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Zjutraj je vse to trpljenje, vsaj kar se mene 
tiče, odtehtal črni psiček zunaj pred hote
lom. Medtem ko smo čakali na Jana, smo 
ga obilno nakrmili z mojimi ocvirki, vodo 
pa sem mu prinašal v lončenem podstavku 
posode v kotu pri vratih, v kateri je nekoč 
rasla umetna palma, dokler je ni kdove kdo 

pozimi, potem ko mu je zmanjkalo parkovnih klopc, posekal, da se 
je pogrel. Podstavek je bil sicer umazan od zemlje, šel sem ga zmit v 
našo sobo, da sem odstranil vejice in prst in rumeno kuverto in nekaj 
mravelj. Te so se mi zasmilile, pa sem jih zbezal na tisto ovojnico 
in šel z njo na balkon in jo prepustil vetru, da je lepo odplavala dol 
na travo, pa naj si tam ustvarijo novo kolonijo kot nekdaj junak iz 
trojanske vojne, premeteni Diomed, ki so ga med plovbo nazaj v 
domovino viharji gnali po neznanih morjih, dokler ni nazadnje 
ustanovil kolonije v sedanji Italiji.

Kako je kužek pil tisto vodo! – videlo se je, da je bil res žejen. 
Rekel sem si, medtem ko sva se igrala: če lahko takle kužek preživi 
življenje v tej ustanovi in se potem še veselo in hvaležno igra s tujci, 
ki mu izkažejo drobtinico prijaznosti, potem tudi mene ne bo ubila 
pretekla noč. 

Č e t r t e k , 1 1 .  av g u s ta , 
s a m t r e d i a – m e s t i a

Črni psiček – Zapustimo Inštitut za odvajanje od 
elektrofilije – Prvi upor – Paradiž v Barjashiju – 
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Pozneje med vožnjo sem poprosil Blaža, ki je bil kot poslovnež 
internetno ves čas na vezi, da naj skuša odkriti, kako bi se imeno
val hotel. Vendar ga ni našel. Vrisan ni bil niti na Matjaževem 
telefonskem zemljevidu, ki je sicer pokazal vsako luknjo v steni. 
Tam je bila reka z mostom, videl sem tudi obrise barja, videl sem 
celo gozdič pred hotelom, videl sem dva konja, ki sta se pasla 
malo naprej v preriji – na mestu, kjer bi moral po vseh izračunih 
stati poslopje, pa ni bilo nič, niti napisa HERE THERE BE 
TYGERS …

Pač pa smo med tem iskanjem mimogrede odkrili, da je v Telaviju, 
kjer smo prespali noč poprej, vse polno sijajnih gostišč za ceno 
ca. 23 evrov na noč (zajtrk vključen). Ocene so bile med 4,5 in 5 
zvezdicami … 

Počakal sem, da je iz mesta prispel Jan – menda je prespal pri 
Džamalovih – in ga pobaral o tem. Rekel je: »Ja, ampak tam ne bi 
odkril podzemnih kript!«

»Kaj pa tole, Nikea Paradiso – spanje za dva 10 evrov, ocena 8 celih 
9? To je v Kutaisiju,« sem rekel. »Prav tako je blizu tudi neki most 
in reka, morda bo tudi močvirje, pa kombajn, pa komarji …?«

»Velikokrat na papirju vse lepo zgleda, ko pa prideš tja …«

Mogoče ima prav. Moj oče je vedno govoril: »So ljudje, ki so 
pripravljeni odšteti veliko denarja za to, da na potovanju doživijo 
kaj lepega. Potem pa so ljudje, ki so pripravljeni odšteti veliko 
denarja za to, da na potovanju doživijo kaj nelepega. Gre le za 
vprašanje okusa.«

V mestu med zajtrkom sem spraševal druge, kako so oni zdržali 
muke v fantomskem hotelu. Malo so se nasmihali, češ mi smo stari 
mački in vemo, kako se preživi v džungli. Nazadnje se me je Matjaž 
usmilil in mi pojasnil reč z eno samo besedico:
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»Čača!«

Pred delirijem in anofelesom jih je torej obvaroval ta čudežni 
napitek.

Zdaj, ko smo preživeli še nekaj ur v mestu, vem, zakaj se Džamal 
vozi z nami na tem brezglavem potovanju, namesto da bi bil pri 
svoji lepi mladi ženi. V Samtrediji pač ni mogoče živeti. Noči so 
soparne in vroče, dnevi pa so soparni in vroči.

Jan, ki ima nekakšen šesti čut za to, da zna neznosne razmere 
narediti še malo bolj neznosne, je v avtobusu oznanil, da je sklenil 
prisluhniti našim prošnjam po uricah lenuharjenja in nas bo zdajle, 
da se nam oddolži za trpljenje v hotelu, odpeljal za pol urice na eno 
od znamenitih črnomorskih plaž.

Ponudba je bila dejansko izredna, saj je prvotni itinerarij ne vsebuje. 
A ko smo posedli v maršrutko in malo pomislili in se pomenili, je 
nazadnje prevladalo prepričanje, da nas bo ta stokilometrski ovinek, 
ki bi nam prinesel dve uri cijazenja in pol ure praženja, obenem 
vzel vsakemu po nekaj dragocenih let zdravja in življenja. Obetalo 
se je vsaj 40 stopinj, na obali morda še več. Jan je že povedal, da je 
po filozofskem nazoru privrženec divjih plaž, torej nismo mogli 
računati na kake sončnike in ležalnike.

Jan je upor sprejel molče, glede samega hotela pa je rekel: »Najbrž 
se prenova ni mogla začeti, dokler ni bila opravljena žetev – zdaj, ko 
so odpeljali kombajn, bodo, upam, resno začeli. Moram pa reči, da 
sem tudi jaz nekoliko razočaran, če je seveda vse to, kar mi vpijete, 
res. Tako zelo se še nisem poistil z razočaranjem svojih potnikov 
in varovancev, razen morda v Kutaisiju v samostanu Gelati, potem 
ko so odkrili, da notri ni ne duha ne sluha o sladoledu.«

In smo se odpeljali, najprej v drug hotel sredi mesta, da smo 
pozajtrkovali, potem mimo Džamalove hiše, da smo pomahali 
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mladi ženi, in naprej na sever po cesti, ki nas je skozi kraj Zugdidi 
peljala po pobočjih prepadne soteske reke, južno od neuradne meje 
z odcepljeno republiko Abhazijo.

Prvi postanek smo imeli pri veliki brani na spodnjem koncu 
akumulacijskega jezera reke Inguri. Gre za drugi največji ločni jez 
na svetu, visok 272 metrov. Gre tudi za dober zgled mednarodnega 
sodelovanja med medsebojno nepriznanimi nekdanjimi bratskimi 
narodi Sovjetske zveze, saj je jez na gruzinski strani meje z Abhazijo, 
sama elektrarna pa je v Abhaziji. 

Gruzija in nepriznana Abhazija sta bili torej primorani sprejeti 
sporazum, po katerem prejema Gruzija 60 %, Abhazija (in zaledna 
Rusija) pa 40 % pridobljene energije. Taka rešitev je veliko boljša 
od razstrelitve jeza.

Medtem ko so drugi fotografirali, smo Gradišniki metali pravi 
lokalni atrakciji, krdelu treh psov in njihove skupinske žene ali 
matere, breje psice, ostanke kačapurija in sladkega kruha. Jedli so 

Slika 13: Pri veliki brani
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složno, nič se niso prepirali, le petega psa so odgnali, brž ko se je 
približal na manj kot 40 metrov. Morda je bil abhazijske pasme.

Klemen mi je tu povedal, da je Julijeva mamica Larisa svetovna 
podprvakinja v kikboksu. Rekel je tudi, da ga mika, da bi začel 
trenirati boks v Tomzovem klubu (kajti imajo tudi navadni boks). 
Kot ponavadi nisem pokazal kakega neodobravanja, čeprav se 
bojim, da bi mu to uničilo fini občutek, potreben v roki pri igranju 
biljarda in snukerja …

Potem pa naprej, neskončna vožnja po soteski reke Inguri. 

Naslednji je bil postanek pri zaselku Barjashi, ki se tako imenuje 
po gostišču z barom Barjashi, ki se tako imenuje po rodbini Bar
jashi, ki se imenuje tako po zaselku Barjashi. Restavracija – da je 
restavracija, pač piše na izvesku, medtem ko se je meni zdela bolj 
podobna hribovskemu bifeju z eno klopco zunaj in eno mizo notri 
.– ponuja kot svojo specialiteto torto barjashi, ki je nismo naročili 
in torej tudi ne pokusili, na pogled pa je sestavljena iz barjashija, ki 
je, sklepam, umetelna kombinacija čokolade, robidove marmelade 
in smetane ali skute. Brez koriandra! Restavracija se tako kot še 
nekatere druge hiše stiska ob strmino nad cesto. Kaj dosti ni videti 
niti na drugi strani, kjer stoji stranišče. Mimogrede, stranišča pre
poznamo v teh krajih po tem, da imajo tudi podnevi nad vhodom 
prižgano kako žarnico.

Usedel sem se za klop zunaj pred vrati, čakaje na Bernardo, da 
mi prinese kavo (v teh krajih popotnika ubijejo, če opazijo, da ženi 
ne zaupa do te mere, da bi ji dovolil, da skrbi zanj), takrat pa opazil 
strme jeklene stopnice, ki so na desni za vogalom držale nekam v 
breg. Prepustil sem se navdihu, se povzpel – in mojim začudenim, 
presunjenim očem se je odstrl prizor iz 16. stoletja.

Slika 14: Tam je bilo širno dvorišče ... (obrni list!)
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Tam je bilo širno dvorišče, obdano z gospodarskimi in bivalnimi 
poslopji rodbine Barjashi. Videl sem hlev, videl skedenj s planin
skim senom, dovlečenim semkaj z bogve kako daljne senožeti, videl 
očanca, ki je prišel iz lope, otovorjen s pletenim nahrbtnim košem, v 
njem pa je nesel na gumno glavne hiše prek višine temena naložena 
pravkar nasekana polena – gotovo za peko kubdarija, ki sem ga tudi 
zavohal v notranjosti – videl štiri mlade Barjashije, dve punčki in dva 
fanta med tretjim in desetim letom starosti, ki so se bodisi škropili 
iz velike gumijaste cevi ali pa se gugali na vrveni gugalnici. Malo 
naprej sem slišal bobotanje hitrega potoka, v daljavi pa diskreten, 
a nepopustljiv šum slapa.

Potem ko sem se naužil tega vedrega prizora, sem se spustil spet 
dol in opozoril Lariso, naj le odpelje Julija gor. Ta je imel kot nalašč 
v rokah vodno puško pumparico, ki so mu jo kupili starši menda še 
v Goriju, v tisti trgovini, kamor so vsi poniknili, medtem ko sem se 
ščetkal v muzeju. Hitro sem stopil še sam za njima in videl Julija, 
ki se je kot kaka ameriška konjenica takoj vključil v boje okrog 
škropilne cevi. 

Pozneje mu je uspela tudi začasna zamenjava vodne brzostrelke 
za slednjo.

In dve minuti zatem, ko sem spet dvignil pogled od slapu, se je 
guncal na guncnici, kakor da je tu rojen.

Temu jaz pravim potovanje: priložnost, da naletimo na kako 
doživetje.

Fotografije tega prizora nimam nobene. Imam sicer telefon, a 
sem ga pustil v Ljubljani. Izkušnja me je naučila, da se doživet
je.– prizor, vtis, čustvo – takoj razgubi, ko ga skušaš arhivirati.  
Zdajskost se zgolj arhivira in spremeni v puščoben dokument.
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Šel sem dol in bil kar malo nejevoljen na Jana, ki mi je bil, kot 
se spodobi povzročitelju stockholmskega sindroma, medtem res 
prirasel k srcu. Vprašal sem ga, kakor bi užaloščeni oče vprašal sina, 
ki mu zamolči kaj pomembnega: »A ti si vedel, kaj je tu zgoraj?« 

Skomignil je. 

»In zakaj nam nisi povedal?«

»Če povem, vas oropam za presenečenje in avtentičnost do
živetja.«

To se je slišalo po pameti.

»Hm, moj oče je tudi govoril včasih, da ni dobro odgovarjati na 
vprašanja, ker s tem vpraševalca zatolčeš na raven vprašanja, še 
slabše da je mogoče edino koga kaj spraševati, kajti s tem ga ustaviš 
na ravni vprašanja …«

Nisem si bil na jasnem, ali je Jan res filozof ali pa me samo ne bi 
rad prilepil na raven mojega vprašanja – vse dokler ni po premisleku 
nenadoma s povsem spremenjenim izrazom na obrazu rekel: 

»Čuj ti ne, nea se norca delat ne z mene, ker te bom tak vžgal ne, 
da ti neo ta tvoja glupa kapa s šiltom več pasala ne!«

Takoj sem ga povabil na kavo, a ni bilo več časa zanjo. Drugi 
so tudi že popili svoje pivo, ki so si ga naročali, kamorkoli smo 
prišli, z besedami, da je »čas za analizo«. Bil sem prepričan, da 
bodo do večera že zašli v petje alpskih poskočnic in v druge ob
like slovenskega razvrata. A se ni nikoli zgodilo. Dolenjcem kisli 
cviček menda nevtralizira baze, kakršna je pivo. Vseeno sem jim 
v avtobusu, da jih malo odvrnem od te pogubne razvade, strašil 
z opisi svojega pijanstva, ki se je končalo pred petintridesetimi 
leti po obdobju intenzivnih gradbenih del na vikendu nad Malo 
Staro vasjo, kjer sem se v družbi z nekim zidarčkom navadil delati 
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»preseke« – se pravi, piti žganje po kavkaški metodi (gl. str. 11), 
le s to razliko, da je na Slovenskem namesto kristalno hladne 
vode v rabi raje pivo. Metoda se odlično obnese pri preprečevanju 
poznejšega mačka, res pa veliko prispeva k sprotnemu utrganju 
filma, posebno ker se pivo hitro pregreje in je treba v kratkem času 
zvrniti pet presekov. Kavice morajo biti res kratke. A bojim se, da 
so me poslušalci neresno vzeli, nekdo je celo z omalovaževanjem 
v glasu rekel: »Od tistega, kar ljudje govorijo, je ponavadi samo 
pol res, od tega, kar govorijo pisatelji, pa samo četrt – četrt litra 
če je kdaj mogoče spil tale Kranjec, več gotovo ne.« 

»Ampak saj Mala Stara vas je na Dolenjskem!« sem ugovarjal, pa 
so se samo spogledovali, če ne zavijali z očmi proti stropu.

Peljali smo se še kako uro naprej, dokler se ni soteska nekoliko 
razprla, kakor da bi hribi dobili pleča in rebra in ramena, in se 
nazadnje pripeljali v tako opevano naselje z imenom Mestia.6 

Bilo je, kakor da smo kje na Bovškem ali Tolminskem, le da ni 
bilo nobene izrazite kotline. Skozi dolino je bila zarezana soteska z 
zelo divjimi vodami, na levem bregu se je pobočje kar hitro začelo 
vse bolj vzdigovati, na desnem pa se je širil morda stometrski 
vodoraven pas. Tu je bilo mestno jedro s prelepim glavnim trgom 
(evropski projekt), s futurističnim poslopjem policijske uprave, 
oblikovane kot steklen senik, ki ga razpihuje vihar, s spokojnim 
parkom z raznimi pripravami za sedenje, ležanje in razgibavanje 
ter z vodnjakom, kjer sem se prvič po mnogih otroških poletjih 
v Radencih lahko spet napil dejanske mineralne vode (z zelo 
blagim, skoraj da ne ščemečim priokusom po postani kislici). 
Tu je bila še kopica trgovin, ki so nudila dokaj isto robo planincem 
in/ali turistom. 

6 | Sklanjam kot žensko, čeprav bi se dalo tudi kot množinsko srednje ime.

A o tem kaj več pozneje.
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Mi smo ob prihodu zavili z glavne ceste v levo, torej proč od te 
ravnice. Iraklij se je očitno zaobljubil, da nas pripelje vselej do vrat 
v gostišče, a tokrat se je zdelo to zares nemogoče početje, maršrutko 
je nagibalo v levo in desno, da je drsala ob napušče nizkih stavb na 
nemogoče razriti gruščnati cesti, ki je rinila v breg.

A po 200 metrih smo se ustavili pred lepo poravnanim privozom. 
V dnu je stala ograja z vhodom na notranje dvorišče. Na vrhu je bil 
izvesek z naslovom:

Naslednji dan mi je Jan pojasnil, da je Sella slaven planinski 
fotograf (1859–1943), ki je med drugim poslikal Kavkaz in si za 
to prislužil vrh s svojim imenom. Po naključju je umrl prav na dan, 
ko sva se z Janom menila: 12. avgusta.

Spet smo pobrali prtljago s strehe maršrutke, sam sem se nekaj 
obiral, pa naenkrat videl možica, ki je tekel z dvema našima torbama 
(skupaj 30 kg) v rokah v gostinsko hišo in potem tudi že po strmem 
stopnišču gor. Nikakor mi ni pustil, da bi vsaj lažjo prevzel jaz. 

Jan nam je dodelil sobo posebej, sicer brez okna, ki bi gledalo ven, 
vendar je zadoščalo tudi to, ki je gledalo na prostrano predsobo. 
Predsoba je imela več oken na dvorišče. Na desni pred stopniščem 
pa sta bili dve skupni stranišči s tušem, opremljeni z modernimi 
bojlerji, ki so imeli ekrančke s podatki o trenutni temperaturi vode. 
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Tega nisem videl še nikjer.

Ker nam je ostalo nekaj malega časa, nas je Jan odpeljal čez reko 
v Regijski muzej. Ogled me je prepričal, da so bili Svani, kakor se 
je imenovalo gorsko ljudstvo, ki je bivalo tu, najbogatejši, najbolje 
izobraženi, najbolj civilizirani ljudje daleč naokrog. Vse do srede 19. 
stoletja so ohranjali svojo kulturo, izročila in samostojnost. Zapletlo 
se je šele zadnje čase. Od zadnje vojne z Rusi pa do leta 2004 so na 
primer cesto, ki nas je pripeljala v ta prvinski paradiž, nadzorovale 
tolpe pravih pravcatih roparjev, ki so strahovali popotnike. No, zdaj 
vlada tu mir, unesco je področje razglasil za zaklad svetovne 
dediščine in Svani se s pridom odpirajo svetu, ne da bi si pri tem 
dali vzeti svoje.

Razen seveda, kar se tiče že omenjene policijske postaje, sodnije 
in mosta. 

Vse to je zasnoval nemški arhitekt Jürgen Meyer H., kakor še 
tudi druge hvalevredne projekte po Gruziji. Odkril in povabil ga 
je bivši predsednik Sakašvili, ki mu je bila všeč Meyerjeva seviljska 
avtobusna postaja tako zelo všeč, da se je nekaj časa podpisoval 
Sakasevilla. Potem ko je odstopil, je nastalo v naročanju sicer zatišje; 
Meyer le še končuje poprej naročene projekte, kakršen je poslopje 
Sakašvilijeve predsedniške knjižnice v Tbilisiju in ranžirne postaje 
na železniški progi med Turčijo in Abhazijo, kjer pa je ostala 
nedorečena neka nadležnost podrobnost: namreč, da je ob stičišču 
železniških prog različnih širin treba prekrcati vsak tovor.

Tu se je prvič zgodilo, da nisem bil povsem zadovoljen s postreženimi 
jedili. Nisem sicer vedel, kaj je narobe, ampak vsega se je držal rahlo 
gniloben priokus, kot ga imajo reči, ki jih jedo dojenčki – ali pa jih 
kakajo, pozabil sem že. Verjetno je sicer, da je bila hrana dobra in da 
se je takrat v meni že kuhala infekcija. Okusen mi je bil le kačapuri, 
ki pa sem se ga že preobjedel, tako da sem ga pustil. 
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Aha, zdaj sem našel zapisano: problem je bil v tem, da jim je 
zmanjkalo plina, tako da so morali vse pripraviti na klasičnem 
šporhetu. To se sicer ne sklada z zgoraj povedanim o trdoživosti 
svanske kulture bivanja, ampak kaj jaz vem.

Ah, ne, ta zapisek se nanaša na Kazbegi, ne na Mestio. V Kazbegiju 
ni bilo plina in elektrike, a je bila hrana fenomenalna in obilna. V 
Mestiji pa so se preveč držali tega, da so vsaki reči dodajali poleg 
koriandra še nekaj sladkastega, kar mi ni bilo všeč, ker me je preveč 
spominjalo na kašico za dojenčke.

Na srečo smo imeli pri svoji mizi (drugi naši so sedeli za dolgo 
skupno mizo) dva prijetna sobesednika, Jana ( Jannicka) Bakkerja 
in njegovo punco Iris. On je bil mladi junak iz pustolovskih filmov 
ali grških mitov, ona pa kot rusalka. Lepo sta se ujemala. V meni se 
je kuhalo, pa bil sem dokaj vročičen, in v tem stanju sem ponavadi 
neustavljiv. Tako onadva nista prišla do besede, kakor bi bilo prav.


