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Ta pravljica bi se lahko začela z deklico, ki je večino otroštva preživela v gozdu v bližini domače vasi. 
Nikoli ni čutila potrebe po potovanjih. Če bi si kdaj že želela obiskati tuje kraje, bi najverjetneje šla tja, 

kjer živijo ljudje, ki so svojemu naravnemu okolju zvesti prav tako kot ona. 

 
In sem šla, marsikam, ne da bi karkoli načrtovala. Z igralsko skupino smo bili najprej povabljeni v 

Avstralijo, kjer sem ob pogledu na nekaj Aboriginov, ki so na ulicah Sydneya prodajali didgeridooje in 
bumerange, začutila željo, da bi videla še več domorodcev. Zaradi te želje nisem nameravala 

odpotovati v Severno Ameriko, a smo bili nepričakovano povabljeni še v Kanado. Ob pogledu na nekaj 

Indijancev, ki so bili v Torontu videti kot izgubljeni, sem začutila željo, da bi videla še več pristnih 
staroselcev.  

Nisem nameravala odpotovati še v Južno Ameriko, a sem bila po naključju povabljena ravno tja, kjer 
jih živi največ – v Peru. 

 
Moj brat Jože je popolnoma drugačen. Kadarkoli si je zaželel, da bi nekam odšel, si je enostavno 

rezerviral letalsko karto, spakiral prtljago in poletel. Pred leti ga je povleklo v Avstralijo, kjer je ostal tri 

leta in medtem tam spoznal Monico, dekle njegovih sanj. Deželo kengurujev sta zapustila kot mož in 
žena, saj sta se civilno poročila že tam, pred bogom pa sta ljubezen želela potrditi nikjer drugje kot v 

Monicini rodni deželi Peru. 
 

To bo opis mojega potovanja po Peruju, eni biološko najbolj raznovrstnih držav na svetu. 

 
 

 



 

Potovala sem z enim kovčkom in eno škatlo, v kateri je bil šopek rož. Monica je namreč želela prav tak 

poročni šopek, kakršnega smo ji podarili, ko je prvič obiskala Slovenijo. Moja sestrična Damjana ji ga 
je naredila iz posušenih rož, pa sploh ni bilo videti, da je posušen. Da bi varno prispel čez lužo, ga je 

Piko, njen mož, tako dobro imobiliziral, da se ne bi poškodoval niti, če bi padel iz letala. 
 

Ko sem razmišljala, kaj bi še lahko nesla, sem šla pogledat na stojnice Posoških ustvarjalcev in tam 

naletela na umetnico Petro, ki ima prav tako brata poročenega s Perujko. Kakšno »naključje«. 
»Naše umetnine se lahko skrijejo pred perujskimi, zato nima smisla, da jim jih nosiš,« je bila direktna. 

»Sicer pa jim boš dovolj dala že s tem, da boš z njimi delila svoj svet.« 
Kako navdihujoče, sem pomislila.  

In potem mi je povedala eno najlepših legend, kar sem jih kdajkoli slišala: legendo o Mancu Capacu in 
Mami Oclo, perujskih Adamu in Evi, kakor ju je imenovala ona. 

 

Na jezeru Titicaca visoko v Andskem gorovju sta živela otroka boga Sonca. Nekega dne ju je oče 
poslal v dolino, da najdeta mesto, iz katerega bi lahko vzklilo življenje, ki se bo razširilo na cel svet. 
»Kako bova prepoznala ta kraj?« sta zaskrbljeno vprašala, oče pa jima je v odgovor izročil zlato palico. 
»Najbolj plodna zemlja bo tista, v katero bosta lahko zapičila to palico. Tisti kraj bo postal popek sveta 
in vse, kar bo zraslo iz njega, bo živelo v obilju in sreči. Varovati se morata le ene same besede, kajti 
čim jo bosta izrekla, bosta uničila vse.« 
»Katera je ta beseda?« sta radovedno vprašala. 
»Moje,« jima je odgovoril oče. 
 
Vsekakor dobra popotnica za odhod. 
 

 

 
 

 

 

Ko sem iz Benetk priletela v Madrid in med sprehajanjem po gromozanskem letališču Adolfo Suarez 
Barajas slučajno zagledala napis Hitra manikura, se mi je odvalil kamen od srca. Kozmetičarka ni 

mogla razumeti, kaj želim od nje, ampak ne zato, ker katera od naju ne bi znala angleško, marveč 

zato, ker je bilo jasno videti, da imam čisto nove nohte. Le dan pred tem sem namreč prvič v življenju 
bila na manikuri, kjer so mi naredili res lepe nohte, roza z belimi vrtnicami, ampak jih nisem mogla 

prenašati, ker dolgih nohtov pač nisem vajena. Kozmetičarki sem na koncu le dopovedala, da želim, 
da mi jih skrajša, potem pa sem se z olajšanjem usedla na letalo za Limo. 

 

Sopotnik Gian Luca, perujski Italijan mojih let, mi je povedal, da se po enomesečnem dopustu vrača 
domov in se med dvanajsturnim letom precej razgovoril o življenju v kaotični Limi, predvsem pa o 

tem, na kaj vse se je moral na novo privaditi, ko se je pred desetimi leti iz Milana preselil tja.  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
Ko sem se z Jožetom in Monico na poti od 

letališča znašla v na videz brezupnem 
prometnem zamašku, nisem bila niti najmanj 

presenečena, ko se je poulični prodajalec 

prerinil med avtomobili in skušal prodajati kar 
medtem, ko je promet ob zeleni luči stal. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Zaradi časovne razlike sem v Limo prispela 
ravno za čas večerje, po našem času pa bi bilo 

že sredi noči. Pri njih je bilo takrat sredi jeseni, 
pri nas pa pomlad, ampak temperature so bile 

kot pri nas sredi poletja, le dan je bil kratek kot 
se pač spodobi za jesen. 

 

 
 

 

 
* 

 
 

 
Že takoj naslednje jutro smo se odpravili na 

ranč Monicinega strica, kjer naj bi preživeli dni 

do poroke. Par si je cerkveno poroko namreč 
zamislil v Colanu, obmorskem mestecu na 

severu Peruja. Ker je iz Lime do tja kar tisoč 
kilometrov, saj leži že blizu meje z Ekvadorjem, 

smo se v Limi vkrcali na letalo in po dveh urah 

pristali v Piuri, mestu najstarejših mangov in 
limon, in prvem mestu, ki so ga okupirali 

Španci, ko so pred petsto leti vdrli v Južno 
Ameriko. 

 

 
Tamkajšnji prebivalci so povečini potomci avtohtonih domačinov ljudstva Tallanes, ki so že davno pred 

Inki prišli z najvišjega gorovja v Andih in se na tem področju Peruja naselili kot prvi v zgodovini. 
Njihova kultura je znana po tem, da so živeli brez kakršnegakoli voditelja ali organizacije, a so kljub 

temu dobro funkcionirali. Beseda »piura« v originalnem južnoameriškem jeziku kečua torej z razlogom 



pomeni »obilje«, z besedo »tallanes« pa dandanes imenujejo orodje za obdelovanje zemlje, iz česar 

lahko sklepamo, da so bili dobri kmetje. 

 
Najbolj pristni avtohtoni domačini še vedno govorijo izključno kečuanščino, saj še danes niso popustili 

vplivu Špancev. Besede koka, kondor, lama, puma itd so vse kečuanske. 
 

 

 
 

 

 

Po ruševinah starodavnega templja so nas perfektno vodili otroci, stari od šest do osem let. Ob njih 

sem imela občutek, da je v duhu njihove nedolžne prisotnosti z nami tudi tisto starodavno ljudstvo in 

verjamem, da je tudi bilo, poleg tega pa so nam predstavili še živega prebivalca templja: perujskega 
golega psa, katerega domovina je Peru. Velja za zelo staro pasmo, kajti njegovi motivi so upodobljeni 

na keramičnih izdelkih, starih več tisoč let. 
 

Da otroci delajo, v Peruju ni nič nenavadnega. Še ko si v restavraciji na kosilu, pristopijo k tebi in 

ponujajo razne izdelke, ki so jih sami naredili, na parkiriščih pa so ti pripravljeni stražiti vozilo, dokler 
se ne vrneš. Pa ne le otroci, tudi stari ljudje delajo, dokler le morejo. 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
 
Nič čudnega ni, da Perujci veljajo za najbolj 

kreativen narod, kar jih premore svet. Glinene 

lonce še zdaj izdelujejo ročno. 
 

 

 

Piuri pravijo Ciudad de eterno calor, »mesto večne toplote«, kar je v njem tudi občutiti. Temperature 
so zaradi puščavsko-tropske klime vse leto vrtoglavo visoke, najvišje pa so tik pred nastopom deževne 

dobe. 
 

 
 

 
»Padavine povečini lahko predvidimo, žal pa ne moremo predvideti El Niña,« je v španščini dejal 

domačin na ulici, ki jim v suhem obdobju služi kot cesta, v orkanu pa kot rečna struga.  

Razumela sem le zadnjih nekaj besed. »Pravi, da ne morejo predvideti otrok?« sem začudeno vprašala 
brata. 

»Josef, explicarla,« se je namuznila Monica. Jože, razloži ji. 
» Če je beseda Niño pisana z veliko začetnico, pomeni Jezušček,« je rekel brat. »Gre za orkan, ki ga ni 

mogoče napovedati, vedo le to, da pride vsakih nekaj let okrog božiča, zato so ga poimenovali po 
Jezusu kot otroku. Morje se tedaj, kdo ve zakaj, nadpovprečno segreje in izhlapeva več kot običajno, 

vse to pa ima za posledico padavine, zaradi katerih reke v Andih močno narastejo in po dolini 

uničujejo vse pred seboj.« 
 

Tedaj še niso vedeli, da bo El Niño prišel že čez nekaj mesecev (marca 2017), vzel petinosemdeset 
življenj in prizadel skoraj milijon ljudi. 

 

* 
 

Iz Piure smo krenili na štirideset kilometrov oddaljeno dolino La perla del Chira – biser reke Chire, ki 
izvira v ekvadorskih Andih. Pot je bila divja kot skozi džunglo; iz bujnega tropskega rastja se je videla 



le makadamska pot, ob njej pa je tekel čokoladno rjav potok, ob katerem so se igrali prav tako 

čokoladno rjavi otroci.  

 
 

 

 

 
Divja vožnja (na sliki Monicina nečakinja 

Valkiria) 
 

 
 

 

 

 V nekem trenutku se je pred nami pojavil 

vhod na ranč. 

Na ranču »Fundo Oasis« sem se kljub stražarjem s puškami in petimi psi počutila kot doma in že takoj 

stekla do bližnjega jezera. »Cuidado! Serpientes!« sem zaslišala za seboj; stražar ranča me je svaril 
pred kačami. Odnesla sem jo samo s hlačami prepolnimi ježkov, ki so se me oprijemali kot za stavo in 

mi dali nekaj dni dela, da sem odstranila vse iglice. 

 
 

 
 

 
Lastnikovi trije sinovi vsi delajo na posestvu skupaj s številnimi delavci; moški na plantaži, ženska dela 

pa so povezana z že nabranimi pridelki. Matere svoje otroke pripeljejo kar s seboj, oni pa ves čas 
potrpežljivo čakajo, da mame končajo. Ko so lačni, tu in tam malce pojočejo, večino dneva pa so več 

kot pridni. 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 
Na ranču sem spoznala mladega fanta, ki je 

očetu in materi v bližnji gostilni pomagal pri 
pripravi in razvažanju kosil. Ko sem mu 

povedala, da sem iz Slovenije, me je gledal kot 

največje čudo sveta in postavljal vprašanja kot 
so: »Ima v Sloveniji veliko ljudi takšne barve 

oči kot ti? Je tudi kdo, ki ima rjave tako kot 
jaz? Kaj pa barva kože? So vsi tako svetli kot ti 

ali je kdo tudi temnejši?« 
Rekel je, da želi postati inženir in videti svet, 

jaz pa sem mu dala vse prospekte o Posočju, 

kar sem jih imela s seboj. 
 

 
 
 

Zjutraj so me prebudili neznani glasovi raznih ptic, ki so tako žvrgolele, da sem bila prepričana, da 

nam je nekdo nastavil budilko. Peru ima skoraj dva tisoč vrst ptic, med njimi tudi družine, imenovane 
vreščači in trobentači, torej tamkajšnje jutranje budnice niso nič nenavadnega. Nadzornik posestva mi 

je našteval imena najpogostejših, in ko sem jih skušala prevesti, nisem našla nobenega prevoda. 
Motmot, karakara, tapaculo, chilala, canastero, cotinga, manakin, chachalaca, booby in še marsikaj bi 

se našlo. 
 

Tistega jutra je pred vrati stal pav in nas komaj spustil v hišo, kamor smo bili povabljeni na zajtrk, za 

nameček smo bili priče pa še borbi neštetih veveric, ki so si dom našle v krošnjah dreves papaje, 
manga in kokosa. 

Veverica mi je sklatila na glavo kokos, katerega sem od lastnikovega najmlajšega sina v opravičilo kar 
kmalu dobila postreženega na krožniku. 

 

 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 

Na ranču smo videli celoten postopek obiranja banan: od sekanja stebel in pranja do lepljenja etiket, 
zlaganja v škatle in pakiranja na tovornjak.  

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

Banana je bila v Peruju nekdaj hrana za sužnje 

in nižji sloj, dandanes pa jo uporabljajo tako 

rekoč v vsej prehrani in gojijo nešteto vrst, od 

miniaturnih do orjaških, od oranžnih do rdečih, 

vijoličnih in črnih. Jedo jih v solati, jih kuhajo, 

cvrejo, z njimi nadomeščajo krompir ter iz njih 

pridobivajo žganje in čips, ki mu pravijo chifles. 

Tudi listi so uporabni, saj služijo kot ovitki 

mnogih tradicionalnih zavitkov perujske 

kuhinje, ki velja za eno najboljših na svetu. 

 

 

* 

 
Na dan četrtka je bil čas za premik še bolj proti severu, kajti preselili smo se v Colan, petdeset 

kilometrov oddaljeno obmorsko mestece, ki je znano predvsem po turizmu in najstarejši katoliški 
cerkvi v Južni Ameriki. 

 

 

 
 

 

Barake iz luže in sladkornega trsa, ki so ob 

cesti izginjale za nami, so bile na poti do tja 
nekaj povsem običajnega, prav tako osli, 

parkirani pred vhodi. Do tedaj sem mislila, da 
so v Piuri revni, ker si ne morejo privoščiti 

boljših vozil kot so njihovi motorni tricikli, tu pa 

je bilo očitno, da je pomanjkanje lahko tudi še 
hujše.  

Toda ne zanje. Oni se nimajo za revne in ne 
pogrešajo ničesar, čeprav niti najbogatejši 

nima toliko kot pri nas najrevnejši. Ob tem bi 

se bilo za vprašati, kje so v resnici večji 
siromaki, tam ali tu. 

 



 
Prihod v Colan; v ozadju cerkev sv. Luka – Iglesia San Lucas De Colan,  

katero sta mladoporočenca izbrala za prizorišče poroke. 
 

 
 

V Colanu je bilo veselo že prvi dan, kajti prišli so vsi povabljenci, mladi in stari, med vsemi pa so bili 

največji dobrovoljci Cecilia, Nadia in Pedro. Tamkajšnje zabave so dobesedno nore, saj nimajo uvoda, 
jedra in zaključka, ampak je živahno ves čas. Ko jih poslušaš, kako hitro govorijo med seboj in ob tem 

hkrati plešejo ter se smejijo, ti ni jasno, kako hitro morajo šele misliti. Angleško pravijo, da ne znajo, 
saj mislijo, da če ne govoriš hitro, ne znaš. Že po nekaj kozarčkih se izkaže, da angleško v resnici 

govorijo vsi. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Piva ne pije vsak svojega, ampak se 
naslednjega odpre šele, ko se spije prvega, da 

se medtem še vsa ostala hladijo. 

Obupno obožujejo ledeno mrzlo pijačo, pije pa se tako: »Arriva! (dvigneš kozarec), Abajo! (ga podržiš 
pred seboj), Al centro! (ga približaš k srcu), Al dentro!« (popiješ). 

 
Vse se deli, vse je compartir, vključno s cigaretami. Kadi se tiste, ki so na mizi, pa tudi deljenje 

cigarete ni nič nenavadnega. Običajna praksa je tudi mešanje pijač; tam se največ pijeta kremasti 

pisco sour in peneči chilcano. Glavna sestavina obeh je žganje pisco, za katerega 
gojijo tako rekoč vso vinsko trto, ne morejo pa se sporazumeti, a je perujsko ali čilensko, saj so ga 

žgali že tedaj, ko Peru in Čile še nista bila ločena.  
Vsakdo me je skušal prepričati, da naredi najboljšo mešanico, tega pa ni mogel dokazati drugače kot 

da mi je z njo postregel, zato sem jih popila kar precej.   

 
Kar se tiče brezalkoholnih pijač, se pijeta predvsem Inca Cola, na katero se Perujci zelo ponosni, in 

Chica Morada, starodavna pijača še izpred časa Inkov, narejena iz vijolične koruze, ki jo gojijo 
predvsem v ta namen.  

Sem omenila, da koruza v Peruju raste že vsaj pet tisoč let in da imajo toliko vrst, barv in oblik, da jih 

skoraj ni za prešteti? 
  



 

 
 

Zabava je trajala vse od četrtkovega večera do 

sobotnega jutra, ko so vsi kar oblečeni 
poskakali v bazen ali pa so bili vanj enostavno 

povlečeni, z Monicino sestro Gabrielo pa sva 
sonce pozdravili z glasnim prepevanjem 

Marleyeve No woman, no cry. 

 

Ko smo končno šli malo pospat, se je v moji sobi nenadoma naslikala Cecilia. »Sama pa že ne bom v 
sobi!« je rekla in meni nič, tebi nič, prišla k meni.  

Tako nekako je videti ta perujska »ne-zadržanost«, sicer pa sva se s Cecilio res ujeli kot da bi se 

poznali od nekdaj. 
 

 

 

 

 

 

 
Kljub temu, da nekateri niti v soboto zjutraj še niso hoteli iti spat, se je že kmalu po sobotnem zajtrku 

nadaljeval žur drugačne vrste: poroka.  

 
* 

 
V hotel je prišla cela ekipa frizerjev, da bi ženskam naredili pričeske, friziranje pa je potekalo kar na 

terasi, od koder se je čudovito videlo na morje, ki je butalo ob obalo, hladilo rakce na skalah in 

zabavalo flaminge. 
 



 
 

 
 

 

 
 

Sama nisem želela nobene pričeske; 

nasprotno: s seboj sem prinesla nek poseben 

balzam, ki ti naredi lase ravne in to bi mi bila 
dovolj velika sprememba, a so me kljub 

ugovarjanju posedli na frizerski stolček. Da 
frizerja niso ubogali niti lasje, je jasno videti na 

vseh fotografijah. 
  

Kot najstnica sem ravno dovolj gledala 

latinskoameriške telenovele, da sem razumela, 
da poročna maša poteka skoraj popolnoma 

enako kot pri nas, vključno z besedili molitev. 
Pesmi, ki jih je pel zborček, so zvenele 

podobno kot tiste, ki jih slišimo v telenovelah, 

nevestina brata Javier in Alfredo pa sta brala 
berilo sv. Pavla iz pisma Korinčanom, katerega 

na poročnih mašah berejo tudi v Sloveniji.  
 

Ženin in nevesta sta imela vsak šest družic oz. 
družabnikov, katere sta poimenovala »chicas« 

in »chicos«. Chicas so bile oblečene v zeleno, 

chicos pa v sivo, in so ju spremljali vsepovsod.  

  



Sama poročna zabava je bila podobna kot tista izpred prejšnjih dni, le da se mi je na tej odtrgal 

podplat od čevljev in da je bila poročna torta v resnici le maketa iz kartona, česar seveda ne bi 

ugotovila, če mi ne bi povedali. V Peruju imajo namreč navado, da je na poročnem slavju torta ves čas 
na vidnem mestu ob vhodu v dogajanje, zato naredijo maketo, pravo torto pa svatje dobijo v škatlicah 

in si jo po želji lahko odnesejo domov skupaj s spominkom na poroko. Naša dva mladoporočenca sta 
za simbol namesto konfetov izbrala mivko s školjkami, ki sta jih nabrala na obali v Avstraliji, jaz pa 

sem kot edina Slovenka postavila na vhod zapestnice z napisom »I feel sLOVEnia.«  

Za slovensko vzdušje je poskrbel predvsem moj brat, ki si je za njun prvi skupni ples izbral skladbo Po 
dekle ansambla Lojzeta Slaka, kar je bilo zares ganljivo in skorajda nadzemeljsko. Zame osebno je bil 

to vrhunec poroke. 
 

Tudi šopek je bil slovenski, mladoporočenca pa sta Sloveniji nazdravila s kozarčki tete Cite. 
 

 

 
 
Med ohcetjo sem se nič hudega sluteč odšla malo sprehodit, a so takoj ugotovili, da me ni in poslali za 

menoj Monicinega bratranca z ranča. Rekel mi je, da je nezaslišano, da je sredi noči ženska sama na 

ulici in naj tega nikakor ne počnem več, jaz pa sem se samo smejala in se vrnila k poizkušanju 
koktejlov, od katerih mi je bila najbolj všeč algarrobina, narejena iz plodov edinstvenih algarrobo 

dreves z območja Piure. 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Jutro me je ujelo v recepciji hotela, kjer sem 

se zaklepetala z nočnim čuvajem Cristianom, 
katerega sem spoznala že prvi dan. Angleško 

ni znal niti besede, a je imel izjemen dar 

komunikacije in sem ga na nek neopisljiv način 
razumela popolnoma vse. Pripovedoval je o 

tem, da s svojo plačo preživlja sebe, dedka in 
sestrino malo hčerko, pa o strašanski nesreči z 

motornim kolesom, v kateri je komaj preživel. 
 

 

 
 

 

 
 

Prijazen fant, pravi domorodec. Prepričana 

sem bila, da je vsaj deset let starejši od mene, 
izkazalo pa se je, da jih ima le nekaj čez 

trideset. Avtohtoni domačini so videti starejši 
kot potomci Špancev, toda dar za nebesedno 

komunikacijo imajo vsekakor tudi slednji, sploh 

tašča mojega brata. V njenem načinu 
govorjenja, barvi glasu, govorici telesa in 

telepatskem posredovanju občutkov je bilo 
popolnoma spontano dojeti tako njeno 

sporočilo kot krasno osebnost. 
 

 
 

 

 

 

 
Mestece Colan je tako turistično, da se moraš 

prav potrditi, če hočeš poleg informacij o 
gostinski ponudbi in hotelih o njem najti še 

kakšen drug podatek. To je kraj večnega 

poletja in srce severozahodnega Peruja, ki 
bližnjim in daljnim pomeni pobeg pred 

vsakdanjimi obveznostmi. Plaža je obsežna in 
mirna, voda kristalno čista, ob njej pa hišice, 

zgrajene na lesenih podih. 

 
 



 
 
 

 

 
 

 

Mestece živi od turizma, gostinci pa si promet 
še povečujejo tako, da pritečejo kar na ulico, 

ko zagledajo skupino ljudi: »Pridite, sedite, 
imamo to in to in to!«  

 

Ampak Perujci imajo pogajanje in barantanje v 

krvi, saj ne morejo kupiti niti ene stvari, ne da 
bi poskušali zbiti ceno na minimum. Cecilia jih 

je provucirala: »Stavim, da nimate te in te 

ribe!« (ne spomnim se natanko, katere), 
gostilničar pa je, ne bodi len, stekel v 

notranjost in kar na cesto prinesel 
gromozansko zamrznjeno ribo, prav tisto, 

katero je omenila, in tekel z njo za nami. 

Nazadnje smo naročili črne školjke (ki se jih 
dobi samo na tem koncu perujske obale deset 

metrov globoko v morju), tamales (koruzo s 
sirom, zavito v bananine liste) in cheviche 

(koščke surove ribe in čebule z raznimi 
dodatki, od katerih je najbolj obvezen čili).  

 

 

 
 

Čili je v Peruju že stoletna tradicija in ga dodajajo tako rekoč vsemu, sploh tistega ekstremno 

pekočega. Na srečo so me posvarili, naj se ga niti ne dotikam, če nisem navajena. »Če ti oplazi roko, 
ga imaš lahko že preveč, mi pa tako obožujemo pikantno hrano, da nimamo picerij, ampak 

picanterije,« je rekla Cecilia in si na krožnik naložila vsakega po malo.  

V Peruju ni tipično, da bi v restavraciji naročili vsak svojo jed, ampak se naroči vsakega nekaj in vsi 
jedo vse. 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

Moto taksiji so aktualni povsod razen v Limi. 

Ko smo se vračali proti hotelu, se mi je odtrgal podplat s še enih sandalov in od tu naprej sem hodila 

bosa. Želela sem si kupiti nekaj sadja in zavili smo v trgovino, kjer sploh niso imeli tehtnice in je bilo 
vse na približno. »Recimo, da je en kilogram,« je rekla prodajalka, ki je imela za blagajno polno otrok. 

 

V Peruju je toliko raznovrstnega sadja, da sem ogromno primerkov videla prvič v življenju: guanavana, 
čerimoja, karambola, inga, lucuma, guajava, pitaja, camu camu, tumbo, tuna, nispero, charichuelo… 

da o tistih, ki ji uvažajo k nam, sploh ne govorim. Tam je vse sadje mnogo bolj okusno, saj dozori na 
naraven način in ima ogromno učinkovin: za guanavano npr. pravijo, da je pri zdravljenju raka bolj 

učinkovita kot kemoterapija, camu camu, ki raste na višini več tisoč metrov, pa ima toliko vitamina C 

kot nobena druga rastlina na svetu. Perujsko jabolko je živa kaša, ki ga jemo z žlico, lucumi pa zaradi 
koristnih snovi rečejo kar »inkovsko zlato«.  

Toda Perujci večino sadja preoblikujejo, preden ga pojedo, kajti blender za smoothije je obvezna 
oprema vsake kuhinje. Nekateremu sadju dodajajo mleko ali pa zamrznjenega miksajo z ledom. Na 

ulici temu rečejo cremolada in ga prodajajo namesto sladoleda. 
Jaz sem ga jedla kar tako in to se jim je zdelo predvsem zelo zanimivo.  

 

 



  
Zamrznjena lucuma. 

 

 

 

»Ti si torej tista, ki ima rada sadje,« mi je tu in 

tam ob srečanju rekel kdo, ki je o meni kaj 

slišal še preden me je spoznal v živo.

 



* 

 

Če bi se preselila v Peru, bi se zaradi sadja, čeprav je pred obiskom te lepe dežele njena omemba tudi 
mene asociirala predvsem na Indijance in Machu Picchu. Večina si predstavlja, da ko greš v Peru, ti je 

Machu Picchu že kar na dosegu roke, a še zdaleč ni tako.  
Najprej je treba čez Ande v mesto Cusco, ki se nahaja v osrčju jugovzhodnega Peruja in je od Lime 

oddaljeno tisoč sto kilometrov, se pravi uro in pol z letalom.  

 
Spektakularni let čez Andsko gorovje spada med najbolj nevarne in zahteva le najbolj izkušene in 

pogumne pilote. Niti pristanek ni mačji kašelj; ne za pilota, ki mora pristati skorajda med hišami, in ne 
za potnike, ki so kot pijani, ko se z nič metrov nadmorske višine naenkrat znajdejo na tri tisoč štiristo 

metrih. 
 

 

 
Let čez Ande. 

  Malico na letalu dobiš v taki škatli. 

 
 

 

Že takoj ob prihodu so nam postregli čaj iz kokinih listov, ki te menda ubrani pred višinsko boleznijo. 
Kokine liste so s pridom uporabljali že Inki, saj so jim lajšali bolečine in lakoto ter krepili moč in 

vzdržljivost na visokih nadmorskih višinah in nizkih temperaturah.  
 

 

 

 

 
Prepričevala sem se, da mi višinska razlika ne more nič, a se mi je vrtelo celo v spanju: sanjala sem, 

da želim priti od trgovine do kavarne, med katerima je samo nekaj metrov, a sem bila tako brez 
ravnotežja, da sem morala iti po vseh štirih, pa še tako mi ni šlo. 

 



Po počitku je sledil ogled mesta Cusca, središča inkovskega imperija, ki je v času njegovega 

tristoletnega obstoja zajemal ozemlje Peruja, Ekvadorja, Bolivije, Čila, Argentine in Kolumbije, Inki pa 

so verjeli, da je središče same Zemlje. Simbol Zemlje jim je predstavljala puma, zato so ga zgradili 
prav v obliki pume kot preslikavo iz zvezd, in ko ga ponoči občuduješ z razgledne točke, se ti resnično 

zazdi, da vidiš ogledalo zvezdnatega neba. 
 

 

 
 

 
Cusco leži vsaj sedemsto metrov višje od Triglava, vendar življenje v njem poteka tako kot v vsakem 

drugem mestu, saj morajo ljudje prav tako hoditi v službo in v šolo. No, skoraj tako kot v vsakem 

drugem mestu, kajti zanje običajen dan se je meni zdel kot dan, ko je pri nas pustovanje. Sploh 
cerkvene ceremonije niso nič drugačne kot pustni sprevod, saj so vsi tako omaškarani, da komaj 

nosijo vse s seboj. 

 

 



  

 

  
 

 

 

 

 



 
Mesto ima kakšnih sto tisoč več prebivalcev kot Ljubljana. 

Na ulicah prodajajo mladi in stari, vključno ženske z majhnimi otroki,  
katere imajo kar v vrečah na hrbtu ali pa na odeji poleg sebe. 

 
 

 

 

 

 

Če se med hojo po mestu ustaviš ob stojnici s hrano, priteče poulični natakar, da ti ponudi še pijačo; 
če se usedeš na klopco, priteče čevljar, da ti bo očistil čevlje; če prižgeš cigareto, s svojim kovčkom 

priteče prodajalec cigaret in te vpraša, če potrebuješ še kaj cigaret ali morda vžigalnik (mimogrede – v 
škatli je samo dvanajst cigaret, za vžigalnike pa se dobi tudi čudovite usnjene embalaže z inkovskimi 

motivi). Ustrežljivi so mnogo bolj kot vsiljivi in na trenutke sem se počutila kot kraljica, saj mi je bilo 

vse prinešeno kot na pladnju. Celo če ne pritečejo, pridejo do izraza, saj so povečini oblečeni mavrično 
tako kot njihova zastava.  

 



 

 

 

 

Ko prideš v trgovino z oblekami, ti brez 

vprašanja nadenejo njihova tradicionalna 

oblačila in samoumevno je, da jim v zameno za 

fotografijo pustiš par perujskih novih solov. 

 

V trgovini z obutvijo sem si kupila mavrične čevlje, saj je bil po dveh strganih parih obutve za to že 

skrajni čas. 

 

 

Poulična čevljarja 

 

 

 
 



 

Cusco z okolico je čudovit, saj je inkovski slog ohranjen kljub temu, da so ga Španci preoblikovali po 

svoje. Niti načrtno uničevanje in potresi pa niso bili kos neverjetni sposobnosti mojstrov, ki so kamne 
obdelali tako precizno, da se eden drugemu prilegajo bolj kot če bi jih zrisal najsodobnejši računalniški 

program. 
 

 

 

 
Inkovski tehniki še danes niso prišli do dna. 

Ker niso ničesar zapisali, lahko samo ugibamo, 
kako so, ne da bi poznali kolo, sploh premikali 

več ton težke desetmetrske skale, jih 
postavljali pokonci in iz njih gradili stabilne 

strukture brez uporabe kakršnekoli malte. Kako 

so vse tako natančno izračunali, ne da bi 
poznali pisavo?  

Zagovorniki super hrane pravijo, da jim je pri 
tem zagotovo pomagala maca, zdravilna 

korenina, ki raste v njihovih najvišjih gorah v 

resnično ekstremnih pogojih in tistim, ki jo 
uživajo, da moč preživetja, kakršno ima sama, 

spet drugi pa Inkom pripisujejo nadnaravne 
moči.  

 
 

Inki so se imeli za otroke Sonca in Lune in so častili vse, kar je bilo v naravi: luno, zvezde, vodo, zrak, 
dan, noč, živali, rastline in vremenske pojave. Vsemu, kar je bilo močnejše od človeka, so se klanjali. 

Sončev obrat je bil njihov največji praznik, jedli pa so samo ob sončnem vzhodu in zahodu.  
 

Živeli so v prepričanju, da čisto Sončevo kri lahko ohranjajo samo tako, da je ne mešajo z nobeno 

drugo, se pravi da se je moral vladar poročiti s svojo sestro in imeti otroke z njo, saj so verjeli, da sta 
tudi Sonce in Luna brat in sestra. Smel je imeti številne priležnice, toda otroci, ki jih je imel z njimi, 

niso imeli pravice do dedovanja kraljestva. To pravilo je veljalo v vseh dvanajstih rodovih Inkov, vse 
dokler ni bila z udorom Špancev Vladavina Sonca prekinjena. Več kot z orožjem so Španci morili z 

boleznijo, kajti v Inkovski imperij so prinesli črne koze, proti katerim Inki niso bili odporni in zaradi njih 

množično pomirali. 
 

 

 

 

 
Kljub temu, da je bil Cusco najlepše mesto, kar 

so ga Španci kdajkoli videli, so v njem razbili 

vse, kar so mogli. Za vsako ceno so se namreč 
hoteli dokopati do zlata, ki je bilo v velikih 

količinah vdelano v notranjost templjev. Inki so 
zlatu namreč pripisovali velik pomen, saj jih je 

spominjalo na sonce in so se ob njem lažje 

povezali s Soncem kot z bogom, Španci pa so 
jim z nasilnim pokristjanjevanjem odvzeli vse, 

v kar so verjeli. 

 

Najstarejše katoliške cerkve v Peruju so bile torej zgrajene na nasilno uničenih inkovskih svetiščih. 
Masivnih spodnjih delov nikakor niso mogli porušiti, zato so jih enostavno uporabili za temelje, gradili  

pa so s kamni, pridobljenimi z rušenjem. 
 



 
 

 
Razmišljam, kakšen prvi vtis neki so morali Inki dobiti o krščanski veri, za katero so tedaj prvič slišali, 

a jim je od kraja uničevala vse, kar jim je pomenilo največ. Kako so jo sploh lahko vzeli za svojo, glede 
na to, kaj so jim naredili?  

 

 

 
 

 
Vsakič, ko se me je polastilo razmišljanje o človeški hudobiji, sem se pomirila šele ob zvenu panovih 

piščali, na katere so igrali Indijanci z Andov.  
 

 

 
 



 

 

 
Panova piščal je starodavno ljudsko glasbilo še 

izpred časa Kristusa, narejeno iz bambusa, trsa 
ali lesa; v Andih jo menda delajo predvsem iz 

hrasta. Ime je dobila po Panu, bogu narave in 

pastirjev. Izhaja iz Grčije, v Južni Ameriki pa so 
jo še bolj izpopolnili: da bi oddajala čim bolj 

prefinjene zvoke, so na dno pipic dodali nič 
drugega kot suho koruzo.  

 
Prav hecno, ko v Cuscu ješ koruzo in poslušaš 

glasbo, ki jo prav tako ustvarja koruza. Igrali 

so skoraj v vsaki restavraciji, tako da je bil 
vsak obed prav posebno doživetje. 

 

 
 

 

Teren izven mesta je rezerviran predvsem za avtohtone domačinke s tropi lam in alpak ter s kupi 
oblačil in odej za prodajo. Če ne poznaš razlike med lamo in alpako, si za Perujce kot za nas nekdo, ki 

ne pozna razlike med ovco in kozo. 
 

 

 
 
Lamo so Indijanci udomačili že pred tisočletji in sicer zato, da bi jim po visokogorskih strmih poteh 

pomagala nositi bremena. Je dvakrat večja od alpake in ima kratko dlako medtem ko so alpako 
vzredili predvsem zaradi bogate, plemenite volne, ki raste zelo hitro in jo uporabljajo za pletenje, 

tkanje, skratka za vse izdelke iz blaga in velja za pravi zaklad Inkov. 

 
 



 
 

 
 

 

 
Majhne in košate alpake so zelo vabljive za 

turiste, ki si ne morejo pomagati, da se ne bi z 
njimi fotografirali, domačinke pa to izkoristijo 

in kar nastavijo roko, da jim v zameno za 

fotografijo pustiš kakšen sol. 
 

Lame in alpake so v bistvu južnoameriške 
kamele, med katere spada še vicuña, katere pa 

niso nikoli zares udomačili, saj živi zelo visoko. 

Njeno krzno je eno od najbolj dragocenih na 
svetu. Če je vicuñi toplo na štiri tisoč metrih 

sredi zime, je zagotovo izredno topla tudi 
suknja iz njene volne.  

 

 
 

 

 
 



 

 

  

 

 

 
 

Domačinka klobuke za prodajo nosi kar na 

glavi. 

Vicuña spada med ogrožene vrste medtem ko se alpaka lahko znajde tudi na krožniku. V Cuscu niti 

meso morskega prašička ni nič nenavadnega, sicer pa tam najpogosteje jedo bogate mesno-

zelenjavne obare, juhe, žitarice in pachamanco – starodavno inkovska jed s krompirjem, koruzo, sirom 
in mesom. 

Hrana v restavracijah je povečini prilagojena turistom in so na voljo tako rekoč vse najboljše jedi s 
celega sveta. Moram priznati, da tako dobro pripravljenih nisem jedla še nikdar v življenju. 

 
 

  



 

 

 

 

Choclo, največjo koruzo na svetu, se uživa v 
kombinaciji z lokalnim sirom (zgoraj).  

Odlično! 
 

Tradicionalni koruzni zavitek »humita« (levo) 

pa je lahko pripravljen na sladek, slan ali pa na 

pikanten način. 

 

Najboljša koruza raste v dolini Sagrado (Sveta dolina), ki je prepredena s številnimi rekami. Inki so jo 

najbolj cenili zaradi ugodne klime in so tam terase zgradili tako, da so vrhnjo plast zemlje z doline 

prenesli na vrh in tako vzgojili mnogo boljši pridelek kot bi ga sicer na tej višini.   

 

 
 

 Terase so povečini v uporabi še danes. 

 
 

 
 

  
Pisac je branil vhod v Sveto dolino. Od tu so Inki imeli vse pod kontrolo.  



 
Vas Ollaytantambo 

 

 
Na hrib vodi dvesto stopnic. Skale, iz katerih so narejene, tehtajo več kot tono. 

 

 

 

 
Tu smo neke noči prespali. Pravljično. 

 

 

* 
 

Ogled Machu Picchuja (kečuansko: »Stare gore«) so turistom prilagodili po najboljših močeh, začne pa 
se že z udobno vožnjo na vlaku. Peljali smo se skozi dolino reke Urubambe, katere ime v kečuanskem 



jeziku pomeni »Sveta reka«, zanimivo pa je, da jo v zgornjem toku imenujejo »Vilcanota«, po Aymari 

Wilcanuti, hiši sonca. 

 
En del poti poteka tudi skozi džunglo. Po poti poslušaš glasbo z andskega gorovja, ješ lokalno pecivo 

in skozi široka stranska in strešna okna opazuješ naravo vključno z oddaljenimi zasneženimi vrhovi 
gora. Zanimivo je opazovati tudi ljudi, ki so res z vseh koncev sveta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V vasi Aguas Calientes, kateri nekateri pravijo 

kar vas Machu Picchu oz. Machu Picchu 
pueblo, se presedeš na avtobus, ki te pelje 

tako visoko, kolikor je po strmi makadamski 
poti sploh mogoče, zadnji del poti pa se 

prehodi peš. 



 

 

 
 

 
 

 
Pešpoti navkreber si sploh ne morem priklicati 

v spomin, saj me je na vrhu ob vstopu skozi 
t.i. sončna vrata preveč prevzel tisti že 

tisočkrat videni razgled na fotografijah, ki pa 

se je tokrat pojavil pred menoj čisto v resnici.  
Machu Picchu, najbolj ohranjena zapuščina 

inkovske civilizacije, ki so jo odkrili šele leta 
1911. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Svet verjame, da za ta kraj kar petsto let nihče ni vedel samo zato, ker je bil nad globokimi prepadi na 

ozkem sedlu med dvema strmima gorama pač neverjetno zakrit, toda obstaja teorija, da Špancev 



enostavno ni pritegnil, ker v njem ni bilo zlata. Zapustili naj bi takega, kakršnega so našli – praznega, 

kajti Inki so se iz njega izselili že prej in ga za pohlepne naredili nezanimivega. Zapuščenega in 

praznega je tako prerasla džungla.  
 

 

 
 

24. julija 1911 ga je odkril ameriški zgodovinar 
Hiram Bingham, ki je že po obzidju takoj videl, 

da se mesto lahko primerja z najbolj izjemnimi 
kamnoseškimi deli na svetu. 

 
 

 

 

Ker se je Bingham do mesta želel dokopati čimprej, njegova ekipa rastja ni odstranjevala postopoma, 

ampak je neprehodno goščavo enostavno zažgala in s tem naredila veliko škodo, saj je v mestu 

zgorelo vse, kar je bilo šibkejše od ognja, vključno z vsemi slamnatimi strehami.  

 
Strehe so rekonstrukcija originala. 



Machu Picchu deluje kot nekakšno skrivališče ali še bolje, kot spomeniški zaklad, za katerega so Inki z 

razlogom izbrali lokacijo, kjer bi bil popolnoma skrit in kjer bi imel najboljšo možno naravno obrambo 

ter najtežji možen dostop, da bi tam le lahko hranili vse tisto, za kar bi si želeli, da se ohrani za 

vekomaj. 

Kaj so bili sposobni kot gradbeniki, je zajeto že v samo mesto, poleg tega pa so od tam proučevali 

gibanje sonca in lune ter vremenske pojave, risali zvezdno nebo, izpopolnjevali računovodski sistem, 

medicinsko znanje, predvidevali žetev in še marsikaj drugega.  
 

 

 
 
Več kot sto teras, za katere so morali vso zemljo prinesti iz doline, jih je ščitilo pred plazovi, obenem 

pa so jim omogočale pridelavo hrane. Vodič je v hecu dejal, da so imeli celo bližnjico do Brazilije in 

pokazal v globel na že omenjeno reko Urubambo, ki se zliva v Amazonko. Tja dol so po vodo hodili le 
redko, kajti na gori so imeli izdelano brezhibno vodno infrastrukturo.  

 

 
 

 

Imeli so vse, kar so potrebovali za življenje; manjkala ni niti parcela za gledališče, okrog katere so bili 
kamni postavljeni tako, da je bilo poskrbljeno celo za dobro akustiko. Zdaj se na njej pasejo lame. 

 
 



 
 
Zakaj so Inki mesto za vedno zapustili, lahko samo ugibamo. Morda jim je bilo tako sveto, da so ga 

raje vrnili naravi kot da bi dopustili, da ga uničijo Španci. Konec koncev so znali dobro predvidevati. S 
tem, ko so ustvarili Machu Picchu, so pokazali tako rekoč vse, kar so znali. Njegova oblika je odslikava 

ozvezdja kondorja, ki jim je pomenil simbol neba, torej je tudi mesto simbol najvišjega. Kot da bi 
vedeli, da bo vse ostalo uničeno. 

 

Sama se obenem sprašujem, kakšno neki je bilo njegovo originalno ime. Je bilo morda poimenovano 
po čem drugem in ne po gori Machu Picchu, na kateri stoji? Phuyupatamarca - mesto nad oblaki? 

Huayna Picchu ilaqta – mesto Mlade gore, po gori, ki mu dela senco? Kdo ve. 
  

 Ob domačinih niti nisem videti tako majhna. 

  



 
 

Ljudi rada fotografiram, kamorkoli grem. 

 
 

  

Ko smo se od mesta poslovili in se z avtobusom spustili nazaj v Aguas Calientes, je bilo do vlaka še 
nekaj ur. V mestecu je vse polno majhnih gostilnic in ko smo se usedli za eno izmed miz, se je od 

nekod zaslišal instrumental Osamljeni pastir v izvedbi Indijancev iz Andskega gorovja. »Ne morem 
verjeti,« sem rekla. »Če bi imela glasbeno željo, bi si izbrala ravno to, ali pa Eaglese!« Poslušamo – in 

skladba se brez vmesne pavze prelije v Hotel Californio moje najljubše zasedbe The Eagles! 
 

 

 
 

 

 

Najbrž mi ni treba posebej poudarjati, kje smo nadaljevali večer. Tisti dve skladbi so ponovili posebej 
zame in vsem povedali, da igrajo za Slovenijo. Popoln zaključek »misije Machu Picchu«! 

 
 



 
V vasi Aguas Calientes je spomenik Manca Capaca, prvega Inke,  

ki je zapičil zlato palico tam, kjer je zrastel Cusco. 

 
* 

 
Ko smo pripotovali nazaj v Limo, nas je na letališče prišla iskat Cecilia. Med počasnim premikanjem 

skozi velemestni prometni kaos sem imela z zadnjega sedeža pogled na njeno hrbtno tetovažo z 

napisom Leo.  
 »Cecilia, kdo je Leo?« sem jo vprašala. 

»Moj pokojni oče,« je rekla. »Kakšen tattoo pa imaš ti?« 
»Ob priliki si bom vtetovirala orla,« sem rekla, in Cecilia je poskrbela, da je tista prilika nastopila takoj, 

saj je zavila naravnost v salon za tetoviranje, ki jih je v Limi toliko, kot da bi bili doma prav tam. V 
Peruju je bilo tetoviranje v praksi že zdavnaj pred Inki in se jim ne zdi nič posebnega. Če nimaš 

nobenega, si čuden. 

 
 

 

 

 

 

Kar je bilo najbolj zanimivo, je bilo to, da je 
imel moj sin ravno na tisti dan peti rojstni dan. 

Ker nisem mogla biti z njim, sem njegovo 
rojstvo podoživljala tako, da sem na mizi za 

tetoviranje ležala prav tako kot pet let pred 
tem v porodni sobi, rezultat pa je bil točno 

takšen orel, kakršnega sem si želela že takrat, 

a sem si ravno zaradi nosečnosti premislila. 
Le, da me tokrat ni bolelo čisto nič.  

Da me resnično ni bolelo, so mi verjeli šele čez 
nekaj dni, ko so videli, da se mi koža ni niti 

malo olupila.  

 



 

Ne vem, kaj je na teh Perujcih, ampak kamorkoli sem prišla, sem se počutila kot doma. Zdi se, kot da 

pri navezovanju stikov preskočijo eno stopničko in se že v štartu začnejo pogovarjati o zadevah, ki so 
nam sicer vsem skupne, razkriti pa jih nismo pripravljeni nikomur. Da ne govorimo o odprtosti za 

zabavo. Tam ni nobenih predsodkov v smislu »sem prestar za žure« ali »kaj si bodo mislili o meni.« 
 

Tistega večera sem razumela, zakaj moj brat Cecilii pravi Ana Gabriel, saj ima ženska tako dober glas, 

da jo je škoda za vsak dan. Med spontanim »hišnim koncertom« pri njej doma je skozi vrata prišla 
njena najstniška hči in skupaj z njo vsa njena klapa. Tam je v navadi, da se pozdraviš s poljubom na 

vsako lice, pa če se poznaš ali ne, in potrebnih je bilo kar nekaj teh dvojnih poljubov, da se je vsak 
pozdravil z vsakim. Mladina je nato prižgala glasbo zvrsti regeton, za katero sem tam prvič slišala, po 

prihodu domov pa sem ugotovila, da je to čudo očitno priljubljeno tudi pri nas, le da poprej najbrž le 
nisem bila pozorna nanj. Vklopili so light show in plesali kot v discu, Cecilia pa je kmalu postala del 

njih. Na ves vrh je v hišo sredi noči prišel še njen mož z njegovo klapo in spet ni bilo konca s 

pozdravljanjem.  
 

Še zdaj mi ni jasno, kam se je tisto noč spravilo toliko ljudi, vem pa, da so mi le-ti samo potrdili, da 
perujska spontanost ne more biti naključje, na katerega bi naletela le v stiku z nekim določenim 

človekom. Perujska spontanost je nekaj povsem običajnega. Takšni pač so. Življenje se jim zdi 

enostavno prekratko za pretvarjanje, predvsem pa prekratko za neiskrenost do sebe.  
 

Tudi odnos do avtoritete je drugačen. Mi se pogovarjamo z vlogo, ki jo oseba predstavlja, npr. 
uradnik, policist, direktor, župan ali karkoli, tam pa v vlogi vselej vidijo človeka. Ko nekaj potrebujejo, 

vprašajo kot človek človeka, ne kot stranka uslužbenca.  
 

Že pri zajtrku se vidi, da je komunikacija povsem na drugem nivoju. Slovenci imamo grdo navado, da 

se prav ponižujemo, ko pride kdo na obisk: »Kakšno kavo piješ, a ješ to in to, kdaj bi ti odgovarjalo 
imeti kosilo, kdaj hodiš spat, kdaj vstajaš, a bi te to in to motilo, bla bla bla…« Če primerjam z njimi, 

jaz sploh nisem bila v gosteh, saj sem čutila, da življenje teče čisto običajno in se nihče ni ničemur 
prilagajal zaradi mene ali mi pretirano stregel, kar mi je bilo kot do nebes. Vanje sem se preprosto 

zlila. 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
Zdi se, da je zajtrk najpomembnejši obrok dneva. Ni pomembno, kaj je na mizi, pomembno je, da 

jedo vsi skupaj in da se v pogovoru razjasni vse, kar komurkoli leži na duši. Če pride kdo v hišo pred 

ali med obrokom, je samoumevno, da bo jedel tudi on in se zato niti malo ne brani. Govorijo, kako so 
se ob določenem dogodku počutili, kaj jih skrbi, skratka vse tisto, kar mi premlevamo bolj ali manj 

sami s seboj. Na tekočem so tudi z dogajanjem v družinah sorodnikov, saj nihče ničesar ne skriva. 
Brat pravi, da ne gredo niti v službo, če je kaj nerazjasnjeno. Družina je na prvem mestu, zato tudi 

dajo veliko na poroko. Zeta ali snaho vsi sorodniki sprejmejo za svojega. Monicina prijateljica Karin, ki 
zadnjih nekaj let živi v Virginiji v Severni Ameriki, je rekla, da tam to vrednoto izredno pogreša in jo 

šele zdaj resnično ceni. Mnogo izseljencev se vrne nazaj ravno zato, ker tega ne najdejo nikjer drugje.  

 
 

 
 
 

* 

 
Slovenija jim ni španska vas. Nekega dne smo se odpravili na jug, da bi si po izkušnji v gorah, mestih 

in dolinah ogledali še puščavo, in ko je šofer slišal, da sva z bratom Slovenca, je na dan takoj potegnil 
svoj telefon: »Poglejta!« Predvajal je videoposnetek slovenskih turistov, ki so ne dolgo nazaj v 

destilarni tamkajšnjega žganja pisca peli Kolkor kapljic, tolko let! 

Obala Peruja je v bistvu cela puščavska, najbolj pristno in neokrnjeno puščavo pa lahko vidimo v regiji 

Ica, ki je od Lime oddaljena dobrih tristo kilometrov proti jugu; prav ta puščava, v kateri se nahajajo 
slavne, na tisoče kilometrov dolge Nazca linije. Njihove motive smo žal videli samo v obliki 

avtomobilskih  poslikav.  
 

 



 
 

 
Ica je bila izjemno doživetje. Moje bose noge se še nikoli poprej niso dotikale puščavskega peska, 

neskončne peščene sipine pa so se mi pred očmi raztezale kot morje.  
 

 

 
 

 

 



 

 

  
 

Sipine puščave Atacama so največje na svetu, 
saj sežejo tudi preko dvesto metrov v globino 

in so kot ustvarjene za deskanje.  
 

 

  

 

Ta puščava je nekaj posebnega tudi zato, ker 

je sredi nje čudovita oaza, obkrožena s 
palmami in vasjo Huaccachino, v kateri prebiva 

le nekaj sto ljudi in je nekoč veljala za 
skrivališče perujske elite. Pravijo, da imata 

voda in blato v tem naravnem jezeru zdravilne 

moči, toda zame je bil zdravilen že sam pogled 
na to milino. 

 
 

 
 
 



 

 

Tam smo si privoščili tudi vožnjo s 

štirikolesnikom, ki ni nič manj adrenalinska kot 
vožnja z vlakom smrti v adrenalinskem parku: 

preden sploh dojameš, da si že na skrajnem 
vrhu sipine, nenadoma že brziš navpično 

navzdol kot strela!  

 
Cecilia in Monica sta se tudi tu izkazali kot 

izvrstni pogajalki, saj sta ceno za dvourni 
»buggy ride« spustili s trideset dolarjev na 

trideset solov, kar je gromozanska razlika. 

 
 

 

 
  

 
Med sprehajanjem po bližnjem mestu Ica me je presenetil pelikan, ki je prifrčal na zid in se postavil tik 

zraven mene. Ribič mu je metal ribice blizu, da se mi je čimbolj približal in so me lahko fotografirali 
skupaj z njim. Seveda je potem pričakoval kakšen sol tako kot poulični glasbenik, ki je kar med 

igranjem stegnil roko, da bi mu v zameno za fotografijo dala denar. 
 

Ica je znana tudi po destilarni perujsko-čilenskega žganja pisca, katero že tri generacije upravlja ista 

rodbina. Velja za priljubljeno turistično točko, saj ti razkažejo celoten potek pridelave in ti poleg pisca 
dajo za pokušino vse druge pijače, ki jih proizvajajo.  

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

Še nikjer na svetu nisem pila tako dobrih 
alkoholnih pijač kot tu.  

 

 

 
Vse se imenuje po žganju: tako pokrajina Pisco, preko katere se raztezajo neskončni vinogradi, kot 

njeno osrednje mesto Pisco, katerega so Španci nameravali postaviti za glavno mesto Peruja preden 
so se odločili za Limo. Lahko rečemo, da so pri izbiri imeli več sreče kot pameti, kajti mesto Pisco si še 

danes ni opomoglo od potresa, ki se je zgodil sredi neke nedeljske maše pred desetimi leti in jim uničil 
skoraj vse. 

Koliko bi bilo šele uničenega, če bi Pisco zrastel do velikosti Lime…  

 
 

* 
 

V času mojega nenavadnega dopusta sem vsaj trikrat letela v Limo in nazaj, čisto zadnji dnevi pa so 

bili končno namenjeni ogledu tega gromozanskega mesta, ki ima prebivalcev kar za štiri Slovenije.  
 

 
 

 

 
 

V Limi se stika ogromno prometnih poti in 

nihče ne upošteva predpisov, ni pa v vsej tisti 
gneči čutiti nobene živčnosti. Po dveh tednih, 

preživetih v Peruju, sem zlahka prišla do 
sklepa, da so umirjeni zato, ker nihče ne 

posluša poročil. Od povsod se sliši njihova 

plesna, neobremenjujoča glasba, ob kateri 
enostavno ne moreš biti nervozen.  

V tistem času je bila najbolj priljubljena 
skladba »Serveza« skupine Rafaga, katero sem 

na poslovilni zabavi znala že čisto na pamet. 
Kjerkoli se jo je zaslišalo, so vsi skočili v zrak 
kot da bi jih ustrelil.  

 

 



 V Peruju ne potrebujejo kampanj za 

spodbujanje dojenja. 

 

 

 
Otroci so tako lepi… mar ne?  

 

 
Mestne četrti so označene na tak način. 

 

Najbolj hecni so mi bili mestni avtobusi, ki nimajo nobenih številk. Ko se avtobus približuje postaji, 
šofer odpre vrata, sprevodnik pa na ulico kriči ime predela, kamor je namenjen. Če nisi prav hiter, ga 

zamudiš! Na avtobusu igra glasba, po možnosti živa, prodajajo se domači piškoti, skratka domače je.  
 

 

 



 
Imajo tudi turistični avtobus z odprto streho, ki 
je veliko bolje organiziran in te pelje od 

najnižje do najvišje točke ter od najrevnejše do 

najbogatejše četrti mesta.  
 

 
 

 
Peljemo se na hrib sredi mesta, od koder se 
lepo vidijo tako mesto kot njegova okolica z 

reko Rimac. 

 
 

 
 

 
Lima stoji tako rekoč na nič metrov nadmorske višine, poseljena pa je vse do višine skoraj tisoč 

metrov. Tamkajšnji otroci so nad turisti navdušeni in tečejo za avtobusom dokler morejo. 
 

 

  



Ko smo bili v najrevnejši četrti, sem vprašala: »A je ta predel zapuščen?«  

Če sem to vprašala jaz, ki mi je vse dobro, je jasno, da resnično nimajo tako rekoč ničesar - tako kot 

je v bogatih predelih očitno, da imajo vse in še več. Srednjega sloja je bolj malo. 
 

 
 
 

Lima ima ogromno parkov in muzejev; od parka ljubezni, oljk, fontan in skulptur do muzeja elektrike, 
umetnosti in arheologije. Da o cerkvah, ki so na vsakem vogalu, sploh ne govorim. Katedrala z dvema 

zvonikoma je najbolj znana po tem, da v njej leži ustanovitelj Lime Francisco Pizarro, ostale pa so 
odraz dejstva, da je bila Lima dolgo časa središče španskih kolonij v vsej Južni Ameriki, in »pobožni«, 

kot so Španci bili, je seveda vsaka kolonija v centru želela svojo cerkev.  

 
 

 
 
 

 

Na ulici smo naleteli na eno izmed številnih procesij, ki jih imajo ob vsakem cerkvenem prazniku. 
Osem krepkih moških je z na videz zadnjimi močmi komaj prenašalo gromozanski oder in na njem kip 

Marije. Z obraza jim je lil pot, pred njimi pa je v glasni, ubrani molitvi vzvratno hodila vsa preostala 

kolona, da jih Marija slučajno ne bi gledala v hrbet medtem ko se premikajo skozi ulice z balkoni, ki so 
videti, kot da bi bile na stavbe pritrjene lesene spovednice. 



 
 

 

 
 

 
 

 

 

Seveda je bilo treba tudi na tržnico, da sem nabavila perujski kakav. Tržnica je zanimiva že zato, ker 

imaš kaj videti. Dvesto vrst krompirja, fižola, njihovih zelišč in seveda neskončno mavrično morje 
sadja in zelenjave, vključno z morskimi sadeži. 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

V mestu vidimo vse, kar spada v velemesto z osmimi milijoni prebivalcev. Razen nabiralnikov in 
pepelnikov, čeprav ni prepovedano pisati in kaditi. Razglednice lahko oddaš samo na pošti, za 

cigaretne ogorke pa se znajdeš, kakor veš in znaš. 
 

Imajo pa na mizah jengo, igro z lesenimi deščicami, ki se jo igra tako, da se deščice toliko časa jemlje 
s stolpa in postavlja na vrh, dokler se nekomu ne sesuje. Ta mora dati za rundo, zato se jim jo pa 

splača imeti v gostilnah. Tudi jaz sem prinesla eno domov, kupila pa sem jo v kitajski četrti. 

 

 
V kitajski četrti poleg astrološkega znamenja opice, kar sva obe s svakinjo. 

 

 



 

 

Spanje pravičnih.  

 

 

 

Med sprehodom po mestu sem ugotovila tudi, zakaj imajo vse Perujke brezhibno urejene nohte. Salon 
za manikuro najdeš v vsaki ulici, manikura pa stane samo deset Perujskih novih solov, se pravi slabe 

tri evre. Moje roke bi v primerjavi z rokami Perujk verjetno obravnavali kot moške in bi plačala še 
manj, kajti cena za moške je še tri sole manj. Ko bi na španskem letališču le vedela za to… 

 

Za zaključek smo obiskali predel Barranco, kjer se nahajajo najbolj luksuzni hoteli in restavracije, in 
sicer na pečinah nad morjem, od koder je prečudovit razgled na obalo. Obala je v bistvu 

spektakularna puščava, ki teče naravnost v ocean, voda v njem pa je idealna za surfanje. 
 

 



 
 
 

Ko sem po čudoviti poslovilni zabavi odhajala domov, mi na letališču niso komplicirali ne zaradi kakava 
in ne zaradi ostale super hrane v prahu, so se pa v smehu čudili, da če mislim na letalu res pojesti vse 

sadje, ki ga imam v ročni prtljagi. Pojedla sem skoraj vsega, saj nisem jedla drugega, letalsko hrano 

pa sem prinesla domov vključno s hrano sopotnice, saj mi je vso sproti razdala.  
 

Od tam sem prinesla tudi košček perujskega vzdušja. Kupila sem si namreč tisto, brez česar 
tamkajšnja mladina ne gre nikamor: prenosni radio, ki se ga polni tako kot mobilni telefon in lahko 

predvaja kakršnokoli glasbo, saj se poveže tako z internetom kot z napravami blue tooth in usb. Ko si 
ga daš čez ramo, je skorajda neopazen, njegov zvok pa seže daleč naokrog in lahko brez prestanka 

igra več ur. 

 
 

* 
 

V Peruju sem videla visokogorje, tropsko območje in najbolj suho puščavo na svetu, za kar sem bratu 

in njegovi ženi neskončno hvaležna. Tam sem okušala najboljše sadje, srečevala avtohtone domačine, 
se družila z najbolj odprtimi Zemljani in imela priložnost biti to, kar sem. 

In tam sem spoznala, da se taka želim vrniti tudi domov. Nisem se spremenila, samo brezskrbno in 
mirne vesti živim, kar sem v resnici. 

 

Čeprav priznam, da ne vem, če na svetu obstaja še kakšna druga stvar, ki ti da večji občutek svobode 
kot to, ko se čisto sam usedeš na letalo.  

Ta občutek v celi zgodbi nedvomno zmaga.  
 

 


