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4. Poglavje

Indijanci

V času študija sem en semester preživel tudi v tujini. Na fakulteti so 
sporočili, da so z ameriško univerzo sklenili sporazum o sodelovanju, 
ki je na široko odprl vrata vsem, ki smo želeli iz prve roke doživeti 
Združene države Amerike. Osebno sem bil še posebej vesel dejstva, da 
ni šlo za univerzo v kakšnem večjem ameriškem mestu (saj sem vedel, 
da se prave Amerike v mestih ne najde), ampak je šlo za univerzo v 
kraju Edmond, ki se nahaja v predmestju Oklahoma Cityja, največjega 
mesta zvezne države Oklahoma. Ta leži na jugu osrednjega dela ZDA in 
tako na nek način predstavlja križišče treh regij: ameriškega srednjega 
zahoda, ameriškega Juga ter tistega pravega ameriškega Zahoda, ki 
vključuje pokrajine, povezane z zgodbami, filmi in pripovedmi ameriš-
kih westernov. Zvezne države, kot so denimo Teksas, Nova Mehika in 
na nek način tudi Arizona, so bile tako rekoč »za ovinkom«, če seveda 
zanemarimo dejstvo, da v ZDA obstaja popolnoma drugačen koncept 
razdalj kot v Evropi, še zlasti v Sloveniji. Marčevski spring break sem 
izkoristil za skrbno vnaprej načrtovano potovanje po ameriškem jugo-
zahodu. Na lastne oči sem spoznaval to veličastno, ikonično pokrajino, 
ki je vsekakor naredila name velik vtis. Kljub svoji »ogromnosti« je 



ZAKAJ PA NE? INdIJANcI 6564

Vse pa vendar ne poteka povsem gladko. Richard jaha le nekaj kora-
kov pred menoj, ko se od strani prikotali (čisto tako kot smo vajeni iz 
westernov) manjši grmiček, ki ga veter pošilja čez našo pot. To tako 
prestraši Richardovega konja, da se močno zdrzne in Richarda vrže 
na tla. Jaz s svojim konjem še ravno pravi čas zaviram do te mere, da 
se mu izognem. Vsi se ustavimo. Richard se počasi pobira s tal. Vidi 
se, da ga vse boli od padca, ampak na srečo ni nič hujšega. Še dobro, 
da so Indijanci tako dobri jahači, da lahko tudi v takih situacijah kar 
najbolje odreagirajo, saj »znajo pasti«. Konj čaka Richarda. Seveda ni 
kriv za situacijo, saj se je zgolj močno prestrašil tiste nepričakovane 
ovire in instinktivno odreagiral. To pa je bil prevelik sunek za Richarda, 
ki je jezdil brez sedla. Richard se povzpne nazaj na konja in pride do 
nas. Kratko in jedrnato reče: »Da ne bi kdorkoli omenjal, da sem padel 
s konja, pojdimo naprej!« Vse je torej v redu, močno si oddahnem, 
Indijanci pa so ves čas popolnoma mirni, kot da res ni bilo nič, saj so 
podobnih dogodkov očitno vajeni.

Naposled pridemo na cilj. Priznam, da sem utrujen. Ves v krčih 
zlezem s konja in se grem spočit. Vsa ostala ekipa je tukaj, čakali so 
nas, kot običajno so na voljo okrepčila, meni pa trenutno najbolj dene 
počitek. Kar v Richardovem džipu, da za kratek čas, preden se vrnem 
k ostalim, podoživim minule dogodke. Nekaj, kar je Indijancem samo-
umevno in kar je bila moja velika želja, se je ravnokar zgodilo. Zame ni 
bilo samoumevno in občutek imam, da je šlo za mnogo več kot zgolj 
za ježo. Vesel sem, da je uspelo. Niti slučajno ni bilo lahko, ampak po 
prvem ogledu dokumentarca, logističnih izzivih in tisočih kilometrih 
je trenutek, ki sem se ga veselil, »končno« za menoj. Imel sem mož-
nost, da sem del te čudovite poti prejahal skupaj s čudovitimi ljudmi.

Za nameček pa je sledilo še lepo presenečenje pri večerji. 
Richard je imel nagovor, me posebej omenil in dodal, da si zaslužim 
naziv »warrior« (bojevnik) ter ob tem požel odobravajoč aplavz vseh 
ostalih. No, seveda sem bil tega vesel, ampak sem si po tihem mislil, 

Ježa z Indijanci
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6. Poglavje

Namaste!

Kmalu po tisti močni izkušnji ob vzponu na Jalovec se mi je jeseni 2016 
ponudila prav posebna priložnost. Pridružil sem se vzponu na 6461 
metrov visoko goro Mera Peak v Nepalu. To je bil dogodek, katerega 
sem se zares veselil ter se nanj poskusil tudi čim bolje pripraviti. 
Vsekakor pa je predstavljal tudi konkreten korak v neznano. Po eni 
strani sem se veselil obiska te zanimive države, o kateri sem že nekaj 
slišal, ampak sem vedel, da bom glede na svoje izkušnje iz prejšnjih 
potovanj najboljši vtis dobil, če bom državo obiskal sam. 

Vendarle pa so bile gore in predvsem Himalaja tisto, kar me 
je res najbolj zanimalo. Velik vprašaj mi je predstavljala nadmorska 
višina. Tokrat bomo zares visoko in ker sem bil prvič v taki situaciji, 
so bila vsa vprašanja v zvezi s tem dejavnikom še toliko težja. Na vsa 
preprosto ni bilo mogoče odgovoriti. Možno pa se je bilo kar najbolje 
pripraviti. Priprave sem razdelil v dva sklopa.

Tako sem po eni strani poskrbel za kar najboljše kondicijske 
priprave. Ampak ni šlo za treninge v klasičnem smislu. Tudi sicer 
zdaj vedno bolj odkrivam, da se za kakršnokoli daljšo turo v gorah ni 
pametno pripravljati na način, kot se pripravljamo na tekmovanja ali 
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vsi že velikokrat v naših gorah, ampak ravno tako kot je bilo prese
netljivo videti himalajske velikane v letalu na poti v Katmandu, je 
bilo osupljivo videti, kako visoko se ta gora pne nad dolino, ki se vije 
pod letališčem Lukla. Oblak se je nato hitro vrnil na svoje mesto in 
kmalu je napočil čas za spanje. Mrzlo je in še bolj bo. Spimo namreč 
v lodžih, ki pa niso kaj posebej izolirani, vse naokoli je več ali manj 
kamnita podlaga, zunaj pa obronki Himalaje. 

Potem pa jutro. Nebo brez vsakega oblačka. V sončnem vzhodu zažari 
gora, ki smo jo prejšnji dan videli le za nekaj sekund. Izvedel sem, da 
je to eden izmed pettisočakov. Kakšen začetek dneva! Še vedno je 
mrzlo, sonce nas še ni doseglo, ampak že samo ta prizor je dovolj, da 
nas na nek način ogreje in napove izjemen dan. Vesel sem bil take 
spodbude in sem jo potreboval, saj se je drugi dan zame začela re
snična pot v neznano – pot v višino. Z vsakim dodatnim korakom, ki 
sem ga namreč storil ta dan, sem dosegel »nov osebni višinski rekord«. 

pičle pol ure, iz Katmanduja, ki se tudi nahaja na spodobni nadmorski 
višini 1400 metrov. Vmes se ustavimo še v tipičnem »teahousu«, v 
nekakšni koči, kjer se oskrbimo s čajem in si privoščimo tudi malico. 
Na tak način bo v naslednjih dneh potekalo naše potovanje: dnevno 
pet do šest ur hoje, odvisno od etape, vmes pa okrepčilo in počitek. 
Med hojo proti prvemu zaselku pogosto srečamo nasmejane domačine. 
Predvsem otroci so resnično razposajeni in z veseljem jim odstopimo 
kakšen bonbon ali čokolado, kar jim veliko pomeni. Zares živijo v 
popolnoma odmaknjenem svetu – lahko bi rekli stran od civilizacije, 
ampak zopet doživim podobno izkušnjo kot v Katmanduju. Zaradi 
bolj odmaknjene lokacije še bolj intenzivno: ti ljudje imajo tako malo 
in vsak dan trdo delajo za preživetje, a njihove žareče oči pričajo o 
osupljivem notranjem miru, ki ga nosijo v sebi. Miru, ki ga zahodna, t. i. 
napredna civilizacija še ni skalila in je dodatno poglobljen z objemom 
mogočnih gorá, ki skrbijo, da se to razpoloženje pri njih ohranja iz 
dneva v dan. Brez notranjega miru bi bilo domala nemogoče vztrajati v 
teh krajih. Delno je za to najverjetneje »kriva« tudi njihova preteklost. 
Ljudje, ki živijo v teh vaseh, so budisti in so sem, na to stran, na jug, 
v Nepal, pribežali iz kitajskega Tibeta. Že s tem so pokazali izjemno 
žilavost in vztrajnost. Skozi stoletja so se tudi uspešno prilagodili na 
višino. Včasih je prav smešno, ko kakšen otrok steče mimo tebe v 
klanec, medtem ko ti lahko v teh krajih le počasi napreduješ navkreber.

Pozno popoldan dosežemo prvi zaselek. Nad dolino so v smeri 
Lukle še vedno prisotni oblaki. Ravno izbiramo, kaj bomo jedli za ve
čerjo, ko se del oblakov za krajši čas pretrga. Ravno za toliko časa, da 
tega ne opazijo vsi, ampak samo nekateri. Lili navdušeno kar izne nada 
reče: »Kva sej pa tmle pokazal!« Na srečo sem dovolj hiter, da opazim, 
kaj ima v mislih. Na nasprotni strani doline se visoko na nebu prikaže 
gora. Tako visoko, da tega sploh ne bi pričakoval. Očitno je, da tega ni 
pričakovala niti Lili in v bistvu nihče od nas (razen Andreja in Marije, 
ki sta teh krajev že navajena). Res je bilo osupljivo. Seveda smo bili 

Jutranji pogled na pettisočak, ki smo ga za kratek čas nekateri lahko uzrli prejšnji dan.
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tovrstno delovanje nonšalantno zamahnejo z roko in rečejo: »Eh, to 
je pač Afrika, druga kultura.« Ja, se strinjam. Marsikaj je kulturno po
gojeno. Ampak če je možno vzpostaviti tovrstno zaupanje tudi v Aziji 
med bolj zadržanimi Nepalci, zakaj potem tega ne bi mogli doseči tudi 
v Evropi? Seveda bi morali za nekaj takega postaviti prave temelje. 
Vendar pa je s trudom tudi te možno doseči. Zanikanje te možnosti 
s tem, da je to »pač Afrika«, je zgrešeno in v bistvu žalostno, ker že 
pred začetkom izniči potencial za nekaj res dobrega. Tako na spreten 
način z lažnim zanikanjem opere ljudi odgovornosti za Dobro. Še 
naprej se torej lahko opravičujemo in iščemo izgovore, namesto da 
bi se vprašali, kako lahko to dosežemo. To je možno povsod in vesel 
sem za vse, ki to dokazujejo. V mojem primeru so to Nepalci, ki so 
me že v treh tednih tako »prevzgojili«, da mi ni bilo težko sesti na 
moped in pustiti neznanemu šoferju, da me odpelje na neznani kraj. 
O tem, da cene sploh nisva dorekla, pa ne bom niti izgubljal besed.

Do večera je sedaj samo še malo časa. Namestim se v sobo 
in takoj opazim malo večjega kuščarja, v kopalnici nato odkrijem še 
enega, pa nad tušem tretjega. Ja, nič, džungla je blizu. Odpravim se na 
teraso in si med večerjo naredim približen načrt za naslednje dni. Kar 
čimbolj celostno bi rad doživel to okolje. Nekaj časa sem bil v gorah, 
sedaj se z velikim veseljem pripravljam na raziskovanje tega naro
dnega parka, v katerem kraljuje ena izmed redko ohranjenih pravih 
džungel v tej okolici. Namen je torej kar najbolje in na različne načine 
raziskati ta košček Nepala. Približno si določim načrt raziskovanja in 
zaprem beležko. Ob pogledu na džunglo, ki se bohoti na drugi strani 
reke ter ob skorajšnjem sončnem zahodu se odločim za zgodnji odhod 
v posteljo. Med večernimi zvoki, ki prihajajo iz džungle, se že malo 
vznemirjen in v pričakovanju novih dogodivščin sprašujem: »Le s 
čim mi bo postregla džungla?« Začelo se je lepo. Po okusni večerji in 
krasnem sončnem zahodu takoj utonem v globok spanec.

Bliža se sončni zahod nad džunglo v Chitwanu.
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pridobimo to izkušnjo. Resda nismo pričakovali, da bo tako intenzivno 
že takoj po prihodu do koče Rifugio Città di Mantova, ampak to je 
bil izredno pomemben del priprave na tisti pravi izziv, ki nas je že 
prav kmalu čakal v deželi, ki ji nekateri rečejo Kirgizija, spet drugi 
pa Kirgizistan. 

Sledi dolga vožnja do vasice Alagna v dolini Valsesia, od koder 
se z gondolo peljemo že na višino okrog 3000 metrov ter nadalju
jemo peš do koče, ki je na nadmorski višini skoraj 3500 metrov. Ker 
je preteklo že nekaj časa, odkar sem bil zadnjič na višji nadmorski 
višini, sem pričakoval, da morda vse ne bo šlo čisto po planu. Res sem 
lahko ugotovil, da se počutim kar nekoliko slabotno, celo malo omo
tično. Zahvaljujoč izkušnji iz Nepala, sem začutil, kaj telo potrebuje 
in preprosto zdravilo v obliki sendviča je zadevo precej izboljšalo. To 
je bil fizični del izziva.

Še večji izziv pa je bil psihološke narave. Do koče smo namreč 
prispeli sredi popoldneva. Z vožnjo smo začeli sredi noči in tako je 
bil po svoje kar šok, ko je Andrej rekel, da gremo takoj na krajšo 
aklimatizacijo, vse do 4215 metrov na Vincent Piramido. No, vsak 
se je pač moral sprijazniti s tem dejstvom in kmalu smo že grizli v 
klanec, ki se je kasneje sicer pretvoril v dokaj blago pobočje, ampak 
celodnevna utrujenost v kombinaciji s tem, da smo bili na višini, je bila 
velik izziv. Šlo je za kar veliko pobočje in glede na to, da smo začeli s 
hojo popoldan, je bil sneg že ves zmehčan in razmočen, sonce pa je 
predvsem v spodnjem delu neusmiljeno pripekalo.

Spominjam se, da sem kar težko hodil. Telo ni in ni hotelo 
sprejeti dejstva, da je tako hitro v situaciji, ki zahteva takšno prilaga
janje. Tudi sam sem bil zaradi tega malo slabe volje, ampak vseeno 
sem trmasto vztrajal in sčasoma se je to obrestovalo. V drugi polovici 
vzpona je bilo že bolje. Enostavno sem moral nekako preiti to blokado, 
si dopovedati, da zmorem in je šlo lažje. Zopet se je torej psihološki 
vidik vzpona izkazal za pomembnejšega. Svoje je k temu dodala tudi 
Marija, ki je bila nepopustljiva in je vztrajala pri dokaj hitrem tempu. 
Če sem bil najprej na to kar malo jezen, saj je bilo očitno, da nam ni 
šlo preveč dobro (ona pa je še vedno trmasto vztrajala), sem se nato 
sprijaznil in proti koncu že kar dobro razumel, zakaj je tako ravnala. 
Vedela je, da smo to sposobni opraviti in da bo zelo dragoceno, če 

Mladen in jaz ob popoldanskem vzponu na Vincent Piramido
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ledeniških razpok ter se nato zlagoma položilo, dokler nismo dosegli 
tiste varljive uravnave, ki pa v resnici to ni bila, saj se je pot po malem 
ravno toliko dvigovala, da je bilo to moč dobro čutiti, ker smo bili 
zopet višje. Tokrat nam je šlo že neprimerno lažje, saj smo bili pred 
dobrima dvema dnevoma že na tej višini in so bila naša telesa vsaj 
do neke mere nanjo že prilagojena. 

labirint, v katerem je občasno kar konkreten izziv prepoznati pravo 
pot. Končno le dosežemo mesto, kjer se razvežemo in nato vsak sam 
preko ledenika, ki sedaj vsebuje polno potočkov nedavno staljene 
ledeniške vode, po približno dveh urah hoje končno dospe v tabor 
ena, kjer si vsi privoščimo več kot zaslužen počitek.

Takoj torej zavijem v šotor in padem v spalko ter zaspim. Kako 
tudi ne? Za nami je utrujajoče potovanje, potem hoja do tabora ena, 
neprespana noč in več kot deset ur današnje skupne hoje do dvojke in 
spet nazaj v enko. Poleg utrujenosti pa me preveva tudi iskren občutek 
zmage. Čeprav je bil vrh od današnje najvišje točke oddaljen še pri
bližno dva kilometra v višino, sem enostavno navdušen ob spoznanju, 
kaj vse zmore človeško telo, če sta le prisotni močna volja in primerna 
skrb ter predvsem poslušanje lastnega telesa. Za to ni neke formule, 
vsekakor pa se mi tukaj kot na dlani ponuja naslednja razlaga: če 
dopustimo, da nam pri tem pomagajo tudi zunanji dejavniki ter na 
ta način sprejmemo svojo omejenost, potem se da marsikaj. Kaj pa 
so bili ta dan zunanji dejavniki? Hja, nekdo bo rekel, da popolnoma 
vsakdanje stvari, ampak v takih primerih se izkažejo kot izredno 
pomembne, če jih le znamo upoštevati. Že zjutraj je bilo to tisto lepo 
jasno nebo in luna, potem prvi sončni žarki, ki so obsijali vrh Pik 
Lenina in nato vsi tisti lepi razgledi ter nenazadnje tudi hvaležnost 
za opravljen izziv, ko smo bili korak za korakom bližje tistemu, kar 
smo si zadali za tisti dan. Zdaj je pred nami nekaj časa za počitek. 
Poleg tega popoldneva in večera, ki smo ga večinoma preživeli vsak 
v svojem šotoru ter počivali, bomo v enki ostali tudi jutri in tako imeli 
dovolj časa za regeneracijo pred drugo aklimatizacijo.

Pred ponovnim odhodom iz enke proti dvojki je za boljše po
čutje vsekakor poskrbel bolj kakovosten spanec. Posledično je bila 
seveda tudi nočna hoja čez ledenik neprimerno bolj prijazna in tako 
se je pot do mesta, kjer smo se navezali, tokrat zdela neprimerno 
krajša. Ponovno smo zagrizli v pobočje, ki se je strmo vzpenjalo preko 

Prostrana snežna pobočja med taborom ena in dva
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O avtorju

DAvId StEgu je učitelj angleščine. Klic po poslanstvu učitelja se je 
pričel oglašati med šolanjem na škofjeloški gimnaziji, se močno utrdil s 
sodelovanjem pri domačem svetoduškem oratoriju ter se nato udejanjil 
z vpisom na enopredmetni pedagoški študij anglistike in amerikani-
stike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer se je novembra 
2017 z odliko tudi formalno potrdil ob zagovoru magistrske naloge 
The American Perception of Westward Expansion in Contemporary 
Literature (Ameriško dojemanje širjenja na zahod v sodobni literaturi). 
Med študijem se je udeležil izmenjave na University of Central Okla-
homa, kjer je uspešno opravil vse obveznosti, določene s programom 
izmenjave ter poleg tega kar največ časa izkoristil tudi za potovanja. 
Od takrat naprej ga je popotniški duh redno spremljal in ga zanesel v 
marsikatero dogodivščino, ki je opisana v knjigi Zakaj pa ne? Poklicno 
pot je nadgrajeval z delom na poletnih šolah v Angliji ter poučevanjem 
na slovenskih šolah (daleč najdlje v Idriji) in vzporednim vodenjem 
svoje jezikovne šole Angloka, kjer poskuša tudi učenje jezika prikazati 
kot neke vrste potovanje. Pomemben cilj in želja je spodbujati mlade, 
da se kar najbolje soočajo z izzivi, ki so bili, so in še prihajajo.
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Dragi mladi (in vsi mladi po srcu)!

Vsako življenje je polno preizkušenj. Lahko jim rečemo težave 
in od njih bežimo, ali pa jih poimenujemo izzivi ter se z njimi 
soočamo. Je pa tako, da se nam največkrat zdijo ovire prevelike, 
ko se soočimo z neznanim. Po svoje pa ravno Neznano, kadar 
je pristno, utegne ponuditi bogate odgovore na marsikatero 
vprašanje ter naše védenje dopolniti na način, da gremo bolje 
opremljeni lahko naprej.

V naslednjih poglavjih se bomo sprehodili skozi domače 
vasi, hribe in gore, obiskali kraje pod najvišjimi vrhovi sveta, 
raziskovali neimenovane predele ameriškega Divjega zahoda, 
se načudili veselju enim od najbolj revnih prebivalcev Zemlje, 
odjezdili z Indijanci na občudovanja vredno popotovanje ter 
izvedeli za srčnost, pogum in odločnost mladih, s katerimi sem 
imel možnost sodelovati na moji dosedanji poklicni poti.

Ta »sprehod« bo mestoma kar težak, ampak želim, da vam je v 
izziv in sem pre pričan, da ste mu lahko kos. Vabim vas k branju 
in vam iskreno želim,

da bi se znali dvigniti iz dolinske megle in zasijati v pristni jasnini.

— DaviD Stegu




