovila, da sva z dveh popolnoma nasprotnih slovanskih
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koncev, a naju ta malenkost ni motila. Novi prijatelj je bil namreè iz Vladivostoka.
Prisrènost sreèanja je nekoliko pokvarilo le pomanjkanje vodke. 

Ob obali je nekaj Vietnamcev rilo po nekakšnih luknjah. Izkazalo se je, da so to rudniki 
kositra. Iz prsti so izpirali zrna. Meseèni izkupièek, so pravili, je bil okoli deset dolarjev.
Vendar pa je deset dolarjev, seveda v dongih, znašal tudi meseèni zaslužek mojih
inštitutskih prijateljev. 

V jezero se je iztekal potoèek, ki je terjal, da ga preskoèimo in raziskujemo drugo stran. 
Herbert, ki mu prinesene cigarete niso izboljšale športne forme, je zmogel deset centimetrov 
krajši skok od mene. Vendar pa je ravno tistih deset centimetrov zmanjkalo do drugega
brega in smo doživeli imeniten vodomet. Vietnamski prijatelji, precej manjši od naju, so se
raje sezuli in potok prebredli .

Kaj storiti v izrednih razmerah?
Sicer pa je treba organizatorje teèaja pohvaliti. Poskrbeli so celo za posebno stranišèe,

ki sva ga uporabljala le midva s Herbertom, potem ko sva vsakokrat poiskala njegovega
kljuèarja. V socialistiènih deželah je veljalo naèrtno gospodarstvo, ki je oèitno
predvidevalo, da se nekje do dveh s Herbertom vsakodnevno olajšava. Po drugi uri je
namreè posebno stranišèe ostajalo skrbno zaklenjeno, saj je kljuèar tedaj zakljuèil svojo
vsakodnevno zadolžitev. Žal pa so pri meni nastopile izredne razmere. V nasprotju s
politiko vietnamskih oblasti, ki so držale svoje meje zelo zaprte, so postale moje meje
neobièajno odprte. Herbertu sem pogoltal škatlo živalskega oglja, popil vso zalogo žganja,
in požrl nekaj tablet sulfonamidov, a se vseeno daljšim razmišljanjem v posebnih prostorih
nisem mogel odrekati. Institut je popoldne premogel seveda še delujoèa družbena stranišèa,
a so bila prilagojena obièajnim razmeram. Prijazni poèepniki, svež zrak in lep razgled na
okolico, vendar pa je iz preluknjanih kotlièkov nad mano kapljalo, mezelo in curljalo
naravnost za vrat. V obièajnih razmerah to ne bi bilo slabo. Spodbujan od moèe si opravil
kar se da hitro in se potem olajšan in hkrati osvežen odpravil naproti nadaljnjim delovnim
uspehom. Izredne razmere pa so terjale precej daljše razgovore s spodnjim delom moje
notranjosti, tako da sem konèeval zasedanja povsem opran, a žal na napaènem koncu. K
sreèi se je kmalu pokazal vzajemni uèinek mojih in Herbertovih zdravil in curljajoèi
kotlièki so postali zgodovina.

Prisrèno slovo 
Dnevi so se hitro iztekali in treba se je bilo posloviti. Vnaprej sem si pripravil

poslovilni govor, ki ga je na sreèo prevajal Con, sposoben inženir in ljubezniv sodelavec, ki
se je izšolal v Kanadi in je bil zato vietnamskim oblastem vedno nekoliko sumljiv. Konec
govora je tekel približno takole.

“Kot vsakomur moje starosti se mi težišèe niža. Kar je bilo nekdaj v ramah, najdemo
zdaj okoli pasu. Zato sem vesel, da nekaj te odveène robe pušèam v Vietnamu. Vendar pa to 
ni moj edini del, ki ostaja tu. Pušèam vam tudi košèek srca, ki bo ostal tukaj z vami za
vedno.” Vietnamci so zelo èustveni in tega ne skrivajo. Ko sem jim dan poprej povedal, da
imajo na Dunaju velikega prijatelja Jožeta, ki bo zelo vesel, ko bo zvedel, da so se nauèili
izdelovati imenitna tiskana vezja, so se takoj odloèili, ostali pozno v noè na Inštitutu in
napravili res lepo tiskano vezje, ki sem ga odnesel na Dunaj. 

Con mi je zagotovil, da dobivam v zameno košèke njihovih src in mi izroèil mojo
podobo. Zdaj je postalo jasno, zakaj so me gnali v Saigonu k fotografu. Dalat je premogel
umetnika, ki je vžigal portrete v leseno podlago. Tudi Herbert je odnesel domov neverjetno
podobnega Herberta.

S tem pa našega poslavljanja še ni bilo konec. Drugi dan zjutraj, ko sva se s Herbertom
nalagala v volgo, naju je presenetila še kopica teèajnikov, ki so prišli s cveticami. Nisem jih 
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mogel preprièati, da bodo cvetice po poti umrle. “Vemo,” so dejali, “a naj te vsaj do tedaj
spominjajo na nas.”

Tako sva s Herbertom, zasuta z rožicami, zaèela svoj povratek. Spet šest ur vožnje do
Saigona. Preostanek èasa do veèera sva izkoristila za raziskovanje mesta. Nekje sredi
mestnega vrveža sta èebljali dve ljubki Vietnamki. Neverjetno, toda z nasprotne strani sta
prihajala dva izmed kubanskih zdravnikov, ki sva jih spoznala v Nja Èangu. Zdravnika sta
se ustavila nekaj metrov od obeh deklet in ju nemo obèudovala. Ko se je ena izmed njiju
ozrla proti njima, sta se oba priklonila, tisti, ki je nosil klobuk, pa si ga je snel in z
nenadkriljivim zamahom španskega plemièa izrazil svoje obèudovanje. Razumel sem ga. V
Havani, nedaleè od sladolednega salona Copelia stoji kip Don Kihota na Rosinanti in napis
pod njima oznanja: tudi tukaj smo Španci, zato Don Kihot pripada tudi nam. Dekleti sta se
vedli manj plemiško. Zahihitali sta se in zbežali.

Balada o gostu, natakarju in nožih
Zveèer sem se z dvigalom povzpel v jedilnico na vrhu hotela. Sedel sem v kot povsem

prazne dvorane. Po štirinajstih dneh vietnamske hrane sem si zaželel nekaj evropskega in
naroèil zrezek. Kmalu mi ga je prinesel osamljeni natakar. Zasadil sem torej vilice v zrezek, 
ga pritisnil ob krožnik in poskusil odrezati košèek. Zrezek se je obupno boril za svojo
enotnost. Morda mi je opešala roka, morda je bil kriv zrezek, lahko pa bi krivili tudi nož.
Spopad z zrezkom je iz nasprotnega kota z bodreèim nasmeškom opazoval natakar. Èez
nekaj èasa je za kratek èas izginil in se vrnil z nekaj dodatnimi noži, ki mi jih je ponujal
drugega za drugim. Naèela komunizma so veljala tudi med noži; vsi so bili namreè natanko
enaki. Niti eden se ni povzpel nad svoje sobrate. Slednjiè je natakar vzel v roke dva izmed
njih in ju zaèel brusiti drugega ob drugem. Ob tolikšni premoèi se je zrezek konèno vdal. 

Ob zrezku so se mi obudili spomini na zambijske zarebrnice. Tam je nekoè tekel
regijski teèaj IAEA. Teèaj je kot predstavnik IAEA odpiral prijatelj Jože, pomagal pa mu je
sam Keneth Kaunda, tedanji predsednik države. Zato ni presenetljivo, da je Jožeta povabil
domov na veèerjo eden zambijskih odliènikov. Z Jožetom je veèerja doletela tudi Danijela
iz Argentine in mene, ki sva pri teèaju pomagala.

Odliènik se je potrudil in nas prišel iskat z avtom. Opravièil se je; bil je namreè prost
dan njegovih služabnikov. Tudi žene ni bilo doma. Obiskat je šla prijateljico. Zato se je
strežbe lotil kar odliènik sam. Kikirikijem in bananam ni mogel škoditi. Èez pol ure so
sledile goveje zarebrnice, ki jih znajo v Zambiji imenitno pripravljati. Posebnost zarebrnic
našega gostiteljaja pa je bila, da so si potuhnjeno pustile odrezati košèek, ki je svoj odpor
uveljavljal šele potem, ko je zaèutil na sebi zobe. V uteho mi je bilo le, da nisem bil
osamljen. Štirje možje smo se do zmage borili s štirimi zarebrnicami, ki so bile v ponvi
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natanko do trenutka, ko so bile najtrše. Upam, da je bil naš gostitelj bolj podkovan v
državniških zadevah kot pa v kuhanju.

Naslednji dan popoldne polet z Air Francem in množico pristankov do Bangkoka, nato
prek grmeèega in bliskajoèega se monsumskega neba v Delhi, pa do Karaèija in prek
Balkana do Pariza. Let smo zasledovali s pomoèje velikega zemljevida, ki ga je na steno
nalepil stjuard in vsake pol ure podajšal na njem dolgo rdeèo èrto. Nekje ob petih zjutraj je
èrta vodila prek Ljubljane, ki sem jo po èakanju na Orlyju konèno dosegel šele zveèer.
Tedaj je bil svet še precej veèji kot pa je danes.

Naslednjiè
 “V Dalat boš šel pomagat pri sestavljanju priporoèil, kako v razvijajoèih se deželah

vzdrževati in popravljati jedrsko elektroniko” je prišel ukaz z Dunaja.”Tam bo tudi Joao iz
Lizbone, Pellionisz iz Mažarske, pa Nethsinghe, ki si ga spoznal na Dunaju.” Prijaznemu
vabilu in snidenju s prijatelji se ni dalo upreti. Jože je izbral èas semestralnih poèitnic, saj
smo bili vsi univerzitetni uèitelji. Ker pa je navada, da na takih sestankih sodelujejo
predstavniki vseh celin, naj bi v Bangkoku, kjer bi se sešli, našli še predstavnika latinske
Amerike in Afrike. Kdor še ne bi imel vietnamske vstopne vize, bi jo dobil v Bangkoku,
naslednji dan pa bi odleteli vsi skupaj naprej.

Sreèno smo se torej našli na bangkoškem letališèu nekaj ur pred odletom proti
Vietnamu. Sreèni skupini se je pridružil nesreèni predstavnik Afrike, ki nas je na letališèu
èakal že dva dni. V mesto ga niso pustili, ker ni imel tajske vize. Tako ni mogel do
vietnamske vize in Jože ni mogel drugega, kot da mu je svetoval polet nazaj domov.

Tokrat smo prileteli v Saigon dopoldne, vize so bile v redu, niso nas fotografirali in
dolarji A so medtem prišli iz mode. Ker nas je bilo vsega skupaj deset, so nas naložili v
volgo in kombi in odpeljali proti Dalatu. Spotoma smo nekajkrat menjavali pnevmatike in
napajali hladilnik kombija. Vendar pa je južni del Vietnama kar vodnat, zato z zalivanjem
nismo imeli težav. Kjub temu ali pa morda ravno zato se mi je zdelo potovanje precej krajše 
kot prviè. 

Zasedli smo ogromne sobe Grand hotela in se spravili na posel. Jože nam je razdelil
naloge. Spravili smo se k pisanju, za katerega smo imeli natanko osem delovnih dni.

Kaj svetuje minister za zdravstvo?

Po nekaj dneh se je Jožeta lotila gripa, zato si je kupil liter žganja in se zaèel z njim zdraviti
kot zagovornik posebne doktrine. Gripa te zloži, ne da se ti delati, težko trezno misliš. Enak
uèinek na zdrave ljudi ima tudi žganje. Jože je raèunal na vzajemni uèinek obeh nadlog.
Predpostavljal je, da imata, kadar sodelujeta, nasprotujoèa si uèinka, tako nekako kot kislina 
in baza, ki se v uravnoteženih odmerkih povsem nevtralizirata. Zaèel si je torej nalivati
žganje in skrbno sledil uèinku. Predpostavka o zdravljenju se je potrdila. Do desetih zveèer
mu je približno èetrt steklenice žganja povsem iznièilo uèinke gripe. Mi zdravi smo si želeli 
spat, a je Jože od nas neusmiljeno terjal besedila, jih popravljal, dodajal iskrive ideje in nam 
spet vraèal besedila, da jih prekrtaèene vnašamo v raèunalnike. Res je preostalo še trièetrt
steklenice èudežnega zdravila, a bi nam zdravim najbrž ne pomagalo k veèji delavnosti.
Sploh pa nisem preprièan, da bi zdravilo delovalo na splošno. Jože je namreè edinstven.

Znašli pa smo se v novih težavah. Nekaj èasa je že preteklo, odkar si je Sadam prisvojil 
Kuvajt, zdaj pa so se Amerièani odloèili, da mu ga spet vzamejo. Izbruhnila je zalivska
vojna. Herr Mueller, tako ga je klical Jože, iz Juelicha, je imel s seboj droban, a zmogljiv
kratkovalovni radio. Vrteli smo torej gumbe, pritiskali nanj ušesa in ulovili med hrešèanjem 
in piskanjem tudi kaj koristnejšega. Sadam je grozil z napadi na letališèa širom sveta.
Zraèni prostor nad Irakom in daleè naokoli je bil zaprt. Kako domov? Sam sem imel tokrat
èudno pot: iz Saigona v Hongkong in od tam v Frankfurt in domov.
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Dokonèali smo dokument, ki je narasel na 64 strani in se odpoèili na poti v Saigon.
Prenoèili smo, potem pa se raztepli spet vsak na svojo stran.

V Honkongu nas je pilot potolažil, da se bomo povsem izognili vojnemu podroèju.
Leteli naj bi prek kitajske Mongolije, Sibirije in Petersburga. Polet bo nekoliko daljši,
kakšnih trinajst tisoè kilometrov. Obvestilo me ni posebno potolažilo, ker sem malo prej v
reviji Lufthanse prebral, da ima naše letalo doseg dvanajst tisoè kilometrov. Vseeno smo
prileteli varno do Frankfurta. Oèitno je bilo, da se je nekdo motil. 

Zadnjiè
Spet sem dobil vabilo, naj grem v Dalat. Tam bo delavnica, kjer bomo ugotavljali, kako 

dobri so spektroskopski ojaèevalniki priznanih svetovnih proizvajalcev. Namen takih in
podobnih delavnic je bil dvojen. Mednarodno agencijo so zanimali rezultati, da bi se laže
odloèali pri nakupih opreme. Morda pa je bilo pomembnejše šolanje udeležencev, saj je
terjalo poleg obvladovanja merilnih metod tudi kritiènost in razsojanje. Na eni od takih
delavnic sem se najprej šolal sam, da sem kasneje nekatere lahko vodil. Da bi poudarila
pomembnost takih delavnic, je na njihovo odprtje IAEA pogosto napotila tudi svoje visoke
uradnike. Tokrat naj bi Agencijo v Dalatu zastopala gospa s Švedske. Sporoèili so mi, da se
spet najdemo v Saigonu in sicer v Plavajoèem hotelu, ki so ga medtem zgradili na saigonski 
reki. Ob vstopu prek mosta v hotel, ki sicer ni plaval, ampak je trdno stal v sami reki, sem
doživel šok. Prenoèišèe za eno samo noè me je veljalo kar tri vietnamske dnevnice po 60
dolarjev. Meseèni zaslužek domaèega inženirja je bil še vedno okoli deset dolarjev.
Povprašal sem po udeležencih delavnice in jih veèino našel v prijaznem hotelu Bong Sen
nedaleè stran, kjer sem dotlej tudi sam prenoèeval za približno 25 dolarjev. Sicer sem se pa
gospe zasmilil in sem dobil kasneje za tisto potratno noè še nekaj dolarske okrepitve.

Spet v Dalatu
Vožnje v Dalat se ne spominjam, kar pomeni, da se ni dogodilo niè zanimivega. 
Tokrat so nam prijatelji razkazovali tudi samo mesto in znamenitosti v njem, oziroma

okoli njega. Obiskali smo celo palaèo, v kateri je prebival za èasa francoske vladavine
guverner, zdaj pa je v njej muzej. Muzeji me ne privlaèijo, postal pa sem pozoren na nekaj
lepih slik in sporoèilo ob njih, da jih je naslikal Nguyen, ki ga lahko najdemo na telefonski
številki 4231. Naslednji dan sem prosil prijatelja Tranga, naj mi poišèe slikarja. 

»Ga že imam,« se je pobahal Trang. »Opoldne ga lahko greva obiskat.« Zlahka sem se
odrekel kosilu. Trang, sreèni lastnik mopeda, me je naložil na zadnji sedež in z Inštituta sva
odropotala proti mestu. Moped je po kamnitih klancih s težavo zmogel najino težo, a se je
uspel spoèiti ob spustih. »Tule je,« je oznanil Trang, ustavil in prislonil moped ob zid.
Vstopila sva v skromno hišo in naletela na ljubeznivega možièka. Trang me je predstavil,
segli smo si v roke in se spustili na vse štiri na kamniti pod. Nguyen je potegnil izpod
postelje kup slik in jih zaèel prelagati s kupa na drug kup. Sobico so zalile barve. Ob reki so 
zrasla drevesa in listi na njih so zašelesteli v vetru. Vietnamci ob morski obali so se
pripravljali na ribolov. Kolibe so se stiskale pod palmami. Cvetovi so šepetali drug
drugemu. Slikar je ljubil svojo domovino in ta mu je na slikah ljubezen obilno vraèala.
Izbira je bila težka. Dvakrat ali trikrat smo preložili kopico slik. 

»Stopetdeset dolarjev bi bile tele slike. Ampak èe se ti zdi to preveè in nimaš toliko,
slike pa so ti všeè, jih dobiš ceneje,« je prijazno ponujal slikar. Nisem se pogajal. Še danes
mi slike priklièejo spet Vietnam, kadar mi ta zaène v spominih bledeti. 

Tranga sem spoznal precej prej. Teèaj s èudnim imenom Interregional Training Course 
on Interfacing in Nuclear Experiments je tekel na severu Tajske v Èang Maju. Tudi
poslovenjeno ime teèaja bi zvenelo še vedno tuje. Vietnamska država je ugotovila, da bi bili 
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morda nekateri državljani le vredni zaupanja in je poslala Tranga na teèaj. Trang je bil
najboljši med osemnajstimi udeleženci, zato je postal asistent na naslednjem takem teèaju
na Madagaskarju. V Dalatu, odkoder je bil, sem ga zatorej sreèal že tretjiè. 

Dalat se je medtem poèasi spreminjal. Nekje na robu mesta so gradili igrišèe za golf.
Zunaj mesta so postavili nov jedrski inštitut z raziskovalnim reaktorjem. Stari inštitut na
obrobju je postal odveè, zato so ga namenili njegovim uslužbencem.

»Zdaj te pa lahko povabim na obisk,« se je pohvalil Trang in prišel zveèer pome.
Vsakemu od uslužbencev so dodelili po en laboratorij. Trang z dvema otrokoma, ženo in
tašèo, si je svojega predelil z lesenimi pregradami v nekaj kurnikov in tako prišel do
veèsobnega stanovanja s tekoèo vodo, saj je vsak laboratorij premogel tudi umivalnik. Vse
to me ni motilo. V prijateljskem ozraèju sem užival poslednjo noè starega leta po kitajskem
koledarju, ki je všeè tudi Vietnamcem. Trang je premogel celo televizor. Na zaslonu se je
pojavil Nguyen. Predstavili so ga kot enega znanih slikarjev, ki živi v Dalatu, je imeniten
krajinar in velemojster risanja z navadnim kulijem. Tudi njega se rad spominjam. 

Meritve so tekle, pa se spet zatikale. Pri delu smo potrebovali moèan rentgen. Rentgen
je potreboval vodno hlajenje. Ampak voda, ki naj bi hladila rentgensko cev, je veliko raje
brizgala po sobi in ustvarjala monsumsko vzdušje. Meritve so le poèasi napredovale in se
mnogokrat zavlekle pozno v noè.

Prijazni kolesar postane pešec
Nekega veèera sem se v èrni temi vraèal z novega inštituta ob jezeru proti mestu. Na

sreèo je skrb države za varnost izvedencev z leti popustila. Dohiti me kolesar in se ustavi.
“Lahko vas peljem na prtljažniku,” se ponudi. Pretehtal sem položaj in odkimal.

Prtljažnik je bil le železno ogrodje. Cesta je vodila tik ob jezerskem bregu in nikjer ni bilo
nobene luèi. Voda ni delovala vabljivo. Tudi luna se še ni prebudila.

Kolesar, ki zavrnitve ni zameril, je postal pešec. Korakal je poleg mene, potiskal kolo
in preskušal svojo anglešèino. Do mesta sva se kar lepo naklepetala. Doživljaj mi je koristil
nekaj dni kasneje, ko smo konèali z delom in se zaèeli poslavljati drug od drugega. Po
nakljuèju se je poslavljalo tudi staro leto, ki je, podobno kot pri Kitajcih, umiralo sredi
februarja. Velik del dalaškega inštituta se je zbral v restavraciji in ni manjkalo zdravic in
govorov in objemanja. Tudi sam sem se moral oglasiti, saj sem bil s prijatelji zadnji dan.

»Mogoèe ste nesreèni, ker imate le kolo ali pa morate hoditi peš. Èez petnajst let bo
drugaèe. Marsikdo med vami bo imel motocikel ali morda celo avto. Pa mislite, da bo kdo
ustavil avto in vas povabil nanj, kadar boste pozno zveèer capljali po prašni cesti poleg
jezera? Danes imate srce. Do tedaj ga bo marsikdo izgubil...«

Vietnamska vojna se nadaljuje...
Ampak potem se je zaèelo šele pravo praznovanje novega leta, kjer bi lahko marsikdo

izgubil celo življenje in ne le srca. Pokalo je kot v najhujši vojni. Ko sem odšel v svoj
hotelèiè, sem zaprl okno, pa ni dosti pomagalo. Potem sem se pokril z blazino, ujel nekaj
uric spanja in se zbudil v pokajoèe jutro.

Naložili smo se v kombi in odpeljali proti pokajoèemu Saigonu. Spotoma smo bili še
rešilni avto. Naložili smo fanta in dekle, ki sta ponesreèila z motociklom malo prej, preden
smo pripeljali mimo. Spotoma smo ju oddali v najbližji bolnišnici. To nam je nekoliko
pokvarilo novoletno razpoloženje.

Gospa s Švedske nas je zapustila kmalu po prihodu, zato sem se uspel izogniti
plavajoèemu hotelu in se nastaniti v starem prijatelju Bong Senu. Tam so me vtaknili v sobo 
z vrati, a povsem brez oken. Ne vem, kako da se arhitektu sobe in okna niso sešla, a v napol 
vojnih razmerah se mi je spanec v oazi miru prilegel. 
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Naslednji dan je poskrbela zame Lufthansa, ki me je po bližnjici prek Singapura
spravila v Frankfurt in nato domov. 

Kuba

 »Are you from Amerika?« se je oglasilo za menoj na tekoèem traku ženevskega
letališèa.Ozrl sem se in ugotovil, da je vprašanje namenjeno meni.

»Almost - skoraj, le štiri tisoè milj proè,« sem odgovoril, a je bil George, ki mu je bilo
oèitno veè do pogovora kot do pravega Amerikanca, povsem zadovoljen. Po traku sva se
pripeljala do konca, poiskala dva sedeža in nadaljevala pogovor. Nad nama je od èasa do
èasa zašklepetalo. Na veliki tabli, ki so najavljali odlete, so brisali odletela letala in dodajali 
nova. Do mojega odleta je bilo še daleè.

George je bil zgovoren. Vraèal se je iz Omana, kjer je pol leta vadil sultanove
varnostnike. Ker je Oman bolj sušna državica, je George poskrbel za ravno pravšnjo
namoèitev že na prejšnjih poletih. To mu je znatno dvignilo ljudomilost. Kazalo je, da je
tudi ljubitelj glasbe, zato je naèel vprašanje, ali bi lahko rentgenski pregledi prtljage
škodovali njegovim kasetam. Ko sva strokovno obdelala vprašanje, je tabla spet
zašklepetala in napovedala polet SR471 v Madrid. Poslovil sem se od Georga in se odpravil 
ogrevat sedež v èakalnici pred vrati 32.

Barajas, madridsko letališèe, v tistih èasih ni bilo letališèe, v katerega bi se zaljubil na
prvi pogled. Ko ob pristanku dovolj dolgo begaš po hodnikih sem in tja ter gor in dol in
slediš pušèicam, ki oznanjajo tranzit, dosežeš veliko dvorano. V sredi dvorane stoji nekaj
kurniku podobnega in ponuja veè okenc. Pred vsakim od okenc je dolga vrsta èakajoèih
potnikov. Ko se slednjiè prebiješ do okenca, izroèiš svojo vozno karto za naslednji polet.
Pridi vnoviè èez pol ure, te potolažijo. Po nekajkratnem obisku okenca sem prišel do
boarding passa, to je do kartonèka, s katerim te spuste na letalo. Tokrat naj bi bil to
kubanski Iljušin. Iz prve èakalnice sem se preselil v drugo in se posvetil meditiranju . 

Na obroke do Havane
Moj Iljušin ni zmogel preleta od Madrida do Havane, ne da bi se šel spoèit in napit.

Zato smo odleteli bolj severno in se spustili na letališèe Gandar v Novi Fundlandiji. Tam
smo se pol ure sprehajali po letališèu, medtem ko so krmili našega srebrnega ptièa. Bil je
lep poletni dan, zato se nam je Gandar po vroèem Madridu kar prilegel. Potem smo odleteli
jugozahodno proti Kubi, a ves èas dovolj daleè nad Atlantikom, da ne bi nehote prizadeli
ameriške demokracije. Smer poleta mi je bila kar všeè, saj bomo dosegli po po dolgem
raztegnjeno Kubo od strani. Krištof Kolumb, ki je plul proti zahodu, je imel dosti manjšo
možnost, da se mu postavi na pot. Bližina Kube je ogrela potnike, pomagale pa so tudi
žgane pijaèe. Marsikdo je prispeval k slavnostnemu razpoloženju s cigarami. Hvala ti, Jose
Marti, sem rekel, ko nam je njegovo letališèe ponudilo svež zrak. Kuba je bila naša bratska
država, ki je dobro poznala Jugoslavijo. »Jugoslavija, Mate Parlov,« je rekel carinik, ko sem 
mu pod nos pomolil svojo roèno prtljago. Nekaj let poprej je Mate Parlov namahal tam sicer 
skoro nepremagljive kubanske boksarje in mi s tem na široko odprl vrata. Oèitno Kubanci
niso zamerljivi.

Pred vrati me je èakal visoko dvignjen transparent PAHOR in pod njim Louis Cimino.
Njegov približno trideset let star avto, po rodu iz Amerike, ni hotel pokvariti dobrih vtisov o 
Kubi, zato je takoj vžgal in naju odpeljal do Havane. Med tem se je stemnilo, sicer pa je
bilo vtisov veè kot dovolj za prvi dan. Z obljubo, da me naslednji dan obišèe, me je oddal v
hiši, ki je bila namenjena gostom univerze.
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Naslednji dan sem spoznal nekaj gostov iz drugih socialistiènih dežel. Za našo
prehrano sta se brigali dve skrbni domaèinki. V prièakovanju Louisa sem sedel pred
televizorjem. Program ni bil ravno vzpodbuden. Prenašali so žalne slovesnosti za žrtve
letalske nesreèe, ki je dan ali dva prej terjala okoli 80 življenj. Louisa ni bilo. Se mu je kaj
pripetilo? Spet je minila noè, v kateri sem koval naèrte za odpravo naslednji dan, èe bi se
Louis ne pojavil. Od novih prijateljev sem dobil naposodo zemljevid mesta in nekaj
kovancev, ki bi mi omogoèili vožnjo z mestnim avtobusom. 

Po krivem obdolžena CIA 
Ko tudi tretji dan ni bilo Lousia na spregled, sem se odpravil iskat urad UNDP, ki mi je 

bil na misijah kot nekakšno domaèe veleposlaništvo. 
»Prišel sem po pomoè«, sem potožil, ko sem stal v sobi, kamor so me napotili. »Tu

sem, da bi kaj delal, a že tretji dan sedim pozabljen. Moj tukajšnji sodelavec, ki naj bi me
prišel iskat, je bodisi umrl bodisi ga je ugrabila CIA.« 

Carmen se nobena od obeh domnev ni zdela verjetna, zato je zgrabila telefon in zaèela
s poizvedovanjem. Na mojo sreèo se ni uresnièilo nobeno izmed mojih èrnih videnj.

»Louis Cimino ima nekaj težav z iskanjem hotela zate. Pravi, da te bo kmalu pobral kar 
pri nas,« je slednjiè pojasnila Carmen. Lahko pa, da ji je bilo ime kako drugaèe. 

Morda bi moral po pomoè že prej. Èez dvajset minut se je pojavil Louis in povedal, da
ima zame sobo v hotelu Habana Libre. Odpeljala sva se do mojega prenoèišèa, ki se mi je
medtem že priljubilo in ga spet zapustila z mojo prtljago v avtu.

V hotel so me sprejeli nekoliko neradi. IAEA mi je plaèevala dnevnice prek UNDP v
pesosih, v recepciji pa so raje imeli dolarje. Ker pa me je Luis opremil z vrsto papirjev s
preprièljivimi peèati, nama je uspelo zavzeti sobo oncedose, kar je po naše 1112

Naslednji dan, že èetrti, smo konèno zaèeli z delom. Izkazalo se je, da smo vsi skupaj
poliglotska skupina. Spoznal sem Fedorja, ki je študiral v Rusiji in rušèine še ni povsem
pozabil. Fedor je bil tudi predsednik sindikata vse univerze. Ker sem bil pred leti nekaj
takega tudi sam, se mi je smilil. Jose, tehnik, se je spoznal na boks, govoril je špansko in
cenil Mateja Parlova. Z Luisom sva tolkla anglešèino, seveda vsak po svoje. Èe prištejemo
še mojo srbohrvašèino, ki je veljala tedaj še za enoten jezik, smo vsi skupaj obvladali kar
precej jezikov.

Želja IAEA je bila, omiliti težave pri vzdrževanju jedrske elektronske inštrumentacije
ki jih zaradi majhne porabe dela le omejeno število podjetij. Èe se kakšen od modulov s
èudnimi imeni pokvari v razvitem svetu, so na razpolago servisi teh podjetij, ki napako hitro 
popravijo. V razvijajoèih se deželah so stvari težje. Èeprav stane modularna enota od tisoè
do nekaj tisoè dolarjev, pa bi pot tehnika stala precej veè. Pošiljanje enote v drugo,
oddaljeno deželo tudi ni poceni in vzame precej èasa. V deželi z dovolj izkušenimi inženirji
bi morda enoto popravili sami, a nimajo potrebnih rezervnih delov. Prek IAEA je zato
stekel poseben program. V raznih deželah èlanicah smo razvili nekoliko preprostejše enote,
ki pa bi vseeno izpopolnjevale svoje naloge. Pripravili smo tudi navodila, kako enote
sestaviti in preskusiti. Na Dunaju, sedežu IAEA, so pripravili pakete z vsemi potrebnimi
deli in jih razposlali širom sveta. Ker bi domaèi inženirji in tehniki sami sestavljali enote, bi 
jih dodobra spoznali in jih ne bi bilo težko popravljati, kadar bi šlo kaj narobe. Da bi bilo
sestavljanje uspešnejše, je pri sestavljanjih marsikdaj pomagal tudi takoimenovani ekspert.
Na Kubi sem bil to sam. 

Na pomoè priskoèi Karel Marx
Delo pa je teklo precej poèasneje kot sem si želel. Sodelavci so kar naprej izpuhtevali

iz laboratorija, bodisi vsak zase, pogosto pa kar vse trije hkrati. Od doma sem sicer vedel,
da terja socializem precej sestankov, a pri Kubancih je bil davek sestankom še precej veèji.
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Kadar so sodelavci izginili, sem ostajal tudi sam brez dela. Nobenega smisla ni namreè
imelo, da bi sestavljal aparature, ki naj bi se jih nauèili sestavljati sodelavci. 

Koval sem naèrte, kako bi sodelavce izvlekel iz sestankarij. Zdelo se mi je, da ne bo šlo 
brez pomoèi. Morda bi mi pomagal kar Karel Marx sam. Ker mi ni ugovarjal, sva nekaj
veèerov vadila tajni naèrt. Pred ogledalom sem preprièeval svoje obrazne mišice, da bi
primerno spremljale moj nagovor dekanu fakultete, Marx pa je imel lažjo nalogo. V pravem 
trenutku naj bi mu solze zalile oèi. V nekaj dneh sva bila pripravljena. Pri dekanu sem
najavil obisk.

»V vaši prijazni deželi sem zelo zadovoljen. Delo lepo napreduje, vendar...« 
Vendar je zelo koristna beseda. Vedno jo lahko uporabiš za odskoèno desko, preden

zaèneš z zabavljanjem, a moraš pred tem zasuti sogovornika s pokloni. 
»...se bojim, da vas vaša pot ne bo pripeljala kmalu do komunizma. Premalo delamo.«
Zdaj je vstopil Marx. 
»Tovariš Marx vas opazuje iz nebes s solzami v oèeh. Razmisliva, kako bi pospešila

delo, ki naj bi ga opravili skupaj s sodelavci na željo vaše vlade. Morda bi jim za nekaj èasa 
odpustili udeležbo na sestankih, ki nam goltajo dragoceni èas?«

Dekanu, ki je bil soèuten èlovek mehkega srca, se je tovariš Marx s solznimi oèmi
zasmilil. Sodelavci so dobili odvezo in poslej se je Marx smehljal. 

Moja ljubezen do Marxa pa ni ostala brez posledic. Tedaj je tekel v Beogradu eden od
partijskih kongresov in zanj je bilo zanimanje tudi v Havani. Vsak dan so èasopisi prinašali
kar obširne èlanke. Cimino se je ponudil, da mi jih sproti prevaja, a sva se dogovorila, da mi 
pove izvleèek potem, ko konèamo z delom. Zakaj bi Marksa vnoviè žalostili? 

O prometnih zadregah v hotelu
Hotel Habana Libre je bil prevelik, da bi bil prijetno bivališèe. »Once dose, por favor,«

so bile nadaljnje španske besede, ki so dopolnile moj slovar, ki je že vseboval cerveso –
pivo. Tako sem namreè prosil za kljuèe svoje sobe 1112 v enajstem nadstropju. Nad mano
se je vzpenjalo približno še enkrat toliko nadstropij. Menda so Kubanci v tem hotelu
shranjevali vse inozemce, zato je bil zjutraj kar velik promet. Štiri velika dvigala kar niso
mogla sproti goltati dvigala željnih gostov. Nekoè sem, neuèakan kot sem bil, odprl vrata na 
skrito požarno stopnišèe in zdrsel po njem navzdol. Na dnu sem želel ven, a so bila vrata
zaklenjena. Zato sem se moral ponovno vzpenjati, da bi se rešil iz ukletega stopnišèa.
Izkazalo se je, da je bilo po poti precej neoštevilèenih nadstropij z razliènimi tehniènimi
napravami, ki so omogoèale hlajenje, zraèenje in podobno. Splezati je bilo treba prek vseh,
da sem prišel do prvih nezaklenjenih vrat in spet pred dvigala. Pa sem prišel z dežja pod
kap. Nižje si bil, težje je bilo najti prostor v dvigalu, namenjenemu navzdol. Po teh
izkušnjah sem se moral podrediti hišnemu redu. Kmalu sem se spomnil pojasnila bratranca,
ki me nekoè prevažal po Parizu in pouèeval, kako prideš v gneèi do cilja. »Ni pomembno,
kam se voziš. Èetudi pelješ proè od cilja, je vseeno bolje, kot èe stojiš.« Poslej sem se
nalagal na prazna dvigala, ki so peljala toliko èasa navzgor, dokler niso ustregla želji
navišje stanujoèega klicatelja. Na poti navzdol smo se polnili in v mojem nadstropju le še
pomahali gostom, za katere ni bilo veè prostora. Hvala Bogu, veèina gostov ni imel
bratranca v Parizu, sicer bi metoda propadla.

Druga slaba stran hotela, ki pa je veljala vseh štiriindvajset ur, je bil prepovedan vstop
vsem domaèinom dalje od recepcije. Vèasih, zlasti ob koncu tedna, si zaželiš, da bi povabil
katerega od sodelavcev na veèerjo in malo poklepetal, a je pri recepciji tekla skoro državna
meja. Sicer pa sem tudi brez veèerij zvedel veè o Louisu. Njegov oèe je bil rojen nekje na
jugu Italije, kjer so se šli mafijo. Ali je on nekoga pospravil, ali pa je bil na vrsti, da je
pospravljen, se ne spominjam veè. Vsekakor mu je postalo na jugu prevroèe, zato je
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naskrivaj preplezal Alpe in se prebil do Francije. Pripeljal se je do Kube in tam pognal
korenine. O Ciminovi materi s Kube ne vem dosti, vendar pa je Louis podedoval debele
ustnice, temno polt, kodraste lase in veliko ljubeznivosti. Cimino, profesor na fakulteti za
naravoslovje in tehnologijo, pa je imel tudi brata. Karla, oziroma Carlita, kot ga je klical
sam. Ta je bil po videzu popolno nasprotje Louisa. Z ozkim, ravnim nosom, belo poltjo,
tankimi ustnicami in bujnimi, gladkimi nazaj poèesanimi lasmi bi bil lahko španski plemiè,
èe bi se izkazalo, da Kuba ceni modro kri. Carlito je bil vodja mehanskih delavnic na
univerzi in nama je pogosto pomagal iz zadrege, èe se je pri delu kaj zataknilo. 

Kako preživljati nedelje?
Ob nedeljah sem sameval. Sodelavce, ki sem jih zasužnjeval prek vsega tedna, sem

zaèasno vrnil njihovim družinam. V poroèilih, ki sem jih moral obèasno pošiljati na Dunaj,
sem na eni prejšnjih misij zapisal : vstajo zapušèenih žena je prièakovati èez dva do tri
tedne. Na Kubi s še živim revolucionarnim duhom èesa takega nisem želel tvegati. Sam sem 
lotil raziskovanja mesta.

Pri svojih raziskavah mesta sem na eni glavnih ulic naletel na veliko luknjo, ki je
napravila ploènik skoro neprehoden. Pod luknjo se je odpiral razsežen prostor, prek
katerega so vodili kabli in razne cevi. Pojav se mi je zdel zanimiv, saj sem se doma vsaj
petnajst let ukvarjal z jamarstvom. Isto luknjo sem opazoval povsem nespremenjeno tudi pri 
naslednjih dveh obiskih Kube po dveh in osmih letih. Ena od razlag tega pojava bi morda
bila, da je luknja namenjena lovljenju agentov Cie. Ponoèi se mešèani luknji ognejo,
premalo pouèeni agenti pa štrbunknejo vanjo. Res je, da v luknji nikoli nisem videl ujetega
agenta, a jih gotovo policija vsako jutro sproti spravi na varnejši kraj. Zanima me, ali bi
Kubanci luknjo v ploènik pokrili, èe bi Amerika nehala groziti Castru. To bi namreè
potrdilo mojo razlago. Imena ulice ne bom zapisal, ker ne bi rad škodil varnostnemu
sistemu, èeprav bi tajnosti operacije koristilo, èe bi past obèasno prestavljali. 

Sicer pa je Havana lepo mesto, kjer je vredno gledati naokoli, ne pa pod noge. Mikaven 
je sprehod po Maleconu, ki teèe šestpasovno ob obrežju in ga je kakih pet kilometrov. Prek
ograje lahko obèuduješ potrpežljivost maloštevilnih ribièev, ki namakajo svoje trnke v
morju. Kadar je morje za pranje trnkov preveè valovito, lahko obèuduješ spretnost fantièev,
ki ob ograji èakajo, da pljuskne visoko èeznjo, preden se zlije kad vode na ploènik in
katerega od njih, èe prepozno odskoèi. Nekje na sredini je nekoliko umaknjen hotel
National, znan kot letna rezidenca Al Caponeja. Kuba je dežela z odliènimi športniki, zato
ni mogoèe prezreti stadionov. Ne manjka tudi številnih spomenikov. Poleg don Kihota na
Rosinanti mi je bil najbolj všeè spomenik še neznanemu odlièniku. Na mogoèenem

56

Vedno pripravljeni na mir ali na vojno



betonskem podstavku stojita dva angela in mahata s palmovima vejama nad glavo nekoga,
ki se bo na podstavku šele ustolièil. To prièa o razsodnosti in umerjenosti Kubancev. Zakaj
bi prezgodaj posadili nekoga gor, pa bi ga morali kasneje spet nadomešèati, kot to delamo
pogosto pri nas? Angela, ki sta mogoèe muzi, še ne kažeta znakov utrujenosti in bosta rade
volje še nekoliko poèakala. 

Na vzhodu konèa Malecon pri širokem kanalu, prek katerega vstopajo ladje v razvejani
havanski zaliv. Gradiè na punti je nekdaj ustavljal sovražne ladje, na nasprotnem bregu pa
mu je pomagala Morrova utrdba. Na drugo stran je mogoèe le prek tristometrskega predora. 
Na našem bregu pa se tam nekje zaène tudi slikovita stara Havana z veèstoletno katedralo in 
ozkimi ulièicami, ki lepo varujejo pred soncem in vroèino tudi prek najhujšega poletja.
Potop v katerokoli ulièico je zanimiv, ker nikoli ne veš, kje te bo pot prinesla ven na drugi
strani. 

V Havani premorejo tudi Kapitol, podoben vašingtonskemu. Mene je bolj spominjal na
ljubljanski grad, dolga leta okrašen z zidarskimi odri. Èeprav sem obiskal Kubo kasneje še
trikrat, nikoli nisem mogel fotografirati Kapitola v vsej njegovi lepoti. Vedno je stal pod
žerjavi, ali pa se je branil pogleda z odri.

Zelenjavni trg vsakega mesta je veè vreden kot etnografski muzej. Vrvež, barve, pisana 
množica prodajalcev in kupcev pove o deželi veè kot katerikoli turistièni vodnik. Trga v
Havani ni. V redko posejanih trgovinah z dvema razliènima konzervama v izložbi se lahko
mešèani zalagajo s pièlo hrano. Menda je Fidel nekoè prej sprostil trgovino in dovolil
drobec privatnosti. Èez dve leti se je izkazalo, da je nekaj kmetov bogatelo. Država je
potem spet uvedla prejšnja pravila. Kitajci so mi pripovedovali podobno zgodbo, vendar s
sreènejšim koncem. Pred desetletji je kmetijstvo strogo nadzorovala država. Tudi
samostojni kmetje so morali pridelke oddajati državi po vnaprej doloèenih cenah. Potem je
država nekoliko popustila. Še vedno so morali kmetje prodati veèino pridelka državi,
vendar so lahko desetino prodajali sami. Poslej živeža ni veè primanjkovalo. Sprehod po
tržnicah na Kitajskem je skoro tako zanimiv kot, recimo, raziskovanje naše Križne jame. V
Xianu, nekdanji prestolnici Kitajske, se spremeni v tržnico vsakih štirinajst dni celo ena od
mestnih ulic in postane skoro neprehodna. 

O prehrani
Vseeno pa na Kubi nisem stradal. Za zajtrk in veèerjo sem si skrbel sam. Hotelski

zajtrk bi mi vzel preveè èasa, za veèerjo sem bil pa prepozen. Z Luisom sva ponavadi delala 
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pozno v noè. V pritlièju hotela je bila ena od trgovin Tienda Intur, namenjena gostom z
dolarji. Tam sem si kupoval konzerve z ananasovim kompotom in piškote. Hitra prehrana bi 
bila premilo ime za obroke. Najveè èasa je vzelo odpiranje konzerve, dokler nisem dobil
primernejšega orodja od švicarskega vojaškega noža. Na kosilo v univerzitetno menzo, kjer
je bila hrana poceni celo za Kubance, smo hodili skupaj s Ciminom, Fedorjem in Josejem.
Posamezne fakultete so bile raztresene vsenaokoli, zato smo se do menze lepo sprehodili.
Potem nas je bilo za èetverostop v vrsti, ki je segala še daleè na cesto. Pri vhodnih vratih
smo zamenjali listek za kosilo z aluminijastim pladnjem, ki je imel nekaj utorov za razliène
jedi. Pri prvem kotlu so napolnili prvi utor, pogosto s fižolovim rižem, ki ga menda tam
cenijo. Naslednji kotel je prispeval mleèen riž kot posladek. Na raèun hitrosti je marsikdaj
trpela natanènost, tako da si se proti koncu fižolovega riža že postopoma navajal na mleèni
riž. Vèasih smo dobili prek vsega še ocvrto jajce ali dve sardini iz konzerve. Spoznali pa
smo še precej drugaènih jedi, oziroma kombinacij. Vsekakor so mi bila kosila ljubša od
samotnih zajtrkov in veèerij. Otovorjeni z naloženimi pladnji smo si prilastili eno od
številnih miz v velikih dvoranah. Prostora je bilo veè kot dovolj. Poskrbljeno je bilo tudi za
pijaèo. V dvoranah so bili hladilniki, ki so hladili vodovodno vodo. Nekdo izmed nas je
prinesel štiri aluminijaste kozarce, drugi pa nacurljal vodo v aluminijast vrè. Uporaba
protipotresno varnih posod je olajšala pomivanje, potem ko smo vse skupaj izpraznili in
zmetali v korita. 

Oživljanje avtomobila
Louisov avto je sklenil, da ne taji veè svoje starosti. Sem pa tja ga je Louis kljub

pomanjkanju bencina malo sprehodil, a se je vsak sprehod zaèel s posebnim obredom.
Parkiran avto je delal družbo glavnemu poslopju stare univerze, ki stoji na majhni vzpetini.
Louis je dvignil pokrov motorja, odvil eno ali dve sveèki, nakapal v luknje nekaj bencina
ter vrnil sveèki nazaj. Potem je izpod koles avtomobila odstranil klado, ki je onemogoèala
sluèajen pobeg, in jo shranil poleg motorja. Ko je spet pokril motor, sva se vkrcala. Louis je 
izbral drugo prestavo, zavrtel nekoliko kljuè, pritisnil sklopko in sprostil roèno zavoro.
Avto se je premaknil, nato pa hitreje in hitreje polzel po klancu. Ko je malo pred hotelom
Colina zaèelo klanca zmanjkovati, je spustil sklopko in motor je hvaležno malo zahropel,
potem pa veselo zabrundal. Tolikšni skrbi se avto ni mogel upirati. Oživljanje je bilo vedno
uspešno. Ne vem pa, kako ga je Louis pripravljal na pohode zdoma brez pomoèi klanca.

Marksova pomoè se je obnesla  

Dva meseca sta dolga doba in tako smo bili ob Marksovi pomoèi s sestavljanjem gotovi 
precej prej. Brez dela teèe tudi èas dosti bolj leno. Kaj poèeti? Spravili smo se na
popravljanje razliènih aparatur, namenjenih jedrskim meritvam. Nekatere so bile prestare,
da bi jim bilo mogoèe zagotoviti trajno zdravje. Zveèer si pustil delujoèo aparaturo
prižgano, a se je do naslednjega jutra pokvarilo nekaj novega.

Kaj, ko bi napravili teèaj, povedali kaj o uporabi radioaktivnih izotopov, predstavili
nove aparature in spoznali nove ljudi? Cimino se je za zamisel takoj ogrel in teèaj je èez
teden dni stekel. Nabrali smo petnajst udeležencev razliènih strok. Spominjam se zdravnika
Roberta Fraxede. Tedaj smo doma doživljali prvo presaditev ledvic. V Havani je presajanje
teklo že leta. Letno so presajali po dvesto ledvic, je povedal Roberto. Zakaj toliko, me je
zanimalo. Roberto je razložil, da nimajo denarja za dializo in je zato presaditev edina
rešitev. Sploh pa jim zdravnikov ni primanjkovalo in so jih lahko celo posojali Libiji,
Angoli, v Vietnamu pa sem sreèal osebje kar cele bolnice. Tudi v šolstvu niso slabi.
Kasneje sem delal v El Salvadorju, Santo Domingu, Kostariki, Ekvadorju, Kolumbiji in
Urugvaju, spoznal sem pa tudi vrsto inženirjev iz skoro vseh preostalih južno in
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srednjeameriških dežel. Kubanci so bili najboljši razen nekaterih izjem iz Brazilije in
Argentine. 

Ob koncu teèaja smo potrebovali posnetek za spomin, zato smo iskali primerno
svetlobo. Cimino je predlagal, da stopimo iz uèilnice v prvem nadstropju skozi okna na
streho prislonjenega prizidka. Podvomil sem nad trdnostjo, a je streha hrabro vzdržala vse
udeležence. Vsaka slaba stran ima tudi dobro. Zasluge gredo Fidelovi dijeti.

Miramar in morje Vavilova
Havana se razteza na zahod prek potoèka Almendaresa v Miramar. V sodelovanju z

morjem zrase Almendares v pravi fjord. Tja in še dlje do Marianaa vozi ena od prog
mestnega avtobusa. Po tej progi se voziva s Sergejem, ruskim fizikom, ki so si ga Kubanci
izposodili za vse leto. Da bi mu ne bilo dolgèas, je Sergej vzel s seboj ženo in obe hèerki.
Namesto šopka nosim na obisk nekaj èokolad in drugaènih dobrot, ki sva jih nekoliko prej
nakupila v trgovini s ponosnim naslovom Supermercado Diplomatico. Tam je mogoèe z
dolarji in s tujim potnim listom najti vse, kar si poželi srce. Prijatelja, ki živi ob pesosih, res
ne morem izkorišèati. Številna postajališèa že tako dolgo vožnjo še podaljšajo. 

Sergejevo stanovanje je blizu zadnje postaje. »Kmalu bova doma,« oznani Sergej.
»Tole je že morje Vavilova.« Korakava ob ogromni luži, ki jo je odkril Vavilov, eden prvih
ruskih obiskovalcev Marianaa. Vavilov, kot mnogi drugi raziskovalci, je pozabljen, njegovo 
morje pa ostaja iz roda v rod. Zanimiva bi bila raziskava, kako morje vzdrži prek suhega in
vroèega poletja. Morda kje spodaj pušèa vodovod. Morje Vavilova ni daleè od Atlantika, ki
utegne ob vetrovnih dnevih napljuskati kaj vode svojemu manjšemu bratu. 

»Kak nravitsja v Gabane – kako vam je všeè v Havani?« vprašam Sergejevo ženo, ki
nam pride odpret. »Nikak ne nravitsja - sploh mi ni všeè,« je kratek in jasen odgovor.
Obema hèerkama je všeè, ker imata veè sonca kot v Leningradu, pa toplo morje poleg hiše.
Fiziku Sergeju je menda vseeno. Raziskovalni laboratoriji so si po vsem svetu podobni, kam 
dlje mu pa misel in pogled ne segata. Volja ljudstva je torej dva proti ena ob
petinsedemdeset odstotni udeležbi. 

Obisk Sergejeve družine pa je bil le uvod v noèno pustolovšèino. Pozno zveèer po
prijetnem pogovoru me je Sergej pospremil do avtobusne postaje in mi dal dva kovanca, od
katerih bi me vsak popeljal do Rampe in hotela. Kot optimist sem se drugega kovanca
otepal, a me je Sergej slednjiè le preprièal. Pripeljal je avtobus in s Sergejem sva si segla v
roke. Vstopil sem v skoro prazen avtobus, vrgel kovanec v škatlo, poiskal sedež in
breskrbno zadremal. Èakala me je skoro polurna vožnja in izstopil naj bi na konèni postaji.
Ampak delal sem raèun brez šoferja. Zdramil me je poziv: »Izstopite, smo pred garažo.«
Kot edini potnik sem skozi odprta vrata padel v naroèje temi. Kam zdaj? Èe ne bi prej
dremal, bi se lahko vrnil do glavne ceste, našel avtobusno postajo in prièakal manj dremavi
avtobus. Dobra stran kubanske teme je, da se po njej lahko kjerkoli in kadarkoli varno
sprehajaš, slaba stran pa je, da nikogar ne sreèaš. Tokrat pa sem imel sreèo. Nekdo mi je
prihajal nasproti. »Govorite morda rusko,« me je zanimalo. Èe bi ga nagovoril špansko z
Donde estas..., bi tako ali tako ne razumel odgovora. Rušèina se je obnesla. »Naprej, pa na
desno in po dvesto metrih okoli vogala. Tam že vidiš avtobusn postajo.«

Doèakal sem naslednji avtobus, preveril napis, ki je obetal La Rampo, in se obeta tudi
držal, uporabil rezervni kovanec in še pred polnoèjo dosegel svoj hotel. 

Nedelje niso bile zelo zanimive. Potepal sem se sem in tja po mestu in kdaj pa kdaj
naletel na podobnega izgubljenca kot sem bil sam. Nekje sem naletel na predstavnika neke
nizozemske pomorske zavarovalne družbe. Zdaj je sicer na Kubi, a bo kmalu odpotoval v
Združene države, mi je pravil. Zanimalo me je, kako bo prišel noter, saj mu bodo v potnem
listu našli kubansko vizo. Tedaj – ne vem, èe to velja tudi danes – nisi smel v Združene
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države šest mesecev po obisku Kube. Šest mesecev je po mnenju strokovnjakov zadošèalo,
da so v obiskovalcu izumrli vsi fidelo-virusi, ki bi utegnili škodovati ameriški demokraciji.
Skrbne raziskave so pokazale, da je življenjska doba fidelo-virusov v osebkih z dobrim
imunskim sistemom kveèjemu tri mesece, do razmnoževanja pa pride le v redkih primerih.
Nizozemec pa je iznašel boljšo rešitev. Doma so mu izdali dva potna lista. Z enim je hodil
po Ameriki in po ameriško misleèih državah, drugi mu je odpiral pot v tedanji komunistièni 
svet. Tako je bil vedno prijatelj in zaveznik držav, ki jih je obiskoval in o èemer je tudi
prièal njegov potni list. 

Kako sploh do znanstev? Ameriškemu pisatelju Steinbecku se je zelo obnesel koder
Charlie, ki je na njegovem romanju po Ameriki igral vlogo odposlanca. Psièki pa niso
vedno pri roki. Namesto njih pride prav kar vlada. Sediš pri mizi, spiješ pivo ali èaj, kadar
zemljepisna lega ne dopušèa alkohola, in pozabavljaš èez svojo vlado. Hitro se najde
sogovornik, ki še slabše lastnosti pripisuje svoji vladi. Ker si ljubezniv, se z njegovo oceno
strinjaš. Potem popusti sogovornik, ki dopusti možnost, da bi bili obe vladi lahko enako
zaniè. Ob poenotenem pogledu na obe vladi hitro vzklije pravo prijateljstvo.

Ta, vsesplošno uporabni recept pa se je izneveril le v Severni Koreji. Oba moja
korejska sodelavca sta bila pripravljena priznati nesposobnost moji vladi, a sta se brezmejno 
borila za Velikega Vodjo. Domnevam, da sta tako tudi mislila, èe drži rek, da je v vinu
resnica. Vina sicer nismo imeli, a sta bila neomajna tudi po treh pivih na vsakega. Ker je
bilo pivo japonsko, bi mu ne mogli pripisati ojaèevanja korejskega vladoljubja.

V Varadero in nazaj 
Dva meseca sta se poèasi iztekala in Cimino me je povabil, da si ogledava Varedero. Ta 

je od Havane oddaljen okoli 130 kilometrov. V Varaderu, letoviškem kraju, se bova kopala. 
Na kaj takega doma nisem raèunal. Treba bo kupiti kopalke. Tienda Intur v hotelu dolarskih 
kopalk ni premogla. S Ciminom sva zaèela pohod po Havani. Nekje so ravnokar pošle,
drugje jih bodo dobili v ponedeljek. Midva sva jih potrebovala v nedeljo. Potem sva nekje
staknila otroške kopalke. Bile so iz moènega blaga in se niso razèehnile, ko sem se za
poskušnjo zbasal vanje. 

Cesta v Varadero je lepa, premagovala pa sva jo z dolarskim bencinom. Bencin, ki ga
je bilo mogoèe dobivati na karte, bi kveèjemu zadošèal za èišèenje mastnih madežev s hlaè
po uspešnih piknikih. Lastnikom avtomobilov pa so se obetali boljši èasi. Povsod ob obali
so klopotale naftne èrpalke in kvarile sicer lepo pokrajino. »Nedavno smo odkrili nafto,« se
je pohvalil Cimino. Ko sva bila že blizu Varadera, se je med njega in najin avto vrinil
ogromen zaliv. Avtocesta se je spremenila v ozko mestno ulico, po kateri sva si poèasi
utirala pot skozi raztegnjeno mesto. Kaj pa Varadero? Všeè bo vsakomur, ki mu je kaj do
širokega pasu drobnega peska, ki na eni strani prehaja poèasi v toplo sinje morje z nežnimi
valovi, na drugi strani pa prek vrste palm pripelje na svilnato nizko in gosto travo. Plaža je
natanko taka, kot ji to predpisujejo scenariji holivudskih filmov. Morda pa v Holywoodu
krojijo svoje plaže po vzoru Varadera?

Bolj so mi všeè plaže, ki imajo svoj znaèaj. Taka je, recimo, plaža v pokrajini
Esmeraldas v Ekvadorju, kjer mi je odneslo plavalna oèala, ko sem se prebijal skozi stene
valov na mirnejši del morja za njimi. Spominjam se plaže v El Salvadorju, pokrite s temno
mivko, ki je scvrla bose podplate, še preden si dosegel morje. V Varaderu pa sem doživljal
edini trenutek popolne in neskaljene sreèe, ko sem se po kopanju vrnil iz stiskajoèih
kubanskih otroških kopalk v udobne slovenske hlaèe.

Iztekla sta se dva meseca. Iskal sem kakšen spominèek, a je bila izbira revna. Vsi
Kubanci se oèitno ukvarjajo s èim bolj resnim kot pa je izdelava spominèkov. Sodelavci so
mi poklonili knjigo s Fidelovim življenjepisem. Dotlej o njem nisem vedel dosti. Veèkrat
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sem gledal njegove govore na televiziji, kjer je deloval zelo preprièljivo. Še boljši kot v
govorih je bil v dejanjih. Ob invaziji v Prašièji zaliv ni pomišljal. Vsedel se je v prvi tank in 
se odpeljal na boj, so mi pravili. Knjiga o njem pa mi ni dosti obetala, natisnjena je bila
namreè v španšèini. Takrat še nisem imel namena, da bi se uèil špansko. Cimino me je
odpeljal na letališèe s knjigo in roèno prtljago vred. Naložili so me spet v Iljušina, ki je z
vetrom v hrbet zmogel polet naravnost do Madrida za uro hitreje, kot to uspeva težjemu in
veèjemu Boeingu 707. Tam sem odložil knjigo v prvi koš za smeti v upanju, da jo najde
kakšen branja in izobrazbe željan Španec. Moj prvi obisk Kube je bil pri kraju.

Zima se spremeni v poletje...

Bil je januar na Dunaju. Prijatelj Jože nas je poklical kar nekaj na sestanek, da nam
pove o svojih naèrtih do konca leta in nas razporedi po misijah širom sveta. Franko,
Werner, Joao, pa še kdo, smo hodili vsak dan v Kagram, kjer je ob Donavi ogromni UNO
City s sedežem IAEA.

Na Dunaju so prijazni gostitelji. Franko, Werner in Joao so v hotelu Alte Donau
nedaleè od sedeža IAEA, sam pa sem stanoval pri Jožetovi družini kot njegov nekdanji
sošolec v srednji šoli in na univerzi, pa še kot sotelovadec.

Protokol nad vse
»Bi lahko govoril s profesorjem Manfredijem, prosim?« si je nekega veèera po telefonu
zaželel Herbert, Jožetova desna roka, kar se tièe elektronike. Profesor Manfredi iz Milana je 
bil naš Franko. Gospa Gertruda, solastnica hotela, ki je dvignila slušalko, je bila oèarana.
Njen hotel gosti italijanskega univerzitetnega profesorja! Werner iz Berlina in Joao iz
Lizbone, ki sta ostala le gospoda, sta se režala, ko je odtlej Herr Universitaetsprofesor
užival posebno spoštovanje. Leto kasneje je Herbert napovedal kot gosta tudi mene, žal kot
profesorja in kot Frankovega prijatelja. Zato nisem ušel protokolu. Ko sem odložil kovèek,
me je gospa Gertruda pospremila do zajtrkovalnice.

»Pri tej mizi je zajtrkoval Herr Profesor Manfredi.Bi sedež ustrezal tudi vam?« Seveda
mi je. Potem sva odšla v jedilnico. »Tu je veèerjal Herr Profesor Manfredi. Bi prostor ugajal 
tudi vam?« Vesel bom, da lahko sedim na nekdanjem Frankovem mestu. Z gospo Gertrudo
sva postala kar dobra prijatelja. Spet je preteklo nekaj èasa in na posvet na Dunaj se je
odpravil Dušan, dolgoletni sodelavec, ki ga je kot sposobnega elektronike medtem spoznal
tudi Jože. Priporoèil sem mu svoj hotel in mu vtaknil v kovèek steklenico proška, ki je bil
tedaj še eden od simbolov za prepoznavanje Jugoslavije. 

Gospa Gertruda je pospremila Dušana v prijazno sobico. Dušan je odložil kovèek na
stojalo, ga odprl, izvlekel steklenico in jo z mojimi pozdravi predal gospe. Nemudoma je
moj duh prevzel mesto duha Franka Manfredija. 

»Vi ste prijatelj Herr Profesorja Pahorja? Dati vam moram lepšo sobo. Prosim, sledite
mi!« In gospa Gertruda je odvedla Dušana v sobo, ki je bila po njeni sodbi boljša. Pa naj
kdo reèe, da se stare avstroogrske šege izgubljajo.

Kuba zdaj ali nikoli
Vrnimo se spet za leto. 
»Bi šel spet v Havano?« me je ob prihodu vprašal Jože. 
»Zakaj pa ne, èe jim lahko kaj koristim.«
Teden sestankov se je bližal koncu. »Kubanci so konèno pritrdili. Malo kasneje boš

doma,« je napovedal Jože. Pokazal mi je teleks, ki jim ga je poslal pred nekaj dnevi.
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»Pahor will go to Cuba either the next week or never,« sem prebral. Moje potovanje je Jože
naèrtoval menda že dolgo, toda državni mlini so ponavadi poèasnejši od božjih, ki meljejo
poèasi, vendar zanesljivo. Že pot od Dunaja do Ljubljane je bila dolga. Jugoslavija je imela
stalnega predstavnika pri Mednarodni agenciji za atomsko energijo na Dunaju. Èe me je
Jože želel kam poslati, je agencija predala povabilo stalnemu predstavniku. Ta je poslal
vabilo ustreznemu ministrstvu v Beogradu. To je predalo vabilo Savezni komisiji za
nuklearno energijo. Potem je vabilo prišlo v roke ustreznemu organu v Ljubljani. Vabilo je
nadaljevalo pot prek univerze in slednjiè sem ga dobil v roke sam. Ko sem dahnil svoj da, je 
moj da prepotoval isto pot nazaj do Dunaja. Država, ki je prosila za izvedenca, je dobila
predlog, pretehtala, ali bi ji ponujeni izvedenec ustrezal, in privolila v misijo. Tokrat je Jože 
ubral bližnjico. Na Kubi so potem prijatelji godrnjali, da je bil Jožetov poziv daleè od
demokracije, a so se morali uklobniti, èe so me hoteli dobiti.

Telefoniral sem na svojo fakulteto in zaprosil za mesec dopusta. Ker so bile natanko
tisti mesec semestralne poèitnice, ni bilo težav. Jožetova akcija je bila oèitno dobro
preraèunana. Telefoniral sem tudi domov in pojasnil, da se vraèam po ovinku in zato
pridem nekoliko kasneje.

Manjkala mi je še viza, letalska karta in nekaj poletnih srajc, primernih januarskemu
vremenu v Havani. Za vse sta poskrbela Jože in Agencija. 

Vdrugo se mi je zdela pot krajša. Na izhodu z letališèa zastonj išèem znan obraz ali
napis s svojim imenom. Potniki so izginevali, novih ni bilo veè. Prostor pred letališkim
poslopjem se je praznil. Drug za drugim so odpeljali taksiji. Treba bo ukrepati. V mislih
obnavljam imena hotelov: St. John, Colina, Habana Libre, Capri, National. Nekje se bo že
našel zame prostor. Tokrat bom bolj priljubljen, saj so mi na Dunaju izplaèali dnevnice v
dolarjih. Ko sem že lezel v poslednji taksi na praznem parkirišèu, se je od nekod prikazal
Louis

Louis, ki je vedel da ne ljubim Habane Libre, me je oddal v hotelu Capri in me pobral
naslednje jutro. Èakalo me je delo na Univerzi, kjer mi je predstavil nekaj mladih in
zagnanih sodelavcev in sodelavk. Zveèer sem v hotelu sreèal Madžara, ki se je hladil z
razliènimi pijaèami. Lepo toplo zimsko obleèen je èakal na kovèek, ki mu je po poti odtaval 
neznano kam. Razpravljala sva o koristnosti latinskega reka Omnia mea mecum porto, ki je
bilo moje vodilo. Res je sicer, da ne potuješ posebno elegantno, èe ti okoli vratu bingljajo
gojzarice, ki bi sicer same zavzele ves prostor v bisagi roène prtljage, zato pa zaživiš toliko
bolj sprošèeno po prihodu. Madžar se mi je zasmilil, zato sem ga povabil v Tiendo Intur in
ga za pièlih petnajst dolarjev preoblekel v podnebju primernejšo opravo. 

»Kako naj se ti oddolžim?« je spraševal Madžar. »Kupi hlaèe prvemu Jugoslovanu, èe
sreèaš katerega brez njih,« sem mu svetoval. Mislim pa, da se Madžaru ni posreèilo nikdar
oddolžiti. Na vseh svojih petdesetih misijah širom sveta nisem sreèal nikoli Jugoslovana
brez hlaè, niti kogarkoli brez hlaè z izjemo dežel, kjer hlaèe niso del oblaèilne kulture. Ker
pa sem se naslednji dan preselil v hotel National, Madžara nisem veè sreèal. Upam, da so ga 
najdene domaèe poletne hlaèe rešile kubanskih kavbojk.

V starem, èastitiljivem Nationalu ni bilo rasnega razloèevanja. Nekje v pritlièju je bila
prostrana jedilnica, kamor sem lahko povabil tudi prijatelje. Vendar pa je vsak obrok
zahteval kar precej èasa. Ogromnih miz sicer ni manjkalo, ampak natakarji so se držali
pravila, da sme uporabljati vsako mizo le zakljuèena skupina. Tako je bil skoro vsak gost
hkrati tudi zakljuèena skupina, kar je zmanjšalo zmogljivosti jedilnice na desetino. Pred
jedilnico je bila sprejemnica, kjer smo posedevali, dokler ni vsakega posameznika povabil
noter šef jedilnice. Posajen za prazno mizo z osmimi sedeži sem bil gotov, da me niti pri
èakanju na natakarja niti pri jedi ne bo nihèe nadlegoval. Osamljen na samotnem otoku sem
se lahko le spogledoval z Robinzoni na bližnjih in daljnjih samotnih otokih. 
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Tokrat smo v laboratorijih na univerzi zabavali z raèunalniki. Sodelavci so bili zelo
mladi in zato zagnani: Doris, Vicente, pa še kdo. Ravnokar so dokonèali študij. Imeli smo
dva raèunalnika vrste Apple2. Obièajno èlovek pove raèunalniku svoje želje prek
tipkovnice, raèunalnik pa mu odgovarja prek sveteèega zaslona. Naša želja je bila, da bi
raèunalnik prek posebnih èutil sam opazoval svojo okolico, sprejemal odloèitve in potem
krmilil elemente, ki bi lahko razmere v okolici spreminjali. Temu bolj uèeno pravimo
interfacing, vsemu skupaj pa avtomatska regulacija prek raèunalnika. 

Zanimivo je bilo, da tega nihèe med nami ni znal. Raèunalnik je bil nov in neznan.
Stikali smo skupaj glave, študirali navodila, preskušali programe, s katerimi nas je založil
Jože, pa jih potem polovica ni delala, in se veselili vsakega uspeha. Ugled mi je pa le zrasel, 
ker sem popravil nekaj inštrumentov, ki jim sami niso bili kos. Mesec je minil še prehitro in 
iz kubanskega poletja sem se vrnil v isto slovensko zimo, ki sem ji bil ušel.

Tokrat konec poletja...
September 1990.
Potrkal sem na vrata oddelka za vize v UNO centru na Dunaju in vstopil. Gospa

Ceseny, ki se mi je ponavadi prijazno nasmehnila, se je tokrat široko smejala. Tudi njene
sodelavke niso skrivale smeha. Rad bi se jim pridružil, zato sem vprašal, kaj jih
razveseljuje. 

Kriv je bil kubanski vprašalnik, ki sem ga izpolnjeval pred štirinajstimi dnevi in poslal
na Dunaj, da bi mi do potovanja pripravili potni list in vizo. Vprašalnik je bil zelo temeljit
in trudil sem se, da bi vse lepo in po pravici odgovoril. Kljub petnajstletni praksi v
izpolnjevanju vseh mogoèih papirjev pa le nisem bil gotov, kaj naj odgovorim potem, ko
sem že povedal, zakaj bi rad na Kubo. Naslednje vprašanje je namreè terjalo odgovor, zakaj 
zapušèam Kubo. Predalèek sem pustil prazen, gospe Ceseny pa sem poslal tri odgovore s
prošnjo, naj izbere najprimernejšega in ga vpiše. Prvi odgovor je pojasnjeval, da je misija
konèana. Drugi odgovor je zatrjal, da sem v mesecu dni porabil ves razpoložljivi denar. V
tretjem odgovoru sem priznaval, da sem obljubil ženi, da se po mesecu dni vrnem. Ne vem,
katerega od odgovorov je v vprašalnik vnesla gospa Ceseny, vse pa je kazalo na to, da so o
izbiri odgovora v pisarni glasovali.

Kako izpolnjevati vprašalnike 
Odgovor je bil Kubancem oèitno všeè, saj sem brez težav dobil vizo. Izpolnjevanje

vprašalnikov pa tudi bistri duha in dviguje splošno razgledanost. Iz ameriških vprašalnikov
sem se nauèil, da najbrž spadam v Kavkazijsko raso. Vse druge ponudbe so bile namreè dlje 
od Kavkaza. Cesar mora vedno dobiti svoje, res pa je tudi, da ni preveè izbirèen.
Spominjam se obrazca, ki smo ga izpolnjevali v Ljubljani za našega mongolskega
štipendista Ulaan Khuja. Obrazec je štel natanko triinsedemdeset predalèkov in nobeden naj 
ne bi ostal prazen. Z imenom in priimkom ni bilo težav. V prvi predalèek smo kot ime
napisali Ulaan – Rdeèi , za priimek pa je veljal Khu – fant. Na prve resne težave smo
naleteli pri dekliškem priimku matere. Vprašal sem Mongola, kako se reèe mama po
mongolsko, potem pa smo mirno napisali Mama-Khu, seveda vse po mongolsko. V celoti in 
skrbno izpolnjen list je deloval na uradnico zelo pomirjujoèe.

Tako sem se po nekaj letih spet znašel v Havani. Na letališèu je vladala zmeda. Svetile
so le pomožne luèi. Ni trajalo dolgo, ko sem se znašel na planem, spet pred Louisem. 

»Naokoli se bova morala peljati do mesta,« mi je razložil. Nekaj ur pred pristankom je
v okolici strmoglavilo kubansko letalo, ko je vzletelo s stotridesetimi turisti, poveèinoma
Italijani. Kasneje sem izvedel, da je v nevihti letalo po vzletu zašlo v oblak, ki je zalil
motorje in jih ustavil. 
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Zunaj letališke zgradbe naju je sprejel nov moskviè, ki ga je Louis prièakoval že leta.
Glavna cesta na letališèe je bila zaradi katastrofe zaprta, a je Louis dobro poznal stranpota
in me tokrat spravil v hotel z zapeljivim imenom Capri. National si je namreè po mnogih
letih službe zaslužil prenovo. 

Kaj smo poèeli tokrat?
Tokrat sem pomagal v njihovem nuklearnem inštitutu. Ker je do Miramara, kjer inštitut 

stoji, precej daleè, so me vozili z avtom. Spotoma smo pobirali še kolega kemika iz
Vzhodne Nemèije, ki je kraljeval na inštitutu nadstropje nad mano. Domov bi naj naju
vozili ob petih popoldne, pa sva se vožnji raje odpovedovala in potegnila tja do sedmih.
September v Havani ne spada med najprijetnejše mesece. Je vroè in soparen, pogrešala sva
pa tudi vsaj malo sapice. Na enournem sprehodu sva se vsakokrat pošteno spotila. Hans je
razlagal, da se v Vzhodni Nemèiji dogajajo spremembe. Nisem mu hotel verjeti. Vzhodna
Nemèija se mi ni priljubila, èeprav sem jo preèkal le dvakrat na poti skozi Charlijev
Checkpoint v Zapadni Berlin. Germanska duša je paè Redu dosti bolj naklonjena kot
katerakoli drugih duš. Sicer pa je to ugotovil že J.K. Jerome, ko so se njegovi trije možje,
tokrat brez psa, klatili po Nemèiji. 

Po štirinajstih dnevih dela v laboratoriju z vnetimi mladimi sodelavci nas je èakal še
teèaj, kako napraviti tiskana vezja, brez katerih ni sodobne elektronike. Teèaj, namenjen
južno in srednjeamerièanom, so v celoti pripravili Kubanci. Žal ni bil posebno koristen.
Havana je sicer premogla imenitno fabriko tiskanih vezij in njeni strokovnjaki so napisali o
izdelavi tiskanih vezij kar šest debelih knjig, namenjenih teèajnikom. Vse te knjige bi bile
koristne nekomu, ki bi hotel sam odpreti podobno tovarno, teèajnikom iz razvijajoèih se
dežel pa so vzele ves pogum. Vsi skupaj v vsem teèaju nismo napravili niti enega samega
tiskanega vezja, paè pa smo se seznanjali z zamotanimi postopki visoke tehnologije v
fabriki. 

Skoro deset let prej smo v Vietnamu izjedkali prva tiskana vezja kljub pomanjkanju
potrebne opreme. Ultravijolièno luè je nadomešèalo sonce, le osvetljevanje je bilo potrebno
podaljšati. Jedkali smo v kadièkah za obdelavo fotografij, temnorjava raztopina feriklorida,
ki je bila tedaj moderna, je rada pila sonène žarke in se ogrevala do delovne temperature.
Soncu smo pomagali tako, da smo kadièke položili na razsežno èrno podlago. Do povsem
uporabnih tiskanih vezij smo prišli celo v Mongoliji èeprav v vsej prestolnici nismo našli
prozornega lepilnega traku. V obupu sem poslal faksimile na Dunaj in dobil trak po petih
dneh. Ravnali smo se paè po slovenskem reku Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. In je.
Kaže pa, da Kubanci niso želeli povezave z Bogom. 

Teèaj se je konèal, odpeljali smo se izlet v Varadero, kjer so Hansu ukradli fotografski
aparat, nato pa smo se po prisrènem poslavljanju razkropili vsak na svojo stran. Po mesecu
dni sem tako izpolnil obljubo, dano ženi. Tudi Hansova prerokba se je uresnièila. Padel je
berlinski zid. 

Sri Lanka

Odpotoval naj bi v Colombo. Dotlej sem predpostavljal, da bi to lahko bilo glavno
mesto Kolumbije, podobno, kot sodita skupaj San Salvador in El Salvador. Hitro pa se je
izkazalo, da bo treba na vzhod in ne na zahod, pa še proti jugu. Taki izleti se v zimskih
poèitnicah kar priležejo, le da imaš potem dve zimi namesto ene: tisto prej in še njeno
nadaljevanje.

Tja naj bi šel sicer prijatelj Jože. V Colombu so si zaželeli magisterski študij na
nuklearnem podroèju, a ga sami niso zmogli. Jože si je izmislil deljeno pouèevanje. Sam se

64



je dobro spoznal na analitiène metode, ki temelje na uporabi jedrske tehnike, spremljal pa bi 
ga Karl, radijacijski kemik z dunajske univerze. Ideja deljenega pouèevanja bi bila v tem,
da sta hkrati v predavalnici oba uèitelja, potem pa, ko prvi naène snov, zaène drugi
spraševati v upanju, da se bodo prej ali slej pridružili razgovoru tudi študentje. Naneslo pa
je, da je Jožetu nekaj prekrižalo naèrte in je svoj del pouèevanja prepustil meni skupaj z
goro virov. Grmado èlankov sem prebiral kar nekaj èasa. 

Niè manj zahtevna naloga pa je bila, kako prileteti v Colombo brez JATa, pa tudi brez
pomoèi IAEA, ki je vèasih nudila medvedje usluge.

Nekoè naj bi letel v Lizbono. IAEA je naroèila JATu, da mi poskrbi karto, ti pa so se
odloèili za let prek Londona. Podvomil sem, da bomo v meglenih decemberskih jutrih
odleteli z Brnika pravoèasno in ujeli v Londonu polet na jug. »Niè hudega,« so menili
Jatovci. »Do veèera so iz Londona še trije poleti. Najmanj zadnjega boš ujel.« Na Brniku se 
je megla nekje do poldneva razkadila in pozno popoldne smo pristali na Heathrowu, dovolj
zgodaj za dva preostala poleta. Kako torej do novega voznega listka? Zastopnik JATa so
bili Britanski airlinijevci. Ni jih bilo težko najti. Bili so zelo prijazni. »Jutri popoldne letiš z
nami,« so izjavili in mi prelepili zamujeni let z novim, BA324. »Ker je polet jutri, boš
prespal v Hiltonu na letališèu Gatwik. Tako ali tako je polet od tam.« Izroèili so mi vouèer
za prenoèišèe in zajtrk. »Seveda moraš veèerjati,« se rekli in mi primaknili vouèer za
veèerjo. »Kosila ti ne bomo plaèevali, ker ga imaš na našem letalu. Tule pa dobiš še listek
za prevoz do Gatwika.« Ne verjamem, da je JATu kaj dosti ostalo od moje voznine potem,
ko so jim Britanci zaraèunali vso svojo gostoljubnost. 

K sreèi sem dan kasneje ob pristanku v Lizboni uporabil èarobni besedi Hotel Roma,
kjer naj bi namreè stanoval, in šofer taksija, ki sem se mu zaupal, ju je prepoznal. Direktor
teèaja je bil stari prijatelj da Souza. Poišèimo ga torej v telefonskem imeniku! 

Telefonski imenik je bil mojega obiska tako vesel, da me je nagradil s petimi stranmi
da Souz. Da Souza je bil tudi Lopez in to je zožilo izbiro na nepolno stran. Zadnje upanje je 
bilo Joao. Tako je bilo ime le štirim. Ko sem razmišljal, s katerim naj zaènem, je pozvonil
telefon. Joao Lopez da Souza me je klical iz hotelske recepcije. Bil sem spet doma. 

Kako leteti v Colombo?

V Colombu bi si kaj podobnega le nerad privošèil, zato sem se sam lotil študija
letalskih voznih redov. Swissair, še brez poslovalnice v Ljubljani, je imel prijazno povezavo 
iz Zuericha prek Ženeve do Colomba in naprej v Kuala Lumpur. Dogovoril sem se s
Swissairovo poslovalnico v Zagrebu, da poberem pri njih vozovnico, ki jo bo zame vplaèala 
IAEA in odletim z njihovim poletom pozno popoldne do Zuericha, odkoder nadaljujem pot
zveèer. Tako sem porabil velik del dneva za vožnjo z vlakom do Zagreba, ne da bi kaj trpeli 
moji živci. Kar sem prištedil na živcih, sem izgubil na hrbtišèu. Hrbtenico sem si precej
razmajal že v mladosti, ko sem preživel znaten del petnajstih let v telovadnici. Nekaj dni
prej mi je dodatno zaškripala, ko sem smuèal na Zelenici, nekje nad Rdeèim morjem pa je
izjavila, da ima dovolj in da me ne želi veè prenašati. Po en aspirin vsako uro do Colomba
ni kaj dosti zalegel. 

»Jugoslavija, Tito, Bandaranajke,« se je pobahal s svojo razgledanostjo obmejni policaj 
in mi pritisnil žig prek moje vize. Za nadaljnjo usodo naj bi zvedel v letališki informacijski
pisarni. V zameno za moje ime so mi izroèili pismo. Sedi na taksi in se pelji v Colombo,
Havelock Road, Havelock Tour Inn, je bilo sporoèilo v pismu. Negombo, kjer je letališèe,
in kjer se je z nezemljani pogovarjal Arthur Clarck, je sicer od Colomba vstran le kakšnih
trideset kilometrov, vendar vodi cesta prek strnjenih naselij, kjer najdemo zunaj ob vsaki uri 
vsaj polovico prebivalcev. Tako smo do Havelock Tour Inna, ki je na drugi strani mesta,
vozili dve uri. Zamenjal sem nekaj dolarjev, plaèal šoferju in padel v posteljo.
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Od hotelèka do univerze in nazaj
Naslednje jutro sem se zaljubljal v svoj hotelèek. Nekaj hišic, vsaka s sobo ali dvema,

se je zrcalilo v plavalnem bazenu. Bazen je dovoljeval pet zamahov; za šestega bi
potreboval krepko èelado. Ob bazenu tri mize, kjer so ti kadarkoli postregli s pijaèo. Štiri
drevesa so zagotavljala primerno senco in zaposlitev uslužbencu, ki je vsako jutro lovil
liste, ki so se prek noèi odloèili za kopel. Hotelska maèka je imela nedavno mladièe, tako da 
smo imeli celo prijazen živalski vrt. Odprto jedilnico s šumeèim slapom ob eni od sten sem
odkril šele zveèer. Ves mali paradiž je obdajal visok zid, ki je zakrival pogled na pusto
okolico.

Do univerze, kjer naj bi delal, je morda pol ure peš, torej bom pešaèil. Tajsko sem leta
kasneje spoznal kot deželo smehljaja. Zame pa je bila dežela smehljaja že Sri Lanka.
Marsikdo, ki ga na poti sreèaš, se prijazno nasmehne, nekateri pozdravijo, vsem pa se zdiš
zanimiv, zlasti èe ne korakaš z zamrznjenim obrazom tipiènega Evropejca. Drugi dan je bila 
pot do univerze že daljša. Pogosto namreè sreèuješ iste ljudi. Nekdo sedi pred vrati svoje
prodajalne in èaka kupce, drugi spet varuje hišo bogataša. Sreèuješ šolarje ali šolarke,
namenjene v bližnjo šolo. Nasmeh prerase v pozdrav, ta pa v klepet in pol ure postane vsaj
štirideset minut. 

Nekoè sem pa le dosegel odlièen èas na progi Univerza-Tour Inn. Vraèal sem se domov 
in nad mano so viseli èedalje bolj grozeèi oblaki. Na pol poti se je ulila tropska nevihta. Na
sebi sem imel eno od obeh srajc, drugo sem prepustil v pranje hotelu. Èe pridem domov
povsem premoèen, ne bom mogel na veèerjo. Kako torej ohraniti srajco suho? Srajca na
meni je bila velika tarèa, zato jo bom zmanjšal. Slekel sem jo, zvil v kepo, jo objel z obema
rokama in stekel. Metoda se je neverjetno obnesla. Toplo jo priporoèam vsem uporabnikom
omejenega števila srajc, kadar se bodo znašli v podobnih okolišèinah. Potrebno pa je imeti
doma še suhe hlaèe. Nanje bi metodo bolj težko razširil. 

Srilanška alternativna medicina
Hrbet mi je še vedno nagajal, zato je bil tudi snov pogovora s šoferjem taksija, ki je stal 

pred mojim Innom in èakal, kdaj si ga bo zaželel kdo izmed gostov. 
»Lahko bi obiskal katerega od naših domaèih zdravilcev,« je predlagal novi prijatelj.

Obisk se mi je zdel nekoliko tvegan.
»Nobenega ne poznam, pa ob svojem delu tudi nimam èasa zanj,« sem se poskušal

izviti.
»Saj lahko sam opravim zate,« me je hrabril šofer, ki je predvideval, da bi utegnil

dobiti zdravila za približno petdeset rupij. Izroèil sem mu bankovec za sto rupij. 
Naslednji veèer me je v sobi èakala steklenica, zavitek neèesa, kar je od daleè

spominjalo na steklarski kit in pisan list z navodili za uporabo. Zdravilo v steklenici je bilo
namenjeno pitju, kit masaži, morda pa je bilo ravno narobe: goltal naj bi kit in se masiral s
tekoèino. Vsekakor naj bi se hkrati zdravil od zunaj in od znotraj. Dodana je bila še vrsta
koristnih nasvetov. Menda naj bi ne jedel kislega, varoval naj bi se mrzle in vroèe vode, in
še èesa. Sicer zanimivi list nekje hranim, a je ta nekje lahko kjerkoli, kar pomeni, da je
praktièno nedosegljiv. Zbral sem pogum in zaèel z zdravljenjem. Priložen je bil raèun, ki se
je bližal stotim rupijam. Svojega prijatelja kar teden dni nisem videl, da bi se mu zahvalil in 
mu kaj dodal. Ko se je slednjiè spet pojavil pred hotelom, sem ga obiskal z bankovcem.
Gladko ga je odklonil.

»Poglej, uporabil si svoj èas in svoj bencin, ko si vozil tja in nazaj. Morda si celo
zamudil kakega potnika, medtem, ko si iskal zdravila zame,« sem ga skušal preprièati. Šofer 
je bil neomajen budist. »Posel je sicer posel, kar pa sem storil zate, ni bil posel, ampak moja 
dolžnost«. Dolg me je peklil skoro do konca bivanja v deželi, a sem moral èakati, èe naj bi
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imel zadnjo besedo. Medtem sem našel lepo svileno srajco, ki sem mu jo izroèil šele zadnji
dan.

»Posel je posel, dolžnost je dolžnost, prijateljstvo pa je prijateljstvo.« Kaj je mogel,
srajca je menjala lastnika, za nadaljevanje pa je zmanjkalo èasa. Sicer pa sem potem kmalu
ozdravel, morda zaradi zdravil ali pa zdravilom navkljub. Vsekakor pa je k zdravljenju
pripomogla tudi voda v bazenu Havelock Tour Inna, ki ni bila ne mrzla ne vroèa.

Kosila so bila nekoliko enolièna. Opoldne sem jo z univerze mahnil do najbližje
stojnice s sadjem, kjer sem povprašal po bananah. Najprej se je nekoliko zatikalo.

 »Want today or tomorrow bananas?« je hotel vedeti prodajalec. Vprašanje mi ni bilo
povsem jasno, a sem se odloèil za today banane in zvedel, da jih nima.

»Kaj pa je tole?« sem vprašal in se zagledal v èudovito rumen šop banan. 
»Tomorrow bananas,« je pojasnil prodajalec. Odloèil sem se zanje. Izkazalo se je, da bi 

morale biti today banane že delno poèrnele z notranjostjo, podobno bananski marmeladi, èe
ta obstoja. Poslej sem živel raje v prihodnosti, kot se je to spodobilo državljanu napredne
države. Kupoval sem torej polne vreèke banan, ki sem jih moral nositi mimo oborožene
straže pri vratih univerznega kompleksa. Na vprašanje, kaj prenašam, sem ponavadi
odgovoril z banana-grenades, potem pa sem stražarjem prepustil polovico oborožitve.
Mislim, da niso nikomur škodile. Sicer pa Sri Lanka ni bila mirna dežela. Sem pa tja so
pokale prave bombe in tudi sam sem videl pretep pred ograjo, ki je loèevala univerzne
zgradbe od preostalega mesta . Veèina se je pretepala precej športno, nekateri pa so
poskušali od univerzne ograje odlomiti kose bodeèe žice, da bi poveèali uspešnost. Kako
hitro se lahko prijazni in mirni ljudje spremenijo v podivjane nasilneže...

Odlike majhnih hotelov
Majhni hoteli imajo pred velikimi prednost. Hitro lahko spoznaš vse osebje. Nekdo ti

izroèa kljuèe. Drugi pospravlja tvojo sobo. Dva natakarja strežeta v restavraciji. Nekdo lovi
z mrežo posamezne liste, ki z okoliških dreves padejo v bazen. Potem postane natakar
James, ribiè v bazenu Upali in nazadnje si v hotelu povsem domaè. 

Vendar ostajajo kuharji kljub svoji pomembnosti popolni tujci. Rad bi jih spoznal.
»James, bi lahko sam izrekel priznanje kuhinjskemu moštvu?« sem vprašal nekoè po

imenitni veèerji. Sicer pa je odlièna vsaka veèerja, ki sledi enobananskemu kosilu. James je
izginil skozi skrivnostna vrata odkoder se je vrnil èez pet minut.

»Permission granted, sir« je izjavil v slogu admirala, ki dovoljuje ogled letalonosilke.
»Pojdiva!«

Z veseljem sem mu sledil. Svidenje s kuhinjsko posadko se mi je zdelo prijaznejše
doživetje kot bi bil ogled letalonosilke. Nikoli nisem cenil vojskovanja, zato se rad
spominjam dveh miroljubnih nalog, ki mi jih zaupali, ko sem pred davnimi èasi služil
cesarju nekje na srednjejadranskih otokih. 

Izdajam vojaške tajnosti?
Kapetan baterije me je poklical in zaèel: »Imamo kokoši. Ampak te kokoši bi morale

nesti tudi jajca, vendar najdemo le sem in tja kakšno.« Naše kokoši so uživale veliko
svobodo. Njihovo je bilo vse z grmièjem poraslo poboèje, ki se je vzpenjalo za našo
vojašnico. Kapetan je bil na sledi velikemu odkritju, ki pa ga je želel preveriti. 

»Sumim, da neso kokoši jajca po vsem temle poboèju. Teden dni nimaš nobenih drugih 
dolžnosti, kot da pogledaš za vsak grm in najdeš vsako jajce.« Raziskava se ni obnesla. Èe
so kokoši res nesle jajca, jih je morda pobral kdo drug pred mano. Sam sem namreè
zaèenjal službo vsak dan ob osmih po uri politiène izobrazbe, ki je seveda imela prednost
pred jajci.
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Ker sem se torej pri jajèni raziskavi dobro obnesel, sem dobil naslednjiè zahtevnejšo
nalogo. V bateriji smo imeli tudi poroènika, ki bi bil odlièen novinar ali morda celo pisatelj; 
vsekakor pa ni bil rojen za vojaško službo. Svojo nesreèo je utapljal v vinu ali èem
moènejšem. Pogosto je odkorakal v bližnjo vas uro daleè in se pri Cvitanu posveèal tekoèim 
raziskavam. Sicer je res, da pijanca varuje Bog, a se je kapetan za poroènika le bal, saj se je
vojska tedaj Bogu odrekala. Kapetan me je poklical in me dodelil poroèniku kot dodatnega
angela varuha. Vzel naj bi konja in voz in se odpravil k Cvitanu, odkoder naj bi pripeljal
poroènika domov v kasarno. Tedaj smo namreè prièakovali visok obisk, kapetanu pa je se
mudilo zbrati vojašnièni inventar, kamor je spadal tudi trezni poroènik. S slednjim se
poroènik ni strinjal in po razgovoru z njim sem mu moral pritrditi. Poroènik je nazadnje
sveto obljubil, da ponikne v neznano za tri dni dokler se iz alkoholne omame ne prerodi kot
feniks iz pepela. 

Precej let po obeh miroljubnih misijah sem torej stal v mraèni kuhinji pred troèlanskim
moštvom. Najprej sem stisnil roko izkušenemu kuharju z visoko kapo, mu èestital in ga
nagradil z nekaj bankovci. Prek srednjega kuharskega pomoènika sem se prebil do lupilca
krompirja in obema izrazil svoje spoštovanje. Tudi zanju se je našlo nekaj rupij.

Po uradnem delu smo se posvetili tehniènim vprašanjem. Zanimalo me je, kako mi
zmorejo pripraviti ocvrto ribo s peèenim krompirjem v dvanajstih minutah s pomoèjo
kadeèega se štedilnika. Bili so ponosni na svojo visoko tehnologijo, ki je v nujnih primerih
zamenjala štedilnik. Cvrtnik, ki je držal dva litra olja, je imel vgrajen moèan elektrièni
grelnik. Sam sem moral opazovati, kako mi cvro krompir.

Poslej mi je James vselej po povratku iz kuhinje, kamor je odnašal moje želje, pošepnil: 
» Povedal sem jim, da bo to zate.« Zrezki so narasli do velikosti krožnika, ribe pa so
ponavadi visele prek roba.

Bližnja sreèanja
V letih prvih sprehodov po svetu se še nisem znal povsem zliti z množicami

domaèinov. Zato mi niso bila prihranjena razna zanimiva sreèanja.
Nekoè me je ustavil domaèin z velikim zvezkom pod pazduho. Odprl ga je in mi zaèel

razlagati, da zbira denar za nekakšen dobrodelni namen. Morda je bil to dom upokojenih
gasilcev v Kurunegali ali kaj drugega enako pomembnega. Zbiranje prispevkov so mu
dovolile tudi oblasti, o èemer naj bi me preprièal rdeè žig na prvi strani zvezka, na
naslednjih straneh pa je bil spisek dobrotnikov, ki se je za vrsto podaljšal, sicer bi se
pobiralca ne odkrižal.

Poslej sem se domaèinom z zvezki izogibal.
Naslednji domaèin ni imel zvezka, paè pa ga je zanimalo, èe imam naprodaj kaj

dolarjev. Zame so skrbeli sicer Združeni narodi, ampak prek svojega srilanškega urada, ki
me je zalagal z rupijami. Nisem mu mogel ustreèi.

»Morda pa imaš kakšno drugaèno valuto?« je bilo naslednje vprašanje. Kot zaveden
Jugoslovan bi mu morda ustregel celo z dinarji. Pojasnil sem mu, da so približno enako
cenjeni kot njegove rupije. Moj sobesednik ni izgubil upanja.

»Bi me lahko poèakal?« je poprosil. »Grem vprašat šefa. On kupuje vse. Najbrž bi
kupil tudi dinarje.«

Sodelujem v peraheiri
Nekega veèera je Karli, ki mu je bil to že drugi obisk Sri Lanke, izjavil: »Jutri bo

peraheira. Kupil sem dve vstopnici, da jo bova lahko opazovala s tribune.«
Ob posebnih priložnostih se vesoljni narod, kamor prištevamo tudi slone, razdeli na tri

skupine. Vsi, ki lahko hodijo, skaèejo, pojejo, plešejo, tolèejo po bobnu, suèejo plamenice
ali požirajo ogenj, sestavljajo prvo skupino, ki gre potem v sprevodu skozi mesto. V drugi
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skupini so tisti, ki lahko stojijo in zato s ploènikov opazujejo mimohod. V zadnjo skupino,
ki zmore le dveurno sedenje, sva se uvršèala tudi midva s Karlijem. Vse skupaj je zelo
podobno nekdanjim prvomajskim sprevodom ali pa današnjim vojaškim paradam, le da daje 
veèer igri svetlobe poseben èar. 

Najbrž drži trditev, da spada Srilanka med najbogatejše dežele sveta, a žal le po številu
praznikov. Na to zanimivost me je opozarjalo že nekaj listov osnovnih podatkov o deželi, ki 
mi jih je poslala IAEA precej pred potovanjem. Dolga lista praznikov se je konèevala z
vrstico, ki pa je zalegla za dvanajst drugih: ... in vsaka polna luna. V Srilanki najdemo
Sinhalce, prvotno prebivalstvo in pretežno budistièno, Tamile, ki so ponavadi hinduisti,
zraven pa je še nekaj muslimanov in kristjanov. Zato prihaja do nasprotij, razen pri
praznikih, kjer so si edini vsi. Res je, da se pri veliki gostoti lahko zaèno prazniki prekrivati
med seboj in z nedeljami, toda tisto leto se kaj takega ni dogajalo. Najina predavanja niso
veè dohitevala koledarja. Sicer sva si prisvojila kakšno soboto, a so se nama uèenci osvetili
že v ponedeljek z napovedjo novih praznikov. 

Deljeno pouèevanje, ki naj bi razgibalo uèence in jih zapletlo v pogovore, se v Sri
Lanki ne obnese. Poslušalci zmajujejo z glavami, kar sicer tam doli pomeni odobravanje, a
jih ne pripraviš k besedi. Morda so bili premladi, ali pa sva bila midva prestara. Kazalo je,
da naju neskonèno spoštujejo in menda ves mesec nisva izvabila iz poslušalstva med
predavanji ene same besede. Nekoè sem poskusil celo s samoodloèanjem. Komu je všeè
predlagana rešitev? Nihèe ni glasoval zanjo, nihèe ni nasprotoval in celo vzdržal se ni
nihèe. Kot bi uèil v Kapucinski grobnici, sva ugotovila s Karlijem, zavednim Dunajèanom.
Bodo poslušalci sploh kaj odnesli od najinih dvogovorov?

Afrika je prijetnejša.Tam ne potrebuješ prijatelja sobesednika. Vsakokrat, ko poslušalce 
povabiš k sodelovanju, se ti ponudijo vsaj trije. Na teèajih na èrnem kontinentu sem veèkrat 
vpraševal po njihovih zamislih, kako bi rešili takšno ali drugaèno nalogo in takoj dobil
pametne, pa tudi povsem trapaste zamisli. Potem smo vrgli rešitve na tehtnico in skupaj
loèevali zrna od plev in se marsikdaj prav nebeško zabavali. Paziti je bilo treba, da se uèna
ura ne bi sprevrgla v gasilsko veselico.

Potopimo se v zgodovino
Sri Lanke ni bilo potrebno posebej odkrivati. V njej je cvetela stara kultura in tako so

morda celo Srilanèani odkrivali svoje sosede. Pa poglejmo v zgodovino! 
Prvi pisani dokument o Sri Lanki je menda kos dnevnika Onesicritosa, krmarja na ladji

Aleksandra Velikega. Zapis je iz èetrtega stoletja pred Kristusom. Iz prvega stoletja je
bogato poroèilo rimskega zgodovinarja Plinija.

Fa Hsien, kitajski budistièni romar, je obiskal in opisal deželo v petem stoletju, zlasti
dobro pa so deželo poznali arabski popotniki Al Idrisi, Ibn Battuta in še vrsta drugih.

Nekaj pristanišè, med njimi sedanji Galle na jugu otoka, je bilo prastaro središèe
trgovskih poti. Povezovale so Egipt in druge sredozemske dežele ter arabske dežele z
Daljnim vzhodom in Kitajsko.

V Galleju se je zaèela kolonizacija otoka. Prvi so si prisvojili del zemlje Portugalci.
Njim so sledili Holandci, zadnjo besedo pa so imeli leta 1815 Angleži, ko so Britanskemu
imperiju prikljuèili srilanško osrednje kraljestvo s prestolnico Kandy. Angležev se potem
otok ni rešil skoro 150 let.

Že v Zagrebu me je prijazna gospodièna v Swissairovi pisarni preprièevala, da si je
vredno ogledati Kandy na višavju v osrèju otoka. Istega mnenja je bil tudi Karli. Zato so me 
prijatelji seznanili z šoferjem Vidžijem, lastnikom priletnega avtomobila in oèetom ljubkega 
dvoletnika. 
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Vidži, ki je spretno krmaril med luknjami po glavni cesti, je bil dober turistièni vodnik. V
Colombu smo najprej zapeljali mimo policijske postaje, kjer so imeli zaèasno v priporu
slona. Med peraheiro se je vzpel in do smrti poteptal svojega gonjaèa. Nekje po poti smo
prehiteli nekaj slonov, ki so miroljubno sodelovali na peraheiri, pa so morali peš v Kandy,
kjer so imeli stalno bivališèe. Prišel sem do imenitnih posnetkov, gonjaèi pa do nekaj rupij.
Spotoma smo si ogledali tudi slonjo sirotišènico. Vstopili smo natanko o malici. Sicer pa to
ni težko, saj krmijo sirote menda po šestkrat dnevno. Prisrèni mladièi, porašèeni s èrnimi
kocinami, so se drug za drugim nalivali z mlekom in vsakemu se je mudilo, da bi prišel èim
prej na vrsto. Za nakrmljene mladièe sta skrbeli dve spoštovanja vredni slonji tovarišici in
jih pouèevali slonjih vrlin in vešèin.

Cesta se je zaèela vzpenjati.
Mimo riževih polj na terasah smo
se potapljali med hribe. Do
Kandyja se moramo dvigniti
šeststo metrov. Spet je Vidji zavil
vstran. Na poti ob domovih so
domaèini sušili zaplate popra,
cimetovih vejic ali riža. Širina
zaplat je bila prilagojena moderni
dobi oziroma medkolesni razdalji
Vidžijevega avtomobila. Vidži je
vozil prek zaplat ne da bi strl le
eno samo zrno.

Kmalu smo se znašli v tretjem 
stoletju, z nekaj manjšimi
dagobami na goli granitni
vzpetini. Potem od tretjega stoletja 
do do štirinajstega in petnajstega
ni bilo daleè; le dvajset minut
vožnje. Ustavimo se pred èrno
tablo, kjer je napisano z belim:

OBVESTILO
Vstopate v zgodovinski Embekke Devala, ki je bila prvotno avdienèna dvorana kraljev

dinastije Gampola, kasneje pa so jo spremenili in posvetili sinhalskemu bogu vojne...
Preddverje templja je lesena streha na množici rezljanih lesenih stebrov. Vsak od njih

je bogato izrezbarjen. Stebri prièajo o mojstrskem rezbarjenju, ki se prenaša iz roda v rod. 
Vhod varujeta dve bajeslovni pošasti, sestavljeni iz slona, leva, pa morda še èesa. 

Za templje nimam posebnega posluha, zato pa sem se tem bolj naslajal ob pogledu na
okoliške hribe, dokler ni Vidži oznanil odhoda.

XXL rastlinje
Pred mestom Kandy je park Peradenya, vreden ogleda. Med zelenilom žare vse mogoèe 

barve. Marsikje pa je cvetje tako bogato, da zavlada nad zelenilom. Rastlinje uživa veèno
pomlad. Kar je pri nas roža, je tam grm. Naši grmi prerasejo v drevesa. Obèudoval sem
drevo, ki je bilo skoro krajevna skupnost, sicer le pritlièna, ampak z vejami, ki so segale
vsaj trideset metrov vstran od debla. Seveda jim je bilo treba pomagati z rogovilami, ki so
jih podpirale in omogoèale sprehod pod vso zeleno streho. Zanimiva je bila hiša orhidej.
Sredi parka je jezerce z otokom v obliki Sri Lanke. Na robu parka, ki meji na reèico, se pno
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do neba orjaški bambusi. V reèici pod parkom se je namakalo pet slonov, ki so jim pri
kopanju pomagali gonjaèi.

Pri kosilu sem zvedel o Vidžiju veè. Vidži je bil sicer Tamil, a mu je bila všeè
Sinhalka. Poroèila sta se in dobila ljubkega Tamilosinhalca. Vse to pa je bil greh v oèeh
obojih starih staršev. Namesto da bi družno pestovali vnuka so se raje odrekli svojim
otrokom in vnuku.

Kandy, zadnja prestolnica, preden je osrednjo kraljevino leta 1815 pospravil Britanski
imperij, je prijetno mestece, ki leži ob umetnem jezeru. Presenetile pa so nas kilometerske
vrste domaèinov, ki so èakale na vstop v tempelj onkraj jezera. Kmalu smo zvedeli: po vrsti 
let je bil spet na ogled Budov zob v tempeljski zakladnici. Pridružiti se èakajoèi množici bi
bilo brezupno. S Karlijem sva obšla jezero in uživala ob pogledu na tempelj in bujno
vegetacijo vsenaokoli. 

Na povratku smo se ustavili še na univerzi v Peradenji, a je bilo že vsega preveè.
Danes se odpravljamo na jug. Ob poti se ustavimo ob moderni dagobi, svetišèu, ki ga

poznamo v Indiji pod imenom pagoda. Naša dagoba je zvonaste oblike in je votla. Vanjo
lahko vstopiš. Gotovo ne bo tako dolgoživa kot so dagobe, ki jih najdemo v Polonaruwi in
Anuradhapuri. Najveèje, polne in sezidane iz opek, po višini le nekaj metrov zaostajajo za
Keopsovo in Kefrenovo piramido v Gizah. 

Kako do apna?
Druga zanimivost po poti je apnenica. Kurili so jo z lupinami kokosovih orehov, žgali

pa so kar korale. Vso Srilanko sestavljajo namreè stare vulkanske kamenine, bogate z
razliènimi dragimi in poldragimi kamni, apnenca, ki ga pri nas ne manjka, pa tam ni.
Vendar pa potrebujejo žgano apno, da si pripravijo apneni belež. Podnebje je namreè
naklonjeno vsakršni rasti. Najprej prekrije stene poslopij zeleni mah, potem najdejo
tavajoèa semena vrzeli in špranje v zidovih, vzklijejo in se razrašèajo. Grmièek ali drevesce, 
ki poganja sredi navpiène stene, tam ni redkost. Z apnenim beležem pa se je mogoèe upirati
nadležnemu zelenilu.

Pripeljemo do palmovega nasada Visoko med vrhovi se sprehaja nekaj domaèinov.
Med drevesi imajo napete po tri vrvi, po katerih se premikajo kot pajki sem in tja. Vendar
pa je treba nekje splezati gor. Deblo ene od palm je vsakih trideset ali štirideset centimetrov 
ovito z debelo vrvjo. Tako dobe noge oporo, po katerih splezaš gor ali dol, èeprav je deblo
gladko. Sam èudnih stopnic nisem poskušal. To je storil za nekaj rupij fantiè, ki se mu je
zdelo imenitno, da lahko pokaže svojo spretnost. Dokler le gledaš, je plezanje zelo lahko. 

Srilanka je imela nekdaj bogate plantaže kavèuka. Danes prevladuje v svetu sintetièni
kavèuk, ki zagotavlja odpornejše avtomobilske pnevmatike. V Srilanki lahko kupiš še
marsikaj iz domaèega naravnega kavèuka, vendar pada proizvodnja iz leta v leto. 

Mimo Bentote in Beruwele smo dosegli Hikaduwo. Nedaleè od lepe pešèene plaže se
razteza koralni greben. Kopalke premorem, za nekaj rupij pa najamem masko. Ko
priplavam do grebena, je pod mano pisan vrt, le da je v njem vse živo. Že v Jadranu sem pri
potapljanju obèudoval podvodni svet z drobcenimi rastlinami vseh mogoèih barv,
prilepljenimi na skalo meter pod površino. Tu je drugaèe. Pisane so korale in med njimi
švigajo ali pa se skrivajo ribe mavriènih barv. Škoda, da nimam svoje potapljaške maske z
dioptrijami. Ribe niso ostre in korale so razmazane. Le kako bom našel svoja oèala, ko se
navelièam podvodnega sveta? K sreèi me je poiskal posojevalec mask. Zamenjal sem
masko za svoja oèala in spet zaživel v ostro zaèrtanem nadvodnem svetu. 

Pripeljemo do mesta Galle in vstopimo vanj skozi stara mestna vrata, kjer s trudom
preberemo letnico 1669. Obzidje so postavili Portugalci, ki so si tedaj prisvojili del dežele.
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Ropota Geigerski števec...
Kmalu je na vrsti je nov izlet proti jugu. Tokrat naju s Karlijem na raziskovalno

odpravo vabita Dharmawardena in gospa Rohini. Dharmawardena je bil predsednik
Srilanške atomske komisije in profesor univerze v Colombu, Rohinijeva pa direktorica
inštituta za jedrske raziskave, kjer sem delal. V kombi smo poleg sebe naložili tudi nekaj
geigerskih števcev in drugih monitorjev za ugotavljanje radioktivnosti. Nedavno so blizu
Beruwele odkrili kos obale z moèno poveèanim sevanjem. 

Precej dolgo traja, da se prebijemo iz mesta, potem gre hitreje. Dharmawardena je že
bil tam, zato nam ni bilo treba iskati. Vklopimo merilnike in se sprehajamo sem in tja po
pešèeni obali. Kmalu merilniki, ki so dotlej javljali le sem in tja kak žarek, povsem
podivjajo. Merilnik pokaže dozo, ki jo prejemamo: dva milirentgena na uro. Èe bi tolikšno
sevanje zaznali v laboratoriju ali v jedrski elektrarni, bi nastal pravi preplah. Ko se z
merilnikom nekoliko oddaljimo od obale, kazalec merilnika zdrsne onemoglo nazaj proti
nièli. Kako pa je sevanje odvisno od globine? Pri morju zajamem z obema rokama zajeten
kup peska in ga približam merilniku. Zaradi bližine vira se kazalec požene kvišku. Potem
odstranimo vrhnjo plast peska, kakšnih trideset centimetrov, in poskusimo s peskom iz
globin. Na ta pesek se merilnik skoro ne odzove. Kako rešiti uganko? Kdo je razsul vir
sevanja vzdolž obale? 

Karli je vseved. Nekje v Indiji, blizu mesta Goe, so podobne razmere. Tudi v Braziliji
poznajo košèek radioaktivne obale. V gorah je kamenina, ki vsebuje precej kemijskega
elementa torija, ki je radioaktiven. Sonce in dež drobita kamenino in reka odnaša drobce
proti morju in vanj. Morje buta ob obalo in razporeja pesek po plasteh glede na njegovo
gostoto. Radioaktivni monocitni pesek, ki je nekoliko lažji, se zato nalaga na vrhu, težja
zrna se zakopljejo globlje. Zato je radioaktiven le ozek obalni pas ob izlivu reke in zato je
radioaktivnost le površinska. 

Najdišèe, ki smo ga obiskali, je bilo odkrito nedavno. Raziskati bo treba, ali naravna
radioaktivnost vpliva na zdravje prebivalstva tam okoli. Vsekakor je radioaktivnost
omejena na ozek obalni pas brez vegetacije in na njej ne polegajo sonca in morja željni
turisti. 

Na pot po deželi
Najin gostitelj profesor Dharmawardna je ugotovil, da sva svoje uèence nauèila dovolj,

zato je odloèil, da postanemo odprava v preteklost. Sri Lanka je dežela z bogato zgodovino.
Obiskali bomo Polonaruwo, Anuradapuro, Sigirijo, pa še kaj. Odprava bo trajala tri dni. 

Naložili smo se v kombi in odpeljali v Dambulo, kjer smo se ustavili pred orjaškim
granitnim jajcem, napol vkopanem v zemljo. Po dolgih stopnišèih smo dosegli teraso sredi
strme stene. Pred nami se zvrsti niz umetniško oblikovanih vrat, ki vodijo v notranjost gore
Pred mnogimi stoletji je tam mimo bežal nek kralj. Budistièni menihi, ki so živeli v
votlinah, so ga skrili in ga rešili pred nasprotnikom. Ko je rešeni kralj dokonèno zavladal, je 
obvaroval menihe prepiha tako, da je z zidovi zaprl vhode v votline in vgradil primerna
vhodna vrata. 

V votlinah najdemo marsikaj, od vrste Budovih kipov do vode, ki teèe navkreber, vsaj
tako trdijo domaèini. V eni od votlin naletimo na skalo s tolmunèkom. Na stropu nad
tolmunèkom se vleèe skalni rob, po katerem mezi voda in slednjiè kaplja v tolmunèek.
Zaradi razgibanega stropa v okolici se zdi, da se voda po robu vzpenja. 

Z Avstrijcem Karlijem imava skupne alpinistiène gene, zato naju je razveselila
ponudba, da naskoèimo dambulsko jajce še z druge strani. Od vznožja se skozi gozd kmalu
prebijemo do majhnega vodnega zbiralnika v živem granitu. Tam se rastlinstvo neha in nad
nami se pne povsem golo kroglasto teme. Tla so hrapava, zato z vzponom ni težav. Z vrha
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navedel majorja Rogersa, ki je postreljal okoli 1400 slonov, sledita pa mu kapitan Gellway
in major Skinner, vsak s približno 700 pobitimi sloni. Zdaj so sicer sloni zašèiteni, a se
streljanje žal nadaljuje, tokrat med Tamili in Sinhalci. 

Veèina kulturne dedišèine je bila dolga stoletja pokopana po debelo plastjo rodovitne
zemlje. Zemljo je prerasla trava, potem grmovje in nazadnje drevesa. Prve zaklade pod
zemljo so zaèeli odkrivati šele sredi prejšnjega stoletja. Potem je sledilo vse bolj mrzlièno
izkopavanje. Dagobe, najveèji in najzanimivejši spomeniki, pa so sezidani iz opek, nekoliko 
veèjih, kot jih poznamo danes, in prekritih z ometom. Ko so jih razkrili, se je zgradb lotilo
sonce, pral jih je dež in zaèele so se drobiti v prah. Kako jih obvarovati pred propadom? V
osemdesetih letih je stekel eden najveèjih in najdražjih UNESCOvih projektov Zgodovinski 
trikotnik z oglišèi Anuradapura, Polonaruva in Sigirija. Bi se dalo vrhnje plasti opeke
prepojiti z umetnimi smolami?

K sreèi je bilo dokaj odkritih spomenikov odpornejših. Stojimo v Polonnaruvi, odkoder 
zre na nas zviška iz žive skale petmetrski bojevnik. Umetniki so naleteli na kamnito steno in 
se zagrizli vanjo. Kar je ostalo, je bil bojevnik, vgreznjen v skalno steno in oprt obnjo ali
ležeèi Buda Al Vihara ali stojeèi Buda. Vsi ti spomeniki pa so veè kot le spomeniki. Treba
je pokazati dovolj spoštovanja. Nikjer se ne smeš povzpeti, da bi bil nad Budovo glavo in
tudi fotografiranje poleg Budovega kipa ni zaželeno. Kjer pa stoji Budov kip, ali le njegovi
ostanki v zgradbi, èeprav povsem porušeni, se moraš sezuti in vstopiti bos. Pot vodi
obièajno prek luninega kamna, kamnitega pragu v obliki polkroga z množico vklesanih
živali, ki jih prepoznamo kot slone. 

Od kraljevske zapušèine najdemo v Polonnaruvi predvsem ribnike in bazene.
Obèudoval sem Lotosov bazen. Tri ali štirinadstropni cvetni venec, ki se navzgor razširja, je 
sestavljen iz množice tako natanèno oklesanih kamnov, da drži vodo. 

Nekje poleg, pri koreninah v senci ogromnega drevesa, je premagal spanec mamo kozo. 
Dva njena kozlièka sta bila odpornejša. Veselo sta se trkala. Sklenili smo, naj nam bo koza
za vzor in jo odšli posnemat.

Anuradhapura, najstarejša prestolnica, zgrajena nekaj stoletij pred Kristusom, se mi ni
zdela tako zanimiva. V Polonnaruvi se potopiš v preteklost, v Anuradapuri pa se prepletata
preteklost in sedanjost, kar pokvari èar tisoèletij. Mesto raste na ruševinah starega, staro je
pokopano pod veèmetersko plastjo zemlje. Nekje odkopavajo dve dagobi, drugje spet raste
iz tal gozd kamnitih stebrov nekdanje prestolne palaèe, družbo pa jim dela kopica sodobnih
prodajaln. Prijatelji razlagajo, da je od nekdaj pomemben gradbeni element bambus. Ta
seveda ni mogel kljubovati vremenu in ognju dolga stoletja.

Odpeljemo se naprej proti Mihintaleju, kjer je dve stoletji pred Kristusom vstopil v Sri
Lanko budizem. Tam so ob vznožju hriba zrasle prve, le nekaj metrov visoke dagobe. Na
hrib z novejšo veliko dagobo vodi okoli 1500 stopnic, vklesanih v kamen. Tu je svet kar ves 
hrib, zato je potrebno nadaljevati pot bosopet. Sonce je pripekalo in temni kamen stopnic je
bil vroè. Poèutil sem se kot medved, ki ga na razbeljeni plošèi uèe plesa. Do vrha sva zato s
Karlijem postavila jugoslovanski in avstrijski rekord. Po grebenu, ki se vleèe od vrha na
drugo stran, najdemo še nekaj votlin za meditacijo. Trenutno niso bile zasedene.

Dharmawardena je bil oèitno ugleden mož. Po vseh arheoloških najdišèih smo mirno
korakali mimo napisov »Izkopavanja. Prehod prepovedan« in prek trakov na kolièkih, ki so
oznanjali prepovedana podroèja, in povsod so nas prijazno sprejemali. Vodili so nas sem in
tja, sezali na police po odlomke lonèenega posodja in nas skušali opozarjati na razlike.
Spoèetka mi je godilo, da sem imel dostop na prepovedane kraje, vendar je težko kazati
zanimanje za èrepinje, ki so povsem enake. Kljub temu sva s Karlijem ostala zvesta svoji
arheološki vlogi. Ljubeznivo sva se smehljala in navdušeno prikimavala, pravzaprav
odkimavala, kar pomeni tam pritrjevanje. 
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Na povratku so se stvari spremenile. Od Mihintala smo prek Putalama zavili na jug.
Sem pa tja smo ob cesti naleteli na stojnico z zelenjavo. Prijatelji so se posvetovali, nato
smo ob eni ob stojnic ustavili svoj kombi.

Arheološka odprava se spremeni v botanièno
»Tu, na deželi, je zelenjava dosti cenejša kot v Colombu«, je pojasnil Dharmawardena.

Dotlej smo bili arheološka odprava, zdaj pa smo se spremenili v botanièno. Ko sem si
stojnico ogledal od vseh strani in jo fotografiral, so naju s Karlijem vložili nazaj v kombi in
naju obložili z buèami, solato, kokosovimi orehi in vsem mogoèim, kar naj bi bilo užitno,
bodisi surovo bodisi skuhano. 

No, ker smo bili le arheološka odprava, so naju v Colombu spet skrbno odkopali. Ogled 
zgodovinskih znamenitosti Sri Lanke je bil tako pri kraju.

Oporoka
Ostalo mi pa je še precej neporabljenih rupij. Kam z njimi? Treba bo napisati oporoko.

Vtaknil sem jih v ovojnico z napisom Joejeva poslednja volja, ki naj se ne odpre pred
ponedeljkom. Polet v domovino naj bi bil v nedeljo

Rupijam priloženo besedilo v slogu prvih raèunalniških programov, ki smo jih
sestavljali v jeziku BASIC, je izjavljalo tole:

100 Vzemite denar in pojdite v Venice
200 Privošèite si sladoled
300 Plaèajte sladoled
400 Poèakajte nekaj dni 
500 Èe je še kaj denarja, se vrnite na 100
600 Èe je denar pošel, pojte »Oh, meine liebe Augustin, alles ist hin«
Karliju so se bodoèe srilanške sirote zasmilile, zato sva oporoko dopolnila z

naslednjimi vrsticami:
520 Èe je denar pošel, poišèite Karlija
550 Vrnite se na 100
560 Èe tudi Karlija ni veè, potem naprej na 610
610 Pojte »Oh, meine liebe Augustin, alles ist hin«
in izpustite prvotno vrstico 600.
Karli naj bi namreè ostal še nekaj èasa v Colombu. 
Oporoka pa ni bila moja edina zapušèina. Dharmawardeni sem izroèil tudi list papirja z

izpitnimi vprašanji iz svojih predavanj. Ob koncu šolskega leta naj bi nanje odgovarjali
slušatelji magisterija. 

Èez pol leta me je doma osreèil poštar z zajetno kuverto. V oceno so mi poslali izpitne
izdelke. Prebral sem jih in si oddahnil. Le nisem bil zastonj v Sri Lanki.Vse izdelke sem
lahko ocenil z osmico ali devetico. Upam, da je podobno ugotovil tudi Karli. 

Drugiè
Naloga je bila podobna prvi na Kubi. Iz kosov, ki jih je poslala tja IAEA naj bi mesec

dni sestavljali vrsto aparatur. »Zbudi jih,« je naroèal Jože. »Dovolj dolgo so že spali.«
Tokrat se mi ni bilo treba z letališèa samemu prebijati do Havelock Tour Inna; pome je

prišel Cyril, ki se nam je kasneje pridružil tudi pri delu.
Pred Tour Innom niso veè èakali taksiji. Tour Inn ni veè premogel zlatarske prodajalne. 

Oèitno je Sri Lanka plaèevala za nemire, ki so jo pretresali. 
Tokrat sem imel v Havelock Tour Innu prijetno družbo. Spoprijateljil sem se z ruskim

strokovnjakom za drage kamne Koljo. Kolja je imel seveda tudi priimek in oèetovo ime, kot 
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se za Ruse spodobi, a mi je oboje izpuhtelo. Bil je februar. Ko sva se zveèer namakala v
toplem bazenu, se je Kolja pobahal z dvajsetimi stopinjami mraza v Moskvi. Nisem mu
ostal dolžan. Tista zima je Ljubljano zasula z osemdesetimi centimetri snega. Moskva ga je
tedaj premogla le èetrt metra

Poleg bogatega znanja o samocvetih, kar je že napol pozabljena ruska beseda, ki
vkljuèuje vse drage kamne, je imel Kolja tudi zavidljiv naslov mojstra akrobatike. Njegovih 
akrobatskih sposobnosti z mojo orodno telovadbo nisva primerjala. Koljo so povabili
Srilanèani, ki kopljejo in brusijo vse mogoèe drage kamne razen diamantov. Svoje izdelke
prodajajo nato Tajcem, ki jim poveèajo lesk ali pa jih kako drugaèe izboljšajo, da jih lahko
potem prodajajo po nekajkrat višji ceni. Kolja naj bi Srilanèane pouèil, kako bi to storili
sami. Zato je obiskoval razliène brusilnice in podjetja, ki so se ukvarjala z obdelavo dragih
in poldragih kamnov. Èez štirinajst dni pa naj bi imel predavanje, za katerega je vladalo
veliko zanimanje.

Postanem prevajalec in dobim za nagrado èešpljev kompot
»Angleško ne znam, rušèine pa tukaj ne razumejo,« je zaèel pogovor Kolja. »Sicer je tu 

Zoisa, ki je bil moj uèenec na moskovski univerzi, a mu ne zaupam preveè. Bi hotel iti ti za
prevajalca?« 

Povabilo je bilo velik izziv. Kolja mi je ponudil pomoè. Kar bo povedal, je imel
približno napisano v rušèini, hkrati pa je prinesel s seboj tudi angleški prevod. Ponujala se
mi je prilika, da se nauèim izboljševati drage kamne. Èe bi kdaj sam odprl rudnik, bi mi
utegnilo znanje koristiti...

Prastara metoda je, da nepopoln dragulj natreš z mastjo. Ta prodre v vsako najmanjšo
poklino in napravi kamen popolnoma prosojen. Že v davnih èasih so kuhali kamne v
razliènih èudnih kemiènih zvarkih in jim tako nekoliko spreminjali barvo. Tudi segrevanje
na zelo visoke temperature daje mnogokrat dobre rezultate. 

Kolja je pripovedoval o ljudeh, ki so mu prinašali popolnoma blede safirje, ki da so bili 
pred sto leti èudoviti modri, kot so jim zatrjale babice. Take kamne je treba izpostaviti
moènemu sevanju beta ali gama, pa se ponovno obarvajo. Razlaga je preprosta. Dokler so
bili kamni v zemlji, obdani s starimi kameninami, ki so bogate s uranom in torijem, so
prejemali dovolj sevanja, ki je ustvarjalo in obnavljalo barvne centre. Ko pa so kamne
izkopali in obrusili, so ti zablesteli v vsej svoji lepoti. Kamni v vitrinah in šatuljah so
izgubili svoje radioaktivne sosede, ki so jim ohranjali mladost in svežino. Kolja, zdravnik
dragih kamnov, jih je znal spet pomladiti...  

Predavanje z diapozitivi je teklo razgibano. Nekaj neznanih besed mi je vrgel Zoisa iz
prve vrste. Potem je v projektorju odpovedal mehanizem, ki je menjeval diapozitive. V žepu 
sem odkril glavnik, ki je pomagal v sili. Nekako sem z njim izvlaèil odslužene diapozitive
in potiskal noter nove. Po predavanju ni manjkalo vprašanj. 

»V dragih kamnih so vèasih drobni mehurèki, sem pa tja so tudi razpoke. Se tak kamen
ne bo zdrobil pri moènem segrevanju?«

»Segrevati ga morate zaprtega v posodi z zelo velikim tlakom nekaj tisoè atmosfer,« je
pojasnjeval Kolja. Seveda je Kolja take posode imel, Srilanèani pa žal ne. Prireditelji so bili 
vseeno zadovoljni in so naju povabili na razkošno veèerjo. Za zakljuèek pa so hoteli
gostitelji prekositi samega sebe. Redke stvari so vedno bolj cenjene od tistih, ki so
vsenaokoli. In tako so naju nazadnje postregli s èešpljevim kompotom, seveda iz uvožene
konzerve. Za slednje jim nisem bil posebno hvaležen, saj je bil èešpljev kompot na jedilniku 
vsaj dvakrat tedensko v èasu mojega desetmeseènega služenja cesarju.

Delo je lepo napredovalo, Budi ni bilo treba jokati in vsak teden smo praznovali
delovno zmago v eni od sladoledarn. To naj bi bili namreè nadomestki naših slašèišèarn,
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namenjenih tropskemu podnebju. Yuni, ki jo je poznal celo Ekvadorèan Danilo, je dobro
obvladala tovrstni zemljepis Colomba.

Tokrat me je mikalo, da bi se povzpel na Adamov vrh nekje na jugu, a mi ni bilo dano.
Gora je skoro tako visoka kot naš Triglav, a do samega vrha bujno porašèena. Obiskovalci
odhajajo nanj pozno zveèer z baklami, da bi ob prvem svitu dosegli vrh in doèakali
velièasten sonèni vzhod. Najprej ni utegnil moj prijatelj in šofer Vidži, potem pa se je mene
polotila za nekaj dni nekakšna mrzlica, pa sem se zbal, da bi pohoda ne zmogel. Paè pa me
je Vidži vnoviè odpeljal do Kandija, kjer sem si v parku Peradenya obogatil svojo zbirko
diapozitivov. 

Trezor z Alzheimerjem
V misijah pred Sri Lanko sem si nabral dovolj modrosti, da sem že tri dni pred

odhodom zaprosil, èe lahko odklenejo hotelski trezor in mi izroèe neizkorišèene potovalne
èeke in letalske karte. Kazalo je, da bi po Srilanki odšel še za mesec v Mjanmar, èe bi se
tamkajšnja vlada strinjala z mojim prihodom. Zato sem prenašal s seboj sveženj potovalnih
èekov, dodatne kupone za let v Yangon in nazaj in kopico papirjev, ki bi jih zahtevala
mjanmarška carina. Vendar mi Mjanmar tedaj še ni bil namenjen. 

Semiviratna se je lotil trezorja. Vrtel je kolesa in kolesca, se posvetoval s svojimi
zapiski, a so vrata ostajala trdno zaklenjena. Tudi pomoè hotelskega upravnika ni pomagala. 
Morda trezor, ki svojih let ni skrival, obeh delodajalcev ni veè prepoznal in je presodil, da
hoèeta vanj vlomiti?

»Ne skrbite,« me je tešil upravnik. »Poslali bomo v mesto po mojstra.« 
Upravnik je držal besedo. Naslednji dan sem prišel do svojega še nezasluženega

bogastva, ki sem ga vrnil Dunaju. 
Tretjega obiska Sri Lanke nisem užival nikoli. Tja je precej kasneje odšel prijatelj

Dušan, ki sem mu toplo priporoèil Havelock Tour Inn in obisk kuhinjskega moštva. Vrnil se 
je z žalostno novico. Zdaj je bil zaprt kar ves  Tour Inn. 

Ekvador z dodatkom

Tokrat je Jože tvegal in me poslal v Južno Ameriko. V Ekvadorju naj bi sestavljali
spektroskopijski ojaèevalnik, ki ga je razvil prijatelj Dušan, potem pa bi ga primerjali z
nekaterimi spektroskopijskimi ojaèevalniki vodilnih proizvajalcev. Za vse to bi porabili šest 
tednov, nazaj grede pa naj bi se za dva tedna oglasil še v Dominikanski republiki, kjer je
tedaj tekel medregijski teèaj IAEA. Tvegana je bila trditev, da bo uradni jezik delavnice
angleški. 

Spet prek Dunaja, kjer so me založili z opremo, nasveti in s potnim listom. Zveèer sem
sedel na Shipolu, amsterdanskem letališèu in èakal KL-ov polet v Quito. Doèakal sem ga, a
ga ni in ni hotelo biti konec. Na poti proti zahodu nas je spremljala dolga noè. Pristali smo v 
Arubi, ki je menda imenitno letovišèe, kot je zatrjal KL-ov meseènik. Noè ni dovoljevala,
da bi to preveril. Zbudil sem se v sivem jutru nekje med visokimi hribi. Le kje bomo med
skalami našli primerno letališko stezo? Ampak pilot je vedel, kod in kam in slednjiè je spet
izginila zemlja, ki je bila že tik pod nami. Preleteli smo sedlo in èez nekaj minut smo bili na 
pristajalni stezi sredi ekvadorske prestolnice Quito v dolini pod pettisoèmeterskim
vulkanom Pichinèo.

Ob izhodu iz letališkega poslopja je nekdo dvigoval transparent z mojim imenom. Pod
transparentom je stal Fernando Echeverria, kot sem kmalu izvedel. 

Dobrosrènemu Fernandu sem se po dolgem poletu zasmilil. Odpeljal bi me v hotel, kjer 
bi me naslednji dan pobral naspanega. Radovednost pa mi ni dala miru.
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»Kaj, ko bi dala spat le kovèek?« sem predlagal. »Naša skupina pa lahko že danes
zaène z delom.« Fernando me je odpeljal v hotelèek z nekaj sobami, kjer naj bi preživel
naslednjih šest tednov, potem sva se šla predstavit na Ekvadorsko atomsko komisijo,
nazadnje pa sva šla gledat laboratorije. Ti so bili kar precej daleè. Avto se je najprej
povzpel iz ozke doline, v kateri se stiska mesto, do sedla tristo metrov više. Potem sva
zdrsela petsto metrov navzdol v ravnino z bogatimi polji in travniki. Po dvajsetih kilometrih 
sva zavila na stransko cesto, ki se je vzpenjala strmo po poboèju El Corazona. Avtu je
spodletavalo po kolovozu in težko je dihal v razredèenem zraku. Konèno sva dosegla
majhno ravnino, kjer so gradili nov inštitut. Zgradba z našim laboratorijem je èakala
pripravljena. Odloèitev, kaj mi je bolj všeè, laboratorij ali gore naokoli, je bila težka. V
naslednjih šestih tednih bo gotovo kaj èasa tudi za hribe.

Pri veèerji sem sreèal sodelavce iz nekaterih južnoameriških držav. Sosednja
Kolumbija je izbrala Wiliama, pomoè pa smo dobili tudi iz Argentine in Èila. Potem ne
vem nièesar veè. Dobra veèerja, vrè piva, toplo okolje in ura, ki je bila po naše okoli treh
zjutraj so storili svoje.

Danilo in Yuni 
Naslednje jutro sem spoznal še domaèina Jorgeja Rodrigeza in Danila Uzbeka. Zdaj

smo bili kompletni. Ko je Danilo Uzbek slišal , da sem obiskal tudi Sri Lanko, mu je
zadrhtelo srce. »Potem pa gotovo poznaš Yuni Devarajo.«

»Kako bi je ne,« sem odvrnil. »Saj je Srilanèanov samo dvajset milijonov. Yuni je
študirala v Avstraliji, njena sestra je znana televizijska napovedovalka, njen oèe pa je vrsto
let delal za Združene narode.«

Seveda z Yuni ne bi bilo niè, èe ne bi delala na inštitutu za jedrsko fiziko v Colombu.
Tako pa je spadala med tistih sto Srilanèanov, ki sem jih imel priliko spoznati in med tistih
pet, s katerimi smo delali ves mesec. Yuni nam je vsakokrat polepšala dan, saj se je vsako
jutro prismehljala v laboratorij drugaèe obleèena. Zato ni èudno, da jo je opazil tudi Danilo,
ko sta bila skupaj na teèaju jedrske elektronike na Jamajki. Ker je bil Danilo kljub eni sami
obleki èeden fant, sta si dopisovala še leta po teèaju. Edino, kar bi Danilu lahko oèital, je
bila bolj slaba ješèost. Medtem, ko smo ostali konèevali obrok, je prišel Danilo kveèjemu
do polovice. Mamice pogosto spodbujajo otroke, naj pojedo še žlièko za mucko, pa za
babico in morda za sonèece. S podobno spodbudo sem poskusil tudi sam. Danilova mucka
in sonèece je postala Yuni. Prijateljem je spodbuda ugajala in tako so kmalu v zboru
ponavljali »Pa še žlièko za Yuni.« Res pa je bila Yuni tega vsekakor vredna.

Z Danilom sva postala velika prijatelja, pa ne zaradi Yuni, ampak zaradi njegove
ljubezni do hribov. Njegov ded se je priselil v Ekvador iz Nemèije in mu zapustil ravno
primerno število alpinistiènih genov. Ti geni se imenujejo tam sicer andinistièni, ampak
imajo enak uèinek. O Cotopaxiju, ki se kiti z nazivom najvišjega aktivnega vulkana na
svetu in štrli v ekvadorsko nebo nedaleè od Quita skoro 5900 metrov visoko, sem le sanjal.
Nekje pri 4500 metrih se namreè odeva v kraljevski hermelin, medtem ko sem sam
premogel le proletarske copate. Bolj po meri nama je bila Pasachoa, ki je kljub 4200
metrom delovala prijazno zeleno, kadar sem jo obèudoval s poboèja El Corazona, kjer smo
delali v novih laboratorijih ekvadorske atomske komisije.

Priznavam, da sem v Ekvadorju imel težave s stranmi neba. Vsi vemo, da nas zjutraj
obsije sonce z vzhoda, zveèer pa nas boža z zapada. Druga modrost je, da nas ves dan
opazuje z loka, ki se pne južno od nas. Ta modrost pa velja le za severno poloblo. Na južni
je ravno narobe. Na svojih potovanjih prek južne poloble sem gledal sonce na severu, moje
srce pa mi je zatrjalo, da je to jug. Potem je seveda sonce vzhajalo na zahodu in zahajalo na
vzhodu. Ampak blizu ekvatorja je zmeda še veèja. Ali opisuje sonce južni ali severni lok, je 
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odvisno od letnega èasa. Vèasi pa se vozi naravnost preko tebe in si natanko opoldne
povsem brez sence. Zdajle bi hrabro trdil, da so El Corazon, Pasachoa in Cotopaxi severno
od Quita, a so prav lahko tudi južno. Naj odloèa zemljevid!

Podobne težave z obrnjenim svetom sem imel v Sri Lanki. Pri nas prikimavamo, èe se
strinjamo, nasprotujemo pa z odkimavanjem. Tudi Sri Lanèan prikimava, vendar ne z
gibanjem glave naprej in nazaj. Kadar te torej spremlja Sri Lanèan in se s teboj povsem
strinja, bo majal z glavo z leve v desno, pa spet nazaj, kar pomeni marsikje dvom. To èudno 
šego sem spoznal že prvi dan svojega obiska, kljub temu pa me je strašansko motilo celo
nekaj let kasneje, ko sva s kolegom Karlijem mesec dni pouèevala na univerzi v Kolombu.
Bolj preprièuješ poslušalce, bolj ti mahajo z glavami sem in tja in èeprav veš, da se s tabo
povsem strinjajo, jim dopoveduješ èedalje bolj ognjevito.

Odprava, ki je skoro terjala reševalno akcijo
Bila je nedelja. Danilo se je spomnil, da ima blizu Quita brata in vsa naša skupina se je

odpravila na obisk in na nedeljsko kosilo. Razen bratove hiše pa je rasel iz ravnine tudi hrib
z imenom Ilalo. Ta bi pri nas užival veèji ugled, saj se je nehal pri 3000 metrih. V
Ekvadorju, bogatem s hribi, je Ilalo veljal komaj za dojenèka. Do kosila je bilo še daleè, pa
smo sklenili, da ugotovimo, do kje nam bi segel pogled, èe zlezemo nanj. Bilo naj bi
kakšnih pet sto metrov vzpona, ravno prav, da si okrepimo tek. Wiliam iz Kolumbije je
hotel dokazati, da prihaja iz gorate dežele in nam je kmalu izginil izpred oèi. Midva z
Danilom, ki sva se imela za poznavalca gor, sva se vzpenjala s preudarnim korakom.
Argentinec Luis je prevzel vodstvo nad preostalimi. Skupina je kmalu ugotovila, da je pri
visokogorskih vzponih neobhodno potrebno bazno taborišèe, zato so sestopili in ustanovili
bazno taborišèe v gostilni ob vznožju. 

Ilalo se ni ravnal po evropskih gorskih pravilih. Do svojega vrha je bil lepo porašèen,
spodaj z evkaliptusi, nekoliko višje pa z bujno visoko travo. Pot nanj ni premogla nobene
skale. Sonce je neusmiljemo pripekalo, ko sva z Danilom dosegla stopnico, ki sva jo imela
od spodaj za vrh. Izkazalo se je da je do vrha nov vzpon po globokem in ozkem jarku, ki ga
je v bogato prst zarezala voda, kadar se ji je po nalivih mudilo navzdol. Na širokem, s travo
poraslem vrhu sva sreèala precej nedeljskih izletnikov. Nihèe med njimi ni bil Wiliam. Zaiti 
ob lepem sonènem vemenu ne more, za nesreèo pa hrib ni ponujal prav nobene možnosti,
zato nisva skrbela. Torej nazaj v bazno taborišèe. Tudi tam o Wiliamu ni bilo sledu. Ozirali
smo se v poboèje in se hladili s pivom. Bližala se je ura kosila. Vnoviè sem zagrizel v
strmino in raziskoval razvejano mrežo poti, ki so vodile gor in dol. Malo pod vrhom sem
sklenil, da se je Wiliam najbrž vrnil po drugi poti in da zdaj v baznem taborišèu utegnejo
pogrešati mene. Spustil sem se v dolino in spotoma neuspešno uporabljal svoj besedni
zaklad dvajsetih španskih besed za poizvedovanje o izginulem tovarišu. Bazno taborišèe v
gostilni je še vedno pogrešalo Wiliama. Zaèasno smo se preselili k Danilovemu bratu,
pustili pa smo stražo pred gostilno. Po kosilu je Danilo igral na kitaro, brat pa je prepeval.
Potem smo ustanovili pevski zbor, nismo pa pozabili na menjavo straže v baznem taborišèu. 
Sonce se je spušèalo in pesem je zamirala. Le kje bi utegnil biti Wiliam? Noèi v hribih so
tudi ob ekvatorju neznansko mrzle. Morda si je kje poškodoval nogo in ne more dol? V
telefonskem imeniku smo našli številko gorske reševalne službe in se zaèeli dogovarjati za
reševalno akcijo. Èe izgubljenca ne bo nazaj do veèera, bodo zbrali ekipo in zaèeli z
iskanjem. Seveda se jim bomo pridružili tudi sami...

Natanko ko je sonce zašlo, je pozvonil telefon. Straža je javljala, da je Wiliam pritaval
s hriba. Po petnajstih minutah smo bili spet vsi skupaj.

 »Na vrhu je bilo lepo,« je poroèal Wiliam. »Poklepetal sem s skupino, ki mi je zatrjala, 
da me lahko privede v dolino po veliko udobnejši poti. Bili so zelo prijazni, zato sem se jim
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pridružil. Ko smo prišli do vznožja, me je zanimalo, kako bi prišel do izhodišèa, pa so mi
domaèini povedali, da bi moral pešaèiti prek dvajset kilometrov in da ob nedeljah ni
avtobusov.«

Vznožje, ki ga je dosegel Wiliam, je bilo oèitno povsem na drugi strani kot naš bazni
tabor, dojenèek Ilalo pa je precej presegal razsežnosti evropskih dojenèkov. Tovarišu ni
preostajalo drugega, kot da ponovi vzpon po udobni poti, ki ga je privedla na napaèno stran
hriba, se spoèije na vrhu in nas po poti, ki naj bi bila manj mikavna, doseže pred noèjo.
Odpovedali smo reševalno akcijo in se vrnili v Quito. Wiliamu pa smo ob koncu teèaja dali
poleg potrdila o udeležbi na teèaju še posebno diplomo, ki mu je podeljevala naziv
raziskovalca planin in hribov. 

Zadovoljni Beethoven
Naslednjiè se je za gostitelja ponudil Jorge in nas pobral v našem hotelèku. Ustavili

smo se pred hišo z dvorišènimi vrati iz kovanega železa in odkorakali s sprejemnico. S sten
so nas opazovali resni obrazi Jorgovih prednikov in tehtali, ali sodimo v njihovo družbo. S
komode nas je prek klavirja gledal Beethoven, oèitno vesel obiska. Jorge nas je predstavil
svojim staršem, svoji sestri in pa znani pianistki, ki je bila tudi njegova uèiteljica klavirja.
Znašli smo se s kozarci kuhanega vina v rokah, ki so nam, potem ko so se nekoliko ohladili, 
razvezali jezike. Poslej tudi nisem veè pogrešal kravate, ki je tako ali tako nisem zavezal
zadnjih trideset let. Po izbrani veèerji je pianistka razveselila Beethovna z njegovo
Apassionato. Zakljuèek veèera pa je dosegel Jorge s skladbo, ki jo je zložil sam. Zdelo se
mi je, da celo Beethoven rahlo prikimava; morda pa je bila majavost posledica dobrega
vina. Vsekakor smo bili naslednje jutro vsi nekoliko kasneje v laboratoriju . 

Slovenija ima nekje svoje geometrijsko središèe, ki je ponosno na svojo imenitnost.
Tudi naša Zemlja premore nekaj znamenitih toèk. Predvsem sta tu severni in južni pol.
Imenitna toèka, ki pa se je premalo zavedamo, je zemljin popek. Ta je na ekvatorju z
geografsko dolžino 0. Popek, žal pod vodo, je nekoliko južneje od Akre, ganske prestolnice. 
Tudi toèko na drugi strani Zemlje nasproti popku zaliva morje. Edina imenitna toèka ob
ekvatorju, ki jo najdemo na kopnem, je desni bok, oziroma toèka, kjer se piše 90 stopinj
zapadne dolžine. Tam nekje je v Ekvadorju mestece Ekvinokcij in nekje tam so zgradili
stolp, in mu ponosno zapisali širino 0 in dolžino 90. No, skoro. Ker pa novi stolpi po ugledu 
ne odtehtajo starih, so v devet nadstropij postavili znaèilnosti devetih provinc Ekvadorja.
Tam so nas prijatelji nameravali seznaniti s svojo deželo. Sicer je provinc veè, a bi potem
stolp postal previsok.

Na poti proti Ekvinokciju sva s Fernandom opazovala pokrajino. Vozili smo ob strmem 
povsem golem poboèju, ki se je dvigalo skoro do neba. Nekje na sredi je stalo osamljeno
drevo in nas nemo opazovalo. 

»Bog ve, kaj si tole drevo misli, ko zre v dolino morda že stoletje,« je na glas razmišljal 
Fernando. »Kadarkoli se vozim mimo, me muèi radovednost.« 

»Kaj, ko bi se nekoè odpravil do drevesa in ga povprašal? Drevo bi bilo tvojega obiska
gotovo veselo,« sem mu predlagal kot fizik, ki mu je veè do poskusa kot do teorije.

Fernanda je predlog ogrel. »Bom pa res o priliki zlezel tja gor in se poskusil
pogovoriti.« Verjel sem mu. Èloveku, ki ima za sina Ariela, Shakespearovega dobrega
duha, se paè ne bo težko sporazumevati z osamljenim drevesom. Potem, ko sem si ogledal
poboèje z drevesom, so me v stolpu seznanili še s preostalimi devetimi provincami.

Vsak teden se konèa z nedeljo. Ta naj bi bila posebno imenitna. Nekje v Ekvadorju
imajo Otavalo in v Otavalu je vsake štiri tedne semenj, kjer prodajajo Indijanci vse mogoèe. 
Gremo torej tja. Najprej sem se zagledal v stojnico s puloverji. Izbral sem si enega in potem 
me ni veè zeblo, kadar se je sonce skrilo za oblake. To je namreè pogosto poèenjalo. Nato
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so prišli na vrsto umetniški užitki. Fernando me je opozoril na stojnico, kjer se mi je režalo
nekaj drobnih posušenih èloveških glav z dolgimi lasmi in štrleèimi košatimi obrvmi. Ne
vem, kako je zašla ta zahtevna obrt s Pacifika v Ande, vendar sem zaenkrat ostal pri
puloverju. Najveèja pa je bila izbira preprog z azteškimi vzorci, veèina v živih barvah in
opremljena s spodbudnimi napisi OTAVALO – ECUADOR. Spet me je pouèeval
Fernando. Take preproge so namenjene neumnim turistom, ki si ne zapomnijo, od kje so kaj 
prinesli, zato potrebujejo napise. Izvedencem, kar sva seveda midva, so všeè preproge z
vzorci v barvnih odtenkih od rjave do rdeèkaste, ki jih uporabljajo Indijanci že stoletja in jih 
tudi sami pripravljajo. Jasno, da sem postal izvedenec. Izkazalo pa se je, da so bili izvedenci 
tudi slovenski molji. Ko sem doma obesil preproge na steno, so jih hodili obèudovat in vsak 
izmed njih si je odnesel košèek, da si opremi svoje stanovanje. Preostanek preproge, ki
deluje zelo krhko, uporabljam kot javljalec potresa. Kadar bom našel preprogo sesuto ob
steni, bom vedel, da je bil kriv najmanj drugostopenjski Mercalli. Tretjestopenjski bi utegnil 
škoditi že dimniku. Najvišja toèka izleta pa je bil tokrat rob ugaslega vulkana, kamor je
kazal smerokaz ob poti  z napisom CALACALI in PULULAGUA. Ne vem, kam smo jo
ubrali, vendar je to vedel avtobus in ki nas pripeljal ter  se ustavil ob ograji.. Kakšna dva
kilometra široko žrelo vulkana, ki se je menda upokojil pred milijonom let, je delovalo zelo
miroljubno. Vanj bi spravil kar veèino naše Šmarne gore. Spustili smo se v žrelo, da bi si od 
bliže ogledali nekaj kmetij in polj naokoli, potem pa nas je spet premagalo domotožje po
avtobusu, ki nas je opazoval z roba žrela. 

Še v vas rezbarjev San Antonio! Ni posebno velika. Cerkev, ki je zidana, obkroža vrsta
zidanih hiš, vse drugo, kar najdeš v hišah, pa je leseno. V vsaki hiši je namreè delavnica in
hkrati umetniška galerija. Lesena so azteška lesena sonca, ki pa kljub temu ne zgore. 

Indijanka s širokim klobukom prenaša otroka na hrbtu. Iz debla zre Kristusov obraz.
Zgrbljen popotnik z bisago prek rame in oprt na palico zbira moèi za pot naprej. Lame se
ozirajo po paši. Otroci veselo poskakujejo. Rad bi si zbral kaj veè, a ne bo šlo v kovèek. Po
Ekvadorju me èakata še dva tedna v Dominikanski republiki.

Drugi pohod v hribe
Zaèenjal se je dan vzpona na Pasachoo. Štiri in veè tisoèake je treba spoštovati, zato

sem nekaj dni prej obiskal trgovinico z alpinistiènimi pripomoèki in zapeljivim imenom
Cotopaxi. Kupil sem prekrasne bele volnene dokolenke in hlaèe, ki bi lahko delovale kot
pumparice, pa še jopiè iz gumiranega platna. Ob sonènem vzhodu sta pred hotel prisopihala
Danilo in njegov samuraj. Èez pol ure je samuraj zagrizel v strmino Pasachoe po cesti, ki se 
je èedalje bolj ožila. Nekje ob poti je samevala hiša, kjer je Danilo ustavil in poprosil, èe
lahko pusti samuraja do veèera pri njih. Brez avta, ki je kazal precej znakov višinske
bolezni, je bil vzpon prek kamenja skoro hitrejši. Nekje v dolini na levi je padal v globino
tenak slap. Ob njem se je vzpenjal evkaliptusov gozd. Najino poboèje je bilo dolgo in le
poèasi se je razgled spreminjal.

Sledniè se je kolovoz razcepil. Kam zdaj? Soglasno sva se odloèila za levi krak, ki se je 
nekaj èasa lepo vzpenjal, potem pa se je premislil. Zato sva zagrizla v travnato strmino.
Kmalu sva preèkala skoro vodoraven, z vodo napolnjen jarek. Je voda namenjena
namakanju polj nekje niže? Le odkod voda priteka? Odrekla sva se hitremu vzponu in
sledila jarku. Po nekaj sto metrih je jarek zavil v predor, skopan skozi travnato poboèje.
Zavila sva okoli grebena, kjer se nama je odprl pogled na nadaljevanje jarka naprej po
poboèju dokoder je segalo oko. Pogled pa seže v ekvadorskih hribih neznansko daleè.
Potok, pozdravljen. S tabo ne bova nikoli dosegla vrha. Sledila bova grebenu. In sva, novo
debelo uro. 
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Do vrha nama je manjkalo nekaj sto metrov, ko se je najini gori slednjiè zazdelo, da
mora ukrepati, èe hoèe sploh kdaj doseèi svoj vrh. Rahlo vzpenjajoèi se greben se je vzpel v 
navpièno steno. Stene, ki je prviè pokazala svoj kamnit obraz, se je krèevito oprijemalo
zelenje, da bi ne zdrsnilo navzdol. Stezi, ki naju je doslej varno vodila, je zmanjkalo
poguma za nadaljevanje. Ni mi bilo jasno, kdo je shodil stezo, ki ni vodila nikamor. Res pa
je, da ni bila goljufiva le steza. V Ekvatorju te varajo kar cele gore. Vse, kar se zdi blizu, je
v resnici daleè. Tisto, kar je malo dlje, je sploh nedosegljivo. Ko hodiš po travi, ki sega do
kolen, te marsikdaj zamika, da bi stekel, zlasti še, èe se svet le rahlo vzpenja. Po nekaj
korakih postanejo noge svinèeno težke. Vsako minuto se postaraš za deset let. Pribit si na
tla kot v najbolj moreèih sanjah. Šele pogled navzgor v èrnikasto nebo razkrije, da si
precejšen del zraka pustil pod seboj in da se teèi niti ne spodobi niti ne da. 

»Èas je za kosilo,« je odloèil Danilo. Udobno sva se namestila pod pripekajoèim
soncem, odprla nahrbtnik iz izvlekla dobrote. Potem je prekril sonce bel oblak. V senci pod
njim je postalo neznansko mraz in spet sva si natikala vse, kar sva dotlej odložila. Morda
smo drug drugemu zavidali: midva oblaku, ker je zviška zrl na vrh Pasachoe, oblak pa
nama, ker sva udobno poèivala na zeleni travi. Slednjiè se je oblak odloèil, da nama vrne
sonce, midva pa, da se vrneva. 

Po poti navzdol je najin ponos na vzpon po brezpotju bolj in bolj plahnel. Stezica se je
razširila v stezo, steza v kolovoz, kolovoz pa kmalu v kar dostojno cesto. Kmalu sva
dosegla razpotje, ki naju je na poti navzgor prevaralo. Potem je šlo vse poèasneje, ker je
Danilo ugotovil, da mu nagaja teniško koleno. Dotlej sem slišal le za teniški komolec, a
oèitno je imel Danilo prav, saj je èedalje bolj šepal. Tako sem izgubil edinega sopotnika, ki
bi mi lahko pomagal v naslednjih tednih preseèi višinski rekord nekaj nad štiritisoèake. Del
poti sva prehodila po poboèju, ki ga je nekaj dni prej opustošil požar. Tam so moje bele
dokolenke poèrnele, pa naju je samuraj kljub temu prepoznal. Morda po copatih, ki so bile
tako prej kot pozneje povsem nedoloèljive barve...

Na obisk k vulkanu
Šest tednov vsebuje vsaj pet nedelj, ki so nam jih domaèini pomagali dobro izkoristiti.

Eni od nedelj je priskoèila na pomoè še sobota. Ogledat naj bi si šli Banjos, mestece s
termalnimi vrelci pod vulkanom
Tungurahuo. Ker so nam razdelili
turistiène zemljevide, sem kmalu
ugotovil, da nas avtobus vozi proti 
jugu. Ko smo vozili mimo
Cotopaxija, sem mu pomahal in
zdi se mi, da mi je pomežiknil. Po
prvih sto kilometrih smo dosegli
Latacungo. Tam se je zataknilo.
Prednost je imela kolesarska dirka. 
Najprej smo kolono kolesarjev
èakali. Potem so kolesarji nekaj
minut vozili mimo nas. Da bi
kolesarjev prehitro ne ujeli, smo
morali èakati še pol ure, preden so
nas spustili za njimi. Pa smo bili
zanje le prehitri. Kmalu je za
kolono kolesarjev vozila kolona
avtomobilov, ki si je prisvojila kar
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vso cesto, saj nasproti ni mogel nihèe. Slednjiè so se naše poti razhajale in brez predstraže
na biciklih smo dosegli Ambato, ki je skoro 2600 metrov nad morjem. Èe bi tam zavili na
desno, bi bili po 50 kilometrih pod 6300 metrov visokim Èimborasom. Bili smo skromnejši
in krenili na levo. Ravnine je bilo kmalu konec. Cesta je po reènem kanjonu zavila v hribe.
Pod vulkanskim pettisoèakom Tungurahuo se je cesta pregrizla skozi popolnoma èrne plasti 
lave, ki je pred stoletji privrela po poboèju. 

Dolina se je razširila in bili smo v Banjosu, prijazem mestecu, ki se je postavilo pod
strmo steno, po kateri so tekle vodne zavese. Namestili smo se v nekaj bungalovih
turistiènega središèa, a nas je gnala radovednost naprej. Odpeljali so nas v razpoko nekaj sto 
metrov nad mestom, kjer se je po poboèju spušèal gorski potok. V razpoki smo naleteli na
neobièajno kopališèe. Pred nami so se odpirala ozka betonska korita, morda 2 x 3 metre v
razsežnosti. Iz korit se je kadilo in voda v njih je brbotala. Ko smo zlezli v eno takih korit,
nam je segala vroèa voda, nasièena z žveplom, do vratu. Voda, ki je vrela iz razpok na dnu,
je žgala v podplate. Poiskali smo si hladnejša mesta, a smo se vseeno poèutili kot šparglji v
loncu. Voda s površja je zaradi redkega zraka hitro izhlapevala in se tako hitro ohlajala. Po
dolgi vožnji nam je lenarjenje prijetno delo in pogled v dolino je bil tako lep, da smo kmalu
zahrepeneli po veèerji in mehki postelji tam spodaj.

Naslednji dan smo raziskovali trideset metrov globok kanjon z navpiènimi stenami, ki
si ga je gorska reka izgrizla v jez iz lave pod vulkanom in onkraj premagane pregrade
bruhala v majhno jezero, da si nabere moèi za nadaljnjo potovanje. Tudi tam, globoko pod
žrelom, zemlja ni mirovala. V kotanjah, napolnjenih z vodo, ki jo je pokrivala
rumenozelena skorja, je klokotalo in vrelo.

Nekaj let kasneje se je vulkan spet prebudil in zasul mesto z vulkanskim pepelom. Èe
se prav spominjam vesti o tem, so se prebivalci vsi rešili. Banjos, èeprav pokopan, živi v
mojih spominih kot lepo in življenja polno mesto.

Bliža se slovo
Bližal se je èas, ko naj bi prek Miamija odletel še v Dominikansko republiko, kjer je

tekel eden od medregijskih teèajev IAEA. Vizo za Dominikansko republiko so mi priskrbeli 
že na Dunaju, pozabili pa so, da letim prek Združenih držav. Te so velike in ugledne in ne
gre, da bi jih spregledal. Zato na letališèih nimajo tranzitnih obmoèij, kjer bi brez prestopa
meje zamenjal letalo. Ob pristanku vstopiš v deželo, èe imaš vizo in èe si pogodu policaju,
ki jo pregleda, potem pa spet izstopiš, tokrat brez zapletov, le ko predložiš vozovnico za
naslednji polet, ti vzamejo potrdilo, ki prièa, da si pred dobro uro vstopil. Potrebujem torej
ameriško vizo. 

Najprej smo odšli na predstavništvo Združenih narodov v Quitu. Tam so mi pripravili
papir s pojasnilom, da potujem kot izvedenec prek Amerike in da prosijo ameriški konzulat
za tranzitno vizo. S tem papirjem sem naslednji dan zjutraj odkorakal mimo neskonène
vrste prosilcev delovnih viz do vrat konzularnega oddelka, kjer so mi dali številko in me
spustili v prostor, ki je spominjal na veliko kinodvorano. V družbi kakšnih petdesetih
prosilcev sem torej sedel in upiral oèi proti okencem, kjer so delili vize. Oèitno je bil moj
papir kar moèan, saj mi je kmalu utrl pot. Skozi okence sem pomolil dva potna lista;
jugoslovanskega in Laisez Passe Združenih narodov. To je bilo nekoliko zlobno. Zanimalo
me je namreè, èe so ameriški konzularni uradniki boljši od vietnamskih, ki so mi menda
nekoè napaèno napisali vizo. Strokovnjaki za vize in potne liste IAEA so mi namreè
zatrdili, da potnega lista Združenih narodov Združene države ne priznavajo. Uradniku
onstran okenca pa je bila modra barva UN bolj všeè od rdeèe jugoslovanske. Oèitno sem bil 
uradniku všeè tudi sam, saj mi je v napaèen potni list podelil diplomatsko vizo z veèkratnim 
vstopom za naslednjih pet let. 

83



Konec tedna je bilo na letališèu v Quitu vse normalno. To pomeni vrsto pregrad, za
katerimi se nekaj gradi, ali se bo gradilo, ali pa se je že gradilo. Živahna gradbena dejavnost 
je znaèilna za vsa dobro razvijajoèa se letališèa. Ker sem bil med drugim tudi jamar vrsto
let, sem se med pregradami in oboki in opaži kar dobro znašel. Polet do Miamija prek
Guayakila nam je prinesel lepo zamudo. Po pristanku v Miamiju sem imel še uro do odleta
v Santo Domingo. Nadaljnih štirideset minut je pogoltnila poèasna kaèa potnikov, èakajoèih 
na mejni pregled. Obmejni policist me je gladko spustil v državo z neustreznim
dokumentom. Tako sem stal pred panamovim okencem natanko ob uri, ko naj bi spet
odletel. Imel sem sreèo v nesreèi. Polet je bil odpovedan. Prav tedaj je bil namreè nad
Haitijem na državniškem obisku tornado Gilbert. Dobil sem novo vozno karto za popoldne
naslednjega dne za dominikansko letalsko družbo, ki sem se ji hotel izogniti. 

Ustanovijo stranko turške kopeli
Minilo je štiriindvajset ur in vkrcavali smo se v dobro ogreto letalo. S sedeža pri oknu

sem imel lep razgled na okolico. Kmalu je nekdo pripeljal neko škatlo na kolesih in jo
prikljuèil na letalo. Potem je opazoval inštrumente na škatli. Kar so mu povedali, mu oèitno
ni ugajalo. Povlekel je iz žepa telefon in priklical še nekoga in se spustil z njim v živahen
pogovor. Velika veèina potnikov ni imela pogleda na dogajanje zunaj, zato se je zaèela
dolgoèasiti. Èas je tekel. Na poltovornjaku se je pripeljala še dodatna posadka in zaèela z
operacijo. Najbrž dogajanje ni bilo namenjeno javnosti, zato so nas poslali iz ogretega letala 
nazaj v hladno èakalnico. Minili sta dve uri, preden so nas povabili nazaj v letalo, kjer je
bilo še vedno vroèe. Potnikom je zaèelo prekipevati. Nekdo je vpil »Hoèem ven iz turške
kopeli!« in si hitro pridobil širok krog somišljenikov. Spet so nas poslali v èakalnico. Tam
se novo ustanovljena stranka turške kopeli ni veè pritoževala. Poèasi se je mesto zavijalo v
mrak. Spet so nas posadili v letalo in po nadaljnih dveh urah smo doèakali vzlet. Ura se je
prevešala proti polnoèi, ko je naš zgodnji popoldanski polet po dobri uri letenja dosegel
konèno letališèe. Prtljage seveda ni bilo od nikoder. Tokrat so prepeljali kovèke potnikov,
ki so prispeli pred tremi dnevi. Na našo prtljago bo treba èakati približno tri dni. Zaradi
enodnevne zamude me ni nihèe prièakoval. K sreèi so mi z Dunaja med bivanjem v Quitu
sporoèili èarobne besede Hotel Plaza Colonial. Nisem vedel, kaj naj to pomeni. Lahko bi
bilo ime hotela ali pojasnilo, da stoji hotel na Kolonijalnem trgu. Vrgel sem se torej v
najbližji taksi in izgovoril èarobne besede. Globoko sem se odahnil, ko je šofer rekel »Si,
senjor« in odpeljal. Velik del mesta je bil potopljen v mrak skupaj s Hotelom Plaza
Colonial, karkoli je že pomenil. Receptor, ki sem ga prebudil, si je pomagal s sveèo, mi
vroèil kljuè in me nekam pospremil. Odložil sem kovèek in odtaval v temno kopalnico, kjer
sem se naslonil na steno. Vendar stena ni bila stena ampak zavesa. Zato sem padel v kad za
zaveso, zavesa je padla name in vzela s seboj tudi karniso, na kateri je visela. Odpovedal
sem se nadaljnjim raziskavam, poiskal posteljo in brez dogodivšèin zdrsnil med rjuhe.
Dolgi dan je bil za mano. 

Naslednje jutro sem se trudil, da bi našel teèajnike, a je receptor zanikal, da bi vedel za
kaj takega. Ker je tekel teèaj na univerzi, sem se namenil tja s taksijem. Izkazalo se je, da
šofer ni vedel, kje je univerza. Zato sva se po poti ustavljala in spraševala mimoidoèe. Ko
sva dosegla podroèje univerze, je bilo treba najti Departamento de Fizika. S pomoèjo
študentov to niti ni bilo težko. Slednjiè sem iskal Moisesa Alvareza, s katerim sva se
spoprijateljila na teèaju v Dublinu. Potrkal sem na prava vrata, znan obraz je zalil prijazen
smehljaj in moje težave so se nehale. Zaèasno, seveda.

Dominikanska republika je dežela z mnogimi težavami. Najenostavneje se jih iznebiš
tako, da jih spregledaš. Tedaj so bile zelo priljubljene majice z napisom »No problems«.
Morda se celo pomagale. Spreglejmo vse težave torej še mi.
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Naj dokonèam še zgodbo o ameriški vizi v napaènem dokumentu. Eden od agencijskih
teèajev, kamor so me povabili, se je naselil v Argonskem nacionalnem laboratoriju nedaleè
od Chicaga. V pismu sem vprašal ameriški konzulat v Zagrebu, kaj menijo o moji vizi, ki
naj bi veljala še nekaj let. Odgovora ni bilo do èetrtka, odpotoval pa naj bi v nedeljo. V
èetrtek je konèno zazvonil telefon. 

»In principle yes, however...« Tisti however je nakazal, da me najbrž ne bi spustili prek 
meje. Ampak èe pridem v petek na konzulat, dobim vizo takoj v pravi dokument. Èe sem v
petek zadržan, mi bodo odprli celo v soboto, èeprav ni delovni dan. Dobil sem torej vizo v
petek in vstopil v Združene države v nedeljo zveèer.

Zablodeli kovèek pa me je dohitel v Dominikanski republiki še pred mojim odhodom in 
skupaj sva se vrnila po dveh mesecih spet domov. 

Spet v Ekvador

V Ekvador greš za tri tedne, so sporoèili z Dunaja. Fernando Echeveria pripravlja
regijski teèaj o senzorjih in elektroniki, ki spada zraven, pa bi rad poleg še tebe. Na pot
torej, tokrat prek Madrida. V Quitu smo pristali v lepem sonènem jutru brez kovèka, v
katerem sem imel nekaj opreme, ki bi nam koristila na teèaju in brez Fernanda, ki naj bi me
èakal na izhodu. Letališèe je v samem mestu, tako da do ekvadorske komisije za atomsko
energijo s taksijem ni bilo daleè. Pravzaprav preblizu, saj šoferja nisem mogel preprièati, da 
sva že tam, in je vozil kar mimo. Nazadnje je le obrnil in me pripeljal nazaj. Našla sva
Fernanda, ki se je pripravljal, da èez uro odpre teèaj. To ni posebno zahtevno. Potrebuješ
okrašeno dvorano, nekaj govornikov, ki ploskajo drug drugemu in teèajnike, ki zaploskajo
vsem in teèaj je odprt.

Težje bo popoldne in naslednje dni, dokler kovèek ne vstane od mrtvih. Nekaj
preostalih ur do zaèetka popoldanskega dela sva s Fernandom obletala njegove prijatelje po
fakultetah in inštitutih in si sposojala merilne inštrumente, ki bi nama utegnili koristiti. V
veži sva odkrila ropotarnico, založeno s kramo za odpis. Ob domišljiji, ki je nama ni
manjkalo, sva bila kmalu opremljena za popoldnaske poskuse.

Španšèina je zelo koristen jezik
Vtaknili so me v hotelèek s petimi ali šestimi sobami in se domenili za mojo veèerjo.

Veèerja je bila imenitna: zrezek v gobovi omaki, peèen krompir in mešana solata. Drugi dan 
se je veèerja ponovila v enaki izvedbi. Ker mi je bila prviè všeè, ni bilo razloga za
spreminjanje. Tudi èe mi ne bi bila všeè, bi je ne mogel spremeniti s svojim španskim
besednim zakladom, ki sploh ni bil zaklad, ampak strgan beraški žep. Hasta manana in
muchas gracias sem sicer znal izgovoriti na naèin, ki nikakor ni izdajal mojega slovanskega
porekla, ampak nobena od teh besed, niti nobena od nadaljnih desetih ni bila povezana s
prehranjevanjem. Angleški besedni zaklad prijaznega natakarja petsobnega hotelèka, ki je
bil hkrati kuhar, pa tudi ni bil bogatejši od mojega španskega.

Po prièakovanjih je bilo sedem veèerij drugega tedna v enaki izvedbi že manj okusnih.
Tretji teden so bile veèerje preprosto dolgoèasne. Vedel sem, da me prièakuje naslednji
zrezek in nekaj vnukinj gob, ki so me razveseljevale že prvi teden. V meni je zaèel rasti
sklep, ki je kmalu zrasel do neomajnosti. Treba se bo uèiti špansko. Toda èetrti teden bi za
to ne zadostoval. Zato sem prestavil zaèetek uèenja na vrnitev v domovino.

Že po nekaj veèerjah pa je prestopil ekvadorsko carino tudi kovèek. Življenje je postalo 
lažje. Teèaj je tekel v sedmem nadstropju državne univerze. Fernando si je najprej
prizadeval najti gostoljubje na Katoliški univerzi, a ni zmogel najemnine, ki so jo terjali.
Paè pa se je tokrat izkazala država in nam ponudila zavetje zastonj. Nadstropja so bila

85



visoka in univerza ni premogla dvigala, zato je bil vsakodnevni dvakratni vzpon kar dobra
predvaja, èe bi hotel na Cotopaxi. Potemtakem nihèe ne bi mogel zanikati, da je teèaj na
visokem nivoju. Vendar mi glede gora vreme ni bilo naklonjeno, pogrešal pa sem tudi
Danila Uzbeka. 

Do Tihega oceana
Ekvadorsko višavje se na eni strani spušèa do poreèja Amazonke, na drugi pa do morja. 

Fernando je presodil, da bomo laže zdržali izlet do morja kot na drugo stran. Peljali se
bomo v pokrajino Esmeraldas. Pozno zveèer smo se torej naložili v avtobus namesto v
postelje. Vozil nas je izkušeni šofer z vzdevkom senjor Estrella. Preplezali smo sedlo nekje
pod El Corazonom, potem pa me je vse bolj zajemala dremavica. Okoli petih zjutraj smo se
spustili v ravnine tri tisoè metrov nižje. Nekdo je bil doma s tistega konca, ali pa je imel tam 
prijatelja s hišo. Spominjam se le, da so me prevalili iz avtobusa na kavè. Tokrat sem bil na
boljšem od tovarišev, ki so, manj ugledni, polegli po klopeh in mizah. Ko so me prebudili,
se je danilo in nadaljevali smo vožnjo. 

Nazadnje smo se pripeljali v obmorsko vasico in ceste je bilo konec. Ožila se je bolj in
bolj in senjor Estrella se je z avtobusom boril za prehod mimo tricikla. Kljub vsej
previdnosti za oba ni bilo dovolj prostora. Tricikel je postal bicikel in pol in spor je zaèela
reševati lokalna policija. Bilo je prepozno za zajtrk in prezgodaj za kosilo, vendar so nam v
bližnji restavraciji postregli z ocvrtimi kalamari. Ko smo se vrnili, smo zvedeli, da nas
potrto kolo stane 2000 sucrov, kar smo zmogli brez težav. 

Ob obali je bilo nekaj stojnic, kjer so ponujali spominke. Kupil sem dve ogrlici iz èrnih
koral. Seveda sem jih založil in naletel nanje, ko sem nedavno doma iskal nekaj povsem
drugega, èesar seveda nisem našel. Vsekakor pa se iskanje vsakokrat splaèa.

Vas je bila za naš avtobus premajhna, razen èe bi zaèasno odpovedali gostoljubje vsem
triciklom, roènim vozièkom in cizam. Ker pa bi to vodilo do spremenjene družbene
ureditve, smo vozili ritensko, dokler ni bilo mogoèe avtobusa obrniti, potem pa zavili nekaj
kilometrov ob obali do turistièega naselja. Bili smo edini gostje, torej ne bo težav s
prenoèišèem. Prek razbeljene plaže s skoro èrno mivko smo se spustili do Tihega oceana in
se potopili vanj. Ker bi veèkratnega prehoda prek skoro žareèega peska moji podplati ne
zmogli, sem se šel kopat v bazen v naselju in se spominjal svojega prvega neposrednega
stika s Tihim oceanom. 

Vožnja nazaj do Quita je bila za nas enako naporna, za avtobus, ki je je vozil v klanec,
pa napornejša. 

Gostija pri Razkosanem biku
Ponavadi nameni IAEA teèajem nekaj denarja kot petty money. S tem je mogoèe

plaèati skupno zakljuèno veèerjo ali kaj podobnega. Menda pa smo ta denar že porabili za
znanstveno ekskurzijo na morje ali kam drugam. Zato sem sam povabil vse teèajnike k Biku 
v kosih – El torro partido, ki sem ga ohranil v toplem spominu od svojega prvega obiska. Ni 
bil v kosih le bik, pridružili so mu najmanj še pujski. Za sedem dolarjev na usta si jedel vse
mogoèe dobrote z ražnja, ki so jih vsakih nekaj minut ponujali omizjem natakarji. Z
ostalimi jedmi si je moral vsak postreži sam, le pijaèa ni bila všteta. Veèerjo sem sklical ob
sedmih in s Fernandom sva ji namenila natanko dve uri. Do mojega odhoda sta bila še dva
dneva in treba je bilo napisati poroèilo o teèaju. Kadarkoli sem si ob takih prilikah napravil
zapiske in upal, da bom poroèilo pisal doma, sem se vselej kesal. Vedno namreè kaj
zmanjka in prek oceanov je potem do manjkajoèega brezupno daleè. S Fernandom bova
pisala na univerzi, ki pa so jo ob devetih zaklepali. Torej morava vstopiti pravoèasno, hišnik 
pa je obljubil, da naju spusti ven, le da ne potegneva prek polnoèi. 
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Ob sedmih sva bila s Fernandom edina pri Razkosanem Biku. Baje v Južni Ameriki ni
vljudno, èe prideš prezgodaj. Èez dvajset minut, ko smo bili že štirje, se mi je zdelo
vljudnosti dovolj, zato smo se v kvartetu posvetili biku in pujsu. Do osmih so se nabrali že
skoro vsi. Malo pred deveto sem poravnal raèun in razložil, da gre poslej vsaj pijaèa na
njihov raèun. 

Na vhodu univerze sva pozdravila hišnika, ki je že èakal, da naju zaklene. Do polnoèi
je bilo poroèilo koèano. Hišnik, ki je v svojem stanovanju kvartal s prijatelji, je bil vesel, da 
sva tako zgodaj konèala, zato sva morala še pri njem popiti kozarec vina.

Zadnji dan smo delili sprièevala. Nisem prièakoval, da bo ta èast doletela mene, zato
sem potreboval nekaj izboljšav. Pred zakljuèno slovesnostjo me je Fernando odpeljal v
najbližjo trgovino in potem sem v dehteèi novi srajci stiskal roke udeležencem.

Polet domov je potekal natanko po naèrtu in doma sem bil ob napovedani uri. Oèitno je 
bilo, da se svet manjša.

Koreja, vendar severna

Na teèajih IAEA ni bilo sreèati severnih Korejcev. Kim Il Sung svojim podanikom ni
zaupal in jih je le nerad spušèal ven. Èe pa jih je le, so bili v parih. Tako je bil A pouèen,
naj pazi na Bja, B pa naj bi z budnim oèesom nadzoroval Aja. Oba je s priponke, ki so jo
nosili na zavihkih jopièev, opazoval Veliki voditelj

IAEA je pri teèajih cenila 18 kot sveto število, ki je veljalo za število udeležencev, zato 
si ni privošèila dveh udeležencev iz iste dežele. Nekoè pa so se Korejci le nekomu zasmilili
in naklonili so jim dve mesti. Sluèaj je nanesel, da je bil to ravno teèaj v Ljubljani. Na tem
teèaju sem tudi sam dobil nekaj ur in spoznal poleg ostalih udeležencev tudi par A in B. Naj 
bosta Kim in Choi, kar sta pri Korejcih zelo pogosti imeni. Pred tem sem užival gostoljubje
mnogih dežel, zato sem se želel nekaterim njihovim predstavnikom oddolžiti. Nekaj sem jih 
povabil domov na piknik, med njimi tudi Kima.

Zgodba o sreènem Kimu 
Ob petih popoldne sem se ustavil z avtom pred gostilno s prenoèišèi Mrak, kjer je

stanovala veèina teèajnikov in naložil nekaj povabljencev. Ko je bil naložen tudi Kim in
sem že speljeval, je odnekod pridrvel Choi, odprl vrata avtomobila in se vrgel Kimu v
naroèje, ker drugje paè ni bilo veè prostora. Storil je, kar sta mu velevala domovina in
Veliki voditelj. Doma smo stopili najprej v hišo na uvodni klepet. Opazil sem da leži Kimu
nekaj na duši. Pomežiknil sem prijatelju Gorazdu, ki je z živahnim razgovorom povsem
pritegnil Chojevo pozornost. Sam sem šel na vrt in zavil okoli hišnega vogala, Kim pa mi je 
neopazno sledil. Za vogalom mi je Kim izroèil dva dokumenta ne da bi Choi to opazil. Oba
dokumenta sta bila napisana v rušèini. Prvi je nosil naslov Misli Kim Il Sunga o agrarnem
vprašanju, drugi pa je bil severnokorejska ustava. Potem je bil Kim zadovoljen. Doživel je
namreè svoj trenutek neomejene svobode. 

Pjong Jang ali Fenjan
Nekaj let kasneje je Jože odloèil: “V semestralnih poèitnice greš v Pjongjang”. Seveda

sem bil takoj za to. Kaj lahko tam prièakujem konec januarja? Vzel sem v roke globus,
položil kazalec na Severno Korejo in zasukal kroglo proti Evropi. Prst mi je zdrsel nekje
med južno Makedonijo in Grèijo. To bi lahko pomenilo, da me tam ne bo ravno zeblo.
Zložil sem nekaj prtljage v potovalko, se odpeljal z vlakom na Dunaj, poslušal nasvete,
dobil letalsko vozovnico ter denar in odletel do Moskve. Na naslednji polet bo treba
poèakati do veèera. Na Šeremetjevu so imeli tedaj lepo navado. Iz tranzitnega dela letališèa

87



si lahko zastonj in neomejeno telefoniral po vsej Moskvi. Bom pa poklepetal s prijateljem
Arkadijem. Pozvonim, predstavim se s polnim imenom, a slišim le kratek odgovor: “Evo
njet.” Pozneje sem zvedel, kaj je bilo narobe. Arkadijeva žena me je poznala le pod
vzdevkom Joko. Ko jo je klical neznanec, se je zbala, da morda policija preskuša njena
domoljubna èustva. Zato je jasno pokazala, da odklanja razgovor s èudno govoreèim
inozemcem, ki bi utegnil biti celo imperialistièni vohun. Lahko sem se v miru posvetil
meditiranju in od èasa do èasa pregledal, kaj novega napovedujejo monitorji, ki so kazali
prihode in odhode letal. 

Poziv “Pasažiri dlja Fenjana sjuda” me najprej ni posebno pretresel, potem pa se mi je
le zazdelo, da bi bil lahko namenjen tudi meni. Èe je za Ruse Kim Il Sung raje Kim Ir Sen,
zakaj ne bi mogel biti Pjongjang Fenjan. In je res bil. Let je bil dolg kljub gumijastim
peèenim pišèancem, s katerimi je Aeroflot razveseljeval svoje potnike. Nekje smo pristali in 
napojili letalo z bencinom. Noè je bila kratka, saj smo leteli soncu naproti. Pod nami se je
ure in ure belila Sibirija. Prièakoval sem, da bo sneg slednjiè zamenjalo zelenilo, a se to ni
hotelo zgoditi. Ura je kazala blizu poldneva, ko je pilot oznanil, da pristajamo v Pjongjangu
èez dvajset minut in da je temperatura na letališèu deset stopinj pod nièlo. Zbogom Grèija,
sem si dejal. 

V Severni Koreji teèe vse po naèrtih. Na letališèu sta me že pred mejno kontrolo èakala 
dva bodoèa sodelavca, opremljena s ustreznima prepustnicama. V njunem spremstvu sem
zdrsnil prek meje ne da bi mi bilo treba odpreti usta ali kovèek. Pred izhodom iz letališke
zgradbe nas je èakal volvo s šoferjem, ki naj bi nam pripadal še ves mesec. Do mesta ni bilo 
daleè. Hung in Choi sta ob prihodu v hotel izpolnjevala papirje namesto mene. Hotel sta
sestavljala dva ogromna nebotiènika, ki ju je spodaj povezovalo nekaj velikih restavracij,
barov in razliènih soban. 

Zvedel sem za vozni red. Oba moja sodelavca bosta ves mesec stanovala v istem hotelu 
in se tudi tam hranila. Vsako jutro ob devetih pride po nas isti šofer z istim volvom, nas
odpelje na inštitut približno deset kilometrov vstran, opoldne nas odpelje nazaj v hotel na
kosilo, potem nas vrne nazaj na inštitut in pride po nas okoli šestih. Življenje ob meni je
sodelavcema naklonil Veliki Voditelj. Obièajno sem na podobnih potovanjih opušèal kosila. 
Tu kaj takega ni bilo mogoèe: oba prijatelja bi pripravil ob zastonjsko prehrano. 

Kako preživeti brez korejšèine?
Prvi dan smo veèerjali skupaj, zato sem si skušal izboljšati kulinarièno izobrazbo. Jedi,

ki so mi bile všeè, sta mi prijatelja napisala po korejsko na listièe, sam pa sem dodal majhno 
pušèico, ki je povedala smer, kako naj listiè ob naroèilu pokažem natakarju. Ne bi rad kar
takoj veljal za nepismenega. Ker je bila zima, sem premogel precej žepov. Levi žep jopièa
naj velja za ponedeljek, listek v desnem žepu jopièa mi bo zagotovil torkovo veèerjo. Ob
razumni uporabi dodanih hlaènih žepov bi torej preživljal prijetne veèerje najmanj do petka. 
Metoda se je neverjetno obnesla. Kasneje sem dodal celo nekaj besed. Èe sem rekel himèi,
sem dobil zelje, ki se je kisalo skupaj s fiferoni. Da sem preživel požar v ustih, sem moral
pospešeno dihati skoznje in jih s tem hladiti. Druga okusna jed so bili pelmeni, nekakšni
bratranci mongolskih boozov oziroma naših mesnih žlikrofov.

Nekaj let kasneje sem se prehranjeval v nekdanji kitajski prestolnici X’ian. Po tednu
dni v isti restavraciji sem se nasmehnil mladi natakarici in rekel mu ši ro, mi fa in pi jou .
Natakarica mi je nasmeh vrnila in prinesla, kar sem želel. Ponosen na svojo kitajšèino sem
naroèilo ponovil naslednje leto, ko me je pot zanesla v Peking. Natakar me je samo debelo
gledal, potem pa je prinesel jedilni list v anglešèini.

Koristen nasvet, kako na tujem do okusne veèerje, mi je dal prijatelj Jože. Nekoè je
nenapovedan iskal sobo po Pekingu, pa je nikjer ni našel. Tako sta se s šoferjem vedno bolj
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oddaljevala od mestnega središèa in konèno našla iskano nekje na robu mesta. Zdaj se je
bilo treba najesti. Hotel, èe bi lahko tako rekel poslopju s prenoèišèi, je imel velik vrt, v
katerem se je hranila množica Kitajcev. Vsi so naroèali seveda kar brez kakršnihkoli
jedilnih listov. Jože je prijel pod roko natakarja in skupaj sta se odpravila na pohod po vrtu.
Prijatelj je gledal levo in desno v skodelice, na krožnike in v kadeèe se lonce na mizah. Èe
mu je kje obvisel pogled ali èe mu je zapeljivo zadišalo, je pomlaskal s jezikom in pokazal s 
prstom. Morda naèin naroèanja ni bil povsem v skladu s pravili lepega vedenja, vendar mi
je Jože zatrjal, da že dolgo ni tako dobro jedel. Žal njegova metoda v moji dvorani s tremi
ali štirimi zasedenimi mizami ni bila uporabna.

Po nekaj dneh sta mi prijatelja pomagala zamenjati šop zelenih dolarjev za rdeèe vone.
Severna Koreja je namreè premogla trojnat denar: navadne vone, modre vone in rdeèe vone. 
Navadne vone je uporabljal korejski narod. Plaèe so bile sicer neskonèno majhne, a so bile
tudi osnovne dobrine neverjetno poceni. Za riž so plaèevali komaj desetino proizvodnih
stroškov, vse drugo jim je poklanjal Veliki Voditelj. Stanovanjska najemnina je bila skoraj
zastonj, ravno tako elektrika in ogrevanje. Kaj dosti veè pa z navadnimi voni ni bilo
mogoèe plaèati. Bolj ugledni so bili modri voni. Dobil si jih, èe si zamenjal rublje ali katero
drugo vzhodno valuto. Sam sem postal lastnik rdeèih vonov, s katerimi si lahko v
veleblagovnicah kupil karkoli. Razstavljeni predmeti so imeli torej listke s trojnimi cenami,
dvojnimi ali pa le enojnimi, rdeèimi.

Pobeg mi uspe le delno
Opoldne nekega lepega dne smo se vraèali z inštituta v hotel. Kakšen kilometer pred

ciljem sem se zaèel pogajati. Želel sem, da me spustijo iz avta in da si malo pretegnem
noge. Sodelavca sta se bala, da bi se utegnil izgubiti. Kje pa, saj smo vozili ob reki, ki je
tekla tudi poleg hotela. Po daljšem preprièevanju sem si priboril svobodo in odkorakal po
svežem zraku. Vendar ni dolgo trajalo. Že pri naslednjem mostu sta me èakala oba
sodelavca in me pospremila do hotela. Menda je bilo takrat prvikrat in zadnjikrat, da nisem
imel spremstva.

Tudi nedeljske veèere smo preživljali družno. Država je poskrbela za sveèane veèerje.
Za kaj takega velika restavracijska dvorana ni bila dovolj imenitna. Vsi trije smo zasedli
eno od manjših dvoran, ki jih je hotel premogel kar nekaj. Potem sta prijatelja naroèala,
natakarji pa nosili. Pri rabi jedilnih palièic sta imela Hung in Choj nekaj prednosti. Vendar
se jima je to mašèevalo, ko so na koncu prinesli vsakemu gorilnik s špiritnimi tabletami in
velikim loncem. Zraven smo dobili narezano zelenjavo, surova jajca in na trakove narezano
meso. Obrok naj bi si skuhali sami, a nam ponavadi natakar ni zaupal. Konèni izdelek je
terjal veliko žlico. To sta sicer prijatelja sukala enako spretno kot prej palièice, vendar jima
je zmanjkovalo prostora, kamor bi hrano lahko sploh še pospravila. Tako sem proti koncu
lahko popravil slab vtis. Nedeljske veèerje so ponujale bogat navdih za prehrano med
tednom. Listke z imeni jedi sem moral oštevilèiti, da ne bi prišlo do zmede.

O izgubljenih uhljih
Dnevi so tekli. Prebudil sem se, si pljusknil nekaj mlaène vode prek obraza in si

poskusil še ves zaspan natakniti oèala. Ni šlo. Prek noèi so se uhlji nekam izgubili. Morda
sem že kdaj prej iskal uhlje, toda tokrat je veljalo priti stvari do dna. Hotelske kopalnice
ponujajo velika ogledala in v njih lahko poišèeš še kaj veèjega od uhljev. Kar sem ugledal,
je bil divji mož s kopico las, ki so štrleli na vse strani. Oèitno bo treba k frizerju, èe naj
dostojno zastopam Mednarodno agencijo za atomsko energijo, ne pa Einsteina. »Niè
lažjega,« je dejal Choi, »po delu te popeljem.«

Nisem si belil glave. Strigli so me marsikje; zakaj me ne bi še v Severni Koreji. Nekoè
sem v Turèiji, v Bornovi, mestecu nedaleè od Ismira, vstopil v prazen frizerski salon,
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izvlekel potni list, pokazal na svojo sliko, potem pa dvignil kazalec in sredinec k svojim
lasem in rekel »Sek, sek« Frizer si je skrbno ogledal sliko, posegel po škarjah in me
pomladil za tri mesece. Toda v Pjongjangu je bilo drugaèe. Frizer se je posvetoval s
Chojem, me posadil na stol in zadelal z ogrinjalom. Potem se je zagledal v sliko Velikega
Vodje na najbližji steni in zaèel z mojo preobrazbo. Lasje nove drže niso bili vajeni, saj so
se dotlej uklanjali le vetru in težnosti. Vsekakor je na koncu zmaga pripadla frizerju.
Obsedel sem pokrit s skorjo zlepljenih las.

Zdaj je frizer pograbil roèico ob stolu. Stol je postajal postelja. Ko sem ležal, mi je
frizer zaèel gnesti obraz, morda, da bi poživil krvni obtok ali pa da bi mi vtisnil plemenite
poteze Velikega vodje. 

Vstopil sem kot divji mož, izstopil pa kot hodeèi spomenik Kim Il Sungu. Resnici na
ljubo, nekaj èasa sem bil tudi vozeèi se spomenik, saj smo bili s Chojem, volvom in
njegovim šoferjem siamski èetverèki. Ko sem v hotelu poprosil za kljuè svoje sobe, so me
gledali dosti spoštljiveje. Ker pa slik in kipov Velikega voditelja ne manjka, bodo zlahka
enega pogrešali, sem presodil, ko sem se vrnil v sobo. Spravil sem se pod vroè tuš in se
preobrazil spet sam vase.

Dandanes bi bila podobna preobrazba manj zaželena. Utegnili bi vas predelali v
spomenik Dragemu voditelju, ki pa je precej manj lep od svojega oèeta.

Pjongjanška zima se ni hotela vdati in moja soba v hotelu se je iz dneva v dan bolj
hladila. To ne bi bilo niè hudega, èe se me ne bi lotevala tudi gripa. Tako se je temperaturna 
razlika med mano in sobo veèala iz obeh razlogov. Raziskoval sem, kako me sploh grejejo.
Odkril sem veliko odprtino pod posteljo, skozi katero naj bi dotekal topel zrak, pa nobene

možnosti, da bi dotok urejal. Ogrevanje pozimi in hlajenje poleti torej ni poznalo nobene
rasne diskriminacije, kot se spodobi za brezrazredno družbo. Kazalo je, da so prenehali
ogrevati kar del hotela, ki je bil pretežno prazen. Žal so name pozabili. Spet sta vzela
zadevo v roke oba prijatelja. S kljuèem v roki smo vstopili v drugo sobo, ki je bila enako
hladna. Naslednja je bila lepo topla, a je ni bilo mogoèe zakleniti. Pri tretji smo ostali pred
zaprtimi vrati, ker se oèitno kljuè in kljuèavnica nista razumela. Ampak hotel je bil velik in
sob mnogo. Našli smo toplo sobo, nekaj dni sem preživel v laboratoriju obleèen v vse
puloverje in trojne srajce in potem ozdravel. 

Pjongjang pod zemljo in nad njo
Prvo nedeljo sta mi prijatelja razkazovala mesto, ki je štelo skoro tri milijone

prebivalcev. Pjongjang premore lepo podzemno železnico, ki pa je bila za nedeljske želje
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mešèanov precej premajhna. Zato smo pri ogledu mesta doživljali veè pod zemljo kot nad
njo. 

Potem je bil èas, da obišèemo rojstno hišo Velikega Voditelja. Naš volvo je menda kar
sam prepoznal pot tja. Gotovo je ni vozil prviè. Obiskovalcev ni manjkalo. Med navadnimi
državljani so blestele tudi razliène delegacije, bodisi v rjavih bodisi v modrih povsem enako 
krojenih oblekah.

Rojstna hiša Velikega Vodje je bila premajhna, da bi nas spušèali noter. Zato je bilo
naokoli nekaj muzejev, ki so se trudili, da bi nas seznanili z zgodovino. Koreja je doživela
vdor Japoncev že davno pred prvo svetovno vojno. Korejci se niso mogli kaj dosti upirati
dosti moènejšim nasprotnikom , zato so se zatekli v gore na severu, odkoder so napadali
zavojevalce. Vodil jih je Kim Il Sung in si prislužil legendarni ugled. 

Dan je bil kljub hladu lep, zato smo si privošèili sprehod naokoli po parkih in razgled
na široko reko, ki je tekla tam mimo. 

Ko so Korejci konèno opravili z Japonci, se je Veliki Voditelj lotil ustvarjanja raja.
Naslednjo nedeljo je bil temu posveèen obisk velièastne zgradbe s še velièastnejšim
stolpom. Z dvigalom so nas potegnili visoko nad mesto, ki se je raztezalo do koder je segal
pogled. Fotografiral sem nekaj prekrasnih dvoran. Potem so nas ob èaju pouèili, da je Veliki 
Vodja zasnoval družbeno ureditev, ki se pne nad socializem in celo komunizem. Svojo
vizijo je opisal v knjigah, ki jih bero širom sveta. V dokaz so nam pokazali fotografije
zamorcev, ki bero prevode teh knjig in jim obrazi žare v prièakovanju lepšega sveta. Tudi
goste zgradbe, v kateri smo, je prevzemala velièina nove ureditve. Svojega obèudovanja
niso mogli skrivati, ampak so ga zaupali spominski knjigi. Èuvarji zgradbe so potem
njihove misli prepisali na kamnite plošèe skupaj s podpisi obèudovalcev in obložili z njimi
stene. Tako bo branje zagotovljeno tudi poznemu potomstvu.

Naslednja nedelja je bila namenjena daljšemu izletu. Peljali se bomo do morja gledat
jez, po keterem teèe cesta na drugo stran zaliva. Meni se je tam zdelo zanimivo zamrznjeno
morje, ki ga prej še nisem doživel, vsaj ne od blizu. Vendar pa je bila imenitnost drugje.
Baje se je tja nekoè pripeljal Ljubljeni vodja, pokazal z roko in rekel: “Tule bomo napravili
jez.” In so ga. Prijatelja sta mi tudi razložila, èemu jez s oblico zapornic služi. Morda zato,
da slana voda ob plimi ne osoli reke nad jezom, morda cesta prek jezu povezuje oba
bregova, morda pa zato, da so ob jezu lahko postavili velièasten spomenik in poèastili
Ljubljenega vodjo. Ne spominjam se veè.

Dogodivšèine v cirkusih
Tudi korejski cirkus je vreden ogleda in tega sta se Hung in Choi zavedala, ali pa je bila 

to naslednja toèka vladnega programa za izobraževanje tujih izvedencev. Priznavam, da se
nièesar veè ne spominjam. Vem le to, da se mi je zdel program zahtevnejši od tistih, ki sem
ju obèudoval v moskovskem cirkusu in v cirkusu v mestu Soèi. Menda so se pjonjanški
vrvohodci sprehajali po vzpenjajoèih se in padajoèih vrveh namesto po vodoravnih, povrh
vsega so pa še koga nosili na svojih ramenih. To bi še pajki težko zmogli, èeprav imajo
štirikrat veè nog. Nasploh so cirkusi so v vzhodnem socializmu sploh uživali velik ugled.
Spominjam se obiska popoldanske predstave meseca avgusta v èrnomorskem letovišèu
Soèi. Z vstopnico v roki sem stal pred odloèno tovarišico, ki naj bi me spustila v dvorano.
Obleèen sem bil v lepo zapeto srajco s kratkimi rokavi in krokodilom, ki so ga Tajci
zmaknili Lacostu, ampak se ji to ni videlo. Bil sem obrit in poèesan in obut v èevlje s
kratkimi nogavicami. Zataknilo se je ob srednjem delu.

“S kratkimi hlaèami ne morete v cirkus,” je izjavila tovarišica. Hlaèam skoro do kolen
sredi vroèega poletnega popoldneva najbrž ne bi ugovarjali niti èuvarji cerkve svetega Petra 
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v Rimu, vendar sem bil v Soèiju in ne v Rimu. V Sri Lanki bi se le sezul in vstopil, ravno
tako v istambulski Modri džamiji.

“Saj to vendar ni Boljšoj teatr, “ sem skušal oporekati. 
“To je veè kot Boljšoj teatr,” je brez priziva pribila stroga sodnica.
Vrsta, ki je za menoj èakala na vstop, je zaèela godrnjati. Bil je èas za pogajanja. 
“Spustim vas, èe mi obljubite, da boste ob odmoru ostali na svojem prostoru. Tako ne

bo nihèe videl, da sem vas spustila noter neprimerno obleèenega.” 
Dogovor je bil sklenjen in v prijetno zavest mi je, da moja gola kapitalistièna kolena

niso nikogar pohujšala. Sploh pa je to moj edini spomin na soèijski cirkus.
Naslednji je bil obisk operne hiše. Iz prekrasne veže se na levi in desni vzpenjata

stopnišèi do hodnika, ki obkroža dvorano. S hodnika proti veži se zlivata potoka vode, ki se

nižje spremenita v slap. Na sporedu bodo folklorni nastopi, tradicionalna narodna glasba in
borbene pesmi, pisane po sovjetskem vzgledu. Žal cenijo Korejci napredno tehniko, ki jo
tudi odlièno obvladajo. Mikrofoni, kilovatni ojaèevalniki in zvoèniki store svoje. Lirièni
spev se spremeni v vzlet reaktivnega letala. Borbene pesmi postanejo izbruh Krakataua.
Dvorana vzdrži, ker je oèitno grajena protipotresno, za svoj sluh pa se moram pobrigati
sam. Ko si pokrijem ušesa in odprem usta, se mi zdi, da bom preživel. Škoda sicer
zanimivega doživetja.

Minilo je nekaj dni. Nadaljevali smo s kulturo. Nekje je grièek in tam so zgradili
velièastno univerzitetno knjižnico. Pravzaprav imajo Korejci sreèo, da jih niso nikoli
zasedli Rimljani. Tako je bil griè kar takoj nared za zidavo in so dobili stavbo daleè pred
nami ne da bi jih gnjavili arheologi. Zdi se, da so posebno ponosni na oddelek, kjer
postrežejo z glasbo z vsega sveta. Ponudili so se, da mi v poslušalni dvorani zavrte kaj
domaèega. Jugoslavija jim ni bila tuja. Še veè: vedeli so celo za Slovenijo in mi ponujali kar 
obširen slovenski program. Morda bi v Pjongjangu lahko izobraževali Evropejce, ki jim
pomeni Slovenija, Slavonija in Slovaška eno in isto.

Rojstni dan Ljubljenega Voditelja
Tisti petek je bil imenitnejši od vseh preostalih petkov leta. Praznovali bomo rojstni

dan Ljubljenega Voditelja, je oznanil Choi. Povabljen sem bil nekam, morda v mestno hišo, 
skupaj z vsem diplomatskim zborom, s pešèico tujih, predvsem vzhodnih ekspertov, ki so
tedaj delali v Pjongjangu in z vrsto domaèih odliènikov. Nekdo nas je vse skupaj pozdravil,
zahvalil se je starosta diplomatskega zbora, pospravili smo nekaj sendvièev in drugih dobrot 
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z obloženih miz, potem pa smo se posvetili gledanju zelo domoljubnega filma, katerega
vsebino smo lahko sproti ugibali. Odhajali smo razveseljeni, saj se je mladeniè, ki bi lahko
našel dobro službo v mestu, odloèil, da gre na vas in tam pomaga graditi komunizem,
potem, ko je spoznal lepo vaško dekle. 

Tako sem izumil novo miselno igro. Vsaka hotelska soba je premogla televizor in
severnokorejski program. Zveèer so bili na sporedu domaèi ali kitajski umetniški filmi.
Obojih ni bilo težko razlikovati, kitajski so bili podnaslovljeni, pri domaèih pa podnaslovi
niso bili potrebni. Težje je bilo slediti zgodbi. Najprej je kazalo razdeliti like na pozitivne in 
negativne. To se je dalo storiti že po izgledu. Potem si je bilo potrebno stkati zgodbo in
preverjati, ali teèe dogajanje po predvidevanjih. Marsikdaj so bili potrebni popravki. Glavni 
junak se smehljaje pogovarja s prijazno damo in prièakovati je skorajšnjo poroko, potem pa
se neprièakovano izkaže, da je prijazna dama predsednica sindikata, ki pripravlja junaka za
vpis v partijo. Vèasih pa so se stvari tako zapletle, da je bilo najbolje ugasniti televizor.

Pravilni in natanko premišljeni poteki zgodb so sploh zahtevna zadeva. Hitro te zanese
na stranpot. V otroških letih smo vodili v kleti lutkovno gledališèe. Gledališèe s
sodelovanjem Petra in Franceta ni bilo ravno poklicno. Zgodbo smo si krojili za vsako
dejanje sproti. Pri neki predstavi je bil France kraljeviè, sam pa sem igral èarovnika in
zmaja, ki ugrabi kraljièno, ki jo je predstavljal Peter. In ko sem bil premagan kot èarovnik
in kot zmaj, kraljièna rešena, in je kraljeviè France izjavil: “Zdaj pa bova sreèno živela do
smrti”, je Petrova kraljièna v popolnem pomanjkanju romantike dahnila : “Hvala ti, oèe” in
kraljeviè je bil ob nevesto. S podobnimi težavami sem se torej ubadal ob korejskih veèerih. 

Delo na inštitutu je lepo teklo. S Hungom in Chojem smo se poigravali z vrsto aparatur, 
ki jih premore jedrska elektronika. Ena od mojih nalog pa je bila tudi, da pomagam pri
sestavi petih monitorjev sevanja, ki jih je v komponentah dostavila IAEA potem, ko so jih
zasnovali v Belgiji. Nekoliko me je že skrbelo, saj smo nekaj podobnega delali na Kubi
skoro dva meseca. Skrb je bila odveè. Zadnji teden so se fantje vrgli na delo in brez napake
v nekaj dneh konèali in preskusili monitorje.

Moj obisk se je iztekal. Hungu in Choju je bilo naloženo, da me preprièata, da živijo
Severni Korejci v raju. To jima ni najbolje uspelo. Paè pa so mi štirje tedni pokazali, da so
Korejci izredno uspešni in spretni delavci, dobro izobraženi, hkrati pa tudi ljubeznivi in
prikupni ljudje. Sicer pa ta ugotovitev velja za revne. Bogatih in uglednih nisem sreèal. 

Bil sem v Mongoliji, ko so Korejci pokopavali Kim Il Sunga. Mongolski televiziji je
prišel pogreb kar prav, saj so prenašali pogrebne slovesnosti nepretrgoma dva dni in niso
potrebovali svojega programa. Pobiti in objokani obrazi nepreglednih množic so me
nazadnje preprièali, da jim je Kim veliko pomenil.

93

Knjižnica



Narodnega junaka potrebuješ, zlasti še, èe imaš za sosede miroljubne Japonce, ki so
zasedli Korejo že leta 1910, torej dvanajst let pred rojstvom Velikega Vodje. Nikoli pa
nisem dojel, zakaj Korejci tako ljubijo Ljubljenega voditelja, ki je po oèetu podedoval
državo. Ga res? 

Kolumbija

Kolumbija ni dežela, v katero bi se zaljubil na prvi pogled.
Španska letalska družba Iberia me je odložila v Bogoti, prostolnici Kolumbije natanko

ob napovedanem èasu in v dvorani za prihode me je èakal Ernesto de la Hoz. Bilo je sveže
sonèno jutro in onkraj mesta se je zelenil venec hribov. Ko sva dosegla mesto, so prvi lep
vtis pokvarila pomembnejša cestna križišèa, ki so jih namesto policajev krasili do zob
oboroženi vojaki. Pripeljala sva do dolgega in visokega zidu, potem pa zavila v levo, ko so
se v zidu pojavila vrata z vratarsko hišico in zapornico. Ernesto je izrekel nekaj èarobnih
besed in zapornica se je dvignila. Zapeljala sva pred veliko zgradbo, za katero se je
izkazalo, da je med drugim tudi hotel. Za zidom je bilo nekakšno naselje, ki je skrbelo za
državne uslužbence – empleados officiales. To sem postal tudi sam. Ko so mi dodelili lepo
sobo in izkaznico, ki mi je dovoljevala vstop in izstop, sem odšel na raziskovalni pohod ob
notranji strani zidu. Utrdba je bila kar velika: dvajset minut sem hodil naokoli. Znotraj zidu
so bila športna igrišèa, telovadnice in celo pokrit bazen olimpijskih razsežnosti, zraven pa
še vrsta postaj, kjer si se lahko okrepèal, èe te je sprehod le preveè zdelal.

Podgerjeva lingvistièna metoda
Naslednje jutro sem blagroval mesec, ko sem se tik pred misijo skušal nauèiti nekaj

španšèine. Uporabil sem metodo, ki jo je v Treh možeh J. K. Jerome pripisal stricu
Podgerju. Ta je sicer pred odhodom na poèitnice polnil kovèek s prtljago in se skušal
izogniti nepotrebnim reèem, sam pa sem njegovo metodo prilagodil potrebam
prehranjevanja. Zaèel sem torej z ukom besed, ki so potrebne, da prideš do dobrega zajtrka.
Nadaljeval sem z besedami, ki bi mi zagotovile kosilo in èe je kosilo izdatno, ne potrebuješ
niti veèerje niti besednjaka zanjo. 

»Desayuno Americano, con huevos revueltos, por favor,« sem poprosil natakarja pri
zajtrku in naroèeno celo dobil. 

Iskat me je prišel Ernesto in me odpeljal do inštituta, ki ni bil daleè. Tam sem ponovno
sreèal starega prijatelja Wiliama Mejijo, ki smo ga nekaj let prej skoraj reševali iz
ekvadorskih hribov. Moštvo Ernestovega laboratorija, pravzaprav ženstvo, je štelo še
Wiliamovo ženo in nekaj bistrih študentk in študentov, ki so rade volje pomagali v upanju,
da bodo dobili redno službo, ko konèajo študij. Ernesto je bil namreè tudi univerzitetni
uèitelj.

Pot domov tudi peš ni bila dolga, morda dvajset minut, vendar si je nikoli nisem
privošèil v mraku ali celo temi. Tako ne vem, ali so hodili vojaki s križišè ponoèi spat ali pa 
so si postiljali kar tam.

Razgledi po prestolnici
Poèasi sem dojemal urejenost prestolnice. Najuglednejše stanovanjske hiše so imele

visoke ograje, vèasih celo dve, drugo za drugo. Pri vratih ali za zunanjo ograjo so se
sprehajali stražarji.

Marsikje stanovalci ene ulice združijo moèi in postavijo zapornice ali vrata pri vstopu v 
ulico in pri izstopu iz ulice. Preko dneva s prehodom ni težav, ko pa pade noè, prehod zapro 
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in zastražijo. Naslednja rešitev spominja na srednjeveška mesta. Ograjeno je kar naselje.
Nekaj prehodov omogoèa vstop ali izhod podnevi, ponoèi se zapro. Dvižnih vrat in jarkov,
napolnjenih z vodo, nisem zasledil. Sodobna družba, ki premore boljše orožje od lokov in
pušèic, jih oèitno ne potrebuje. Seveda pa je pretežna veèina mesta sestavljena iz obièajnih
blokov in vse bolj zanemarjenih hiš, ko se odaljuješ iz središèa. Obmoèje brez straž in
zapornic prièa, da tu ni nièesar vredno kraje ali ropa.

Državi je zmanjkovalo denarja, zato je bil Inštitut v èasu velike preobrazbe. Bistroumna 
zamisel vodstva je bila, da ohranijo vse šefe in odpustijo preostale uslužbence. Tako bi

inštitut poèival, dokler ne bi odkoderkoli spet privrel denar, potem pa bi šefi vzpostavili
prejšnje stanje. Slaba stran bistrega naèrta je bila, da inštitut, ki ne naredi niè, ne zasluži niti 
denarja, ki bi mu bil sicer namenjen, prav gotovo pa ne veè. Zato je težko prièakovati, da bi
država še kdaj poveèala proraèun inštitutu, ki tako ali tako ne naredi niè. 

Res je, da so se v podobnih težavah prej ali slej znašli jedrski inštituti širom sveta. Po
drugi svetovni vojni sta bili jedrska znanost in tehnologija zelo cenjeni. Vsaka država, ki je
dala kaj nase, je zgradila nekaj raziskovalnih inštitutov, da je lahko tja vodila tuje delegacije 
in dokazovala svojo visoko razvitost in povsod se je našel kakšen general, ki je sanjal o
svoji atomski bombi. Sèasoma pa so vlade druga za drugo ugotovljale, da jih razkazovanje
drago stane in da so bombe še daleè. Zlati dež, ki je v zaèetku zalival inštitute, se je povsod
spreminjal v rahlo roso. Zato so marsikje èrtali iz naslovov inštitutov pridevnik nuklearni in 
zaèeli iskati druge vire. Najveè je obetalo raziskovalno delo, ki bi neposredno koristilo
industriji. Vsak dober inštitut je imel izbrano moštvo elektronikov in raèunalnièarjev,
fizikov, kemikov, biologov in marsikdaj tudi strojnikov. Tako so se lahko lotili kateregakoli 
posla, tudi takega, ki je zahteval strokovnjake razliènih vrst. Z novim dohodkom je bilo
mogoèe financirati nekaj takoimenovanih osnovnih raziskav, ki same niso donašale nièesar.
To je bila marsikje rešitev, medtem ko je kolumbijski nuklearni inštitut verjel v èudeže.

Ernesto me je odpeljal do ene izmed bank, da bi za potovalne èeke dobil nekaj pravega
denarja. Povsod po svetu poteka zamenjava preprosto. Predložiš èek, se nanj podpišeš
enako, kot si se podpisal prviè, ko si ga prejel, in odideš z denarjem. Kolumbija ima
drugaèna pravila. Uradnik onkraj okenca je poleg èeka zahteval tudi potrdilo o njegovem
nakupu. Jasno, da ga nisem imel. Potrdilo, ki pomaga razveljaviti èeke, èe jih izgubiš ali pa
jih ukradejo, te namreè svari, da bi ga prenašal skupaj s èeki. Razen potrdila o nakupu
èekov naj bi prinesel tudi potrdilo, da sem zaèasno v službi na njihovem nuklearnem
inštitutu. Tako so pouèili Ernesta, ki se je trudil, da bi mi pomagal do denarja. Èez dva dni
sem dokonèno obogatel. 
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»Pisarno UNDP bova obiskala,« je napovedal Ernesto. To je obred, ki ga sicer zlahka
opustiš pisarni v veselje in sebi v prid. Ampak tokrat je bil šef mojega protokola Ernesto.
Pripeljal me je do velike zgradbe sredi mesta, našel parkirni prostor, potem pa pospremil do
vrat. Tu se mu je zataknilo. Varnostniki ga niso spustili niti v vežo, kjer bi me poèakal;
moral je sedet nazaj v avto. Sam sem bil pravi, o èemer je prièal tudi moj modri potni list z
zlatim znakom Združenih narodov. Prišel sem natanko ob dogovorjeni uri in resrep –
okrajšava za Resident representative ali stalni predstavnik – me je takoj tudi sprejel.
Izmenjala sva nekaj vljudnosti, potem pa mi je resrep zaupal posebno telefonsko številko.

»Èe se ti zgodi, da zaideš v kakršnekoli težave, nas poklièi na pomoè. Na tej številki
boš vedno našel koga, podnevi in ponoèi, ob delavnikih, nedeljah ali praznikih.« Obisk je
bil konèan še preden se je Ernesto navelièal èakati. 

Telefonske številke, hvala Bogu, nisem potreboval. Živel sem namreè zelo varno.
Onkraj ceste z mojo ogrado je bil mestni policijski štab, ki se ga je držala cerkev, sicer
prvenstveno namenjena policiji. Tako sem ob nedeljah užival poleg nebeške zašèite še
zemeljsko. Kazalo pa je, da kolumbijski policaji niso ravno radodarni. Ne blizu ne daleè ni
bilo videti nobenega prosjaka, ki jih sicer okoli cerkva nikjer na svetu ne manjka. Do
nedeljske maše pa je bilo mogoèe priti še na varnejši naèin in sicer kar v hotelu, kjer ni
manjkalo primernih prostorov.

Mogoèe pa so Kolumbijci le preveè prestrašeni? Bližal se je odhod in spodobilo bi se
primerno posloviti od novih prijateljev. Ernesto je predlagal restavracijo ob cesti, ki vodi
proti jugu. Bilo nas je za tri avtomobile. Po devetnajstih kilometrih vožnje med ograjami iz
bodeèe žice je za gredicami pisanih rož zrasla hiša. Ni bilo protitankovskih ovir, ni bilo
obrambnih z vodo zalitih jarkov, ni bilo minskega polja. Lastnik in gostilnièar je bil
Nizozemec, kot sem zvedel kasneje. Dvajset let je delal na veleposlaništvu v Indoneziji,
potem pa ga je pot zanesla v Kolumbijo, kjer je, kot je vse kazalo, doživel ljubezen na prvi
pogled. Oženil se je in pognal korenine. Škoda, da takih in podobnih ljudi in krajev, ki bi
dihali mir in varnost, nisem našel veè. Morda bi se potem Kolumbija poèasi priljubila tudi
meni.

Ernesto je imel v naselbini nedaleè od Bogote tudi stanovanje za oddih. »Nekaj imam
opraviti tam doli,« je rekel in me povabil na nedeljski izlet. Najbrž ga je zanimalo, èe mu
niso odnesli kar vsega stanovanja. V lepem jutru dovolj zgodaj, da je bilo mesto še
prehodno, sva se torej odpeljala po široki cesti na deželo. Ampak na robu ceste se je
konèeval svobodni svet. Povsod table z napisi Propriedad privada. Napisi so bili sicer
povsem odveè, saj prek zidov, ograd ali plotov tako ni bilo mogoèe. Nikjer grma v javni
rabi, ki bi prišel prav v sili. Vsem na ogled bi se moral postaviti ali poèepniti pred ogrado
ali zid ali plot. Vendar nisva na vsej poti uzrla nikogar; morda zaradi rane ure ali pa zaradi
èvrstega ustroja Kolumbijcev. 

Proti prièakovanjem je Ernesto našel vse v najlepšem redu in se je lahko oddahnil do
naslednjega obiska. Poleg naselja je stal grièek, ki je bil oèitno všeè že praprebivalcem, ki
so tja postavili nekaj svojih kipov. Sedanji lastniki grièka so želeli poudariti pomembnost in 
dragocenost zapušèine, zato so postavili okoli grièa plot in pri vratih pobirali vstopnino. Z
Ernestom sva se nekoliko sprehodila po lepih stezicah in se fotografirala ob raznih kamnih. 

Izlet, kjer sediš uro in pol v avtu, da si potem pretezaš noge èetrt ure, ni po mojem
okusu, zato se moja ljubezen do Kolumbije ni poveèala. 

Daljši izlet naslednjo nedeljo z Ernestom in njegovo družino je bil nov poskus, da
vzljubim Kolumbijo. Vozili smo se sem in tja, izstopali, hodili po ograjenih parkih,
obèudovali evkaliptuse, ki so segali do neba, in spet vstopali v avto. Slednjiè smo dosegli
skrajno toèko izleta. Nekje so pregradili dolino in reka, ujeta za pregrado je ustvarila jezero, 
ki mu ni bilo videti konca. Ustavili smo se v vasici, ki naj bi nekoè postala pomembna
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turistièna postojanka. Je pogled na jezero zviška lepši od pogleda s samega brega? Na
vprašanje lahko odgovorimo le, èe si privošèimo oba pogleda. Raziskava nas je stala pet
minut hoje, kar je bilo tudi edino gibanje tistega dne, èe ne upoštevam vstopanja v
avtomobil in izstopanja.

Cordero ni ternero
Napravil sem nekaj posnetkov, potem pa smo se s Hozevo ženo in hèerko odpravili v

gostilno. Nad španskim jedilnikom sem hitro obupal in prepustil izbiro Ernestu.
“Bi teletino?” je vprašal. Laèen sem bil, zato bi karkoli. No, skoraj karkoli. Celotno

naroèilo je bilo precej zahtevno, zato smo èakali pol ure. Ko so postavili širok krožnik
predme, sem si takoj odrezal košèek, potem pa zaèel raziskovati. Ogledoval sem si jed, jo
povohal in obraèal. 

“Hodiš k maši?” sem vprašal Ernesta. Ernesto, ki ga je vprašanje presenetilo, je
prikimal. 

“In kako moli mašnik pri obhajilu,” sem nadaljeval. “Cordero de Dios ali Ternero de
Dios?”

Ernesto je bil odloèno za cordero – jagnje. “Tudi tole je cordero, èeprav si mi obljubljal 
ternero – telièka. Odtlej Ernestovi španšèini nisem veè zaupal, izkazal pa se je kot dober
šofer. Sreèno smo se pripeljali nazaj v Bogoto. Še vedno sreèno, a neskonèno poèasi smo se 
prebijali prek križišè, popolnoma napolnjenih z vseh štirih strani. V vsakem takem križišèu
lahko raziskuješ znaèaj naroda, èe slediš orkestru avtomobilskih hup in si ogleduješ obraze
glasbenikov. Po precej dolgi raziskavi me je sreèno odložil v mojem prebivališèu. Vsekakor 
sem mu cordero odpustil. 

Tudi tretji pogled na Kolumbijo, oziroma na Bogoto in okolico mi ni vnel ljubezni.
Èetrtega nisem doživel. 

Sicer pa je naroèanje primernih jedi zelo nehvaležna naloga. Vsakdo ve, da je to
zahteven posel celo doma, èe ti ni po volji ravno dunajski zrezek. Z jedilnega lista strmi
vate množica razliènih besed in èeprav razumeš vsako zase, ti ostaja njihova kombinacija
nerešljiva uganka. V tujini se pogosto boriš celo s posameznimi besedami. 

Na eni prvih misij v Dublinu smo bili z Argentincem Danijelom in Turkom Serdarjem
neloèljiva trojka pri raziskovanju gostiln, kamor smo hodili veèerjat. 

Ker nihèe med nami ni hotel tvegati naroèila, smo vselej drezali drug drugega, naj
vendar kaj naroèi. Ko je torej prvi pokazal v prstom na jedilnik, je drugi olajšano izdahnil:
»The same for me, please - meni isto, prosim« . Drugemu in prvemu se je nemudoma
pridružil tretji: »The same for me, too – meni tudi.«

Tako je teklo, dokler nekega neodloènega veèera ni prišel natakar prezgodaj. Nekaj
èasa smo se drezali, dokler na Danijel rekel »The same for me, please.« Potem smo vsi trije
prasnili v smeh, natakar pa je zmajeval z glavo, saj je bilo videti, da streže trojici
prismukov. Da bi sploh prišli do veèerje, smo se zresnili in pokazali s prstom nekam na
sredo jedilnika, vendar pa je rek The same for me vedno sprožil krohot, kadarkoli se je nanj
kasneje spomnil katerikoli izmed nas.

Nasploh utegnejo biti z naroèanjem v razvitih in demokratiènih družbah težave. Na
daljših poletih v turistiènem razredu imaš ponavadi dve izbiri za kosilo ali veèerjo. Potem,
ko obroke zamrznejo in jih spet ogrejejejo, med njimi ni posebno velike razlike. Zato sem
nekoè stjuardesi, ki me je povprašala po željah, prijazno rekel: »Whatever. Grab the nearest
one, please – karkoli, zagrabite najbližji obrok, prosim.« Ampak let je bil nad Združenimi
državami. Tam ne gre, da bi komu kratili demokratièno izbiro, èetudi se tej pravici
prostovoljno odreka. Niè ni pomagalo; moral sem se odloèiti, èe sem hotel priti do kosila.
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Na letalskih progah ameriških prevoznikov, ki so me vozili nad tujimi ozemlji, tako
poudarjene težnje po demokraciji nisem opazil. Veljajo paè drugaèna pravila. 

Z naroèanjem jedi v Turèiji je manj težav. Posebno uspešno so to rešili v Bornovi,
mestecu blizu Izmira. Ko vstopiš v restavracijo na glavnem trgu, te na desni pozdravlja za
stekleno pregrado vrsta kadeèih se posod in smehljajoèi se oštir. Sodobna slovenšèina bi to
imenovala razstavni salon. 

Razstava zaposli oèi in nos, èe pa se za katero od jedi posebej zanimaš, ti ustrežljivi
oštir postreže še z žlico vzorca. Ker je tako je vsaka napaèna odloèitev izkljuèena, uživaš v
kosilu, ki bi ne moglo biti boljše. 

Sicer pa ne bi rad delal Kolumbiji krivice. Vsekakor lahko tam imenitno ješ. Na poti
med inštitutom in mojim domovanjem mi je Ernesto pokazal ribnik in v ribniku je stalo
gostišèe, do katerega je bilo mogoèe le prek mostu. Tam sem tvegal in poskusil zanimivo
kombinacijo gnjati in opraženega ananasa. Po treh veèerjah zapored, ko sem kombinacijo
vzljubil, je zmanjkalo gnjati. Vendar dovolj, da sem ugotovil, da pri meni ljubezen ne gre
skozi želodec, kot zatrjuje slovenska ljudska modrost.

Paè pa je Kolumbija prava dežela za ljubitelje smaragdov. Oglašujejo jih po èasopisih
in prek televizije in povsod so seveda najcenejši. A je najcenejši le relativen pojem: tudi
najcenejši so še vedno dragi za povpreène in podpovpreène Zemljane, ki smo v veèini. To
bi utegnilo precej zožiti krog tistih, ki naj bi se jim Kolumbija priljubila zaradi smaragdov.

Veèkrat so me vpraševali, katera od obiskanih dežel mi je bila najbolj všeè. Dolgo èasa
sem izbiral Mongolijo, dokler nisem obiskal tudi Viet-Nama in zaèel nihati pri odloèitvi.
Slednjiè je zaèelo zanimati tudi mene, zakaj postavljam Mongolijo na prvo mesto, medtem
ko je bil Egipt na zadnjem. Mislim, da je na odloèitev vplivalo, v kolikšni meri me je
zasužnjevalo mesto, kjer sem delal. Mongolske prestolnice Ulaan Baatarja sem bil povsem
prost že po dvajsetminutni vožnji z mestnim avtobusom, ki me je pripeljal do vznožja gora.
V Viet-Namu sem bil trikrat v razmeroma majhnem mestu sredi razkošne narave. V Kairu,
ogromnem èloveškem mravljišèu, so me dva meseca vozili na delo štirideset kilometrov tja
in štirideset kilometrov nazaj ne da bi se kdaj rešili pozidanega podroèja. V Kolumbiji pa
celo pobeg v bližnjo okolico ni prinašal prave svobode. Po mesecu dni sem se zatorej veselo 
vrnil domov. 

Kenija 

Tisto leto je imel prijatelj Jože, za Afriko Big Joe, velike naèrte. Svojo preskušeno
ekipo je sklical na sestanek na Dunaj. Dva dni smo tehtali, kako izboljšati teèaje, tretji dan
je povedal svoje kar Jože sam, potem pa odredil, kam kdo gre. Deležen sem bil teèaja v
Keniji in Turèiji, sledil pa bi mi portugalski kolega Joao Lopez da Souza.

Swissairov polet do Nairobija se mi je zdel kratek. Prièakal me je Harold, profesor na
nairobijski univerzi. Harold da Souza je prišel do Nairobija po ovinku prek Goe, kjer so
njegovim prednikom dolili tudi nekaj indijske krvi in ga nekoliko porjaveli. Harolda in
ženo, èistokrvno Angležinjo, sem spoznal par let prej na teèaju IAEA v Berlinu. Tokrat je
bil Harold kot dober organizator izbran za direktorja teèaja. 

Nekaj let prej sva se z Jožetom na poti v Zambijo ustavila v Nairobiju. Tedaj je bilo
nebo temno modro in med svežim zelenjem dreves in grmov so sijali cvetovi živih barv.
Sonce je sicer neznosno žgalo, a èe si stopil pod sonènik èistilca èevljev, te je objel prijeten
hlad. Podnebju v Nairobiju se poznata ravnik in nadmorska višina dveh tisoèev metrov.
Mesto je tudi daleè od morja, zato je zrak suh. Znoj izhlapeva in kljub pripeki je prijetno
sveže. 
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Tokrat Nairobi ni bil tako lep. Nebo ni žarelo modro, po nebu so se prepletali mrenasti
oblaki, a dežja ni in ni hotelo biti. Menda so ga èakali že deveti mesec. Hotel, kamor me je
Harold spravil, je imel celo bazen, ki pa me ni vse tri tedne zvabil vase. 

Oprostite, šèepec fizike
Teèaj je bil regijski, kar pomeni, da so bili udeleženci le Afrièani in zato tudi dokaj

izenaèeni po znanju, po roèni spretnosti in po formalni izobrazbi. Spominjam se nekoga, ki
je trdil, da si je v Angliji pridobil doktorat, pa ni znal izlušèiti edine neznanke iz linearne
enaèbe. K sreèi preostali doktorata niso imeli. Želel sem èim veè skupnih razmišljanj in èim 
manj formalne šole, kar v Afriki ni težko doseèi. Seveda pa se je treba poslušalstvu
prilagoditi. Kako razložiti, recimo, spektre delcev alfa? Jedra težkih atomov bi rada na hitro 
shujšala, zato pogosto izmetavajo kar po štiri osnovne delce skupaj, po dva protona in dva
nevtrona. Ti skupki nosijo ime delci alfa. Izletavajoèe delce alfa lahko prestrežemo z
detektorji sevanja, ki navzoènost vsakega delca javijo kot majhno elektrièno napetost. Ta
napetost poskoèi, pa se spet takoj izgubi. Poskakujoèo napetost lahko opazujemo na
posebnem televizorju, ki mu pravimo osciloskop. Iz sicer spokojne vodoravne svetle èrte
poganjajo navpik nakljuèno nametane svetle navpiènice, ki èez trenutek spet izginejo. Kako 
iz migljajoèe slike izlušèiti podatke o sevanju? Prešteti bo treba, koliko naštejemo navpiènic 
vsako sekundo in kako velike so navpiènice. Ampak slika miglja in štetje ne gre. Kdo ima
glavnik? Glavnik ne miglja in štetje zob ne dela preglavic

Dobili smo bogato ponudbo glavnikov, jim preštevali zobe in merili njihovo dolžino.
Zdaj smo lahko osnovne podatke vsakega glavnika predstavili s toèko v grafu. Podatke o
vseh glavnikih, ki jih je premogel vesoljni teèaj, je kmalu vseboval en sam graf. Teèajnike
sem preprièal o mogoènosti matematike. Poskušali smo tudi obratno pot. Zamislimo si
glavnik, ki ga predstavlja toèka grafa. Zabavali smo se imenitno in se pri tem nauèili, kako
iz množice nakljuènih podatkov izlušèimo bistveno. Celo sam se pri tem izobrazil. Spoznal
sem celotno pokolenje afriških glavnikov, ki premorejo veèinoma le nekaj na široko
razmaknjenih dolgih zob. Evropski glavnik bi bil le stežka kos gostim in kodrastim lasem
naših teèajnikov. Prek glavnikov pot do spektroskopije alfa, beta in gama potem sploh ni
bila veè težka.

Novi prijatelji
Na vsakodnevni poti med mojim hotelom in med univerzo, kjer je tekel teèaj, sem

sreèeval vrsto èakajoèih taksijev. Afrièani so odprti ljudje in kmalu smo se zaèeli
pozdravljati. Eden med njimi je bil posebno zgovoren, zato sva pogosto tudi poklepetala.
Kdaj pa kdaj ga ni bilo, a so tedaj že od daleè njegovi tovariši oznanjali »Gospod, tvojega
prijatelja danes ni.« Mimo istih šoferjev me je pogosto vodila pot tudi na trg, kjer sem si
nabiral sadje. Izbral sem prodajalca, ki se je potem trudil, da bi mi vselej postregel. Kadar
èesa ni imel, si je izprosil trenutek, stekel po trgu, kupil, kar mu je zmanjkalo in se vrnil k
meni z naroèenim. Na povratku v hotel sem utrjeval prijateljstvo s svojim šoferjem s
pomaranèo ali kakšnim drugim sadjem.

Tedaj je bila sezona manga. Mango v Nairobiju je bil èudovito soèen in sladek, tako da
sem po vsaki gostiji potreboval kopel. Zato sem obe dejavnosti združil. Napolnil sem kad,
vzel nož in mango in se potopil v vodo. Zelo plitva kad je pušèala proste roke in tako
omogoèala uspešno lupljenje. Voda je sproti izplakovala sladki sok. Morda so kad
naèrtovali prav v ta namen, ali pa so želeli varèevati z vodo.

Hotel je imel veliko restavracijo. Vsakokrat sem sedal za isto mizo, ki jo je oskrboval
natakar Richard. Afrièani so zgovorni in kmalu sva vedela vse drug o drugem. Richard je
imel štiri otroke, only – samo, je potožil. Tolažil sem ga, da je še mlad in da bo zmogel vsaj
košarkaško moštvo, èe ne že nogometnega. V zahvalo mi je Richard pomagal po svojih
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moèeh. Nekoè, ko sem
pozabil na zajtrk in opustil
kosilo, sem naroèil velik
obrok masajskega peèenega
mesa. Kmalu je Richard
skoro izginil za meseno
Keopsovo piramido, ki jo je
postavil predme. Lotil sem se
je z velikim tekom. Na
polovici piramide se mi je
zaèelo dozdevati, da postaja
meso trše; morda pa so bile
krive premalo trenirane
èeljustne mišice. Zdaj sem
razumel sudanskega prijatelja 
Kamala, ki je odkrival pri
sebi enak pojav, le v kronièni
obliki. Moje težave pa je
opazil tudi Richard. Približal
se je in me bodril: “Take time 

– vzemi si èas” in “You can do it – zmogel boš!”. Kot izmuèenim nogometašem je tudi
meni športno navijanje vlilo novih moèi. Prijatelja, ki zaupa vame, res ne smem razoèarati.
Prišel sem do konca in z Richardom sva bila ponosna drug na drugega. 

Potlej sem našel na jedilniku ugali, tudi tradicionalno kenijsko jed, ki sem jo laže
zmogel. Zdela se mi je podobna blitvi s krompirjem, le da blitva ni bila blitva in krompir ne
krompir. 

Joao v težavah
Minila sta dva tedna. Èas je bil, da prileti na pomoè Joao Lopez da Souza. Sprejel naj

bi ga Harold da Souza, ki pa ni bil z Joaom v nobenem sorodstvu. Da Souza je namreè pri
Portugalcih nekaj takega kot pri nas Novak. Harold Joaa ni poznal, zato je vzel na letališèe
tudi mene. Èakala sva torej ob ograji na znan obraz. Semafor je napovedal pristanek letala
in kmalu je stekla skozi vrata reka došlecev. Zrl sem v tok in Harold se je oziral na moj
obraz. Nekajkrat sem se poskusil nasmehniti, a mi je vsakokrat nasmeh hitro splahnel. Reka 
je poèasi upadala in slednjiè se je tudi kapljanje ustavilo. Kje je Joao? Poiskala sva
predstavništvo Lufthanse in skupaj smo si ogledali seznam potnikov. Joao na njem ni
manjkal. Potlej se je Harold oborožil z mojim potnim listom Združenih narodov in se podal
pred kenijske meje. V nekem kotu je odkril Joaa, ki ga niso spustili v državo kljub veljavni
vizi. Bil je namreè portugalski državljan in Portugalska kot nekdanja kolonialna država v
Afriki ni bila priljubljena. Kazalo je, da so se Kenijci zbali, da jih ne bi Joao ponovno
koloniziral. Joao res ni imel tega namena in tudi Portugalska ne. Precej let je namreè že
minilo od tedaj, ko je staro vlado nadomestila nova, manj pohlepna. Dober glas seže v
deveto vas, pravi slovenski rek, ampak Nairobi ni vas in deveta vas se je konèala že daleè
pred Nairobijem. Zato jim nevednosti niti ne gre zameriti. Obmejna policija se je torej dala
pouèiti in Joau dovolila vstop.

Potem, ko smo morali reševati Joaa z letališèa, sem zaèutil zanj posebno skrb. Nekoè,
ko sem veèerjal sam, sem se pošalil. 
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»Poslušaj, Richard,« sem dejal. »Kmalu odhajam in potem bo prijatelj Joao, za
katerega skrbim, ostal sam. Bi se hotel, prosim, ti pobrigati zanj, ko me ne bo veè tu?«
Mehkosrèni Richard mi je zatrdil, da se bo po svojih najboljših moèeh posveèal Joau. 

Ko me je po dveh tednih Joao ujel v Turèiji, mi je potožil, da mu je Richard sledil
povsod, kamorkoli se mu je hotel skriti v veliki restavraciji. Nisem se izdal. Oèitno Joau ni
bilo toliko do prijazne družbe kot meni.

Haroldova zgodba
Proti koncu teèaja nas je Harold povabil k sebi domov, nekam na obrobje mesta.

Posebno je bil ponosen na svoj vrt, kjer nam je razlagal zgodovino vsakega drevesa in grma. 
Žal se je osem mesecev brez dežja vrtu poznalo.

 »Linda,« je poklical Harold, »nam prineseš sok, prosim.« Temnopolto dekle je vstalo
in se odpravilo po naroèeno. 

»Ena od mojih hèera, » je pojasnjeval Harold. »Je popolnoma slepa, a ji gre celo v
navadni šoli kar dobro.« Pogledal sem za Lindo in sem težko verjel, da ne vidi, tako dobro
se je znašla v sobah. Kmalu smo zvedeli vso zgodbo. Harold ni bil le univerzitetni uèitelj in
direktor našega teèaja, ampak tudi soustanovitelj organizacije Saving Wings – Rešilna krila. 
Nabral je nekaj zdravnikov – prostovoljcev, zbrali so denar za majhno letalo in Harold je
vozil zdravnike sem in tja po Afriki. Borili so se predvsem proti slepoti, ki je v Keniji
unièila vid mnogim. Ne vem, ali je šlo za trahom, ali za kaj drugega. .

Na enem takih poletov je Harold naletel na zapušèeno drobceno slepo deklico. Nikogar
veè nima, so mu pojasnili domaèini. Dekletce je bilo prej ali slej zapisano smrti, zato se je
Harold v trenutku odloèil. V vasico je pripeljal zdravnika, vraèal pa se je z zdravnikom in
dekletcem.

»Žena, koliko otrok imava?« je vprašal, ko je odprl hišna vrata v Nairobiju. »Saj veš,
tri vendar,« je bil odgovor. Imela sta dva svoja otroka in enega posvojenca.

»Motiš se,« je oznanil Harold. »Od danes naprej štiri.«
Linda je preživela in rasla. Pravzaprav sem za Lindo zvedel že precej prej. Na teèaju v

Berlinu je Harold iskal zanjo govoreèi kalkulator, ki bi oznanjal pritisnjene številke in
povedal tudi rezultate.

Harolda je bil navdušen letalec. Z zadnjim letalom je sam priletel iz Amerike, kjer je
bilo kupljeno, do Nairobija. 

»Kam bi rad poletel?« me je vprašal nekega dne. Zaželel sem si, da bi od blizu videl
Mount Kenijo. Obisk tega vrha mi je še pred obiskom Afrike toplo priporoèil Anton Jegliè,
znan plezalec, sicer pa profesor na Fakulteti za elektrotehniko, ki ga Avèin v svoji knjigi
Kjer tišina šepeta predstavlja kot Dolgostebelnega Tonèka. Eden od obeh vrhov je menda
resna plezarija, drugega bi naj pa zmogel tudi jaz brez težav. Jasno je bilo, da mi teèaj ni
dopušèal planinskih izletov, zato sem z veseljem zgrabil ponujeno priliko. 

Harold je prišel torej pome v hotel in me naložil v avto, kjer je že sedela Linda. »Tudi
ona rada leta,« je pojasnil. Na športnem letališèu ni bilo posebne gneèe. Haroldovo letalo je
potrebovalo pred vzletom le 80 metrov vzletne steze, zato smo bili kmalu v zraku. Lep je bil 
pogled na zelene plantaže po dolinah in poboèjih na poti proti cilju, dokler ni zrasla pred
nami stena oblakov. »Ne bomo videli vrha,« je izjavil Harold in zasukal letalo. Pokazal mi
je še, kako vkljuèi avtopilota, ki je vodil letalo proti stolpu nairobijske radijske postaje.
Tedaj Afrika še ni premogla kontrolnih stolpov in so se piloti lahko orientirali le s
pogledom na pokrajino pod njimi. Preleteli smo velièastni Rift Valey, znamenito
prelomnico, ki se vleèe prek polovice Afrike tja do morja, potem pa se usmerili proti
pristajalni stezi. Pristali smo trikrat zapored. Harold je namreè vsakokrat po pristanku spet
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pritisnil na plin, se dvignil, zaokrožil okoli letališèa in se spet spustil. Tako se je konèal
ogled Mount Kenije.

Trije tedni so prehitro minili in spet sem se znašel na letališèu.
»Oprostite,« je dejal uslužbenec Swissaira. »Rentgen je pokvarjen, zato vam moram

pregledati prtljago roèno.«
Po treh tednih Nairobija me je èakalo še tri tedne Izmira, a sem uspel vse potrebe

zadovoljiti z roèno prtljago. Seveda pa zato v potovalki ni bilo niti kubnega centimetra
neizkorišèenega prostora. Uslužbenec, ki praznil majhno potovalko in mu je kup predmetov 
na mizi rasel tja v nebo, ni mogel skriti obèudovanja: »Imenitno zloženo!«

Pohvale sem bil vesel, manj pa zlaganja nazaj v potovalko. Spominjam se pripovedi
enega mlajših fizikov, ki ga je nekoè prijelo in se je odpeljal s kolesom iz Izraela tja v
Gornji Egipt. Pred vkrcanjem v svoje letalo so mu Izraelci razstavljali bicikel, potniku, ki so 
ga pregledovali pred njim, pa so iztisnili zobno pasto iz tube, potem pa, ko v zobni pasti
niso našli orožja, so olajšani dovolili, da jo spet vrne v tubo. Moja naloga v Nairobiju je bila 
seveda neprimerno lažja.

Tokrat me je Swissair prepeljal v Beograd. Od tam najprej naj bi z avtom nadaljeval
pot do Izmira, nekdanje Smirne.

Košèek Turèije

Polet do Izmira bi bil vsekakor preprostejši, a sva imela s prijateljem Jožetom posebne
namene. Jože, ki naj bi odprl teèaj in uèil prvi teden, je izkoristil priliko in vzel s seboj ženo 
in hèerko. Po tednu dni bi uživali še dva tedna poèitnic v južni Turèiji. Sam si tega sicer ne
bi mogel privošèiti, saj me je èakalo tri tedne teèaja, lahko bi se pa Jožetovi odpravi
pridružil sin srednješolec. Potrebovala sva še šoferja. To je postal Žiga, eden mojih
nekdanjih študentov, ki je bil vesel ponovnega svidenja s Turèijo, kjer se je že nekoè
potepal.

Preko Balkana
Ob petih popoldne me je Swissair razložil v razbeljeni Surèin, beograjsko letališèe, kjer 

sta me z avtom prièakovala sin in Žiga. Po hitrem letu se mi je potovanje nadaljevalo po
polževo. Ko nas je pokrila noè, smo se ustavili v motelu nekje na poti proti Nišu. Drugi dan
smo nadaljevali pot proti bolgarski meji. Bolgari so poslovali poèasi in premišljeno. Ko sem 
se navelièal neskonènega èakanja, sem se odpravil peš in s potnim listom Združenih
narodov do mejnega prehoda. Tam se je uradnikom zazdelo, da bi mi lahko olajšali prehod.
Preusmerili so me na sosednji prehod za posebne namene, kjer sem bil prvi. Žal pa se je
medtem policaj, ki je s prehodom upravljal, spomnil, da je èas za kosilo in ga zaprl. Morda
pa so ravno takrat izpolnili ali celo presegli dnevni naèrt prepušèenih vozil. 

Na poti skozi Bolgarijo smo se zastonj ozirali, kje bi se lahko nekoliko ustavili. Dovoz
do obcestnih poèivališè je bil povsod zagrajen. Nazadnje smo zavili na stransko pot in
ustavili sto metrov od glavne ceste, a so nas po èetrt ure zalotili policaji in nas pregnali
dalje. Tabla pred Sofijo nas je napotila na obvoznico okoli mesta, a je bila obvoznica ena
najslabših cest na poti do cilja sploh. Nazaj grede ne bomo veè nasedli.

Pri Kapikulah zapustimo Bolgarijo in vstopimo v Turèijo. Serdar, doma iz Izmira, nam
je zaupal najpomembnejši pravili za vožnjo po turških cestah: nikjer hitreje kot sto
kilometrov na uro in nikdar ponoèi. Držali smo se ju in sreèno privozili do Izmira. 

Teèaj v Bornovi blizu Izmira je bil namenjen deželam bližnjega vzhoda in južnega
Sredozemlja. Tako se je tam zbralo osemnajst pripadnikov arabsko govoreèih držav.
Spoznali smo celo dva Iraèana in dva Iranca. Obe državi so vrli politiki spravili v vojno, ki
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je trajala že vrsto let, a so se na teèaju vsi štirje predstavniki vojskujoèih se držav kar dobro
razumeli. Vojna bi se gotovo hitreje konèala, èe bi jo bíla oba voditelja. Bil bi èudovit
prizor, èe bi Sadama na kameli obletaval Homeini na leteèi preprogi, Sadam pa bi ga
poskušal sestreliti. Vodilne televizijske postaje bi se pulile za pravice izkljuènega prenosa.
Denar bi se stekal v državni blagajni obeh držav-nasprotnic. V vojskujoèih se državah bi
zavladalo blagostanje. Žal voditelji vse preradi prepuste vojskovanje svojim podložnikom.

Zvezda teèaja je bil nedvomno Rafael, ki je iz daljnje Tanzanije padel po nakljuèju med 
Arabce. Kot tipièen Afrièan je v zaèetku prispeval veliko dobre volje. Postal je tudi
znamenitost Bornove, kjer oèitno temnopoltih prebivalcev niso bili vajeni. Kupoval je
vsemogoèe, barantal bolje kot znajo le rojeni Arabci, zveèer pa ugotovljal, da so mu novi
èevlji preveliki ali premajhni, srajca pretopla in je naslednji dan kupljeno spet vraèal ali pa
vsaj dvakrat zamenjal za karkoli podobnega. Otroci so mu trumoma sledili. Po tednu je ves
utrujen spoznal, da je teèaj zanj pretežak, zato se je posvetil zobobolu. Popravljali in pulili
so mu zobe in na teèaju smo ga videvali vse manj. Iz svetle zvezde se je prelevil v komet.

Toplo turško poletje
Teèaji so bili vedno lepa priložnost, da se sreèujemo s starimi prijatelji. Dva od njih sta

pomagala pri teèaju. Poljak Vojtech je prinesel poleg svojega bogatega znanja tudi poljsko
vodko. S to je tekmovala slivovka Petra Trindeva, Bolgara. Oboje je dvigalo raven
pogovorov ob dolgih poletnih veèerih.

Univerza v Bornovi nas je prijazno sprejela. Nastanili so nas v veliko hišo za goste,
pravzaprav palaèo, staro morda sto let, obdano s parkom iglavcev. Sobe so bile ogromne in
prijetno hladne kljub vroèini, ki je vladala vsepovsod. Vsi skupaj smo si delili kuhinjo, v
kateri smo si vsako jutro cmarili zajtrk. Umivali smo se v kleti, kjer je na eni strani stala
vrsta tušev z mrzlo vodo, na drugi pa je bilo nekaj stranišè, kjer si poèenil nad luknjo. Tri
luknje so ponujale intimno okolje, preostale pa so zagotavljale trenutno èepeèim vzdušje, ki 
bi ga Angleži oznaèili kot klubsko.

Na splošno so bila vsa turška stranišèa, kar sem jih obiskal, dobro oskrbovana. Poleg
vodnega izplakovalnika nad luknjo, kjer èepiš, razpolagaš še s pipo nekje pri tleh in s
kosom mila. Ta dopolnjuje toaletni papir, ki si ga priskrbiš sam, èe se ti zdi, da ga
potrebuješ.

Èez teden dni smo v vili okusili slabost centralistiène ureditve. V vsej vili je namreè
hkrati odpovedala voda. V kuhinji bi se vodi lahko odpovedali, v kleti pa ne. Tuši so se
osušili in luknje brez odplakovanja so se napolnile in zamašile. Poleg sosednje zgradbe je
bila ribogojnica. Tam mimo smo hodili do univerze, kjer je tekel teèaj. V velikih bazenih je
veselo brbotala voda nam v posmeh. Zavidali smo ribicam, ki so plavale sem in tja in se
trudili, da bi prinesli vse, kar nismo mogli odložiti doma, sreèno do univerze. Vendar je èez
nekaj dni spet pritekla voda in z njo tudi obièajno življenje. 

Trije tedni ob praznovanju sobot in nedelj so lahko dolgi, zlasti konci tedna. Nad
Bornovo se je vzpenjal velik in dolg hrib, ki je obetal dogodivšèino. Na robu mesteca se
zaje v poboèje hudourniška struga, ki pa je bila zaradi dolge suše povsem prazna. V soboto
zjutraj sem jo torej ubral po globeli, plezal prek skal in iskal najlažje prehode. Poèasi se mi
je odpiral razgled na strehe, ki so se potem manjšale. Nazadnje, ko je zmanjkalo tudi struge, 
sem se vzpenjal po travnatem poboèju z razmetanimi skalami. Strmini je pohajala sapa
hitreje kot meni, vse bolj se je namreè zmanjševala in slednjiè napravila prostor èredi ovac
in njihovemu pastirju. S pastirjem sva se vljudno pozdravila po arabski šegi, ki je prodrla
tudi v Turèijo. Hkrati z arabskim pozdravom Selam alejkum – mir s teboj - si položiš dlan
na èelo in na prsi. Potem sva sedla drug drugemu nasproti in se poskušala pogovarjati. To
seveda ni šlo. Poleg besede hvala sem obvladal tudi turško štetje do tri. Tako bi mu lahko le 

103



pomagal šteti ovce, ki pa jih je bilo precej veè. Potem sva se obdarovala. Iz žepa sem
izvlekel eno od dveh limon, ki naj bi me krepili po poti, pastir pa mi je ponudil cigareto.

Kmalu sem prek travnikov naletel na pot, ki bi lahko vodila iz Bornove do vrha. Sledil
sem ji navzgor, da bi dosegel vrh, ki ga pa ni hotelo biti. Pred mano rahlo vzpenjajoèa se
travnata ravnina, levo in desno položna poboèja. Nadaljeval sem pot še uro ne da bi se
poboèje hotelo prevesiti. Hrib je bil oèitno nepošten. Po slovenskih pravilih sploh ni bil
upravièen do tega imena. Sonce je pripekalo, preostala limona ožeta in ni mi kazalo
drugega, kot da se obrnem, èe sem hotel priti do poznega kosila. Izkazalo se je, da me vodi
pot, ki ni znala poiskati vrha, naravnost in lepo zložno v Bornovo. Res pa je, da bi bila
sobota brez hudourniške struge precej manj zanimiva.

Naslednjo soboto se mi je pri iskanju vrha pridružil Peter, medtem ko je imel Vojtech
moje pohodne strasti dovolj že v Mongoliji. V dvomu sem se zazrl v Petrove sandale. »Ne
skrbi,« je rekel Peter, ko je opazil pogled. «To so najboljše bolgarske sandale«. Izkazalo se
je, da je tudi sandale zanimalo, kje je vrh, ki smo ga dosegli po veè kot dveh urah.
Pravzaprav vrh ni bil vrh, ampak le najvišja toèka na vse strani rahlo padajoèega travnika z
redkimi drevesi in številnimi skalami. Tja so Turki postavili televizijske oddajne antene, ki
so preskrbovale Izmirèane z nekaj programi. Kmalu potem so najboljši bolgarski sandali
odpovedali nadaljnjo udeležbo. Oèitno jim je bilo vsega dovolj. Najprej se je od podplata
osamosvojil jermen, potem je sledilo njegovemu svobodoljubnemu zgledu še nekaj
sosednjih tovarišev. Odslej je Petrov pogled neprestano nadzoroval podvozje, da se ne bi
povsem zbosil. Iz trans-maloazijskega ekspresa sva tako nazadovala v tovorni vlak.
Nadaljnje usode sandal ne poznam. Mislim, da jim Peter ni namenil èastnega pokopa v
domovini. V ponedeljek sem ga videl v novih turških èevljih.

Najboljše bolgarske sandale se do Petra res niso lepo vedle. Morda jih je Peter kdaj
užalil. Sam sem imel nekoè bicikel, rojen precej pred drugo svetovno vojno. Ko sem ga
dobil za maturo, bi utegnil bi biti le malo mlajši od mene. Potem sva se z biciklom
vzljubila. Za zahvalo, da me je vozil do univerze in nazaj, sem mu privošèil marsikateri
izlet, pogosto tudi do vznožja planin, kjer je zvesto poèakal mojega povratka ob lepem
razgledu na gore in v prijazni družbi bicikla katerega izmed prijateljev. 

Nekoè smo si privošèili izlet na Triglav. Klanec mimo Periènika smo le stežka zmogli,
a je bilo potem navzdol naslednji dan toliko lepše. Zveèer je sicer kazalo, da je bicikel rahlo 
utrujen, a sva se vseeno naslednji dan odpeljala po novo znanje. Dvesto metrov od doma mi 
je prednji del bicikla ušel naprej, zadnji pa nazaj. Imel sem dva monocikla. S prednjim
monociklom v levi roki in zadnjim monociklom v desni roki sem se vrnil domov. Minilo je
nekaj dni, da so mi oba kosa spet zvarili v en kos. Bil sem mu paè zvest in bicikel je bil
zvest meni. Èe bi mi odpovedal dan poprej, bi mi nakopal precej veè težav.

Potem je priletel iz Nairobija prek Istambula Joao, ki Turkom ni bil sumljiv. Po tednu,
ki smo ga preživeli skupaj, so se vrnili naši turisti in èakalo nas je poslednjih 1700
kilometrov do Ljubljane.

Bolgarija na tehtnici 
Povratek je navrgel Bolgarom toèko v korist. Table pred Sofijo, ki nam je ukazovala

obvoz, nismo ubogali. Pot v središèe mesta je lahka, ven pa ni kazala nobena tabla. Skušali
smo se znajti s pomoèjo sonca, a neuspešno. Potem sem nekje v predmestju ustavil avto,
izstopil in skušal najti koga na opustelih ulicah. To se mi je posreèilo in od prijaznega
mešèana sem dobil nasvete, kako ubežati. Avtomobila za ovinkom medtem ni odkril še
noben policaj. 

Èe torej v levo skodelico tehtnice položimo Petra Trindeva, prijaznega sofijskega
mešèana in Petrovo steklenico slivovke, v desno pa razpadle sandale, table, ki ukazujejo

104



najslabšo pot, policaje, ki branijo da se ustaviš za pet minut in obmejnike, kjer lahko stojiš
ure, bi morda jezièek tehtnice omahoval nekje na sredini. 

Vendar pa to še ni vse. Nekaj let prej sem kot potnik Aeroflota prespal v hotelu poleg
Šeremetjevega. Rusi so mi dodelili kot sostanovalca Bolgara. Bolgar, ki ni bil pravi Bolgar,
mi je odprl svoje srce. Njegova zgodba je bila dolga. V jugovzhodnem delu Bolgarije je
živela turška manjšina. Tej je pripadal tudi moj Bolgar, ki mu ni bilo dovoljeno, da bi dobil
turško ime in obdržal svoj turški priimek. Manjšini je bilo prepovedano uporabljati materin
jezik. Èe si prekršil ukaze, si šel v zapor, potem pa v taborišèe. Kazalo je, da so bili
predniki bolgarskih socialistiènih oblastnikov na šolanju pri Duceju, ki je uvedel natanko
enake metode na slovenskem Primorskem že desetletja prej. Zdaj se je tehtnica žal povsem
prevesila in dvignila Petra, slivovko in prijaznega mešèana visoko v zrak.

Morda je zdaj drugaèe?
Sicer se pa tudi Turki znajdejo. Ker ne premorejo Bolgarov, se znašajo nad Kurdi.

Madagaskar

Leto 1991 je bilo vroèe, najprej pri nas, potem na Hrvaškem. Vendar pa je slabo kazalo
tudi teèaju IAEA, ki naj bi stekel proti koncu leta na Madagaskarju. Po Dominikanski
republiki je Jože pospravil opremo v zaboje in jih poslal v Antananarivo. Teèaj z uèenim
imenom Interfacing in Nuclear Experiments se je rodil v Lisboni, naslednje leto zaživel na
Haitiju, leto kasneje pa naj bi ga imeli na Madagaskarju. Vendar je tam po malem vrelo.
Imeli so dve vladi, še enega predsednika v senci, morda celo dve vojski in do zadnjega ni
bilo jasno, kako se bodo zadeve razvijale. 

Na Madagaskar sem se pripravljal že od pomladi. Ker mi je zaradi petnajstih let orodne 
telovadbe nagajala hrbtenica, sem jo šel gret v Dolenjske toplice. Tam smo se seznanili z
Janezom Štolcarjem, slovenskim misijonarjem, ki se je po dolgih letih Madagaskarja vrnil
na obisk domov, preživel prometno nesreèo in se prišel zdravit v toplice. Oèe naš, ki ga je
kot vzorec malgašèine zmolil pri nedeljski maši, je dal slutiti, da utegnejo imeti tam
najdaljše maše. Po zanimivem predavanju z diapozitivi v zdravilišèu sem mu namignil, da
ga utegnem jeseni obiskati. Gospod se je nasmejal in povedal, da je njegova Farafangana
800 kilometrov južneje od Antananarive, prestolnice, kjer naj bi tekel teèaj. Madagaskar se
zdi majhen, ko ga na zemljevidu gledaš poleg Afrike, v resnici pa zavzema površino
šestdesetih Slovenij. Vendar naj ne skrbim. V glavnem mestu lahko najdem našega
misijonarja Petra Opeko, ki bo slovenskega obiska prav gotovo vesel.

Dolge besede pa imajo tudi svoje prednosti. Eden od udeležencev teèaja, ki je tekel
pred mnogimi leti v Gani, je bil Madagaskarèan. K dobremu podnebju na teèajih je
prispevalo, èe sem znal vsakega udeleženca poklicati po imenu. Pri Madagaskarèanu pa se
mi je zataknilo. Ko sem ga trikrat prosil, èe mi ponovi svoje ime, se je nasmehnil in
predlagal, naj ga klièem kar Fis. Zvišani F mi ni delal preglavic in tako sem ga prepozal in
poklical po imenu še petnajst let kasneje. Imen teèajnikov s srednje dolgimi imeni se
spomnjam precej manj.

Sredi septembra me èaka poziv z Dunaja. Teèaj bo; vsi se dobimo desetega oktoba na
poletu iz Pariza prek Zuericha v Antanarivo. Tam bodo na letališèu vsem izdali vize.
Rezerviraj si karto za ta polet. 

Na zueriškem letališèu sem sreèal Zoltana, Madžara, ki je bil reden predavatelj na
tovrstnih teèajih. Ko sva zasedla svoja prostora v letalu, sem se razveselil Šafika, ki je
doslej pri teèajih že nekajkrat pomagal, hkrati pa sem skušal ugotoviti, kdo od potnikov bi
utegnil biti še naš. 

105



Èez kratkih pet ur sem si bil na jasnem. Ob pristanku nas je pod transparentom IAEA
zbral Adrianbololona in nas odvedel v sobico, kjer je bil zaèasno malagaški konzulat.
Gospod Befandriana je pritisnil nekaj žigov v naše potne list in bili smo sprejeti za
naslednja dva meseca. Adrianbololona, profesor na tamkajšnji univerzi, ki sicer že vse leto
ni obratovala, je bil direktor teèaja, sam pa sem tokrat dobil tudi naziv koordinatorja teèaja.
Izvedeli smo, da tudi pošta ne dela in da bodo pisma odnašali predavatelji, ki so bodo
nekajkrat zamenjali.

Zato pa je bilo odprtje teèaja v lepi dvorani sredi mesta zelo slovesno. Da ti IAEA
poveri teèaj, ki gosti udeležence z vsega sveta, moraš biti zelo ugleden, so poudarjali visoki
odpiralci.

Kako preživeti brez plaèe?
Profesorjem na univerzi v Anatanarivi brez dela in brez plaè ni bilo lahko, zato se je

eden med njimi odloèil, da postane hotelir teèaja. Dobil si je banèno posojilo, dozidal
stanovanju nekaj sob in izraèunal, da bo veèino izdatkov lahko pokril z dohodki. Vse skupaj 
sicer ni bilo konèano. Nekje so kvišku vodile stopnice, ki pa so konèevale pod milim
nebom. Voda v prvem nadstropju, kjer sem dobil sobo, je tekla le vèasih in le kot mrzla.
Soba je zmogla brleèo luè, ki ni dovoljevala branja. Lahko pa sem postavil mizo pred vrata
stranišèa, ki je bilo blešèeèe osvetljeno in se pripravljal na predavanja naslednjega dneva.

Profesorjeva žena je postala kuharica, dobili pa so si tudi nekaj pomoèi. Tako smo se v
novonastalem hotelu tudi prehranjevali. Najprej so nas razvajali z odlièno domaèo hrano,
slednjiè pa so se hoteli povzpeti na mednarodno raven. Pri tem pa so nastopile nekatere
težave. 

Južnoameriška kulinarika je bolj razvita od angleške, vsaj kar se tièe zrezkov. Pravi
angleški biftek pozna tri stopnje: rahlo peèen, srednje peèen in zapeèen. Južnoamerikanci
uporabljajo finejšo skalo: un cuarto – èetrt, pol, trièetrt in zapeèen, zato ni èudno, da se je
èetrtinski Urugvajèan Rodolfo pritoževal nad zrezkom, ki je kazal znake osme stopnje
peèenosti po katerikoli lestvici.

Moj prijatelj Šafik 
Eden od obeh asistentov, ki sta spremljala teèaj od zaèetka do konca medtem ko smo se 

uèitelji menjevali, je bil Šafik. Izkazal se je na enem prejšnjih teèajev in postal nepogrešljiv
na naslednjih teèajih. Šafik se je kot odlièen šahist znal osredotoèiti vsakokrat le na eno
dejavnost, medtem ko je na vse ostalo pozabil. Manj vljudno bi to lastnost imenoval
raztresenost. Eden od njegovih prijateljev mi je o njem zaupal naslednjo zgodbico.

Nekoè je Šafik doma v Damasku odšel s prijatelji na veèerjo. Oèe mu je ljubeznivo
posodil avto. Ko ga je naslednji dan vprašal, kje je njegov avto, se je Šafik lopnil po glavi.
Pozabil ga je bil pred restavracijo in odšel domov peš. To v Sloveniji ne bi bilo niè
nenavadnega. Primerno nakresan paè ne najdeš avtomobila in odkolovratiš domov peš.
Ampak Šafik je bil dober musliman in ni nikoli pokusil alkohola. Za pozabljen avto je bila
kriva prehuda osredotoèenost na karkoli drugega. 

Zgodbi bi težko verjel, èe ne bi bil nekaj let kasneje sam prièa podobni. Bilo je to na
teèaju v Jakarti. Indonezija je mikavna dežela in ljudje šibkega znaèaja hitro podležejo sli
po nabiranju spominkov. Mednje je spadal tudi Šafik. Njegov kovèek se je v dveh mesecih
zredil od petnajstih na štirideset kilogramov. To je neizpodbitno potrjala tehtnica, na katero
je Šafik tri dni pred koncem teèaja polagal svoj kovèek in trepetaje èakal odgovor. Dodatni
kilogrami bi terjali doplaèilo pri letalski vozovnici in menda tudi sirski cariniki niso bili
naklonjeni težkim kovèkom.
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Šafika so odpeljali na letališèe štiri ure pred odletom. Letališèe je daleè in promet v
Jakarti je gost. Tokrat se je Šafik posvetil poslavljanju s šoferjem. Stisnil mu je roko, ga
objel in nazadnje sta se še bratsko poljubila. 

Deset minut kasneje je v našem hotelu pozvonil telefon. Bil je Šafik. 
»Lepo prosim, pošljite šoferja nazaj na letališèe. Pozabil sem vzeti kovèek iz avta.«
S Šafikom smo soèustvovali in mu zagotavljali popolno sodelovanje, vendar smo lahko 

šoferja preusmerili nazaj na letališèe šele potem, ko se je vrnil v hotel. Kasneje smo
izvedeli, da je imel Šafik sreèo. Kovèek je dobil zadnji trenutek, da je lahko odletel z
letalom , za katerega je imel vozovnico. 

Dve leti kasneje sem sreèal Šafika v El Salvadorju. Izvedel sem, da je brez težav
spravil težki kovèek prek meje in razdelil petindvajset kilogramov daril med prijatelje in
prijateljice. Tak je bil in tak je še naš Šafik, èeprav je doma v deželi poleg osi zla.

Naneslo je, da je Šafikov rojstni dan padel nekam v tista dva meseca madagaskarskega
teèaja. Rojstni dan v Šafikovi starosti je imenitna reè in Arabci so gostoljubni. Meni so v
Kartumu želeli podariti opico. »Kako jo bom pa izvozil?« sem se skušal izmuzniti.
»Malenkost. Priskrbimo ti tudi vse izvozne dokumente,« so se hvalili. Zdaj mi je preostajala 
le še jugoslovanska meja. »In kako jo bom uvozil?« Tu se je zataknilo in opica je ostala
doma. Od Slovenca, ki je šel za dve leti pouèevat, pa se mu je Kartum tako prikupil, da je
ostal tam polnih dvajset let, sem zvedel drugo zgodbico. Nekomu so hoteli podariti kar
kamelo in le s težavo se je je otresel ne da bi prizadel darežljivega prijatelja.

Šafik ni premogel dvajsetih opic ali dvajsetih kamel, da bi jih ob svojem rojstnem
dnevu podaril udeležencem teèaja, zmogel pa bi približno dvajset veèerij. Že prej smo
spoznali dve restavraciji, eno domaèo in drugo kitajsko, kjer bi lahko Šafik gostil svoje
prijatelje. Ampak Šafik je želel veè. Nekje daleè, nekoliko ven iz mesta je menda imenitna
restavracija. Poleg veèerij bodo pripravili tudi torto, na kateri bo Šafik ugašal sveèke.
Restavracija je upravièila svoj ugled. Pri predjedi so postregli celo s pršutom. Spraševal
sem, kako pridejo na Madagaskarju do pravega pršuta, pa so mi povedali, da ga pripravljajo 
kar doma. V deželi, ki meri toliko kot šestdeset Slovenij, ni težko najti košèka s primernim
prepihom. 

Po veèerji je dotlej sreèni Šafik ugotovil, da bi v mestnih restavracijah lahko za enak
denar gostil štirideset gostov. Teèajniki so ugotovili, da so za taksi tja in nazaj zapravili veè, 
kot èe bi si sami privošèili enako dobro veèerjo v mestu. Naš polhotel je zajelo splošno
žalovanje. Najpremožnejši smo ustanovili dobrodelni sklad in potem se je Šafik lotil
vraèevanja potnih stroškov. Udeležencem teèaja, ki so imeli doma meseène plaèe od deset
do sto dolarjev, je seveda vsak prihranjeni dolar pomenil bogastvo. Tako je polagoma
postajalo nebo spet sinje modro in med udeležence teèaja se je vraèala sreèa. 

Peter kupuje milo
Èas je bil, da poišèem Petra Opeko. Ni bilo težko. Poprosil sem nove prijatelje, ki so ga 

hitro našli in se celo dogovorili z njim, da ga obišèem naslednji dan po popoldanskem delu
teèaja. Madagaskarski prijatelji se me naložili v katrico, ki naj bi bila taksi, in pouèili
šoferja in mene, kako do Petra. Nekje je hribèek, ki se morda imenuje Soavimbahaoka - ali
pa tudi ne. Ne smeš do vrha, ampak malo pred vrhom zaviješ levo. Èe vidiš pod sabo stavbo 
z napisom Garage Jacard, si na pravi poti. 

Moj šofer je našel hribèek in pravo pot, ki pa je je kmalu potem zmanjkalo. Znašel sem
se pred poslopjem in pred pravimi vrati. Potrkal sem, vstopil in pozdravil. S prijaznim
nasmeškom me je sprejel mož, zelo zaposlen s telefoniranjem. Pomignil mi je, naj sedem in
nadaljeval razgovor. 
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»Najbrž ne znate francosko,« je rekel, ko je položil slušalko, in imel je prav. »Govoril
sem z direktorjem tovarne mila. Kupil bi petsto kil mila, èe nam podari nadaljnjih petsto
kil.« Tona mila ni malo, zato je pojasnjeval.

»Spopadli smo se s hudo boleznijo, a smo jo, hvala Bogu, premagali. Da se ne bi vse
skupaj ponovilo, moramo skrbeti za higijeno, torej potrebujemo predvsem milo.«

Prijetno sva poklepetala. Razložil sem mu, kaj me je prineslo na oddaljeni otok, on pa
me je povabil na ogled takoimenovane Slovenske vasi. 

»V mestu, kjer vlada revšèina, je mnogo alkoholikov in tudi uživalcev mamil. Èe jim
prižgemo košèek upanja, bomo morda koga rešili. Ti nesreèniki pa imajo tudi otroke.
Predvsem tem je treba pomagati, da ne bodo šli po poti staršev.«

Peter se je lotil dela. Zbiral je denar za opeko, preprièal oblasti, da so mu odobrile
gradnjo na poboèju streljaj od mesta in potem je skupaj z bodoèimi stanovalci lastnoroèno
zidal. Tako je rasla Slovenska vas. 

Bila je nedelja. 
»Dobro jutro,« me je pozdravil semenišènik Basil, ki je pome je priropotal s

poltovornjakom. Pozdrav ne bi bil niè nenavadnega, èe ga Basil ne bi povedal v lepi
slovenšèini. Z dobrim jutrom pa Basilove slovenšèine še ni bilo konec. Prav lepo sva se
pogovarjala po poti, dokler nisva naložila še Petra. 

»Do otrok pa res ne moremo priti praznih rok,« sem se spomnil. Peter je prikimal Nekje 
ob cesti je domaèinka sedela ob košarah banan. Ustavili smo in naložili košaro. »Nazaj
grede jo vrnemo,« je obljubil Peter. 

Kmalu potem smo zavili nekam levo v položen breg. Bližali smo se rastoèi naselbini.
Poskakujoèi poltovornjak so opazili otroci in mu pritekli nasproti. Ko je Basil ustavil in
smo izstopili, so otroci obkrožili Petra in vsak med njimi se ga je želel vsaj dotakniti. 

Kako do nedeljske maše? Brezdomci so najprej potrebovali streho nad glavo. Cerkev bi 
prišla na vrsto šele kasneje. Tri nove zgradbe so oklepale èetverokotnik. Ko so ob eno od
sten postavili mizo, smo imeli oltar. Po prstenih tleh so razprostrli nekaj slamnatih preprog. 

Nad nami se je boèilo modro nebo. Mar ni to najlepši vseh svodov, ki jih lahko
premore kakšna cerkev? Na preproge so posedli ali poèepnili otroci, ki so se jim zadaj
pridružili starši in maša se je zaèela. Ministriral je Bazil, s katerim sva tudi sedela za
oltarjem na lati, oprti ob dva kola in naslonjena na steno zgradbe za nama. Èe se je
premaknil eden, je zaèel loviti ravnotežje tudi drugi. 

Po obhajilu maše še ni bilo konec. Peter in Bazil sta razdeljevala banane, dokler ni bila
košara prazna.

Mislim, da je bila maša najlepša od vseh, ki sem jim kdaj prisostvoval. Je res potrebna
vsa pozlata, umetelno izoblikovani stebri, raznobarvne svetilke, ki vise s stropa in potiskajo
temo navzgor v kotièke, kjer je potem še gostejša?

»Še ljudi na smetišèu gremo obiskat,« je rekel Peter in Bazil nas je odpeljal nekaj
kilometrov naprej.

Ogromno mestno smetišèe je razodevalo svojo bližino davno prej, preden smo ga
zagledali. Napovedovali so ga roji muh, ki so zatemnjevali sonce. Oznanjali so ga oblaki
smradu, ki ga je iz globeli prinašala lahna sapica. Bo Petru dovolj tona mila, sem se
vpraševal.

Vladne statistike bi najbrž pripisovale ljudem s smetišèa že višji socialni položaj,
recimo malo pod kmetijskim prebivalstvom. Namesto njiv so obdelovali smetišèe in so
prebivali v kolibah nad njim. Brskanje po smeteh jim je prineslo kaj, kar je mesto zavrglo,
pa se je še dalo spraviti v denar ali v usta. Brskanje po gnijoèih odpadkih sredi rojev
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mrèesa, ki so poèeli isto, pa je bilo tudi nevarno, zato so s Petrovo pomoèjo najprej gradili
ambulanto.

Ustavili smo se pred nizko zgradbo, ki bo zaèasno prevzela vlogo cerkve, in takoj nas
je obsula pisana množica. Obkrožili so nas otroci, pozdravljali njihovi starši. Druga maša
tisto nedeljo je bila enako prisrèna kot prva. 

Potem me je Bazil spet oddal v mojem hotelèku. Bližali so se božièni prazniki in Bazil
si je požvižgaval Sveto noè, kadar ni klepetal z mano. Ob pripeki pa si je bilo težko
predstavljati bližino božièa, ki ga povezujemo s snegom, mrazom in okrašenimi
smreèicami. 

Drugi dan in vse naslednje dni je Peter s prijatelji nadaljeval z zidanjem, madagaskarski 
politiki in nasprotni politiki pa z razpravljanjem, kako bi poveèali blagostanje v deželi, ki je 
imela enega najnižjih dohodkov na prebivalca v vsej Afriki. Politike so obdajale množice
poslušalcev, zato so s svojimi shodi in zborovanji zasedali glavne mestne ulice in trge. Ob
takih prilikah nismo mogli niti do univerze, kjer je tekel teèaj. Vèasih so nas vozili iz mesta
in naokoli, vèasih pa smo razglasili praznik in upali, da ga nadomestimo v soboto ali v
nedeljo. 

Tekli so tedni in zaželel sem si, da bi si osvežil slovenšèino. Po konèanem delu sem se
po bližnjici po grebenu hriba odkorakal poklepetat s Petrom. Petra ni bilo, paè pa sem
naletel na enega od slovenskih misijonarjev, ki se je tedaj mudil v glavnem mestu. Morda
mu je bilo ime Lojze, morda pa kako drugaèe. Ribarjenje po teminah spomina je kaj varljiva 
zadeva. Èe še tako vneto pomakaš vanj trnek, se nanj le poredkoma ujame pravo ime.
Èeprav je bil klepet prijeten, je bilo treba misliti na povratek. Prijazno so se ponudili, da me 
peljejo. Tako ali tako bi oddali po poti še redovnico. Spustili smo se torej po klancu navzdol 
mimo velikega poslopja, ki je nosilo naslov Pasteurjev inštitut. Pod klancem je redovnica
izstopila in sklenil sem, da se odreèem nadaljnemu prevozu tudi sam. 

Izgubljen v temni noèi
Pogled na nebo s èrnimi oblaki ni obetal niè dobrega in sonce je bilo videti utrujeno od

dolge prehojene poti prek neba, a po mesecu in pol na Madagaskarju sem si domišljal, da
sem strokovnjak za tamkajšnje vreme. Razen tega sem s fakultete, kjer šolamo
vremenoslovce... Odklonil sem nadaljnji prevoz in odkorakal. 

Najèrnejši oblak, ki je že preplul mesto in mene, se je nenadoma ustavil, nekoliko
razmišljal, potem pa se je zaèel vraèati. Vse je kazalo, da se je želel olajšati natanko nad
mestom, a je na to pozabil. Deževalo je v curkih in ne v posameznih kapljah. Da bi oblak, ki 
je povsem zastrl nebo, videl, kaj se dogaja pod njim, si je svetil z bliski. Cestne svetilke so
ugotovile, da ne zmorejo tekmovanja, zato so ponižno ugasnile. 

Pravoèasno sem se stisnil pod širok balkon in èakal. Sonce je medtem zašlo in
zavladala je èrna tema kot se za trope spodobi 

Slednjiè je dežja zmanjkalo, zmanjkalo pa je tudi nebesne sveèave, sonène in
elektriène. Kako domov? Sledil sem cesti, ki se je nekaj èasa vedla kot da ve, kam je
namenjena. Brodil sem po vodi, kar je bil znak, da še nisem prišel do hriba, ki bi ga moral
prelesti, da bi se znašel v znanem okolju. Potem je celo cesta postajala negotova. Zavijala je 
v desno, pa pokukala spet v levo, hkrati pa je na poizvedovanje pošiljala drobnejše ulice.
Morda bi koga povprašal za pot? Domaèini so bili boljši poznavalci vremena od mene. Le
poredkoma sem koga sreèal, veèina se jih je že davno prej spravila na varno. Sicer pa nisem 
obvladal malgašèine in celo v slovenšèini ne bi znal vprašati za pot. V glavi sem sicer
prenašal zemljevid èetrtine mesta, vendar ni bilo na zemljevidu nobenih napisov. Slednjiè
sem po dolgem tavanju zašel v obljudenejši del mesta. Precej radovednežev je namreè
obèudovalo ruševine balkona, ki mu ni prizanesla nevihta. Potem se je na moji desni pojavil 
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železniški tir in me privedel do železniške postaje. Postaja je bila sicer daleè od moje
predvidene poti domov, ampak spadala je na rob mojega zemljevida. Vraèal sem se v
obièajno življenje. Voda je odtekla iz copat, z roba mojih hlaè je nehalo kapljati in srajca se
je hitro sušila. Po nadaljnjih štiridesetih minutah sem bil doma in celo brez preoblaèenja
nared za veèerjo. Ravno prav, da so mi še na televiziji v jedilnici vnoviè postregli z
odpadlim balkonom. Odtlej si nisem veè domišljal, da sem strokovnjak za malgaško vreme,
izkazalo pa se je, da se spoznam na trdne balkone.

Teèaj se bliža koncu
Pred koncem teèaja me je èakala nehvaležna naloga. Treba je bilo napisati poroèilo o

poteku teèaju, obenem pa oceniti napredek udeležencev. Pri tem ni bilo pomembno,
kolikšno je konèno znanje teèajnikov, ampak koliko so se zmožni nauèiti. To je bilo
predvsem odvisno od njihove želje po znanju in od njihovega besednega zaklada, ki naj bi
štel vsaj tisoè angleških besed. Zato se je IAEA izogibala uèiteljem, ki jim je bila
anglešèina materin jezik in ki bi uporabljali drugi ali celo tretji tisoè besed. Najvažnejša pa
je bila želja udeležencev, da se èim veè nauèe. Pohval ni težko pisati, teže je kaj pograjati.
Spominjam se ocene, ki sem jo prisodil nekemu Severoafrièanu.

»Jezik kar dobro obvlada, a je neaktiven. Le èe ga moèno pritisneš, zmore veliko. Žal
zaseda doma položaj, kjer ga nihèe ne pritiska, ampak naj bi on pritiskal druge.«

Druga skrajnost so bili teèajniki, ki so se za vsako ceno hoteli izkazati.
Eden med njimi je bil Mongol Bajar. Pri delu v laboratoriju, ki smo mu posveèali

veliko èasa, je uspel napraviti tri neumnosti še preden sem ga prviè obiskal. Veèkrat se mi
je pridružil pri pohodih po Antananarivi in hotel biti vsaj deset metrov pred mano. Vedno
pa mu je uspelo zgrešiti pot, tako da se je moral vraèati. Njegova ocena se je zakljuèevala z
ugotovitvijo »Better runner than thinker -Boljši tekaè kot mislec.«

Z Aligatorjem na potep 
Naneslo je, da se je proti koncu tedna vsedel na koledar še praznik. Na Madagaskar ne

prideš vsak dan, zato je bilo vredno izkoristiti priliko in se odpraviti na razgledovanje.
Antananarivo je v notranjosti dežele, torej si utrimo pot do morja. Veèina teèajnikov je
želela varèevati, vendar se nas je le nabralo za kombi: trije premožnejši teèajniki, oba
asistenta in jaz Urugvajec Rodolfo je obiskal nekaj turistiènih agencij in se slednjiè odloèil
za eno. V petek zjutraj se je pred našim hotelèkom ustavil bel kombi z napisom
ALIGATOR TOURS. Prtljage nismo imeli dosti. Èe priletiš na dvomeseèni teèaj s
šestkilogramsko potovalko, potem to znese deset dekagramov prtljage na dan, pravi sklepni
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raèun. Res pa je, da potrebuješ zobno šèetko vsak dan celo in ne le nekaj šèetin in èe ti je do 
glavnika, ti tudi dvajsetina njegovih zob ne bo krotila neubogljivih las tri dni. Zato je moja
prtljaga tehtala skoro kilogram.

Štiristošestdeset kilometrov je na Madagaskarju precej veè kot natanko toliko
kilometrov v Evropi, èeprav je bila cesta mimo Pasteurjevega inštituta in dalje vsaj v
zaèetku zelo obetajoèa. Sploh so nam cesto v Toamasino pohvalili kot najboljšo cesto na
vesoljnem otoku. 

Potem se je cesta hotela še izboljšati, a smo bili za to prezgodnji. Po dolgem odseku se
je sprehajalo nekaj buldožerjev in jo spreminjalo v bojišèe. Èez nekaj èasa je bilo bojišèa
konec, a je cesta še vedno bolehala. Vlaèili smo se prek jarkov, poskakovali na štrleèih
kamnih in poskušali doseèi vsaj del hitrosti, ki bi je ne smeli preseèi. Nazadnje je cesta
zavila v hribe in proslavila svoje vstajenje z asfaltno obleko. Toda za Yokija je bilo to že
prepozno. Yoki je prišel k nam iz Pekinga. Tam se je prevažal vsak dan v službo in nazaj z
biciklom. Zelo rad nam je pokazal, kako se pelje in se pozdravlja s prijatelji, ki jih sreèuje.
Bil je imeniten igralec in nas je vedno spravljal v smeh s svojimi novimi in svežimi
domisleki. Prizor, kako se je v antananarivskem živalskem vrtu razgovarjal z opico, bi bil
vreden Shakespeareja. Brez njega bi bili veèeri v našem polhotelu temaèni. 

Žal madagaskarska cesta ni bila Peking. Yoki je izgubljal barvo, nasmešek in besede.
Pred nami je vidno ugašal. Pravoèasno smo ustavili, Yoki pa je omahnil iz kombija in
pobrizgal rob ceste. Pretvarjali smo se, da smo ustavili zaradi ogleda zanimive okolice,
ampak Yokiju naša obzirnost ni dosti pomagala. Pridružil se mu je celo Rodolfo, ki se je
zdel vsaj doslej zdrav. Privošèili smo si daljši odmor in razmišljali, kako prevoziti
preostalih 350 kilometrov. Posvetoval sem se s svojo popotno lekarno, opremljeno za precej 
hujše primere. Antibiotiki, antihistaminiki, antipiretiki... V vogalu sem zagledal rdeèerjavo
dražejo. Spazmocibalgin, ki pomaga pri napadih ledviènih kamnov, je. Èe pomiri ledvice, bi 
se utegnil njegov blažilni vpliv raztezati tudi v okolico. Od ledvic do želodca namreè ni
posebno daleè. Yoki in Rodolfo sta se strinjala, da preskusimo novo metodo, pri kateri bosta 
najbrž prespala preostanek poti. Razdelil sem torej dražejo na dvoje in vsak je pogoltnil
svojo polovico. Uèinek sicer ni bil takojšen, zato pa trajnejši. 

Res pa je, da Yoki in Rodoflo nista dosti zamudila. Najprej smo se znašli nad plameni,
ki so lizali poboèje pod nami. Potem je gorelo nad nami. Potopili smo se v gost dim in
vozili po njem še nekaj deset kilometrov. Seznanili smo se namreè s prakmetovanjem.
Domaèini podtaknejo nekje v gozdu ogenj. Potem zgori kar paè zgori. V pepel vtaknejo
razlièna semena in èez nekaj mesecev poberejo pridelke. Po nekaj letih nove poljske
površine ne rode veè in potreben je nov požig kje drugje. Požgana poboèja so odslej moèno
ranljiva. Nalivi odneso prst in pepel v doline in pokaže se kamnito lice. Menda so tako
pospravili že precejšen del hribovja. Ni vedno le napredek tisti, ki unièuje naravo, vselej pa
je kriv èlovek. 

Dima in hribovja je slednjiè konec. Po ravnini vozimo skozi redko posejana naselja.
Vsak kvadratni kilometer naseljuje štirikrat manj ljudi kot v Sloveniji. Pot do Toamasine je
dolga. Dosegli smo jo zveèer. Šofer je vedel za prelep hotelèek na robu mesta, a ga je
praznik napolnil že pred našim prihodom. Praznik pa je napolnil tudi mesto. Po daljšem
prevažanju smo nekje odkrili štiri proste postelje, vsekakor premalo za sedem zaspanih
glav. Nekje dalje so nam ponujali poslednji dve sobi: enoposteljno in dvoposteljno. Takoj
smo ju rezervirali in šli zasest prve štiri postelje. Imeli smo sreèo, saj jih medtem še niso
oddali. Tako je naša odprava prespala noè razdeljena. 

Èe se voziš do morja 460 kilometrov, bi se v njem rad okopal. Toamasina tega ni
dovoljevala. Potrebuješ namreè koralni greben, ki te varuje pred morskimi psi. Odpeljali
smo se ga iskat in pripeljali do reke, prek katere je vodil ozek most. Izkazalo se je, da smo
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zanj preširoki. »Ni pravièno,« se je pritoževal dobro naspani Rodolfo. »To je rasna
diskriminacija. Saj je marsikdo še širši od nas.« Ozrli smo se naokoli. Na našem bregu reke
se je od mostu oddaljeval tovornjak. Malo više smo opazili brod in z njegovo pomoèjo
premagali reko po polurnem predahu. Potem ni bilo veè ovir do našega cilja. S slabe ceste
smo zavili na kolovoz in se kmalu ustavili pri turistiènem naselju, kjer ni manjkalo postelj.

Po tolikšnem trudu smo si težko priborjeno morje temeljito izkoristili. Sam sem na
plitvinah za koralnim grebenom pošteno nasedel. Poèakati bi moral plimo...

Šele popoldno smo si našli imeniten zaliv s pravljièno pešèeno plažo in se temeljito
naplavali. Šafik, kot državljan bolj suhe dežele, si je našel posebno zabavo. S palico je risal
po mivki elektronske naèrte. Ker mu je vsak peti val naèrte zalil in jih pobrisal, mu dela ni
zmanjkalo do veèera.

Pešèena plaža se je do veèera razširila tudi v naše postelje, a nas ni posebno motila po
tegobah prejšnje noèi.

Celodnevni povratek v Antananarivo me je popolnoma utrdil v preprièanju, da je
Madagaskar res velik.

Kaj vse premore Madagaskar?
Ena od otoških navad, o kateri so me pouèevali, a mi pri njeni izvedbi k sreèi ni bilo

treba prisostvovati, je gretje kosti prednikov. Kar ostane od pokojnika, èez nekaj let
izvleèejo iz grobnice, nakuhajo hrane za vso vas in za dva dni, potem pa priredijo v družbi s 
pokojnikovimi ostanki gostijo, podobno našemu ženitovanju. Preden polože preostanke
pokojnika nazaj v grobnico, jih zavijejo v nove rjuhe, pripravljene posebej v ta namen. Po
starih pravilih naj bi kosti prednikov ogrevali sicer vsako leto, a je predrago. Veèinoma so
zadovoljili staro šego le po enkrat. 

Spodobi se, da si iz daljnih dežel prineseš spominèke, nekaj zase, nekaj za prijatelje. S
tem na Madagaskarju ni težav. Žena enega francoskih profesorjev, ki so se tam ustavili za
nekaj let, si je pridobila kar bogato znanje o dragih in poldragih kamnih in ga je bila
pripravljena deliti z nami. Odpeljala nas je na trg na obrobju mesta, ki je namenjen
predvsem trgovanju s spominki. Trg je bogato založen z vsemi mogoèimi minerali in
brušenimi poldragimi kamni. Madagaskar je znan po kamnu citrinu, ki pa nima veliko zveze 
s citronami. To so ugotovili že Francozi, ki ga zato raje imenujejo konjak zaradi znaèilne
barve. Nakupovanje nam je prineslo veliko zabave. Šafik je užival, ko je kupoval pisane
blešèeèe kamenèke. Sam sem užival, ko sem opazoval Šafikova pogajanja. Kot Arabec je
bil pri pogajanjih mojster vseh mojstrov. Teèajniki so uživali, ko so si po povratku v
hotelèek razkazovali darila, s katerimi bodo razveseljevali svoje žene ali dekleta. Najbolj pa 
je bil zanimiv sprehod po samem trgu, kjer si sreèal vsemogoèe obraze. Tudi sam sem
nakupil nekaj pisane robe in si dal na papirèke napisati imena kamnov. Žal ne vem veè, kam 
smo vse skupaj vtaknili po povratku domov. Lahko se le zanašam na bistroumne arheologe
naslednjih pokolenj, ki utegnejo kaj odkriti.

Uradni zakljuèek teèaja v sredo dopoldne je bil enako slovesen kot odpiranje. V
Antananarivo je kot uradni predstavnik IAEA priletel prijatelj Herbert Kaufman, ki naj bi
tudi poskrbel za prevoz opreme v Jakarto, kjer naj bi tekel naslednji teèaj te vrste. Kot
direktor teèaja je govoril Adrianbololona, Herbert je zastopal IAEA, teèaj in vlogo
Madagaskarja je poudaril sam predsednik države in tudi sam sem minuto in šestnajst sekund 
hvalil teèaj in gostitelje.

Naslednji dan sva se naslovnici antanarivskega dnevnika pojavila celo midva s
Herbertom, kako korakava po stopnicah v dvorano, kjer je tekla zakljuèna slovesnost. Napis 
spodaj je pojasnjeval, da je IAEA izbrala Madagaskar, ki je baje za kaj takega
najprimernejša država v vsej Afriki.
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Raj v hotelu
Ob koncu teèaja je ostalo direktorju teèaja Adrianbololonu še nekaj denarja, zato smo

imeli popoldansko podelitev sprièeval kar v tamkajšnjem petzvezdnem Hiltonu, ali
Intercontinentalu. Predstavnik teèajnikov Steve iz Nairobija, ki je prevzel besedo, je bil
oèitno prevzet od mojega dopoldanskega govora. Razširil ga je na pet minut. Potem smo
uživali dobrote z obloženih miz in klepetali. Direktorju teèaja bi najbrž prijalo tudi nekaj
pohvale iz mojih ust, zato mi je prignal šefa dvorane in povprašal, kakšen se mi zdi sprejem.

»Kot v raju,« sem rekel. Kratek odgovor pa ju ni zadovoljil. Želela sta veè. Zato sem se 
lotil pojasnjevanja. 

»Adam in Eva sta se imela v raju imenitno, le jablana jima je bila prepovedana. Tako
pa je tudi tukaj.« In je bilo res. Nekje sredi dvorane je stala miza, ki jo je krasil stožec
umetniško naloženih jabolk. Do te mize pa ni bilo mogoèe, ker je bila obdana s kvadratnim
zidom stikajoèih se miz z drugimi dobrotami. Direktor in šef sta se spogledala. Šef je
pomignil enemu izmed natakarjev in prehod do drevesa spoznanja se je odprl. 

Vzel sem jabolko, ugriznil vanj in odprle so se mi oèi, ko mi je potegnilo skupaj usta.
Jabolko sploh ni bilo dobro. Da bi koga osreèilo, mu je manjkalo nekaj tednov. A vendarle
je Bajar, naš teèajnik iz Mongolije, ki do tedaj jabolk sploh ni poznal, z vidnim užitkom
pogoltnil naslednje jabolko. Kmalu potem smo bili izgnani iz raja. 

Moj prispevek k razvoju zdravstva
Teèaj na Madagaskarju je bil vsaj zame nekaj dni predolg. Po kosteh me je bolelo,

slabo sem se poèutil in èe sem pobožal termometer, je živo srebro pobegnilo nad rdeèo
piko. »Pomagajmo živemu srebru,« sem rekel in zlezel v petek dopoldne na ravno streho
svojega hotelèka. S tem sem prišel soncu nekoliko bliže, hkrati pa mu tudi na široko odprl
pot do sebe. Metoda, ki sem jo nameraval preskusiti, je temeljila na izkušnjah pri kuhanju
fižola, ki ga vreš, recimo dve uri. Èe pa ga vtakneš v lonec pod tolikšnim pritiskom, da
zrase temperatura na 130 stopinj, je kuhanje opravljeno v 23 minutah. Zakaj ne bi pri
povišani temperaturi hitreje skuhal bakterije ali pa viruse? Predvideval sem, naj bi se
pokazala zdravilna moè sonca po dveh urah. In se je. Sicer sem zmogel pot do sobe in
postelje, ampak teklo je od mene, hkrati pa treslo, da sem komaj povprašal termometer, kaj
meni. Blešèeèi trak se je ustavil pri 104 stopinjah. K sreèi so bile stopinje Fahrenheitove,
sicer bi izparel. Nisem vedel, koliko bi rekel Celzius, le to mi je bilo jasno, da je precej
preveè.

Naslednje jutro naj bi odletel do Johanesburga ter naprej na Dunaj, zato so se prihajali
teèajniki poslavljat. Ker sam tega nisem veè zmogel, so mi prelivali vsebino omare v
potovalko. Herberta je zaskrbelo in predal mi je vso svojo zalogo atipiretikov in
analgetikov. Po šklepetajoèi noèi so me vložili v avto, ki me je prepeljal do letališèa. Vedno 
nasmejani Yoki je imel sorodnika na Dunaju, zato se je vraèal skupaj z mano.

Adrianbololona je bil vpliven mož. Ko smo se ustavili na letališèu, nas je èakal eden od 
uradnikov Združenih narodov. Z Yokijem sva predala potne liste in karte, potem so naju
odvedli v èakalnico za ugledne goste. Èez nekaj èasa so naju pobrali in pospremili do letala. 
Nihèe ni preverjal, èe ustrezam svojemu potnemu listu. Morda to niti ni bilo slabo.
Vprašanje bi bilo, èe bi prepoznali moje ruševine kot moža, ki se prijazno smehlja iz
modro-zlatega potnega lista. Štiri ure in dva aspirina do Johanesburga, nato osem ura
èakanja na naslednji let in štirje debeli andoli, nazadnje deseturni polet do Dunaja in pet
zajetnih analginov. Ob sedmih zjutraj, ko naj bi pristali na Schwechatu, se je temperatura
spustila na -10oC. Seveda zunaj, za svojo nisem vedel. Teèaj je bil dolg, zato sem bil še
poletno obleèen. Zdrav bi zdržal potrebne skoke bodisi v taksi, avtobus ali U-Bahn, v
stanju, kot sem bil, pa me je stresla že misel na kaj takega. Telefoniral sem Jožetu, se
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poslovil od Yokija in poèakal na toplem. Ob nedeljskih zimskih jutrih Dunajèani še spe,
zato nisem èakal dolgo. Jože me je zavil v kožuh, prestavil v ogreti avto in odpeljal domov.
Tam smo poèakali do desetih, da je zimsko sonce uveljavilo svojo moè. Jože me je prepeljal 
do sedeža IAEA onkraj Donave, kjer me je vdano èakal moj avto. Tudi njega se je že
lotevalo domotožje, zato je takoj vžgal in me po petih urah pripeljal domov. Doma sem
pomeril temperaturo. Termometer je kazal 36,5oC. Šel sem spat, prespal petnajst ur in se
zbudil zdrav. Vseeno metode ne bi splošno priporoèal. Je precej naporna, da ne reèem
boleèa. Vsekakor bi jo bilo potrebno statistièno preveriti, hkrati pa opraviti vzporedne
preskuse brez sonèenja na strehi. O vsem bi se bilo potrebno posvetovati z zdravnikom ali
farmacevtom, kot nas pouèujejo prek televizije. Morda bi bilo mogoèe iz raziskave celo
iztržiti doktorat.

Kostarika

“V San Jose bi rad,” sem oznanil svoje želje prijazni gospe v ljubljanski Swissairovi
poslovalnici.

»V katerega? Mednarodnih letališè s tem imenom je natanko pet,« me je opomnila
gospa.

IAEA me je tokrat pošiljala v Kostariko.V Kostariko je daleè. Izbrala sva Swissairov
let iz Zuericha do Atlante, nadaljevanje do Miamija, potem pa naprej do San Joseja, kot je
ime glavnemu mestu .

V tistih èasih smo za pot prek Združenih držav potrebovali še vizo. Šel sem ponjo, pa
še malo poklepetal z uradnikom. Dober glas, ki seže v deveto vas, je prišel tudi do
Ljubljane. David W. Ball je oèitno poznal Kostariko, saj je rekel: “ Lepa dežela.”

“Bomo videli,” sem odvrnil. “Ko se vrnem, pridem povedat.” 
Veèina letov iz Evrope v Ameriko zaèenja okoli ene popoldne. Tako je bilo tudi z

mojim. Odletel sem s Klotena, potem pa smo lovili sonce in se precej pozno popoldne
ustavili v Atlanti. Treba bo najti pot v mesto in Swissotel, kjer sem imel rezervirano sobo.
Ker bi se tudi vraèal prek Atlante, kjer bi imel precej malo èasa za prestop na drugo letalo,
se mi je zdelo pametno, èe se po letališèu nekoliko razgledam. Tako imenovani terminali so
bili lepo povezani drug z drugim, nikjer pa nisem našel poti ven, na plano. Spušèal sem se
po stopnicah v podzemlja, plezal spet na drugi strani navzgor, našel pot k letalom, nikjer pa
nisem zasledil napisa EXIT ali TO CITY ali kaj podobnega. Noben od hodnikov tudi ni
premogel okna, da bi s pomoèjo sonca razvozlal strani neba.

Nazadnje so me napotili na terminal z imenom T – morda je pomenil tera - in tam mi je 
zasijalo izgubljeno atlantsko sonce. Potem je spet vse teklo. 

Naslednji dan sem na letališèu v Miamiju poklepetal s Èehom, ki se je po prvem obisku 
Kostarike zaljubil vanjo in se tam naselil. Tokrat se je vraèal z obiska stare domovine. Vse
je kazalo, da se bo Kostarika priljubila tudi meni. Odleteli smo in kmalu preleteli Kubo, kjer 
sem pomahal staremu prijatelju Fidelu, ki pa me ni opazil. Še prek Kajmanskih otokov,
potem pa bomo dosegli celino. Kostarika meji kar na dva oceana, na Atlantik in Pacifik,
vmes pa je še dovolj prostora za gorato deželo, ki se vzpenja nekaj tisoè metrov nad morje.
Premore tudi vrsto bolj ali manj kadeèih se ognjenikov, zraven pa spadajo seveda tudi
potresi. Obmorski del dežele je rezerviran za pragozd. Prav je, da Kostarièane pohvalimo,
saj jim je uspelo vse našteto spraviti v deželo, ki je le dva in polkrat veèja od Slovenije.
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Rešilni gol 
Popoldne smo pristali v San Joseju. Z roèno prtljago sem bil prvi pri obmejni kontroli.

Tam se je zataknilo. Policaj je odprl moj potni list in poiskal vizo, ki naj bi mi odprla vrata.
Potem je vzel droban listek in zaèel nekaj iskati.

“Ne najdem Slovenije. Ne moreš v Kostariko.”
Tudi sam sem se zazrl v listek z množico držav. “Slovenija je v španšèini Eslovenia.

Poglejva še pod E.”
Iskala sva skupaj, a tudi Eslovenije nisva našla. Èe bi bil Jugoslovan, ne bi bilo težav, a 

je že davno minil èas, ko smo se lahko posluževali obojih potnih listov. Tokrat mi Dunaj ni
naklonil potnega lista Združenih narodov, imel pa sem kar ugledno vizo. Skupaj s policajem 
sva se lotila ponovnega branja. 

Potujem kot Oficial de las Naciones Unidas (uslužbenec Združenih narodov).
Vrsta vise je bila oznaèena kot Visa oficial.
Izdana je bila iz prijaznosti - de cortesia
Tako sva s policajem igrala odprti poker: njegov listek proti moji vizi. Razplet je bil

nenavaden. Policaj je namreè zmogel dva posla hkrati. Pregledoval je moj potni list, hkrati
pa zavzeto sledil prenosu nogometne tekme. Naenkrat je njemu ljubo moštvo doseglo gol.
Pokazalo se je, da šport odpira meje. Lopez Vargas se je raznežil, pritisnil svoj žig prek
moje vize in mi dovolil vstop v Kostariko. 

In zadnji bodo prvi, piše nekje v svetem pismu. Ko se vrstni red zamenja, postanejo
prvi zadnji. To je imelo tudi dobro stran. Bil sem edini, ki je stopal iz letališkega poslopja in 
Luzma je bila edina, ki je še nekoga èakala. Ne bi se mogla zgrešiti, tudi èe bi hotela. Sicer
pa je Luzmo celo v množici težko zgrešiti…

Dobra vila Luzma
Luzmo mi je prijatelj, ki je že nekajkrat obiskal Kostariko, opisal kot prijazno in obilno 

damo, ki je šla nekoliko prej v pokoj, da bi lahko skrbela za bolno mater. Obilnosti skoro
nisem opazil, ker me je prišla iskat z ogromnim terencem, v katerega sva oba kar poniknila.
Na kratki vožnji do mesta sva sreèevala avtomobile, iz katerih so mahali z zastavami dveh
vrst. 

“V nedeljo bo nogometna tekma,” me je pouèevala Luzma. “Zastave pripadajo
tekmujoèima kluboma.” Oèitno so privrženci obeh nastopajoèih klubov že vnaprej vadili
vrline, ki jih bodo potrebovali v nedeljo. Kaže, da je v Kostariki nogomet pomemben del
narodne kulture, saj mi je celo omogoèil vstop v deželo kljub pomanjkanju Eslovenije na
policajevem spisku. 

Potem sta pozno kosilo oziroma zgodnja veèerja in pivo naredila svoje. Luzma me je
spravila v blok apartmajev in San Jose je izgineval v mrak. Apartma je bil prijetna
sprememba, ker si bom kuhal sam. Po letih restavracij se sprememba prileže.

Naslednji dan je prišla pome Luzma in me spravila do laboratorija, ki ni bil posebno
daleè. Seznanil sem se z bodoèimi sodelavci in obžaloval, da se nisem lotil španšèine že
davno prej. Rentgen – to je bila ena od nalog – jim bom sicer popravil, a popravljanja
rentgena najbrž ne bom mogel prenesti tudi nanje. Dan je minil hitro in Luzma me je
pospremila domov, spotoma pa mi je pokazala še Supermercado, kjer se bom lahko zalagal
s hrano. Nabral sem si košaro dobrot, vsaj tako sem menil. Našel sem vložene palmove
poganjke in dodal še avokado, ki pa me je spremljal le do blagajne. Blagajnièarka je namreè 
prijela moj avokado previdno z dvema prstoma in ga vrgla v koš. S preostalo izbiro je,
hvala Bogu, soglašala. 

Naslednje jutro sem brez težav našel inštitut, a je bil zaklenjen. Sedel sem na zelenem
poboèju nad zgradbo in opazoval nebo, ki je bilo še èudovito modro, ko sem vstal, potem pa 
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se je na njem belilo vse veè oblakov, ki so ovijali bližnje vrhove. Bo še pred dežjem prišel
kdo, da me spusti v laboratorij? Sonce je pripekalo in oblaki so se gostili. Šele po enournem 
èakanju so se prikazali prvi uslužbenci. Podobno se mi je dogajalo tudi dan kasneje. So
morda Kostarièani v sorodstvu s Sudanci? Šele zveèer ob televizijskem dnevniku, ki ga
seveda nisem razumel, sem odkril skrivnost. Od Miamija do Kostarike bi moral zavrteti
kazalce še za uro nazaj. Poslej sem bil pred zgradbo sicer še vedno prvi, le uro èakanja sem
si prihranil.

Prve tri dni sem si delil majhen bazen s stanovalcem sosednjega apartmaja. Ostali so
bili namreè prazni. Delitev ni bila povsem enakopravna. Sam sem plaval, dva zamaha tja in
spet dva nazaj, sosed pa je gledal. Kmalu naju je oba premagala radovednost. Stanovalec je
bil mlad zdravnik, ki je doštudiral v Iranu, potem pa ušel iz dežele v Združene države, kjer
je moral ponovno dokazovati svojo zdravniško izvedenost. Tokrat je v Kostariki užival svoj 
dopust. Spoprijateljila sva se in veèkrat sem ga povabil na lastnoroèno skuhano veèerjo. Po
treh dneh se je zdravnik navelièal bodisi mojih veèerij, bodisi San Joseja in odslej sem sam
kraljeval nad vsemi apartmaji. 

Žal prgišèe fizike
V rentgenu smo zamenjali pokvarjeni merilnik pretoka. Rentgensko cev je potrebno

hladiti, sicer bi se pokvarila. Za to poskrbi èrpalka, ki poganja vodo okoli cevi, pa spet
nazaj. Voda je sicer lepo krožila, a je pokvarjeni merilnik tajil pretok. Zašèitna elektronika
je verjela merilniku in ni dopušèala, da bi na cev prikljuèili visoko napetost, potrebno za
delovanje. Ampak kljub novemu merilniku naprava ni delovala, kar tako ali tako
predvidevajo Murphijevi zakoni. Vse skupaj smo ponovno razdrli in umerili merilnik
pretoka. Lenoba je kazal manjši pretok od tistega, s katerim je èrpalka polnila vedro. Zdaj
sreèen konec ni bil veè daleè. Zašèitni elektroniki smo zatrdili, da naj verjame nam in ne
merilniku. Elektronika se je dala preprièati. Zlasti zadovoljna pa je bila Luzma, ki se je
vrsto let ukvarjala z rentgensko fluorescenèno analizo in uporabljala rentgen kot glavno
orodje. Ko je rentgen odpovedal, ni veè mogla prenašati svojega bogatega znanja na mlajše
sodelavce. 

Rentgenska fluorescenèna analiza pride prav kemikom. Ti so nekdaj kuhali, izparevali,
titrirali, nevtralizirali, tehtali, precejali, pa morda še kaj, èe so hoteli odgovoriti na
vprašanje, kateri kemijski elementi in v kakšnem razmerju sestavljajo neznano snov. Danes
je pot do odgovora krajša. Na neznani vzorec posvetiš z moènim rentgenom in prestrezaš
nevidno sevanje, ki ga vraèa vzorec. Vsak kemijski element izdaja svojo prisotnost z
znaèilnim sevanjem. Izdatnost sevanja je sorazmerna množini elementa v vzorcu. 

Spominjam se zgodbe iz Mongolije. Mongoli so imeli bogat rudnik bakrene rude, ki so
jo prodajali Rusom. Ko je Mongole IAEA seznanila z rentgensko fluorescenèno analizo in
jim priskrbela opremo zanjo, so ti vtikali iz radovednosti pod rentgen vse mogoèe. V svoji
bakreni rudi so odkrili znatne primesi srebra. Srebro, ki so ga Rusi pridobili iz bakrene rude, 
je pokrilo ceno bakrene rude in tako so imeli Rusi baker zastonj. Ne vem sicer, koliko je
odkritje izboljšalo bratske odnose med treznimi Mongoli in Rusi - za pijane Mongole že
vemo, da ne ljubijo Rusov – ampak v Kostariki popravljeni rentgen je utrdil bratstvo med
Luzmo in menoj.

“Bi se popeljala po okolici San Joseja?” je v petek povprašala zadovoljna Luzma. “Pote 
bi prišla jutri okoli desetih. Za mamo bo skrbela prijateljica.”

Izlet brez zdravilne vode
Kadarkoli sem lahko pobegnil iz kateregakoli mesta, je bil zame praznik, torej bo

praznik tudi jutri. Luzmo sem prièakal kar pri vratih. 
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Mesto se je redèilo in vse veè je bilo zelenja. Prviè sva se ustavila pri lepi cerkvici, ki
je slovela po vrelcu poleg. Èe si se spustil po stopnicah v globel in se napil iz vrelca, ti je
èudodelna voda pozdravila vse bolezni in tegobe. Midva sva se poèutila dovolj zdrava, da
se pivcem nisva pridružila. 

Pot naju je peljala dalje po deželi in skozi redko posejana naselja. Kostarika je dežela
ognjenikov in potresov. Luzma me je vozila mimo zidov, ki naj bi bili cerkev. 

“Kdaj pa se je tole podrlo?” me je zanimalo.
“Sploh se ni. Ko so se lotili zidave, je bil moèan potres. Zakaj bi zidali dalje, so se

vprašali graditelji. Tako ali tako se bo prej ali slej podrlo. In tako štrlijo nedozidane stene
proti nebu.”

Slednjiè se je cesta odloèila, da se vzpne. Modro nebo je postajalo modrejše.
Vsenaokoli so sijale barve bujnega rastlinja kljub znatni nadmorski višini. Smo paè bliže
ravniku…

Vrhovi okoli naju so se zavijali v kopaste blešèeèe bele oblake. Ti so se vrtinèili in si
prizadevali, da bi si prisvojili èim veè neba dokler ne bi nazadnje proglasili Združenega
oblaènega kraljestva. Veter, ki se je dvigal po osonèenih poboèjih, je oblake vztrajno
zavraèal. Izid bitke je bil zaenkrat še negotov. V kamero sem skušal ujeti èim veè lepote, ki
naju je obdajala. 

Spustila sva se v široko dolino in se ustavila pri cerkvi, ki ni skrivala svojih let. 

“Tole je prva cerkev, ki so jo postavili še španski zavojevalcu, “ je pojasnjevala Luzma. 
Ko sva pokukala skozi široka vrata, sva zagledala nad sabo sicer modro nebo, a so visoke
stene še po mnogih stoletjih sestavljale neomajen èetverokotnik. Špancem je bilo treba
priznati graditeljske sposobnosti, èeprav so ob svojih osvojitvah ponavadi precej veè podrli
kot zgradili. 

Luzma se je potem odpovedala asfaltu. Vozila me je po ozkih gorskih poteh, brez
mostov sva preèkala plitve hudornike in nazadnje sva prevozila široko reko prek viseèega
mostu, ki je bil skoro preozek za najin avto. Skratka: splaèalo se je popraviti rentgen.

Minil je teden.

Vikend pod vulkanom
“Vas lahko povabim jutri na potep po hribih?” je v petek vprašala Laila, ena od

študentk, ki so pomagale v laboratoriju. Vabilo je bilo mikavno in tako me je prišla iskat
Laila v soboto zjutraj. Poèasi sem zvedel veè. Laila je bila Italijanka, rojena v Gorici. Potem 
so dolga leta živeli v Milanu. Nekoè je naneslo, da so šli na poèitnice v Kostariko. Laili je
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je bila Kostarika neskonèno všeè. “Bi lahko ostali kar tukaj?” je zaprosila oèeta. Prodali so
vse, kar so imeli in se preselili. Oèe je postavil majhen hotel in restavracijo Pri treh svežih
picah na poboèju ognjenika Poasa, Laila pa bi bila lahko imenitna ministrica za turizem.
Upam, da so to njeno sposobnost odkrili tudi domorodci. Kjer je bilo kaj zanimivega, je
ustavila avto, da sem obèudoval in fotografiral. Prek Alajuele sva se bližala žrelu Poasa in
cesta se je strmo vijugala navzgor. 

»Zdravo, Pedro,« je pozdravila Laila, ko je ustavila pred zapornico. 
Pedro se je iz vratarske hišice zagledal v èedno dekle in mi pozabil raèunati vstopnino

za ogled parka, kjer je domoval ognjenik. Malo više sva pustila avto in se peš odpravila
naprej in èez nekaj èasa obstala pred tablo, ki je obetala pogled v žrelo vulkana. Ampak
Poas tisti dan obiskovalcem ni bil naklonjen. V žrelu in povsod naokoli je ponujal le gosto
meglo. Po lepih poteh sva torej nadaljevala raziskovanje in na vrsti tabel brala, kaj bi lahko
tam videla, èe bi sploh kaj videla. Fotografiral sem table, kaj dlje pa pogled tako ali tako ni
nesel. 

Potem sva se spet naložila v avto in odpeljala navzdol. Cesta se je spremenila v pot in
ko je umrla tudi pot, sva nadaljevala peš. Steza je vodila skozi dolino, ki se je konèala s
steno. Prek stene se je v veè slapovih prelivala voda. Menda je tam veè steza, da si lahko
slapove ogleduješ od vseh strani. Tokrat si je tudi vse steze prilastila voda. Laila, ki je
hotela izsiliti prehod, je zajela vodo v oba èevlja. Sam sem bil dva koraka za njo, zato sem
zajel vodo le v enega. Vsakakor je voda tudi odtekla iz vseh treh èevljev še preden sva se
vrnila k Trem svežim picam, kjer me je èakala veèerja in prenoèišèe.

Hotel in restavracija Pri treh svežih picah sta poleg dobre hrane in prijaznih sob
premogla tudi dva psa. Laila me je obema predstavila in takoj smo se vzljubili. Njunih imen 
sem se spominjal še naslednjih deset let, dokler mi nista izpuhteli, medtem ko sem pozabil
imena številnih prijateljev dosti prej. Res pa je, da sreèaš pri raziskovanju sveta znatno veè
ljudi kot psov. Tako lahko redka pasja sreèanja spravljaš v možganski predalèek redkih
dogodkov, ki se le poèasi polni. V predalèek prijateljev pa je priliv obilen in zato dosti težje 
izvleèeš ven pravega, kadar se potapljaš v spomine.

Tako je na primer vseh mojih pet obiskov Združenih držav prispevalo v predalèek
redkih dogodkov le enega psa. Ko smo imeli teèaj v Argonskem nacionalnem laboratoriju
nedaleè od Chicaga, nas je prijatelj Bob nekaj povabil na veèerjo v Naperwill, vendar nam
je v trenutnem pomanjkanju žene predstavil le psièka, ki je sameval doma. Psièek sam
seveda ni zmogel pripraviti veèerje, zato smo nadaljevali pot v bližnjo gostilno. Medtem, ko 
smo se naslajali ob izbiri jedi, je možganski predalèek redkih dogodkov dobil novega gosta. 
Zmanjkalo je elektrike in ni kazalo, da se bo vrnila. Štedilnika ali plina ali èesa podobnega
seveda gostilna z visoko tehnologijo ni premogla in tako smo èez pol ure vdali v usodo in se 
zadovoljili s krožniki mrzle juhe ob kateri smo prigrizovali solato. Bob si je v obupu pulil
lase. Potolažil sem ga, saj nam je ponudil nepozabno veèerjo. Mrk je bil res temeljit; vso
pot nazaj do Argonskega nacionalnega laboratorija smo prevozili v popolni temi.

Naslednji dan me je Laila vrnila v San Jose in Kostarika si je nabrala spet nekaj toèk.
Mesec se je hitro iztekal. Obljubo Davidu W. Ballu sem zato izpolnil že v Kostariki in ne
šele doma. Poslal sem mu razglednico, kamor sem napisal “You were right. Kostarika is
really charming.” Poslej sta bila v Ljubljani najmanj dva, ki sta hvalila Kostariko.

Mjanmar

Yangon je glavno mesto Mjanmara, nekdanje Burme.
Pred davnimi leti so prišli v Yangon Angleži. Bil jim je všeè, zato so vprašali, kje da

so, da bi lahko pisali domov razglednice. Domorodci so povedali, da so v Yangonu.
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Angleži, kot razgledani svetovni potniki, se s tem niso strinjali. Rekli so: »Vi ste Kitajci.
Kitajci ne znajo izreèi èrke R. Zato se vaše mesto v resnici imenuje Rangoon.« Domorodci
tedaj niso znali dovolj angleško, da bi jim pojasnili razliko med njimi in Kitajci in tako je
obveljal Rangoon. Sèasoma so tudi domorodci obvladali dovolj anglešèine, da so prosili
Angleže, èe bi šli domov. Angleži kot vljuden narod so jim z veseljem ustregli in od tedaj je 
Rangoon spet Yangon in Burma je postala Mjanmar. Zgodbi, ki so mi jo pripovedovali
Mjanmarci sami, gre verjeti. Bil sem tam, nakljuèno izbral tri domaèine in vsi trije so brez
težav ponavljali za mano rrrr.

Konèno...
Vendar pa je do mojega obiska preteklo okoli petnajst let. Toliko prej me je IAEA

ponujala Mjanmarèanom prviè, a me vojaška vlada kot neuvršèenca najbrž ni marala. Leta
so tekla in leta 1997 me je IAEA ponudila vnoviè. Tokrat je uspelo. Pravzaprav sem bil na
boljšem. Prviè bi moral ob vstopu izpolnjevati vprašalnik, ki je obsegal šest strani. Tokratni
vprašalnik je imel eno samo. 

V Yangonu me je že pred uradno državno mejo prièakoval Shwe Than, prijatelj z enega 
prejšnjih teèajev IAEA. Potnikov je bilo malo in Shwe je bil opremljen z mogoènim
papirjem. Brez vprašanj sem zdrsnil mimo obmejne policije in carine, èeprav sem nosil
nekaj opreme, namenjene misiji. Shwe me je nastanil v nekakšnem Innu, gostišèu s petimi
lepimi sobami, ki mi je nudilo tudi zajtrk. V Inn je vladalo domaèe vzdušje. Vse od treh
stopnic na vhodu je ponujalo zlošèen lesen pod. Na drugi stopnici smo gostje pušèali èevlje
in nadaljevali pot v nogavicah. Mislim pa, da se je mojim èevljem ponujala prilika
kveèjemu za razgovore v dvoje, pa še to bolj poredko. 

Èeprav je bil inštitut, kjer naj bi delal, takorekoè preko ceste, so vseeno prijazni
gostitelji najeli za ves mesec šoferja in avto. Avto je ohranil osnovno lastnost: peljal je,
nekatere manj pomembne funkcije pa so bolj ali manj odmrle. Tako z notranje strani nisem
mogel odpirati vrat in sem moral èakati šoferja, da je vsakokrat pritekel naokoli in me
osvobodil. Potem sem se nauèil spustiti okensko šipo, seèi skozi okno in se odpreti z
zunanje strani. Poslej sem se lahko sam reševal iz ogrete ploèevine. Spoznal sem še Myeja,
suhljatega mladenièa temne polti, ki je bil tedaj vodja našega laboratorija.

Za veèerje je ponavadi poskrbel Zlati zmaj, kitajska restavracija dvajset minut
pešaèenja od mojega gostišèa proti središèu mesta. Pri izbiri mi je vsakokrat pomagal bodisi 
Shwen bodisi Mye, ali kateri izmed mojih sodelavcev. Dokler naju niso postregli, sva si
kratila èas z grizljanjem kikirikija, ki so ga, pobratenega z nasekljanim èesnom v pekoèi
polivki, prinesli kot predjed. Lovljenje kikirikijevih kroglic s palièicami je bila dobra vaja
za prste, èesen pa, kot je splošno znano, bistri duha. Po treh dneh so me prištevali med
stalne goste. Natakarji so me vsak dan pogostili z veèjim obrokom kikirikija in èesna, ki
sem ga vsakokrat pospravil do konca. Želel sem namreè pokazati, da cenim njihovo skrb in
kuharsko umetnost. Ko se mi je duh dovolj razbistril, nisem veè pospravljal èesna do konca. 
To je pomagalo in obrok ni veè rasel.

Osnovna jed je bil riž, ki smo ga plemenitili z razliènimi dodatki. Najnižja stopnja je
obièajen kuhan riž. Okusnejši je pražen riž, v katerem domujejo rakci, kikirikiji in razlièna
zelenjava. Vrhunska izvedba riža je bila specialni riž. Menda so praženemu rižu dodajali še
vrsto sadja od ananasa do manga, zato smo po prvem poskusu raje ostajali pri praženem
rižu.

Hrana je bila okusna, zato nisem skoparil s pohvalami kuharjem, ki jim je natakar
pogosto odnesel poleg èestitk še nekaj èetov – mjanmarske valute. Tako so se naši
diplomatski odnosi boljšali iz dneva v dan. Dan pred mojim odhodom me je na dvorišèu
restavracije prièakovalo postrojeno vse kuhinjsko moštvo, da bi se dostojno poslovilo.
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Rana ura nad tehniko
Zjutraj sem se prhal. Èe mi je bila mrzla voda premrzla, se je bilo treba za toplo precej

truditi. V toplih krajih so obièajni pretoèni elektrièni grelniki. Ko odpreš pipo, teèe voda
prek cevi, ki jo ogreva elektrièni tok. Tak grelnik pa mora biti pameten. Vkljuèiti se sme le
tedaj, kadar je prek grelnega elementa dovolj velik vodni tok, ki sproti odnaša toploto, da se 
ne bi vse skupaj pregrelo. Moj bojler je bil še previdnejši. Poleg vodnega pretoka je
ugotavljal tudi tlak vode, ki je zagotavljal primeren pretok. 

Kadar sem torej zjutraj odpiral pipo in vkljuèil grelec, me je oblila hladna voda. Ko je
bil ventil dovolj odprt, se je vèasih vkljuèil grelec, vendar je bil pretok prevelik, da bi se
voda znatneje ogrela. Potem sem pretok zmanjševal in voda je postajala toplejša. Vendar pa 
sem si vodo delil s preostalim civiliziranim svetom. Èe je kdorkoli v hiši kjerkoli odprl
svojo pipo ali izpraznil stranišèni izplakovalnik, je vodni tlak pri meni padel. Bistremu
grelcu se je zazdelo, da bi to škodilo njegovemu zdravju, zato je gretje spet izklopil.
Pomagalo je, èe sem pravoèasno z dlanjo priprl iztok iz tuša. Toda za to je bila potrebna
izkušena dlan. Èe sem pritisnil premoèno, sem ustavil pretok in s tem izkljuèil gretje. Tlak
je bil zjutraj tako nizek, da si iztok iz odprte pipe zlahka ustavil s prstom. Nekajkrat sem
razdrl ogrevalni sistem in skušal spremeniti nastavitve, da bi omogoèale gretje tudi v
kritiènih razmerah. Navsezadnje mora izvedenec IAEA le nekaj znati. Slednjiè sem se vdal.
Zaèel sem zaèel vstajati uro prej, ko je veèina mestne vode pripadala le meni.

Myo Mint, vodja laboratorija, me je želel preprièati, da je Yangon lepo mesto in temu
namenil prvo nedeljo. Ob desetih se je ustavil najeti avto s šoferjem in Myejem pred mojim
gostišèem. Odpeljali smo se prek mestnega središèa do obrežja Yangonske reke. Na obrežju 
je vrvelo življenje. Po reki je plavala flotilja èolnov, ki so razlagali in nalagali vse mogoèe.
Ponavadi so tržnice najbarvitejši deli mest. Tukajšnje obrežje je prekašalo vsako tržnico. 

Bolj umirjena je pagoda Švegadon. Sredi mesta raste vzpetina. Na vrhu vzpetine je
množica pagod od velikih, prekritih s èistim zlatom do pritlikavih, ki bodo morda kdaj še
zrasle. Do plošèadi prideš po štirih pokritih stopnišèih. Povsod mrgoli obiskovalcev. 

Ogled smo konèevali v pisanem parku poleg pagode Švegadon. Nazadnje smo se
ustavili v delu, kjer so bile na ogled zdravilne zeli. 

»Tale pomaga pri raku,« je razlagal Mye. Kmalu sem zvedel veè. Myeju so pred dvema 
letoma odstranili rakasto ledvico. Pri rentgenskem pregledu so odkrili tudi liso v pljuèih, ki
ni obetala niè dobrega. Zdravniki so predlagali obsevanje in kemoterapijo, toda Mye in žena 
se s tem nista strinjala. 

»Lotil sem se meditacije,« je pojasnjeval Mye, »in pil trikrat na dan èaj. Naslednji
pregled èez nekaj mesecev je pokazal, da je lisa izginila.«

Myejeva meditacija me je zanimala. Kako in o èem je meditiral? 
»Sediš in ne misliš na niè drugega, kot na dihanje. Zrak vstopa skozi nos in teèe noter

in noter in noter. Ko si povsem napolniš pljuèa, zaèneš izdihovati in spet spremljaš zrak, ki
odteka.« Zveèer sem doma sam preskušal Myejevo dihanje. Postavil sem si namišljenega
opazovalca v konico nosu in prešteval prosojne molekule kisika in dušika, ki so mi
napolnjevala pljuèa prek vseh meja, dokler me niso v družbi molekul ogljikovega dioksida
spet zapušèale. Temu sem se posveèal naslednjih pet minut. Bil sem preseneèen, koliko
zraka se da spraviti v pljuèa in spet ven. Zrak s pomoèjo meditacije oèitno najde pot v vsak
najmanjši pljuèni mehurèek. Kaže, da raku, èe je res bil, prepih ni bil všeè. 

Petica si ogleduje svet in posledice
Bilo je proti veèeru. Pogledal sem na uro, ki pa tega ni hotela priznati. Kazala je pet

minut do dvanajstih. Med velikim in malim kazalcem se je zagozdila številka pet, ki se je na 
svojem stalnem naslovu oèitno dolgoèasila, pa si je hotela ogledati svet. Ko je, potiskana od 
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velikega kazalca, prepotovala pol svojega sveta, jo je ustavil mali kazalec. Vsekakor se je,
vsaj kar se tièe ure, èas ustavil. 

Japonski uri niti ne bi mogel oèitati slabosti. Zapestne ure so namenjene nošnji na levi
roki, ki pri veèini svetovnega prebivalstva zagotavlja uram razmeroma mirno življenje. Ker
sem preprièan levièar, moji uri mir in pokoj ni bil namenjen. Preostale tedne v Yangonu bi
brez ure prav lahko preživel, povratek domov z vrsto prestopanj pa bi bil manj prijeten. 

»Bi lahko kje kupil poceni uro?« sem potožil Shweju in mu pokazal ujeto številko.
»Greva v mesto. Uro ti bodo takoj popravili,« je zatrdil Shwe in me odpeljal. 
Vstopila sva v urarsko delavnico, ki je bila hodnik s stekleno pregrado. Za pregrado je

sedelo nekaj urarjev in se z lupo pred oèesi sklanjalo nad ure, pred njihovimi okenci pa so
èakali na popravila obiskovalci. S Shwejem sva se prerinila do predzadnjega okenca, kjer je 
urar ravno konèeval popravilo. Zdaj je bila na vrsti moja ura. Prsti urarja so švigali sem in
tja in po nekaj minutah mi jo je Shwe izroèil popravljeno. Pri blagajni sva poravnala raèun,
menda 60 tolarjev našega denarja.

Nekaj podobnega se je moji uri zgodilo doma že leto prej. Uro so sprejeli v popravilo v
razkošni urarski delavnici in obljubili, da bo popravljena èez tri dni. Tridnevno lepljenje
številke je bilo tokrat vredno jurja in pol. Pa se še nekateri èudijo, zakaj nam beže na vzhod
kar cela podjetja.

Mesec se je iztekal. Treba se bo ozreti naokoli za spominki. Shwe me je pospremil v
nenakšen nakupovalni center sredi mesta. Nekaj ulic s pisanimi izložbami obdaja veliko
zgradbo z razvejanimi, med seboj povezanimi ogromnimi prostori, v katerih domuje
množica stojnic. Kaže, da gre likovni umetnosti najslabše. Lepe akvarele, risbe in redkeje
olja je mogoèe kupiti kar na samih ulicah medtem ko drugi izdelki domujejo na stojnicah.
Sam sem ljubitelj dvorazsežnih spominkov, ki jih najlaže prenašaš iz kraja v kraj. Pri veliki
ponudbi se je kar težko odloèati, saj veèina slik razodeva spretno roko in ljubezen do rodne
dežele.

Yangon za sladokusce
Žal pa celo zaprti ali vsaj težko dostopni Mjanmar boleha za globalizacijo. V središèu

mesta rastejo restavracije hitre prehrane. Shwe je cenil Tokyo Fried Chicken, zato sva
veèkrat zavila v katero od njihovih okrepèevalnic. Tako je bilo tudi tokrat. Vendar pa je
Shwe domoljub, ponosen na znamenitosti svoje dežele. Ena od teh so mandalayski rezanci,
s katerimi me je pogostil že prvi teden. Žal se ne spominjam, v èem naj bi se ti rezanci
razlikovali od svojih sobratov ali bratrancev z drugaènimi imeni. 

Mesec se je iztekel in odletel sem domov.
Po dveh letih so me vnoviè povabili v Mjanmar. Veselil sem se Shweja, Mya, vseh

starih prijateljev in Zlatega zmaja. 
S Shwejem sva ga obiskala že prvi veèer. Ni se še stemnilo, zato so naju sklenili

pogostiti kar zunaj. Stemnilo se je, še preden so naju postregli. Poleg natakarjev so naju
pozdravili roji komarjev, ki so hoteli poveèerjati naju. Dobila sva veèerjo, a sva se morala
otepati komarjev. Pomožno moštvo je prineslo bakle, ki naj bi odganjale komarje. Pokazalo
se je, da so se komarji gostemu dušeèemu dimu že davno prilagodili, vsekakor pa bolj kot
midva, ki sva ga bila deležna prviè. V takih okolišèinah hrana manj tekne. Raèun je bil
dvakrat višji kot nekdaj. Morda je Zmaju medtem zrasel ugled, ali pa so nama zaraèunali
tudi dim.

Zlati zmaj je izgubil svoj èar. Nastopila je doba KanBawZa hrane. Ne vem sicer, kaj to
pomeni, ampak to je oznanjal napis nad vrati restavracije streljaj dalje od legla zmajskih
komarjev. 
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Mye je bil še vedno èil in zdrav. Morda ga je ozdravila zel, morda mu je pomagalo
meditiranje, ali pa so se rentgenologi zmotili, ko so videli liso na prvem posnetku njegovih
pljuè. Tokrat je moral na dolgo službeno potovanje, zato mi je pri veèerjah delal družbo
predvsem Shwe.

Ena od preprostih jedi, ki sem jih odkril v Yangonu, so bili opeèeni èebulni obroèki, vsi 
enakomereno rjavi in dišeèi.Ti obroèki prav lepo dopolnjujejo na vodi kuhan riž, ki je tam
osnovna jed. Ko sem poskušal ponoviti peko doma v Ljubljani, sem bil razoèaran. Obroèki
so se bodisi zasmodili, bodisi je èebulo razneslo ali pa se je povsem razpustila. Na drugem
obisku sem svoje izsledke zaupal prijatelju Win Kyawu. 

»Veš, tudi meni se obroèki niso posreèili, ko sem nekaj mesecev preživljal v Evropi in
sem si hotel potešiti z njimi domotožje,« je dejal. Kot fizika sva tako prišla do sklepa, da se
mjanmarska èebula najbrž razlikuje od evropske, saj olju ni bilo mogoèe naprtiti neuspeha. 

Druga znaèilnost mjanmarske kuharske umetnosti je fižolov pire, ki tudi oplemeniti
kuhan riž. Pred odhodom sem torej prosil Shwe Thana za recept. Navodilo je bilo prav
preprosto, dokler ni prišlo do zapleta. »In potem olupiš vsako kuhano zrno drugo za
drugim.« je rekel. V mislih sem ocenil sem svoje sposobnosti za lupljenje fižolovih zrn. Pri
svoji starosti bi si potemtakem do smrti lahko privošèil fižolov pire le nekajkrat, zato sem se 
mu odrekel. Morda bodo kdaj genetiki vzgojili zrna fižola brez ovojnice...

Spet je tekel teèaj, po teèaju pa sva se s Shwejem lotevala popravila elektronske
aparature, ki se je po dolgih letih odrekla delu na oddelku za nuklearno medicino yangonske 
Centralne bolnice.

Prepovedani obisk in podobne težave
Tudi naša teèajnica Daw Zin Win – Daw je mjanmarsko ime za gospo ali gospodièno,

medtem ko so gospodje le U – je zbolela. Menda so jo rešili žolènih kamnov in obdržali v
bolnici. Ne vem sicer, kako je prišla do njih, saj so menda med drugo svetovno vojno žolèni 
kamni izginili s spiska bolezni in Daw Win nikakor ni kazala znakov preobjedenosti.

Predlagal sem Shweju, da jo gremo obiskat in da ji prinesemo morda kaj sadja. »Ne bo šlo,« 
je odkimal Shwe. »Ti kot inozemec ne smeš na obisk v bolnico.« Morda bi lahko dobili
ustrezno dovoljenje, a bi morali obdržati ubogo Daw vsaj še mesec v bolnici, èe naj bi
doèakala naš obisk.

Sicer pa tudi mi, ponosni na svojo demokratiènost, marsikdaj nismo bili boljši. Nekoè
smo gostili na fakulteti štipendista, ki mu je IAEA naklonila trimeseèno štipendijo, potem,
ko mu je naša država zagotovila gostoljubje. Fant je dobil slovensko vizo, ki pa ni pokrila
vseh treh mesecev obljubljenega gostoljubja. Približno mesec dni pred iztekom vize sem ga
gnal na urad za tujce, da bi zaprosila za podaljšanje. Tam sva izvedela, da sta za uradni
postopek potrebna približno dva meseca in bo zato fant v Sloveniji ilegalno vsaj mesec dni.
Zahvalila sva se torej za pojasnila in se lotila novega naèrta. Poslal sem pismo primernemu
ministrstvu, pojasnil zadevo in pripomnil, da me preseneèa, da se mesto povzdiguje nad
dogovor, ki sta ga sklenili Republika Slovenija in Mednarodna agencija za atomsko
energijo.

Po treh dneh so me poklicali iz prvega urada, naj pridem s štipendistom, da mu
podaljšajo vizo in se bridko pritožili, da moje pismo ministrstvu res ni bilo potrebno. Tako
je postalo nemogoèe spet mogoèe. 

Manj sreèen konec ima naslednja zgodba. V Ljubljani je tekel medregijski teèaj
Avanced Training Course on Nuclear Electronics. Med dvajsetimi udeleženci je bila tudi
zelo èedna Kubanka Izabela, ki je imela sestrièno Dolores sreèno poroèeno v Milanu. Po
dolgih letih si je Izabela zaželela svidenja s sestrièno in je zaprosila za vizo. Na vratih
italijanskega konzulata so ji pojasnili, naj se vrne v Havano, obišèe tamkajšnje italijansko
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veleposlaništvo, vloži prošnjo in poèaka na vizo, s katero se vrne v Ljubljano, odkoder bo
brez težav nadaljevala pot do sestriène in spet nazaj. Predlagal sem ji, naj prodre v
notranjost ljubljanske italijanske trdnjave, kjer bo gotovo oèarala že prvega uporabnika
primerne štampiljke. Žal ji prodor ni uspel. Tako so bili Italijani ob lep pogled, Izabel pa ob
sestrièno.

Res pa je, da sem pogosto sreèeval tudi ljudi, ki so se potrudili, da smo skupaj razumno 
rešili nastale težave. Bolje, da jih ne omenjam, saj bi utegnili biti obtoženi protidržavnega
delovanja.

Popravili smo aparaturo, ki so jo uporabljali na oddelku za nuklearno medicino
Yangonske osrednje bolnice. Aparatura je bila sicer precej mlajša od mene – le kakšnih
petindvajset pomladi je štela – a so jo leta zdelala dosti bolj kot mene. Zaenkrat se je kar
dobro vedla na našem inštitutu, nismo pa vedeli, kako ji bo prijalo spet doma.

Shwe se je dogovoril za sestanek. Odpeljali smo se v Centralno yangonsko bolnico.
Razgrnil sem naèrte in ugibal, kako povezati aparature. V temnem vogalu sem tipal, kam in
kako naj vtaknem prikljuène kable, pa me je zbodlo v kazalec. Pokazala se je kapljica krvi,
ki sem jo otrl ob dlan druge roke. Prvi kapljici je sledila druga kapljica. Ker sem v
polmraku bral bolj s prsti, kot z oèmi, sem se ustrašil, da bodo naèrti rdeèi.

Zaprosil sem za košèek obliža. »Takoj,« so rekli in nekdo mi je z njim postregel èez
deset minut. Tako smo rešili njihovo dokumentacijo pred rdeèo nevarnostjo. Kasneje mi je
Shwe zaupal, da so morali po obliž v najbližjo prodajalno. Sicer pa so bili zelo prijazni in
gostoljubni. Preprièan sem, da bi imeli zame pripravljen obliž, èe bi le vnaprej napovedal
možnost delovne nezgode. 

»Kje pa ste imeli vèeraj doktorico Win Mar?« sem vprašal Shweja potem, ko sem
prebral naloge, ki mi jih je zaupala IAEA po dogovoru z domaèo vlado. 

Tudi Shwe se je zazrl v list papirja. »Poglej no, res je na listu Win Mar,« je priznal.
»Potem jo lahko vidiš, sicer pa bi je ne smel.«

Tako mi je naslednjiè vojaška vlada omogoèila še en vpogled v skrivnosti centralne
bolnice.

Ob koncu teèaja sem se pozanimal, kako bi spravili vseh petnajst teèajnikov v najino
restavracijo na skupno kosilo. Shwe je imel boljši predlog.

»Kar sem nam bodo pripeljali kosilo,« je poroèal, potem ko je potelefoniral naokoli. In
res smo dobili naslednji dan okusen obrok praženega riža, vsak posebej v stiroporni škatli,
da bi se jed spotoma ne ohladila. K rižu je spadala še steklenica kokakole ali neèesa
podobnega. Vse skupno kosilo me ni stalo veè kot dvajset dolarjev. Sicer je še eno
pogostitev prispevala tudi uradna mjanmarska stran, a je bila namenjena le predstavnikom,
med katere sem spadal poleg izbrancev tudi sam.

Izdajalska fotografija
Kot se spodobi, smo se vsi teèajniki skupaj še fotografirali. Shwe Than je našel doma

fotografijo s prvega obiska in jo primerjal z drugo.
»Ali veš, da imaš na obeh fotografijah isto srajco?« mi je sporoèal izsledke svoje

raziskave. Seveda sem vedel. Tako te ljudje laže prepoznajo, ko te vidijo vnoviè. Fidela
Castra ne poznam drugaèe kot v vojaški obleki. Morda je ves èas ista, morda ni, je pa ves
èas enaka. Tako je Fidel zelo prepoznaven. Ne verjamem pa, da bi bili državljani dežele, ki
ima že desetletja vojaško vlado, veseli tudi eksperta v vojaški obleki. Zatorej sem bil
prepoznaven v civilni obleki. 

»Tudi hlaèe imaš iste,« je nadaljeval prijatelj. Hlaèe so mi bile že pet let drag spomin
na Kitajsko. V X’ianu mi jih je po meri sešil prijazen krojaè.
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Nosil sem tudi iste copate. Tega Shweju fotografiji nista mogli povedati, ker smo
obakrat stali v travi, ki nam je segala do gležnjev. Res pa je, da sem imel novo uro. Tokrat
ni bilo potrebno lepiti odpadlih številk. Upam, da nova ura ni pokvarila moje
prepoznavnosti.

Zakljuèevali smo teèaj. Zakljuèki, podvrženi protokolu, terjajo vrsto lepih besed in
nekaj naj bi jih prispeval tudi sam. Predstavnike èesarkoli pozdravljaš od zgoraj navzdol,
torej nekako takole: Spoštovani gospod predsednik – gotovo je kakšen v dvorani – in plezaš 
potem po lestvi navzdol do dragih dam in navadnih gospodov, ki so na vrsti zadnji. Ampak
tak nagovor je imel gotovo že tvoj predhodnik in ponavljanje se èloveku upira. Prav lahko
se tudi zgodi, da koga po nesreèi prezreš, zlasti èe je lestev imenitnikov velika. Odloèil sem
se torej za brezrazredno družbo in zaèel z: »Dragi prijatelji. Èe vas poklièem tako, sem
preprièan, da nihèe v dvorani ni izvzet, gotovo pa je vkljuèen še marsikdo v Yangonu in
morda še kdo v deželi.« Moj nagovor pa ni bil le govorniški okrasek. Tako sem èutil in tako 
èutim tudi danes. 

Prijatelji so me vabili na veèerje in nazadnje, ko je zmanjkovalo veèerov, tudi na
zajtrke.

Skrivnost èebulnih obroèkov konèno razkrita
Sobota dopoldne. Èakam, da me proti veèeru odpeljejo na letališèe. Nekdo potrka.

Vstopi Win Kyaw, ki nosi dve plastièni vreèki.
»Tole sem ti pripravil za pot.« Win odpre prvo vreèko, iz katere lepo zadiši. V njej so

opeèeni èebulni obroèki. »Rad si jih imel, zato sem jih sam napekel zate,« oznani Win
ponosno.

Vsebina druge vreèke je še dragocenejša. V njej so opeèeni rakci. Vse kaže, da na poti
domov ne bom stradal. Vendar pa ni prijetno potovati dan in noè, prestopati z letala na
letalo in posedati po letališèih, èe ti ob straneh bingljajo vreèke. S težkim srcem sem se
vreèkam odrekel, ko me je popoldne prišel pobrat Shwen. Upam, da so Shwenovi družini
teknili obroèki in rakci, ki jih je napekel tekmec in da Win ni izvedel za mojo izdajo. 

Doma sem ponovno raziskoval peko èebulnih obroèkov, tokrat teoretièno. Èebula je
paè èebula. Bi bila lahko kriva razlika v podnebju? Evropa je dosti bolj vlažna od Mjanmara 
vsaj v èasu pred monsumom. Tako me je mesto pri obeh mojih obiskih ogrevalo tja do 38
Celzijevih stopinj. Kaj, èe bi soèno evropsko èebulo užejal? Velja poskusiti. Zjutraj sem
razrezal èebulo, jo prepustil toplemu soncu in jo vrgel v olje opoldne. Zdaj se je èebula
pekla mirno in dostojanstveno in brez nevarnih vzbruhov. Po letu in pol je bila naloga
rešena. 

Vest me peèe, ker svojega izsledka še do danes nisem sporoèil prijatelju Win Kyawu.
Koristil bi mu pri naslednjem obisku Evrope. Vprašanje pa je, èe bi moje sporoèilo dobil.
Mjanmar ima še vedno krepko vojaško vlado in nedolžni postopek za cvrtje èebule bi
morda dešifriran pomenil poziv k splošni vstaji.

Dogodivšèine se konèujejo

Resne knjige, kot naj bi bila tale, se ne spodobi zakljuèevati z recepti za peko èebulnih
obroèkov, ki bi jih utegnila mjanmarska tajna obvešèevalna služba napaèno razumeti.
Lotimo se torej konca drugaèe. 

Sonce poèasi tone v morje. Zvezdice, ki jih vžiga na valovih, medlijo. Srebrna barva se
spreminja v zlato. Morje je pogoltnilo sonce. Nanj spominja le rdeèi pas tik nad obzorjem.
V sinjini nad rdeèim pasom zasveti Veèernica. Mrak na nebu se gosti in se spušèa vse nižje
proti obzorju. Poleg Veèernice se rojevajo nove zvezdice. Nebo pokriva vse veè drobnih
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iskric. Iz mraka pa vstajajo nejasne podobe. Je to Joao, ki me prièakuje na lizbonskem
letališèu? Druga podoba bi bil morda Makram s tretjim otrokom. Podobe so èedalje
jasnejše, zaliva jih svetloba in poèasi dobivajo barvo. Vse kaže, da je misel dohitela in
prehitela bežeèe sonce. Tudi sam se znajdem na strmem poboèju ob Fernandu in Arielu, ki
je medtem zrasel v krepkega fanta. Glej no, Fernando se pogovarja z osamelim drevesom.
Ne slišim, kaj pravi drevo, ampak Fernando mu prikimava. Potem se vzpenjava z Danilom
po snegu proti svetlobi. Je nad nama vrh Cotopaxija? Tega ne bom zvedel, misel prehiteva
sonce. Vzpenjamo se že po stopnicah templja Borobudur. Še malo, pa bomo na vrhu, kjer
bomo dosegli nirvano. Toda z nirvano ne bo niè. Že sem v Colombu, kjer se z Vidžijem
dogovarjava za romanje na Adamov vrh. A tudi tu se misel ne ustavi. 

Nad menoj se spet razpenja slovensko nebo. Med popotovanjem se je povsem znoèilo.
Treba bo spat. Morda bova z Vidžijem in baklama v rokah splezala na Adamov vrh, ki se
mi je dvakrat izmuznil? A je bilo tudi brez tega vrha lepo...
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Namenjeno fizikalno misleèim

Knjiga, ki ste jo ravnokar brali, je namenjena širokemu krogu bralcev.Veè kot šèepec
fizike v njej bi jih lahko odvrnil od branja. Sem in tja pa se morda najde bralec, ki ga
zanima tudi fizika. Njemu je namenjeno naslednje. 

Naloge, ki mi jih je zaupala IAEA v obdobju od leta 1979 do leta 2001 so se zelo
razlikovale. To popestri življenje. Vedno je potrebno vse pripraviti že doma; ko prideš v
deželo, kamor so te poslali, si kot Robinzon na samotnem otoku. V veèini obiskanih dežel
je bilo skoraj nemogoèe dobiti karkoli od vijaka do podatkov o inštrumentih ali elektronskih 
komponentah.

Najbolj številni so bili razlièni teèaji. Prva misija take vrste je bila kratka. V Dublinu je 
tekel teèaj jedrske elektronike, ki se je pred tem že vrsto let selil iz kraja v kraj. Teèaj je bil
medregijski, torej namenjen udeležencem z vsega sveta, predvsem inženirjem elektronike
ali najboljšim tehnikom. Jedrska elektronika obdeluje podatke v obliki kratkih elektriènih
sunkov razliènih velikosti, ki jih dajejo detektorji jedrskega sevanja kot odgovor na vstop
razliènih delcev. Z opazovanjem in sortiranjem teh sunkov po velikosti zvemo vse o delcih
alfa in beta, o fotonih ali nevtronih. Da bi bolje razumeli govorico detektorjev, je potrebno
spoznati zgradbo atomov, atomskih jeder in jedrskih razpadov. To je bila moja naloga v
Dublinu. Tu ni bilo posebnih težav. Elektrotehniki z raznih koncev sveta niso o atomski in
jedrski fiziki vedeli nièesar in so lahko lepo sledili nezahtevnim predavanjem o zgradbi
atoma in jedra. 

Težje je bilo èez nekaj let, ko naj bi nadomestil Franka Manfredija, profesorja iz Italije, 
ki se je po dolgoletnem uspešnem sodelovanju z IAEA pouèevanju odpovedal zaradi težav z 
glasom. Franko je dotlej razlagal analogno obdelavo podatkov iz detektorjev jedrskega
sevanja. Elektriène sunke iz takih detektorjev, ki so obièajno veliki le nekaj milivoltov, je
potrebno poveèati, preden jih predamo digitalnim sortirnim sistemom, to je enokanalnim ali 
mnogokanalnim analizatorjem. Sunki prihajajo povsem nakljuèno, to pa pomeni raje
pogosteje skupaj kot bolj narazen. Pri veèjih aktivnostih jedrskega sevanja, kar je pri
meritvah pogosto, se sunki med seboj delno prekrivajo in zato ni mogoèe natanko ugotoviti
njihove resniène velikosti. Poleg ojaèevanja je potrebno primerno preoblikovanje.
Potrudimo se tudi, da merilni sistem èim hitreje pozabi preteklost, da se lahko nemoteno
posveti obdelavi in meritvi na novo prihajajoèega sunka. Sam sem na teh teèajih uèil menda 
dvanajstkrat in si od teèaja do teèaja tudi sam veèal znanje na naglo razvijajoèem se
podroèju.

Medtem pa so si tudi raèunalniki utirali pot v jedrsko fiziko. Mnogokanalni analizatorji
(MCA - Multichannel analyzers), so bili do tedaj samostojni (stand alone MCA) dragi
inštrumenti, opremljeni z analogno-digitalnim pretvornikom za analizo sunkov, s takim ali
drugaènim spominom, z dodatki, ki so zmogli razliène raèunske operacije, vgrajenim
zaslonom za prikaz spektra in z enoto, ki je posredovala rezultate tiskalniku. Veèino tega
dela bi zmogli tudi raèunalniki. Podjetja, ki so izdelovala nuklearno elektroniko, so razvila
tako imenovane ADD-ON cards, to je karte, ki smo jih vtikali v raèunalnike. Karta, ki je
zmogle analogno digitalno pretvorbo (ADC), je spremenila osebni raèunalnik v
mnogokanalni analizator.

Vse hitreje je tudi raèunalnik postajal del raziskovalne opreme. Nekdaj smo s pomoæjo
senzorjev zbirali podatke in tako nadzorovali dogajanje v svojih merilnih sistemih. Èe nam
podatki niso ustrezali, smo spreminjali pogoje meritve. Zdaj je to nalogo prevzemal
raèunalnik. Prisluhnil je elektriènim signalom iz senzorjem. Èe mu nadzorovana kolièina ni
bila všeè, jo je lahko spreminjal prek tako imenovanih efektorjev.
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Posebno zahteven je nadzor delovanja jedrskih reaktorjev. Kako opravljati vrsto
zahtevnih meritev, ki so potrebne pri nadzoru?

Prvi temu posveèen agencijski teèaj z uèenim naslovom Interfacing in Nuclear
Experiments je stekel leta 1995 na Univerzi v Lizboni. Oèe teèaja je bil prijatelj Jože
Dolnièar, fizik, ki je doštudiral v Ljubljani, in magistriral v Združenih državah Amerike.
Dolga leta je delal na IAEA in obiskoval letno tudi po 30 dežel razvijajoèega se sveta, jim
pomagal z nasveti, kakšnih nalog naj se lotijo in kakšne inštrumente potrebujejo, potem pa
doma njihove predloge podprl. Kot fizik, ki se spozna na meritve temperature, tlaka,
hitrosti, lege telesa, magnetnega polja in drugega, kar je potrebno nadzirati v reaktorjih, sem 
bil povabljen tudi sam. Gostitelj prvega tovrstnega teèaja je bil Joao Lopez da Souza,
profesor lizbonske univerze, tudi fizik s posluhom za elektroniko. Tedaj smo bili z
medregijskim teèajem zadovoljni, a smo ga  kasneje izboljševali iz leta v leto. Kot teèaj
nuklearne elektronike se je tudi ta teèaj selil vsaki dve leti drugam, da bi na ta naèin tam
spodbujali zanimanje za razvoj jedrskih metod in meritev. Do svojega konca leta 1994 je
teèaj doživel osem ponovitev, zadnjo v El Salvadorju.

Posebnost medregijskih teèajev obeh vrst so bili takoimenovani specialni projekti, ki so 
tekli zadnjih nekaj tednov. Posamezniki ali pari so se lotevali posebnih nalog, preskušali
metode, sestavljali merske sistem, preverjali rezultate in napisali zakljuèno poroèilo.
Projekti so bili zahtevni in vedno je šlo za tekmo s èasom. Teèajniki so se tako navajali na
samostojno raziskovanje, obenem pa so bili projekti imenitno zdravilo proti domotožju, ki
bi sicer pestilo marsikaterega udeleženca proti koncu teèaja. Veèina izmed njih je bila
namreè prvikrat od doma za daljši èas in v povsem novem okolju. 

Delo v medregijskih teèajih ni šlo brez zaprek. Teèajniki, zbrani iz razvijajoèih se dežel 
vsega sveta so posedovali razlièno znanje. Kako voditi teèaj, da bi vsakdo nekaj pridobil?
Vsako dopoldne od ponedeljka do sobote smo imeli po štiri ure predavanj. Tam smo skušali 
ubirati neko srednjo pot, vendar premalo za razgledane teèajnike in mnogo preveè za slabše. 
Po kosilu so tekle štiriurne vaje v laboratoriju po parih. Boljši od obeh udeležencev se je
ubadal s slabšim in si tako tudi sam utrjeval svoje znanje, od delovnega prostora do
delovnega prostora pa se je presedala še trojica: vsakokratni predavatelj in po dva asistenta.
Tako je bilo mogoèe marsikdaj dograjevati dopoldanska predavanja ali pa pojasnjevati
nerazumljeno. Ker pa nas je bila veèina navdušencev, smo vaje zavlekli tudi za uro ali dve
in preskušali tudi kaj prek uradnega programa. Ob veèerih me je obièajno doletel še kakšen
obisk bodisi najšibkejših teèajnikov, ki so potrebovali podporo in ohrabritev bodisi
najzahtevnejših, ki so terjali dodatno znanje. Šele nekje po desetih zveèer mi je ostajalo
nekaj èasa, da sem se lahko pripravljal na predavanja naslednjega dne. Èe bi udeležbo na
takih teèajih smatrali kot delo, bi nam kmalu zmanjkalo sape. Vendar pa je bila to zame, za
udeležence in tudi za druge predavatelje izziv in zabava. Udeleženci so vedeli, da lahko
napredujejo do asistentov pri naslednjih teèajih, èe se dovolj potrudijo. Tako smo prišli do
mnogih odliènih sodelavcev, ki so kasneje napredovali tudi do predavateljev. 

Spominjam se Wernerja Kessla, profesorja berlinske univerze in strokovnjaka za
digitalno elektroniko. Vsako leto je Jože Dolnièar sklical sestanek na Dunaju, poskušal na
podlagi izkušenj teèaje še izboljšati, potem pa je razdelil naloge. Naš Werner, kot sladkorni
bolnik, ki je leto prej izgubil nogo, naj bi tokrat sodeloval le na enem afriškem teèaju. »Ker
težko hodiš, boš pa tam cela dva meseca, namesto po mesec na dveh razliènih teèajih.«
Werner je ponudbo gladko odklonil. Tudi njemu so bili teèaji izziv in zadovoljstvo.

Regijjski in nacionalni teèaji so bili manj zahtevni. Teèajniki so bili po znanju bolj ali
manj izenaèeni. Nacionalni teèaji so bili za uèitelje podobni šoli doma. Po vsakodnevnih
predavanjih in delu v laboratoriju je bil delovni dan zakljuèen. 
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Teèaji so terjali tudi uèbenike. Jože Dolnièar je zbral  v stavbi IAEA na Dunaju ali v
Argonskem Nacionalnem laboratoriju poleg Chikaga primerno ekipo, dodelil vsakemu sobo 
in raèunalnik in povedal, da bomo prosti, ko konèamo uèbenik. Tudi sam je ves èas trdo
delal. Spominjam se ene takih dirk s èasom v Chikagu. Bilo nas je šest ali sedem in napisali
naj bi laboratorijski priroènik. Zaèeli smo z deseturnim delavnikom, ga kmali razširili na
dvanajsturni, na koncu po štirinajstih dneh pa smo pisali in risali celo po šestnajst ur in se
hranili s picami, ki smo jih naroèali po telefonu, ker za kuho ni bilo veè èasa. Rezultat dela
je bil priroènik z nekaj sto stranmi, popolnoma pripravljen za tisk. Celo ruski fiziolog
Pavlov, ki je v svojem pismu mladini priporoèal strast pri delu, bi bil z našo vnemo veè kot
zadovoljen.

Žal sta oba medregijska teèja, èeprav izdelana do ponatankosti, po letu 1996 izdihnila.
Kaže, da je IAEA, ki je razširjala administrativni aparat, zaèelo zmanjkovati denarja.
Priprava teèajev je terjala tudi precej naporov, ki jih je do upokojitve leta 1991 zlahka
zmogel Jože.Teèaje naj bi nadomestili projekti Distant Learning, pouèevanje prek
raèunalnika. Kako do primernih programov? O tem naj bi se pogovorili na sestanku v
Chikagu. Zbrala se nas je ekipa, ki je dotlej sestavljala uèbenike. Predstavniki ene velikih
ameriških firm so nas poskušali preprièati, da lahko napišejo po naših željah primerne
progame. Prikazovanje njihovih uènih programov, recimo za servisiranje elektriènega
sistema avtomobilov doloèene vrste, nas ni preprièalo. Tudi cene za njihove usluge so bile
astronomske: pet do deset tisoè dolarjev, da poslušajo želje vsakega med nami, pa nekaj
stotisoè dolarjev za pisanje vsakega programa, ki bi pokrival eno od poglavij nuklearne
inštrumentacije. Ugotovili smo, da vemo mi dosti veè o programiranju kot oni o nuklearni
elektroniki, zato smo se jim odrekli in pripravili sami vse potrebno za uèenje na daljavo. 

Zanimiva so bila tudi testiranja nuklearnih merilnih sistemov. Oprema je draga, zato je
potrebno skrbno pretehtati, kaj je vredno nakupa. Prvo tako testiranje, kjer sem bil za
vajenca tudi sam, je teklo na Dunaju v prostorih IAEA. Dva tedna smo merili, primerjali,
risali grafe in sestavljali poroèila. Naloge so bile zahtevne. Èe imaš, recimo meter in bi rad
ugotovil, ali mu velja zaupati, potrebuješ meter, ki je boljši in zanesljivejši od metra, ki ga
imaš. Pri nuklearni opremi, ki je najboljše, kar trenutno zmorejo proizvajalci, še boljše ni
najti. Preostane le, da potuhtaš metode, ki omogoèajo meritve z uporabo merilne opreme, ki 
ni boljša od testirane. 

Kasneje sem nekaj testiranj vodil tudi sam. Naloga je bila dvojna. IAEA je želela
poroèilo o kakovosti opreme, hkrati pa naj bi izurili vrsto sodelavcev, da bi kasneje sami
vodili taka testiranja. Pri neizkušeni ekipo je bilo potrebno sproti preverjati in obdelovati
merilne rezultate in hkrati sestavljati konèno poroèilo. Ko bi se po štirinajstih dneh razšli,
ne bi bilo mogoèe dopolnjevati manjkajoèih podatkov. 

Zadnja dejavnost so bile ekspertne misije. Na takih misijah naj bi izvedenec agencije
uvajal v nove merilne metode ali pomagal izboljšati in posodobiti obstojeèe. Dokler jih je
naèrtoval Jože Dolnièar, so bile zanimive in koristne, kasneje pa ni bilo veè tako.

Nekje so želeli izboljšati kakovost geigerskih števcev, ki so jih izdelali nekaj deset
vsako leto. Baje naj bi bil vzrok slabi kakovosti pomankljiv vakuumski sistem. Preprièali so 
IAEA, ki jim je poslala novo dvostopenjsko rotacijsko èrpalko in turbomolekularno
èrpalko, ki naj bi potegnila tja do 10-9 mm Hg. Vakuum naj bi merili s Penningovim
merilnikom, imeli so pa tudi nekaj drobnih ventilov. Vse ostalo bi napravili sami po mojih
naèrtih. Uporabljati ultravisok vakuum je bilo povsem nesmiselno. Tudi èe bi dosegli visok
vakuum pri sami èrpalki, bi ne mogli izèrpati geigerskih števcev skozi tanke steklene
dovodne cevke. Za pretakanje plinov pri visokem vakuumu veljajo povsem drugaèna
pravila kot pri nizkem. Tam se plin razpenja z mest z veèjo gostoto proti mestom, kjer je
gostota manjša, torej proti èrpalki. Ko se vakuum veèa, se posamezne plinske molekule ne
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sreèujejo veè, ampak se odbijajo sem in tja od sten sistema, ki ga èrpamo. Odstranjujemo le
tiste molekule, ki jih zanese v samo èrpalko. Pri izdelavi geigerskih števcev ne potrebujemo 
vakuuma, ampak le polnjenje s primerno in dovolj èisto mešanico plinov in hlapljivih snovi. 
Namesto enkratnega èrpanja do nedosegljivega vakuuma bi lahko števec oprali enkrat ali
dvakrat zapored s pripravljeno plinasto mešanico in tako dosegli popolno èistost polnjenja.
Ampak vodstvo je vedelo vse bolje. Tri tedne sem sam risal naèrte.Nikogar ni bilo blizu, da
bi se nauèil uporabljati program AutoCAD. Potem so prišle na vrsto delavnice, sestavljene
iz enega samega kovinostrugarja. Ker ni bilo na razpolago medenine in srebrnega lota, je
uporabil železo, ki ga je spajal z medenino. Zaradi precej višje temperature, ki jo je
zahtevalo lotanje z medenino, so se deli zvili. Ko smo jih sestavili, je vse skupaj pušèalo.
Dosegli nismo niti takoimenovanega predvakuuma, kjer bi lahko pognali turbomolekularno
èrpalko. Mesec je potekel in šel sem domov. Upam le, da je po mojem odhodu niso
poskusili pognati. Tako najbrž še vedno poèiva v polnem zdravju. K sreèi je bila to moja
zadnja ekspertska misija. V Spominih se je raje ne spominjam. 

Vsekakor pa je bilo delo za IAEA zanimivo in raznoliko. Tudi sam sem se veliko
nauèil

Poskus življenjepisa

Jože Pahor se je rodil leta 1933, maturiral pa leta 1952.
Tedaj mu je prišla v roke knjiga zagrebškega profesorja
Ivana Supka Od antièke filozofije do moderne nauke o
atomima. Ugotovil je, da kljub odlièno opravljeni maturi o 
fiziki nima pojma. Zaželel si je zvedeti kaj veè, zato se je
vpisal na nastajajoèi oddelek tehniène fizike, ki je vzgajala 
inženirje fizike. Tedaj je bila v razcvetu jedrska fizika,
zato se je je po diplomi 1958 leta zaposlil na Inštitutu
Jožef Stefan, ki se je imenoval tedaj še nuklearni, in
nadaljeval z delom na doktoratu z naslovom
Spektroskopija beta nekaterih dolgoživih izotopov pri
profesorju Antonu Moljku.

Naslov doktorja fizikalnih znanosti, ki ga je dobil leta
1961, mu je zagotovil mesto sanitejca, ko je služil vojsko
na otoku Žirje. Preživeli so vsi njegovi pacienti. 

Meritve fluorescenènih pridelkov v K in L lupini v prvih letih po služenju vojaškega
roka so bile èloveštvu manj nevarne. Posebna strast eksperimentalnih fizikov, kamor lahko
prištevamo tudi J. Pahorja, je, da skušajo karkoli izmeriti. Tako je tudi sam meril vse,
karkoli mu je prišlo pod roke. 

Na ljubljanski univerzi je uèil od leta 1964, najprej na Fakulteti za elektrotehniko in
raèunalništvo, od leta 1969  do upokojitve pa na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo.
Elektrotehnike je seznanjal s teorijo trdne snovi, bodoèe fizike je uèil elektroniko, kemike
pa je skušal navdušiti za fiziko. 

Leta 1978 ga je Mednarodna  agencija za atomsko energijo povabila, da gre kot ekspert 
za dva meseca v Sudan. Tej misiji je sledila do leta 2000 vrsta misij, veèinoma
enomeseènih, od Severne Koreje do Urugvaja. Bil je predavatelj na 21 medregijskih teèajih
(udeleženci z vsega sveta) jedrske elektronike in povezovanja jedrskih merilnih sistemov z
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raèunalniki, sodeloval pa je tudi pri pripravi programov za te teèaje in pri pripravi
uèbenikov. Uèil je tudi na sedmih regijskih teèajih, kot vodja nacionalnih teèajev pa je
obiskal 24 laboratorijev ali pa je kot izvedenec (ekspert) pomagal pri razliènih projektih. 

Poleg uèenja ga je mikalo poljudno pisanje od radijskih šolskih ur prek pisanja v
Pionirju in Pionirskem listu do samostojnih publikacij kot so Potovanje skozi skrivnostni
svet, Dogodivšèine na atomskem inštitutu in Mihotronika.

Približno petnajst let ga je razveseljevala orodna telovadba. Preživel jo je z eno samo
mavèno oblogo desne roke. To mu je koristilo, saj se je tedaj nauèil premet naprej in nazaj
na preostali roki.

Na povabilo profesorja Ivana Kušèerja se je potapljal v Jadranu, sebe in prijatelje pa je
namakal tudi v podzemskih jamah, zlasti v Križni jami. Nekoè sta z enim od študentov celo
doživela brodolom in so ju morali reševati. Študent je danes profesor na univerzi. En sam
primer sicer še ne potrjuje domneve, da pospeši  namakanje univerzitetno kariero, vendar bi 
bilo vredno zadevo raziskati z veèjim številom namakanj. 

Po upokojitvi leta 2000 se je pridružil slikarski skupini Želve univerze tretjega
življenjskega obdobja. Obremenjen s slikarsko miselnostjo preteklosti se trudi slikati tako,
da bi vsakdo vedel, kaj je nameraval naslikati. Marsikdaj mu to tudi uspe.
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