
 

Deň ôsmy – Nemrut Dagi, skákajúci traktor , rozdelenie výpravy  

 Ráno 
hodnotíme škody na Samčovej motorke. Držiaky bočných kufrov sú definitívne 
vybavené, vibrácie a nevhodne zvolená konštrukcia urobili svoje. Lepím ich k sebe 
páskou a zaisťujem ešte jednou gurtňou, aby sa mu už nedostali do kolies, aj keby 
páska povolila. Samčo zatiaľ vyprázdňuje kufre, ktoré prigurtňujem na veká mojich 
hliníkáčov. Ešteže som tie gurtne s račňami tak prezieravo zobral. Váha extra kufrov 
mi starosti nerobí, ale ich plocha umiestnená vysoko na motorke môže byť pri bočnom 
vetre nepríjemná, čo sa mi neskôr aj potvrdí. Skrátka motorka, s ktorou bočný vietor 
doteraz nepohol, sa stáva citlivejšou a spotreba mi ide trochu hore. Ale zas povedzme 
si, kto mal na motorke päť kufrov a z tocho štyri hlinikáče ha?! Známe porekallo 
Trubatech hovorí: čím vác kufrov, tým vác edvenčr. 

 Nemrut Dagi je od nás zhruba 15 km a počko výborné. Rozbitá cesta sa 
čoskoro mení na ... ak čakáte, že napíšem niečo ako šotolinu, tak ste vedľa. Mení sa 

na zámkovú dlažbu dlhú tak 5 až 7 km, siahajúcu až k úpätiu hory s hrobkou v 
pyramíde. Cesta zo zámkovej dlažby uprostred tureckých hôr – tu sa muselo odohrať silné stavebné lobby. Vracáky, stupáky, všéééééétko 
všetučko zámková dlažba, ale že namiesto hajzlov majú diery v zemi, ich netrápi. Pod úpätím Nemrutu stretávame dvoch motorizuvaných 
Francúzov na starších Tenerečkách z tureckej požičovne a jeden český pár cestujúci po vlastnej osi, občas stopom, občas autobusom. Trochu 
debatujem s Franckami. Nie sú moc spokojní s technickým stavom, ale zas čo čakali od požičovne motoriek v Turecku? Ohlinsy a Wunderlich?! 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Nemrut


 
Čo povedať o samotnom Nemrut Dagi a neodpisuvať pritom 

z Gúúgla? Je to monumentálna hrobka panovníka menom Antiochus 
(meno som si nevedel zaboha zapamätať, kým som si ho neposlovenčil 
do tvaru „Protivzdychač“). Podľa polyglota Maňánu nebol tento 
turkménfeši výbojný ani úchylný. Skrátka úplný niktoš s korunou a nebyť 
tej monumentálnej hrobky, tak po ňom ani anatolský pastierky pes 
neštekne. Ťažko opísať výšku pyramídy kamenia a úchvatné výhľady 
z tej hory, fotky o tom vydávajú iba slabé a skreslené svedectvo. Na 
samotnú pyramídu je zakázané liezť, ale vždy sa nájde dilino, kerý si to 
mosí skúsiť bez ohľadu na to, že riskuje život. Maňoš si ho odfotí na 
pozadí s fotogenickou oblohou a blankytne modrým nebom, na ktorom 
sa prevaľujú obrovské biele oblaky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pred pyramídou sú štyri veľké sochy bohov rôznych božstiev a všetky štyri 

bez hláv, ktoré sa nahádzajú rozbité pod nimi. Oficiálna verzia – zemetrasenie :).  
Nooo... sochami mohlo kľudne zatriasť aj islamské náboženstvo, ktoré je okrem iného 
známe aj tým, že je mimoriadne „ohľaduplné“ voči náboženským pamiatkam 
neislamského charakteru. Po množstve fotiek schádzame pod horu, kde si jedinýkrát 
v Turecku dávame čaj, za ktorý treba platiť. Samozrejme, že je tu zzzzzima (Turecko 
= zima, klasika, zvykám si). Navyše, oblaky menia farbu z bielej na šedú a dvíha sa 
vietor prinášajúci so sebou nepeknú búrku. Zľava ešte svieti slniečko, sprava sa na 
nás valí tma koncentrovaná kúdoloch. V nadmorskej výške 2000 m.n.m letia oblaky 
veľmi rýchlo. Vyzerá, že to bude riadna jeba, ale napokon nás táto atmosférická 
porucha zasiahne iba pár kvapkami. Opatrne schádzame dolu po mokrej zámkovej 
dlažbe tým rozkošným strmákom a zmyselnými vracákmi. Že to šmýka, asi netreba hovoriť, radosť jazdiť azapád!! 

http://en.wikipedia.org/wiki/Antiochus_I_Theos_of_Commagene


Vydávame sa smerom k mestu Siverek, kde sa cesta zrazu končí pri priehrade, kerá sa volá po najvačšom tureckom fešim zo všetkých 
veľkých tureckých fešich, Ataturkovi. V celom Turecku je populárny jak Juraj Jánošík v Terchovej alebo Miki Černák v Telgárte. Bol to schopný 
vojenský veliteľ, ktorý to dotiahol až na prezidenta. Potom mu samozrejmá vec trocha preplo. Nariadil genocídu asi 350-tisíc pontských Grékov, 

ktorých skrátka ..iba nenávidel. Na druhej strane dal ženám volebné 
právo skôr ako napríklad Francúzi, zrušil islam ako štátne 
náboženstvo a zlatinizoval tureckú abecedu. Keď sa nad tým hlbšie 
zamyslíte tak naozaj veľmi prevratné a dokonca v jeho dobe asi aj 
trúfalé činy. Ataturkove sochy a obrazy nájdete v celom Turecku.  

Na druhú stranu rieky sa dostávame kompou, na kerú čakáme 
asi pol hodiny. Po jej príchode  sa strhne organizovaný bordel a šecky 
avťáky sa jebú naraz z kompy von (iné slovné spojenie ako „jebať sa 
naraz von“ ani za mak nevystihuje podstatu toho, čo sa dialo). Pri 
vykompovaní sa zároveň všetci hrajú hru gdo netrúbi, nie je Turek! 
Hej! Hej! Hej! Nakoniec všetky autá odídu a v podobnom duchu sa 
začne nakladanie. Nás motorkárov si nechávajú nakoniec. Kompa sa 
odrazí od brehu a vtedy sa to stane...  

Zďaleka trúbiac, cválau dolu briežkom trachtor. Kompa ho 
očuje a dáva spätný chod, čo stačí akurát na to, aby sa zastavila. Ten 
trachtorista bláznivý tesne pred kompou podradeu, dal plný plyn, čím 
odľahčeu predok najvác ako sa dalo, a s milým trachtorom bez 
váhania preskočeu asi 40-centimetrovú medzeru medzi  čelom kompy 
na lanách a betónovým brehom. To, že sa tam ledva ledva zmestiu, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Siverek
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk


a celá kompa sa kýve, zjavne nikomu neprekáža. Prekvapene pozerám ako Norikina puča z deravých teplákov Dolce Gabbana, ale okolití Turci 
sa medzi sebou naďalej bavia, akoby sa nechumelilo. Asi sú zvyknutí na skákajúce trachtory.  

Na druhom brehu sa na prvej pumpe naša výprava definitívne rozdeľuje. Maňoš s Josém idú ďalej na východ smer Ararat a Batumi, ja, 
Chacho a Samčo smer sever a mesto Ordu. 

Večer pri hľadaní ubytka je zas hádka - groteska. Ja chcem končne zasa stanovať, Cacho zas do hotela a Samčovi je to jedno. Nakoniec 
skončíme na nóbl hoteli pri jazere v blízkosti mesta Elazig a Dr. Iľko-Cachovi výjde v tú noc predpoveď do bodky. Prší, jak keby bolo stočné 
zadarmo. 

 
Deň deviaty – skratka za všetky drobné, motorkárske peklo v  hmle, rozprávková bytosť Fiko Baba 

Zobudím sa. Dážď. Otrávene zavriem oči. Zobudím sa druhýkrát. Stále dážď. Zavriem oči. Zobudím sa zasa.  
Furt prší, ale už je ráno. Vonku okrem dažďa klasicky čo?! No zima!! (Turecko = zima, opakujte prosím).  

S blbou náladou rovnajúcou sa počasiu vonku sa nasúkame do nepremokov. Teda Samčo a Chacho sa  
nasúkajú, lebo ja som naivne predpokladal, že Turecko rovná sa teplo. Oblečiem si teda neprefúkavú 
bundu, ktorá sa pri jazde na motorke ukáže aj ako nepremokavá. Tento poznatok odo mňa neskôr  
ukradnú páni z Trubatechu a zhmotnia ho do oblečenia Campanero. Teraz vážne, tá neprefúkavá 
bunda mi zachráni riť a ľadviny. Nejakým spôsobom v prúde vetra okolo motorky neprepúšťa vodu 

 – vrelo odporúčam! V kufri zaberie minimum miesta  
a účinok je maximálny. To, že falz etom ujúkam 

 do prilby, keď sa nezbedný pramienok 
 studenej vody rozhodne navštíviť  
oblasť sedla obývanú mojimi gulkami 

, opäť radšej zamlčím.:) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ararat_%28vrch_v_Turecku%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Batumi
http://maps.google.sk/maps?q=Elazig&oe=utf-8&rls=org.mozilla:sk:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x4076c06c76eaf697:0x12dab4118a3d2f39,El%C3%A2z%C4%B1%C4%9F/El%C3%A2z%C4%B1%C4%9F+Province,+Turkey&gl=sk&ei=0VslT6bDHaqQ0AWUmsjOCg&sa=X&oi=geo


 
Enduro-pánbožko nás jemným štuchnutím nasmeruje na offroadový horský prechod medzi mestami Arapgir a Divriği, ktorý nie je ani na 

jednej mape či v GPS-ku. Ani vám neviem popísať, kde ho nájdete, lebo Samčo si myslel, že nastavil GPS-ko tak, aby nahrávalo celú našu trasu, 
ale iba si to myslel :). Medzi Divriği a Zarou nájdeme nádhernú panoramatickú horskú cestu a za Zarou vymyslím, že pôjdeme skratkou. Ja somár! 
Biela cesta nám má ušetriť nejaké tie kilometre a hlavne kopu času. Zaiste poznáte to príslovie o „enduráckej stratke“... Do kopca je to brnkačka, 
lebo je sucho. Na vrchole však zisťujeme, že tam nedávno pršalo a povrch poľnej cesty tvorí súvislá vrstva mazláku. Skrátim to. Päťkrát sa vidím 
na zemi a to, že nejebnem jak kabela, je iba čisté šťastie. Súvislá vrstva mazľavého blata urobí po pár metroch zo štupľových gúm súvislé slicky. 
Neskôr si nájdem systém jazdenia po potôčikoch, ktoré prúdia po ceste dolu kopcom, lebo v nich mazlák nie je. Celé je to dobré aspoň na jednu 
vec: zrazu vôbec nie je zima :). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arapgir
http://en.wikipedia.org/wiki/Divri%C4%9Fi
http://en.wikipedia.org/wiki/Zara,_Turkey


Po zlezení „skratky“ potiahnem do seba taký šluk horiaceho tabaku, až sa mi zatmie pred očami a v hlave zatočí. S chalanmi si hovoríme, 
že ak sme zvládli toto, tak zvládneme už všetko a dnes nás už nič neprekvapí. Horkýžeslíže!! Peklo na nás čaká s otvorenou náručou. 

Viete, ako vyzerá motorkárske peklo, kde si hriešni motorkári odpykávajú prekročené MPR, prešlé STK a ladené výfuky v mestách? 
Neviete?! My áno, prešli sme ním. Z Mesudiye do Golkoya je to 40km. Sú popretkávané tristo zákrutami, vracákmi, opačne klopenými vracákmi, 
prípadne opačne klopenými rozbitými vracákmi. V mestečku Golkoy, kde tankujeme, na nás padne súmrak a v šere vchádzame do pekelných 
brán, kde sa máme kajať za všetky naše moto-hriechy. Diabol má vraj tisíc podôb a podľa mňa aj peklo. Toto peklo je celé z hmly. Všade hmla. 
Valí sa na nás zo všetkých strán a hádam aj odspodu. Bledé odporné chuchvalce hmly vytvárajúce divné, pomaly sa pohybujúce siluety vo 
vodnom svete prízrakov. Svetlá zvádzajú márny boj a zapnúť diaľkové znamená vidieť viac hmly. Viditeľnosť tak na 2 metre. Ako postrihaná 
Ariadnina niť nás po ceste vedie stredová prerušovaná čiara. Na úsekoch, kde na chvíľu stredová čiara zmizne, ma chytá šialenstvo a strata 
orientácie. Nevidím krajnice, neviem, kde presne sa na ceste nachádzam a či nie som v protismere. Dokonca občas ani netuším, či idem z kopca 
alebo do kopca. Ak predo mnou stojí na ceste krava, auto či voz, tak sa v 15-kilometrovej rýchlosti o prekážku zaručene elegantne rozbijem. 

 Vzduch nasýtený vodnými parami na maximum sa zráža na našich veciach aj motorkách. Otváram plexo, aby som lepšie videl a cítim, 
ako mi zima a vlhký vzduch prenikajú na tvár. Odporná hmla sa mi „dotkla“ pokožky. Preskočí ma Smrtka celého ma strasie a v tomto 
hrôzostrašnom stave mi napadne absurdná prúpovídka: „Je mi zima a chcem ísť domov k mame“. Rozrehocem sa divným smiechom na 
pozadí strachu. Poznáte ten smiech, keď sa smejete zo stresu, však? Aby toho nebolo málo, v tejto zime ľadovej, tureckej, zasranej sa mi začína 
prehrievať motorka. Idem na jednotke, otáčky niečo málo nad voľnobehom a ventily do bieleho ticha veselo vyklepkávajú synkopické pasáže. 
Teplomer oleja veselo ukazuje 6/10, čo je hodnota, ktorú som tam videl iba dvakrát, a aj to za horúceho letného dňa v Čiernej hore. Po pár 
minútach, ktoré sa mi zdajú hodinami, dobiehame kamión a zavesíme sa za jeho blikajúce smerovky na návese. Sladký pocit bezpečia po pár 
kilometroch zruší strmá zákruta dolu kopcom, ktorá za hlasného škripotu vyhne celú zadnú konštrukciu so svetlami smerom k nebu. Smerovky 
ďalej veselo blikajú, ale už len do nebies a my sa opäť „plavíme“ záplavou hmly. Tak takéto pocity zažíva Bludný Holanďan. Štyridsať kilometrov 
do Ordu nám v tej prekliatej hmle trvá dobré dve hodiny. Unavení a psychicky zničení vstupujeme do mesta, kde sa hmla samozrejme zákonom 
schválnosti rozplynie a my pred obchodom s potravinami spoznávame rozprávkovú bytosť. 

Stojí pred obchodom pri svojej 
naleštenej Honde, usmieva sa na nás 
a posunkom ruky nás volá, aby sme šli za 
ním. Chvíľu váhame a potom sa 
rezignovane poddáme svojmu osudu. 
Dnes nás vytrápil dážď, tradičná turecká 
zima, skratka plná blata a pekelná hmla. 
Toto bude buď deduško moto-večerníček 
alebo moto-strigôň. Volá sa Fiko Baba 
a svoje krásne červené dvadsaťročné 
endurko od Hondy sa v jeho rukách 
s istotou dvíha na zadné a dedulo robí 
pred nami 20-metrové wheelies, akoby sa 
nechumelilo. Ako správny Turek nevie 
žiadnu inú reč, v očiach sa mu však 
odráža inteligencia a ochota pomôcť 

„svojim“. Sám od seba chodí s nami po hoteloch, vybavuje a zjednáva cenu, dokonca sa ospravedlňuje za cudzineckú 50-100% prirážku, ktorú 
automaticky dostávame grátis. Rukami-nohami a pohľadom sklopeným do zeme mi vysvetlí, že on ako Turek by mal polovičné ceny.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Mesudiye,_Ordu
http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6lk%C3%B6y
http://en.wikipedia.org/wiki/Ordu


Deň desiaty – raňajky u  priateľa, turecká motopolícia, chlapec s  tvárou fúzatej bábiky  

   Ráno nás Fiko čaká pred hotelom a volá nás do 
svojho motorkárskeho obchodu. Čaká nás tam teplý čaj 
a trojaké voňavé pečivo, za ktoré od nás Fiko kategoricky 
nič nechce. Fikov syn vie celkom obstojne po anglicky, 
a tak tlmočí, až sa mu z kečky parí, kým ho Fiko zľahka 
nekopne, aby nám ukázal „show“. Mladý skočí na motorku 
a poďho v plnej premávke jazdiť po zadnom. Starému 
Fikovi pýchou len tak rastie hruď a jeho oči hovoria „to 
som ho naučil ja“. Poďakujeme sa za jedlo, čaj a show a  
na pamiatku mu dáme aspoň jedno z našich výpravných 
tričiek. Deduškovi Moto-večerníčkovi sa zalesknú oči.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hneď po rozlúčke s Fikom nás za mestom odstaví turecká motopolícia o počte jedného muža na zánovnom BMW F 650GS. Chlapík je 

veľmi milý a priateľský a chce sa vlastne len porozprávať ako motorkár. Spomenieme mu Fika a ten len kývnutím hlavy a s úsmevom odvetí, že ho 
pozná a že je to dobrý človek. Myslím, že Fika Babu tak trochu pozná celé mesto, takže ak by ste mali v blízkosti mesta Ordu problémy 
s motorkou alebo len chceli nájsť spriaznenú moto-dušu, hľadajte Fika (Fikret Efendioglu 0537 / 673 31 16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jazdíme až do večera, kým nenatrafíme na kemp. Dvaja roboši, čo tu opravujú interiér značne zdevastovanej budovy, sa zrazu menujú za 

alipašov a chcú od nás peniaze za prespatie. Vycvičený týždňovým pobytom medzi Turkami vetrím niečo vo vzduchu a prv než sa s nimi začnem 
handrkovať o cenu, idem ku zánovnému karavanu s nemeckými EČV. Starší pán s prenikavými modrými očami hovorí, že tam už tri dni stojí 
zadarmo. Bradou opovržlivo kývne smerom k Turkom a polorozkazovačným tónom, potichu ale jasne hovorí „hentí sú len roboši, nič im 
neplaťte“. Zasalutujem a Germán sa nebadane usmeje cez svoje modré oči .  

 
 
 
 



 O dvadsať kilometrov nájdeme motel, kde nás desaťročný chlapec lakuje s cenou 50€ za noc a osobu. Dvakrát sa ho pýtam, či si je istý, 
že je to 50 € a nie 50 lír, dvakrát mi s kamenným ksichtom vychcaného klamárskeho zmrda potvrdzuje, že 50 €. Už sedíme opäť na motorkách, 
keď príde chlapec s tvárou zarastenej bábiky (na foto v strede) a ospravedlňuje sa, že je to 50 lír (cca 21 €) a že došlo k nedorozumeniu. Kráčajúc 
do motela očami hľadám toho malého zmrda, ale ten tu už nie je. Veliký politický potenciál má ten chlapec. :) Z motela sa nakoniec vykľuje 
stredoškolský internát a keďže je momentálne na 95% prázdny, ukecáme Zarastenú Bábiku, aby nám skočila po pivo. Bábika je dobrý chlapec, 
anglicky vie asi najlepšie zo všetkých Turkov, čo sme na našej ceste doteraz stretli, ale vykľuje sa z neho fanatický obdivovateľ Ataturka. Keď nás 
začne presviedčať, že Ataturk bol najvačší svetový vojvodca, najmocnejší bojovník a stratég a najlepší človek, usúdim, že bude pre všetky strany 
najlepšie dopiť a  túto párty rozpustiť. Každý predsa vie, že najväčší svetový vojvodca bol barón Prášil, najlepší bojovník a stratég Don Quijote 
a najlepší človek je motorkár. 

 



...rozlúčka s Tureckom  

  Naša ďalšia cesta je cesta domov a nemá zmysel ju deň po dni podrobne opisovať. Za zmienku stojí len naša rozlúčka s krajinou 
polmesiaca, ktorú sa pokúsim zhustiť do záverečnej kapitoly. S touto krásnou fotogenickou krajinou sme sa rozlúčili pomerne nepekne.  

Pár kilometrov pred bulharsko-tureckými hranicami nás zastavujú policajti. Prekročená rýchlosť. Nikto z nás však 
nevidel žiadnu tabuľu ohľadom MPR, a ja sa toho presne aj chytám. Fúzkatý fasinger v uniforme nás aj so 
Samom chce poslať preč a nechať si tam iba Chacha, ktorý  jazdil ako prvý a  je vraj „jediným vinníkom“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spolu so Samčom to hneď dôrazne odmietame a ja do neho ďalej hustím o tom, že sme nevideli značku. Turkotatár odpovie niečo, čo ma 

úplne odrovná. Voľne vám to preložím: „Keby ste tadiaľto išli pred mesiacom, tak vás za rýchlosť nezastavíme, ale odvtedy sa zmenil 
zákon a už je to na pokutu.“ Naozaj mi minútu trvá, kým to vstrebem a s hlbokým nádychom preglgnem pár nepekných slov, čo sa mi tlačia na 
jazyk, a opakujem: „ale stále Vám chýba značka, ktorá by nás upozornila, aby sme spomalili“. Máva na mňa tabuľkami a papiermi a chce 
hovoriť len s Cachom. Pokračujem ďalej s pokojným výrazom, ale vo vnútri som už správne nasratý a žiadam ho o dôkaz. Ďalšia odpoveď je opäť 
omračujúco kúzelná. „Dva kilometre nazad je radar, choď si po fotku, trebárs aj na motorke.“ Vypleštím na neho oči ako kreslená postavička 
v rozprávke a sánka mi padne niekde medzi kolená. Toto sa mi snáď sníva. Zopakuje mi ešte raz, aby som si zobral motorku a šiel, na čo mi 
docvakne, o čo sa ten zmrd snaží a odpovedám, že to neurobím a ani nemôžem, aj keď by som hneď chcel. „Je tu plná čiara a ty by mi chcel 
dať ďalšiu pokutu.“ Týpkovi trochu ovisnú kútiky, čím sa prezradí. Ty sviňa odporná výpalnícka !! kričím na neho v duchu. Nato mu dojde 



angličtina a trpezlivosť a začne na mňa zvýšeným hlasom hatlať po turecky, na čo mu hneď zakontrujem plynulou slovenčinou, veľavravným 
rozhodením rúk a pár obzvlášť sprostými slovenskými slovami. 
  Po chvíli ticha na oboch stranách idem na neho opäť po anglicky a slušne ho poprosím o tú fotku. Pozerá na mňa udiveným pohľadom, 
neveriacky krúti hlavou a z posledných síl mi slušne zopakuje, že ak chcem fotku, mám si po ňu ísť sám. Skúšam ho obmäkčiť argumentom, že 
pred desiatimi kilometrami Cacha takmer vyblokoval a za jazdy zabil strieborný Renault, kým jeho štyria kolegovia, ktorí na tom zúženom mieste 
hliadkovali, sa na to len pozerali so založenými rukami. Fakt sa to celé takto stalo ale bez úspechu – ani to s ním nepohlo. 

Cacho stráca trpezlivosť a pýta sa ho na výšku pokuty, čím marí všetky moje plány. Tuším to bolo niečo medzi 80 a 120€, neviem presne, 
skrátka priveľa. Pýtam sa „o koľko sme prekročili rýchlosť?“ Odpoveď prichádza spolu s ironicko-arogantným úsmevom víťaza: „o 16km/h“, 
na čo všetci traja svorne spustíme taký pičung, až tráva pri ceste pred očami žltne a uschýna. Oprávnene nasratý Cacho nakoniec vyťahuje na 
policajta peniaze, že teda zaplatí. Policajt v momente vytreští oči a bledne, jak keby sme mu ku spánku priložili strýčka Glocka. Dvíha ruky 
v obrannom geste: „Nie, nie, žiadne peniaze!! Dám vám papier a zaplatíte to na úrade v najbližšom meste.“ Mne v tom momente blikne a 
presne viem, ako to urobíme.  

Rezignovaným tónom obhajcu, ktorý práve pochopil, že prehral svoj proces, hovorím Cachovi:  
„hranice s ďalšou krajinou sú dvadsať námorných míľ, však?“ Zámerne nepoviem „Bulharsko“ ani slovo „kilometrov“, aby ten turecký 
výpalník v uniforme neprišiel na to, čo zamýšľam. Pokračujem ďalej tak, aby policajt dobre počul môj rezignovaný tón: „podpíš to ľavou rukou 
a úplne inak, ako sa podpisuješ.“ 

O dvadsať kilometrov nám všetkým trom na hraniciach stíska zadky. Nahlas utešujem seba aj ostatných, že neexistuje, aby to mali 
prepojené. Títo alipašovia na hraniciach nemajú odkiaľ vedieť, že sme pred pol hodinou dostali pokutu za rýchlosť. Opäť si nás dôležito 
prehadzujú medzi okienkami, kontrolujú predchádzajúce pečiatky a dávajú nové.  

Posledný Edendi, čo drží v ruke rozhodujúci štempel, odchádza zo svojej kancelárie na predobedňajší pokec o počasí a s tým súvisiacu 
cigaretku práve vtedy, keď sa k nemu konečne dopracujeme. Je to jasný cappo di tutti capi, prirodzený majiteľ colnice a priľahlého vesmíru a my 
sa neodvažujeme ho len tak zastaviť. Pätnásť minút, čo čakáme, kým sa vykecá, nám pripadá ako večnosť. Čo keď to už vie? Čo keď to na nás 
len hrá? Čo keď je už polícia na ceste? Všetkých nás tu zatvoria. Čo keď budem musieť srať do tureckého hajzla vo väzení bosý? Kuaaaaaa!!! 

Uhladený Efendi dofajčí cigaretku, prichádza dôležitým krokom, pozrie na nás a so žoviálnym úsmevom na tvári nám všetkým trom 
teatrálnym gestom dáva do pasov pečiatky, sťaby nás púšťal na slobodu – a vlastne, on o tom síce nevie, ale naozaj púšťa. Oslavujeme to 
mliečnou čokoládou na prvej bulharskej pumpe a dokonca dvakrát. Okrem toho, že sme nezaplatili mastnú pokutu, nám po týždňovom tankovaní 
tureckého benzínu za 2 € / liter bulharské ceny motajúce sa okolo 1,3 € vháňajú do hláv a ťažko skúšaných kreditiek vlnu eufórie. 

Vtedy som toto celé bral ako nešťastnú rozlúčku s Tureckom, ale dnes viem, že to bolo vynikajúco vymyslené vyvrcholenie nášho 
tureckého dobrodružstva. Ten nebeský motorkár, čo to tu zhora všetko riadi, nás iba podrobil výstupnej skúške z kapitoly Turecko. 


