
DE BEDSTE MADOPIEVELSER
Net Ss.er Padkjat konnet hjen ln rejte, et d.t fa6te, fanj
Ien sp.ryeton: Hvadfik du at tpiseT Mad betyde. neget tol
hele fanilien, os torcn Padkjet kt huske i detatje., hvad
han hat spist, selv t*detert0 ersidet. Het er et udptuk ar
ha ns bedne rejsenel tideL

Ldt nedeafgaden fra Hotel Avenida, rar ved markedet, duk-
kededsomaftenennogle[v inderopmed€ntrakuhgr iLDe
havdeogs; medbragt noglenore planse[tefy]dt med kyitjn-
genykker isa sanar nade samt gr6nt5ageroq rir. tkke m ndn
d€n starke salsa var helt lormldabel god. Jeg bev byen en
eknra dag for at spi5e attenrmad nok en gang.

Let terneer iqrundennuntremennesker,5ombenyterenhver
hj ighedl i  a t  feste.  Deternokdedoa arde badefe j rer
tod5elsdag OG navnedag, 09 6t af de bedne Gderal qor€ det
er den meget rustikke Staburags pi Caka iea Hererkunpor
t onerne sisre en iadolenei oq da renaudnten er en labyrjnr
aismt lokaler, skeve hjornerog ha ve at5atser, si kanerhverr
3e 5kab nogen unde f,ed synge dere5 hj€m an& vehod se oq
-Ln e range 09deT e d" .  rarge " '  - rerp$-rer  oer , .d
man ska pA io lettet denie.neneende, atgi g€nnem det
ene brutende sanqkor efter det af det.

anden os fortrlle, hvorfor vi havde
meldt os til det her. Den begrun
delse, j€s rav, var, at ies var blevet
sa godt modtaget og havde fiet sa
manse sode bekendhkaber rundt
onkrins i verden. S: det mindste,
jeg kunne gore, n:r de bosatte sig i
nin bn var at hjrlpe dem ned at
finde sig til rette her. Det er miske
en mide at sige pi, at mine rejser
ogsi har giver mig et andet syn
p: mange tiDg. Je8 har en storre
forstielse foa hvilke forhold flyge
ninsene kommer fra, og hvilke
problerner de mennesker har haft.
Og ikk€ rnindst hvor meget vi
kan f: ud afdem, hvis det lykkes
at fii dem rigtigt irtegr€ret. M€d
det mener jes, at de virkelig kan
bibringe meset til vores kultur.
For uanset hvor de kommer fra, er
deres kultur meget spendende og
no8et, man m: respektere. Det er
jo deres kultua der gor, at jeg har
haft degode opleveker nirjes har

Pe en 96rd hdjrander sr Lanka modle sorcn
denne qrdde ramirie, der va' ved at Gpa'erc dig€r

(aptln A Ja vd €d suwEn 1srcr aJ bedei
Alaka Drcnn nq p6 cambia.todenomkrnq
r'unqnone - tods h;n5 kade4,gi ng aI d€n
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