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Sunleviĝo super Malnova Urbo. Marrokoj kaj ŝeretoj naskiĝas el la nebuleto. La preĝejaj sonoriloj 
vokas la okan horon. Trankvilo kovras la mondon. La cikadoj ludas sian matenan kanton. La kafo 
kunprenita dehejme gustas pli ĝuinda ol kutime, kiam la preĝejaj sonoriloj nombras la okan horon. De 
nia loĝejo alte surmonte ni ne vidas turistojn svarmantajn. Nia loĝejo situas super la urbo, 3000 
ŝtupoj super la turistoj. Same kiel la diino Indra ni povas decendi al la mondo de la homoj por ilin 
viziti kaj ekkoni. 
 
Malsupre en la urbo ni povas manĝi hejmefaritajn pasteĉojn kaj fromaĝojn en la mallarĝaj stratetoj 
inter la malnovaj domoj konstruitaj el sabloŝtonoj. Turistoj de multloke de la mondo vagadas ĉirkaŭ 
ni dum ni vespermanĝas. Antaŭ momento, kiam ni alvenis la strateto estis senhoma, sed dum 
krepuskiĝas la gastoj alvenas por manĝi ĉe subĉielaj tabloj. 
 
Kiam finiĝas la matenmanĝo sur nia verando, ni ekrigardas la multajn boatojn, kiuj malrapidas sur 
Adriatiko profunde sub ni malantaŭ la remparo de la Malnova Urbo. La ruĝaj tegolaj tegmentoj 
leviĝas super la blua maro. Preskaŭ ĉiuj tegmentoj estas novkonstruitaj post la lasta milito dum la 
1990-aj jaroj. La urbo situas en la sama loko dum centoj da jaroj, la urbo, kiu rezistis atakojn kaj 
militojn, la urbo, kiu ankoraŭ portas truojn de pafoj en stratoj kaj muroj de la lasta milito. La 
malsaĝeco de ni homoj. Mi sidas kun Pär-Johan sur nia verando kaj bonvenigas nian unuan tagon. 
 
Ni promenadas en la Malnova Urbo, en la miraklaj stratetoj plenaj de etaj manĝejoj kaj restoracioj. 
Ĉiuj stratetoj gvidas supren al la montoj, kiuj ĉirkaŭas la urbon. Kelkaj stratetoj verdire ne estas 
stratoj, sed ŝtuparoj. La verdaĵo en ĝardenetoj ombras la ŝtuparojn ie kaj tie. La ĉefstrato de la urbo 
iam estis larĝa kanalo. Dum la mezepoko oni plenigis ĝin per gruso. Nun ĝi estas larĝa marmorstrato, 
kiu gvidas tra la tuta Malnova Urbo. Malnovaj palacoj konstruitaj el brila sabloŝtono enkadrigas la 
straton. La katedralo ”Virgulino Maria” plenigas unu el la placoj, kiuj malfermiĝas inter la stratetoj. 
Mezepoka urboplanado! Multaj el la placoj estas plenaj de restoracioj, kiuj vendas tipe kroatan 
manĝaĵon kaj vinon. Ĉio donas senton de alispeca mondo, mondo vekita de pratempo, mondo kiu 
vivas en alia rapideco. Mirinde, ke dum kelkaj tagoj viziti alian, malrapidan mondon kun paroloj kun 
mia filo pri diversaj temoj dum malrapidaj manĝadoj kaj bongusta nekutima manĝaĵo, manĝo de la 
maro, fromaĝoj, ŝafidaĵo. Inter la remparo de la urbo svarmas multaj turistoj, sed sur nia veranda 
super la tegmentoj de la urbo regas la trankvilo. La muroj kaj la pordoj portas belajn dekoraciojn. 
Dankon ke tiu ĉi bela memoro de la mezepoko ne detruiĝis dum la balkana milito en la 1990-aj jaroj. 
Dankon ke la urbo ricevis helpon revekiĝi! 
 
Denove aŭdeblas la preĝejaj sonoriloj ĝis nia verando. La kvina horo. 
 
La stratetoj en la montaj kvartaloj, kie ni loĝas estas tiel mallarĝaj, ke la aŭtoj ne povas turniĝi. Ili 
devas retroveturi por povi eliri la strateton aŭ parkejon. Blankaj boatoj sur la blua maro. 
 
Nova ĝuinda mateno super la mezepoka urbo kaj la Mediteraneo. Ni manĝis, parolis, sendis 
mesaĝojn, ekzercis stari sur unu piedo. Tia estas nia ”nova mondo”, pri kiu Pär-Johan kelkfoje sopire 
parolas. La preĝejaj sonoriloj nombras la matenajn horojn. La vivo ne tro stresa, sed plena de pensoj 
kaj interesaj diskutoj. Shangri-La, kie ĉiuj kunlaboras. Bela travivaĵo! La matena lumo ludas super la 
ruĝaj tegolaj tegmentoj kaj helaj muroj de la domoj. Ni komencas la tagon per promenado de niaj 
montoj tra la krutaj stratetoj, malsupren al la urbo, la fortikaĵo, la maro, la haveno. Kiom da cent 
miloj da homoj vivis tie ĉi en milito, en batalo, en paco, en bonfarto! Tiu urbo iam estis inter la plej 
potencaj urboj en tiu ĉi parto de la Mediteraneo. Ni trovis ombran lokon en la haveno, kiun ni vidas 
de nia verando. Multaj etaj boatoj kaj pli grandaj turismaj boatoj. La domoj grimpas supren laŭ la 
montoj. Ni vidas nian verandon tre, tre alte. 
 



Sur unu placo oni nutras la kolombojn de la urbo tagmeze. Ĉiuj kolomboj kolektiĝis sur la tegmento 
de la palaco. Ili flugis tien reen kaj kvazaŭ atendis. Bela teatra ludo. La sonorilo batis dekdu batojn. 
Miloj, miloj de kolomboj ekflugis al la grundo en la sama momento. Fariĝis granda festo. Ili staris 
surdorse kaj surkape unu de la alia. Granda festo, kiu ripetiĝis ĉiun tagon.  
 
Virinoj pasumis en longaj roboj kaj grandaj ĉapeloj aŭ en ŝortoj kaj T-ĉemizoj. En la haveno estas 
varme, sed tamen agrable kaj iom da ombro. Somero. Silente. La homoj promenas kiel en filmo, kiu 
ludas antaŭ ni. Ni pasumas laŭ la kajoj, sidas sur benkoj en la ombro, spektas la homojn kaj boatojn, 
kiuj foriras de la haveno. Pär-Johan naĝis en la Mediteraneo, sed revenis kaj diris, ke estas malvarme. 
Post la bano ni trovis terason sub grandaj arboj, kiuj donis ombron al manĝejo. Mirinda elrigardo 
super la maro. Ni ripozis tie, manĝis kroatajn fromaĝojn kaj trinkis glason da vino. Ni devis kolekti 
fortojn por grimpi niajn 3000 ŝtupojn hejmen. Ni diris bonan nokton al Dubrovnik, dum la krepusko 
falas super urbo kaj maro. 
 
Ni tre deziris viziti la najbaran landon Montenegro. Ĝi ne apartenas al EU. Tial la limo inter tiuj du 
landoj fariĝis ”grava limo” aŭ ”ekstera limo” de EU. Ni devis longe atendi por trapasi la limon. La 
trafiko en la flanko de Montenegro estis tre abunda. Tio signifis, ke la vicoj estis tre longaj. La domoj 
je tiu ĉi flanko de la limo estis nerenovigitaj, iom kadukaj, similis al la ”malnovaj tempoj”. Tute ne 
similis al la ”bela lando”, kiun promesis Pär-Johan. Ni malrapide avancis. Post duonhora veturado ni 
alvenis al pramhaveno. Ni decidis ĉirkaŭveturi la fjordon kaj ne uzi la pramŝipon. Ĉio ĉirkaŭ ni mirakle 
ŝanĝiĝis. La trafiko fluis glate. Laŭ la vojo aperis belaj domoj, kelkaj tre luksaj. Laŭ la alia flanko de la 
fjordo leviĝis belaj montoj. Fabela lando montriĝis, tute alia ol la unuaj kilometroj de Montenegro. Ni 
ĝuis nian fabelan landon ĝis ni alvenis al fabela urbo, Kotor. Ĝi naskiĝis antaŭ 2000 jaroj aŭ pli, en 
praa tempo. Dum la jarcentoj okazis militoj, la lando apartenis al diversaj regnoj, la otomana regno, la 
bizantina regno, la serba regno. Ŝildo de palaco, kiun ni pasis rakontis al ni, ke iam la palaco apartenis 
al bizanta familio. La malnova urbo de Kotor estis tre bone renovigita, ĉirkaŭita per remparo. Ni 
promenis surrempare ĉirkaŭ la urbo. La enspezoj de turistoj vivtenas la urbon, kiu estis plena de 
agrablaj restoracioj en la malnovaj palacoj. Ekzistis multaj teatroj kaj muzikprogramoj. Ĉio tio pli bone 
ol militoj kaj detruoj! 
 
Survoje al la limtrairejo ni haltis ĉe la strando por ĝui la belan vidindaĵon kaj gustumi glaciaĵon. La 
vojoj estas tre mallarĝaj kaj malfacilas parki la aŭton. Mi nun donas la ”skribilon” al Pär-Johan por 
rakonti pri la veraj okazintaĵoj de la resto de la tago. 
 
What a day, wonderful and awful, oddly mixed together in a strange package. 
- 1 hour to cross the border into Montenegro; 
- Flat tyre on the way back, had to change it in 35-degree heat; 
- Changing tyre made my blood sugar sensor to come out, only 90 minutes after I put it in; 
- Mum lost her sunglasses somewhere; 

- 2 hours to cross back into Croatia. 100 minutes to drive just 2km!!! 😲 
- All this made us so late we had no time to have dinner; 
- Just when we entered the new part of Dubrovnik, to drive the rental car back, our GPS lost its 
  signal, so I had to find my own way; 
- Arriving back at 8.58pm at the car rental place, meeting a very angry person, even though in the 
  confirmation email it stated that they are open until 9pm (plus I spoke about that with another 
  person when we picked up the car). 
 
La venonta mateno estis trankvila post la enhavoplena antaŭa tago. La temperaturo altas, la aero 
estas senmova. Ŝajnis pli varme ol dum antaŭaj tagoj. Ni volis trovi lokojn kun iom da ombro. Ni 
trovis la plej bonan glaciaĵejon, sed tie ili ne volis akcepti kreditkarton. Ni nun finfine trovis ”cash” kaj 
povis manĝi nian bongustan glaciaĵon. Sed la suno ĉasis nin eĉ en la mallarĝa strateto. Ni devis trovi 
novan protektejon kontraŭ la 35 gradoj C. Sed eĉ ne la preĝejoj ”benis” nin. Ni vizitis unu katolikan 



preĝejon kaj unu ortodksan preĝejon. Ili estis riĉe dekoritaj, ĉiu laŭ siaj tradicio kaj reguloj, kun ora 
ikonostazo, sed neniu el la preĝejoj donis al ni refreŝigon. Ni provis viziti Mammon, sed ankaŭ la 
bankoj ne favoris nin. Ili havis problemojn interŝanĝi monon. 
 
Finfine ni trovis lokon, kiu logis nin ”ombro ĉe la maro”, sed ankaŭ tio ne sukcesis. Ni iris al ”nia plej 
bona loko”, al teraso ĝuste ekster la remparo kun ombrodonaj arboj kaj kun mirinda elrigardo super 
la maro, la haveno kaj la urbo. Ni denove manĝis kvar bongustajn fromaĝojn kaj trinkis glason da 
vino. Tamen estis sufiĉe varme rampi al ”nia domo”. Pli poste en la vespero ni grimpis eĉ pli alten por 
vidi la krepuskon fali super ”nia eta mondo”. Kiam estis tute malhele ni vidis imponajn 
piroteknikaĵojn super la maro. Post la enhavoriĉa tago ni bone dormis en nia domo kun klimatizado. 
 
Lunde matene! La lasta tago! Matena lumo super la maro. La lumo ŝanĝeliĝas super la maro kaj la 
urbo. Pär-Johan ne sentas sin bone hodiaŭ. Mi sidas surverande legante. 
Vespere ni promenas malsupren al la urbo, vagadas sur la placoj kaj sur la granda marmorstrato, kiu 
iam estis kanalo. Kandeloj kaj lanternoj eklumas, la vesperaj turistoj alvenas. Ni ĉirkaŭpromenas kaj 
revenas al nia plej ŝatata loko ”la teraso” kun elvidoj super la haveno. Mi manĝis oktopuson. La 
manĝaĵo en Dubrovnik estas bongusta, multe da bongustaĵoj de la maro, fromaĝo, vino, ŝinko kaj 
kompreneble la glaciaĵo. En la haveno moviĝas multaj specoj de boatoj, ni vidas la remparon, la 
preĝejajn turojn, la horloĝajn turojn, la fortikaĵon. La krepusko falas ĉirkaŭ ni, dolĉa muziko, la ”urbaj 
gardistoj” marcas kaj haltas ĉe la urbopordegoj por ”gardi”. Ili portas mezepokajn kostumojn. Ni 
reiras al nia loĝejo kun la animoj plenaj de nostalgio kaj dankemo pro nia mirinda semajno en 
Dubrovnik. Ĉiuj diverskoloraj katoj, kiuj kutimas akompani nin en nia longa deklivo, nun diras al ni 
”bonan nokton” aŭ eble ”ĝis revido”. Nun ili ĉiuj loĝas en la fotilo de Pär-Johan. 
 
Marde. Ni pakas kaj veturas per taksio al la flughaveno kun la najbaro de la gastiganto. La lasta 
vojaĝo inter la belaj montoj. Atendo en la flughaveno! Kontroloj en la flughaveno! Kiom da terorismo 
oni malhelpas per la multaj kontroloj? 
 
Finfine ni sidas en la aviadilo de Dubrovnik al Pula en norda Kroatio, kie ni ”haltos”, sed ni ne ŝanĝos 
aviadilon. Bedaŭrinde ni devas eliri la aviadilon KUN niaj valizoj kaj porti ilin malsupren, supren laŭ 
ŝtuparoj. Lifto ne ekzistas. Ni devas denove trapasi multajn ”sekurkontrolojn kaj pasportkontrolojn”. 
Oni devas rapidi ĉar ni devas vicestari kaj iri laŭ ĉiuj kontroloj kaj ŝtuparoj kaj denove sidi en la sama 
aviadilo. La aviadilo forflugas al Amsterdamo duonhoron post la alveno. 
 
Ankaŭ tie ni devas eliri la aviadilon, sed nun en pli facila maniero. Niaj sidlokoj estis en la plej lasta 
vico. Bela vespero alte super la nuboj. La nuboj montris belajn ”regionojn”. Kampo kun neĝo 
degelanta, montopintoj, marĉo kun mola erioforo. Pär-Johan mendis manĝon por nia ”lasta vojaĝo”. 
Mi manĝis kokidsalaton, tre bongustan. Pär-Johan manĝis salmosalaton kun krenosaŭco. Li ne ŝatis 
ĝin, estis tro forta. Li diris tion al la kelnerino, kiam ŝi demandis, ĉu ni ŝatis la manĝon. Tiam li ricevis 
ankaŭ kokidsalaton kaj bone satiĝis. 
 
Ni surteriĝis en Arlanda, Stokholmo. Pär-Johan havas du biletojn por Arlanda Express. Estas tre lukse 
vojaĝi per ĝi. Sed oni devas rapide ĝui, ĉar la vojaĝo daŭras nur 20 minutojn kaj oni rapidas je 
180km/hore. De Stokholmo ni vojaĝas pli modeste. Unue ni maltrafis lokan trajnon, poste buson al 
Brandbergen ni maltrafis. Tie ni atingis je la dekunua horo vespere, ni eniris la apartamenton 
kvaronon poste. 
Kvaronon pli poste persono estis murdita kaj alia persono grave vundita en Brandbergen Centrum, 
kie ni ĵus pasis. 
 
Kerstin Rohdin kaj Pär-Johan 2018 
 
  



 
 
 
 
 
 


