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Ležeče potepanje od Nürnberga do Berlina 

Rudi Tavčar s pomočjo Mete Tavčar 

 

 

Ponovno odhajava na začetek. No pravzaprav odhajava na konec. Na konec najinega  

prejšnjega potepanja od Slovenije do Nürnberga. Najin tokratni cilj je Berlin. To bo tretja 

etapa najine poti od Jadrana do Skagna. Skagen je najsevernejša točka Danske, kjer se stikata 

Severno in Baltiško morje. Moj cilj je, da do najinega šestdesetega leta s kolesarskimi potmi 

poveževa ti dve točki. Pred dvema letoma sva s kolesi prišla od Slovenije do Nürnberga. Letos 

pa naprej. Na voljo imava dve poti: po zahodnem delu Nemčije, ki bi naju do Danske 

pripeljala po kopnem, ali po vzhodnem delu, ki bi naju pripeljala do Berlina in Rostoka – 

pristanišča, od koder bi se na Dansko pripeljala s trajektom. Rostok nama je ostal v lepem 

spominu. Ko smo bili pred leti na potovanju po Danski, sva videla, kako se je iz trebuha 

ogromnega trajekta, ki je prišel z Danske v Rostok, pripeljala skupina kolesarjev, med njimi 

tudi par na ležečem tandemu. Mislim, da se je takrat začela rojevati ideja, da bi prekolesarila 

to dolgo pot. Tako sva izbrala pot, ki naju bo morda nekoč vodila do Rostoka.  

Letošnji cilj: Berlin.  
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1. dan, 29. 6. 2014, Kranj–Celovec–
München–Nürenberg, z vlakom  

Tokrat sem odšel brez tiste velike 

živčnosti, ki me običajno spremlja na 

začetku poti. Pripravil sem vse potrebno, 

imela sva cel dan za pripravo. Količina 

moje prtljage je bila tokrat manjša kot 

Metina, kar se mi je zdelo prav dobro.  

 

Prijatelj Bojan naju je peljal na železniško 

postajo v Celovec. Ker smo odšli dovolj 

zgodaj, smo potovali brez naglice in v miru 

sva prišla v skoraj prazen vlak. Na začetku 

sta bili najini kolesi edini v vagonu, ki lahko 

prevaža 16 koles. Počasi se je tudi ta med 

vožnjo proti Münchnu začel polniti. Imela 

sva karto, ki vsebuje tudi rezervacijo za 

kolesi. Na malem ekranu nad vrati vagona 

je točno pisalo, od katere do katere 

postaje je rezerviran oštevilčeni prostor za 

kolesa. No, midva sva svoji ležeči kolesi 

postavila kar ob steno, ker jih v stojala za 

običajna kolesa seveda nisem mogel 

stlačiti. Stojala so se polnila in praznila, 

potniki – kolesarji so plezali mimo najinih 

koles, vendar se ni nihče čisto nič 

vznemirjal. Vsi so prijazno pretovarjali 

svojo prtljago in privzdigovali noge. Med 

njimi je bil tudi visoki Nemec, suh, 

postrižen na kratko, ki je imel kolo znamke 

Patria. Slovencem je to ime znano po 

razvpiti aferi in osemkolesnih oklepnih 

vozilih. Tudi njegovo kolo je bilo videti kot 

nekakšen bojni voz z nosilcem za prtljago 

spredaj in zadaj – skupaj za štiri torbe. Bilo 

je večje kot ostala kolesa, imelo je višji 

sedež, večji okvir z dvojno vmesno cevjo. 

Na okviru je ime tri nosilce za plastenke in 

to ne običajne, temveč take, da je v vsak 

nosilec lahko dal 1,5-litrsko plastenko z 

vodo. Potem je imel še dodaten nosilec za 

plastenko s stisnjenim zrakom za trobljo 

na stisnjen zrak, zračno tlačilko za gume in 

seveda še eno za črpanje zraka v plastenko 

s stisnjenim zrakom. Na zgornji cevi okvira 

– na štangi pa je imel črno cev, dolgo kakih 

40 cm in premera 5 cm. Na prvi pogled je 

bila kot kakšna manjša bazuka ali 

breztrzajni top – tako kot se za Patrio 

spodobi. No, podroben pregled je povedal, 

da je to plastični tulec za zemljevide. Kolo 

je priklenil na stojalo s ključavnico iz 

jeklene cevi premera en centimeter, 

čeprav smo vsi sedeli v istem vagonu s 

kolesi. Ločila so nas samo steklena vrata. 

Morda se je bal, da bo kak zmikavt, ki preži 

na železniških postajah na nezaklenjena 

kolesa, prav na hitro med dveminutnim 

postankom na postaji skočil v vagon, 

izmed desetih koles, ki so bila tako na 

tesno drug ob drugem, da so jih še 

previdni lastniki komajda izmotali ven, 

izbral najbolj vpadljivo in tudi obteženo 

kolo ter ga s spretnim gibom izpulil iz 

stojala in se z njim odpeljal po peronu, 

nato po stopnicah in skozi železniško 

postajo pobegnil v neznano. Vse to ne da 

bi ga kdo od dvajsetih sedečih za 

steklenimi vrati opazil.  

No ja, morda je bil lastnik tega kolesa res 

malo čuden, ne pa odljuden. Vmes med 

premikanjem koles in nudenjem pomoči 
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prihajajočim ter odhajajočim kolesarjem 

sva se malo pogovarjala in povedal mi je, 

da sta bila s partnerko (ki je imela prav 

tako kolo Patria, štiri torbe, samo malo 

manj bojne opreme) že štiri- ali petkrat v 

Sloveniji. Dežela mu je bila zelo všeč. 

Večkrat sta bila tudi na Hrvaškem, sedaj pa 

so ukinili vlak in več s kolesom ne moreta 

direktno do Reke. Kakorkoli, ko smo prišli 

na glavno železniško postajo v Münchnu, 

mi je zelo prijazno pomagal izmotati najina 

tricikla iz gozda ostalih koles in jih 

pretovoriti na peron. Ko so se novi potniki 

poskušali vkrcati v vagon, še preden sva 

zaključila operacijo, jih je sicer neprijazno 

opomnil, da pri nas v Nemčiji delamo tako, 

da gredo najprej potniki ven in nato novi 

noter. Starejše gospe s kovčki, ki so bile 

deležne njegovega komentarja, so bile 

sicer videti bolj italijansko, vendar mu niso 

ostale dolžne (in to v nemškem jeziku). 

Vseeno sem bil hvaležen, da mi je pomagal 

in ob odhodu prijazno pomahal.  

 

Pot do Nürnberga se je malce vlekla in 

malo po peti uri, točno po voznem redu, 

smo prispeli na postajo. Ob izhodu sem 

vklopil zvest elektronski navigator garmin, 

kamor sem že prej vnesel naslov hotela. Ta 

naju je odpeljal dobesedno "okrog riti v 

varžet". Za pot do hotela, ki je bil 

praktično za ovinkom, naju je peljal pet 

ulic naokrog. Kakšna je bila njegova logika, 

verjetno ne bom nikoli izvedel.  

Ko sva se namestila v zelo majhni sobici, 

sva šla do glavnega trga, kjer sva se pred 

dvema letoma ob prihodu na takratni cilj 

slikala ob stojnicah s cvetjem. Ravno so 

pospravljali stojnice po celodnevnem 

tržnem dnevu. Peki, ribarnice, premične 

pivnice, prodajalci zelenjave ... so odhajali 

domov. S terase, kjer sva večerjala, sva 

gledala ta človeški stroj. Vse teče kot 

namazana ura. Ko sva pojedla, se skoraj ni 

več videlo, kaj je bilo pred nekaj urami še 

na trgu.  

Pogovarjala sva se o tem, kako vse teče. 

Nemčija je res ena najbolj razvitih in 

urejenih držav na svetu. Toda tudi pri nas 

je red. Tudi pri nas po tržnem dnevu ali 

festivalski noči vse pospravijo tako, da se 

naslednji dan sploh ne vidi, kaj se je 

dogajalo. Toda občutek imam, da je tu 

vseeno nekaj drugače. Že v tem kratkem 

času, ko sva bila na trgu, sva srečala 

ogromno ljudi. Videla sva Kitajce, Japonce, 

Indijce, Bosance, slišala jezike, ki jih nisva 

razumela ... Imam občutek, da med vsemi 

in tudi med samimi Nemci do tujcev vlada 

strpnost.  Spraševala sva se, zakaj pri nas 

ne gre. Odšla sva ravno pred volitvami, ko 

se je začela predvolilna kampanja. Slišala 

sva ogromno očitkov in obtožb za nazaj. 

Ne vem sicer, kakšne so predvolilne 

kampanje v Nemčiji. Verjetno podobne. 

Toda skoraj prepričan sem, da je tu 

strpnosti več, obtoževanja za nazaj, ki 

izvira še iz dejanj naših starih staršev, pa 

bistveno manj. Nemci so po drugi svetovni 

vojni naredili neke vrste narodno 

očiščenje, katarzo. Simbolično pa tudi 

zares so obsodili svoje napake. Pri nas tega 
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ni bilo. Ni bilo pravega opravičila, ki bi bilo 

empatično do žrtev z vseh strani. Ni bilo 

sodbe, niti simbolične obsodbe, ki bi 

povedala, da je bilo to, kar se je dogajalo 

po vojni, narobe. Potomci krvnikov so v 

istem stavku skupaj z opravičilom zanikali 

in opravičevali zločinska dejanja svojih 

dedov in očetov. In zadeva se vleče naprej 

in nas hromi. V Nemčiji so naredili korak 

naprej, mi pa se še vedno valjamo v starih 

grehih in bolečinah. Žal smo resnico o 

povojnih krivicah toliko časa zatirali in o 

njej nismo govorili, nismo dopustili 

žalovanja za pobitimi in sedaj se to tako 

močno oglaša: kot tur, ki ga prekriješ z 

obližem in se delaš, da ne boli. Tako danes 

ljudje, ki so se rodili skoraj pol stoletja po 

koncu druge svetovne vojne, še vedno 

obtožujejo drug drugega za grehe svojih 

dedov.  

 

Trg, ki sva ga gledala in je sprožil najin 

pogovor, se je pred nama prav simbolično 

spreminjal. Tu se je nekaj dogajalo, nekaj 

dobrega, kar pa je za seboj pustilo 

ogromno smeti. Ne smemo se 

sprenevedati, da teh smeti ni. So, s tem se 

je treba sprijazniti – po vsaki vojni, pa 

četudi na koncu prinese dober rezultat, 

ostane ogromno smeti. Bilo je dobro in 

bilo je slábo. In nato je treba te smeti 

očistiti in narediti prostor novemu, tako da 

bodo jutri zjutraj na trgu lahko nove 

stojnice.  

Težka tema za dopust. Gremo naprej. 

Spoznanje dneva: Če se očistiš starega, 

greš lahko naprej. Če pa ne, te staro vleče 

nazaj.  

 

2. dan, ponedeljek, 30. 6. 2014, 

Nürenberg–Bamberg, 76 kilometrov 

Danes sva celo pot kolesarila ob kanalu 

Main–Donau.  

  

Začela sva s fotografiranjem na istem trgu, 

kjer sva pred dvema letoma končala svoje 

potovanje in včeraj večerjala, nato pa 

takoj začela slediti oznakam, ki naju bodo 

spremljale do Berlina. Za kosilo sva se 

ustavila v srednjeveškem mestecu 

Forcheim.  
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Ker je začenjalo deževati, sva kolesi 

parkirala kar v avli mestne hiše. Meni se to 

sicer ni zdelo primerno, vendar je Meti 

pregovorila čuvaja, ki je pazil neko 

slikarsko razstavo v velikem hodniku 

mestne hiše. Tako sva se kar zapeljala v 

avlo in kolesi sta  bili še dodaten eksponat, 

ki so si ga obiskovalci lahko ogledali.  

Pozno popoldan sva prispela do 

Bamberga. Mesto je zelo lepo, 

srednjeveško, urejeno, povsod je polno 

rož. Sprehajala sva se po njem, ob kanalu, 

ogledala sva si rožni vrt, ki je res vzorno 

postavljen na hribčku nad mestom ob 

ogromnih graščinah.  

 

V mestu je več muzejev, ki si jih sicer nisva 

ogledala, sodeč iz opisa, pa bi bili verjetno 

vredni ogleda. V enem imajo tisoč let star 

mašni plašč, darilo nekega kneza drugemu 

knezu – škofu, rokopise, ki se imenujejo 

Bamberška apokalipsa, ki so v vpisani v 

svetovno dediščino … Šla sva tudi do 

katedrale, ki so jo začeli graditi leta 1004 

in dokončali leta 1017. Začetek te stavbe 

je bil torej pred 1010 leti. Žal je bila zaprta 

in sklenila sva, da si jo ogledava naslednji 

dan.  

Zvečer sem se navdušil nad pečeno 

svinjsko kračo. Žal je bila bolj vabeča, kot 

pa dobra. Med večerjo sva se pogovarjala 

z belgijskim parom, ki je sedel za isto mizo. 

Moški je strokovnjak za informacijsko 

tehnologijo in finančni analitik v banki, 

ženska pa državna uradnica, ki dela v 

oddelku za upravljanje z državnimi 

nepremičninami. Čeprav vem, da je to 

stereotip ali predsodek, sem si Belgijce 

vedno predstavljal kot dolgočasne državne 

uradnike. In sedaj srečava točno taka. No, 

nista bila nič dolgočasna. Prav prijetno 

smo klepetali. Bila sta na dopustu v 

Celovcu in celo vesta, da obstaja Slovenija.  

 

Noč je bila težka. Svinjska krača je naredila 

svoje. Bilo mi je vroče in nisem mogel 

spati. Grela me je krača, pa še okno sva 

imela zaprto, saj je bila točno pod oknom 

na drugi strani ceste gostilniška terasa, 

kjer so navijači ob obilnih količinah piva 

glasno gledali nogometno tekmo. Razhajali 

so se do dveh ali treh ponoči. Sprejel sem 

trden sklep, da zvečer ne bom jedel težke 

hrane. Tak sklep sem sicer že mnogokrat 

sprejel, toda tokrat mislim resno. Tudi na 

dopustu nič težkih večerij! Mislil sem si, da 
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si na dopustu lahko več privoščim, ker 

toliko prekolesarim. Nikakor ne!  

Poleg tega me je še skrbelo glede 

rezervacije za karte za nazaj – ne toliko za 

naju kot za kolesa. Meti sicer pravi, da 

bova že kako, toda na koncu morava imeti 

karto za kolo, sicer ne smeva na 

mednarodni vlak. Načrtujeva, da bova šla 

na tistega, ki pelje neposredno iz Berlina v 

Celovec. Sredi noči sem sklenil, da bom 

jutri na železniški postaji rezerviral 

oziroma kupil karti.  

Spoznanje dneva: Zvečer jej lahko hrano. 

Tudi če cel dan kolesariš.  

 

3. dan, torek, 1. 7. 2014, Bamberg–

Kulmbach, 93 kilometrov (z ovinki) 

Tile ovinki so zgodba zase. Vendar 

pridemo do nje – po ovinkih.  

 

Jutro sva začela z ogledom katedrale v 

Bambergu. Oba je očarala. Ko sva vstopila, 

je nekdo vadil orgle, zelo lepo. Bilo je 

sladko, a žal kratko. Ko je organist zaključil 

najlepši del, je prekinil. Malo sem bil 

razočaran, ampak tudi nekaj je bolje kot 

nič.  

Najprej sva se odpravila do železniške 

postaje. Za pultom je bil gospod srednjih 

let, ki je prodajal karte – Mario po imenu. 

Povedal sem mu, kaj želim – dve karti za 

naju in za kolesi od Berlina do Celovca v 

soboto ali nedeljo, 19. ali 20. julija. Po 

hitrem ogledu računalnika je samo zmajal 

z glavo, da je vse polno. In polno je tudi 

vse dni prej in potem. Na moje vprašanje, 

kaj pa sedaj, je rekel, da nima pojma. Kar 

malo me je privzdignilo. Globoko sem 

zadihal in si v mislih rekel: »Rudi, sedaj pa 

uporabi svoje znanje. Saj to učiš druge. 

Zahvalil sem se mu, da je pogledal in mu 

povedal, da sem prepričan, da bo našel 

kakšno možnost za pomoč, da bi lahko šla 

z lokalnimi vlaki na primer do Münchna in 

tam prespiva ter nato do Celovca ... Pač 

karkoli, da nama do konca življenja ne bo 

treba ostati v Berlinu. Potem se je poglobil 

in čez čas prišel na dan z rešitvijo, da bova 

do Münchna potovala z lokalnimi vlaki, 

štirikrat prestopila in nato naslednji dan, v 

nedeljo, z mednarodnim vlakom, na 

katerem je dovolj prostora za kolesa, prišla 

do Celovca. Zelo sem bil hvaležen, saj je bil 

po prvem neprijetnem vtisu zelo prijazen. 

Poiskal je celo najcenejšo možnost ter 

nama dodelil sedeže v prvem razredu za 

ceno drugega, ker so bili v akciji. To smo 

torej rešili. 

Nato sva se odpeljala do Lichtenfelsa. 

Garmin naju je kar dobro vodil, čeprav se 

včasih oznake na cesti za kako ulico ali dve 

razlikujejo od njegove. Nekako se raje 
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drživa oznak na cesti, ker včasih na njej 

nekaj popravljajo, pot po oznakah pa je 

zagotovo bolj ažurna kot tista na garminu, 

poleg tega pa oznake vodijo po manj 

prometnih smereh.  

 

Kosila sva v Lichtenfelsu po približno 48 

prevoženih kilometrih. Čakalo naju je še 30 

kilometrov do cilja dnevne etape. 

Lichtenfels je eno izmed mnogih malih 

srednjeveških mest in v njem sva se dobro 

podkrepila. Kam sedaj? Meta mi z vso 

gotovostjo zagotavljala, da greva sedaj do 

mesta Kronach in da je že na začetku 

glavne ulice, kjer sva jedla, videla 

smerokaz. Dodala je še, da naj grem kar 

pogledat na zemljevid, če ji ne verjamem. 

Ker sva včeraj skupaj načrtovala pot in tudi 

rezervirala sobo, sva sledila oznakam za 

Kronach. Kakih deset kilometrov so se 

oznake na kolesarski stezi popolnoma 

skladale s potjo, po kateri naju je vodil 

garmin. Celo mislil sem si, da je zanimivo, 

da se sedaj v primerjavi z dopoldansko 

potjo poti tako dobro skladajo. Dobesedno 

nekaj deset metrov po tej misli, se je 

oznaka za Kronach odcepila od poti, ki mi 

jo je kazal garmin. Rekel sem si, da je 

najbolje, da kar slediva oznakam na 

kolesarski poti, ki so se do sedaj izkazale za 

pravilne. Sicer se mi je zadeva začela zdeti 

sumljiva, ker naju je pot vodila bolj in bolj 

proti severu namesto proti vzhodu, kamor 

je kazal garmin. Ker so v dopoldanskem 

času oznake odstopale tudi zaradi del na 

cestah, nato pa sta pot na garminu in pot 

po oznakah zopet prišli skupaj, sem si 

mislil, da je bolje, da ne kompliciram. Toda 

po dobrem kilometru sem se ustavil in 

vprašal Meti, ali je res najin hotel 

rezerviran v Kronachu. Kljub njenemu 

zatrjevanju sem šel pogledat na zemljevid. 

Na najino grozo to ni bil Kronach ampak 

Kulmbach. Prva in zadnja črka sta bili pri 

obeh enaki, tako da sta obe imeni zveneli 

podobno. To je bilo pa tudi vse. Po 

pregledu zemljevida sem videl, da sva kar 

močno skrenila s poti. Vnesel sem nov cilj 

in odpravila sva se nazaj. Meti se je zelo 

sekirala in jezila, predvsem nase. Se mi je 

kar dobro zdelo. Sicer bi tudi jaz lahko 

prevzel del odgovornosti, ker bi lahko prej 

pogledal na zemljevid. Toda nisem želel 

preverjati ženinega odločnega zatrjevanja, 

sploh ker se večkrat pritožuje, da jo preveč 

kontroliram. Pa tudi meni je mesto, ki ga 

je Meti povedala, zvenelo tako domače, da 

bi moralo biti OK.  

Kmalu sva naletela na nove oznake, tokrat 

v Kulmbach, po katerih sva nato vozila do 

cilja. Sicer bi naju garmin tokrat pripeljal 

do hotela hitreje, a po zelo prometnih 

cestah. Ovinek naju je stal dodatnih 18 do 

20 kilometrov in 250 metrov vzpona na 
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skoraj 500 metrov nadmorske višine. No, 

spust je bil čudovit.  

 

Ko sva končno prišla v Kulmbach, sva na 

križišču srečala dva domačina, zakonski 

par najinih let, ki sta bila pred nekaj tedni 

v Sloveniji. Kolesarila sta po Pokljuki, 

Bledu, Bohinju ... Gospod je sodelavec 

Save Tires iz Kranja in je bil že velikokrat v 

Kranju. Bil je zelo navdušen, da naju je 

srečal. Hitel mi je naštevati vse ljudi, s 

katerimi dela v Savi, upajoč, da koga 

poznam. Glede na njegovo izgovarjavo 

priimkov je bila možnost, da bi koga zares 

spoznal, zelo majhna. Zato je vzel svojega 

iPhona in začel iskati slike z izleta, ki so ga 

naredili skupaj z ljudmi iz Save. Žal mu 

nisem mogel dati tega veselja, da bi koga 

prepoznal. Sploh pa sem bil že tako 

utrujen, da mi ta mednarodna socializacija 

ni šla prav dobro od rok. Potem je še 

prosil, naj mu povem, kako mi je ime in 

kako se pišem, da bo vprašal kolege iz 

Save, ali me poznajo. Vso srečo! 

Prenočila sva v prijetnem hotelu. Sprehod 

do starega mestnega jedra naj bi po 

navodilih receptorja trajal sedem minut. 

Toda kljub najinim utrujenim nogam sva 

porabila samo dobrih pet minut. Tokrat 

sva večerja bolj skromno. Včerajšnji dobri 

sklep še drži. 

Spoznanje dneva: Preveri ime kraja, če nisi 

100-odstoten, četudi ti zveni znano. Še 

Meti je rekla, da naj od sedaj kar 

preverjam in mi ne bo zamerila. Dodala je 

še, da mi je hvaležna, da je nisem nič 

kritiziral, ker se je zmotila.  

 

4. dan, sreda, 2. 7. 2014, 73,5 kilometrov, 

Kulmbach–Bayreuth–Zell, približno 1.900 

višinskih metrov vzpona in 1.650 metrov 

spusta (vsaj tako pravi garmin) – koliko 

truda za samo 250 metrov končne 

višinske razlike! 

Pot sva začela po žitnih poljih, gori doli, v 

glavnem pa po ravnem do Bayrutha.  

 

V Bayruthu, mestu Wagnerjevega 

festivala, sva se najprej zapeljala mimo 

mogočne opere do prostranega trga, kjer 

so med starimi hišami domovale številne 

kavarnice in restavracije. Med počasnim 

ogledovanjem naju je ogovoril nekdo v 

slovenščini. Možakar, ki je že 

sedeminštirideset let v Nemčiji, je videl 

najini zastavici in naju z veseljem 

pozdravil. Kar spotoma nama je povedal 

svojo življenjsko zgodbo, kako je iz 

Prekmurja prišel v Nemčijo na povabilo 

sorodnika, kje je delal, kako se je prebijal 

skozi različna obdobja in celo, kje v Tržiču 
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sedaj dela njegov sin. Prav videlo se mu je, 

kako hlepi po stiku z domovino. In to po 

sedeminštiridesetih letih!  

 

Ko sva se usedla, da bi popila pivo, sem v 

desetih minutah dobil pet poslovnih klicev. 

Neverjetno! Kot bi vsi vedeli, da imava 

pavzo.  

Iz Bayreutha sva se odpeljala naprej proti 

kosilu. Začelo se je z vzponi in spusti, 

asfaltom in nato pravim gorskim 

makadamom.  Nekje na sredi poti sem 

videl smerokaz, da se voziva po Frankische 

Bergradweg, kar po naše pomeni 

frankovska planinska kolesarska pot. Res 

je šlo gor in nato dol in nato spet gor in 

dol. Pot bi si sicer lahko tudi skrajšala, saj 

je čez čas Frankische Bergradweg prečkala 

glavno cesto. Vendar se je ravno takrat, ko 

sva se odločala, kam zaviti, po glavni cesti 

pripodilo nekaj tovornjakov in hitro sva se 

odločila, da nadaljujeva po »planinski« 

poti. No, pa tudi predvidevala sva, da gre 

pot sedaj navzdol. Res se je kmalu spustila 

navzdol in v majhnem kraju Goldkronach 

sva se dobro podprla. V gostilni naju je 

zopet po naše pozdravil Bosanec, ki je v 

Ljubljani služil vojsko in je že več kot 

dvajset let v Nemčiji. Zanimala so ga 

kolesa, kako potujeva pa tudi dobro nama 

je razložil, kako gre pot do kraja, kjer sva 

nameravala prenočiti.  

 

Pot se je nadaljevala po kolesarski stezi, ki 

je tekla po trasi stare železnice, ki se je 

blago, vendar enakomerno vzpenjala.  

Pot je bila krasno urejena, asfaltirana, z 

ograjo ob bregu, skoraj brez ovinkov in 

praktično brez kolesarjev. Ves čas sva 

vozila vštric in se pogovarjala, nato pa sva 

skupaj med potjo molila rožni venec. Kot v 

nekem meditativnem ritmu sva prevozila 

kakih petnajst kilometrov. Bilo je super. 

Nato se je pot odcepila od stare železniške 

trase in prišla sva do dela, ki je bil zares 

strm. Potekal je po cesti in v manj kot 

enem kilometru se je pot dvignila za 120 

metrov. Na nekaterih mestih je bilo zelo 

strmo, vendar se je napor izplačal. Ko se je 

zravnala, sva prišla na krasno planoto s 

pogledom na polja in vetrnice v daljavi. 

Sledil je dolg fantastičen spust. Letelo je 

skoraj 67 kilometrov na uro in še bolj bi 
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spustil, če me pred menoj ne bi oviral 

avto.  

 

Počasi sva prišla do vasice Zell. Čeprav je 

bila vasica sredi gozda in ni bila videti kot 

svetovno znana znamenitost, je bila večina 

sob v gostišču zasedenih in tudi 

restavracija je bila polna. Še dobro, da sem 

prej rezerviral. V restavraciji gostišča, ki je 

očitno družinska gostilna, je stregla gospa, 

ki je imela po mojem mnenju že precej več 

kot 80 let. Bila je precej počasna in zelo 

naglušna. Toda prinesla nama je, nič ni 

polila, nič se ni zmotila ... Vendar vse zelo 

počasi. V kuhinji je verjetno delala hči ali 

snaha. Jedla sva dobro, samo čakala sva 

dolgo. Pri sosednji mizi je sedel angleško 

govoreči par in priča sva bila manjšemu 

incidentu.  

Ko sva prišla v jedilnico, je ta par že sedel 

za mizo. Po daljšem čakanju, sva dobila 

prvi del obroka in to pred njima. Ko je 

možakar to videl, je odšel v kuhinjo 

vprašat, kdaj bosta dobila hrano, ker so 

jima rekli, da bo trajalo eno uro. Po eni uri 

in 15 minutah še vedno nista dobila 

naročenega, midva, ki sva prišla kasneje, 

pa sva vmes pojedla odlično 

Leberknedelsuppe (juha z jetrnimi cmoki). 

V kuhinji ga je »ta mlada« namesto 

opravičila dokaj osorno vprašala, ali hoče 

jesti ali ne. Kar odneslo ga je nazaj v 

jedilnico in nato je to glasno, tako da smo 

slišali vsi gostje, razložil ženi. Čez pet 

minut je kuharica – »ta mlada« in očitno 

upraviteljica gostišča – prišla v jedilnico in 

ga kar čez vrata pred polno jedilnico zelo 

glasno in neprijazno vprašala, ali sedaj 

želita jesti ali ne. Moški je jezno odgovoril, 

da je samo prišel vprašat in da je bila zelo 

nevljudna, ona pa nazaj, ali bosta jedla ali 

ne … Skratka, govorila sta eden mimo 

drugega in na koncu nisem razumel, kaj je 

bil dogovor: da bosta ali ne bosta jedla. 

No, čez nekaj minut je stara gospa prinesla 

solate, najprej nama, nato pa z isto potjo 

še njima. Zazdelo se mi je, da bosta vseeno 

jedla. Vmes nama je, ker smo bili pri 

sosednih mizah,  povedal, kaj se mu je 

zgodilo v kuhinji. Kar je bilo med njim in 

kuharico v jedilnici, smo pa tako ali tako 

slišali vsi gostje. No, dobila sta svoje, 

pojedla in na koncu sta bila videti kar 

zadovoljna. Po večerji smo se nekaj časa 

pogovarjali in povedala sta, da sta iz Švice 

– on Avstralec, ona pa (čeprav je bila 

blondinka in bi jo dal nekam na 

Nizozemsko) iz Mehike. Oba sta bila 

učitelja na mednarodni šoli in že desetletja 

živela v Švici. Povedala sta, da učita otroke 

nekaterih ljudi, ki so milijarderji in kako jih 

včasih povabijo na obisk h kateri od teh 

družin, ki imajo gradove, banke ... Njun sin 

je bil sošolec princa dežele Baden 

Wurtenberg ...  Ko sta povedala, kako ju je 
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njun sin po enem takih obiskov spraševal, 

zakaj tudi oni nimajo notranjega bazena, 

smo pogovor usmerili na to, kaj nas zares 

osrečuje. Hitro smo videli, da potovanja in 

doživetja vsem prinašajo veliko veselje. 

No, če nimaš dnevne sobe z bazenom, je 

tudi kolesarjenje dobro.  

Po večerji, ko sva plačevala, se je stara 

gospa – natakarica kar usedla k nama in se 

začela pogovarjati. Zanimala so jo najina 

kolesa, od kod potujeva, kam greva, da bi 

morala tudi ona enkrat preizkusiti tako 

kolo … Vse je hotela vedeti in kljub 

staremu telesu sem v njej videl malo 

radovedno punčko. S svojo radovednostjo 

in naglušnostjo ter otroško 

neposrednostjo me je spominjala na mojo 

mamo. Bila sva prizanesljiva in prijazna do 

nje, čeprav sem jo v njeni narečni nemščini 

težko razumel pa še vpiti sem moral, da 

me je sploh slišala. »Ampak saj imam čas,« 

sem si mislil, »saj sem na dopustu.« Tudi 

Meti je tako rekla.  

 

Spoznanje dneva: Vse je v glavi, noge pa 

samo izpolnjujejo ukaze. In glava je zdržala 

vse klance, noge pa tudi. So pa sedaj 

utrujene. 

 

5. dan, četrtek, 3. 7. 2014, Zell–Hof–

Harra, 61 kilometrov, ponovno več kot 

1200 višincev, gori doli 

Danes sva se ves dan vozila gor in dol. Kot 

bi se vozila po naših gorenjskih vasicah, iz 

Preddvora in čez Babni vrt na Trstenik. 

Ogromno je bilo žitnih polj, ki so se vlekla 

kilometre in kilometre. Pravzaprav je bilo 

zelo lepo. Včeraj naju je stara gospa želela 

nagovoriti, da naj greva še do izvira reke 

Saal, ki je samo dva kilometra oddaljen od 

gostilne, kjer sva prespala. Ni bila dovolj 

prepričljiva, sploh ko nama je avstralsko-

mehiški par povedal, da pot do tja vodi 

zelo navkreber. Dnevno pot sva začela z 

nekaj lepimi spusti, pa kaj, ko se je pot 

zopet hitro obrnila navzgor! In nato zopet 

navzdol. Čez čas sva prišla do dolgega 

makadamskega spusta po takem kolovozu, 

da je bila desna kolesnica skoraj za 20 

centimetrov višja od leve. To sicer samo 

po sebi ni nobena težava, je pa zelo 

neugodno za tricikel, saj sva morala voziti 

tako, da je šlo delno po eni kolesnici, delno 

pa po travi. Še dobro, da je šlo navzdol. 

Spust se je končal na dvorišču velike 

kmetije, kjer so naju sprejeli gosi, krave in 

telički.  Pot sva nato nadaljevala počasi ob 

reki Saal, z vmesnimi hribovitimi ovinki, do 

mesta Hof.    

 

Mesto Hof se nama je zdelo nekam 

nenavadno. Star trg je deloval dokaj novo. 
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Po trgu se je sprehajalo ogromno ljudi zelo 

različnih izgledov, narodnosti in ras. Kosilo 

sva pojedla v restavraciji Nordsee. Ko sva 

prosila za vodo, sva jo komaj dobila. 

Natakarica je rekla, da šef tega ne dovoli, 

vendar se je le pustila prepričati.  

Ko sem prosil mimoidočega, ali naju lahko 

fotografira, sem dobil odgovor: »Ich habe 

keine Zeit.« (»Nimam časa.«) Sicer je to 

naslednja gospa z veseljem naredila, 

občutek pa je bil vseeno čuden. Čisto 

drugače sva se počutila kot npr. v 

Bayruthu, kjer so nama mahali, naju 

ogovarjali in se smejali. Tu ni bilo niti ene 

take reakcije. Zdelo se mi je skoraj 

neverjetno. Kako je lahko en kraj tako 

drugačen od drugega? Čeprav so mi 

različne teorije o nacionalnih karakterjih in 

regionalnih značilnosti prebivalcev tega ali 

onega kraja zelo daleč, je bilo tu res videti, 

kot bi imel ta kraj drugačno osebnost.  

Odpeljala sva se naprej ob reki Saal, ob 

kateri sva nato bolj ali manj vozila še nekaj 

dni. Pot je bila zelo lepo urejena, čeprav je 

bilo vse več makadama, bistveno več kot 

včeraj. Ker sva videla, da pot naredi dolg 

ovinek, sva se odločila, da bova to 

presekala po bližnjici po lokalni cesti. Hitro 

nama je bilo kar malo žal, saj je cesta že po 

nekaj kilometrih zavila spet navzgor. Kar 

dolg, vendar ne preveč strm vzpon, naju je 

pripeljal na planoto, kjer je zelo pihalo. 

Toda trud se je izplačal, saj je bilo na 

vetrovni planoti postavljenih več vetrnic za 

pridobivanje elektrike. Še nikoli nisem bil 

tako blizu tako ogromne vetrnice. Bila sva 

navdušena, saj so vetrnice s svojimi vitkimi 

linijami obema všeč. Visoko se vzdigujejo v 

nebo in s svojimi dolgimi »rokami« počasi 

in elegantno delajo velikanske kroge.  

 

Meni se je zdelo prekrasno. Slikal sem jih z 

vseh možnih kotov: Meta s kolesom pod 

vetrnico, z vetrnico v ozadju, s svetlobo od 

spredaj, od  zadaj ..., skratka bil sem 

navdušen. Ko sem nato doma 

pripovedoval o vetrnicah, me je eden od 

prijateljev vprašal, ali sem videl kakšne 

kupe. Nisem ga razumel. Kakšne kupe? V 

šali mi je povedal, da predvideva, da pod 

vetrnicami ležijo kupi pobitih ptičev, ki se 

zaletavajo v vetrnice. Če se prav 

spominjam, je bil prav to eden glavnih 

argumentov, zakaj pri nas na Krasu nismo 

smeli postaviti vetrnih elektrarn. Da 

vetrnice ogrožajo ptiče. Morda je res pri 

nas vprašljiva ekonomičnost vetrnih 

elektrarn, tu namreč piha konstanten 

veter, pri nas pa burja. Ampak pobitih 

ptičev pa zagotovo nisva videla, niti enega.  

Nadaljevala sva z nekaj čudovitimi spusti, 

kjer sem dosegel rekordno hitrost 67,7 

kilometrov na uro. Pa še nič nisem 

poganjal. Bilo je super.  
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Zvečer sva prespala v vasi Harra v hotelu 

Zum Alter Schulmeister – Pri starem 

šolniku. Hotel se nahaja v preurejeni stavbi 

nekdanje šole. Lastnik je zakonski par 

srednjih let. Oba sta živela še v nekdanji 

Vzhodni Nemčiji. Meja med obema 

Nemčijama je bila kakih petsto metrov 

izven vasi. Bodeča žica, senzorji, stražni 

stolpi ... Razlagal nama je, kako je bilo 

takrat, koliko strahu je vladalo v DDR, kako 

je bila komunistična oblast v primerjavi z 

ostalimi socialističnimi državami še bolj 

zaprta in prestrašena. Kaj vse so morali 

storiti, da so lahko odpotovali na 

počitnice?! Pa ne v Ameriko, že samo na 

Madžarko je bila težava priti. Sedaj pa naju 

na meji ni nihče niti pogledal. Združena 

Evropa je v tem pogledu res nekaj 

odličnega, sploh za nas, ki smo otroci 

bivših socialističnih držav in se še dobro 

spominjamo neprijetnih carinskih 

pregledov. 

Zvečer, ko sva želela rezervirati sobo za 

naslednji dan, sva doživela neprijetno 

presenečenje. Ko sva za en dan, iz petka 

na soboto, rezervirala sobo v naslednjem 

mestu, ni bilo nobene težave. Običajno sva 

delala tako, da sva rezervirala za en dan 

naprej, tokrat pa mi je Meti rekla, naj 

pokličem še za pojutrišnjem, za prenočišče 

s sobote na nedeljo. Sicer se mi ni zdelo 

potrebno, ampak sva vseeno pregledala 

pot, kje bova spala in nato sem poklical. 

Prvi hotel je bil zaseden, drugi prav tako in 

tako naprej. V vsakem so mi povedali, da 

je v kraju Rudolstadt velik plesni festival, 

kamor pridejo sodelujoči s celega sveta in 

da je vse v okolici zasedeno. Sicer so bili 

večinoma zalo prijazni in vsak mi je dal še 

kako številko, kamor naj bi poklical. 

Vsakemu sem razlagal, da potujeva s 

kolesi, da nimava kje prespati ... Upajoč, 

da se naju bo kdo usmilil, vendar brez 

uspeha. Na koncu (po vsaj dvajsetih klicih) 

sva rezervirala sobo, in to za dva dni, v 

gostišču samo 23 kilometrov od kraja, kjer 

sva sedaj. Vsaj premikava se proti cilju. En 

dan bova pa pač počivala. Meta je bila zelo 

napeta, saj bi se želela še naprej gibati 

naprej proti cilju. Zdelo se ji škoda časa in 

lepega vremena, saj se je čez dva dneva 

obetal dež. Meni pa je to popolnoma 

ustrezalo. Noge sem imel take kot dve 

poleni. Bolele so me vse mišice, tudi tiste, 

za katere do sedaj sploh nisem vedel, da 

obstajajo. Odkril sem namreč nekaj novih. 

Na primer: Imam mišico na notranji strani 

stegna, malo nad kolenom pa eno na 

zunanji strani meč. No, poleg teh novih so 

me bolele tudi vse do sedaj poznane. Tako 

mi je čisto ustrezalo, da sva naredila dan 

pavze. Morda bi mi sicer bolj ustrezalo, če 

bi to bilo kako srednjeveško mestece z 

gradom in zanimivim etnografskim 

muzejem, toda takrat preprosto nisem 

mogel izbirati. Zagotovo bo pa tam, kjer 

bova spala, vsaj ena pivnica. Tudi to je 

etnografska znamenitost. Eden od 

sogovornikov, s katerim sem se po 

telefonu trudil, da bi se me usmilil, in upal, 

da bo pričaral sobo za naju, mi je rekel, da 

v radiju 50 kilometrov od Rudolstadta ni 
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nobene proste sobe. »Peljite se naprej ali 

pa ostanite, kjer ste«. Torej to je to.  

Spoznanje dneva: Če si sam ne znaš dati 

pavze, te pa Bog ustavi. Včasih ti pošlje 

bolezen, včasih nesrečo, včasih pa ti 

zapolni vsa prenočišča. Vsekakor bolje, kot 

da bi naju povozil tovornjak.  

 

6. dan, petek, 4. 7. 2014, Harra–Saalburg–

Ziegenrück, 44 kilometrov, ponovno 

klanci in 1.600 metrov višincev, zato da 

sva sedaj 50 metrov nižje 

Odhod iz Harre se je takoj začel s kratkim 

toda strmim vzponom po cesti iz vasi. 

Pekoča bolečina me je ob prvih zavrtljajih 

kolesa tako požgala po notranjosti stegen, 

kot bi me nekdo z razžarjenim železom 

oplazil po vseh mišicah. Nato je zelo hitro 

sledil spust, temu pa ponoven vzpon in 

tako vsaj petkrat.  

 

Nato sva se nekaj časa vozila po kolesarski 

poti ob največjem nemškem 

akumulacijskem jezeru (vsaj tako nama je 

povedal lastnik hotela v Harri). Pot je bila 

zelo lepa, vendar se je čez čas priključila 

glavni cesti. Na kilometru poti naju je 

prehitelo več tovornjakov kot na celi poti 

do sem. Bilo je prav neprijetno in kar 

oddahnila sva si, ko je pot zavila v gozd. 

Vendar ne za dolgo. Začel se je sicer 

zložen, vendar dolg makadamski vzpon. 

Napor je bil poplačan, ker se sva 

nadaljevala s spustom, ki ni in ni imel 

konca. Sicer je bila pot makadamska, 

vendar je bilo super. Želel bi si, da bi imel 

kamero, da bi to tudi posnel. Takšno na 

čeladi, ki je ne bi bilo treba držati v roki. 

Lahko bi sicer snemal s fotoaparatom, a 

sem imel na ovinkih polne roke dela. 

Užitek je bil popoln. Spust naju je pripeljal 

do mesteca Saalburg. Med kosilom v 

restavraciji ob jezeru sva gledala ladjice in 

jadrnice, ki so se vozile po njem. 

 

Ko sva se odpeljala iz Saalburga, me je 

Meti vprašala, ali sem  poklical številko 

turističnega društva v Ziegenrücku, ki sva 

jo dobila včeraj. Ker sem dobil toliko 

negativnih odgovorov, si res nisem mislil, 

da bo danes zjutraj kaj drugače. No, 

vseeno sem poklical in gospa na drugi 

strani mi je povedala, da jo je ravnokar 
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klicala lastnica enega izmed gostišč v vasi 

in ji povedala, da ima še prosto in lahko 

koga usmeri k njej. Dala mi je številko in 

takoj sem poklical. Dobila sva sobo za dva 

dneva. Meti je bila navdušena, da se bova 

premaknila vsaj še dvajset kilometrov 

naprej, medtem ko sem bil sam kar malo 

razočaran, saj sem v mislih že videl 

posteljo, tako pa bom moral goniti še 

naprej.  

Nadaljevala sva po kolesarski stezi, ki je 

bila speljana po trasi nekdanje železnice. 

Lepo in nežno se je dvigovala. Peljala sva 

se tudi mimo vasi, kjer naj bi prespala po 

prvotnem načrtu in res v njem ne bi z 

veseljem prebil dveh dni. Vmes nama je po 

bregu navzdol nasproti pripeljal par, ki je 

sedel na vzporednem električnem 

tandemu. Pomahali smo si in oba sta se na 

široko smejala, ko smo se srečali, midva pa 

tudi. Videti je bilo, da je gospa 

hendikepirana. Predstavljala sva si, da jo 

mož vozi s pomočjo elektrike. Bila sta 

prava slika močne volje in vzajemne 

pripadnosti. Meti sem rekel, da bi jo tudi 

jaz tako vozil, če bi bilo treba. Tudi ona je 

rekla, da bi me, samo če bi bila elektrika 

dovolj močna. Bog daj, da ne bi bilo nikoli 

treba! 

 

 

Čez čas sva pripeljala do odcepa proti 

Burgku, srednjeveškemu gradu ob dolini 

reke Saal. Približno kilometer pred tem sva 

se ustavila ob razglednem stolpu. Visok je 

bil približno trideset metrov in na vrh je 

vodilo 188 stopnic.  

 

Od tam je bil res prekrasen razgled na 

dolino reke Saal, nepregledne gozdove in 

srednjeveški grad. Ob njem sva se ustavila 

in že pred ogledom je Meti kupila lep 

prstan. Morda je bila tudi zaradi tega bolj 

motivirana za sprehod po dvoranah in 

ogled gradu. Videla sva zelo veliko lovskih 

slik, na katerih so bili prizori, kako so lovili 

divje živali s psi, konji, mrežami, kako so jih 

preganjali do vode in jih v njej pobijali, 

koliko živali so ujeli …Ob slikah so bile tudi 

razlage in števila, koliko živali so ujeli na 

katerem lovskem pohodu. Videti je bilo, da 

so bili to pravi pokoli in čez čas mi kar niso 

bile več všeč. Zdele so se mi prav krute. 

Sicer pa je bil ogled prav zanimiv. Oprema 

gradu je bila sicer že baročna, čeprav je bil 



16 

 

grad in veliko opreme še starejšega 

datuma. Razstavljeno je bilo ogromno 

orožja, zanimiva je bila velika črna kuhinja 

pa skupinska stranišča na štrbunk. V 

stranskem delu gradu so imeli stranišče, 

kjer so svojo potrebo lahko opravljali tudi 

po štirje skupaj. Morda je bil pa to tudi en 

od načinov druženja.  

 

Spust pod gradom je bil super. Po ozki 

makadamski poti sva se spustila do reke, 

čez katero je vodil lep leseni most. 

Nadaljevala sva ob reki Saal po urejeni 

kolesarski stezi. Nekje vmes naju je ustavil 

hlod, ki je ležal čez pot.  Brez težav sem ga 

premaknil in spravil s ceste, kar je sprožilo 

val navdušenja moje drage žene. Slišal sem 

same pohvale. Močan moški, alfa samec, 

gorila, zver, big foot ... so bili nadimki, ki 

sem jih bil deležen med obojestranskim 

smehom. Nisem ji sicer povedal, da je bil 

hlod že skoraj trhel in zato zelo lahek. 

Ampak predvidevam, da bi vseeno slišal 

kaj lepega.  

Pot do kraja Ziegenrück se je dvigovala in 

spuščala, na koncu pa sva morala 

premagati kar strm 16-odstotni vzpon. No, 

sledil mu je fantastičen spust po gladkem 

asfaltu skozi gozd, ki je bil kot pravi 

Gardaland. Prišla sva do lepega prenočišča 

v prostorih, kjer sta bila nekoč mlin in 

elektrarna, sedaj pa domuje zraven 

Waserkraftmuseuma – muzeja vodne 

energije. V mislih sem si ga že ogledoval, 

saj sva naslednji dan načrtovala dan 

počitka.  

 

Ob večerji sva pregledovala zemljevid, 

kako bova nadaljevala in Meti mi je 

svetovala, naj prosim natakarico za 

številko turističnega urada v Saalfeldu – 

kraju, kjer so vsa prenočišča v radiju 50 

kilometrov zasedena. Morda pa bo kdo 

odpovedal in bo jutri vseeno kje kaj 

prosto, tako kot sva dobila prostor danes. 

Odprl sem računalnik in videl, da je na 

voljo povezava Wi-Fi. Pogledal sem na 

stran booking.com in vtipkal Saalfeld.  

 

V kraju sicer ni bilo nič prosto, toda sedem 

kilometrov naprej bi že lahko dobila sobo. 

Skoraj bi jo že rezerviral, ko sem vseeno 

pogledal na zemljevid: še dobro, da je 
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nisem, saj je bil ta Saalfeld od tistega, 

kamor sva bila namenjena, oddaljen skoraj 

150 kilometrov. Poiskal sem pravi Saalfeld 

in našel prenočišče v nekem hotelu – 

gradu, ki je bil od mesta oddaljen približno 

pet kilometrov. Torej jutri ne bova 

počivala, ampak bova nadaljevala še 50 

kilometrov čez hibe in doline. Na začetku 

sem bil kar malo nejevoljen, da me Meti 

tako tišči naprej. Toda jutri je še vedno 

napovedno lepo vreme in res bi bilo skoraj 

nesmiselno počivati v soncu, voziti pa v 

dežju. Pojutrišnjem je napovedano bolj 

nestanovitno vreme, v ponedeljek in torek 

pa je dež. Torej bova počivala, ko bo 

deževalo. Pa tudi če bova vozila v dežju, je 

to vseeno bolje delati po bolj naseljenih 

krajih kot po gozdovih. No, bomo videli. 

Spoznanje dneva: Meti pravi – zaupaj v 

Boga, veruj in dobil boš sobo, tudi če je vse 

zasedeno. Bog je Bog nemogočih situacij. 

Jaz sem bolj skeptičen in verjamem, da je 

na booking.com prostor tudi za nevernike. 

Je pa res, da lahko pogledaš na splet prej 

ali kasneje, lahko pa tudi ne. Morda pa 

ima Bog prste vmes pri tem, kdaj pošlje 

kako misel, ki pomaga iz nemogoče 

situacije ali pa samo do sobe. Kdo ve?  

 

7. dan, sobota, 5. 7. 2014, 52 kilometrov, 

Ziegenrück–Eyba, 1650 višincev, ko sva že 

mislila, da sva na ravnem 

Zjutraj sva takoj po zajtrku videla reli 

starodobnih motoristov, ki so se glasno 

kot le kaj peljali mimo prenočišča. Takoj za 

tem, ko sva zapeljala iz vasi sva, sva zopet 

zavila v gozd, kjer naju je čakal 

nekajkilometrski vzpon, sledil je dolg in lep 

spust, kjer sem zopet pognal skoraj do 

novega hitrostnega rekorda. Na dnu 

spusta sva zopet prišla do reke Saal, ki sva 

jo prečkala z brodom.  

 

Pot se je nato zopet dvignila za 260 

metrov na planoto nad reko. Presenetilo 

naju je, da so bile vasi nekako zanikrne, 

neurejene. Na oknih je bilo manj ali skoraj 

nič rož, asfalt je bil bolj luknjast in bunkast, 

na križiščih ni bilo nobenega znamenja, 

kapelice ali križa ... Skratka, videlo se je, da 

je tu drugače kot v zahodni Nemčiji.  

Sledil je spust do vode, kjer pa nisem upal 

čisto spustiti, saj je bil asfalt kot tobogan z 

buškami. Upala sva, da bo že konec 

vzponov, vendar sva se uštela. Sledil je 

daljši obvoz po zelo grdem makadamu in 

nekaj zelo zoprnih vzponov in spustov. 

Kosila sva v nekem gasthofu, katerega ime 

mi je bilo znano. Pravzaprav mi je bilo 

znano ime vsake gostilne in hotelčka, 

mimo katerega sva se peljala, saj sem v 

zadnjih dveh dneh preklical vse od tod do 

Saalfelda. Končno sva pripeljala do 

Saalfelda, misleč, da se bo sedaj pot 

zravnala. Feld pomeni namreč polje. Iskala 

sva odcep za Eybo, kjer se je nahajalo 

najino prenočišče in našla znak ob poti, ki 

pa je bil že nekaj kilometrov pred 

odcepom, ki sem ga načrtoval. Po lepem 

asfaltu sva se odpeljala v breg. Po dveh 
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kilometrih naju je dohitel kombi, ki sem 

mu pomahal, da je ustavil. Starejši gospod 

nama je povedal, da do Eybe ne bova 

prišla, razen zelo daleč naokrog. Da sicer 

obstaja peš in kolesarska pot, ki pa ne bi 

bila primerna za najini kolesi. Ker mnogi 

podcenjujejo zmožnosti najinih ležečkov, 

sva se nejeverno peljala naprej do odcepa, 

kjer je bil znak za kolesarsko pot do Eybe, 

kamor sva bila namenjena. No, kažipot 

naju je usmerjal 3,5 kilometra po gozdni 

poti, ki pa je bila že na začetku tako 

zaraščena in ozka, da bi si še z gorskim 

kolesom komaj upal peljati po njej. Obrnila 

sva se in odpeljala nazaj na cesto, po 

kateri sva prišla. Ob neki hiši sem vprašal 

mladeniče, kakšna je pot, ki sem jo v 

začetku načrtoval, pa so se samo 

spogledali in zmajevali z glavami. To ne bo 

šlo, to je gozdna pot in dež je naredil 

»taaake kolesnice«. Z rokami so kazali na 

polmetrske kolesnice. No, z enim od 

fantov sva na mojem zemljevidu našla pot, 

vendar je bilo do tja še približno 15 

kilometrov. Vmes sem v enem izmed 

hotelčkov vseeno vprašal za prenočišče in 

svetovali so nama, da naj dava kolesi kar 

na vlak in se odpeljeva naprej do Jene. 

Tega pa ne! Nikakor. To bi bil poraz. 

Nadaljevala sva skozi Saalfeld proti 

Saalfelder Höhe – Saalfeldsko višavje, kjer 

je vasica Eyba z rezervirano sobo v 

Schlosshotelu – grajskem hotelu. Fantje, ki 

so nama svetovali to pot, so naju opozorili, 

da je dolga in strma. Tako naju je čakalo še 

pet ali šest kilometrov 10-odstotnega 

klanca. In na koncu sva res prišla do 

pravega gradu. Meti je bila kraljica, butler 

je odnesel kolesarske torbe v sobo in 

»spletične« so že pogrele vodo, da sva se 

lahko umila. Po vseh naporih je bil to 

krasen vrhunec dneva. Zvečer sva se 

usedla na sosednji vrt, jedla in pila ter se 

pogovarjala, dokler ni začelo deževati. Bil 

je res lep večer.  

 

Spoznanje dneva: Meti pravi, da jo je sram 

povedati, ampak naj vseeno napišem: 

»Treba se je bolje pripraviti na pot.« Meni 

je kar odleglo, ko je dodala: »No saj ti si se, 

samo jaz se nisem. Vidim, da pot zdržiš, če 

jo zdržiš v glavi, ne v nogah. Če hočeš spati 

v postelji in ne za cesto, pač brcaj. Ko sem 

se včeraj pripravila na brege, sem vozila 

prav z lahkoto. Ko pa sem danes videla 10-

odstotni klanec, sem skoraj obupala. 

Vendar kaj pa hočem, do Jene, kjer gre bolj 

po ravnem, je predaleč. Na koncu me vsak 

premagan napor utrdi v samozavesti ali 

zavedanju, koliko zmorem. To je prava 

psihoterapija. Vseeno se splača cel dan 

truditi, da lahko zvečer dobro ješ in piješ. 

In to brez slabe vesti.« 

Pa moje spoznanje? Sprašujem se, ali bi 

ostal v Ziegenrücku, če bi vedel, da je na 

koncu tak klanec? Mislim, da ne. Vsaj 

sedaj ne, ko sva v sobi, na toplem, sita, 

zunaj pa dežuje. Važno je, da se premikava 

in danes sva zopet malo bliže Berlinu. 

Priznam, da sem hvaležen Meti, da je 

vztrajala, da greva naprej.  
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8. dan, nedelja, 6. 7. 2014, Eyba, Kahla, 

Jena, 66 kilometrov, tokrat manj klancev, 

895 vzpona, 1240 spusta 

Začetek poti naju je vodil nazaj do 

Saalfelda in če je šlo včeraj gor, je šlo 

danes dol. Več kot pet kilometrov spusta, 

ponekod po 10-odstotnem klancu. Letelo 

je super, prometa je bilo malo, vseeno pa 

nisem do konca spustil, ker se Meti boji 

zame in sem jo vmes počakal. V dolini sva 

bila v nekaj minutah po poti, kjer sva 

prejšnji dan vozila več kot uro.  

Na dnu sva se v Saalfeldu malo izgubila in 

slučajno sva zapeljala mimo cerkve, kjer so 

ljudje že prihajali k maši. Ustavila sva in 

ker je danes nedelja, sva izkoristila 

priložnost in ostala pri maši. Cerkev je bila 

polna. Najprej so prihajali stari, malo pred 

začetkom pa tudi mladi, družine z 

majhnimi otroki. Maša je bila zelo lepa, 

počutil sem se kot doma, čeprav je bila v 

nemščini in večine nisem razumel. Ampak 

obred je bil isti in bilo mi je zelo domače.  

 

Pot sva nadaljevala ob vodi po lepi 

kolesarski stezi proti Jeni. Prvo mesto, 

mimo katerega sva se peljala, je bil slavni 

Rudolstadt, ki je ravno te dni gostil plesni 

festival, na katerega sva bila kar malo 

jezna, ker nama je nakopal toliko preglavic 

z iskanjem prenočišča. Festival se je končal 

v soboto in nedeljo. Ko sva se peljala 

mimo Rudolstadta, je bila ravnica ob reki 

Saal polna organiziranih šotorišč, kjer je po 

moji oceni taborilo več deset tisoč ljudi.  

 

Ko sva prišla domov, sem na spletu 

pogledal, kakšen festival se je zares odvijal 

tukaj in ko sem videl, mi je bilo kar malo 

žal, da nisva bila tu prej in si nisva ogledala 

katerega od nastopov. Na štirinajstih 

prizoriščih je skoraj sto skupin dobesedno 

s celega sveta izvajalo etno glasbo, ki mi je 

zelo všeč. Kot bi blejski Okarina festival ali 

ljubljansko Drugo godbo podeseteril in 

razprostrl po celem mestu, ki skupaj s 

tisoči obiskovalcev tri dni igra in pleše. Če 

koga zanima, so na spletu video 

predstavitve vseh nastopajočih glasbenih 

in plesnih skupin: https://tff-

rudolstadt.de/de/start.html. Me kar vleče, 

da bi nagovoril Meto, naj greva naslednje 

leto v Rudolstadt. Pa ne s kolesi, ampak 

poslušat res dobro odbito glasbo.  

V Kahli sva se ustavila na kosilu. Ime se 

čudno sliši – Kahla. Predvidevam, da v 

nemščini beseda kahla ne pomeni tega, 

kar v slovenščini. Mesto mi je bilo znano 

še iz otroštva, saj se spominjam porcelana 

kahla. Res sva v mestu videla nekaj trgovin 

s porcelanom. Drugače pa se nama je 

mesto zdelo zelo čudno, prazno, 
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razpadajoče, brez življenja. No, sicer je 

tako tudi v našem domačem Kranju ob 

nedeljah ob dveh popoldan. Ampak ni 

tako razpadajoče. Vidi se, da je to bila 

včasih Vzhodna Nemčija. Na glavnem trgu 

sta bili odprti samo turška picerija in grška 

restavracija. Izbrala sva grško, kjer sva  bila 

skoraj edina gosta. Pri sosednji mizi je 

sedel osamljen možakar s pivom in uzo 

(grško žganje), pri drugi pa dva, kjer je 

eden od moških imel pred seboj že sedem 

praznih kozarčkov uze.  

 

Naročila sva brezalkoholno pivo. OK? 

Natakar je res prinesel brezalkoholno pivo, 

toda  zraven tudi obvezni uzo. Sem se kar 

smejal situaciji. Saj bi lahko naročil 

navadno pivo, če bi želel piti alkohol. No, 

ker nisem zagrizen abstinent, sem spil 

ponujeno uzo pa še Metino povrh, da ni 

bilo zamere.  

Po kosilu sva se odpeljeva naprej in zopet 

so naju čakali (sicer kratki) klanci. Prehitela 

sta naju upokojenca na električnih kolesih. 

Prav za malo se mi je zdelo, ko sta se tako 

lahkotno peljala v breg, kot bi se peljala 

navzdol. Midva pa sva skoraj izpustila 

dušo, ko sva brcala v tisti zoprni klanec. 

Noge so me še vedno pekle, čeprav malo 

manj kot pred dnevi. Meto pa so vse bolj 

in bolj zdelovali klanci. Pričakovala sva že, 

da sva zapustila hriboviti del poti. Saj sva, 

ampak očitno ne še čisto. Me zanima, ali 

bo ta pot sploh kdaj čisto brez hribov.  

 

Počasi sva prišla do Jene. Mesto je 

popolno nasprotje Kahle. Veliko je 

industrije, parki so na novo urejeni, ravno 

tako blokovska naselja, gradijo veliko 

industrijskih objektov, hkrati pa je vse 

zeleno in lepo urejeno. Skozi mesto teče 

reka Saal, ob njej pa je kilometre in 

kilometre kolesarke poti. Ob reki so 

urejena kopališča, igrišča, športni parki. 

Ljudje se kopajo, vozijo s kanuji ... Lepo. 

Videl sem celo trening prostor za 

muharjenje – tarča na travi, v katero 

nadebudni ribiči z ribiškimi palicami 

mečejo muhe. Nisem si mislil, da obstaja 

tudi kaj takega.  

 

Pripeljala sva se v vroče poletno nedeljsko 

popoldne. Termometer pred hotelom v 
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Jeni je kazal 34 stopinj Celzija. Spala sva v 

Hotelu Schwarzer Bär, kjer sva imela svojo 

zaklenjeno garažo za kolesi. Hotel je star 

več kot 500 let in leta 1522 je v tem hotelu 

spal Martin Luther, ki je večkrat prišel v 

Jeno.  

 

Takrat je v cerkvi svetega Mihaela pridigal 

enemu izmed preveč zagretih 

reformatorjev, svojemu bivšemu 

sodelavcu, ki je njegove, tj. Luthrove teze 

in reforme, vzel preveč zagnano in jih želel 

prignati čez mero. Sicer ne vem, kako mu 

je uspelo, vem pa, da je bilo Luthru 

kasneje žal, da je reformacija ušla z vajeti 

in da so njegove teze privedle do razkola v 

Cerkvi. Želel je samo, da bi se Cerkev zopet 

vrnila k uboštvu. Ni mu popolnoma uspelo, 

vsaj v Evropi ne. Morda bo uspelo papežu 

Frančišku. Ko sva pogledala v to slavno 

cerkev, je bila ravno takrat evangeličanska 

maša. Pri obredu so bili trije (beri trije!) 

verniki in pastor. Videti je bilo prav 

žalostno. Tako se sprašujem, ali bi res to, 

da se duhovniki lahko poročajo, 

pripomoglo k dvigu števila katoliških 

duhovnikov? Protestantski pastorji se 

namreč lahko. Morda so bili tisti trije pri 

maši iz pastorjeve družine. Kdo ve?!  

Spoznanje dneva: Danes se naju malo 

loteva kriza. Pot je dolga, enolična, klanci 

so nama že odveč. Danes sva na polovici. 

Vsekakor bi se morala pred odhodom bolj 

pogovarjati o najinih motivih za pot.  

 

9. dan, ponedeljek, 7. 7. 2014, Jena–

Weissenfels, 69 kilometrov, tokrat bolj po 

ravnem – prvič! 

Iz Jene sva se ob reki Saal naprej odpeljala 

mimo gradu Stoben. Naredila sva po 

mojem mnenju nekaj popolnoma 

nesmiselnih ovinkov navkreber, saj bi se 

lahko peljala po dolini, če se ne bi tako 

zvesto držal poti z garmina. No, na vrhu 

pod gradom je bil sicer lep razgled, ki pa je 

bil tak, kot jih je bilo že kar nekaj prej. 

Utrujenost ali naveličanost je naredila 

svoje tudi pri zaznavanju naravnih lepot. Z 

razgledne točke pod gradom sva se 

spustila nazaj v dolino in to po takem 

strmem ter grobem makadamu, po 

kakršnem se z ležečkom še nisem peljal.  

Začel se je skoraj s skokom preko skale 

(no, malo pretiravam) in če ne bi šla Meti 

prva, bi verjetno stopil s kolesa in ga na 
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roke prepeljal čez začetni »prepad«. Tako 

pa mi moški ponos tega ni dopustil. Stisnil 

sem usta in zapeljal čez. Če je šla ona grem 

tudi jaz! Pot se je nadaljevala v lep in dolg 

spust, ki mi je hitro potegnil ustnice v 

nasmeh.  

Pot sva nadaljevala ob reki Saal skozi lepo 

vinorodno območje. Garmin je sicer še 

vedno kazal več kot tisoč prevoženih 

višinskih metrov, vendar jih nisem več 

čutil. Ne vem, ali so noge že bolj utrjene in 

močne ali pa garmin kaže narobe. 

Pravzaprav mi je bilo vseeno, ker sem bil 

že lačen.  

 

Za kosilo sva se ustavila v Fischausu – ribji 

restavraciji. Stregla nama je počasna 

mlada natakarica, ki se je verjetno šele 

uvajala. Malo sva trenirala potrpežljivost, 

vendar je bila hrana dobra.  

Pot sva nadaljevala do mesta Naumburg, 

kjer je živel Nietsche, slavni nihilistični 

filozof in kjer je tudi njegov hiša. Nad 

kolesarsko potjo, ki je obkrožila mesto, se 

je dvigovalo mesto z mogočno katedralo v 

ozadju. Malo sva se pregovarjala, ali greva 

pogledat mesto ali ne in ko je Meti rekla, 

da naj naredim, kakor želim, me je 

radovednost pognala v hrib proti središču 

kot bi imel kolo na električni pogon.. Meta 

je bila jezna in ni mogla razumeti, od kod 

sem dobil toliko energije. Radovednost in 

sploh kakršnakoli čustva dajo veliko 

energije! Videl sem, da tudi jeza, saj je 

Meti zelo zagnano brcala za mano v breg 

proti katedrali. Ustavila sva se na 

srednjeveškem trgu pred katedralo. Jaz z 

več, Meti z malo manj navdušenja, sva se 

odločila za ogled.  

 

Na koncu sva bila oba zadovoljna. V kripti 

so imeli na oltarju krasen križ, star skoraj 

tisoč let. Že od leta 1126 (torej skoraj 900 

let) je križ v tej cerkvi. Cerkev so začeli 

graditi leta 1028 in to na temeljih 200 let 

stare cerkve.  

Nadaljevala sva do kraja Wisenfels, kjer 

sva načrtovala prenočiti v hotelu, za 

katerega sva odkrila, da je umeščen ob 

zelo prometno in hrupno krožišče. Ni 

nama bilo všeč, zato sva se odpravila v 
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staro mesto. Nič. Nobenega hotelčka ali 

gostišča. Sredi trga sva vprašala gospo, če 

pozna mesto ali gostišča v bližini. Vprašat 

je šla peka, ta je vprašal policista, ki je 

ravno kupoval kruh, ta pa naju je usmeril 

za prvi vogal na trgu v Alte Brauerai – v 

staro pivovarno. Dobila sva lepo in mnogo 

cenejšo sobo, jedla na krasnem vrtu, pila 

dobro pivo … Ko sva parkirala kolesi, je 

lastnik povedal, da nisva najbolj čudna in 

da je videl že bolj nenavadne modele koles 

in neobičajne popotnike. Menda je pri 

njem spal nekdo, ki je šel iz Reykjavika v 

Rim ... No, ko sva razmišljala, kako daleč je 

od Reykjavika do Rima, sva prišla do 

sklepa, da je po kilometrih sicer dlje kot od 

Jadrana do Skagna, ampak da je veliko teh 

kilometrov po vodi ali zraku. Tistih po 

zemlji pa verjetno ni nič več.  

Meta mi je po dveh pivih povedala za 

skrivni načrt, kako bi me odvadila, da bi 

hodil gledat gradove in muzeje. Povsod bi 

kupila nekaj dragega in tako bi se moj 

gorenjski duh, ki ga nosim s seboj, že 

vnaprej prestrašil in me odvrnil od 

ogledovanja znamenitosti. Hitro je dodala, 

da je bil to samo film, ki se je med 

poganjanjem v breg proti katedrali v 

Naumburgu odvil v njeni glavi, samo ideja, 

ki je kot dobra žena seveda nikoli ne bi 

uporabila. In res je tako. Čeprav je danes 

hodila po katedrali v Naumburgu in po 

trgovini s veliko lepimi stvarmi, ni ničesar 

kupila. Razmišljam, da je bil do sedaj to res 

samo film. Ampak nisva še na koncu poti, 

tako da moram biti pazljiv, kje bom tešil 

svojo otroško radovednost. Da me ne bo 

preveč stalo.  

Vreme se drži. Vsak dan so napovedane 

nevihte in res se vsak dan popoldan 

začnejo na nebu oblaki gostiti in veter 

začne močneje pihati. Vendar ne dežuje. 

Danes sva se že napravila v dežna oblačila, 

vendar sva jih tudi hitro slekla. Očitno 

imava zelo učinkovito dežno opremo, ker 

takoj, ko jo oblečeva, neha deževati. Super 

iznajdba.  

Spoznanje dneva: Meta glede dežja pravi, 

da oprema nima nič pri tem. Vsak dan moli 

in prosi za vreme. Njena vera pa je tako 

močna, da ji še nemški vremenarji ne 

sledijo. Nekaj bo res na tem, ker kljub 

vsakodnevnim nasprotnim napovedim še 

nisva bila mokra.  

 

10. dan, torek, 8. 7. 2014, Weissenfels–

Halle (Saal), 47 kilometrov po ravnem 

Vremenarji so imeli sicer prav, samo 

časovnega zamika, ki ga je izprosila Meti 

pri Najvišji inštanci, niso upoštevali. Ponoči 

se je razdivjala zelo močna nevihta, ob 

treh ponoči so naju prebudile strele. Kolesi 

sva imela zunaj na gostilniškem vrtu, a 

sem ju pokril s ponjavo in zjutraj sta bili 

čisto suhi.  

 

Današnjo krajšo etapo sva začela s potjo 

ob reki. Bila je mokra, vlažen, topel in gost 

zrak je bil poln vonjav, meglice so se 
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dvigovale iz reke in travnikov … Bilo je zelo 

lepo, kot bi se vozil po holandski 

impresionistični sliki. Po uri in pol sva 

prišla do mesta Merseburg. V mestu je bilo 

več katedral in cerkev ter (na prvi pogled) 

revna tržnica. Malo naprej sva se peljala 

mimo gradu in oznak, ki so vabile na ogled 

grajskih vrtov in galerije na prostem, ki jo 

je naznanjala vrsta zanimivih kipov.  

 

Moja radovednost me je že gnala, da bi šla 

gledat, vendar je napoved dežja, 

podkrepljena s temnimi oblaki na nebu, 

neprijetno visela nad nama, tako da Meti 

ni bila ravno razpoložena za ogledovanje 

vrtov. Tako sem, niti ne s težavo, odložil 

svojo radovednost in odpeljala sva se 

naprej.  

Čez čas sva se pripeljala do znakov za 

obvoz in jasnim napisom, da opravljajo 

dela na kolesarski stezi. Ravno sva se 

odločala, ali bi šla po obvozu in po nekih 

nama neznanih kolesarskih poteh, ki so 

bile napisane na pripetih navodilih, ko se 

je mimo pripeljal par v avtu, ki nama je 

zatrdil, da ni nobenih težav in da sta tudi 

sama prišla po tej poti in to celo z avtom. 

Meti je rekla, da je Bog poslal dva angela 

ravno ob pravem času. Res sva brez težave 

prišla  po kolesarski stezi tudi mimo vseh 

del na cesti. Popravljali so zapornico na 

reki in če bi bila zapornica takrat 

neprevozna, kar verjetno nekaj časa bo, bi 

ne prišla čez rečni kanal. No, pa sva. 

Nadaljevala sva po asfaltu in blatu, dež pa 

naju je zasledoval vso pot. Ko sem na 

nekem klancu pomagal Meti pri vzponu na 

železniški most preko katerega sva 

prečkala reko, mi je kolo skoraj ušlo v 

vodo. K sreči se je ustavilo malo pred 

bregom in končalo v gromozanski luži. 

Bolje luža kot reka! Vodo sva prečkala po 

železniškem mostu, ki je imel ob strani 

dober meter prostora za pešce in 

kolesarje. Ravno ko sem bil na mostu, je 

pripeljal vlak. Neobičajen občutek, ko je 

mimo drvela stotonska železna gmota, od 

katere sem bil ločen samo z ograjo. 

Pravzaprav je bil občutek grozljiv in 

fantastičen obenem.  

 

Današnji cilj je bilo mesto Halle – rojstni 

kraj Georga Friderika Händla. Vreme je 

postajalo vse bolj temno. Namestila sva se 

v hotelu in se odpravila v restavracijo. 

Zunaj na trgu sva ravno pojedla juho, ko je 
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začelo deževati. Nadaljevala sva znotraj, 

kjer se je pripetila zanimiva dogodivščina. 

Restavracija je bila italijanska, natakarji so 

bili v glavnem Italijani, v belih srajcah in 

črnih hlačah. Samo eden je bil v modri 

črtasti srajci, čez katero je imel oblečen 

sinje moder pulover. Verjetno je bil šef 

strežbe ali celo lastnik. Naročila sva pico in 

ko jo je natakar prinesel, sva naročila za 

vsakega še eno pivo. Meti je nato na pico 

zlila nekaj olivnega olja, a se ji je iz 

stekleničke z oljem snel zamašek z 

livčkom, tako da se je skoraj pol 

stekleničke olja polilo po pici. Tako je bila 

pica neužitna. Pogledal sem in res je bil 

zamašek tako slabo zataknjen v steklenico, 

da se je odmašila takoj, ko sem jo nagnil. 

Pomahala sva natakarju, ki je čez čas prišel 

s pivom in z nevljudnim nerganjem, češ, 

kaj sitnarita, saj že grem. Verjetno je mislil, 

da ga priganjava za pivo, Meti pa mu je 

samo hotela povedati, kaj se je zgodilo in 

da bi naročila novo pico. Ko je natakar 

videl, kaj se je zgodilo, je samo nekaj 

zanergal, se obrnil ter odšel. Očitno pa je 

vse to opazoval možakar v sinje modrem 

puloverju, ki je takoj pristopil in z glasnim 

"signora" odnesel pico in pobrisal mizo. 

Videla sva ga, kako je poklical »najinega« 

natakarja in ga odpeljal v prvo nadstropje. 

Čez čas je prišel z novo pico, ki jo je 

prinesel sam in nama do kanca obiska je 

stregel sam.– Šef. Natakarja potem 

približno pol ure nisva videla v restavraciji. 

Sva se že spraševala, ali ga je poslal domov 

v Italijo ali pa so ga že zabetonirali v 

temelje kake zgradbe. Se nama je kar 

smilil, ker si tako hudega konca vseeno ni 

zaslužil. No, čez čas se je le prikazal za 

nekaj trenutkov, ko je prišel nekaj iskat. 

Očitno ga je šef prestavil v prvo nadstropje 

restavracije. Mobilnost delovne sile tu ni 

težava pa tudi ugovorov ni bilo. Sicer res 

ne veva ozadja, kako dolgo so že delali, 

koliko dni zapored, koliko ur in koliko 

zoprnih strank, ki hočejo vso pozornost in 

to takoj, so morali že postreči. Delo v 

gostinstvu je verjetno zelo težko in 

nehvaležno.   

 

Potem sva šla naprej do cerkve, v kateri je 

kot otrok Georg Friderik Händel igral ali 

vsaj poslušal orgle. Ko sva vstopila, je bilo 

v cerkvi kar nekaj Američanov, ki so 

poslušali pevski zbor. Krasno so peli. 

Usedla sva se, da bi jih poslušala, vendar 

so po drugi pesmi žal zaključili. Povedali so 

nama, da so iz Pensilvanije in da so na 

turneji po Nemčiji. In da imajo zvečer ob 

19.30 koncert v eni od cerkva v mestu.  

 

Bila sva navdušena in se odločila, da greva 

poslušat. Koncert je bil res lep. V cerkev 
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sva prišla malo prej, zato sva jih slišala še 

na vaji. Bil sem presenečen, ko sem videl 

pevce v dolgih pregrinjalih. Zdelo se mi je, 

kot bi bil sredi filma Nune pojejo. Slikal 

sem dirigenta, ki se je postavil kot kak pav. 

Potem sva se še pogovarjala z nekaj 

Američankami, ki so bile navdušene, da 

sva iz Slovenije prišla s kolesoma. Sicer ne 

vem, ali so vedele, kje leži Slovenija, 

ampak so bile vseeno navdušene. Na 

koncertu sta pela dva zbora, najprej 

ameriški s skoraj 50 pevci z izborom 

cerkvenih latinskih in angleških pesmi ter 

nekaj gospela, nadaljeval pa je domači 

nemški komorni zbor z zelo dobro tehniko 

ter pisanim izborom pesmi. Na koncu so 

dve pesmi zapeli še skupaj. Tokrat sva bila 

navdušena midva.  

Na poti proti hotelu sva videla Renault 

Twizy – električni avto, ki ga pri nas še ni 

na cestah. Še en razlog za navdušenje – 

no, vsaj pri meni, ki se navdušujem nad 

avtomobili.  

 

Pozno zvečer je bila na sporedu polfinalna 

nogometna tekma svetovnega prvenstva 

med Nemčijo in Brazilijo. Sam sicer ne 

gledam nogometa, toda tokrat sva kar iz 

postelje točno vedela za vsak gol, saj ga je 

spremljalo glasno skandiranje, petarde, 

navdušenje se je razlegalo iz megafonov 

na trgu ...  Žal mi je bilo za Brazilce, da so 

izgubili 7 : 1. Tako visok poraz in to doma 

na svetovnem prvenstvu! Toliko so vložili v 

prvenstvo, da bi jim skoraj privoščil zmago. 

Ampak šport ni samo denar, je tudi 

spretnost, sposobnost in malo sreče, kar je 

pravzaprav prav. Verjetno so Brazilci že 

razglasili dan žalovanja.  

 

Spoznanje dneva: Glasba res združuje 

ljudi. Je avtocesta do duše. Ja pa tudi 

šport.  

 

11. dan, sreda, 9. 7. 2014, dan počitka v 

mestu Halle (Salle) 

Po nogometni noči sva dolgo spala in si 

privoščila obilen zajtrk, kot bi se odpravljala na 

stokilometrsko pot. Potem sva šla nazaj v sobo 

in načrtovala pot do Belina. Razrezala sva 

preostanek poti na etape in rezervirala sobe za 

vsak dan do Berlina. Meti je bila žalostna, dajalo 

jo je domotožje. Proti poldnevu sva se 

odpravila v mesto in se počasi prebila do 

glavnega trga. Kosilo sva si privoščila kar na 

tržnici. Najprej sva napadla Curry Würst – 

debelo hrenovko s karijem in pomfritom.  

To je menda tipična cestna hrana v Berlinu 

ali kar po celotni Nemčiji. Meni se ni zdela 

nič posebnega, Meti pa je bila zelo všeč. 

Očitno je to tu zelo popularna hrana, ker 

je bila pred kioskom ves čas vrsta.  
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Potem sva nadaljevala kulinarično 

raziskovanje in se premaknila do 

sosednjega kioska, kjer sva odkrila 

pečenega piščanca s pomfritom. Zelo zelo 

dobro. Sočen, hrustljav, kot iz pravega 

žara. Možakar iz kioska naju je vprašal, ali 

sva Poljaka. Povedal sem mu, da sva 

Slovenca. Rekel je, da se mu je zdelo, da 

sva iz tega konca sveta. Povprašal sem ga, 

če je morda Čeh ali Poljak, pa se je 

zasmejal in odvrnil, da je Turek. Naučil se 

je nekaj besed od turistov. 

 

Po kosilu sva šla nazaj do iste restavracije, 

kjer sva prejšnji dan jedla pico. "Najinega" 

natakarja iz prejšnjega dne ni bilo na 

spregled. Vsak od naju je naročil kozarec 

vina, vendar sem oba popil sam. Meti je 

rekla, da je tako žalostna, da ji še vino ne 

paše več. To je torej pomenilo res globoko 

krizo. Gledala sva ljudi, komentirala 

mimoidoče, kako je kdo oblečen in si 

izmišljevala zgodbice o njih.  

Bilo je, kot bi gledal zanimiv film,v katerem 

sam ustvarjaš vsebino. Potem je na trg 

prišla večje skupina otrok, starih med 11 in 

13 let z nekaj učiteljicami in učitelji. Ena od 

učiteljic je na rami nosila ogromen valj. 

Najprej sem mislil, da je morda replika 

bazuke iz filma Vojna zvezd. Ustavili so se 

in po nekaj minutah sem hitro videl, da je 

bazuka ogromen CD-predvajalnik. Ko ga je 

učiteljica vklopila, se je po trgu razlegel 

oster ritem z močnimi basi. Otroci so začeli 

ploskati in hitro so se postavili v več vrst in 

začeli plesati. Izvedli so t. i. flashmob. Sam 

sem to do sedaj videl samo na Youtubu.  

 

Odplesali so prav prisrčno in vsi smo jim 

ploskali. Po predstavi so vzeli letake in jih 

razdeli med gledalce. Bila je reklama za 

njihovo osnovno šolo. Očitno se morajo 

tudi šole tržiti. Njihova poteza ali način 

trženja se mi je zdel prav posrečen in 
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prisrčen: otroci so se zabavali (vsaj videti 

je bilo tako), učiteljice in  učitelj pa tudi ... 

Po tem so odnesli svojo CD-bazuko 

drugam in odšli na drugo lokacijo v nov 

flashmob.   

Popoldan sva se še enkrat odpravila v 

cerkev, kjer sva bila že včeraj. Meti je 

trdila, da sva že včeraj videla pravo 

posmrtno masko Martina Luthra, jaz pa, 

da sva videla samo fotografijo. Včeraj sva 

ob vstopu zaslišala zborovsko petje, danes 

pa se je razlegala močna orgelska glasba. 

Videla sva, da nekdo vadi na orglah. 

Glasba naju je res spremljala v tem mestu.  

 

Videla sva, da sva včeraj videla samo 

fotografijo Lutrove posmrtne maske. 

Spomin je res zelo varljiva reč. Ogledala 

sva si še pravo posmrtno masko obraza in 

rok, ki so jo naredili takrat, ko je umrl. Iz 

prave posmrtne maske so približno sto let 

po njegovi smrti odlili voščeno masko in jo 

obdelali tako, da so ji dodali steklene oči, 

prave lase ter iz tega naredili lutko –

oblečeno marioneto v naravni velikosti. To 

so potem približno 300 let hranili v izložbi 

v knjižnici poleg cerkve. Potem je leta 

1930 razpadla, masko so shranili, med 

vojno so jo imeli v trezorju, da so jo 

obvarovali pred bombardiranjem, po vojni 

pa so jo pred leti postavili na ogled v 

cerkvi. Zdelo se mi je neverjetno, bil sem 

navdušen. Poleg tega sva videla tudi 

prižnico, s katere je Martin Luther pridigal.  

Nazaj grede sva malo potešila najin športni 

duh. Če danes nisva kolesarila in se vdajala 

sladkostim gibanja, si je vsak vsaj kupil vsaj 

tekaške hlače – bile so na razprodaji.  

Spoznanje dneva: Na poti je ravno tako 

kot gibanje potrebna tudi pavza.  

 

12. dan, četrtek 10. 7. 2014, Halle–

Bernsdorf, 60 kilometrov po ravnem ob 

reki Saale  

Današnji dan se je ponovno začel z vožnjo 

ob reki Saale. Pokrajina je postajala 

enolična, izmenjevala so se polja pšenice, 

soje in koruze. Pot naju je večinoma vodila 

ob reki s krajšimi odmiki nekaj sto metrov 

med polja ali kakšen gozdiček pa zopet 

nazaj. Tekom dopoldneva naju je nizko 

preletel belo-rdeč helikopter.  
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Nasproti vozeči kolesarji so naju opozorili, 

da je na kolesarski stezi nesreča in res naju 

je v nekaj trenutkih z odprto sireno 

prehitel manjši gasilski tovornjak. Po nekaj 

sto metrih sva se ustavila, ker je vso 

kolesarsko stezo zaprl gasilski tovornjak. 

Pred njim je stal velik rešilni avto in videla 

sva, kako oskrbujejo kolesarja na nosilih. 

Nekaj časa sva počakala, saj preprosto ni 

bilo možno iti mimo. Z gasilcem, ki je prišel 

mimo, smo izmenjali nekaj besed. Povedal 

je, da je kolesar na kolesarski stezi padel, 

odletel s proge in je težje poškodovan. Več 

ni povedal ali vedel. Kolesarja so na nosilih 

odnesli do v bližini parkiranega 

helikopterja in nato sva lahko tudi midva 

nadaljevala svojo pot.  

 

Ta nesreča me je kar malo potrla. Ko sva 

se prebila mimo gasilskega in rešilnega 

avtomobila, sva videla, da se je nesreča 

dogodila na mestu, ki na prvi pogled sploh 

ni bilo videti nevarno. Toda verjetno je bila 

zadosti že majhna nepazljivost in kolesar je 

odletel s kolesarske steze v jarek. To se je 

zgodilo na ovinku, na dnu kakšnih dvajset 

ali trideset metrov dolgega klančka. Je pa 

res, da je bila proga mokra, na njej je bilo 

polno listja, ki ga je sklatil dež zadnjih dni. 

Predstavljal sem si, da možakar na vrhu 

klančka še slutil ni, kaj ga čaka na dnu. 

Kako ranljivi smo! Kako se v trenutku vsi 

naši načrti, ne samo dnevni, lahko celo 

življenjski, razblinijo v nič. Kako moramo 

biti vsak trenutek pazljivi na malenkosti, ki 

nas lahko spodnesejo, ne samo s kolesa, 

ampak nam lahko obrnejo naše življenje 

na glavo. Ali pa ga celo končajo. Ne vem, 

kako se je zadeva končala za padlega 

kolesarja. Videl sem ga samo bežno in od 

daleč. Moški srednjih let, že nekaj sivih las, 

z opornico okoli vratu, pokrit z odejo. K 

sreči ga niso pokrili čez glavo, sem si mislil.   

Helikopter je zopet odletel nizko preko 

najinih glav in življenje teče dalje. Toda za 

tega možakarja popolnoma drugače, kot je 

še zjutraj načrtoval. In ne samo zanj. 

Najverjetneje tudi za njegovo družino, če 

jo ima, za sodelavce in prijatelje pa 

verjetno še za koga. Kako vpeti smo v 

socialne stike in kako vse, kar se nam 

zgodi, vpliva tudi na širok krog ljudi. 

Vendar vsak je nadomestljiv, vsaj za večino 

ljudi. Za nekatere pa smo nenadomestljivi. 

Ko sva se peljala naprej in sem čez nekaj 

kilometrov nekaj krmaril levo-desno po 

cesti, me je Meti kar hitro spomnila, naj ne 

pozabim helikopterja. Res, naša 

brezbrižnost ni škodljiva samo nam samim, 

ampak s svojimi dejanji še kako močno 

vplivamo na življenja drugih. Tako se 

spominjam izjave ene izmed najinih hčera, 

ko sva jih opominjala in svarila pred katero 

za naju neprimerno ali nevarno 

aktivnostjo, češ da je to pač njeno življenje 

in da bo že sama nosila posledice, če bo 

kaj narobe. Naša življenja še zdaleč niso 

samo naša življenja. So del čudovite slike iz 

krhkih nit nežne čipke, ki jo tkemo z našimi 

odnosi. In če se ena nit pretrga, se podre 

celotna čipka in slika ima grdo luknjo. Čas 

take luknje sicer zaceli, vendar če 

pogledamo od blizu, vidimo, da je slika 
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pokrpana in robovi zaplat grdo štrlijo ter jo 

boleče kvarijo.  

Vse to sem premišljeval na kolesu in se 

zavedal, da moram tudi sam paziti na 

svoje življenje. Ne samo z varno vožnjo na 

kolesu, temveč tudi s tem, koliko delam, 

kako se naprezam in kako si napolnjujem 

svoj urnik, kako včasih (pre)utrujen zvečer 

vozim domov, kako ne odklonim kakega 

dela in nato včasih tudi zaradi 

preobremenjenosti zbolim.  

Ob premišljevanjih mi je kar vidno začelo 

zmanjkovati energije. No, ampak sedaj 

sem na dopustu in ne delam. Ne gledam 

elektronske pošte, ne telefonarim (no, 

skoraj nič), se ne dogovarjam za projekte 

… Torej tozadevno skrbim za svoje zdravje 

in grem lahko korajžno naprej.  

 

Pot se je zopet nadaljevala po poljih žita in 

soje, vmes so bile kot velikanski cvetovi 

posejane vetrnice. Ob reki so se pasla 

ovce, prava podoba raja. Peljala sva se tudi 

mimo ogromnega silosa podjetja Saal 

Mühle – Mlin ob reki Saal. Čeprav je pot 

dajala vtis bogate dežele, in to tudi je, sva 

se vsake toliko časa zapeljala skozi kako 

vas, ki je dajala vtis, kot da sva nekje na 

madžarskem podeželju prejšnjega stoletja. 

Nemčija je še vedno Nemčija dveh ravni 

razvitosti. To nama je pokazal tudi 

popoldanski sprehod po mestecu 

Bernsdorf. Nenavadno, koliko je tukaj 

trgovin z rabljenimi stvarmi. Med njimi so 

tudi trgovine Humana, kjer prodajajo 

rabljena oblačila in vse vrste izdelkov, ki jih 

ljudje ne potrebujejo več ali pač želijo s 

prodajo nekaj zaslužiti. Sem vsaj videl, kam 

gredo naša rabljena oblačila, ki jih v 

Sloveniji mečemo v kontejnerje Humana. 

V Nemčijo. Kar malo paradoksalno. Kdo je 

potem bolj razvit in kdo manj? 

 

Med potepanjem sva našla tudi odprto 

katoliško cerkev. Ko sva se razgledovala po 

njej, sva videla, da se pripravljajo k maši. 

Imeli smo jo kar v prezbiteriju za oltarjem. 

Pri njej sta bila poleg naju in duhovnika 

samo še trije – mežnarica, starejši gospod 

ter organist, ki je samo za nas prav lepo 

igral in pel. Duhovnik je bil presenetljivo 

mlad. Po maši smo se pogovarjali, kakšen 

je bil položaj cerkve v času DDR. 

Pravzaprav cerkev ni bila tako zatirana kot 

v Sloveniji. Imela je svoje vrtce oziroma 

lahko je obdržala tiste vrtce in domove 

upokojencev, ki so bili v cerkveni lasti že 

do začetka DDR, novih pa niso smeli 

ustanavljati. Pri nas je do tega prišlo kar 

nekaj let kasneje.  
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Zvečer sva se usedla ob kozarcu vina v 

hotelu. Videl sem, da je Meto žalost že 

minila. To sem presodil po tem, ker je bilo 

jasno videti, da ji je vino prijalo.  

 

Spoznanje dneva: Meti pravi, ko je stiska 

velika, je molitev in objem ljubljenega 

najboljše zdravilo. In da sem najboljši 

poslušalec na svetu. Sam pa mislim, da 

tudi počitek dobro dene – tako telesu kot 

duhu.   

 

13. dan, četrtek 11. 7. 2014, Bernburg–

Dessau Rosslau, 72 kilometrov 

Današnji dan bi lahko opisal kot 

prekmurski dan. Večji del dneva je bilo 

tako, kot bi se vozila po Prekmurju.  

 

Že na začetku sva se malo izgubila in 

naredila pet kilometrov preveč. Iz 

Bernburga sva že po nekaj kilometrih 

obrnila na pot, ki je sicer označena, ni pa 

je v garminu. Sledila sva oznakam, ki so 

naju po nekaj kilometrih pripeljale do 

križišča, kjer je bila prva izbira kolovoz po 

travi, druga pa grob makadamski breg. In 

obe poti sta bili neoznačeni, v garminu pa 

nič. Zdelo se mi je najbolj pametno, da 

obrneva nazaj. Zapeljala sva se do križišča, 

kjer sva zavila na to slepo pot in seveda 

sva takoj našla prave oznake, ki so se 

skladale tudi s potjo v garminu. Samo 

oznake so bile na drugi strani ceste. Nato 

sva sledila tej poti nekaj kilometrov proti 

jugu, nato proti vzhodu pa zopet proti 

severu. Naredila sva dolg nesmiseln obvoz, 

ki nama je bil zelo odveč. Pot je delno sicer 

šla po asfaltu, je pa velik del te pentlje 

peljal po grobem makadamu, travnatih 

kolovozih, debelih granitnih kockah, ki so 

naju pretresle kot močan šejker za 

kolesarje. Obenem pa je na delu poti prav 

neprijetno pihal veter ravno v nasprotni 

smeri vožnje. Pa še ravnina, ko pred seboj 

vidim samo travnike ali polja. V eni od vasi 

sva videla še nekaj štorkelj v gnezdu.  

 

Res kot v Prekmurju. Vmes sem razmišljal, 

da nama ni prav, če gre pot preveč gori 

doli, sedaj nama pa ni prav, da gre preveč 

po ravnem. Bi morala vzeti ta del poti kot 

meditacijo. Saj obstaja več vrst meditacije. 
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Obstaja sedeča, stoječa, meditacija na eni 

nogi, hodeča meditacija …, midva pa sva 

izkusila nemško – prekmursko kolesarsko 

meditacijo.  

Sredi dopoldneva sva se ustavila v kraju 

Köthen. Na starem trgu s cerkvijo ob robu 

naju je pozdravila tržnica s ciganskimi 

stojnicami. Prodajali so najrazličnejšo šaro, 

igrače, posodo, obleke, vmes so bili 

domači trgovci s sirom, pivom in 

klobasicami, sem ter tja je bila tudi kaka 

stojnica z zelenjavo. Vsekakor živo mesto, 

kjer sva se za kratek čas ustavila in med 

opazovanjem mimoidočih pojedla nekaj 

sadja.  

 

Zanimivo je bilo, da sva na tem 

»prekmurskem« delu poti srečala edino 

znamenje ali kapelico na celotnem delu 

poti po vzhodni Nemčiji. Neverjetno, kako 

nekaj desetletij indoktrinacije in pritiska 

spremeni ne samo kulturno krajino, ampak 

tudi mentaliteto ljudi. Seveda je to 

logično. Nekaj generacij otrok v šoli 

posluša drugačne ideološke resnice in svet 

ne samo začenjajo videti drugače, temveč 

ga tudi drugače oblikovati. Kako si lahko 

drugače razlagamo Severno Korejo? No, 

ima pa to tudi dobro plat. Če lahko z 

vzgojo ali vztrajnim miselnim naporom 

oblikujem svoj um v eno smer, to pomeni, 

da ga lahko tudi v drugo. Samo, da imamo 

možnost izbire.  

Pred Dessauom je začelo deževati in 

pripravljalo se je k nevihti. Najina dežna 

oblačila so zopet zadržala dež že samo z 

namenom, da jih oblečeva. Iskala sva 

rezervirano prenočišče, vendar garmin ni 

našel vnesenega naslova. Poklical sem na 

številko, ki je v priročniku in lastnik naju je 

spodbudil, da naj kar nadaljujeva po 

kolesarski poti. Ugotovila sva, da je 

prenočišče osem kilometrov iz mesta. 

Vmes se je Saalradweg, ki sva ji do sedaj 

sledila, zaključila in prešla sva na Elbe 

Radweg. Preskočila sva mesto Bauhausa 

(umetniško arhitekturna smer) – Dessu 

Rosslau in po vožnji po čudoviti kolesarski 

stezi, ki je peljala po gozdu, čez mostičke,  

okrog mesta, sva se ustavila v gostilni sredi 

gozda.  

 

Bila sva edina, toda do večera je bil skoraj 

ves gostilniški vrt poln ljudi. Očitno se do 

sem pripeljejo s kolesom, popijejo pivo in 

pojedo klobasico ali dve in se vrnejo nazaj. 

Tako kot mi hodimo v Kranju na Jošta ali 

Ljubljančani na Šmarno goro. Očitno je 

gostilna izletniška točka na kolesarski poti 

ob Elbi. No, tudi midva sva izletnika in sva 

se dobro podprla s ponujenimi dobrotami. 

Meta je jedla čudovit ramsteak s 
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krompirčkom jaz pa MRZLO ribo. Na 

jedilniku je pisalo Metjesfilet mit 

Kartofellsalat. Riba je bila sicer dobra, 

ampak mrzla. Ugotovil sem, da je pečen 

mariniran in mrzel slanik ena od nemških 

gostilniških pivskih specialitet in kasneje 

sem ga celo še enkrat naročil. Ampak 

takrat sem že vedel, da bo riba mrzla. 

FUUUUJ, je rekla Meta, ki se je ribe samo 

dotaknila z vilicami, in jo je vidno zmrazilo 

po vsem telesu. Zraven sva pila še 

Donfelder – suho rdeče vino in se imela 

zelo lepo.  

 

Po večerji sva šla na kratek sprehod, na 

katerem sva videla skoraj tri metre visok 

osat. Meta me je fotografirala medtem, ko 

sem »pokal frise«. Rekla mi je, naj se lepo 

držim med fotografiranjem, pa sem ji 

odvrnil, da me tako ali tako nihče ne bo 

gledal na fotografijah. Odvrnila je, da me 

takega res nihče ne bi gledal. No, razen 

nje, sem ji ljubeznivo dodal. 

Spoznanje dneva: Tudi na ležečem kolesu 

te lahko kaj boli. Vedno bolj me je 

začenjala boleti zadnjična mišica, in to 

samo na desni. Večkrat sem moral med 

vožnjo vstati, da sem jo malo razgibal in 

masiral, potem je bilo za nekaj časa dobro. 

Ni mi jasno, zakaj se to dogaja. Verjetno ji 

ni všeč to dolgotrajno sedenje. Ja pa še to: 

Spoštuj vsako pot. Tudi ravna pot se lahko 

ob vetru, ki piha nasproti s severnega 

morja, spremeni v 12-odstotni klanec.  

 

14. dan, sobota, 12. 7. 2014, Dessau 

Rosslau–Lutherstadt Wittenberg, 51 

kilometrov 

Pot sva začela iz gozdne kočice nekaj 

kilometrov iz Dessaua. Vreme je bilo nekje 

med oblačnim in začetkom dežja, zato si je 

Meta že na začetku, praktično petdeset 

metrov od hiše odločila, da si bo na noge 

nataknila dežne gamaše, s katerimi vozi, 

kadar dežuje. Gamaše zahtevajo malo več 

časa in moči za natikanje. Če dež pride 

prehitro, si lahko do takrat, ko si jih 

natakneš, že čisto moker. Ko si je natikala 

te velepomembne gamaše, jo je v križu 

zgrabila pekoča bolečina. Zabolelo je tako 

močno, da skoraj ni mogla vstati s kolesa. 

Počasi sva se odpeljeva naprej, saj je na 

kolesu ni čisto nič bolelo in je lahko brez 

težav poganjala . Sva se pa oba ustrašila, 

saj je spomin na zdrknjeno medvretenčno 

ploščico in neznosne bolečine ter njeno 

težko operacijo izpred nekaj let še vedno 

zelo živ.  

 

Nadaljevala sva po kolesarski poti ob Elbi 

po čudovitem starem gozdu. Po nekaj 
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kilometrih sva prišla do paviljona, ki ga je 

eden od nekdanjih tukajšnjih vladarjev 

postavil kot vikend hišico ob Elbi. No, ta 

vikendica je bila v stilu grškega templja in 

to res na lepem kraju. Pot je nato vodila 

po zaščitnem nasipu, nato zopet po gozdu.  

 

Čez čas naju je prehitel par, ki je prav tako 

spal v gozdnem penzionu. Bila sta iz 

Dresdna. Z vlakom sta šla do Hannovra in 

se vračala v Dresden. Spraševala sva se, 

zakaj se ljudje odpravljamo na take dolge 

poti. Da bi spoznali pot, sebe ...? Da 

pridemo v stik s potjo? Nisem si znal 

odgovoriti. V glavo se mi je vrinila misel, 

da so po teh poteh ljudje že včasih 

potovali. Prav po teh poteh. Vozim se tam, 

kjer so petsto ali tisoč let nazaj hodili, se 

vozili z vozovi in konji. Vozili so se skozi 

gozd, ki ima neko neverjetno energijo. 

Energijo stoletij, ki jo je delil že s 

starodavnimi popotniki. In z najinima 

ležečkoma ne potujeva nič hitreje, kot so 

potovali 500 let nazaj z vozovi. Na ležečku 

se vse upočasni. Ko kolesarim na njem, 

počasi doživljam ne samo svet okrog sebe, 

ampak tudi samega sebe. Razmišljam, 

oddajam šaro, ki ropota v moji glavi. Dve 

leti sva čakala, da bova šla na to 

potovanje. Na to včasih naporno pot sva 

se podala s kolesoma, ki sta občasno res 

nerodni. Ko normalni kolesarji odbrzijo 

mimo naju po kolovozu, kjer imam z 

ležečkom eno kolo v kolesnici, drugo se 

prebija po travi, tretje pa rije po blatu ob 

poti, se res sprašujem o smislu najinega 

početja. Pa še zavidam normalnim 

kolesarjem. To je včasih res naporna pot. 

Včasih imam občutek, da bi bilo lažje in 

hitreje, če bi tekel. Potujeva pač počasi, 

tako kot so potovali včasih. In ko sva se 

počasi in nerodno peljala skozi ta 

starodavni gozd, sem se naenkrat počutil, 

kot bi bil v stiku z ljudmi, ki so stoletja 

nazaj potovali po Evropi. Tako kot Luther, 

ki je zagotovo šel po kateri od teh poti, ki 

sva jih prevozila. Ampak to mi še vedno ne 

da dovolj jasnega odgovora o smislu 

najinega početja.  
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Današnji dan sva večinoma prevozila po 

gozdu. Nekje vmes sva srečala štorkljo, ki 

je po kolesarski poti poskakovala pred 

nama, kot bi nama hotela pokazati pot. 

Štorklja! Videti je bilo prav vznemirljivo. 

Pot je bila večinoma asfaltirana, nekaj je 

bilo tudi makadama. Deloma je peljala ob 

progi in vmes je mimo naju tako hitro 

pridrvel vlak, da ga sploh nisva slišala. 

Samo »vrooom« je naredilo in siva puščica 

z rdečo črto je švignila mimo. Midva pa 

tako počasi.  

 

Peljala sva se tudi mimo jezera, ob 

katerem je bil lep in urejen avtokamp. Na 

jezeru sva videla ljudi, ki so se kopali, vozili 

s čolnički … Prava poletna idila. Ustavila 

sva se in malicala nekaj sadja. Meti je 

vsakič, ko sva se ustavila, komaj vstala s 

kolesa. Bolečina v križu nikakor ni 

popustila. K sreči pa je na kolesu lahko 

gonila brez kakršne koli bolečine.  

Pred Wittenbergom naju je spet začel 

preganjati dež, vendar sva ostala suha, saj 

je do hotela padlo samo nekaj kapelj 

dežja. Ko pa sva pospravljala kolesi v 

garažo, se je vlil, kot bi odprl nebeške 

zapornice. Sobo sva imela v hotelu Zum 

Goldener Adler na starem trgu v 

Wittenbergu. Menda je Luther pil v pivnici, 

ki je bila v pritličju tega hotela. Sva šla 

pogledat, vendar ga ni bilo več tam. Po 

obilnem kosilu sva si najprej ogledala 

cerkev, na katere vrata je Luther leta 1517 

nabil svojih 95 tez, nato pa tudi tisto, v 

kateri je pridigal. 

 

Obe glavni cerkvi sta bili v odrih, zaščitnih 

ponjavah in polnem zamahu prenove. 

Sicer sva vstopila v cerkev, vendar skoraj 

ničesar nisva videla. Našla sva vrata, na 

katera je pribil svoje teze. Sedaj so to 

bronasta vrata, lesena so očitno že 

propadla. Na vratih so v bron odlili slavne 

teze. Potem sva šla do druge cerkve, kjer 

je pridigal. Tudi ta je bila v odrih in 

zaščitnih ponjavah. Pripravljajo se na 

praznovanje 500-letnice reformacije, ki bo 

leta 2017 in seveda morajo biti tudi cerkve 

urejene.  

Razmišljala sva o tem, kaj si je Luther 

mislil, ko je teze pribijal na cerkvena vrata. 

Predstavljam si, da ga je gnala neustavljiva 

želja po izboljšanju Cerkve. Želja, da ne bi 

več prodajala odpustkov, da bi bila v službi 
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ljudi, da bi ne kopičila bogastva … Ali pa 

jeza, da se vse te anomalije dogajajo v 

Cerkvi. Predvidevam, da je želel, da bi bila 

bliže ljudem. Verjetno bi se vsaj glede tega 

s sedanjim papežem Frančiškom dobro 

razumela. Želel je tudi, da bi se duhovniki 

lahko poročali. Tudi sam se je nato poročil. 

No, tu pa je že vprašanje, ali bi mu papež 

Frančišek za to dal odvezo. Protestantskih 

duhovnikov je ravno tako malo in tudi 

njihove cerkve so pogosto prazne. Čeprav 

je Protestantska cerkev v nekaterih 

pogledih res bolj liberalna od Katoliške, pa 

zato vsaj v Evropi ni nič bolj popularna.  

 

Ja, Luthrov namen je bil zagotovo dober. 

Verjetno si ni želel takega razkola, ki je 

potem sledil v Cerkvi. Menda je celo do 

konca, do smrti ostal katolik. Predstavljam 

si, da so teze za razkol z Rimom pograbili 

nemški knezi za svoje ekonomske koristi. 

Potem, ko se pomešata ekonomska in 

politična oblast ter vzameta vero kot svoje 

orodje, je do vojne samo še korak. In res 

so verske vojne pomorile tisoče in tisoče 

ljudi. Sploh v tistem času, ko se je deželni 

knez odločil, kakšna bo uradna vera v 

njegovi kneževini in so morali biti vsi tiste 

vere. Če ne, je šla pa »glavca preč«. 

Seveda so zaplenili tudi premoženje 

pokojnega krivoverca, kar je bil dodaten 

bonus. In vsi verujemo v Kristusa. Kakšen 

še danes nerazumljiv paradoks. Da ne 

govorimo o svobodi veroizpovedi. 

Šla sva še do katoliške cerkve, da bi 

preverila, kdaj bi naslednji dan, ko je bila 

nedelja, lahko šla zjutraj k maši. Prišla sva 

pet minut do šestih, ob šestih pa se je 

začela sobotna večerna, to je prva 

nedeljska maša. Meti je rekla, da je to 

čudež, saj je Bog poskrbel, da sva lahko šla 

k maši, ker je bila v nedeljo šele ob 11.30, 

skratka prepozno, da bi lahko šla in nato 

prevozila še načrtovano pot. Ja, morda je 

pa res čudež ali pa samo dober »tajming«.  

Zvečer sem Meto zmasiral, vendar me je 

kar skrbelo zanjo. Kljub zdravilom in pivu 

bolečina ni in ni hotela popustiti.  

Spoznanje dneva: Krajše etape so veliko 

boljša odločitev. Tudi počasi se daleč pride, 

sploh če imaš čas, kot ga imava midva.  

 

15. dan, nedelja, Wittenberg–Bad Belzig, 

43 kilometrov 

Danes je bil zelo težek dan, verjetno 

najtežji na najini poti. Meta se je zbudila z 

bistveno manjšo bolečino kot včeraj, 

vendar jo je še vedno bolelo v križu. 

Odpeljala sva se na »samo« 42 kilometrov 

dolgo pot do Bad Belziga, kjer sva imela 

rezervirano prenočišče. Začela sva po zelo 

lepi kolesarski poti, ki pa se je kmalu 
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prelevila v prav neprijazen kolovoz, 

preozek za ležeči tricikel. Plezala sva po 

poljih gor in dol, kar mi sicer ni bilo preveč 

naporno, Meti pa zelo. K sreči je najbolj 

zoprn del kolovoza, ki je bil tako ozek, da 

je bilo samo srednje kolo tricikla na stezi, 

levo in desno pa na travi, vodil po bregu 

navzdol.  

 

Pomikala sva se počasi. Drugi del poti je 

vodil po asfaltni kolesarski stezi po gozdu. 

Bilo mi je zares lepo, čeprav sva se celo 

pot vzpenjala in spuščala. Srečala sva več 

skupin kolesarjev na nedeljskih izletih, ki 

so nama veselo mahali. Toda ko sva se za 

nekaj minut ustavila, da sem popravil 

sedež, je Meti skoraj zaspala. Zjutraj je 

vzela še en Apaurin in Naklofen, zato so 

bile njene mišice popolnoma mehke. 

Danes ji je bilo zelo težko. Oba sva se 

namreč včeraj zelo ustrašila glede njene 

hrbtenice. Ena težka izkušnja človeka 

prestraši za vselej.  

Počasi sva v zgodnjem popoldnevu prišla v 

Bad Belzig. To je vas sredi gozdov in polj, 

polna zgodovinskih znamenitosti, ki pa 

naju niso več zanimale. Prenočišče sva 

imela rezervirano nekaj kilometrov zunaj 

mesta ob kolesarski poti. Zapeljala sva se v 

center mesteca in videla, da je v nedeljo 

popoldan prazno kot tudi večina 

slovenskih mest. Odpeljala sva se proti 

prenočišču. Med tem sem se hotel peljati 

mimo bolšjega sejma, ki je bil na obrobju 

mesta. Ta »obvoz« nama je vzel manj kot 

minuto, vendar je Meto razjezil. Saj res, 

lahko bi dal svojega radovednega otroka 

na stran in bil bolj razumevajoč do Metine 

bolečine!  

 

Odpeljala sva se do Springbach Mühle 

(Mlina ob pomladanskem potoku) – 

posestva, kjer sva imela rezervirano 

prenočišče. Gostišče je bilo lepo urejeno. 

Kasneje sva izvedela, da je posest velika 16 

hektarov in da je osnova potok s starim 

mlinom, ki se še vedno vrti. Videti je bilo 

kot pomanjšano posestvo Brdo. Namestila 

sva se v sobo in šla na pozno kosilo ali 

bolje rečeno – zgodnjo večerjo. Ob jedi sva 

se odkrito pogovorila. Pot je bila očitno 

bolj ali celo samo moj cilj in čisto nič 

Metin. V utrujenosti in skrbi zaradi 

bolečega hrbta mi je rekla, da je šla samo 

zato, da bo pač enkrat tega že konec, da 

bo čim prej mimo. Obenem pa mi je v 

istem stavku povedala, da je tudi ona 

ponosna, ko drugim pripoveduje, od kod 

sva prišla in kam še greva. Ampak danes je 

zelo težko vozila. Sploh po tistih kolovozih. 

Očitno sva se med letom res premalo 

pogovarjala, kaj in zakaj si kdo od naju želi 

med počitnicami. Pred leti sem zelo jasno 
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izrazil željo, da bi rad šel od Jadranskega 

morja do Skagna s kolesom ali da bi v 

nekaj letih povezal to pot. In da bi o tem 

napisal knjigo. Celo nekaj idej za naslov 

sem že imel: Počasna potepanja ali Lovilec 

nasmehov. Fantaziral sem, da bi jo potem 

izdal v angleškem jeziku in prodajal na 

Amazonu. Meti se je moji veliki želji pač 

uklonila oziroma jo je sprejela. Povedala 

mi je, da jo je strah, da ji ne bi pobegnil, 

odšel kar sam. Na dan so privrele najine 

stare bolečine. Eno leto pred poroko, ko 

ona zaradi prepovedi staršev ni smela 

praktično nikamor, kaj šele z mano na 

daljše počitnice, sem celo poletje sam letal 

naokrog. Z mamo sem šel v Luksemburg 

na obisk k njeni prijateljici iz mladosti , na 

morje pa verjetno še kam, a se niti ne 

spominjam več. To je bilo pred 35 leti. 

Meta pa se vsega tega še spominja. Ne 

samo spominja, ampak celo bolečina in 

strah pred zapuščenostjo od takrat 

vplivata na odločitve 35 let kasneje. Saj v 

teoriji to čisto razumem, v praksi mi je pa 

zelo težko sprejeti in me boli, ker ne želim 

biti vir frustracij za ženo, ki me ima najraje 

na svetu in tudi jaz njo. Rekel sem ji, da za 

naslednje leto lahko ona popolnoma 

svobodno izbere, kam želi na počitnice in 

da se ji bom z veseljem prilagodil. Samo da 

bo sama jasno vedela in povedala. Tako 

sva sklenila, da se bova o mojih velikih 

ciljih in sploh o počitnicah še pogovarjala.  

Na poti mi je v katerem izmed klancev 

večkrat rekla, da naj kar sam uresničujem 

svoje velike cilje, naj grem kar sam na 

Dansko do Skagna. Ko pa sva srečevala 

kolesarje – možakarje same ali v skupinah, 

me je vedno spraševala, kje da imajo žene. 

In nato je komentirala, da ko bi žene 

vedele, kako je dobro, da gredo z možmi, 

koliko zamujajo, kako se lahko odtujijo ... 

Oh, kako je težko najti pravo mero! Vedno 

se mora nekdo odreči svojim željam, 

svojemu pogledu na počitnice ali svojim 

ambicijam. Ali pa se raztegniti v svojo cono 

neudobja in premagati kaj jaz vem - morda 

lenobo, strah ...  Spraševal sem se, kaj bi 

moral premagati, če bi eno leto ostal 

doma in ne bi šel na počitnice. Lani sva 

ostala doma zato, da bi pomagala hčerkam 

in njihovim mladim družinam ob rojevanju 

novih družinskih članov. Meti je lani pred 

počitnicami jasno povedala, da je nikamor 

ne morem spraviti. In tudi nisem poskušal. 

Popolnoma sem razumel njeno odločitev 

in odločnost ter sem se tudi strinjal s tem, 

da pomagava mladim. Sploh mi ni bilo 

težko, ko sva bila praktično celo poletje 

doma. To mi ni bila nobena žrtev. Kakšna 

žrtev bi mi pa bila, če bi ostal doma še 

naslednje leto? Eno leto sploh ni težava. 

Kaj pa dve, tri …?  

 

Med pogovorom z Meto, sploh pa potem, 

ko sem premišljeval, medtem ko je že 

spala, mi je postajalo jasno, da pri meni 

niso težave počitnice, ampak brezciljnost. 

Odreči se cilju, pa naj bo to kolesarskemu 

ali poslovnemu ali kakršnemu koli, bi mi pa 

bila žrtev. Pravzaprav si tega skoraj ne 

morem predstavljati. Jasno mi je bilo, kako 

potrebujem v svojem življenju cilje, velike 
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cilje. Take, ki bodo štrleli ven, s katerimi se 

bom lahko hvalil in postavljal. Pa saj nisem 

tak bahač. Prej nasprotno. Morda pa se 

moram potrditi pred samim seboj. Da 

imam moč doseči, kar si zadanem. To 

mora biti nekaj, kar ni vsakdanje, nekaj, 

kar štrli iz povprečja. Včasih mislim, da 

mora vsak človek imeti v življenju velik cilj. 

Vseeno kakšen, lahko je to družinski, 

poslovni, socialni, kulturni, svetovni ... Kaj 

jaz vem?! In da ga nato artikulira in 

uresniči ali vsaj poskuša uresničiti. Zdi se 

mi, da je človek, ki hodi skozi življenje brez 

cilja, kot Alica v čudežni deželi, ki je mačka 

na križišču vprašala, kam pelje ta pot. Pa jo 

je maček nazaj vprašal, kam želi priti. Ko 

mu je povedala, da ne ve, ji je odgovoril, 

da je potem tako ali tako vseeno, kam gre. 

Če ne vemo, kaj želimo doseči, je potem 

tako ali tako vseeno, kam gremo. In potem 

gre življenje mimo, ljudje pa se pritožujejo, 

da niso zadovoljni s tem, kam jih je 

življenjska pot pripeljala. Ne moremo se 

pritoževati, da nismo zadovoljni  tam, kjer 

smo, če sploh nismo nikoli vedeli, kam 

želimo priti. 

Je to napuh? Ali res lahko vplivamo na to, 

kam nas vodi življenjska pot? Ne vem. 

Včasih si mislim, da imamo vso moč 

odločanja. Da je naša svobodna volja naše 

orodje, ki ga lahko uporabljamo za 

krmarjenje skozi življenje. Potem na druge 

gledam zviška, sploh na tiste, ki se 

pritožujejo nad življenjem. Včasih sem 

sprejemajoč in sočuten ter mislim, da vsak 

od nas v življenju stori, kar največ, kot 

lahko. Kaj je res? Ne vem. Ampak ta 

trenutek vsaj vidim, da sem zelo ciljno 

usmerjen in da moji veliki cilji včasih lahko 

v najinem odnosu tudi predstavljajo vir 

razhajanj. 

Alkohol in analgetiki sicer zelo sprostijo, 

vendar tudi omogočijo, da človek pove 

več, kot bi morda povedal v visoko 

socializiranem stanju. Ko sva šla v sobo, je 

Meti takoj zaspala. Morala je biti res zelo 

utrujena. Ko sem jo gledal, se mi je zelo 

zasmilila. Tako je bila moja, ko sem jo v 

spanju pobožal. Zelo jo imam rad. Ne bom 

je več silil na dolge poti z menoj.  

Zvečer je bila nogometna tekma med 

Nemčijo in Argentino. Zbudila sva se in po 

pokanju sva lahko nedvoumno sklepala, da 

so zmagali Nemci.  

Spoznanje dneva: Preden greš na 

počitnice, si vzemi čas in se jasno pogovori, 

kaj eden ali drugi želi in zakaj.  

 

16. dan, ponedeljek, Bad Belzig–Potsdam, 

55 kilometrov po ravnem in asfaltu 

Noč je najtemnejša pred zoro. Ne vem 

sicer, kje sem to prebral, ampak včeraj je 

bil res najtemnejši dan. Verjetno najbolj 

krizen. Danes se je zadeva obrnila.  

 

Na zajtrku sva bila prva. Najedel sem se za 

dva dneva, Meta pa precej bolj skromno. 

Še vedno je ni zapustilo včerajšnje 

domotožje. Vendar pa je bila moja Meti 
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danes brez bolečin v hrbtu. Pivo in 

analgetiki so očitno pomagali.  

Odrinila sva dokaj zgodaj. Pot se je začela 

lepo in ves dan sva vozila po asfaltu, po 

poljih in gozdovih. Vse poti so bila 

asfaltirane. Mislim, da vsega skupaj danes 

nisva prevozila tristotih metrov po 

makadamu ali kockah. Pravzaprav je bil 

današnji dan nagrada za vse kolovoze 

prejšnjega dne. Ko sva zagledala prvi znak 

na kolesarski stezi za Potsdam, je Meto kar 

pognalo naprej. Čeprav sva bila od 

Potsdama oddaljena še več kot 30 

kilometrov, je gonila tako, kot bi včeraj 

prišla s priprav na Tour de France. Sam 

sem ji komaj sledil, kaj šele, da bi si vzel 

kaj več časa za fotografiranje. Tako sva 

napredovala zelo hitro in ob času kosila 

sva se približala Potsdamu. Ko sva se 

peljala nad avtocesto, je bilo v daljavi 

videti znak Berlin Zentrum (čeprav sva bila 

takrat še skoraj 40 kilometrov oddaljena 

od Berlina) in celo odcep za Rostok. Meti 

se je kar smejalo. 

 

Pred Potsdamom sva kar nekaj časa vozila 

ob jezerih in reki Havel. Ob jezerih so 

postavljene vile, počitniške hišice, privezi 

in marine za jahte. Zadeva je videti tako 

kot Vrbsko jezero pri Celovcu, samo 

približno desetkrat večja. Ob jezeru so 

kampi, plaže in celo nekaj nudistov sva 

prestrašila. Očitno kolesarji niso tako 

pogosti na poti ob vodi.  

 

Tik na vhodu v mesto je zopet začelo 

deževati. To se vsak dan dogaja že skoraj 

ves teden. Nekaj kilometrov ali tik preden 

sva se pripeljala na cilj, so se zbrali oblaki 

in zakrili sonce, veter je začel neprijetno 

pihati in dežne kaplje so napovedovale 

naliv, ki bi naju odplaknil v jezero ali vsaj v 

kako zavetje. Vendar ni bilo niti en dan nič 

iz vseh teh strašnih deževnih groženj. Po 

nekaj sto metrih ali enem ali dveh 

kilometrih se je dež še vsakič umiril, veter 

je odpihnil oblake in zopet je zasijalo 

sonce. Kak dan je sicer deževalo, vendar 

po tistem, ko sva prispela do prenočišča. 

Niti en dan nisva bila zares mokra. Meti je 

vsak dan molila za sonce in očitno jo je 

Bog dobro slišal, vseeno pa tik pred ciljem 

poslal malo dežja. Morda za preizkušnjo 

vere ali pa za opomin, da naj hitro 

prideneva še kak očenaš za lepo vreme. 

No, sicer mislim, da Bog ni trgovec, ki bi 

menjal očenaše za sončne žarke, ampak je 

pa res zanimivo to kolesarsko vremensko 

dogajanje. Bomo videli, kaj bo jutri, na 

zadnji dan najinega kolesarskega dela 

izleta. Napovedano je sonce – cel dan in to 

do konca tedna. Pa tudi cestne oznake so 

nama vlivale upanje, da je cilj blizu.  
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Penzion sva imela že nekaj dni vnaprej 

rezerviran. Po prihodu v mesto sva se hitro 

znašla pred branderburškimi vrati. Ali niso 

ta v Berlinu, sva se spraševala. Seveda so, 

vendar so tudi v Potsdamu. Fotografiranje 

je bilo obvezno. Fotografiral naju je fant, ki 

je rekel, da je bil lani s kolesom v 

Tadžikistanu in Kirgizistanu. Zelo je 

pohvalil ljudi in deželo, a ko je videl najini 

kolesi, je komentiral, da tamkajšnja pot ni 

za taka kolesa, kot sta najini. Sami hribi. 

No, saj ne greva tja. 

 

Ob brandenburških vratih je bil hotel in 

Meti je rekla: »Glej hotel.« Moj odgovor je 

bil: »Mhm!« Že precej utrujena in lačna 

sva se odpeljala naprej do rezerviranega 

prenočišča. Pot je vodila po hribu, skoraj 

edinem na današnji poti. Hiše ob cesti niso 

bile prav nič lepe (vsaj po Metini sodbi ne) 

in končno sva prispeva do naslova, kjer naj 

bi bil Pension Potsdam. Stala sva pred 

veliko privatno hišo, ki še zdaleč ni 

spominjala na gostilno z velikim 

Biergartnom, kakršnih sva bila vajena do 

sedaj. Seveda po telefonu ne veš, kaj 

rezerviraš. Bila sva v dvomu: pred 

prenočiščem, ki ni bilo lepo, očitno ni 

imelo možnosti, da bi se v njem usedla in 

pojedla kosilo, oba lačna in utrujena. 

Najboljša kombinacija za prepir. Zavedajoč 

se, kaj se dogaja, sva oba vklopila visoko 

zavestno vedenje ali po domače 

povedano: zadrževala sva se, da se nisva 

skregala. Soba je bila lepa, kolesa sem lepo 

spravil in upraviteljica nama je povedala, 

da je do centra peš samo deset minut. Ko 

sva se hitro uredila, sva odšla do glavne 

ulice z restavracijami. Razpoloženje se je 

hitro izboljšalo, ko sva naročila kosilo, 

sploh pa, ko je natakarica sama od sebe za 

predjed prinesla krožnik olivnega olja z 

domačim kruhom. Jedla sva odlično, 

vendar mislim, da je bilo to najdražje 

kosilo na vsej poti. Vendar naju tudi to ni 

spravilo ob dobro razpoloženje in 

odpravila sva se na ogled mesta.  

 

Glavna ulica je bila polna trgovin in zelo 

bogatih vil. Videlo se je, da je bilo to mesto 

središče zelo vplivnih in bogatih 

prebivalcev že nekaj stoletij. A mi ni bilo 

preveč všeč. Tako zelo baročno načičkano 



42 

 

se mi je zdelo. Nato sva si ogledala še vrt 

Sanssouci. Meti je hčerki Sari poslala 

slikico z vhoda z vprašanjem: »Kje sva?« 

Sara je v trenutku odgovorila, da sva v 

Potsdamu, ki je eden najlepših primerov 

nemškega baroka. No, očitno je najino 

investicijo v njen študij krajinske 

arhitekture izkoristila tudi tako, da zna 

prepoznati ključne evropske parke samo 

po enem detajlu. Zelo dobro. Vrt ali park 

je res ogromen. Je primer baročnega 

parka, kjer bi moral imeti voziček za golf, 

da bi ga pregledal, pa se še s kolesom ni 

dovoljeno peljati po njem. Ne samo 

peljati, celo kolesa ni dovoljeno peljati za 

krmilo. Videl sem namreč turista, ki ju je 

varnostnik odstranil iz vrta, ker sta svoji 

kolesi čez park peljala za ušesa. Ne 

razumem te nemške logike.  

 

Park je sicer lepo urejen in ogromen, dolg 

več kilometrov in nisva si ogledala vsega. V 

njem je približno dvajset palač, dvorcev in 

paviljonov. Osrednji je zgrajen na vrhu 

hribčka s terasami, ki so obdelane kot 

vinograd. Samo da so stene teras obzidane 

in sestavljene iz majhnih rastlinjakov, kjer 

v vsakem rastlinjaku domuje figovo drevo. 

Teh malih stenskih rastlinjakov je v vsaki 

vrsti vsaj trideset, vrst ali teras pa je do 

vrha hriba vsaj deset. Res impresivno, toda 

zakaj? Meni se je zdel ta vrt res neverjetno 

razsipavanje z denarjem. Ampak nekomu 

se je pač to zdelo potrebno. Ker je bil vrt 

prevelik za naju, sva se usedla na klopco in 

zaspal sem z glavo v Metinem naročju. Bil 

sem kot v nebesih. Vrt je izpolnil svojo 

funkcijo.  

Preden sva šla spat, sva se z Meto usedla 

še na vrtu najinega penziona (ki je bil 

pravzaprav videti čisto prijetno), popila 

vsak kozarec mineralne vode in pregledala 

vse dosedanje poti na fotoaparatu. Res je 

bilo lepo. In dolgo.  

Spoznanje dneva: Meta pravi, da se čudi, 

kako lahko lakota spremeni zaznavanje. In 

to ne samo zaznavanje hrane, ampak celo 

tega, ali je ulica in hiša lepa ali ne.  

 

17. dan, torek, 15. 7. 2014, Potsdam–

Berlin, 39 kilometrov 

Zajtrk v na zunaj neugledni vili Pension 

Potsdam naju je presenetil z ogromno 

baročno jedilnico. Izrezljani stoli, mize ... 

Pa ne samo to. To je bil na celi poti eden 

najbolj bogatih zajtrkov. Izbor sadja je 

poleg običajnega sezonskega in tropskega 

sadja vseboval tudi sadeže, ki jim sploh 

nisem vedel imena in jih tudi v naših 

trgovinah nisem še nikoli videl. Poleg 

najrazličnejših müslijev, narezkov, sirov, 

rib in zelenjave so bila na voljo tudi jajca s 

kaviarjem, dimljen losos, morski rakci na 

tri načine, do surovega mesa s sesekljano 

čebulo. Ponovno sem se najedel za dva 

dni, tako da je Meti kar gledala. Ob takih 

zajtrkih se vedno opravičujem pa tudi 

tolažim, da bom čez dan pokuril na kolesu. 

Sicer za ta dan nisem imel v načrtu daljše 

ture (od prenočišča v Berlinu naju je po 
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zemljevidu ločilo samo 34 kilometrov), 

ampak nikoli se ne ve, kakšna bo pot in 

koliko bo še klancev.  

Odpeljala sva se v mesto, najprej do 

trgovine, kjer je Meti včeraj videla 

oblekico, ki ji je bila všeč, pa je potem ni 

kupila. Danes sva se vrnila ponjo. Žal je 

bila tudi danes trgovina še zaprta in zato 

sva se v Berlin odpeljala brez oblekice. Bo 

pa v Berlinu kakšna padla.  

 

No, že kmalu po nekaj kilometrih iz mesta 

naju je čakalo presenečenje v obliki table 

Berlin. Vso pot sva se pogovarjala, da se 

bova, ko prideva v Berlin, fotografirala 

pred tablo na vhodu v mesto in jo poslala 

vsem otrokom in prijateljem. Vendar je 

bila najina predstava o tem, kje se bova 

slikala, bliže centru Berlina oziroma 

zaključku najine poti, ne pa še skoraj 30 

(beri trideset) kilometrov pred mestom, 

kot so kazali kažipoti za kolesarje na istem 

drogu. Sploh pa sva imela srečo, da sva na 

tablo sploh naletela. Kljub temu sva se 

fotografirala in fotografijo s sporočilom 

poslala vsem, ki so vedeli, kam sva se 

odpravila. Čestitke so prihajale še vseh 

naslednjih trideset kilometrov do 

»pravega« Berlina.  

 

Tam, kjer je bila tabla, je bil morda res 

začetek mesta Berlin. Vendar sva se do tja, 

kjer sva res dobila občutek, da sva v 

mestu, nato vozila vsaj še dvajset 

kilometrov. Pot je vodila po gozdu ob reki 

Havel, vmes sta bila še dva vzpona in 

spusta, vendar k sreči vse po asfaltu. Del 

poti je potekal po trasi Berliner Mauerweg 

– ob kolesarski poti, ki teče ob trasi 

nekdanjega berlinskega zidu. Ob poti sva 

vprašala starejšo gospo, ki se je mimo 

pripeljala na kolesu, kje natančno je 

potekal zid. Povedala je, da je iz nekdanje 

DDR in da se nahajamo na ozemlju 

nekdanjega Zahodnega Berlina, kamor ona 

nekoč ni smela. Zid je dejansko potekal na 

drugi strani reke in opisala nama je, kje je 

bil zid v Potsdamu, kjer sva se peljala 

mimo. Dejansko sva tudi prečkala most, ki 
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je bil mejni most in so se večkrat dogajale 

dramatične izmenjave vohunov in 

prebežnikov med vzhodnjaki in 

zahodnjaki. Sicer pa se je podobno 

dogajalo tudi v Berlinu na znanem 

prehodu Chekpoint Charlie, ki si ga bova 

verjetno ogledala v naslednjih dneh.  

 

Ko sva končno prišla do mesta, se je začela 

pot po neskončni aveniji. Ravna 

štiripasovnica s kolesarsko stezo na vsaki 

strani je tekla vsaj osem kilometrov proti 

centru. Vozila in vozila sva se ter se 

spraševala, kje so slavna berlinska 

brandenburška vrata. Počasi sva prišla do 

bližine centra. Vprašala sva mlajši par, ki je 

ravno tako kolesaril po isti poti. Potem, ko 

sta nama povedala, da sva na pravi poti, se 

je izkazalo, da sta Šveda oziroma mladenič 

je bil pol Šved pol pa Srb. Lani je preživel 

nekaj mesecev v Srbiji, sedaj pa sta se 

odpravila s kolesom proti Švedski. Vmes 

sta se ustavila tudi v Sloveniji, kjer sta 

nekaj tednov opravljala priložnostna dela. 

Na poti do Salzburga mu je oteklo koleno 

in tako sta do Berlina prišla z avtobusom. 

Sedaj bosta nekaj časa tu. Ona je zvenela 

dokaj razočarano nad Švedsko, češ da 

imajo vse, da ljudje samo delajo, nič ne 

mislijo s svojo glavo in pijejo. Kdo ve, 

morda smo pa ljudje res tako ustvarjeni: 

ko smo materialno preskrbljeni in so 

socialne zadeve urejene, se polenimo in 

mislimo samo na lasten užitek. V 

življenjskih težavah se verjetno več 

naučimo, kot če nam gre vse gladko in če 

za vse poskrbi nekdo drug.  

 

Peljala sva se mimo znanega kipa angela, 

ki kraljuje nad Berlinom, toda ni naju 

zaustavil, saj je bil najin nenapisan cilj pri 

brandenburških vratih. Končno sva se 

začela približevati brandenburškim 

vratom, ko sva videla, da so avenijo že 

nekaj križišč prej, približno dva kilometra 

pred njimi zaprli.  

 



45 

 

Po aveniji so hodili ljudje, oviti v nemške 

zastave, po licih porisani kot Indijanci z 

barvami nemške zastave ... Policist nama 

je povedal, da je nemška nogometna 

reprezentanca prišla domov iz Brazilije in 

da do brandenburških vrat danes po tej 

poti ne bova mogla. Pa sem že mislil, da so 

Nemci pripravili tak sprejem z naju! Malo 

sva se še motovilila okrog in se nato 

obrnila ter odšla po eni od vzporednih ulic 

v smeri brandenburških vrat.  

 

Prišla sva do Reihstaga, starega 

parlamenta, brandenburška vrata pa so 

samo streljaj od tam. Celotno območje je 

bilo zaprto, videla sva ogromno platno in 

slišala vpitje množice, ki je vzklikala 

svetovnim nogometnim prvakom. 

Navdušenje je bilo nepopisno. Je pa 

zvočno kar zelo spominjalo na vzklikanje, 

ki sva ga slišala v nekem filmu, ki je 

prikazoval nemške parade med drugo 

svetovno vojno. Ta asociacija se je obema 

prikradla na misel in ob huronskem 

vzklikanju množic nama je bilo neprijetno. 

No, hvala Bogu, da je vzklikanje tokrat 

veljalo športnim junakom in ne vojnim 

herojem. Nogomet je mnogo boljši način 

boja med narodi kot pa vojna.  

Kakor koli sva še poizkušala, do 

brandenburških vrat danes nisva prišla. 

Nogometaši so bili tokrat močnejši. So le 

svetovni prvaki.  

 

Odpravila sva se do prenočišča mimo 

novega Bundestaga – parlamenta, pred 

katerim je bila cela vrsta velikih 

avtomobilov z lučkami. Ne samo 

nogometaši, tudi Angela naju je prišla 

pozdravit!  

 

Tokrat sva prenočevala v mladinskem 

hotelu v bližini železniške postaje. 

Dejansko je to nekaj med hostlom in 

dijaškim domom. Med stanovalci sva bila 

daleč najstarejša. Večina jih je bila mlajših, 

kot so najini otroci. V njem ni bilo več 

možnosti za kosilo – menza je bila odprta 

samo do dveh –, zato sva se odpravila na 

lov za hrano. Restavracija, ki nama jo je 

svetovala prijazna receptorka in je bila 

blizu ter poceni, se je izkazala bistveno 

dlje, kot sva si predstavljala. Zaznavanje se 

res spremeni, ko si lačen. Bila pa je zelo 

poceni, pravzaprav zastonj, ker je bila 
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zaprta. Mukoma sva se odvlekla nazaj 

proti centru. Šla sva do glavne železniške 

postaje, ki je v impozantni stavbi. Na 

turističnih informacijah sva naivno 

vprašala, kje je kakšna restavracija v 

starem mestnem jedru. Informator naju je 

poslal kar v prvo nadstropje železniške 

postaje. Upoštevala sva njegov nasvet in 

po Curry Wurstu ter dobrem pivu se je 

zaznavanje Berlina hitro spremenilo.  

 

Prijazna natakarica nama je bolj po 

domače razložila, kam naj greva, če želiva 

priti do katere izmed malih restavracij, 

trgovinic ... Z vlakom sva se odpeljala dve 

postaji naprej in se še malo sprehodila po 

mestu. Berlin je res res veliko mesto. 

Stvari so sicer urjene, ampak kamorkoli 

greš, se moraš peljati z vlakom ali 

podzemno ali nadzemno železnico. 

Spoznane dneva: Ko si v mestu, še nisi na 

cilju. 

 

18. dan, sreda, 16. 7. 2014, Berlin  

Danes in tudi naslednje dni sva se šla 

turista. Sicer bi si lahko mislili, da sva bila 

turista že vse dni do danes, toda ne, do 

včerajšnjega dne sva bila popotnika, od 

danes dalje pa sva turista. Popotnik je 

nekaj več, ima cilj in da ga doseže, vlaga 

določen napor. Turist pa se samo 

razgleduje in pohajkuje. Ampak v teh dneh 

sva spoznala, da je biti turist tudi naporno.  

Odločila sva se, da sva kupila karto za 

krožno vožnjo po mestu. Avtobusi so vozili 

vsakih 10 minut, ustavili pa so se na več 

kot desetih znamenitostih. Lahko izstopiš 

in nato nadaljuješ vožnjo z naslednjim. Na 

nekaterih je živo vodenje v obliki vodiča, ki 

komentira, kaj lahko vidiš na levi in desni, 

na drugih pa dobiš slušalke, po katerih 

poslušaš razlago v izbranem jeziku.  

 

Ogledala sva si cerkev, ki je ostala delno 

porušena še po drugi svetovni vojni. 

Pretresljiv spomenik in opomnik k miru in 

razumevanju med narodi. Videla sva sliko 

Marije, ki jo je narisal nemški vojak, ob 

kateri so molili nemški fantje med 

obleganjem Stalingrada. Videla sva križ iz 

žebljev bombardirane cerkve v Coventriju, 

rusko ikona iz Volgograda ... Kakšna 

ironija, vsi so verjeli v istega Boga, obenem 
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pa so se istočasno, ko so molili k temu 

istemu Bogu, med seboj pobijali zaradi 

pokornosti ambicijam svojih vodij.  

 

Pri Chekpoint Charlyju – točki, kjer so 

prehajali med vzhodnim in zahodnim 

delom Berlina, sva izstopila. Tam je v 

razstavi natančno obrazložen potek hladne 

vojne. Gledala sva slike zidu, kako so bežali 

čezenj, kako je prišlo do njegovega zrušenja 

… Videla sva, kako so poskušali nekateri 

uspešno, drugi neuspešno. priti čez ali pod 

njim. Kar nekaj ljudi je ob tem tudi umrlo. 

Res žalostno. Karte je prodajal mlajši moški, 

ki je povedal, da je živel v zahodnem 

Berlinu in da je bil takrat, ko so odprli mejo 

in porušili zid star približno štiri leta. Sicer 

se  ne spominja samega padca zidu, spomni 

pa se svoje mame, ki je jokala in se veselila. 

In da se je kot otrok bal, da se ji je zmešalo. 

To so njegovi spomini na zid.  

 

Šla sva tudi v muzej, kjer je prikazan 

celoten razvoj nacizma v Nemčiji. Nisem 

vedel, da so že leta 1933 imeli 

koncentracijska taborišča za politične 

zapornike. Seveda se je to zelo razširilo v 

medvojnih letih, sploh pa potem, ko so 

reševali t. i. judovsko vprašanje. Nemci so 

jasno povedali, kaj so delali in videla sva 

veliko mladih srednješolcev, ki so v 

skupinah, vodenih šolskih ekskurzijah 

hodili po muzeju. Razstava je na lokaciji 

nekdanje porušene stavbe SS-a in 

Gestapa. Prostorov, kjer se je teror dogajal 

in bil spočet. Sem pa opazil, da so bili sicer 

podatki o pobojih Judov z vsemi 

številkami, vendar ni bilo nobene slike 

shujšanih in iznakaženih trupel iz 

koncentracijskih taborišč. Je to še vedno 

zanikanje ali strah da bi bila resnica 

premočna? 

 

Ko sva odšla jest, sva srečala nekaj ljudi, ki 

so nosili majice z napisom Jews for Jesus. 

Pogovarjala sva se z eno izmed njih. 

Judinja, ki so ji nacisti pobili stare starše, 

pa ne zaradi tega, ker so bili Judje,ampak 

ker so pomagali reševati Jude v Franciji. 

Mama je šele kasneje izvedela, da je 

judovskega rodu in se je povrnila k 

judovski veri. Ona pa verjame, da je Kristus 

mesija, a obenem ostaja judinja z vsemi 

obredi ... Pravi, da je tudi Kristus ostal jud 
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in da ni bil kristjan. Pravzaprav ima prav. 

Povedala nama je tudi, kako težko je prišla 

v Nemčijo, da se je tri leta pripravljala na 

prihod in da je njeno delo tukaj pravzaprav 

dejanje odpuščanja.   

Zvečer sva se utrujena zleknila v ležalne 

stole, ki so jih imeli razpostavljene pred 

restavracijo ob reki Spree. Pivo je kar 

samo teklo in že kmalu zvečer sva se 

odpravila spat nazaj v najino mladinsko 

gostišče.  

 

Spoznanje dneva: Biti turist je bolj 

naporno kot cel dan kolesariti.  

 

19. dan, četrtek 17. 7. 2014, Berlin  

Danes sva se šla nakupovanje ali 

nabiralništvo. Meti je rekla, da bi rada 

nakupila darila za otroke in vnuke. Tako je 

bil dan posvečen temu. Zvečer sva 

nameravala še na orgelski koncert v 

berlinsko katedralo. 

Najprej sva se odpeljala do postaje Zoo in 

nato do KaDeWe – Kaufhof des Westens, 

eno izmed največjih nakupovalnih hiš v 

Berlinu, morda celo v Nemčiji. Začela sva z 

otroškim oddelkom. Vse prestižne in 

znane blagovne znamke z otroškimi 

kolekcijami. Baby Gucci in Prada Kid – to 

sem si sicer izmislil, res pa sem videl 

znamko Hugo Boss za otroke. Videla sva 

otroško oblekico za 500 evrov, kavbojke za 

triletnika za 200 evrov ... Skratka, jasno 

nama je bilo, da tukaj nimava kaj iskati. 

Odpravila sva se ven iz prestižne trgovine v 

sosednje, ki so bile sicer samo malo manj 

prestižne, ampak v njih so bile vsaj 

razprodaje. Prvi nakup je bila usnjena 

jakna zame. Stara je bila res že zelo 

utrujena in ker je bila ta na razprodaji 

znižana z 260 na 99 evrov, je Meti je rekla, 

da bi bil greh, če je ne bi kupil. Grešiti pa 

res ne smem in sem jo ubogal. No, s tem 

sem zaključil z nakupovanjem in začel se je 

lov na majčke za vnuke: Pa ta velikost pa 

druga … Pa kakšno bo imel eden pa kakšno 

bo imel drugi …Zares zahtevno, ko imaš 

toliko vnukov, ampak moja žena to 

obvlada.  

 

Potem pa se je zgodil Desigual. Pojasnilo 

za moški svet – znana blagovna znamka 

dizajnerskih pisanih oblačil predvsem za 
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ženske. Nabiralna akcija je trajala dve uri. 

Vmes sem omagal, saj sem bil že zelo 

utrujen od nabiranja majčk v prejšnjih 

trgovinah. V trgovini je igrala močna 

glasba, klima je bila privita precej na 

močno, tako da me je zeblo. Usedel sem 

se na stol, oblekel razstavljeni dizajnerski 

zgornji del trenirke za 130 evrov in čakal 

Meto, ki je nabirala oblekice za hčerke. K 

sreči so imeli tudi v Desigualu razprodajo, 

tako da me ni preveč skrbelo. In sem 

zaspal kar tam sredi med dizajnerskimi 

oblačili. K sreči me ni nihče zamenjal za 

izložbeno lutko, saj je moj »format« 

drugačen. Lahko pa da sem tudi smrčal in 

so me zato pustili pri miru.  

 

Ko sva zaključila z nakupi (vsaj tako sem 

mislil), sva na zemljevidu poiskala četrt z 

restavracijami. Našla sva indijsko 

restavracijo, ki je bila v bistvu pakistanska. 

To nama je povedal natakar Pakistanec, ki 

je ob tem, ko je stregel, razložil, da ima 

družino, domotožje in da se vsake pol leta 

vrača domov ... Ja, z domotožjem sem se 

že srečal na tej poti, pa čeprav je Slovenija 

bliže Nemčiji kot Pakistan.  

Vračala sva se po delu mesta, ki je bil poln 

butikov in zelo neobičajnih oblačil. 

Poskusil sem pomeriti ene od hlač, vendar 

nikakor niso imeli moje številke. To so bile 

trgovine, namenjene bolj »tankim« 

moškim. Na poti domov sva kupila še 

nekaj uhančkov za hčerke in še eno 

dizajnersko obleko za Meto. Nujen nakup.  

V hotelu ali hostlu sva odložila nakupljena 

darila in se takoj odpravila nazaj proti 

berlinski katedrali na orgelski koncert. 

Meti je pred začetkom poslala fotografijo 

programa najinemu znancu, ki je profesor 

orglanja. Takoj je odgovoril, da je to 

program za sladokusce in da se je pri 

izvajalcu Helmutu Deutschu pred leti sam 

učil orglati. Poslušali smo skladatelje Felixa 

Mendelssohna Bartholdyja, Johana 

Sebastiana Bacha in Juliusa Rübka. Zares 

močna glasba. Za zadnjega komponista 

nisem še nikoli slišal, vendar me je njegovo 

orgelsko delo najbolj presunilo. Možakar 

je umrl zelo mlad, star komaj 24 let. 

Napisal je mogočno sonato na temo 

psalma št. 94, ki jo je organist zaigral 

nazadnje. Težko verjamem, da je lahko 

tako skladbo napisal nekdo, ki je imel 

dobrih dvajset let.  

Domov oziroma do hostla sva se odpravila 

peš po poti ob reki Spree. Na obali je bilo 

veliko restavracij in polno ljudi. Del obale 

je bil rezerviran za odprto plesišče, kjer so 

ljudje plesali salso. V soju luči so se 

desetine plesalcev zvijale kot kaki 

profesionalci, okrog pa je stalo več sto 

ljudi, ki smo plesalce opazovali. Toliko 
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pozitivne energije in nasmehov na tej poti 

še nisem videl. Bila sva navdušena, čeprav 

ne znava salse in se jim nisva pridružila.  

 

Zvečer ob desetih sva si na steni 

parlamenta ogledala multimedijsko 

predstavo. Na eni strani reke Spree so 

stopnice služile kot tribuna, na drugi pa je 

bila stena parlamenta, na katero so 

projicirali prelivajoče se slike, filme, 

podložene z glasbo in besedilom. Ob 

ogledu razvoja in dogodkov v stavbi 

Reichstaga (parlamenta), smo se popeljali 

skozi razvoj nemške demokracije. Sedela 

sva ob gospe najinih let, s katero sva se 

zapletla v pogovor. Bila je v Berlinu teden 

dni po tem, ko je padel zid. Iz njenih besed 

je še vedno žarelo močno navdušenje nad 

združitvijo obeh Nemčij. Očitno je bila 

delitev zanje res velika travma.  

 

Spoznanje dneva: Nemčija je dala veliko 

skozi in združitev je bila zanje res 

pomembno in močno dejanje. 

 

20. dan, petek, 18. 7. 2014, Berlin – zadnji 

dan turizma 

Danes nama je bil turizem že kar odveč. 

Oba sva si želela domov, vendar imava 

karte za vlak šele jutri in tako morava 

počakati. Ogledala sva si Fernsehturm – TV 

stolp, ki je visok več kot 300 metrov. Na 

višini 205 metrov je razgledna ploščad, do 

katere sva se pripeljala z najhitrejšim 

dvigalom v Evropi.  

 

Dviguje se s hitrostjo šest metrov na 

sekundo, vendar sploh nisva čutila, da gre 

tako hitro. Ko sva stopila na ploščad na 

200 metrih višine, je bil prvi občutek, kot 

bi se vse malo gugalo levo in desno. 

Vendar je občutek k sreči hitro izginil. 

Spraševal sem se, kako mora biti tu gori, 

ko piha veter. Ko sva prišla dol, sva imela v 
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nogah zopet čuden občutek. Preden sva 

vstopila v dvigalo, so naju pregledali kot 

pred vstopom v letalo. Iz žepa sem moral 

oddati švicarski nožek, ki sem ga seveda 

nato dobil nazaj. Ko mi je varnostnik vračal 

nožek, sem videl sem, da je imel v omari 

celo zbirko švicarskih nožkov od 

obiskovalcev.  

Ogledala sva si še muzej nemške 

zgodovine. Stavba je bila zelo velika in 

nisva si vsega natančno ogledala. Najbolj 

zanimiv je bil zemljevid ali ekran, na 

katerem je bilo prikazano, kako so se 

spreminjale meje evropskih držav in tudi 

nemške od leta 400 pred Kristusom do 

danes. Videla sva Napoleonov klobuk in 

sabljo, ki jo je nosil v bitki pri Waterlooju. 

Menda ju je pustil v kočiji, ko je bežal pred 

Britanci. Potem so ju našli in sedaj so vsi ti 

znaki moči v muzeju.  

 

Srečala sva tudi Lenina pa Marxa in 

Engelsa. Tu so sedaj to zgodovinski 

eksponati v muzeju in nimajo več Leninove 

ali Marxove  ulice.  Morda se lahko kaj 

naučimo od njih.  

 

Zvečer sva vso prtljago, ki se je v zadnjih 

dneh kar precej povečala, spakirala v 

kolesarske torbe in se že kmalu odpravila 

spat, saj naju je naslednji dan čakalo dolgo 

in naporno potovanje.  

Spoznanje dneva: Nič človeškega ni večno, 

ne meje ne cesarji. Le kaj bo z 

Fernsehturnom, ko se bo podrl? Meti pravi, 

da bo takrat Evropa puščava. Res je samo 

vprašanje časa, kdaj se bodo tudi meje, ki 

sva jih videla v muzeju na zadnji sliki 

oziroma te, ki veljajo sedaj, spremenile. In 

kako? Do sedaj so se vse spreminjale 

nasilno, z vojnami ter krvjo in vsaka 

sprememba je za seboj pustila ruševine. 

Verjamem, da smo se kaj naučili. Upam, 

da naslednje spremembe ne bodo tako 

krute, ampak bolj konstruktivne. Tako kot 

je bila zadnja sprememba nemške meje, ko 

je bila edina ruševina zid, ki so ga porušili 

na meji med vzhodnim in zahodnim 

Berlinom. 
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21. dan, sobota 19. 7. 2014, Berlin–

München z vlakom 

To je bil najtežji dan najine poti. Ponovno. 

Karto za vlak sva kupila že na prvi tretjini 

poti. Ker ni bilo direktnega prevoza z 

možnostjo prevoza koles, sva imela karto 

za prevoz do Münchna za soboto s štirimi 

prestopanji in nato v nedeljo iz Münchna 

do Celovca.  

 

V soboto sva imela prvi vlak ob 7:15 

zjutraj. Že več kot pol ure pred 

načrtovanim odhodom sva bila na 

železniški postaji. Postaja je imela štiri 

nadstropja in perone v kleti, vmes pa sva 

se vozila s sistemom dvigal. Na začetku je 

bilo za nekoga, ki ne zna nemško in se vozi 

po železniški postaji z ležečim kolesom, 

videti zapleteno. Vendar sva brez težav 

takoj našla najin peron in čakala na vlak. 

Toda že zjutraj je sledilo prvo 

presenečenje. Nekaj minut pred 

načrtovanim odhodom vlaka, se je brez 

kakršnega koli pojasnila pojavilo obvestilo, 

da je danes ta vlak odpovedan. Kaj sedaj? 

Vsi najini nadaljnji prevozi so bili vezani 

nanj. Na informacijah nama je vljudna 

gospa hitro našla nadomestno pot s 

šestimi vlaki in petimi prestopanji. No, če 

sva prvotno načrtovala pet prestopanj, 

eno več ne bo tako hudo. Na naslednji vlak 

sva morala čakati dve uri, toda bilo nama 

je dokaj vseeno, saj je bil najin cilj, da bi do 

večera prišla v München.  

 

Vsi nemški regionalni vlaki imajo tudi 

poseben prostor za kolesa ali pa celo 

posebne vagone zanje. So pa seveda 

razlike med njimi. V nekatere vagone se 

tudi z ležečim kolesom lahko skoraj 

zapeljemo. Na druge vlake pa sem moral 

prenesti kolo skozi zelo tesna vrata s 

stopnicami, kamor bi bilo še z navadnim 

kolesom težko priplezati. Potem se je 

začela pot od vlaka do vlaka, od perona do 

perona. Na nekaterih postajah sva imela 

več kot dovolj časa za prestop, na drugih 

pa samo po petnajst minut. Najbolj naju je 

skrbelo, kako bova prešla z enega na drug 

peron. Praviloma vodi pot  po stopnicah 

dol ali gor, po hodniku levo ali desno in 

nato zopet gor ali dol. Po dveh ali treh 

prestopih sva se že tako izurila, da sva tudi 

na bolj oddaljen peron prišla v desetih 

minutah. Rutina je bila sledeča: jaz kolesi z 

vlaka, Meta torbe z vlaka, torbe na kolesi, 

odpeljeva se do stopnic, torbe dol, Meta 

nese torbe po stopnicah, jaz prenesem 

kolesi po stopnicah, torbe na kolesi, 

odpeljeva se do pravega perona, torbe 

dol, Meta torbe po stopnicah, jaz kolesa 

po stopnicah, če vlaka še ni, se oddahneva 

in počakava, če vlak že stoji na peronu, 
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poiščeva vagon za kolesa, jaz stlačim kolesi 

v vlak, Meta pa prinese torbe. Ja, prav ste 

prebrali, res sem napisal stlačim kolesa v 

vlak. Na nekaterih vlakih je bilo to res 

videti tako, da je bilo kolesa treba kar 

malo potisniti. Ker je bil vikend in vrhunec 

poletja, seveda nisva bila edina kolesarja 

na vlakih. Žal so mnogi kolesarji dajali 

kolesa na vlak tako, da so svoje kolo 

pripeljali na vagon in se ustavili, ne glede 

na to, da je bilo za njim še nekaj 

kolesarjev. »Samo, da je moje kolo na 

vlaku, ostali me pa ne zanimate.« No, 

večkrat sem prevzel vlogo reditelja ali 

premetovalca koles, ker drugače 

preprosto ne bi prišla na vlak s svojima 

kolesoma.  

 

Tudi pot je bila zanimiva. V vagonih sva 

opazovala ljudi in malo tudi komentirala, 

saj naju ni nihče razumel. Na enega od 

vlakov je prišla gruča desetih že sredi 

sobotnega dopoldneva pijanih nemških 

navijačev. Ne vem, ali so bili pijani še od 

nemške zmage na svetovnem prvenstvu ali 

so se nacejali že vnaprej v smislu 

kondicijskih priprav za naslednje 

prvenstvo. Bili so glasni, razburjali so se, 

ker ni bilo dovolj širokega prehoda zaradi 

množice koles, peli so (če se temu lahko 

tako reče) in si z razbijanjem po stenah 

vagona dajali ritem. Zadeva pa je postala 

zelo neprijetna, ko je na eni od postaj 

vstopil mlajši temnopolti moški. Takoj, ko 

sem ga videl, sem si mislil, da bi bilo bolje, 

da ne bi šel v tisti del vagona, kjer so bili 

nemški navijači. Toda zavil je ravno tja. 

Niso ga pustili skozi in poslali so ga nazaj v 

naš kolesarski del vagona. Možakar se je 

razburjal, vendar je bil očitno dovolj 

pameten ali pa prestrašen, da ni več rinil 

naprej. Mislil sem si, da bo sedaj mir, a 

sem se zelo zmotil. Možakar je potegnil 

telefon in poklical policijo. V polomljeni 

nemščini je poskušal razložiti, kaj se mu je 

zgodilo in nekako je pojasnil, na katerem 

vlaku je in kam se pelje ter zahteval, da ga 

na peronu čakajo policisti. Potem pa je 

začel prav siliti v tisti del vagona, kjer so 

razgrajali pijani navijači. Ostali nenavijaški 

potniki smo ga nekako uspeli zamotiti z 

vprašanji, od kod prihaja, kaj dela … 

Ugotovili smo, da je pakistanski 

priseljenec, da dela v delavnici, plačuje 

davke v Nemčiji in da se ne bo pustil tako 

nadlegovati. Seveda ga lahko razumem, saj 

so bili pijani navijači res nadležni – sicer 

samo besedno, nikomur niso ničesar 

fizično prizadejali, pa vendar ni bilo prav, 

da so ga zasramovali. Nekaj minut pred 

prihodom na postajo, ko smo mislili, da se 

je situacija že umirila, pa je suhi in drobni 

Pakistanec s tal pobral pivsko steklenico in 

jo razbil ob vratih. Z njo je začel groziti 

desetim, za glavo večjim in pijanim 

nemškim razgrajačem. Nekako smo ga 

odvlekli proč od njih in dva nemška mladca 

iz »kolesarskega oddelka« sta se 

pregovarjala in mirila pijane navijače toliko 

časa, dokler nismo prišli na železniško 

postajo. Na njej so izstopili vsak na svojem 

koncu vagona in se v trenutku porazgubili. 

Dve minuti zatem, ko sva midva še vedno 
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raztovarjala svoji kolesi, sta prišla dva 

policista in si ogledovala, kaj se je zgodilo. 

Žal prepozno, da bi karkoli storila. V 

zadovoljstvo mi je bilo vsaj to, da smo 

uspeli preprečiti pretep na vlaku.  

Kot pravi pregovor: »Konec dober, vse 

dobro«. V eni od naslednjih etap sva zopet 

naletela na pijane mladeniče, vendar 

tokrat bolj miroljubne. Eden od njih je bil 

na vozičku, mlad fant, star morda dvajset 

let, z dvema pivoma v naročju in dvema 

ravno tako nacejenima kolegoma v 

vagonu. Ker je bil na vozičku, je bil v istem 

vagonu kot kolesarji. Kar nekaj 

pregovarjanja je bilo potrebnega, da smo 

uskladili prostorske potrebe treh poljskih 

kolesarjev in dveh slovenskih ležečkov s 

potrebami pijanega invalida in njegovih 

zelo zaščitniških, vendar žal pijanih 

kolegov. Jasno mi je bilo, da ga je strah, 

kako bo lahko prišel ven, ali bo dovolj 

prostora. Takoj sem ga v svoji skromni 

nemščini pomiril, da bomo vse naredili, da 

bo dovolj prostora zanj. Ker so videli, da 

mislim resno, so se hitro pomirili in nato v 

polomljeni angleščini navezali glasen stik z 

mladimi poljskimi kolesarji.  

Malo naju je zvijalo pred zadnjim 

prestopom, ker je vlak zamujal več kot pet 

minut, časa pa sva že po voznem redu 

imela samo petnajst minut. Najin rekord s 

perona na peron je bil deset minut. Se bo 

pač treba potruditi, sva si mislila. Ko smo 

prispeli na postajo, sva ugotovila, da ima 

najin današnji zadnji vlak več kot uro 

zamude in je bilo več kot dovolj časa za 

prestop. Tako sva prvič uporabila dvigala. 

Do sedaj jih nisva, ker so preprosto 

prepočasna in prepolna. Peš je šlo veliko 

hitreje. Posledica tega je bil boleč hrbet 

zvečer, vendar se nisem preveč pritoževal, 

saj sem bil vesel, da sva uspešno 

pretovorila najina tricikla.  

 

Uspešno sva našla vnaprej rezerviran 

hotel, ki je bil najdražji na celotni poti. 

Želela sva si oddahniti po naporni poti, 

pretovarjanju koles, pijanih navijačih …, 

vendar še ni bilo konec dogodivščin. V 

recepciji so imeli težave s ključem najine 

sobe in tako sva se, še preden sva šla v 

sobo, usedla v hotelsko restavracijo k 

večerji. Želel sem si umiti roke, zato sem 

odšel na stranišče. Bil sem v umivalnici, 

pogledal sem naokrog - marmor, svečniki, 

brisačke, rože … Skratka bila je res lepa 

umivalnica. Vendar nekaj ni bilo v redu. 

Tako čudno je dišalo. Pravzaprav ni dišalo, 

smrdelo je. Takoj sem si umil roke, vmes 

pa sem si ogledoval, kaj bi lahko tako 

smrdelo. Našel nisem nič takega. Nato 

sem stopil skozi naslednja vrata še do 

pisoarjev in skozi odprta vrata enega od 

stranišč videl, da je nekdo imel res veliko 

nujo, ki mu je predhodno ušla tudi po tleh 

stranišča. Ubogi človek, sem si mislil. Ko pa 

sem prišel nazaj v umivalnico, sem z grozo 

ugotovil, zakaj že prej nisem opazil vzroka 

čudnega vonja v umivalnici. Ker sem stal 

na njem! Ko sem si ob vstopu umival roke, 

sem namreč stopil na kupček, ki je 

nekomu ušel, še preden ga je uspel 
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prinesti do stranišča. Že kot otroku se mi 

je najbolj gnusilo, ko sem kdaj stopil v pasji 

drek, to pa je šlo čez mero. Z odporom 

sem nekako umil čevlje, si zdrgnil roke in 

nato povedal natakarju za dišeče tihožitje, 

ki ga je čakalo v stranišču.  

Povedal sem tudi Meti, ki se je tako 

smejala, da skoraj ni mogla do sape. Nisem 

razumel, kaj je tako smešno. No, čez čas se 

je tudi meni zadeva začela zdeti smešna. 

Meti me je še cel večer zafrkavala na ta 

račun, a sva se oba smejala. Sam sicer ne 

vem, zakaj, morda sem se samo nalezel 

njenega smeha. Vsekakor pa je bilo to, da 

sem se sam sebi smejal, mnogo bolje, kot 

da bi se cel večer jezil na hotel, 

nesrečneža, ki mu je ušlo in je pomazal 

stranišče, na ženo, ki se ji je zdelo to tako 

strašno smešno, ali pa nase, ker sem stopil 

v drek.  

Spoznanje dneva: Tudi če stopiš v drek, to 

ni najhujše, če se temu lahko dobro 

nasmejiš.  

 

22. dan, nedelja 20. 7. 2014, München–

Celovec–Kranj 

Pot do Celovca je bila bistveno manj 

stresna kot pot prejšnjega dne. Malo je 

bilo zahtevno, ker je bil tokratni vlak 

mednarodni in je imel zelo majhen prostor 

za kolesa. Tako sem ju moral, preden sem 

ju dal na vagon, razstaviti, da sem ju sploh 

lahko prinesel skozi vrata. Na vlaku sva 

nato celo ugotovila, da bi se morda lahko 

celo peljala do Kranja, saj se je del 

kompozicije v Beljaku odcepil in se 

odpeljal proti Zagrebu. Toda logistika z 

najinimi kolesi in kartami naju je 

prepričala, da sva ostala kar pri prvotnem 

načrtu.  

 

Pot je bila mirna. Med potjo sva si 

privoščila dobro kosilo, ki ga je Meti kupila 

na železniški postaji v Muenchnu: pečena 

svinjska rebrca, polpetki, kozarec vina … 

Skratka, počasi sva zaokroževala najino 

pot. Na postaji v Celovcu naju je že čakal 

prijatelj Bojan, ki naju je prišel iskat z 

avtom.  

 

Ker je bil Celovec zadnja postaja, smo 

lahko počasi razložili ter nato zopet naložili 
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kolesi in prtljago. Popolno nasprotje 

včerajšnjemu peronskemu fitnesu.  

Doma naju je čez celo jedilnico pozdravil 

papirnat napis »dobrodošla doma«. 

Najmlajša hči Iza nama je napolnila 

hladilnik s pršutom, olivami in sirom, na 

mizi pa naju je čakal na roko napisan 

menu. Lepše in bolj okusne dobrodošlice si 

res ne bi mogla želeti! Iza hvala ti! 

 

Spoznanje poti:  

Pot je bila dolga. Dvaindvajset dni po 

Nemčiji, vožnja po urejenih kolesarskih 

stezah s pomočjo satelitske navigacije in 

prenočevanje v naprej rezerviranih 

gostiščih res ni višek avanturizma. Ne da 

se primerjati s potjo okrog sveta ali 

prečenjem Himalaje s kolesom. Vendar 

ima tudi taka pot svoje izzive. Kar 

nekajkrat sva se spraševala, zakaj to 

počneva.  

 

Še posebno takrat, ko sva mukoma 

poganjala kolesi v katerega od strmih 

makadamski bregov. Začuda se mi 

vprašanje nikoli, vendar res nikoli ni 

pojavilo med katerim od dolgih spustov, ko 

sem kot strela drvel po lepem asfaltnem 

klancu. Morda je že tu del odgovora. 

Morda je del odgovora še v tem, da se mi 

vprašanje nikoli ni pojavilo, ko sem 

občudoval neskončne gričke in doline, 

polne pšeničnih polj, posajenih z orjaškimi 

vetrnicami. Ko sva se vozila po 

kilometrskih gozdovih, ki so bili gosto 

zasajenimi z bori. Ko sva se sprehajala po 

čudovitih srednjeveških mestih. Ko sva 

občudovala reke, ob katerih je tekla 

kolesarska pot. Resnici na ljubo: Gozdovi 

so bili včasih malo mučni, sploh v tistem 

delu, ko je šla pot gor in dol, ko sem ob 

vsakem spustu vedel, da bom moral 

ponovno nazaj v breg.  

 

Spoznala sva kar nekaj ljudi. Skoraj vsa 

srečanja so bila prijetna in pozitivna. 

Čeprav nisva pretirano iskala stikov z 

drugimi, saj imava oba tako delo, da sva 

ob nastopu dopustov pogosto zelo 

zasičena s premnogimi in tudi zelo 

intenzivnimi stiki. Pa vendar je bil vsak stik 

novo doživetje, novo spoznanje drugačne 

človeške dežele.  



57 

 

Tudi med nama je bilo na tej poti marsikaj. 

Od tega, da sva se imela zelo lepo in bila 

prijazna, zabavna in ljubeča, pa do tega, 

da je bilo kar nekaj trenj. Meti mi je vmes 

večkrat rekla: »Če ne bi imela že vnaprej 

kupljene vozovnice, bi šla kar domov.« Če 

bova še kdaj delala take kolesarske 

podvige, bodo zagotovo v krajših etapah in 

ne tri tedne skupaj. Upoštevati moram pač 

faktor Metinega domotožja. Slišal sem tudi 

to, da nikoli več ne bo šla z menoj na tako 

pot, da mi do Skagna sploh ne obljubi 

svoje udeležbe, da grem lahko sam, ampak 

z njo pa ne … Ja, moj cilj je, da bi nekoč s 

kolesi prišla do Skagna, skrajne severne 

točke Danske, kjer se stikata Severno in 

Baltiško morje, in da bi to pot s kolesi 

povezala do ali od Jadranskega morja.  

 

Zakaj si želim, pravzaprav ne znam 

razložiti. Nekje sem prebral, da je nek 

alpinist na vprašanje, zakaj je splezal na 

goro, odgovoril s preprostim odgovorom, 

da zato, ker gora pač tam je in da je 

splezal nanjo. Ta pot je na nek način res 

načela mojo motivacijo za uresničitev 

mojega cilja. Pot je lepa, vendar še zdaleč 

ne tako, kot so mnoge poti po Avstriji ali 

južni Nemčiji, sploh pa ne, kot so lepe 

mnoge poti po Sloveniji. Tako iskanje 

naravnih lepot zagotovo ni glavni razlog za 

pot. Kaj pa je? Mislim, da je glavni razlog 

občutek uspeha, da sem nekaj naredil, kar 

ni bilo kar mimogrede. Prevozila sva več 

kot 900 kilometrov, vsak dan posebej se je 

bilo treba usesti na kolo in pognati pedala.  

Meti se mi je na koncu poti in potem še 

večkrat v dneh po povratku domov 

zahvalila, da sva šla na to pot oziroma kot 

ona reče, da sem jo spravil na to pot. 

Zakaj? Občutek uspeha, moči, vztrajnosti 

in premagovanja naporov. To, da zmorem 

storiti, kar si zadam, tudi nekaj šteje. 

Vseeno pa bom morda moral malce 

spremeniti svoje cilje.  

Bo pot, ki naju še čaka od Berlina do 

Kopenhagna zadosti? Potem bova imela 

povezavo od Kranja do Kopenhagna. No, 

od Kranja do Jadrana bova zagotovo še 

šla. Narejena bo povezava Jadran–

Kopenhagen. Ko bova tam, se bova pa 

ponovno odločila.  

 

In tudi o tem boste lahko brali.  


