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BIL JE NAŠ ČAS 
 
 
 

Ko  se druga vojna je končala, 
na Žekancu meja je nastala. 
Saj prej, po zgodovini znani, 
bili so tu še Italijani. 
 
Angleška vojska je še b'la 
v naši takratni '' Zoni A''. 
Ko tudi oni od tu grejo, 
že naši pridejo na mejo. 
 
Tega nihče ne bo pozabil, 
še listja v miru kmet ni grabil, 
so se vojaki po Žekancu vlekli, 
mi smo jim kar ''družeti'' rekli. 
 
Kaj pa vse povedat vejo, 
vsi, ki ušli so čez to mejo. 
So kraški fantje poznali teren, 
a tujci vojakom bili so lažji  plen. 
 
Zaživeli so Kraševci vrli, 
ko so mejne prehode odprli. 
Iz Dutovelj je kratka pot 
čez repenatborski prehod. 
 
So Opčine takrat cvetele, 
vse kar hotel si, so imele. 
Je tudi res, da v tistem času, 
veliko gradilo se je na Krasu. 
 
A ni bilo vse tako dobro zares, 
ker bila carina je še vmes. 
Si moral vrniti, če preveč je bilo, 
če nisi prijavil, z njimi je šlo. 
 
Carinarka od mlade dame, 
ji ''šenkan'' moderc odvzame, 
da nazaj ga bo dobila, 
ko se v Trst bo spet vrnila. 
 
Je v drugo carinik zanjo sreča, 
ko jo ošteje, je vsa ''rudeča'': 
''Drugič nase daj presneto, 
ta tvoj sestričin ''redžipeto''. 
 
 

Tudi važen prevozni artikel, 
čez mejo peljali smo star bicikel, 
ga Brundulu v obnovo dali 
in se potem v dežju domov 
pripeljali. 
 
Je kupčija šla dobro tudi tja, 
od ''poutra, šnopca do mesa. 
Vsak se s tem čimveč nabasa, 
naj bo po žepih ali okoli pasa. 
 
Tam tudi bila je velika muja, 
ko robo se po hišah ponuja, 
a nosili gvišno smo in natanko, 
ko smo dobili redno stranko. 
 
 
Vse spreminja se z leti, 
pri nas odpirajo se marketi, 
ko vstopiš, ne prideš več do daha, 
drugim državam ni več straha. 
 
Je trgovina posebna zvrst, 
Tržačani k nam, Kitajci v Trst, 
a v Dutovljah se tega ne bojimo, 
vse imamo, kar si želimo. 
 
Se nekaj zavedamo šele sedaj, 
koga imeli smo tu leta nazaj. 
Boris Pahor v teh letih ''prvenec'', 
znani pisatelj, zamejski Slovenec. 
 
Pod našo ''Jugo'' kar lepo dobo, 
imel tu hrano je in sobo, 
v gostilni '' pri Marički'' na postaji, 
on zdaj že na vsaki je TV oddaji. 
 
Ni ga marala prejšnja ''Juga'', 
v novi Sloveniji je že odjuga, 
res je dober in vsem poznani, 
da radi imajo ga že Italijani. 
 
Se ugodnosti naprej vrstijo, 
od našega vstopa v ''E-unijo'', 
se spreminja in vse mine, 
zdaj ni več rampe in ne carine.

 


