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KAVČ »SURFARKI« IZ MEHIKE
Julij 2014
Jaz in mami nisva vedeli kaj so kavč »surfarji«, dokler nama ni razložila sestra Špela.
Kavč »surfarji« imajo svojo spletno stran in potujejo po svetu. Špela je dala na njihovo
spletno stran, če kdo želi tri dni prespati pri nas. Odgovorili sta dve Mehičanki, ki sta
želeli priti v Ljubljano za tri dni in si jo ogledati. Šli sta tudi na Bled, vendar sta
zamudili zadnji avtobus, zato ju je šla iskati na postajo Špela. Ime jima je Natalia in Ana
ter sta sestri. Ena je stara 19 let, ena pa 21 let. V nedeljo je mami kuhala in ju povabila
na nedeljsko kosilo. V Mehiki imajo radi bolj začinjeno hrano. Solato pri nas naredimo s
kisom, v Mehiki pa skoraj vse naredijo z limono. Špela je takoj povedala, da imam
epileptične napade, da če bo kdaj kakšno vpitje, naj se ne prestrašita.
Pokazala sem jima kaj izdelujemo pri nas v službi in jima dala simbolično darilo. Punci
sta zelo prijetni in prijazni. Bili sta veseli darila in se zahvaljevali. Slikale smo se vse za
spomin. Mami me je naslednji dan odpeljala v službo, Natalia in Ana pa sta še spali. Preden
sta odšli od nas pa smo se še enkrat slikali z mojim fotoaparatom, kajti Špela je imela
prazno baterijo. To je bilo spet eno novo doživetje, ki ga ne doživiš vsak dan. Imele smo
se zelo lepo.
KAVČ »SURFAR« IZ MAROKA
Danes, 15.7.2014 popoldne je moški iz Maroka prišel po imenu Karim. Je zelo prijazen,
star je 33 let. Špela mu je takoj povedala za mojo bolezen, da se ne bi prestrašil, če bi
slučajno, ko bi bil tukaj, imela napad in zavpila. Špeli je dal zapestnico za darilo, nama
z mami pa simbol Maroka, t.j. meč. Ker smo že imeli kosilo in je Karim prišel pozneje,
mu je mami dala kosilo , Špela pa mu je naredila kavo. Po kosilu mu je Špela pokazala
kje je avtobusna postaja in Karim je šel malo raziskovati Ljubljano. Mami mu je rekla
(seveda je Špela prevedla, ker midve z mami ne znava angleško), da naj bo nazaj vsaj
do 22. ure, ker bo potem težko dobil še kakšen avtobus za domov k nam. Karim je res
prišel do 22. zvečer nazaj.
Karim je danes 16.7. spal do 9. zjutraj, potem sta šla s Špelo, da mu je še malo
razkazala Ljubljano. Nazaj sta prišla okoli 13.30 ure popoldne. Ko sta prišla nazaj smo
jedli nedeljsko kosilo, čeprav ni bila nedelja, da je Karim videl, kaj je naša tradicionalna
slovenska jed. Mami je naredila govejo juho in pražen krompir ter solato. Potem je
Špela peljala našo psičko Pipo na sprehod, vendar se Pipi ni ljubilo sprehajati. Karimu
je Špela obljubila, da mu bo še malo razkazala Ljubljano. Šla sta približno ob 15.20 uri,

malo kasneje je začelo zelo deževati. Karim je kupil za 40 evrov spominkov v Ljubljani.
Mami in Špela sta mi rekli, da ima Karim 3 police spominkov iz celega sveta. Špela in
Karim sta prišla domov komaj zvečer. Prosila sem Špelo naj vpraša Karima, če bi se
lahko slikali z njim. Seveda je bil Karim navdušen nad tem. Najprej smo se slikali: Špela,
Karim in jaz, potem pa je Karim prosil mami naj se še ona slika z nami, vendar mami
ni do slikanja. Karim ima kamero, ki jo samo nastavi in kamera sama slika.
Dne 17.7. je Karim odšel na Bled, kjer si je ogledal našo Blejsko lepoto. Povedali so mu
tudi, da imamo na Bledu kremšnito, ki je naša tradicija in naj jo poskusi. Špelo sem
vprašala, če je bil Karim tudi na Blejskem otoku. Karim je rekel, da ne ampak mu je
Bled zelo všeč. Danes bi morali priti po Karima vendar niso prišli, zato je prosil, če
lahko prespi še danes pri nas. Seveda smo mu rekli da lahko, saj smo bili zmenjeni do
18.7. Vsi smo mu rekli, da je vedno dobrodošel pri nas. Naslednje jutro ga je Špela
peljala na avtobusno postajo. Karim je meni in mami pustil za spomin njihov denar,
seveda ravno toliko, da se ga bomo spominjali. Špela in Karim imata še stike preko
interneta. Karim vedno vse lepo pozdravi. To je bilo spet eno nepozabno doživetje.
Maroko je kraljevina in to zelo lepa. Karim je Špeli in meni pokazal slike iz celega
sveta in njihove spominke. V vsaki državi, kjer je bil, je kupil nekaj spominkov. Doma v
Maroku ima eno sobo polno spominkov. S Špelo sva se malo pohecali in mu rekli, da
bo moral narediti še eno sobo, če bo hotel dati vse spominke notri. V eni sobi so
samo spominki in v tisti sobi ima Karim sigurno 3 vitrine samo za spominke.

