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Iz potovanja po bivši Jugoslaviji, se nam tedensko oglašajo sodelavec Bajte Mitja Gruber in
njegovi sopotniki. Tokrat potepanje po
Črni Gori
in
Makedoniji
.
Po kratkem, a več kot potrebnem oddihu ob Skadarskem jezeru smo zagrizli v gorovje, ki ločuje
obalni in celinski del Črne Gore in videli, zakaj v ČG avtocest ni. Ogledali smo si staro
prestolnico, kjer je brž, ko smo stopili iz avta, do nas pristopil zgovoren starejši možakar, s
katerim smo spontano (v bistvu on z nami) načeli pogovor. Zgovorno je začel pripovedovati o
svojem mestu, med drugim nam je znal našteti lokacije vseh bivših veleposlaništev v Cetinjah.
Iz možakovih besed se je čutil ponos črnogorskega naroda, ki je bil ob nedavni zmagi
vaterpolistov na evropskem prvenstvu še podkrepljen.
Naj omenim, da je del naše odprave tudi človek obilnejše postave (120 kg) in če to pri nas ni
nekaj nenavadnega, je bil v Črni Gori prava turistična atrakcija, z njim so se želeli slikati še
domačini.

Črno jezero na Durmitorju
Zaradi tipično balkanskega vedenja žejnejšega dela naše ekipe na območju nacionalnega parka
Durmitor smo hoteli zjutraj čimprej ucvreti, a je naš kombi v kritičnem trenutku odpovedal.
Najbrž smo bili zelo neopazni, ko nas je šest potiskalo kombi, ki je ob vžigu začel utripati z
vsemi lučmi, glasno trobiti in spuščati gost črn dim.
V temni črni noči smo po nasvetu mimoidočega ob kosovski meji iskali hotel, kjer bi lahko
prenočili. Po uri in pol vožnje po pogojno prevoznih cestah smo obupali, nakar smo zagledali
rešilno lučko v daljavi. Tam smo naleteli na najustrežljivejšega človeka, ki nam je nudil ne le
hrane, pijače, ognja ter prostora za spanje, ampak tudi varnost, kar se je izkazalo šele kasneje,
ko mu je ob ognju in rakiji iz žepa padla pištola.
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Kamniti most nad reko Vardar v Skopju
Zaradi še pred nedavno neurejenih razmer na Kosovu smo tega z kratkim postankom v Prištini
le prečkali. Navkljub temu pa smo uspeli oceniti stanje v državi, ki je milo rečeno kaotično. V
prometu pravil ni, trume ljudi stojijo ali pohajkujejo večinoma po cestišču, krdela zanemarjenih
uličnih psov, vse to in še več Slovencem nenavadnih stvari je tam povsem običajnih.

Potopis v izdelavi.
Več fotografij lahko najdete v Albumu .

Makedonska prestolnica Skopje je po enodnevnem obisku delovala prijazno in mirno, njeni
ulični prodajalci pa so za nizke cene prodajali čuda stvari. Nato smo se odpeljali do Ohridskega
jezera, »makedonskega morja«, kjer smo po neverjetnem naključju naleteli na koncert skupine
Leb i Sol ter enega največjih elektronskih partyjev v Makedoniji. Po drugi strani pa je
Prespansko jezero iz neznanega vzroka očitno le še manj kot senca nekdaj solidne turistične
destinacije.

Sv. Kliment v Ohridu.
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Ob prečkanju makedonsko-srbske meje pa so nam del našega potovanja gladko zanikali, ko so
nam v potne liste prek kosovskih žigov pritisnili masten napis »PONIŠTENO«.

Od Vardarja do Triglava - prvi del
Od Vardarja do Triglava - tretji del
Od Vardarja do Triglava - četrti del

Več fotografij lahko najdete v Albumu .

3/3

