Dünya Seyahati – 2. Bölüm / Güney Amerika

İki

binbeş’in Ağustos ayında çıktığım

“Journey of a Lifetime”ın 2. bölümünde, Kasım ayından beri- Güney Amerika’nın
şehirlerini, kasabalarını, dağlarını, nehirlerini,
göllerini dolaştım; insanlarını ve diğer
canlılarını tanımaya çalıştım. Inka’ların kayıp
şehirlerinden, Patagonya’nın buzullarına,
Ekvator’un volkanlarından Rio’da dünyanın
en ihtişamlı partisine kadar her anı
“dopdolu”, özel, kimi zaman yorucu, çoğu
zaman şaşırtıcı; şehirde yeni dostlar, doğada
yeni tecrübeler edinilen, GÜZEL
GÜNLERdi…
Bu kıtanın 1001 yüzü varmış:
Ekvator / Quito’da bir yandan ispanyolca öğrenirken, diğer
yandan hakları için mücadele eden yerli halklarla
karşılaşmam; 1 dolara öğlen yemekleri, huzurlu kolonyal
meydanlar, Cuenca’nın kiliseleri, Ekvator çizgisi, Otavalo
pazarları, Cangılda rafting ve Cotopaxi Tırmanışı…

Peru’ya girişim olaylı oldu - sınırda sahte para krizi,
Huanchaco’da deniz ürünlerini tadıp, surfboard’umla
dalga kovalamam, Lima’da Pasifik’e karşı uçuşum ve
unutulmaz anlar, Ica’nın piscoları ve küçük
arkadadaşlarım, Nazca çizgilerinin sırrını 2 günde
çözmem, Inkaların başkenti Cuzco ve Titicaca Gölü’nün
masal adaları… Geceler boyu suren yolculukların ülkesi
oldu bu…
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Allende’nin Şili’sine seçim zamanı vardım.
Santiago ve Valparaiso’da zamanın izleri, her
akşam denenen farklı Şili şarapları, Punta
Arenas’ın renkli damları ve insanları,
penguenler ve diğerleri ile tanışmam, Torres del
Paine’ın unutulmaz rüzgarı ve renkleri…

Arjantin’e dünyanın en güneyinden giriş,
Buenos Aires’te yeni dostlar, Melis’le
buluşmam… 5 dolara sınırsız et fantezileri,
“Mate” ve Plaza Dorrego’da “cortado”,
Iguazu’nun dipsiz şelaleleri, Bariloche’de
çay saati, Uruguay / Montevideo’da
cumhurbaşkanına selam verip, Punta del Este
plajlarına ve şarap tatmaya devam…

Brezilya doğa harikası idi; Rio’da sambacı kızlar,
sabaha kadar süren karnaval coşkusu, capoeira ve
caipirinha; Pantanal’in papağanları ve piranha peşinde
geçen saatler, Sao Paulo’da Brezilya gece hayatı ve
dansları ile tanışma ve sonunda Pasifik kıyısına büyük
yolculuk…

Şimdi yolculuğun (tahminen?) son kısmına, Pasifik’e geçiyorum. İlk durak Güney Amerika
kıyısından 3.700 km uzakta, okyanusun ortasında minik bir ada; taştan dev heykeller
“Moai”lerin adası Paskalya Adası…

Yerdeki yaprağı gemi zanneden karınca bağırdı:
“Yola çıkıyoruz belki dönmeyiz!”*

* Bir diğer gezgin, sevgili Necmi Toraman’ın sitesinde (www.necmitoraman.com) her
gördüğümde beni gülümseten, düşündüren sonra hüzünlendiren, nereden olduğunu bile
sormadığım, ama ne güzel bir söz…
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