…na obzoru vystupovala oblaka tmavého dýmu a to
v několika jakoby nahnutých trychtýřích. Před ním se vinula cesta
směřující k těmto pekelným výhním obklopená stánky plnými a
skoro přetékajícími cizokrajným zbožím, kdy za sebou cítil přítomnost brány v čínském architektonickém stylu a hradeb, na kterých
se tyčily stúpy ve stylu indickém…tedy dokonalá snová fantasmagorie, kterou teď vnímal denními smysly…
„Kluci,“ skoro zaúpěl Martin, „já mám asi déjàvu!“
„Ty už taky,“ soucitně se podíval na Martina Michal a začal
mu podávat toaletní papír očima hledaje, kam by se s tím svým
problémem měl Martin jako schovat.
„Ne, ty mi asi nerozumíš,“ usmál se Martin, „mě se o tomhle
zdálo.“
„A je to zase tady,“ podrbal se za uchem Petr, „stejně jako ve
Skotsku! Zase ty jeho snové představy!“

Improvizované tržiště za východní bránou kláštera Erdenedzú

Rozloučili jsme se s klášterním komplexem Erdenedzú,
ale Michal pořád mumlal, že musíme vidět ještě jednu věc, ale
stále nevěděl, jak to říct našemu řidiči, protože to, co chtěl, abychom viděli, bylo přeci jenom žinantní.
„Co že to chce Michal vidět?“ otočil se Martin ze svého předního sedadla na Petra, který seděl za ním.
„Něco jako falus,“ řekl Petr, který se Michalovým požadavkem náramně bavil.
Než jsme ale se stačili uvelebit, náš řidič zastavil džíp a řekl
jen jedno slovo:
„Зураг!“ což pro nás znělo něco jako: „Crk!“
My nechápavě zírali, nejdříve na něj, pak na sebe, abychom
se ujistili, že to není rusky, což bychom mohli pochytit a porozumět onomu pobídnutí či návrhu, ale že to je mongolsky.
A řidič nepřestával:
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„Зураг!“ a k očím si dal obě ruce a naznačoval, že fotografuje.
„Asi si máme něco vyfotografovat,“ hlesl Michal.
„Фотографировать?“ pokusil se o potvrzení v ruštině Martin.
„Да!“ rozzářily se našemu řidiči oči. A rukou pokynul směrem, kam bychom jako měli jít a tam pořídit onu fotografii.
„Ty vole!“ zařval Michal na celé orchonské údolí, když došel
k ukazovanému místu, „je tady!“
Několik minut jízdy od kláštera jsme tedy mohli patřit na falický kámen, který je viditelný i z hlavní ulánbátarské silnice, jeden
kilometr od Charchorinu.
Jak název napovídá, a jak je patrno
z pořízených fotografií,
jedná se o velký kámen
ve tvaru falu, který měl sloužit jako varování mnichům před kontaktem se ženami.
Podle legendy kámen představuje penis záletného mnicha,
který byl za to vykastrován.
V současné době je místo často navštěvováno především ženami
toužícími po dětech. Na dobře vyšlapané cestě jsme se neztratili ani
my.
„Tak co,“ škádlil Petr Michala,
„už má dušička pokoj?“
„Jo, má,“ spokojeně odvětil
Michal. „Kluci, to ale znamená, že
se s naším řidičem nejen neztratíme, ale že také neopomineme navštívit všechna důležitá místa, pamětihodnosti a atrakce na naší
cestě.“
„A tohle je důležité místo, pamětihodnost, anebo atrakce?“ podíval se Petr Michalovi do očí.
„Rozhodně atrakce!“ reagoval na to se smíchem Michal.
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