
VEČNO POLETJE

ali, edini hindujski otok v sicer 
muslimanski Indoneziji, je pravi 
mali dragulj v kroni neštetih otoč-

kov, ki sestavljajo pester mozaik 
otočja vzhodno od Jave. Ta mali, 
dolg le 150 kilometrov, in prikupen 
vulkanski lepotec s tremi milijoni 
prebivalcev že od nekdaj velja za si-
nonim hipijskega zadevanja in brez-
skrbnega deskanja po Indijskem 
oceanu, v zadnjem desetletju pa je 
postal znan tudi kot božanska oaza 
razkošnih hotelov, prestižnih spajev 
in izvrstnih restavracij. 

V teh zoprnih časih je Bali zaradi 
še vedno nesramno nizkih cen 
odlično recesijsko pribežališče, saj 
si zaradi devalviranih rupij lahko mi-
lijonar že z 80 evri v žepu. Težko bi 
našel idealnejši kraj za snemanje 
tretjega v seriji piktorialov s sloven-
skimi supermodeli. Svoje razkošno 
domovanje nam je za 14 dni odsto-
pil podjetnik Andrej Zorko, ki z ženo 
Ido že deset let živi na tem rajskem 
otoku bogov. V Vili Zala smo imeli 
bazo za jutranjo obdelavo fotografij 
in večerna namakanja v bazenu ob 
vrhunski lounge glasbi, čez dan pa 
smo stikali za najeksotičnejšimi ko-
tički otoka in tam fotografirali preču-
dovito pegasto dekle, supermodel 
Karin Škufca, ki ta mesec krasi na-
slovnico in ducat strani v tekoči šte-
vilki Playboya. Pomagala sta nam 
Wayan in njegov bratranec Wayan, 
avto pa nam je s pomočjo Andreja 
posodil tretji Wayan. Na Baliju je na-
mreč toliko Wayanov, da imajo teža-
ve pri identifikaciji celo policisti in 
državna uprava. 

Na idiličnem otočku v Indijskem oceanu, kjer pozna-
jo le večno poletje, sva si z boljšo polovico privošči-
la prav poseben delovni oddih – s popolnoma golo 
 najlepšo slovensko rdečelasko.

B

Riževe terase pri Tegalalangu 'Kakadu look' Vila Zala v Canguju Romantika v Kuti
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Kuta oziroma somestje treh va-
sic, Kute, Legiana in Seminjaka, 
ki se razprostira v dolžini sedmih 
kilometrov ob južni obali, je srce 
in središče dogajanja na Baliju. 
Poceni pivo privablja horde pija-
nih Avstralcev, vsi drugi pa se ve-
selijo odličnih masaž (pet evrov 
za celo telo, 'happy ending' ni 
vključen), poceni spominkov in vr-
hunskih ponaredkov ur naravnost 
iz Hongkonga. Hrana je pregovor-
no dobra in sveža: lahko se 
okrepčate z nasi gorengom (ocvrt 
riž z mesom, zelenjavo ter stepe-
nim jajcem), gado gadom (duše-
na zelenjava s pikantno kikirikije-
vo omako), svežo ribo, jastogom 
in drugimi morskimi sadeži z oba-
le Jimbarana. Ali, kot to žal počne 
večina turistov, s hamburgerjem 
in milk-shakom (ziher je ziher, pra-
vijo) v lokalnem Varungu. Vrhun-
ski so tudi klubi, dekleta prečudo-
vita in glasba po slehernem oku-
su, a nihče ne more pozabiti 
tistega 12. oktobra 2002, ko je v 
Sari Clubu in Paddy's Pubu, dveh 
sosednjih diskačih sredi Kute, ra-
zneslo dve bombi. Umrla sta 202 
človeka, več kot dve tretjini žrtev 
pa sta bili tujcev. Na mestu Sari 
Cluba je ostal meter globok kra-
ter, tam, kjer je stal Paddy's, pa so 
postavili 'ground zero', spomenik 
z imeni in narodnostmi vseh žrtev. 
Srh me spreleti, ko pomislim, da 
sem samo dve leti pred tem bru-
talnim dogodkom prav tam pra-
znoval novo leto z bataljonom pi-
janih Avstralcev, oblečenih v žen-
ske bikinije. Še danes številni 
obiskovalci sosednjih lokalov pri-
segajo, da vidijo duhove žrtev, ko 
odidejo na stranišče. 

Gnev bogov
 vzhodni del sta posuta s številni-
mi templji, med katerimi je za Ba-

lijce najpomembnejši Besakih, ki 
stoji ob vznožju svete gore Gu-
nung Agung (3014 metrov), več-
no zavite v meglice in oblake. V 
starih hindujskih zapisih je naro-
čeno, da morajo na Baliju vsakih 
100 let prirediti ogromno prosla-
vo, imenovano Eka dasa rudra. 
Ta naj bi služila za duhovno či-
ščenje sila bogaboječega otoka 
in za srečno prihodnost bodočim 
generacijam. Datum je po kole-
darju padel na leto 1979, a na za-
četku šestdesetih let se je to sve-
tim možem, pretresenim od vojn 
in invazije kužnih podgan, ki so 
preplavile otok leta 1962, zdelo 
predaleč pa so – kljub bojazni in 
odsvetovanju mnogih domačinov 
– slovesnost organizirali kar na-
slednje leto, 8. marca 1963. Po-
vabljen je bil celo sam predse-
dnik Sukarno skupaj s celotno 
mednarodno delegacijo za pro-
mocijo turizma. Toda bogovi niso 
bili zadovoljni in so besno udarili 
po otoku. Balijski sveti vulkan Gu-
nung Agung, ki je stoletja miro-
val, je začel tik pred slovesnostjo 
rohneče bruhati kamenje in pe-
pel. Kljub strahu so prireditev na-
daljevali, a že čez nekaj dni je go-
ro dobesedno razneslo in 2000 
ljudi je izgubilo življenje, brez do-
mov pa jih je ostalo še 100 tisoč. 
Skesani duhovniki so leta 1979, 
kot naročajo starodavni teksti, 
slovesnost ponovili in takrat je 
minila brez zapletov. 

Vsi drugi sila fotogenični tem-
plji, ki se jih človek kar težko na-
gleda, so še Pura Ulun Danu Ba-
tur, drugi najpomembnejši na oto-
ku, ki leži visoko ob kraterju gore 
Batur, pod njim pa idilično jezero, 
kjer je – skrita pred očmi javnosti 
– preživela ena zadnjih tradicio-
nalnih vasi avtohtonega balijske-
ga ljudstva Bali Aga, ki zdaj živi 
od turizma (tu so domačini naj-

Zmaj, ki grize
Varan iz otoka Komodo (Varanus ko-
modoensis) je največji še živeči ku-
ščar na svetu. Te mogočne zveri za 
ljudi načeloma niso nevarne, a včasih 
bliskovito napadejo tudi iz čistega 
miru. Kot je v losangeleškem žival-
skem vrtu to na svoji nogi občutil mož 
Sharon Stone, ko sta bosa božala 
tamkajšnje navidezno krotke varane. 
Samci se plodijo z eno samo samico 
vse življenje, otročički pa se valjajo v 
lastnih iztrebkih, da jih ne bi požrli ve-
čji in močnejši vrstniki. 

Mnogi so še vedno prepričani, da 
ima varan strupen zadah in smrtono-
sni ugriz, toda to ne drži. Ta dvometraš 
ima v gobcu le nekaj sila zoprnih bak-
terij (tipa E. Coli in podobnih), ki okuže-
nemu ugrizu dodajo pogosto smrtono-
sno infekcijo. Lani nastale teorije o 
strupenih žlezah, najdenih v enem od 
varanov, so biologi hitro ovrgli.

Domačini na Komodu še vedno ver-
jamejo, da so varani reinkarnacije umr-
lih staroselcev. Če nočete ali ne more-
te priti do Komoda, kjer bi lahko 
občudovali te lene kuščarje od blizu 
(se spomnite druge sezone Wildbo-
yz?), jih lahko na Baliju vidite v Safari & 
Marine parku pri Gianjarju.

Prazne vulkanske plaže

Otoška procesija

Varuh templja Natakarica v Dreamlandu

Balijski zajtrk – sadje in palačinke

Spomenik žrtvam bombardiranja

Sveži ulov v Jimbaranu Kaotična Kuta

Vila v Sayan Terraces, elitnem delu Ubuda
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bolj zateženi, saj se nočejo in no-
čejo odlepiti od vas, dokler ne iz-
pulijo vsaj kakšne rupije). Pa tem-
pelj Bratan, ki leži na jezercu v 
prijetni dolinici na 1200 metrih viši-
ne in je z bližnjim botaničnim vrtom 
brez dvoma najprikupnejše otoško 
svetišče, Uluvatu, ki ponosno klju-
buje na robu vrtoglave pečine sku-
paj s celotno družino agresivnih 
opic, ter Tanah Lot, na katerem je 
nad kačjo votlino hindujski duhov-
nik Nirartha postavil tempelj, ki ga 
obdajajo čudovite peščene plaže 
iz črnega vulkanskega peska. Prav 
tu, na plaži Njanji, je bilo eno od 

prizorišč snemanja Karin nekaj 
strani nazaj. 

Otoške bizarnosti
Skoraj vsak spominek na svetu, 
tudi kip Marije iz Međugorja, je 
skoraj zagotovo izdelan v Indone-
ziji. Na Baliju obstaja tako vsaj pet 
edinstvenih cen za isti izdelek. 
Domačini so me podučili, da ima-
jo Indonezijci (po vrsti od najdraž-
je navzdol) ceno za Japonce, ce-
no za Ruse, ceno za vse druge tu-
riste, ceno po barantanju in ceno 
za domačine. Še ena od ljubkih 
otoških bizarnosti je, da ženske 
ne smejo obiskati templjev na 
otoku, če imajo menstruacijo. 
Otroci dobijo ime po 105 dnevih 
od rojstva in se smejo tal prvič 
dotakniti šele ob prvem rojstnem 
dnevu, za prehod v zrela leta pa 
jim morajo duhovniki popiliti šest 
zob. Dodajte še dirke vodnih bivo-
lov, petelinje boje in vbrizgavanje 
barvil v kurja jajca, pregovorno 
vraževernost, skorumpirane poli-
ciste in nore voznike pa boste do-
bili celovitejšo podobo otoka, ki 
še vedno velja za enega najbolj 
sanjskih na svetu.  f

Kava iz fekalij
Mar ni paradoksalno, da je najdražja 
kava na svetu, indonezijski kopi lu-
vak, pravzaprav izmeček malih kuni 
podobnih vrečarjev? 

Indonezijska cibetovka (luvak), 
mali vrečasti mungo, požre le popol-
noma dozorele kavne plodove rdeče-
ga indonezijskega kavovca, ki jih po-
tem v želodcu med prebavo 'obogati' 
z encimi in kislinami ter čez nekaj ur 
(ali celo dni) napol prebavljene izvrže 
v bobkasti klobasi. Notranje kavno 
zrno ni prebavljivo, domačini ga po-
berejo, očistijo, operejo in nato pre-
pražijo. Edinstvena kombinacija enci-
mov v želodcu cibetovke z razbitjem 
proteinov daje kavi njen tipičen bo-
gat in sladkast vaniljasto-čokoladni 
okus. Obožuje ga tudi Oprah, ki je 
kavi posvetila kar celo oddajo. Seve-
da je odveč podatek, da kava dose-
ga vrtoglave cene, predvsem na Ja-
ponskem, kjer upravičeno velja za 
najdražjo kavo na svetu.

Kako na Bali
Iz Evrope na otok bogov letijo letal-
ske družbe KLM, Air Berlin, Qatar Ai-
rways, Condor in Air China, ko mine 
nogometna evforija, pa bodo najce-
nejše karte najverjetneje ponovno 
ponujali Emirati (okoli 700 evrov) iz 
Benetk. Z njimi je sicer potreben do-
daten postanek v Dubaju in Džakarti, 
a se zaradi ugodne cene brez dvoma 
splača. Za vedno najugodnejše cene 
letalskih kart bo poskrbelo ljubljan-
sko podjetje Avioborza.

Sveti vulkan Agung in tempelj Besakih.

Hindujski vsakdan

Mariniran tunov karpačo Hostesa v Seminjaku
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