
Izhcayluma – yoga, flora og fauna. Fredag den 21. December 2018 

Vi har nu fundet en støjreducerende løsning med Ike og Peter, der har Izhcayluma. Byggestøj og 

deres tilhørende musik er minimal fra nu af. Desuden har de reduceret vores pris pr. overnatning, 

hvilket er rigtig sødt af dem. De tilbød os også at flytte til hytten ved siden af, men det vil næppe 

gøre nogen forskel, hvis larmen er som den var i går på vores første dag her. Og udsigten er vist 

lidt bedre fra nr. 16 vi bor i nu. 

Jeg havde frygtet, at vi var nød til at flygte til et andet sted før tid, men nu lader det til, at vi kan 

blive i fred og ro. Lykkelig. 

Fredag startede med morgenyoga kl. 7:30 i den smukke yogasala med det højt lakerede gulv. 

Salen er omgivet af grønne træer og dejlig fuglesang. Ikke en vind rør sig og temeraturen er 

behagelig. Den albanske kvinde som er instruktør er iflg. Bent ”perfektheden selv” og jo, det er 

hun. En dejlig måde at starte dagen på.  

  

  

Efter Yoga fulgtes vi med Katja – en tysk ung kvinde som arbejder her for kost og logi. Med på 

stien sværmer dansende sommerfugle i de mange smukke blomster med knald på farverne. Stien 

er nøje tilrettelagt i gennem parken forbi naturpoolen op til Restauranten. Vi går ombord i 

selvservice morgenmaden, der bedst kan betegnes som levende mad. Yoghurt naturel, frisk frugt 

og hjemmelavet granola, brød, smør og i dag fik jeg et par spejlæg og Bent kunne ikke modstå 

pandekagen. Kaffen er god og stæk med fed fed lun mælk.  



 

Efter morgenmaden sad jeg stille en times tid og nød udsigten og en kop skoldhed citrongræs te. 

En stor indisk familie knevrede lystigt i baggrunden, og jeg gjorde mit bedste for at lukke 

stemmerne ude. 

Halvstore fugle – lidt større end en solsort, en brunlig og en blålig med lange næb drikker vand af 

det store betonvandkar på græsset foran restauranten. En sommerfugl forvirrer sig op mod et 

vindue. Der går noget tid før den finder vej ud i det fri igen. En kat svanser forbi, standser op og 

glor på sommerfuglen. Det er lige ved, at den rulle med øjnene over den baskende sommerfugl der 

ikke kan finde vej ud. Den gamle hunhund med det grå skæg ruller om på ryggen for at blive kløet 

på maven – den får sin vilje. Ved træet lige forbi mit bord kan jeg høre de baskende vinger af 

endnu en kolibri. Aldrig har jeg set så mange kolibrier samlet på ét sted. Der er noget dragende 

over den meget meget lille fugl som nærmest ikke er støre end en guldsmed og lyn hurtig på 

vingerne. 

Foran vores hytte komme denne lille kolibri og suger nektar. Jeg var heldig at have kameraet klar. 



I skrivende stund sidder Bent nede foran vores hytte klar med sit 

kamera for at fange Skuddet af den nektar drikkende lille fugl.  

I dag er der ingen byggestøj og jeg har også planer om at være 

helt stille.  

Eneste jeg har tænkt mig at gøre er at gå en tur i parken og 

kigge lidt på de mange blomster og planter. 
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