Ob prijaznih ljudeh pozabil na utrujenost
Simon Eržen se je s skoraj polmesečnega kolesarjenja
po Balkanu domov vrnil z novimi izkušnjami
ZMAGO GOMZI
Ko se je novembra leta 2008 podal na
prvo kolesarsko avanturo, je tedaj 32letni Mariborčan Simon Eržen začel
uresničevati dolgoletno željo, da v življenju prekolesari približno 100.000
kilometrov poti, ki bi vodile prek 80
držav. Nekdanji odlični BMX-kolesar,
devetkratni slovenski in dvakratni jugoslovanski prvak, se je projekta, ki ga
je poimenoval Simon Eržen s kolesom
okoli sveta, lotil z vso resnostjo, 18. novembra 2008 zajahal svojega konjička
in se podal na enomesečno kolesarjenje po Novi Zelandiji. "Prekolesaril
sem približno 2000 kilometrov. Izkušnja je bila prijetna, potrdila je moja
pričakovanja in začel sem se pripravljati na nove podobne avanture," se
spominja danes 39-letni Simon Eržen
začetka uresničevanja projekta.
Mariborčan, ki s kolesom prijateljuje že od otroških let, si je zadal nalogo,
da bo projekt uresničeval tako, da
se bo na kolesarsko avanturo podal
enkrat na leto. Po Novi Zelandiji je
kolesaril po več evropskih državah
pa po Japonski, Omanu, Indiji, nazadnje po Balkanu, po nekaterih državah nekdanje Jugoslavije. Do sedaj je v
sklopu projekta prekolesaril približno
16.000 km. "To je v skladu s pričakovanji, kakšno leto sem prekolesaril več,
kot sem nameraval, kakšno tudi manj.
Ne tekmujem z nikomer, le s samim
seboj, s tem tudi spoznavam samega
sebe. Kilometri niso toliko pomembni, bolj pomembne so izkušnje, ki mi
jih ponuja kolesarjenje."

Zobobol, koleno ...
Letos se je Eržen podal do Črnega
morja. Na kolo v Mariboru je sedel
v prvih septembrskih dneh in se po
trinajstih dneh vrnil v štajersko prestolnico. "Do Varne, kjer naj bi bil cilj,
me je čakala približno 1500 km dolga
pot prek Hrvaške, Srbije, Romunije in
Bolgarije. Kolesaril sem predvsem po
označenih kolesarskih poteh. Z družino in prijatelji sem bil povezan preko
telefona ali interneta. Na Hrvaškem
in v Srbiji me je presenetilo zlasti to,
da sem lahko v kateremkoli kafiču, ne
da bi naročil pijačo, brezplačno uporabil internetno povezavo. Med potjo
me je nekaj dni pral dež, v Romuniji
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pa sem imel tudi težave zaradi zobobola. Kljub temu sem kolesaril še dva
dni, nato pa v bolnišnici v Calafatu
poiskal zobozdravnika. Na pregled v
stomatološki urgentni ambulanti sem
čakal približno dvajset minut, zobozdravnica je pri pregledu ugotovila, da
bolečina prihaja iz vnete dlesni okoli
modrostnega zoba, boleče mesto je
dezinficirala, kar je le omililo bolečino. Aparature v ambulanti so bile zelo
zastarele, tudi lučka, s katero mi je
svetila v ustno votlino, je sijala veliko
slabše od čelne svetilke. Ker sem imel
dodatno zavarovanje z asistenco, je
bila storitev brezplačna."
Tokratno kolesarjenje bo Erženu
ostalo v spominu tudi zaradi še ene
nevšečnosti. Začelo ga je boleti koleno.
"Bolečine so bile posledica poškodbe
še iz časov dirkanja z BMX-kolesom.
Bile so signal, da moram nehati. Pri
romunskem mestu Bechet na desnem
bregu Donave ob meji z Bolgarijo, približno 350 km od Varne, sem spoznal, da nisem več zmožen poganjati
kolesa, zato sem se odločil, da pot do
Sofije nadaljujem z vlakom. Toda do
najbližje železniške postaje je bilo približno 60 km, kar je pomenilo, da bom
do nje moral štopati ali se peljati z avtobusom. Bila je nedelja, tovornjakarji
so bili redki, zato sem v eni od bližnjih
vasi čakal na avtobus. Ta je sicer pripeljal, a namesto avtobusa je bil minibus,
na katerega pa nisem mogel naložiti
kolesa. Nekaj časa sem še neuspešno
štopal, a ker sem želel čim prej priti v
Sofijo, sem sedel na kolo in ga poganjal
z le eno nogo. Po približno 35 km mukotrpnega kolesarjenja se je ob meni
ustavil kombi in prijazni voznik me je
zapeljal še približno 30 km do železniške postaje. Od tam sem se z vlakom
peljal do Sofije, nato z avtobusom kolo sem razstavil - do Beograda in
naprej do Maribora."

Na pot se je odpravil z dodobra otovorjenim kolesom. (Osebni arhiv)

Ne le enkrat,
dvainpolkrat
s kolesom
okoli sveta

Gostoljubje na vsakem koraku
Eržen je bil med kolesarjenjem, zlasti
po Srbiji, deležen toliko pozornosti in
gostoljubja, da je včasih ostal odprtih ust. "Z nekaj besedami se tega ne
da opisati. Že to, da mi niti enkrat ni
bilo treba postaviti šotora, dovolj zgovorno kaže, kako toplo so me sprejeli.
Do tedaj neznani ljudje so me vabili na
hrano, mi ponujali streho nad glavo,
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v stanovanju, garaži ali kje drugje.
Ob njih sem pozabil na utrujenost.
Veliko smo se tudi pogovarjali, oni so
bili veseli, da so zvedeli kaj novega o
Sloveniji, jaz o Srbiji, predvsem pa o
pokrajinah, po katerih me je vodila
kolesarska pot. Večjih jezikovnih pregrad ni bilo. Povsem drugače je bilo v
Romuniji, tam sem le redko naletel na

sogovornika, ki je obvladal angleščino
ali nemščino."
Kolo in prtljaga, s katerima je potoval Eržen, sta tehtala skupno približno
45 kg. Med prtljago je imel tudi vegansko hrano. "Ob hrani iz nahrbtnika sem jedel veliko sadja, ki ga je bilo
v času mojega kolesarjenja v izobilju.
Ljudje, ki sem jih srečeval med potjo
ali pri njih prespal, so mi ponujali različno hrano, predvsem meso, ki ga je
v državah, prek katerih sem kolesaril,
prav tako v izobilju. A sem se mu kot
vegan odrekel. Ko sem bil gost ene od
preprostih kmečkih družin v Džerdapu, sta me gostitelja, mož in žena, pregovorila, da sem pil sveže kozje mleko
in sirotko. Da sem zaužil nekaj, kar je
v nasprotju z veganstvom, ne jemljem
kot prekršek, kajti v življenju se marsikdaj zgodi kaj nepredvidljivega."
Doživljajev, ki so spremljali Eržena
na poti po Romuniji, je bilo za zvrhan
koš, nekaterih se bo še dolgo spominjal. "Na cestah in ob njih sem opazil
veliko klateških psov, med njimi so

bili tudi napadalni, vsi pa so delovali prestrašeno zaradi nenehnega boja
za preživetje. Ko so lačni, so lahko zelo
nevarni. Kolesarjenje mimo njih ali v
njihovi bližini je tvegano, o čemer sem
se prepričal, ko so se z odprtimi gobci,
kazajoč zobe in ob glasnem renčanju
zapodili za menoj. Ko smo me dohiteli, sem v bojazni, da mi kateri od njih
svojih zob ne bi zarinil v meča ali da
bi zaradi njihove vsiljivosti padel s
kolesa, sestopil in pot nekaj časa nadaljeval peš. Poteza je bila modra, kajti
počasi sem se jih otresel in spet nadaljeval vožnjo. V Romuniji sem kolesaril večidel po glavnih cestah, te so bile
polne tovornjakov, kolesarjenje je bilo
tudi nevarno."
Po trinajstdnevnem kolesarjenju
se je Eržen domov vrnil z novimi izkušnjami. "Po poti sem srečaval zanimive ljudi, pogovor z njimi je bogatil
izkušnje. Ne vem še, kam me bo ponesla naslednja kolesarska avantura,
morda v Južno Ameriko, ki se mi zdi
zelo privlačna."
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Oven (21. 3.-20. 4.)

RAKVICA

Zaupali se boste človeku, za
katerega veste, da vam je naklonjen z vsem srcem.

VEČJA
GMOTA
PLUTONITA

Lev (23. 7.-23. 8.)

Odpovejte se neki ugodnosti in
kmalu se bo pokazalo, da vam
bo uspelo nekaj, kar bo vredno
dvakrat več.

Strelec (23. 11.-21. 12.)

Ne stavite stare in preizkušene zveze na kocko samo
zaradi trenutne radovednosti
in privlačnega prijatelja.
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REŠITEV PREJŠNJE KRIŽANKE - Vodoravno: smetana, pemikan, osip, VD, Maribor, Mira,
oje, fan, ton, skuter, biro, tar, karitas, oslo, vzreja, Itačan, atom, kanape, Čena.

Vaša večja uveljavitev bo predvsem posledica trdega dela,
seveda pa ne smete zanemariti pomoči prijateljev.

Devica (24. 8.-22. 9.)

Preveč ste obljubili, sedaj pa
vam zmanjkuje časa in še česa
drugega.

Dvojčka (22. 5.-21. 6.)

Tehtnica (23. 9.-23. 10.)

Tisto, kar se vam mota po
glavi, bi bilo sicer idealno, a
le ob predpostavki, da bo za
stvar tudi vaš partner.

Preveč ste se navadili na svobodno življenje, da bi se sedaj
pustili podjarmiti, pa čeprav
se vam zdi, da je ta jarem prav
prijeten.

Rak (22. 6.-22. 7.)

Ne verjemite prijateljem, ki
vas hočejo odvrniti od sedanjega načina življenja in vas
imeti samo zase.

Škorpijon (24. 10.-22. 11.)

Opletanje z jezikom vas bo
pripeljalo v dokaj nenavadno
situacijo, ki pa jo boste hitro izkoristili sebi v prid.

Kozorog (22. 12.-20. 1.)

Zavisten prijatelj vam bo poskušal škodovati, a bo na
koncu sam potegnil kratko.

Vodnar (21. 1.-18. 2.)

Nekdo vam bo sicer delil nasvete, vendar pa ravnajte raje
po svoji glavi.

Ribi (19. 2.-20. 3.)

Presenečeni boste nad nenadnim interesom nekdanjega
oboževalca, vendar pa mu ne
smete zaupati.

