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Úvod

Tento cestopis je mojím pohľadom na zájazd, ktorý robí  Ivan Lehotský
so svojou cestovkou Naturtours. Nesnaží sa tváriť na podrobný denník ani na
kompletného  sprievodcu  plného  suchých  údajov.  Opisuje  len  to,  čo  si
dokázalo vydobyť čestné miesto v dvorane slávy mojich spomienok. Na čom
sa mi oči zastavili, nad čím mi rozum zastal. 

V Maroku sme sa snažili uvidieť najkrajšie výtvory človeka i prírody.
Zájazd mal turistický charakter,  ponúkol  náročné horské túry aj oddychové
vybehnutia z autobusu, veľa sedenia a cestovania, spanie v kempoch, v horskej
chate,  v  berberských  stanoch  i  na  divoko.  Autobusom sme absolvovali  asi
10 000 km, loďou 50 km,  na somárovi 5 km a na ťave pár metrov. Na svoje si
prišli  aj  vlastné  nohy.  Fialová  Karosa  bez  klimatizácie  sa  držala  statočne.
Šoféri  tvrdili,  že  je  to  horolezecký  autobus,  lebo  sa  dokázal  vyšplhať
neuveriteľne vysoko. Im sa už vyššie ani nechcelo, veď načo liezť hore len
kvôli tomu, aby sa pozreli, ako je dolu pekne.

O  Maroku  je  na  úvod  dobré  vedieť  aspoň  niekoľko  základných
informácií.  Slovensko  by  sa  doň  zmestilo  asi  desaťkrát,  Slováci  päťkrát.
Domácou menou je dirham (3,60 Sk), ale bežne sa dá platiť každou tvrdou
menou.  Ja  kvôli  lepšej  orientácii  uvádzam  ceny  väčšinou  prepočítané  na
koruny. 

Z histórie  úplne  stačí  zapamätať  si  len to najdôležitejšie.  Rok 622 sa
pokladá za zrod islamu, začiatok ich kalendára a rýchlej arabskej expanzie až
do  Španielska.  Rok 1492  (objavenie  Ameriky!)  bol  pre  nich  v  Španielsku
posledný.   Panovník  Mohammed  V.  ich  oslobodil  od  francúzskych
kolonialistov,  jeho  syn  Hassan  II.  vládne  dnes.  Ak  treba  v  Maroku  niečo
pomenovať, tieto dve mená platia ako žolíky. Isto ich chápeme, lebo nám tento
zvyk tiež nie je cudzí.

Krajina je rôznorodá. Veľkú časť zaberá pohorie Atlas, ktoré v štyroch
hrebeňoch oddeľuje ako-tak úrodné pobrežie severu a západu od púští juhu a
východu.  Korytá  riek  sú  široké,  aby  zvládli  aj  veľké  prívaly  vôd.
Nezodpovedá to celkom našim predstavám,  ale  v tejto krajine sa viac ľudí
utopí ako zomrie od smädu.

Islam určuje celý život krajiny. Platí podobne ako ústava a je na ňom
postavený  zákonodárny  systém.  Povoľuje  štyri  manželky,  zjednodušuje
pravidlá  rozvodov,  zakazuje  alkohol  a  vymedzuje  postavenie  žien  v
spoločnosti.  Jeho  pravidlá,  hlavne  tie  menej  výhodné,  sa  často  porušujú.



Mnoho  žien  chodí  oblečených  úplne  európsky,  mladí  ľudia  sa  so  svojou
láskou, či čo to je, neskrývajú a chlapi sa radi nechajú ponúknuť pohárikom.

Hlavné  cesty  sú  v  dobrom  stave,  na  pobreží  je  aj  kúsok  diaľnice.
Vedľajšie  cesty  majú  asfaltový  stred  na  šírku  jedného  vozidla  a  spevnené
krajnice,  takže  pri  stretávaní  stačí  trochu  spomaliť  a  uhnúť  bokom.
Najobľúbenejšími autami sú staré Mercedesy a Renaulty, ktoré bez problémov
zvládnu aj veľmi divoké cesty. A tam, kde im dochádza dych, pokračujú úzke
chodníčky somárov a mulíc. Kam sa oni nedostanú, tam je to už nezaujímavé
aj pre ľudí.

Medina je stará časť mesta so zvláštnou stredovekou atmosférou. V jej
úzkych  uličkách  sa  žije,  pracuje  aj  obchoduje.  Obchody  vyzerajú  ako  rad
garáží  a dostať len ten najzákladnejší tovar.  Chlieb je chutná placka za pár
korún, pomaranče, rajčiny a paprika stoja od sedem korún vyššie, takže vyžiť
sa  tu  dá  celkom  lacno.  Mäso  nevzbudzuje  dôveru,  lebo  muchy  z  neho
odháňajú len v lepších obchodoch. Čistá voda v poldruhalitrových  fľašiach
stojí asi 20 korún. Na nej sa naozaj neoplatí šetriť. Zlá voda má totiž zázračnú
moc. Dokáže zmeniť diaľkový autobus na autobus MHD.





Pobrežie Atlantiku

Svet  je  svetom  mocných  a  svetom  chudákov.  Je  možné  sa  o  tom
presvedčiť na každom kroku. Mocní Angličania sa rozťahujú ďaleko od svojej
rodnej hrudy na Gibraltáre a uhrýzajú tak kus územia chudákom Španielom.
Mocní  Španieli  sa  rozťahujú  na  úplne  inom kontinente  v mestách  Ceuta  a
Mellila a uhrýzajú tak kus územia chudákom Maročanom. Mocní Maročania
sa rozťahujú na úplne cudzom území a uhrýzajú tak celú Západnú Saharu aj s
chudákmi domorodcami.  Neviem,  koľko je  po  svete takýchto  strategických
hosťovačiek, ani kde končí reťaz vyšších záujmov a nižších morálok a kto teda
vlastne drží Čierneho Petra. Možno my Slováci.

 Cez more sme sa preplavili zo španielskeho Algeciras do španielskej
Ceuty. Plavba trvala asi poldruha hodiny a sprevádzal nás krásny výhľad na
dvojhrb gibraltárskej skaly. Africký asfalt bol presne taký istý ako európsky, a
tak vylodenie nebolo ani šokujúce ani uchvacujúce. Šok prišiel až neskôr. Na
marockých  hraniciach.  Bol  dvojnásobný,  lebo  sa  spojili  dva  unikátne
fenomény. Silná kombinácia colník a arab. Odrazu sme boli bezmocní, maličkí
a  strašne  cudzí.  Ocitli  sme sa  v  neprehľadnej  džungli  úradníckych  funkcií
nejasnej  hierarchie,  rôznych  druhov  uniforiem  a  hodností,  byrokratického
buzerovania  a  bakšišovania.  Prezieravo  sme  sa  radšej  hneď  zložili  na
dvetisíckorunový  bakšiš.  Vďaka  tomu  nám  celá  procedúra  trvala len  dve
hodiny, vypisované papiere sme museli opravovať len dvakrát, prehádzali nám
len jeden  kufor  len do úrovne salámy a hľadali  len drogy.  Pocítili  sme na
vlastnej koži, že ľudské hranice bývajú ostrejšie ako prírodné.

Odkrajovali sme stovky kilometrov pozdĺž pobrežia Atlantiku a striedalo
sa  mesto  za  mestom.  Hlavné  a  kráľovské  mesto  Rabat  s  mauzóleom
Mohammeda  V.,  ktorého  stráž  má  ďaleko  od  európskych  naškrobených
hradných.  Ochotne a s radosťou spolupracujú pri  fotografovaní a inscenujú
želané pózy v cirkusantských uniformách. Niekoľkomiliónová Casablanka má
obrovskú modernú mešitu, ktorou si súčasný panovník Hassan II. postavil svoj
pomník. Veď mal z čoho, keď už poberá ten národný dôchodok. Agadir je
jedným z cieľových miest sťahovavých Európanov, ktorí na zimu odlietajú do
teplých krajín. Vďačí za to peknej pláži a počtu slnečných dní v roku, ktorých
je takmer viac ako dní v roku. Tafraoute je mestečkom hlinených domčekov
prilepených  k  bizarným  skalným  útesom.  Ich  zvetrané  tvary  sú  pri  troške
predstavivosti  kamennou  zoologickou  záhradou.  A  medzi  tým  Safi,
Essaouira...  V  každom  sme  sa  zastavili  a  popozerali  to  najzaujímavejšie.
Zvykli sme si na to, že tu neexistujú obchody s cenovkami, naučili sme sa



agresívne  vyjednávať  o  cene,  znížili  nároky  na  hygienu  a  začali  chápať
arabskú mentalitu. Kamienok po kamienku sme skladali mozaiku tohto sveta.

Jedným  zo  základných  pilierov  koránu  je  pravidlo,  že  brat  brata
neokradne. Je to ťažký zločin na úrovni vraždy. Lenže nás bohužiaľ celkom za
bratov  nepokladajú,  a tak sme si  hlavne vo veľkých mestách  museli  dávať
pozor.  Zákaz  kradnúť  si  ale  bohato  kompenzujú  spôsobom  obchodovania.
Snažia  sa  predať  za  čo  najviac  dirhamov  čo  najmenej  kvalitný  tovar.  Ich
obchodnému  tlaku  sa  veľmi  ťažko  odoláva  a  kto  po  krátkom  čase  nie  je
ovešaný  množstvom  dôležitých  zbytočností,  ten  je  silná  nátura.  Častejším
prípadom je návrat  domov so zaručene pravými  striebornými  náramkami  z
alpaky, praktickými zahnutými nožmi do sekretára a bubnami, z ktorých po
prvom hraní zlezie farba.

Obchodné  jednanie  má  svoj  štandardný  postup.  Predavač  sa  ťa  snaží
vtiahnuť do svojho obchodíka, aby si nemohol hádzať očkom po vedľajších.
Vytiahne notes, do ktorého sa zapisuje cenový súboj, pretože písané čísla sú
predsa len medzinárodne zrozumiteľnejšie.  Základnú cenu nahodí  asi  tri  až
desaťkrát vyššiu ako je skutočná (t.j. tá, za ktorú je ešte ochotný predať). Ty
povieš svoju cenu, treba začať veľmi nízko, napríklad na 10 percent z jeho. On
svoj posmech nad touto  ponukou vyjadrí  otázkou,  či si vravel  v dolároch.
Potom  začne  dlhý  kolotoč  vyjednávania,  v  ktorom  on  vychvaľuje  kvalitu
tovaru, ponúka viac kusov za nižšiu cenu a prihadzuje ďalší tovar, ktorým sa ti
cena zdanlivo znižuje,  takže niekedy kúpiš úplne niečo iné, ako si pôvodne
chcel. Ty sa mu zasa snažíš nakecať, že na inom mieste si to videl lacnejšie a
už máš len posledné dirhamy. V zošítku sa postupne prečiarkávajú “It’s good
price for me!” (dobré ceny pre neho) a “It’s good price for you!” (dobré ceny
pre  teba)  a  snažíte  sa  dospieť  k  “dobrej  cene  pre  oboch”.   Keď sa  k  nej
nepribližujete,  chce  od  teba  počuť  tvoju  last  price  (konečnú  cenu).
Niekoľkokrát  skúšobne  odídeš,  on  ťa  (možno)  niekoľkokrát  vráti  späť.
Nakoniec sa dohodnete, on je spokojný, ty si spokojný. Až kým nezistíš, že
tvoj sused v autobuse kúpil to isté ešte trikrát lacnejšie. 

Arabi sú veľmi talentovaní na reči, základné obchodné frázy ovládajú vo
francúzštine, nemčine a angličtine, pomaly sa učia po slovensky a po česky.
Dokonca tieto dva jazyky aj rozlišujú. Využívajú každú príležitosť zapamätať
si nové dôležité slovo. Raz som kupoval skameneliny, ktoré som odhadoval
asi na dvadsať dirhamov a spýtal som sa na cenu. Arab strelil 150 dirhamov.
Ja som zareagoval rýdzo po slovensky “Á, boha!”. Jemu sa to strašne zapáčilo,
niekoľkokrát to zopakoval a spýtal sa, čo to znamená. Preložil som mu to ako
“Ó, Allah!”, ale nebol som s týmto dabingom celkom spokojný, lebo som z
neho necítil tú silu, ktorá je schovaná v našom originále.  Potom sa on mňa
spýtal na “dobrú cenu pre mňa”, tak som ponúkol 5 dirhamov. Vtedy prevrátil



oči  a  zakričal  “Á,  boha!”  Takto  sa  mi  podarilo  aspoň  trocha  presadiť
Slovensko v cudzom svete.

Pán sa povie po arabsky sidi, brat je chuj. Veľmi radi sa medzi sebou
potľapkávajú po pleci a oslovujú sidi chuj, sidi chuj - pán brat, pán brat. Vždy
keď takto oslovili  mňa,  zdvorilo  som sa prispôsobil  a  odpovedal  podobne.
Rozhovor  potom  plynul  vo  väčšej  pohode.  Našťastie  nevedeli,  že  ja  to
hovorím po slovensky.



Oáza Tafraoute je obklopená zaujímavými skalami

Skalný tuleň pri dedinke Tafraoute



Mohutné previsy v jednom zo sediel Atlasu

Táto skalná platňa má pod sebou niekoľko desiatok metrov ničoho



Marrákeš

V Maroku je veľa zaujímavých  miest i mestečiek. V každom z nich je
možné turisticky sa vyblázniť a odbaviť si bedekrovú klasiku. Z povinných
cvikov odfajknúť mešitu, medinu, hradby, brány, paláce, obchody či ukážkové
ľudské exempláre a porobiť trofejné fotky typu Ja a oné. Ale len dve z nich
majú ešte čosi naviac. Unikátnu nedefinovateľnú atmosféru, ktorú treba nasať
všetkými zmyslami, uložiť až niekam za aortu a nechať pomaly dozrieť pri
konštantnej teplote tuctových dní. Až potom sa dá pochopiť, o čom vlastne sú.
Akoby sa v nich vytavilo to najrýdzejšie z mentality svojského národa. Akoby
kašlali  na  čas,  ktorý  ako  spenený  kôň  šialene  cvála  vonku  za  mestskými
hradbami. Akoby ani neboli z tejto strany sveta. Berberský Marrákeš a arabský
Fés.

Prehliadku prvého z nich sme začali neskoro popoludní. Na úvod sme sa
rozhodli  ochutnať aspoň dúšok zo zvláštnej atmosféry mediny. Rozliezli sme
sa po neprehľadných úzkych uličkách preplnených davmi ľudí, medzi ktorými
sa  niekedy  nedalo  ani  kráčať.  Napriek  tomu  tadiaľ  niektorí  chodili  na
mopedoch  a  somároch.  Po  niekoľkých  zákrutách  som  začal  tušiť,  že  ak
pôjdem  ďalej,  bez  sprievodcu  cestu  späť  nenájdem.  Vzhľadom  na  to,  že
medina má priemer niekoľko kilometrov a celú by som ju tak či tak neprešiel,
rozhodol som sa držať len v jej úzkej okrajovej časti. Labyrint.

Všade  naokolo  bol  zhon  a  hluk.  Úzke  uličky  boli  lemované  malými
obchodíkmi, do niektorých musel predavač preskakovať cez pult a mal akurát
len toľko miesta, aby stál. Zo všetkých strán ho obklopovali pulty s tovarom.
Na  každom  kroku  ponúkali  služby  takzvaní  hustleri.  Hneď  pri  vstupe  do
mediny sa na človeka zavesili, vypytovali sa, čo potrebujem a chceli ma hneď
zaviesť do niektorého z obchodíkov. Vedel som, že ak si niečo kúpim, oni si
od predavača zinkasujú províziu za to, že ma priviedli. A tá mi bude zarátaná
do ceny. Preto som tvrdo odmietal ich sprievod, no niektorí sa nedali odbyť a
pomohlo len odísť z tej ulice,  ktorá bola ich teritóriom. Chodiaci predavači
nám stále ponúkali zakrivené nože, náramky či minerály a bolo ťažké zbaviť
sa ich.  Zaujímavé,  že  sa  títo  arabi  zavesili  takmer  vždy  na  jedného  nášho
východniara,  aj  keď sme išli  v  skupine.  Asi  pre  nich predstavoval  symbol
amerického  milionára.  Oni  do  neho  húdli  po  svojom,  on  im  síce  nič
nerozumel,  no  aj  tak  im  plynulou  slovenčinou  rozprával  pikošky  z  našej
vnútropolitickej scény, najčastejšie z kauzy Michal Kováč mladší.

Najväčším lákadlom Marrákeša  je  námestie  Džemaa  El-Fna,  ktoré  sa
večer  čo večer premieňa na veľkolepé asfaltové hmýrisko.  Vyrastú na ňom
desiatky javísk, hľadísk i bufetov. Hercami sú tí najšikovnejší z chudobných,



režisérom kovový cvengot dirhamov a scenáristom asi len Alah. Keď sa blížila
tma,  vyšli  sme  si  na  jednu  z  troch  terás,  z  ktorých  je  pekný  výhľad  na
námestie. Samozrejme, že to nebolo zadarmo. Museli sme si kúpiť aspoň fľašu
koly.  Dolu  sa  vytvárali  prvé  hlúčky  ľudí,  predavači  jedla  rozkladali  svoje
stánky  a  pomaly  sa  začali  rozsvecovať  plynové  lampy  a  hučať  maličké
elektrogenerátory. Všade rozvoniavala pečená baranina, korenisté jedlá, rôzne
oriešky a mätový čaj, ktorý sa volá berberská whisky. 

Šli sme dolu na námestie a zamiešali sme sa do toho mraveniska. Každý,
kto niečo dokázal, sa tu mohol realizovať a zarobiť si. A tak tu stálo, sedelo, či
chodilo neskutočné množstvo kadejakých indivíduí, okolo ktorých sa vytvárali
hlúčiky zvedavých ľudí.

 Zaklínači  hadov  sedeli  na  kobercoch  a  snažili  sa  vyhecovať  svoje
mrciny, aby zaujali správny kobrí postoj. Vytrubovali, bubnovali, vykrikovali
na okoloidúcich a lákali ich k sebe. Hovorí sa, že smrť je zadarmo ale fotka s
hadom nie. A je to pravda. Ak sa niektorí z nás snažili niečo tajne cvaknúť,
hneď odkiaľsi  pribehol  arab  a  inkasoval  peniaze.  Nebolo  už  veľmi  možné
zjednávať, a tak takáto fotka vyšla dosť draho. Odmietnuť sa tiež nedalo, lebo
by zavolal  policajta. Spomínané pravidlo sa tu berie ako nepísaný zákon. Ja
som sa radšej zjednal dopredu a asi za desať korún som si nesmelo čupol k
zvíjajúcim  sa  príšerám.  Nikdy  nemôže  človek  vedieť,  či  sú  alebo  nie  sú
nebezpečné. Existujú totiž kmene, v ktorých sa schopnosť pravého zaklínača
hadov dedí z pokolenia na pokolenie a je pre nich vecou hrdosti pracovať len s
nepoškodenými maznáčikmi. Stali sa už prípady, že suverénny turista v snahe
získať čo najatraktívnejší záber neprežil hadí bozk.

Podobne si zarábali aj majitelia opíc. Vzhľadom na to, že vlastnili menej
nebezpečné  tvory,  mohli  si  dovoliť  byť  agresívnejší.  A  tak  nášmu
východniarovi  zrazu  pristála  na  hlave  malá  opičia  slečna  a  nahodila
profesionálny úsmev. Nedalo sa neodfotiť.  Keď sa mu to počas náhodného
korzovania  stávalo  zas  a  zas,  začal  konečne  o  svojej  vizáži  prvýkrát
pochybovať a prestalo ho baviť diskutovať s nimi aj o takej zaujímavej veci,
ako je kauza Michala Kováča mladšieho.

Takýchto a im podobných expertov bolo plné námestie. Nespočítateľní
čističi topánok sa ponúkali vyčistiť aj šľapky na nohe. Hercom bolo jedno, či
hrali v mužských alebo ženských šatách.  Niektorí  artisti  zožínali  potlesk za
kúsky, ktoré u nás potrebuje zvládnuť každý žiak, aby prešiel z telocviku do
ďalšieho ročníka. A spolu s hltačmi ohňa, rozprávačmi koránu,  muzikantami
či vykladačmi z kariet vytvárali náladu, ktorá nás držala v hrsti až do neskorej
noci.



Námestie Džemaa El-Fna v Marrákeši sa zapĺňa

Tieto hady sa pozerajú z fotiek po celom svete



Djebel Toubkal (4165m)

Vysoký Atlas je pohorie výškovo porovnateľné s Alpami. Je netypickým
africkým fenoménom, lebo symbolizuje veľkú nadmorskú výšku, lyžovanie,
sneh, dostatok vody, dažde a búrky. Najčastejším cieľom tejto oblasti je vrchol
najvyšší - Djebel Toubkal. Vzhľadom na dlhé prístupové doliny a domorodé
technické zabezpečenie má trek v tejto oblasti mierne himalájsky nádych. Za
východisko sa volí dedinka Imlil, atlaský Namče Bazar. Jedna ostrá zákruta na
úzkej ceste však bola pre náš autobus príliš veľkým sústom, a tak sme začínali
šliapať už 6 km pred ňou. Niesli sme si veci na dva dni, lebo nás čakala dlhá
cesta tam a späť s veľkým výškovým prevýšením.

V Imlile bolo možné ušetriť si veľkú časť síl prenajatím mulice na kus
cesty po najbližšie snehové polia. To znamenalo asi päť hodín chôdze a vyše
1000  výškových  metrov.  Takýmto  taktickým  manévrom je  potom najvyšší
vrch  severnej  Afriky  dostupný  aj  menej  zdatným a  predstavuje  len  trochu
ťažšiu tatranskú túru. Mulica stojí asi 300 korún, v tomto teréne odvezie jednu
osobu s ruksakom alebo tri ruksaky bez osoby. Niektorí z nás túto možnosť
využili, ja som ekonomicky zvolil čistý štýl. 

Mulica je veľmi dôležitý dopravný prostriedok. Dokáže bezpečne chodiť
aj po úzkych chodníčkoch vo veľmi strmých svahoch, zvláda kamenistý terén
a  uvezie  s  podlamujúcimi  sa  nohami  až  dvesto  kilogramov.  Neodvráva,
pamätá si cestu a netreba na ňu estékáčku.

Z  Imlilu  sme  vyrazili  popoludní.  Pomaly  sme  naberali  výšku  aj
vzdialenosť. Asi po hodine sa nám do cesty postavil potok, a tak sme začali
hľadať most alebo aspoň kamene. Keď sme zbadali  miestneho deda, ako si
vyzul sandále,  zobral paličku a prebrodil na druhú stranu, most sme hľadať
prestali.  Niekoľko  odvážlivcov  preskákalo  po  kameňoch,  ale  keď  som ten
balet s ruksakom videl, radšej som zvolil dedovu taktiku. Prúd bol miestami
dosť silný, voda studená a dno boľavé, ale všetko dobre dopadlo. Ďalší postup
už bol jednoduchý. Kráčať, kráčať a kráčať.

 O pár minút sme šli okolo bufetu, ktorým bol vlastne len bufeťák arab a
niekoľko fľašiek coly v chladnej  vode potoka.  Po troch hodinách  pokojnej
chôdze sme prišli k malej dedinke, v ktorej sme si dali krátku pauzu. Dobehli
sme tam aj našich muličiarov, ktorí sa práve zberali k odchodu. Na chatu to
bolo ešte asi tri hodiny. Kráčali sme po úzkom chodníku, ktorý pomaly ale
vytrvalo  stúpal  bez  kľučkovania  hore  údolím.  Bol  vychodený a  pohnojený
stovkami   somárov  a ich príbuzných,  mal  množstvo  skratiek  a odbočiek  a



vinul sa vysoko nad potokom formujúcim dno. Výhľady boli celý čas krásne a
nebol dôvod sa slepo ponáhľať, lebo dnešný cieľ sme cítili už blízko. Zakrátko
sme prišli  k  prvému snehovému poľu,  ruksaky  zhodené  na  zemi  čakali  na
svojich majiteľov a mulice mali rozchod. Od tohto miesta sme si už všetci boli
rovní,  každý  musel  poctivo  ďalej  ťahať  svoju  telesnú  schránku  aj  s
príslušenstvom a ja som sa cítil bohatší o tristo korún, o ktoré som nikdy nebol
chudobnejší. 

Po uplynutí siedmich hodín od opustenia  autobusu som stál pred chatou
Toubkal,  3207  m.  Kúsok  pod  ňou  bolo  postavených  niekoľko  stanov
francúzskych turistov, ktorí zdá sa túto expedíciu zobrali ešte vážnejšie ako
my. Plánovali sme bivakovať niekde v okolí. Začali však padať prvé kvapky
dažďa, a tak sme sa išli do chaty aspoň schovať a najesť. Dážď bol nakoniec
vytrvalejší ako sa spočiatku zdalo, rozhodli sme sa ťapnúť po vrecku a spať v
chate.  Pre  bežného  smrteľníka  bola  cena  asi  180  korún,  Francúzi  mali
zľavnené na 120. Spočiatku sme sa dohodli na zľave, ale potom začal  mať
arabský chatár strach a vyžiadal od nás plnú sumu.

Vstávali sme ráno o siedmej, ale vyrážali až pred pol deviatou, lebo sneh
bol  po  noci  zamrznutý  a  mierne  nebezpečný.  Končil  až  v  sedle,  kde  bol
vystriedaný nepríjemným suťovým svahom. Po dve aj štvrť hodine rezkého
šliapania naľahko (veci  sme nechali  v chate)  sme stáli na najvyššom vrchu
severnej Afriky. Všetky kopce naokolo boli nižšie, aj keď sa to veľmi nezdalo,
a vychutnávali  sme dúšky riedkeho vzduchu,  inscenovali  vrcholové foto so
štátnym znakom a vítali ďalších prichádzajúcich.

Návrat  k  chate  bol  rýchly,  trval  asi  hodinu.  Sneh  sme na  vibramách
“zlyžovali” a po namáhavom výstupe nám to spôsobovalo primitívnu detskú
radosť. Kúsok nad chatou sme stretli našich známych Francúzov, ktorí práve
dobudovali svoj ďalší tábor. Takýmto tempom vrchol dobyjú už o niekoľko
dní. Ak ich pravdaže nezaskočí skorý príchod zimy. V chate sme sa prebalili a
ďalej  postupovali  pomalým  kochavým  tempom,  lebo  niektorí  notorickí
fotografi, na ktorých bude musieť autobus tak či tak čakať, boli ešte ďaleko za
nami. Včerajší film pustený odzadu sa opakoval. Snehové polia, dedinka, cola
bufet, brodenie, Imlil, autobus. Mierne zdevastovaných a spokojných víťazov
vítala  cieľová  čiara  s  nastavanými  plechovkami  vychladeného  piva  Urpín.
Žeby až toto bol ten najvyšší vrchol?



Mulice v Imlile sa rekvalifikovali na šerpov

Načo mosty! Aspoň sa nohy občas umyjú



Na streche severnej Afriky - Džebel Toubkal osobne (4165m)

V chate pod vrcholom



Kaňony Dadés a Todra

Na južnom okraji  Atlasu sa nachádzajú dva krásne kaňony so zelenou
riekou oázy  na svojom dne.  Každý je zaujímavý niečím iným, jednému sa
viacej páči prvý, inému zasa druhý. Preto sa oplatí podrobne pozrieť obidva. 

Západnejším je kaňon Dadés. Chcelo by to venovať mu celý deň, ale na
to  sme  času  nemali,  takže  sme  sa  museli  uspokojiť  s  motorizovaným
postupom.  Odbočili  sme  do  jeho  ústia  a  kľukatou  cestou  postupovali  v
typickom  riečnom  údolí  suchého  hlineného  pohoria.  Po  niekoľkých
kilometroch  sme  boli  očarení   skalnými  kulisami,  ktoré  sa  objavili  za
najbližšou  zákrutou.  Hnedé  skalné  bloky  boli  vyvrásnené  a  zvetrané  do
veľkých  mozgových  závitov  impozantného  vzhľadu  a  nazývajú  sa  Mozog
Atlasu.  Uzávierky  fotoaparátov  labužnícky  mľaskali  a  ponáhľali  sa  využiť
krátke okamihy, počas ktorých sa slnko ukázalo medzi mrakmi a vykúzlilo
plastické tiene. Medzi skalnými stenami sa dali tušiť malé roklinky a prielezy,
ktoré lákali na prieskum. Ale musel som sa vyfackať a rozkázať nástup do
autobusu.

Autobusom sa dalo ísť ešte niekoľko kilometrov, asi do polovice kaňonu.
Kto  chcel  vidieť  jeho  hornú  najtypickejšiu  časť,  musel  zobrať  peniaze  a
odvahu a využiť služby miestnych šoférov. Rozdelili sme sa do niekoľkých
áut a nachystali fotoaparáty a kamery. Náš starý Peugeot s otvorenou korbou
nám dovolil stáť a vychutnávať jazdu v štýle safari. Posádka bola dvojčlenná.
Šofér  pomaly stúpal hore kamenistou cestou a bol veľmi zlatý, lebo nám chcel
poskytnúť čo najkrajšie pohľady až na dno, a tak na dosť širokej ceste viedol
auto tesne popri  nechránenom okraji.  Keď sa nám niektorý pohľad zapáčil,
zabúchali sme mu na strechu a zastal. Brzdár zoskočil zo zadného nárazníka,
zobral najbližší vhodný kameň a  dal ho pod koleso. Po fotení sme nastúpili,
šofér sa rozbehol, brzdár odhodil kameň na okraj cesty, dobehol nás a vyskočil
na zadný nárazník.  Takto sme postupovali  ďalej.   Kaňon sa končil  veľkou
skalnou  bránou,  v  ktorej  sa  cesta  pripojila  k  potoku  a  ďalej  išli  spoločne.
Rozhliadali sme sa tu dlhšie, a tak  šofér využil príležitosť a odbavil si zatiaľ
jedno z povinných piatich modlení. Keď som išiel okolo, zdalo sa mi z výrazu
tváre, že spomína našu cestu späť a brzdy.

Všetko  dobre  dopadlo,  zakrátko  sme  boli  pri  autobuse  a  zaplatili
dohodnutú taxu 120 korún. Počkali sme na ostatné autá a začal sa presun k
druhému z kaňonov. Znovu sme sa pokochali pohľadom na Mozog Atlasu pri
zapadajúcom  slnku  a  opustili  Dadés.  Po  niekoľkých  desiatkach  kilometrov
sme vstúpili  do kaňonu Todra,  ktorý  mal vo svojom ústí  charakter  úzkeho



údolia. Ponáhľali sme sa do jeho najkrajšej časti, v ktorej sa dve zvislé skalné
steny  vysoké  300  metrov  približujú  v  dĺžke  asi  pol  kilometra  k  sebe  a
vytvárajú chodbu širokú niekoľko desiatok metrov, v ktorej pod obrovským
skalným  previsom  sedí  učupený  hotelík.  Berberský  stan  na  jednej  z  jeho
striech sa nám mal stať na dva dni spálňou. Celé dno je pokryté kobercom z
naplavených okruhliakov,  cez ktoré si svoju cestu hľadá čistý potok.  Večer
som  zaspával  pod  širákom  hviezdnej  oblohy,  na  ktorú  som  sa  nevedel
vynadívať. Medzi vrcholmi skalných stien z nej bolo vidieť len úzky pruh, do
ktorého sa ledva zmestil Veľký voz. 

Ráno nás zobudil miestny osol, ktorý sa rozhodol na svitaní si zopakovať
dvojhlásky, no spomenul si iba na iá a zacyklil sa. V katedrálovej akustike
gotického kaňonu bola sila  jeho hlasu niekoľkokrát znásobená a začal som sa
báť o osud previsu, ktorý sa chvel nado mnou. Našťastie ho po minúte niekto
vypol, čo sa dalo asi iba doskou po hlave. S nežnosťou som si spomenul na
zvuk svojho domáceho budíka, na ktorý každé ráno nadávam. Dnes sme mali
v pláne pozrieť sa do kaňonu zhora, postupovali sme vyschnutým  údolím po
hnedej  turistickej  značke  somárieho  trusu  a  cítili  sa  ako  kozmonauti  na
Mesiaci.  Kamene,  skaly,  prach,  slnko,  slnko,  slnko.  Dlhé  chvíle  sme  si
zaháňali obracaním kameňov a hľadaním škorpiónov a pavúkov. Nebolo treba
až tak veľa námahy. Je ich tu hodne. Keď sme obchvatom vyliezli až na vrchol
skaly nad naším hotelíkom, boli sme odmenení nielen pohľadom nadol, ale aj
pohľadom na zeleného hada oázy ležiaceho na dne kľukatého údolia v diaľke.
Oázy v tomto kraji vyzerajú práve takto.

Pri  ceste  nadol  sme  opustili  oslí  chodník  a  strihli  to  dolu  prudkým
korytom vyschnutého potoka. Ušetrili sme tak trochu času a ponamáhali kĺby.
V závere  sme  museli  prejsť  cez  zhora  obdivovanú  oázu,  a  tak  sme  si  ju
poriadne  popozerali  .  Žila  vďaka  potoku,  ktorého  voda  bola  kanálmi
rozvedená tak naširoko, ako sa len dalo. Napájala políčka aj palmové háje a
priživili  sa  aj  krásne  kvitnúce  kríky  oleandrov.  Lenže  do  kopca  tiecť
nedokázala,  a  tak  v  mieste,  kde  sa  začalo  údolie  dvíhať,  vytvárala  ostrú
hranicu medzi zelenou a hnedou. 

Keď som si spomenul na kamenné polia nad previsom, po ktorých sme
cez deň chodili,  na ďalšiu noc som radšej  zvolil fiktívnu ochranu plátennej
strechy berberského stanu. Ako zvuková ochrana však fungovať nedokázal.
Ráno sme všetci nadávali, kto toho somára somára zasa natiahol.



Mozog atlasu stráži vchod do kaňonu Dadés

Safari v kaňone Dadés



Po takejto ceste to musí byť radosť šoférovať



Zelený had oázy v kaňone Todra



Piesková duna Erg Chebbi
Keď sa povie Maroko, každý si predstaví pieskové duny s ťavami a oázy

plné paliem. Preto tento dôležitý prírodný fenomén nie je možné obísť. Ale
prekonávanie veľkých vzdialeností nie je vôbec príjemné, a tak nohy a kolesá
každého turistu  vedú k tej  najbližšej,  k  Erg  Chebbi.  Večer  čo večer sú jej
vrcholky a hrebene ovešané desiatkami bledých tvárí,  ktoré sa sem nechali
priviezť z blízkeho Erfoud terénnymi autami, nafotia západ slnka, odvezú sa
kúsok na ťave, dajú si colu v púštnom bufete a vrátia sa do príjemného hotela. 

Erfoud sme opustili  popoludní.  Najali  sme si  sprievodcu,  lebo  k dune
nevedie  klasická  cesta.  Po  pár  kilometroch  sa  asfaltka  stáva  nezjazdnou,
zliezame  z  nej  na  tvrdý  povrch  kamenistej  púšte,  po  ktorej  sa  rozbieha
niekoľko desiatok súbežne idúcich vyjazdených koľají. Sem-tam sa zbiehajú
alebo križujú  a dávajú  tak šancu vybrať  si  trasu najvhodnejšiu pre  použitý
dopravný prostriedok. Terénne autá môžu ísť takmer priamo, lebo im nevadia
ani  prudšie  zlomy pisty  ani  tenké  jazyky  jemného  piesku.  Karosa  je  však
rozmaznanejšia, občas sa posťažuje škripotom v zadnej časti a pýta si cestu
rovnejšiu  a  tvrdšiu.  A  tak  kľučkujeme  podľa  pokynov  nášho  miestneho
arabského sprievodcu. No niekedy sa mi zdá, že jeho istota je skôr symbolická
a naše šance dostať sa ďalej  vie lepšie odhadnúť nemiestny slovenský šofér. V
diaľke  sa objavujú  osviežujúce  jazerá  fatamorgán.  Také  presvedčivé,  že  sa
vôbec nečudujem ľuďom, ktorí smädní a unavení dokázali za nimi utekať ako
pes za svojim chvostom. 

Žltý pás na obzore sa pomaly zväčšuje a zakrátko zastavujeme pár metrov
od dvíhajúcej sa kopy jemného piesku. Je asi päť hodín, slnko vysoko a teplota
v  tieni  vyše  štyridsať  stupňov.  Niektorí  maniaci  sa hneď  pustili  do  stavby
stanu, aby získali výhodného fleka v skromnom priestore šírošírej púšte.  Ja
som sa už asi stihol v arabskom svete dostatočne aklimatizovať, lebo ma chytá
syndróm  permanentnej  siesty.  Horko-ťažko  som  sa  prinútil  opustiť  svoje
dočasné  útočisko,  párcentimetrový tieň autobusu,  a vystupujem na najbližší
hrebienok  duny,  kým je ešte  panensky  fotogenická.  Starostlivo  otláčam do
piesku  nohu  za  nohou  a  nechávam  si  urobiť  prvé  púštne  foto  s  ilúziou
nekonečnej rozľahlosti a osamelosti. Karosa sa na mňa zblízka usmieva. 

Táto duna vyzerá ako ostrov jemného piesku v mori  tvrdej  kamenistej
púšte. Veľká Fatra v malom žltom vydaní. Má doliny i kopce, sypké hrebene,
sedlá i lavínové svahy a na vrchole Krížnej meria asi 150 metrov. Nie je veľmi
rozľahlá, v diaľke sa dá tušiť jej koniec, no  napriek tomu vzbudzuje úctu. Po
povrchu sa plazia priesvitné závoje prebudeného piesku, spod nôh vytekajú
dolu svahom žlté potoky a vyberajú si od každého kroku daň únavy. Šibnuté
slnko núti vymeniť odvekú ľudskú túžbu prekročiť svoj vlastný tieň za oveľa
prozaickejšiu. Schovať sa doňho. Lebo je v šírošírom okolí jediný. 



Našťastie či nanešťastie je tu civilizácia. Zachraňuje zhýčkaného človeka
a zabíja  romantika.  Je zakliata v múroch a chladiacich boxoch neďalekého
púštneho bufetu, v teplej sprche z artézskej studne, v plátenom azyle našich
stanov i v záchrannom člne s nežným dievčenským menom Karosa. A tak si
vyberám to prvé a opúšťam na chvíľu horúci piesok, aby som ľahšie prežil
čakanie na veľkolepé večerné predstavenie.  Všetci sa totiž tešíme na západ
slnka v priamom prenose.

No  zdá  sa,  že  nás  čaká  zmena  programu.  Slnko  sa  zrazu  rozhodlo
trucovať. Prichádzajú džípy plné naštartovaných Nemcov, ktorí si rozoberajú
zaparkované ťavy a rozliezajú sa po hrebienkoch duny ako mravce.  Jemný
šum  pieskového  mora  je  prehlušený  bzučaním  kamier  a  hlasnou
suverénnosťou národa. Bezmocné fleše retardovaných  kompaktov sa hrajú na
zbytočnú búrku a z krásne neprivlastniteľnej reality tohto lenivého žltého obra
sa stáva fabrika na spomienky. Je jasné, že dnes večer javisko nepatrí nám. A
tak sa len smutne pridávame a vystupujeme na jeden z najbližších vrcholov.
Počujem,  ako  naši  susedia patrioticky  hľadajú  v  záhyboch  duny  Hamburg,
Berlín či Kolín a cítim sa ako Slovák pred Niagarskými vodopádmi. Ja v nich
totiž  už  hodnú  chvíľu  vidím len poéziu  z veršov  ženského  tela.  Bratislava
nikde. 

Obloha nahodila smutný večerný make up. Mraky v diaľke tlačia pred
sebou štít  prachu držaný neviditeľným klinom silného vetra.  Sú tmavosivé,
ťažké a visia z nich minisukne dažďa. Chudáčisko sa stíha vypariť skôr ako
dopadne na zem. Preháňajú sa všade dookola, no nášho smädného ostrova sa
asi boja.

Zotmelo  sa,  vraciame  sa  k  autobusu.  Stále  sa  ešte  necítim  zrelý  na
stavanie stanu a tak len čakám na večeru. Zrazu sa nečakane zdvihnú kúdoly
prachu  a  vyzerá  to  ako  prepadnutie.  Nie  čestne  spredu,  ani  nie  takticky
odzadu,  ale  zákerne  zo  všetkých  strán.  Behom niekoľkých  sekúnd   začína
silný vietor šklbať naše stany, prisáľať lečo v hrnci a odnášať voľne položené
veci.  Pre mňa je to našťastie len pekné divadlo so škrípaním piesku medzi
zubami,  no  ostatní  bezradne  váľajú  stany  a  zaťažujú  ich  vlastným  telom.
Začínajú  padať prvé  kvapky a dokončujú  pomstu  prírody  za  to,  že  sme si
dovolili ju podceňovať. Smolu majú tí, ktorí si postavili len vnútorný stan a
šetrili na kolíkoch. Šťastie tí, ktorí si ho postavili poctivo alebo vôbec. A tak
svoju lenivosť odteraz hrdo nazývam intuícia.

Ako  prišlo,  tak  odišlo.  Obete  púštnej  búrky  sa  snažili  aspoň  trochu
vysušiť spacáky, vyliať vodu zo stanov a opraviť zlomené tyčky. Lečo bolo asi
čerstvé,  lebo  pekne  chrumkalo.  Niektorí  prežili  paradoxnú  noc.  Zatiaľ  čo
vonku už zasa vládlo púštne sucho a po daždi nebolo ani stopy, oni spali v
mokrom spacáku s rukami v mláčkach vody na kvalitných podlahách svojich
stanov. 



Diskotéka s bubnami a lyžičkami

Spánok v berberskom stane



Poézia ženského tela v záhyboch duny Erg Chebbi

Na parkovisku pri Erg Chebbi



Fés

Zlodejina je vraj veľmi obľúbený arabský koníček. Niektorí z nich sami
priznávajú, že keby to bol olympijský šport, určite by brali všetky medaily. Ak
by ich ešte predtým nestihli ukradnúť. My sme to pocítili len raz, v Rabate.
Okolo  nášho  zaparkovaného  autobusu  prechádzala  partia  arabských
mládencov  a  dala  sa  do  reči  so  šoférmi.  Zrazu  jeden  z  nich  skočil  do
otvorených predných dverí,  zobral spod prvého sedadla botasky a ušiel aj s
kamarátmi.  Bežať za nimi bolo úplne zbytočné, nadávanie aspoň upokojilo.
Odvtedy sme si dávali väčší pozor na všetko, s čím sme po mestách behali.
Hlavne na pasy, peňaženky, foťáky a kamery.

Čakal  nás  Fés,  ktorý  v  tomto  športe  patril  medzi  najnebezpečnejšie.
Očakávali  sme ho s obavami aj  so zvedavosťou.  Najali  sme si  sprievodcu,
ktorý mal hlavne fungovať ako ochranka. On sám ako dobrý znalec miestnych
pomerov si ešte zaplatil kamaráta a ten nám strážil zadok. Takto bolo jasné, že
patríme im,  že  sme teda  už  raz  “ošklbaní”  a  majú  nám dať pokoj.  Keďže
všetko dobre dopadlo, vlastne ani nevieme, či obavy boli opodstatnené. Ale
keď sme si predstavili spartakiádu, ktorá by nás čakala,  ak by niekto z nás
prišiel o pas, radšej sme po žiadnom dôkaze ani netúžili.

Medina bola naozaj  úžasná. Kráčali  sme po uzučkých uličkách, míňali
mešitu  za  mešitou,  nakúkali  do  obchodíkov  a  dielničiek  jednoduchých
remeselníkov a sledovali, ako im pod rukami vznikajú malé zázraky. Najkrajší
na tom všetkom bol pocit, že tento život je skutočný. Že to nie je divadielko
pre turistov, že to nie je skanzen ani cirkus.  To sme len na chvíľku dostali
možnosť zdvihnúť pokrievku obrovského hrnca a ovoňať z polievky, ktorú si
varia pre seba a podľa svojej chuti.

V uličkách širokých na rozpaženie bolo treba dobre sledovať situáciu a
dávať pozor. Nielen na to, do čoho človek stúpi. Pri výkriku  “Pozor, taxi!”
sme sa rýchlo naučili pritlačiť chrbtom k stenám a uhýbať naširoko naloženým
a ešte širšie sa kývajúcim somárom. Aj tak sa na nás občas zachytili zvyšky
ich nákladov. Najčastejšie slamy, vlny, múch a smradu. Na slovenské stoj! a
uhni!  vôbec  nereagovali  a  prrr  som  sa  im  bál  povedať,  aby  ma  nebrali
doslovne.

Postupne sme navštívili niekoľko druhov remeselníckych dielničiek a s
nimi spojených obchodíkov,  ktorých majiteľmi boli čírou náhodou príbuzní
nášho  sprievodcu.  Pekné  od  neho,  že  nám  predstavil  aj  svojich  blízkych.
Niektorí  z  nás  tým boli  takí  dojatí,  že  sa  rozhodli  našu  kolektívnu  vďaku



vyjadriť nákupom. Z balkóna jedného z týchto obchodov bol dobrý výhľad na
miestnu raritu, ručné spracovávanie a farbenie koží.  Pod nami ležal obrovský
včelí plást garbiarskych vaní, prilepených jedna na druhú, vykachličkovaných
a  naplnených  potrebnými  rôznofarebnými  roztokmi.  V  nich  sa  po  kolená
brodili drobné postavičky, namáčali tam oslie, ťavie i svoje kože a zdalo sa, že
im práca nesmrdí. No smradu tam bolo toľko, že ho cítiť aj z fotografií. 

Aj zásobovanie tu má svoje špecifiká. Veľkoobchod s nealkoholickými
nápojmi  je  napríklad  reprezentovaný nákladiakom plným fliaš,  ku  ktorému
pristavia miestni obchodníci svojich somárov typu tranzit. Tí majú na chrbte
železnú  konštrukciu,  do  ktorej  sa  postupne  naloží  osem  debničiek  coly,
previaže povrazom a poďho do úzkych uličiek. Somár sa trasie ako vzpierač
počas troch povinných sekúnd a niet divu, že odmieta dať prednosť v jazde
užasnutému a naľahko pochodujúcemu turistovi. Len škoda, že sa zvyšky jeho
nákladu nezachytávajú ako ovčia vlna.



Medina vo Fése so včelím plástom garbiarskych vaní

Tradičné spracovanie koží vo Fése



Dovidenia, Maroko!

Všetko pekné sa raz skončí, aby niečo ešte krajšie mohlo začať.

Čítanie cestopisných kníh a pozeranie dokumentárnych filmov je príliš
sterilné na to,  aby  sa človek nakazil  vírusom skutočného poznania.  Mnoho
pojmov, ktorých hranice máme ostro vymedzené kultúrou, náboženstvom či
civilizáciou,  nám  zabezpečuje  dostatočnú  imunitu.  Čistota,  poriadok,
pracovitosť,  emancipácia...  Varovne  dvíhame obočie,  ruku,  zbraň,  aby  sme
ochránili vlastnú predstavu toho univerzálneho slovíčka “normálne”. A pritom
niet na svete väčšieho chameleóna. 

Až  v  kotli  marockej  reality  som  si  uvedomil,  koľko  v  sebe  živíme
mantinelov a koľko profesionálnych deformácií. Hektický manažér by nevedel
pochopiť stratený čas ľudí, ktorí dokážu celý deň nič nerobiť, len pokojne a s
úsmevom  existovať.  Feministická  funkcionárka  by  zaplakala  nad  osudom
väčšiny arabských žien. Hygienika by zložilo pravidlo,  že len pravá ruka je
čistá,  keď  väčšinu  vecí  treba  chytiť  do  oboch.  A  bezpečnostný  technik,
dopravný  policajt,  grinpisák  či  daňový  úradník  by  museli  na  hraniciach
povinne dostávať sedatíva.

Ja som sa snažil Maroku pozerať priamo do očí  a nechávať ochranné
okuliare v ruksaku. A zrazu som zistil, že vidím stále lepšie a lepšie. Seba. 
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