„Jeśli o mnie chodzi, podróŜuję nie po to, by gdzieś dotrzeć, ale
by wędrować. PodróŜuję dla samego podróŜowania. Sednem
sprawy jest być w drodze.”
[Robert Louis Stevenson]

Miała być Prowansja. Znajomi proponują, Ŝe zakładamy bazę, z której potem
wyruszamy na codzienne tury po okolicy. Niby fajnie, wszyscy zachwycają się
Prowansją, księgarnie zalane wspomnieniami tych urzeczonych i zakochanych, tych
co powracają albo zostają juŜ do końca Ŝycia. Tylko póki co, jakoś nie mam ochoty
do nich dołączyć. MoŜe kiedyś, „when I’m 64". Po roku stabilnego,
uporządkowanego Ŝycia wakacje musza być inne, potrzebuję trudniejszych wyzwań,
mocniejszych wraŜeń, odmiennych widoków. MoŜe Turcja? Da się dojechać i wrócić
z Gdańska w trzy tygodnie, egzotycznie będzie, kraj bez wątpienia ciekawy. A jakby
w drugą stronę? Afryka? Mmmmm, to juŜ coś, jeszcze nigdy nie byłam w Afryce!
Sprawdzam w Internecie, gdzie moŜna wjechać bez wizy. Jest! Maroko! W trzy
tygodnie zrobimy bez problemu, nie ma nic prostszego: tydzień w jedna stronę,
tydzień na miejscu i tydzień na powrót. Znajomi na szczęście odpuszczają Prowansję,
więc będzie nas czwórka: Alina z Jurkiem na Suzuki Intruder 1500 (mieszkają w
Aachen, więc my musimy do nich jeszcze dojechać), Maciek na Suzuki Intruder
VZ800, no i ja, jakŜeby inaczej, teŜ na Suzuki, tyle Ŝe Bandit 650.
I tak znaleźliśmy się z Maćkiem na promie Finnlines z Helsinek do Travemunde. Super
połączenie: w piątek jeszcze praca, potem kulbaczenie maszyn, skok do Gdyni i juŜ
radośnie popijamy na pokładzie piwko, przezornie zakupione jeszcze w Gdyni przy
okazji ostatniego w kraju tankowania. A Ŝe nasze wypchane kufry nie pomieściły tyle
Leszków, ile byśmy chcieli (i mogli), wyruszamy na zwiedzanie promu, wspominając z
rozrzewnieniem naszą ubiegłoroczną (moja pierwszą, zaraz po zrobieniu
motocyklowego prawka) turę do Chorwacji, kiedy noc na promie z Bari do
Dubrownika spędziliśmy na podłodze, a o kolacji mogliśmy jedynie pomarzyć, bo
restaurację zamknęli zaraz po odcumowaniu promu. Tu o czymś takim nie ma mowy,
pełna kultura, porządek, cisza i spokój. Kabinę obowiązkowo trzeba mieć wykupioną
(motorki w ramach promocji jadą gratis), restauracja otwarta jeszcze na wysokości
Helu, ceny teŜ jak najbardziej słuszne i europejskie. Odpuszczamy więc kolację
(mamy domowe kanapki - aleŜ jesteśmy przezorni!) i zakotwiczamy przy barze. Nie
na długo niestety: o 23:00 czasu północnoeuropejskiego (czyli naszej 22:00)
stanowcza i nieubłagana barmanka przerywa wiązankę włoskich hitów sprzed lat i
nie zostaje nam nic innego, jak sprawdzić wygodę naszych koi.
Rano wyjeŜdŜając z promu mijamy grupkę Harików, jakieś 6, 7 maszyn na fińskich
numerach, dwa plecaczki z tylnych siedzeń machają do nas przyjaźnie. Jakoś nie
przepadam za Harleyowcami, ale Ci są niesamowici,
średnia wieku 65 lat! A więc moŜna! A ja się martwię,
Ŝe tak mało czasu zostało mi na jazdę. Liczę w
myślach, ile jeszcze. Mam 47 więc z dychę spokojnie.
Ale ta dycha to przeleci Ŝe ani się obejrzę, więc moŜe
by ciut więcej? Nie, lepiej nie być zachłannym, póki
co cieszę się tymi kilometrami co tuŜ przede mną. W
pół godziny jesteśmy w Lubece, robimy krótką przerwę
na spacer po mieście – jest piękne, moŜe kiedyś uda
nam się wpaść na dłuŜej, ale teraz musimy jechać dalej póki jeszcze przyświeca nam
słońce.

Jurek jest z nami cały czas w kontakcie, sprawdza na mapie pogody naszą trasę do
Aachen i przepowiada deszcze po drodze. No i faktycznie, po 200 kilometrach
mamy towarzystwo, czyste dotąd niebo zaczyna zapełniać się chmurami, po 250
wpadamy w taki deszcz, Ŝe musimy się zatrzymać na najbliŜszym parkingu leśnym,
gdzie jedyne, wątpliwe zresztą schronienie, dają rzadko rosnące drzewka. Podobno
nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani motocykliści i niestety wygląda na to, Ŝe do
nich naleŜę. Ja, bo Maciek ma kombinezon jeszcze z czasów, gdy ściągał z Niemiec
swoją szedołkę i pół drogi przejechał w strumieniach deszczu, tyle Ŝe solidarnie nie
wciąga jej na siebie. Ja nic nie ściągałam więc kombinezonu przeciwdeszczowego
nie mam, zresztą jedziemy przecieŜ do Afryki, to niby po co?! Teraz z zazdrością
obcinamy jakiegoś motonitę; zatrzymał się na naszym parkingu, pogmerał w sakwie i
za chwilę wciągał na siebie kombinezon przeciwdeszczowy, ochraniacze na buty,
ochraniacze na rękawice, a my… jak postoimy pod tymi drzewkami jeszcze parę
minut, przemokniemy do suchej nitki. Tamten pojechał, a my wpadamy na genialny
pomysł – tropik!
Rozciągnięty
między
drzewami
daje
idealne
schronienie przed deszczem. Przez jakieś dziesięć minut
bawimy się całą sytuacją, po dwudziestu zaczynamy
nerwowo spoglądać na niebo, po trzydziestu klniemy
na czym świat stoi. Nie ma nic gorszego, niŜ ta
bezczynność i czekanie w momencie, kiedy ma się do
przejechania jeszcze setki kilometrów, a czas traci się
na bezsensowne dreptanie w miejscu. Próbuję
łagodnej perswazji: mamy urlop, trzeba się wyluzować,
trudno – nie dojedziemy dziś, to dojedziemy jutro, nie musimy się spieszyć, mamy w
końcu przed sobą trzy tygodnie, jak nam jeden dzień gdzieś umknie, nic się nie
stanie, przecieŜ mamy urlop, jeśli nie dziś… na szczęście przestaje padać, bo
argumenty okazały się wyjątkowo słabiutkie. Wskakujemy na maszyny, brrr – mokre
wszystko!, jedziemy na najbliŜszą stację, mokre ciuchy zmieniamy na suche i o 21
zbliŜamy się do Aachen. Cudowne uczucie! Ramiona bolą, nadgarstki drętwieją,
nogi jak dwa kołki drewna, pośladki bolą tak, Ŝe nie wiadomo jak usiąść, a do celu
tylko 20 km! I do tego jeszcze jedziemy wprost na zachodzące słońce! Ech, dla
takich chwil warto Ŝyć!
Rano wyruszamy… no tak, chciałabym napisać, Ŝe wyruszamy skoro świt, bo przecieŜ
te tysiące kilometrów do zrobienia, ale niestety… jak to się stało, Ŝe wyjechaliśmy o
14-tej, nie wiem. Niby nie wstaliśmy tak późno, niby potem tylko kawa, śniadanie,
chyba jeszcze jedna kawa, pakowanie… no wyjechaliśmy jak wyjechaliśmy, na
szczęście Belgia tuŜ za rogiem, więc jeden kraj zamieniamy na drugi nawet szybko,
tyle Ŝe potem Jurek włącza swoją Gerdę, zwaną teŜ GPSem, i zaczyna się… najpierw
kieruje nas na jakieś straszliwe peryferie Liege, trasa widokowo bardzo ładna, ale
dlaczego chyba z pięć razy przejeŜdŜamy koło tej samej, wyrzuconej na poboczu
muszli klozetowej, do dziś nie wiem. Nie wiem teŜ jakim
cudem udaje nam się jeszcze tego samego dnia
dojechać do Francji. Noc spędzamy w gospodarstwie
agroturystycznym; towarzystwo międzynarodowe, jest
nawet Marokanka, rozmawiamy przy kolacji o naszej
podróŜy, a ona podpowiada gdzie najlepiej jechać,
gdzie warto się zatrzymać i co zobaczyć. Kończymy
kolację krajową gorzką Ŝołądkową juŜ tylko w
towarzystwie naszej gospodyni – ojciec Niemiec,

matka Francuzka, płynnie mówi trzema językami, przeskakuje z niemieckiego na
angielski i opowiada o miastowych, którzy wyprowadzają się na wieś i im śmierdzi, a
do tego jeszcze kury za głośno gdaczą a krowy ryczą choć nie powinny, bo miastowi
przecieŜ musza się wyspać. Rano stół do śniadania zastawiony kilkunastoma
rodzajami marmolady: marmolada z pomidorów, ze śliwek, z dyni, z fig, z pomidorów
zielonych, z truskawek, z…! Wszystkie domowej roboty i wszystkie pyszne! Ruszamy
napchani marmoladami, przejeŜdŜamy Szampanię, urządzamy piknik na trawniku
przy supermarkecie Intermarche: bagietki, oliwki, sery,
czerwone i białe wino – właściwie cóŜ nam więcej
potrzeba do szczęścia, ktoś rzuca nawet pomysł, Ŝeby
się juŜ stamtąd nie ruszać i spędzić urlop na tym
uroczym parkingu, ale jedziemy dalej. Noc na
kampingu, pod namiotami, przed snem oglądamy
rozgwieŜdŜone niebo, a nad ranem marzniemy tak, Ŝe
w końcu ruszamy w drogę o przyzwoitej porze, czyli
około południa... niestety. Nasz cel: Hiszpania – San
Sebastian. Docieramy juŜ w nocy, ale miasto bawi się w najlepsze, bo to akurat
Święto Św. Sebastiana. Po północy fiesta kończy się sztucznymi ogniami, których
wystrzały brzmią w wąskich ulicach miasta jak odgłosy regularnego
bombardowania! WraŜenie niesamowite! Śpimy w hostelu w centrum miasta,
przyjmuje nas starsze małŜeństwo, przesympatyczni: oboje gadają jak najęci jedno
przez drugie, niezraŜeni tym, Ŝe niewiele z tego co mówią do nas dociera, a do tego
ona przez cały czas chichocze! Rano krótka przejaŜdŜka po mieście, kąpiel w morzu
bo upał i trudno sobie odmówić kąpieli w takim miejscu, i koło 15 ruszamy na
południe przepiękną, górską autostradą, niemal zupełnie pustą. Jak oni to robią?
Ogromy kraj, góry ponad 2 tys. metrów i tysiące kilometrów równych jak stół
autostrad. Czy u nas nie mogłoby… no nie, chyba jednak nie. Zatrzymujemy się na
krótki spacer i kawę w słynnej Pampelunie, stamtąd juz tylko mały skok dzieli nas od
Toledo.
Trudno ominąć Toledo. PołoŜone na wzgórzu
majestatyczne miasto juŜ z daleka robi ogromne
wraŜenie. Wspinamy się do centrum wąską
wybrukowaną ulicą. Ech, jak ja to lubię: stromo i ślisko!
Szczęśliwie mojego Bandita kupiłam od gościa
mojego wzrostu i teraz bez problemy dosięgam
stopami do ziemi, co niewyobraŜalnie wręcz ułatwia
panowanie nad tymi 250 kilogramami Ŝywej często
wagi! Moją poprzednią Suzuką jeździł facet prawie
dwumetrowy, a Ŝe jakoś nikomu nie wpadło do głowy, Ŝe w tych motorach siodełko
moŜna obniŜyć i dostosować do wysokości jeźdźca, męczyłam się trochę próbując
zapanować nad równowagą motocykla. Parę razy skończyło się niepowodzeniem i
chyba został mi mały uraz, ale teraz sama czuję, ze jest lepiej. W niepewnych
sytuacjach opieram po prostu nogi na ziemi i udaje
mi się bez problemu utrzymać motocykl w pionie!
Docieramy więc do centrum, tyle Ŝe tam ruch
kołowy zabroniony więc kierują nas znowu w dół na
parking. Fajnie! W końcu trening robi mistrza!
Postanawiamy
zwiedzić
miasto
elektrycznymi
wagonikami, ale Ŝe zaczynamy nasz pobyt od paelli,
to nie ma juz szans na bilety w takich godzinach,
Ŝebyśmy potem nie musieli stąd wyjeŜdŜać po nocy,

więc wybieramy się na krótki spacer. Tymczasem miasto, zupełnie jak na obrazach El
Greca, zaczyna obrastać chmurami.
Kiedy wyjeŜdŜamy niebo jest juŜ czarne, zatrzymujemy
się więc jakieś 20 kilometrów dalej Ŝeby przeczekać
burzę, która pewnie lada chwila nadejdzie. Miasteczko
z tych moich ulubionych: mały ryneczek z kościołem
pośrodku, wokół dwupiętrowe domeczki, trzy sklepiki
na krzyŜ i knajpa, gdzie dwie trzecie miejscowych
radośnie spędza czas w oparach dymu i straszliwym
rejwachu juŜ od paru godzin, a jedna trzecia dobije do
nich lada chwila. Pytamy barmana o nocleg; hotel
wprawdzie zamknięty, ale tanio moŜna przenocować
kawałek dalej w zajeździe. Idziemy więc z Maćkiem na
wizję lokalną, a Jurek z Aliną zakotwiczają przy barze.
Jurek piwko, dla Aliny prosi o Cuba Libre. Chwila
konsternacji i po paru sekundach barman z radością
woła: A! Ronkonkola! Och, długo ciągnęło się za nami
wspomnienie ronkonkoli…
Kolejnym miastem na naszej trasie jest Ronda,
przepięknie
połoŜona
na
dwóch
wysokich,
przeciwległych wzgórzach, do której prowadzi droga
od której mnie nieomal kręciło się w głowie, bo ile
moŜna wchodzić i wychodzić z winkli, a Jurek, dla
którego wchodzenie i wychodzenie z winkli stanowi
najwidoczniej istotę Ŝycia, skwitował Ŝe konstruktorowi
tej drogi dałby nagrodę za projekt.
Z Rondy juz tylko skok przez Sierra Bermeja - widoki
niemal nie pozwalają na normalną jazdę, trudno
utrzymać głowę prosto, a wzrok skupić na drodze
przed sobą. Bardzo malowniczo, bardzo kręto, no i
bardzo, ale to bardzo gorąco. Widać, Ŝe trasa popularna wśród motocyklistów, co
chwila mijają nas większe i mniejsze grupki jeźdźców, przewaŜnie na ścigaczach.
Docieramy do Algeciras, przystań promowa juŜ blisko, na miejscu sprawdzamy jak, o
której i za ile przedostaniemy się na druga stronę.
Wypada, Ŝe najtaniej i najbardziej korzystnie będzie
przeprawić się do Tangeru i stamtąd wyruszyć na
podbój Maroka.
I tak po przejechaniu ponad 3.000 kilometrów, po 7
dniach podróŜy, znaleźliśmy się na promie płynącym
do Afryki, kierunek Tanger!
Mijamy jeden ze słynnych Słupów Herkulesa, czyli
Skałę Gibraltarską i wypatrujemy po afrykańskiej
stronie drugiego słupa, choć trudno zdecydować się,
które z widocznych z oddali wzgórz ustawił osobiście
Herkules. Przechodzimy Cieśninę Gibraltarską i po ok. 2
godzinach rejsu horyzont przecina
smukła linia
minaretu zakończonego kulistą kopułą, potem
pojawia
się
długi
rząd
nowoczesnych
wysokościowców, budynki medyny wspinające się po
zboczu i w końcu zabudowania portowe.
Przy wyjeździe z promu tłok, harmider, trąbienie,

wszyscy się spieszą, Tir zahacza o wyładowany do granic moŜliwości samochód
osobowy i harmider jeszcze się wzmaga. Posłusznie ustawiamy się w kolejce do
przejścia granicznego, skąd szybko wysupłuje nas oficjel w mundurze i kaŜe wjechać
na pas między stanowiskami. Nie ma mowy! Nie będę wspinać się na metrowy
krawęŜnik! Ustawiam się nieco z boku, w międzyczasie zdąŜyło juŜ nas zahaczyć paru
pośredników oferujących pomoc w odprawie. Dziękujemy i zdajemy się na naszego
mundurowego, przynosi jakieś deklaracje do wypełnienia, wśród nich te
najwaŜniejsze, gdzie wpisujemy nasze środki lokomocji, bez nich nie wyjechalibyśmy
na nich z powrotem. Potem zabiera deklaracje i paszporty i kaŜe czekać. Zjawia się
za chwilę i kaŜe nam iść do biura, Ŝeby coś wyjaśnić, ale natychmiast decyduje, Ŝe
maja iść tylko chłopaki więc z Aliną czekamy, ale wraca Jurek z informacją, Ŝe my
jednak teŜ musimy tam iść, ale za chwilę się okazuje, ze ja nie jestem potrzebna więc
idzie tylko Alina, po chwili wracają wszyscy, bo okazuje się, Ŝe potrzebna byłam
jednak i ja! KrąŜymy tak wte i wewte, w międzyczasie nasz mundurowy na swoje
wyraźne Ŝyczenie dostaje małą gratyfikację za wzorcowe podejście do petenta i
niby wszystko juŜ ok. i załatwione, ale nasze paszporty ciągle tkwią w jego ręku, a on
jakby przestał nas zauwaŜać. Najwyraźniej jego wkład w odprawienie nas był o
wiele większy niŜ otrzymana gratyfikacja i liczy na premię. Nic z tego! Postanawiamy
czekać do oporu, w końcu jak długo moŜe nas tu trzymać! Zresztą, nawet jeśli dłuŜej
niŜ nam się wydaje, to my mamy przecieŜ czas, w końcu jesteśmy na urlopie. Próba
sił trwa jakieś 15 minut, w końcu moŜemy odtrąbić zwycięstwo; paszporty wracają do
nas. PrzejeŜdŜamy przez bramę portu i znowu wpadamy w rejwach podobny temu
przy wyjeździe z promu, tyle Ŝe znacznie zwielokrotniony. Naczytałam się trochę
przed wyjazdem o ruchu na marokańskich drogach, o nieco innym od europejskiego
podejściu do przepisów i zasad i trochę się boję, jak w tym wszystkim się odnajdę. Na
szczęście tuŜ za bramą zapada zbawienna decyzja: stajemy! Musimy zdecydować
co robimy, bo jest nieco późno więc nie ma co jechać dalej, poza tym Tanger wart
jest poznania więc najlepiej będzie znaleźć tu nocleg. Zagłębiamy się z Aliną w
lekturze przewodników, szukamy gdzie najlepiej i najtaniej, choć właściwie ciekawsze
jest Ŝycie, toczące się na ulicy. To chyba pora
wieczornego spaceru, kobiety przechadzają się
małymi grupkami, męŜczyźni siedzą w kawiarnianych
ogródkach, dzieciaki ganiają, uliczni sprzedawcy
wszystkiego usiłują to wszystko wcisnąć wszystkim,
gwar, ruch, pokrzykiwania. Na ławce obok, chyba w
oczekiwaniu na kolejny etap podróŜy, przysiadła
ciemnoskóra para. Wypatrzyłam ich jeszcze na
promie. Przyciągnęła mnie jej głęboko turkusowa
suknia do ziemi zdobiona duŜymi, złotymi wizerunkami Matki Boskiej, cos pięknego!
Towarzyszący jej starszy męŜczyzna wygląda na kaznodzieję, długo zmawiał
modlitwę przed posiłkiem, ksiąŜka którą trzyma w reku to pewnie Pismo Święte.
Tymczasem wraca Jurek; zapuścił się w uliczki medyny i znalazł hotel Continental,
jeden z tych polecanych przez przewodnik. Jest parę kroków od nas, jedyny szkopuł
w tym, Ŝe aby się do niego dostać trzeba się przez tę medynę przedrzeć motorami.
Przejechać wąskimi, co nie jest problemem, ale stromymi i zatłoczonymi do granic
moŜliwości uliczkami. Ech, jak ja lubię te pionowe, śliskie, brukowane albo kamienne
ulice! Jurek patrzy na mnie pytająco, ale co mam robić, przecieŜ tu nie zostanę. Jak
trzeba jechać to jadę. Wciskamy się dosłownie w ludzką ciŜbę, jadę ostatnia, więc
drogę mam utorowana, tyle Ŝe co chwila ktoś usiłuje przejść mi przed kołami,
przejechać przed nosem, zastawić i odgrodzić od reszty. Muszę pilnować, Ŝeby nie
stracić z oczu jadącego przede mną Maćka, muszę pilnować, Ŝeby kogoś nie

potrącić, na cos nie wjechać, o coś albo o kogoś nie zahaczyć i co najwaŜniejsze,
muszę pilnować Ŝeby utrzymać mojego Bandita w pionie. Przy wolnej jeździe, pod
górę, w tych warunkach, nie jest to takie łatwe, ale i nie takie trudne jak się okazuje!
NajwaŜniejsze to jechać pewnie, bo inaczej tłum momentalnie wyczuwa twoją
słabość i przestaje się z tobą liczyć. Nie wolno się gapić na boki, choćby nie wiem jak
kusił kolorowy, egzotyczny tłum, bo wtedy tracisz nad nim kontrolę – jak widzą, Ŝe ty
ich widzisz, robią co chcą. Trzeba udawać, Ŝe nie dostrzegasz nic poza czubkiem
własnego nosa, a wtedy na wszelki wypadek czekają aŜ sobie pojedziesz. Tak
kombinując docieram do parkingu przed naszym hotelem. Okrzyk zwycięstwa i
radość, Ŝe chrzest bojowy zaliczony. A w nagrodę recepcjonista na nasze pytanie
czy to prawda, Ŝe spał tu kiedyś sam Churchill, prowadzi nas do pokoju, który
zajmował: z niewielkiego balkoniku roztacza się piękny widok na zatokę i port, ale
jeszcze piękniej prezentuje się wnętrze z antycznymi, orientalnymi meblami i
ogromnym łoŜem z baldachimem. Mam nawet wraŜenie, Ŝe wciąŜ w tym pokoju
unosi się lekki zapach cygar…
Idziemy na pierwszy w
Maroku tadŜin (ach,
przydałoby się jeszcze
zimne piwo!) i włóczymy
po Medynie.

Brak piwa rekompensujemy sobie po powrocie zakupionymi jeszcze na promie nieco
mocniejszymi substytutami. Siedzimy na niewielkim tarasie, Jurek na chwilę znika, lubi
nocne, samotne spacery, wraca po chwili i prowadzi nas do jednej z hotelowych sal
skąd dochodzą dźwięki arabskiej muzyki. Trzeba zejść w dół po schodach, dalej jest
spora sala, gołe, białe ściany, pod jedną z nich, na podłodze wyłoŜonej dywanami
siedzą rzędem muzycy, grają na tradycyjnych instrumentach, niektórzy wyklaskują
rytm. Sala wypełniona jest męŜczyznami w róŜnym wieku,
my siadamy z boku, na schodach, niepewni czy aby
moŜemy brać udział w tym misterium, tym bardziej Ŝe z
Aliną jesteśmy jedynymi kobietami w tym gronie.
Niepotrzebnie! Podchodzi do nas ubrany w długą
dŜalabiję starszy, nobliwie wyglądający męŜczyzna, w
ręku trzyma srebrną tacę pełną ciasteczek i kolejno nas
nimi częstuje. Prosty, ale jaki piękny w swej wymowie gest!
Zatapiamy się więc w niepokojącej muzyce, dźwięki i rytm
nieomal transowe, nic dziwnego Ŝe co chwilę ktoś z widowni wstaje, zdejmuje buty,
podchodzi do muzyków i zaczyna tańczyć, po chwili schodzi a jego miejsce zajmują
kolejni. Jesteśmy oczarowani, Ŝeby nie powiedzieć zaczarowani tym spektaklem. Na
koniec, kiedy juŜ muzyka milknie i wszyscy zaczynają się rozchodzić, podchodzi do
nas jeden z uczestników i wyjaśnia, Ŝe było to spotkanie na cześć nadchodzącego
Ramadanu. To radosne święto więc i w radości się go oczekuje, wspólnie śpiewając i
tańcząc. A radością jak widać dzieli z przybyszami, nie bacząc skąd pochodzą i kim
są…
Następny dzień to droga do Rabatu, dawnej stolicy Maroka. Najpierw znajomy juŜ
nieco, zwariowany ruch miejski z którym powoli się oswajamy, potem zwariowany
ruch przedmieść, w końcu drogi lokalne z wyładowanymi po brzegi cięŜarówkami,
kopcącymi samochodami, wozami ciągniętymi przez osiołki, rowerami, skuterami -

tylko motocykli brakuje w tej ciŜbie. Poza tym
cokolwiek moŜe się jeszcze poruszać porusza się, a przy
tym kopci, trąbi, zajeŜdŜa drogę i pędzi, byle do
przodu i byle szybciej. Wszędzie sporo policji. Co chwila
wysupłują kogoś z tego tłumu i kaŜą zjechać na
pobocze, przy czym my, jako turyści, jesteśmy niejako
nietykalni i jedyne co nas spotyka ze strony straŜników
ładu i porządku to uśmiech i przyjazne machnięcie
ręką. Jest coraz cieplej i coraz trudniej wytrzymać w
skórzanych kurtkach, a Ŝe jedziemy wzdłuŜ morza, stwierdzamy Ŝe najwyŜszy czas to
wykorzystać. Marzy nam się dzika, pusta plaŜa i kąpiel w spienionych falach
Atlantyku. ZjeŜdŜamy z głównej drogi i jedziemy w stronę, gdzie nam się wydaje jest
to, o czym marzymy. Ale tam najpierw są puste, spalone pola i wysypiska śmieci,
potem wjeŜdŜamy chyba na teren wielkiego targowiska, tyle Ŝe targ skończył się
dobre parę godzin wcześniej, a teraz zostało po nim pobojowisko gnijących,
śmierdzących wśród blaszanych bud resztek i śmieci. Kręcą się między tym wszystkim
jeszcze jacyś ludzie, przyglądają nam się ze zdziwieniem. Drogi praktycznie juŜ nie
ma, wszędzie piach i dziury. Mijamy nędzne, blaszane warsztaty samochodowe,
wokół pełno Ŝelastwa, pustych beczek. Klimat tego miejsca przypomina mi Mad
Maxa, to Ziemia po jakimś wielkim kataklizmie, przeŜyli najsilniejsi i najbardziej cwani.
Kawałek dalej zatrzymujemy się i pytamy o drogę, wszyscy starają się być jak
najbardziej pomocni, rysują nam mapkę dojazdu do morza, choć nieco trudno się w
niej rozeznać wiemy, Ŝe musimy zawrócić więc jeszcze raz przejeŜdŜamy przez tę
dziwną makietę z filmu science fiction i jedziemy dalej. Droga znowu jest asfaltowa,
tyle Ŝe gdy wjeŜdŜamy do wsi piach natychmiast bierze górę nad asfaltem. Wsie to
rzędy biednie wyglądających domów z pustaków, ogrodzonych wysokimi płotami z
gałęzi, pola pełne sylwetek pochylonych ludzi, stadka kóz i krów, machające nam
radośnie dzieciaki. Przygnębia widok zalegających
wszędzie stert śmieci i fruwające w powietrzu foliowe
woreczki – zdobycze cywilizacji ściągają swój haracz.
Brniemy dalej, przejeŜdŜamy przez most nad
wyschniętą rzeką, koryto pełne jest starych opon
samochodowych i jakiegoś Ŝelastwa, na brzegu leŜy
padła krowa z wzdętym jak balon brzuchem. Za
mostkiem piachu na drodze tyle, Ŝe praktycznie nie da
się jechać, zwłaszcza Jurkowi z Aliną cięŜko we dwójkę
na jednym motorze, zatrzymujemy się więc i decydujemy, Ŝe dalsza jazda nie ma
sensu, zawracamy, przy czym Jurek postanawia wrócić ta sama droga, która
przyjechaliśmy i dalej do autostrady, my z Maćkiem jedziemy droga lokalną, bo
jednak choć mniej komfortowa, to jednak o niebo ciekawsza. Prowadzi wzdłuŜ
autostrady więc umawiamy się, Ŝe przed Rabatem na nią wjedziemy i gdzieś po
drodze spotkamy. Wybór okazał się trafny, droga nie jest taka zła, widoki teŜ nie
najgorsze, w pewnym momencie trafiamy nawet na niewielki lasek, dający trochę
przyjemnego cienia i chłodu, a przy tym dojazd do Rabatu zabiera nam mniej czasu,
niŜ Jurkowi. O kąpieli nie zapominamy i juŜ przed przedmieściami zjeŜdŜamy z
głównej drogi nad morze. Słońce juŜ zaczyna zachodzić i tłum ludzi właśnie wraca z
plaŜy, ale na miejscu okazuje się, Ŝe taki sam tłum jeszcze się na niej wyleguje.
Znajdujemy skrawek wolnego miejsca blisko morza, zaczynamy się z Alina przebierać
w stroje kąpielowe i nagle konsternacja - tu nie ma Ŝadnych rozebranych kobiet! W
całym zmęczeniu po jeździe w tym upale dopiero teraz dotarło do nas, gdzie
jesteśmy. Owijamy się szczelniej ręcznikami i udając, Ŝe nie widzimy ciekawskich, a

moŜe oburzonych albo niechętnych oczu
kończymy się przebierać i biegniemy do morza.
Tego nam było trzeba! Woda jest czysta, ciepła, i
słona jak przysłowiowy pies, a raczej cała sfora
słonych psów! Po chwili oczy pieką nas tak, Ŝe
musimy uciekać na brzeg.
Noclegu szukamy w medynie, znajdujemy mały
riad, przemiły właściciel spisuje nasze dane po
czym znika w czeluściach domu. Zobaczymy go
dopiero koło północy, kiedy wracamy ze spaceru po mieście. On i paru męŜczyzn,
którzy teŜ wyglądają na gości hotelu, leŜy na stosach poduszek w małym salonie przy
schodach, które prowadza do naszych pokoi. W powietrzu unosi się tym razem lekki
zapach haszyszu. Choć nielegalny, jest on tu powszechnie dostępny. Jesteśmy
często zaczepiani przez drobnych handlarzy, proponujących zakup „działki”. W
Rabacie jeden z nich na naszą odpowiedź, Ŝe wolelibyśmy raczej napić się piwa,
proponuje Ŝe zaprowadzi nas w miejsce, gdzie moŜna je kupić. Po 15 minutach
spaceru z naszym przewodnikiem dochodzimy do wniosku, Ŝe napój z chmielu nie
jest warty aŜ takiego wysiłku z naszej strony i właściwie moŜe go zastąpić napój z
mięty. Przewodnik wyraźnie rozczarowany, moŜe liczył, Ŝe jak juŜ nas trochę zmęczy
damy sobie spokój z tym piwem i skusimy na jego towar. Rano nasz gospodarz wita
nas uprzejmym dobry wieczór po czym Ŝąda dopłaty do uzgodnionej wcześniej
ceny pokoi – najwidoczniej impreza trwa dalej w najlepsze…

Odbieramy maszyny ze strzeŜonego parkingu podziemnego i wyruszamy w dalsza
drogę, kierunek Casablanca. Podobno miasto niespecjalnie jest godne uwagi, choć
warto na pewno zobaczyć nowoczesny meczet Hassana II z największym na świecie
minaretem. PoniewaŜ jednak wyjeŜdŜamy z Rabatu dość późno, po drodze zapada
decyzja, Ŝe Casablancę odpuszczamy, bo zanim wjedziemy do miasta, zanim
znajdziemy meczet, zanim potem wyjedziemy, zejdzie nam cały dzień i przyjdzie nam
tam nocować, czego raczej wolimy uniknąć. Wychodzę z załoŜenia, Ŝe jeśli czegoś
nie uda mi się zobaczyć przy pierwszym pobycie to
nic straconego, bo wtedy jest pretekst Ŝeby
przyjechać w to miejsce jeszcze raz. Tak więc
Casablanca ciągle przede mną, a póki co jesteśmy
na autostradzie do Marakeszu. Temperatura coraz
wyŜsza, co wyraźnie odczuwamy na sobie i gdyby nie
prędkość, z jaką pokonujemy tę trasę, juŜ dawno
pozbyliśmy się skórzanych kurtek. Zresztą, co za

róŜnica czy przez wielki piec przejeŜdŜa się w kurtce czy bez, odczucia są identyczne,
a przynajmniej słońce nie pali bezpośrednio nas. Droga prowadzi przez bezkresne,
płaskie pustkowia, wypalone słońcem pola, w pewnym miejscu pojawiają się
czerwone wzgórza podobne do kopców, ziemia wokół jest teŜ czerwona, czerwone
są teŜ widoczne z oddali niewielkie osady. Ruch na drodze niewielki, dwa razy mijają
nas jadący z przeciwka obładowani bagaŜem motocykliści. Jeden z nich juŜ z
daleka wyciąga w pozdrowieniu rękę, to frajda zobaczyć na tym pustkowiu bratnią
duszę. Do Marakeszu wjeŜdŜamy szeroką aleją wysadzana palmami. Mijamy
nowoczesne osiedla, wysokie bloki mieszkalne, rządowe instytucje o ciekawej
architekturze, jak na „czerwone miasto” przystało, wszędzie dominuje oczywiście
kolor cegły. Zatrzymujemy się w centrum, elektroniczny zegar wyświetla godzinę:
18:09, za chwilę pojawia się nowa cyfra: 44oC! NiemoŜliwe! 44 stopnie i jeszcze
Ŝyjemy?! W tym momencie zjawia się Maciek z butelką zimnego piwa w kaŜdej ręce.
Okazuje się, Ŝe stanęliśmy akurat przed supermarketem
i podczas gdy my zrzucaliśmy z siebie wszystko, co
nadawało się jeszcze do zrzucenia, on dokonał
najbardziej optymalnego w takiej chwili ruchu.
Rzucamy się na cudowną Casablancę, a Ŝe stoimy na
ruchliwej ulicy, po pierwszym łapczywym łyku
dyskretnie okrywamy butelki chusteczkami – skoro u
nas publiczne picie jest zabronione, co dopiero tutaj!
Odzyskane siły moŜemy teraz tradycyjnie wykorzystać na szukanie noclegu. Wybór
pada na duŜy, dwupiętrowy riad z basenem na dziedzińcu, prowadzony przez
arabską rodzinę. Pracują chyba wszyscy, od najstarszej nestorki rodu, do około
dziesięcioletniego jej wnuczka, od razu widać kto tu
jest kim, gdzie jest jego miejsce i jaka rola. Motory
moŜemy zostawić na jednym z dziedzińców w
nieuŜywanej jeszcze części domu, ale najpierw
chcemy podjechać przed główne wejście, Ŝeby
wyładować bagaŜe. PrzejeŜdŜamy wąską uliczką z
małymi sklepikami po obu stronach. Jak zwykle
wszyscy przyglądają nam się z ciekawością, zagadują
przyjaźnie skąd jesteśmy, ile czasu jedziemy, jak nam się podoba w Maroku. Jak
zwykle odpowiadamy zgodnie z prawda, Ŝe Maroko to piękny i ciekawy kraj i
Ŝałujemy tylko, Ŝe tak mało czasu mamy by go poznać.
Na Marakesz zostawiamy sobie dwa dni i dwie noce, to pierwsze i jedyne miejsce w
naszej podróŜy, gdzie zostajemy aŜ tak długo, ale potrzebny nam jest mały
odpoczynek, choć jeden dzień bez pakowania się, bez jazdy w palącym słońcu.
Motocykle zamieniamy na taksówkę, którą jedziemy po zaprowiantowanie do
znajomego juŜ nam sklepu. Jak fajnie nie być aktywnym uczestnikiem szaleńczego
ruchu panującego w mieście, a jedynie jego biernym obserwatorem! Po zakupach
czas na kolację, tym razem zaskakuje nas Jurek, zdąŜył znaleźć stylowa restaurację
ze stolikami pod gołym, rozgwieŜdŜonym niebem, lokalną muzyką na Ŝywo i tańcem

brzucha, który serwują na deser. Trudno wstać po tych słodkościach, ale Marrakesz
ma jeszcze inne atrakcje chłopaki, idziemy! Wąska uliczka ze sklepikami kapiącymi
złotem nagle się kończy i stajemy przed ogromnym placem, oświetlonym światłem
padającym z setek stoisk ustawionych na środku, nad którym unosi się obłok białego
dymu. Widok jest tak niespodziewany i nierealny, Ŝe stajemy na chwilę próbując
dociec,
co
właściwie
mamy przed sobą. Chwilę
tę wykorzystuje męŜczyzna
w typie pirata z Karaibów,
a raczej jego małpka,
którą ten trzyma na
łańcuchu.
Wskakuje
Jurkowi na ramię, potem
po kolei zalicza kaŜdego z
nas, na końcu ląduje na
ziemi, a jej właściciel
wyciąga rękę po zapłatę.
Hmm, nie ma lekko, za
przyjemności
trzeba
płacić. Długo łazimy po
placu DŜemaa el-Fna, a oprócz nas chyba połowa
mieszkańców Maroka, która umówiła się tego dnia na
spotkanie w tym miejscu, a dla uatrakcyjnienia im
pobytu przybyli z całego królestwa wszyscy zaklinacze
węŜy, akrobaci, bębniarze, lalkarze, tancerze, zespoły
muzyczne i samotni artyści. Następnego dnia jest
podobnie, najwidoczniej spotkała się tam wtedy
druga połowa Maroka. Trzeciego dnia wyjechaliśmy
więc nie dane nam było
sprawdzić tego naocznie,
ale
podejrzewam,
Ŝe
sytuacja wiele się nie
zmieniła,
a
nastąpiła
jedynie ponowna zmiana
połówek.
Tego dnia przekonaliśmy się za to Ŝe to, co wydawało nam się upałem przy 44
stopniach, było zaledwie preludium do prawdziwej afrykańskiej gorączki.
Wyjechaliśmy z Marakeszu dość późno (kurcze! To juŜ zaczęło być jakąś tradycją!),
kierując się na Fez minęliśmy zatłoczone przedmieścia i juŜ wtedy czuło się, Ŝe coś jest
nie tak. Upał dosłownie zwalał z siodełka. Parę kilometrów za miastem, po zaledwie
półgodzinnej jeździe w tej temperaturze miałam poczucie, Ŝe nie dam rady
przejechać juŜ ani kilometra więcej. Na szczęście Alina, która zawsze z Jurkiem jedzie
na czele, czuje się podobnie i zjeŜdŜamy na stacje benzynową. Zsiadamy z motorów

i szukamy choć skrawka cienia, kupujemy cysternę
wody
mineralnej
i
hektolitry
świeŜego
soku
pomarańczowego. Po 30 minutach dochodzę do
siebie na tyle, ze znowu mogę wsiąść na motor, ale
wcześniej wszyscy polewamy się wodą, mokrymi
chustkami zawijamy twarz, mokre chustki wkładamy
tez pod hełmy. Póki chustki nie wyschną, czyli przez
jakieś 5 minut, moŜna jako tako jechać, po tym czasie
staje się to prawdziwą mordęgą. KaŜdy przejechany
kilometr to walka ze sobą, walka Ŝeby wykrzesać z
siebie jeszcze trochę sił, Ŝeby przejechać jeszcze jeden
kilometr, potem następny, i następny . Na drodze
pusto, po obu stronach wypalony słońcem płaskowyŜ,
w oddali majaczą jakieś góry, z nadzieja myślę o tym,
Ŝe góry powinny być teŜ gdzieś przed nami, dadzą na
pewno trochę zbawczego chłodu. W pewnym momencie mijamy karawanę
wielbłądów i wtedy czuję się tak, jakbym znalazła się na środku Sahary - jeszcze tylko
fatamorgany brakuje! Pojawia się kolejna stacja, na szczęście zjeŜdŜamy, resztką sił
stawiam motor na nóŜce, zwlekam się powoli z siodełka i wlokę w jakiś cień, choć
najchętniej walnęłabym się po prostu tam gdzie stoję i juŜ nigdy nie wstała. KaŜdy
krok to ogromny wysiłek i niewyobraŜalne zmęczenie, serce wali jak oszalałe, w
oczach ciemne plamy… na stacji jest mała oaza
zielonej trawy, rzucam się na nią z ulgą i powoli,
bardzo powoli, dochodzę do siebie . Potem scenariusz
jest podobny: hektolitry wody wlewamy w siebie,
potem na siebie, potem przed samym wyjazdem
jeszcze raz na siebie, jedziemy pół godziny, stajemy,
odpoczywamy, jedziemy, odpoczywamy… Późnym
popołudniem, kiedy paląca kula przenosi się znad
naszych głów na lewą stronę horyzontu temperatura lekko spada, ale coś dziwnego
zaczyna dziać się na niebie. Najpierw zasnuwa je lekka mgła, światło słoneczne,
któremu jeszcze udaje się przez nią przedrzeć , oświetla ziemię dziwnym,
nieprzyjemnym światłem. Robi się coraz ciemniej, zrywa się wiatr, który przybiera na
sile z kaŜdą chwilą. PrzejeŜdŜamy przez małe miasteczko kiedy czarne chmury
kompletnie przysłaniają niebo i robi się ciemno jak w nocy. Samochody jadą na
zapalonych światłach, niektórzy zatrzymują się na poboczu. Kiedy wyjeŜdŜamy z
miasteczka
ogromny
poryw wiatru unosi z
ziemi tysiące foliowych
woreczków,
którymi
miota teraz nad naszymi
głowami.
Mocniej
zaciskam
dłonie
na
manetkach
motoru,

boje się, Ŝe w kaŜdej chwili siła wiatru zepchnie mnie do rowu. Kolejny atak wiatru
przynosi ze sobą tabuny piachu, którym ciska w nas z wściekłością. Na szczęście
hełmy i chustki na twarzach stanowią dobrą ochronę przed małymi ziarenkami.
Słaba do tej pory widoczność spada do zera, nie moŜemy juŜ dalej jechać bo nie
widać kompletnie nic, piach przesłania wszystko. Stajemy na poboczu, włączamy
światła awaryjne, mam tylko nadzieję, Ŝe Ŝaden kamikadze nie zdecyduje się na
jazdę w tych warunkach. Po chwili czujemy na sobie ogromne, mokre krople. Deszcz!
Deszcz? Tutaj? A jednak… piach juŜ opadł więc wsiadamy na motory i uciekamy
przed zbliŜającą się nawałnicą na najbliŜszą stację benzynową. Pokryci piaskowym
pyłem wyglądamy jak po przejechaniu rajdu ParyŜ –Dakar.
Potem Ŝywioły szczęśliwie nas juŜ omijały.
Odwiedziliśmy Fez, gdzie natrętny pseudoprzewodnik nie odstępował nas ani na
krok przez parę godzin spaceru po
medynie, pojawiając się przed albo za
nami
w
najmniej
spodziewanych
momentach,
zatrzymaliśmy
się
w
Chefchaouen, górskim mieście, gdzie
domy od wieków maluje się na niebiesko i
gdzie niestety komercja i
schlebianie
gustom
turystów wzięła górę
nad tradycją i całe
miasto sprawiało raczej
sztuczne
wraŜenie.
Wjechaliśmy w góry Rif,
przepiękne, dzikie i …
pachnące. Po raz pierwszy na naszej marokańskiej trasie poczuliśmy nie odór
palonych śmieci, a zapach lasu i cedrów. Po raz kolejny natomiast musieliśmy dać
odpór handlarzom haszyszu, którzy zachęcali do zakupu z pobocza drogi, z
mijających nas samochodów i goniących za nami motorynek. Na koniec zjechaliśmy
na wybrzeŜe, gdzie Maroko poŜegnało nas w taki sam otwarty, przyjazny sposób jak
powitało, spinając symboliczną klamrą nasz tygodniowy pobyt.

Była sobota, drugi dzień Ramadanu, o czym przypominały nie tylko rzędy
czerwonych, narodowych flag wywieszonych wzdłuŜ ulic mijanych wsi i miasteczek i
girlandy kolorowych światełek, ale przede wszystkim niemoŜność zjedzenia
czegokolwiek przed zachodem słońca. Właściwie w ciągu dnia, przy panujących

temperaturach, głodu i tak się nie czuło więc nie stanowiło to dla nas jakiegoś
większego problemu. W małym nadmorskim kurorcie Oued Laou, opustoszałym ze
względu na Święta, spędziliśmy popołudnie na plaŜowaniu i kąpielach, po czym
kiedy słońce zaczęło zachodzić wyszliśmy na ulicę wybrać knajpę, gdzie zjemy
kolację. Zdecydowaliśmy się na restaurację z tarasem i widokiem na morze,
usiedliśmy czekając aŜ słońce schowa się na dobre kiedy podszedł do nas właściciel
informując, Ŝe póki co nic nie podają, Ŝe jest ramadan i ze musimy jeszcze chwilę
poczekać. Odpowiedzieliśmy Ŝe oczywiście wiemy, rozumiemy i czekamy. Kiedy głos
muezzina wezwał na wieczorną modlitwę wiadomo było, Ŝe czekanie powoli
dobiega końca. Parę stolików zostało złączonych ze sobą i przykrytych białym
obrusem, a kilku męŜczyzn zaczęło rozstawiać na nim talerze. Wtedy ponownie
podszedł do nas właściciel i zapytał, czy zechcemy
być gośćmi jego i jego przyjaciół i zjeść z nimi
świąteczny posiłek. Czy zechcemy?! AleŜ oczywiście!
Będziemy zaszczyceni! Mimo woli nasunęły się
skojarzenia z pustym talerzem dla samotnego,
zbłąkanego wędrowca, który niespodziewanie moŜe
zapukać do naszych drzwi w wigilijną noc. Ilu takich
wędrowców ośmieliło się zapukać? Ilu zostało
wpuszczonych i nakarmionych? Maciek musiał wstać od naszego stołu i pójść po
coś do hotelu, przechodził koło Ŝołnierza, który na krzesełku na nadmorskim bulwarze
miał swój posterunek. śołnierzowi akurat przyniesiono posiłek w metalowych
menaŜkach i kiedy zobaczył mijającego go Maćka, uśmiechem i gestem dłoni
zaprosił go do wspólnej kolacji… mam wraŜenie, Ŝe tej nocy nikt nie był samotny i
głodny w Maroku.
Ostatnim, marokańskim etapem podróŜy był przejazd do nowoczesnego Tetouan,
potem pozostał juŜ tylko skok do hiszpańskiej Ceuty, skąd odpłynęliśmy do Algeciras.
Gibraltar był znowu na wyciągnięcie ręki, trudno więc było nie zahaczyć i nie
zobaczyć go przynajmniej z wysokości naszych siodełek. Nie wjechaliśmy na
najwyŜszy punkt skały, myto za wjazd w funtach brytyjskich miało zbyt zaporowy
charakter, zatrzymaliśmy się za to parę metrów niŜej, by zachwycić oczy widokiem
Cieśniny Gibraltarskiej i poŜegnać się z Afryką, której brzeg majaczył w oddali. Przy
okazji okazało się, Ŝe nie tylko śmiałym, ale i skąpym szczęście sprzyja. Dzięki temu, Ŝe
zatrzymaliśmy się na odludziu, na terenie niezamieszkałych koszar wojskowych,
zawarliśmy wzrokową wprawdzie, ale mimo wszystko bliską znajomość ze stadkiem
małp, które Ŝyją tam na wolności od setek lat. Małpki ignorowały nas zupełnie,
przyzwyczajone
do
widoku i obecności ludzi.
Nasza obecność ani na
moment nie zakłóciła ich
rytmu dnia i to do tego
stopnia,
Ŝe
pewnie
przechodziły koło nas
dosłownie
na

wyciągnięcie ręki. Wyraźnie nie stanowiliśmy dla nich takiej atrakcji, jaką one były dla
nas!
Droga powrotna, tak jak załoŜyliśmy, zabrała nam kolejny tydzień. Tym razem
jechaliśmy wzdłuŜ południowo-wschodniego wybrzeŜa Hiszpanii, zabudowanego do
granic
moŜliwości
hotelami, apartamentowcami, wioskami
wakacyjnymi
opanowanymi przez niemieckich rezydentów. Całe połacie gór zostało
zniwelowanych, kaŜdy skrawek ziemi wykorzystany i podporządkowany wymogom
współczesnego człowieka… prawdę mówiąc nie był to świat, do którego chciało się
wracać. Kontrast między marokańskim niedostatkiem, który rzucał się w oczy
zwłaszcza w biednych rejonach Rifu, a nadmiarem wszystkiego w naszym
ucywilizowanym świecie budził niechęć do tego ostatniego. I przemoŜne pragnieniu
powrotu tam, skąd dopiero co wyjechaliśmy. Kolejny urlop coraz bliŜej, droga
czeka…

