
Pewnie niejeden motocykl wjechał tego roku do Iranu, sami spotykaliśmy po drodze 
takich, którym się udało. Ale kiedy to my zaczęliśmy się starać o irańską wizę okazało się, 
że musimy zainwestować nie tylko w Carnet de Passage ale i w lokalnego przewodnika, 
który towarzyszyłby nam na całej trasie. Nie chcieliśmy ciągnąć za sobą kosztownego 
ogona zdecydowaliśmy więc, że nie pchamy się na siłę tam gdzie nas nie chcą i jedziemy 
do… Tu robiło się nerwowo, bo wyjazd za miesiąc, a naszym celem pozostawał jakby brak 
celu; żaden pomysł nas nie zadawalał. I wtedy przyszedł nam do głowy Pamir. 

W kwestii wiz zdaliśmy się na fachową pomoc biura Sputnik i dzień przed wyjazdem 
trzymaliśmy w rękach paszporty z nowymi stemplami. Brakowało tylko turkmeńskiego, 
odmówiono nam wizy turystycznej, a tylko takie chcieliśmy, bo dawały więcej 
elastyczności w podróży. Spróbujemy więc po drodze zdobyć tranzytową, a póki co 
ruszamy: pierwszy cel to Trasa Transfogarska, jakoś nam do tej pory nie była po drodze, 
teraz docieramy nieomal bez mapy, bo liczba mijanych motocykli nie pozostawia 
wątpliwości, że jedziemy w dobrym kierunku. Mamy wrażenie, że ilościowo jako nacja 

przodujemy w tym wyścigu ku górskim szczytom, szczęśliwie dla nas, bo to właśnie 
rodacy spotkani na jakimś wyjątkowo widowiskowym zakręcie uświadamiają nam, że 
beztrosko przez nas ominięta stacja benzynowa w dole była ostatnią przed górskim 
odcinkiem i w związku z tym do jego końca możemy nie dojechać. Dzięki chłopaki, wiemy 
już, że nie znaleźliście kasku, który stoczył się w przepaść jednemu z Was, ale mamy 
nadzieję, że mimo to daliście radę wydostać się z krainy Drakuli i wróciliście szczęśliwie do 
kraju. My tymczasem zawróciliśmy, żeby napełnić baki, po drodze pomagając jeszcze 
podnieść się szwedzkiemu motonicie, który poślizgnął się na zakręcie i jego beemka 
niczym ranny łoś leży teraz na boku na środku drogi. Przykry to widok, tym bardziej że 
Szwed chyba złamał rękę, wypada nam więc tylko podziękować opatrzności, że dla nas 
była przychylna i mimo że Transfogarską przejechaliśmy jakby dwukrotnie, to bez 
żadnego uszczerbku. 

Dwa dni później przekraczamy Bosfor i kierujemy się na Ankarę, gdzie chcemy zostawić 
wniosek o wizę do Turkmenii. Mimo że ambasada oficjalnie zamknięta, bo akurat goszczą 
jakichś ważniaków od siebie, to otwierają dla nas stalową bramę, każą zostawić papiery i 
za tydzień zgłosić się po wizę w Baku! Dobra nasza! Lecimy dalej nad Morze Czarne, tego 
wybrzeża Turcji jeszcze nie znamy. Trasa wzdłuż morza: palmy, szerokie promenady, 
chwilami mamy wrażenie, jakbyśmy byli na Francuskiej Riwierze! Tylko czy ktokolwiek na 
Riwierze obdarowałby nas workiem orzechów, tak ni stąd ni zowąd, bez żadnego powodu, 
tylko dlatego, że akurat zatrzymaliśmy się przed małą piekarnią na przedmieściach? 
Zajadaliśmy się preclami prosto z wielkiego pieca, gdy z piekarni obok, gdzie świeżo 
wypieczone pity piętrzyły się aż pod sufit, wyskoczył mężczyzna i z szerokim uśmiechem 
wręczył nam spory pakunek. Może widział, jak chwilę wcześniej zainteresowaliśmy się 
podwórkiem pokrytym suszącymi się orzechami… Pełno tych orzechów tutaj, suszą się na 

każdym skrawku wolnego miejsca; 
między domami, na skrajach dróg, 
czasem nawet na drodze. 

Jedziemy dalej, wjeżdżamy do 
Gruzji, pod granicą szybka kąpiel w 
wodzie o temperaturze domowego rosołu i odbijamy nieco na północ. Slalomem omijamy 
krowy wylegujące się na drodze na przedmieściach Batumi i powoli wraz z drogą pniemy się 
w górę. Jest biednie, ale ludzie otwarci, uśmiechnięci, zawsze ktoś zagada, jak nie 
staruszek z ławki pod sklepem, to dzieciak na deskorolce własnej roboty. Machają do nas 
kierowcy z mijanych samochodów, dopiero po kilkunastu kilometrach zdajemy sobie 
sprawę, że machali nie z sympatii, ale żeby nas ostrzec przed tym, co przed nami. Bo nagle 
asfalt, nie najlepszej jakości, ale zawsze to asfalt, kończy się i zaczyna coś, co normalnie 
jest pod nim. A więc ubita droga, potem droga kamienista, żwirowa, piaskowa, znowu 
kamienie, gruz, trochę błota i ciągle w górę i w górę. Dwójka, jedynka, dwójka, zakręt, 

jedynka, pnę się za Maćkiem, na zakręcie próbuję zjechać nieco na prawo, bo jadę nie tą co 
trzeba koleiną drogi… i nagle leżymy na boku. Wolno jechałam więc nic nam nie jest, zanim 
Maciek zauważy nasz brak w tylnym lusterku i zdoła zawrócić, już pomagają mi się 
podnieść pasażerowie z mijającego nas busa. I znowu pod górę, widoki piękne, ale nie ma 
szans, żeby dłużej rozejrzeć się po okolicy, bo to już nie jazda, a walka o życie, nie można 
sobie pozwolić na chwilę nieuwagi. Powoli się ściemnia, księżyc doświetla nieco drogę, w 
ostatniej chwili dostrzegamy, że woda spadająca z gór utworzyła na niej płytkie jeziorko. 
Taflę wody widzimy, ale co jest pod powierzchnią już nie. Maciek przejeżdża, ja za nim, ale 
nie trafiam na te same kamienie, po których on dotarł na drugą stronę i znowu leżę na boku, 
woda wlewa się do butów, spodnie mokre, całe szczęście, że mimo nocy jest ciepło więc i 
wilgoć na ciele aż tak bardzo nie przeszkadza. Kolejnej przeprawy przez wodę nie ryzykuję, 
oddaję motor w ręce Maćka i zastanawiam się tylko, co bym zrobiła w takiej chwili, gdybym 
w tę podróż wybrała się sama… Góry, wysoko, wokół gęsty czarny las i żywej duszy, nagle 
droga rozwidla się na dwie strony… którą wybrać…? Szóstym zmysłem Maciek wybiera 
dobrze i tak jeszcze parę razy na czuja ciągle trzymamy się trasy. W pewnym momencie 

czuję smród palonej gumy, pniemy się właśnie pod kolejny szczyt, a że miota mną na boki to stwierdzam, że widocznie na tych cholernych 
kamieniach złapałam gumę. Tylko tego nam brakowało! Staję na środku drogi starając się utrzymać moto w pionie, co na tym pochyleniu nie jest 
łatwe, i czekam na Maćka. Na szczęście wszystko jest ok., ta guma to nie moja i jeszcze nie teraz. Dalej więc przed siebie w tę głuchą noc i ciszę, 
przerywaną odległym szczekaniem psów, a może to nie psy, a ich dalecy kuzyni dają sobie cynk, że dwa smaczne kąski znalazły się na 
wyciągnięcie ostrych kłów? Wyobraźnia podsuwa coraz to nowe i bardziej krwawe scenariusze, ale nagłe pojawienie się asfaltu pod kołami to już 
nie jej sprawka. Tak jak się skończył, tak i znienacka powrócił! O dzięki Bogowie, koniec koszmaru! Mam ochotę zsiąść z motoru i ucałować tę 
cudownie gładką, lśniącą w świetle reflektorów powierzchnię! Zatrzymujemy się w najbliższej wiosce, dwa sklepy przy drodze jeszcze otwarte, 
maleńki prywatny hotel z trzema pokojami tuż obok, już dzwonią po właściciela więc w międzyczasie robimy zakupy: chleb, ser, coś do picia. 
Rozkładamy się z tym majdanem na krawężniku pod hotelem i celebrujemy pierwszy łyk zimnego piwa. Drugi łyk i biegnę do sklepu po kiełbasę, 



bo dołączyły do nas dwa wychudzone psy i już od jakiegoś czasu ucztujemy razem, po 
trzecim trzeba jeszcze skoczyć po piwo, bo dosiadło się do nas dwóch miejscowych, już 
wskazujących. 

Przy śniadaniu towarzyszą nam już tylko czworonogi, próbował wkręcić się jeszcze do 
towarzystwa mały szczeniak, ale zanim zdążyliśmy zareagować, został przepędzony 
przez „nasze” psy. Byliśmy ich i tylko ich, nie mogły pozwolić, żeby jakiś intruz podjadał 
należne im kąski, nie wiadomo, kiedy znowu trafi im się coś tak cennego. Nigdzie, 
gdziekolwiek byliśmy, przenigdzie nie widzieliśmy tak straszliwie wychudzonych, 
zabiedzonych psów jak w Gruzji. Włóczą się wzdłuż dróg, same lub w grupie, opuszczone, 
głodne, chore. Ich kości dosłownie przebijają skórę, oczy żebrzą o coś do jedzenia, a 
każdy nasz nieco gwałtowniejszy ruch sprawia, że podwijają ogony pod siebie i uciekają w 
strachu, bo może za wyciągniętą ręką poleci kamień… podobno niektóre z tych psów mają 
właścicieli, tyle że ci chyba nigdy nie splamili się ich nakarmieniem. Pies ma się sam 
wyżywić więc zostawia się go na pastwę parszywego psiego losu… pół biedy latem kiedy 

jest ciepło, strach pomyśleć, co dzieje się tu zimą, gdy śnieg i mróz…?! A kiedy raz 
wskazujemy komuś z miejscowych jednego z takich psich nieszczęśników wzrusza 
ramionami i jedynym komentarzem jest „normal’no”. 

No właśnie; normal’no - słowo wytrych niczym hiszpańskie maniana - towarzyszy nam od 
Gruzji, przez te wszystkie byłe „…stany”, po Rosję. Normal’no, czyli ani źle, ani dobrze, tak 
jak było i jest. I jak będzie, bo po co zmieniać coś, co trwa od wieków i jakoś działa. Kiedy 
pytamy czy droga przed nami jest dobra i w odpowiedzi słyszymy normal’no wiemy, że 
będzie dziurawo i nierówno, ale da się przejechać. Żyje się też normal’no, czyli jako tako, 
czasem idzie jak po maśle, czasem jak po grudzie, ale ciągle jakoś się żyje. Normal’no to 
porządek i stan pozytywny i lepiej żeby tak zostało, bo alternatywą jest tylko chu…owo, a 
więc całkiem źle. Tylko raz usłyszeliśmy to określenie w odniesieniu do drogi i rzeczywiście 
idealnie oddawało ono jej stan, tyle że było to w Kazachstanie, a my póki co wjeżdżamy 
właśnie do Azerbejdżanu. 

Droga przez wsie, czyste i uporządkowane, płoty wzdłuż drogi wymalowane w śmieszne  
„krowie” ciapki, ludzie nas pozdrawiają, co chwila czujemy też na sobie wzrok byłego 
prezydenta Hajdara Alijewa, przygląda się nam bacznie z wielkich banerów. Po godzinie 
mamy już dość jego obecności na każdym kilometrze, zwiewamy więc w bok i szlag nas 
trafia. Czy zamiast pomnika prezydenta, nie można by ludziom podciągnąć wody do 
domu? Wyremontować drogi, odnowić szkoły w wiosce? Gdzie się podziewa ta wielka 
kasa z ropy…?! 

Docieramy do Szaki, na prywatnej kwaterze gospodarz częstuje herbatą i jako że dom 
muzułmański, to i prosi o przestrzeganie paru zasad: buty zostawiamy na zewnątrz, 
mężczyznom ręki nie podajemy (my-kobiety), od siebie dodajemy jeszcze nie narzucanie 
się matce gospodarza; tak jak i ona, kiedykolwiek nasze drogi się przetną udajemy, że nic 
na tej drodze nie stanęło, a to, co uchwycił nasz wzrok, to tylko jakieś zawirowanie 
powietrza, cień wiatru, błąd na siatkówce… Wyrywamy się stamtąd na piwo i odkrywamy, 
że oto w mieście odbywa się zjazd harleyo-motocyklowy! Więc to stąd te zajęte hotele! W 
karawanseraju spęd uczestników i koncert, i gdyby nie to, że piwa tu nie uświadczysz, 
wszystko byłoby jak na naszych zlotach… Rano wypijamy z motonitami z Baku pożegnalną herbatę, bo wypatrzyli nas znad kawiarnianego 

stolika, nie mogliśmy przecież odmówić, i gnamy dalej w góry, do wioski Lachic ze 
szczytem Babadag w tle. Żal, że wieś straciła już swą autentyczność: budynki odnowione, 
w co drugim sklep z lokalnym rzemiosłem, turystów więcej niż miejscowych. Za to góry jak 
zawsze prawdziwe, przepiękne i straszne w swym ogromie i majestacie. 

Moglibyśmy zatrzymać się tu na noc, ale szkoda dnia, zjeżdżamy w dół i lecimy dalej, w 
stronę Baku. Droga wznosi się i opada szczytami pustych skalistych wzgórz. Niedługo 
cieszymy się widokami, bo szybko zapada ciemność, a wraz z nocą przychodzi wiatr. Choć 
nie, wiatr to nie jest dobre słowo na określenie tego, co walnęło w nas z taką siłą. To 
wichrzysko, silne i nieustające, jeden wielki dmuch, niesłabnący ani na sekundę. Pochyla 
motory do ziemi, jeszcze trochę, a zmiecie nas z tej drogi, ciśnie pod jakąś ciężarówę albo 
walnie o skalną ścianę. Tak nie da się jechać, ale jeśli staniemy nie będzie lepiej, na tym 
kamiennym pustkowiu nie ma nawet gdzie się schować. Walczymy o każdy przejechany 
kilometr, samotni w tej walce, bo przecież puszkarze pewnie nawet nie zauważyli, co się 
dzieje, bez krzty szacunku dla naszych zmagań wyprzedzają nas i omijają, a wtedy 

wietrzysko wariuje: z jednej strony uderza, z drugiej wsysa, po sekundzie znowu znienacka 
wali z boku. I tak przez 200 kilometrów zmagamy się kto kogo, wjeżdżamy do Baku a 
wicher za nami, szuka z nami noclegu, przegania przez uliczki starego miasta, podpycha 
motory na ich miejsce gdy parkujemy pod hotelem. A kiedy następnego dnia wychodzimy 
na zewnątrz, radośnie dmucha nam w twarz na powitanie. Będzie z nami przez cały pobyt 
w Baku, na szczęście kiedy przyjdzie nam stąd odpływać, nie zatrzyma w porcie naszego 
promu, choć paru innym wcześniej nie przepuszcza. Wiemy, bo śledzimy codziennie ruch 
w porcie, czekając na turkmeńską wizę. Czekamy, bo kiedy w poniedziałek zadzwoniliśmy 
do ambasady z pytaniem, czy nadeszła promesa naszej wizy odpowiedzieli, że jeszcze nie, 
choć lepiej żeby przyszła jeszcze dziś, bo wizy wbijają w paszporty tylko w poniedziałki i 
piątki. Co?! Jak to?! Nie dość, że we wniosku wizowym trzeba było podać dokładne daty 
pobytu w Turkmenii, a jak mieliśmy to wyliczyć, nie wiedząc ani kiedy dotrzemy do Baku, 
ani kiedy stąd wypłyniemy, ani ile czasu będziemy płynąć, to jeszcze takie ograniczenia w 
ambasadzie! Poniedziałek mija więc na nerwowym sprawdzaniu poczty, w końcu we 
wtorek po śniadaniu jest! Dzwonimy do ambasady, oni też już wiedzą, że dostaliśmy zgodę, 

tyle że co z tego, skoro wizę wbiją dopiero w piątek! W piątek! Na przejazd przez Turkmenistan mamy tylko 7 dni, właśnie zaczęło się odliczanie. 
Siedem dni, z tego 3 dni czekania na wbicie wizy, potem czekanie na prom, przelot promem, przejazd przez Turkmenię, jak mamy zdążyć w 7 
dni?! Tłumaczymy to urzędnikowi, obiecuje wstawić się za nami u ambasadora, może przyjmą nas wcześniej, i każe dzwonić następnego dnia 



po południu. To już środa, ranek spędzamy na oglądaniu prehistorycznych rysunków 
naskalnych pod Baku, potem jedziemy zobaczyć wulkany błotne, po drodze uciekając 
przed zmasowanym atakiem pary psów, które jak strzały wystrzeliły z jakiegoś podwórza i 
zgodnie ze sztuką łowiecką, podzielone na dwie flanki, z wściekłym szczekaniem 
próbowały nas dosięgnąć każde z innej strony. Lubię psy, ale cieszę się, że tym nie udało 
się nawiązać z nami bliższego kontaktu… 

Wulkany, w przeciwieństwie do tej parki z piekła rodem, okazały się przesympatyczne. Na 
rozległym płaskowyżu wznosiły się co krok mniejsze i większe kopczyki, z dala wydawały 
się zastygłe i nieruchome, dopiero z bliska widać było, ile w nich życia. Były jak przybysze z 
innej planety, bezkształtne istoty z oczodołem zalanym błotem. Najpierw ciche, jakby 
przestraszone obecnością obcego na ich terenie, stopniowo nabierały odwagi i zaczynały 
nieśmiało syczeć, mlaskać, bulgotać. Na gładkiej, błotnej powierzchni pojawiał się, jak małe 
oczko, bąbel powietrza, który rósł i rósł, aż w końcu rozpryskiwał się z mokrym 
mlaśnięciem, chyba że wcześniej oczko zostało wessane do środka wulkanu, a ten 
dokończył dzieła głośnym beknięciem, wypluwając przy tym z siebie fontannę błota, które 
spływało teraz w dół krateru wąską stróżką. 

Doprawdy widok był nieziemski i długo można by przyglądać się temu widowisku, tyle że 
trzeba było dzwonić do ambasady. Zadzwoniliśmy, ale tylko po to, żeby dowiedzieć się, że 
cud się nie stał. Nie zrobią dla nas wyjątku, zapraszają w piątek. Ręce opadają, ale co 
zrobić… jedynym pozytywem tej sytuacji jest to, że mamy czas na zobaczenie płonącej 
ziemi, już Marco Polo zachwycał się językami ognia wytryskującymi z okolicznych wzgórz! 
Czcili go w swoich świątyniach Zaratustrianie z Iranu, ostatnim strażnikiem świętego ognia 
w Surakhany był Polak, Gabriel Wrzostek. Zwolniony na starość z Korpusu Kaukaskiego, 
zamieszkał w opuszczonej świątyni i ogrzewał świętym ogniem, nie dając mu zgasnąć…. 

Potem włóczymy się po Baku, jeździmy w okoliczne góry, kąpiemy w Morzu Kaspijskim, 
ciepłym i niesłonym, i tak przychodzi piątek. Nie spodziewamy się w turkmeńskiej 
ambasadzie wielkiego ruchu więc, jak to na urlopie, wstajemy niespiesznie, celebrujemy 
poranną kawę, a kiedy w końcu zjawiamy się przed ambasadą (błądzimy po drodze, a 
jakże) okazuje się, że nie tylko nam wiza turkmeńska jest potrzebna do szczęścia. Po 
godzinie stania w kolejce wchodzimy do środka, urzędnik wita nas jak starych znajomych, 
w końcu znamy się z tych licznych rozmów telefonicznych! Podajemy paszporty, 
kserokopie paszportów, kserokopie czegoś tam jeszcze, uśmiechnięty urzędnik prosi o 
potwierdzenie promesy, uśmiechnięta ja patrzę na Maćka, uśmiechnięty Maciek 
odwzajemnia spojrzenie, którym zdaje się mówić: przecież ty ją masz! Nie, ty! Ależ na 
pewno ty! Urzędnik z niedowierzaniem kręci głową: tyle czasu czekaliście na tę wizę, a w 
końcu jak po nią przychodzicie, nie macie wszystkich dokumentów?! Ale przecież promesę 
musiał i on dostać, po co mu wydruk naszego mejla, skoro ma to samo w swoim 
komputerze! Tyle że to co logiczne dla nas, niekoniecznie musi być takim dla 
funkcjonariusza administracji państwowej! Mamy przyjść z wydrukiem naszej promesy, 
wskakujemy więc na motor, szukamy kawiarenki internetowej; jedna zamknięta na głucho, 
kolejna szczęśliwie otwarta i wydruk robią błyskawicznie, nawet nie chcą za niego żadnej 
kasy, chyba czują, że sprawa gardłowa. Wracamy pod ambasadę (znowu błądząc, a 
jakże), zostało pół godziny do zamknięcia a kolejka jak była, tak nadal jest, mundurowy 
przed bramą odsyła nas na jej koniec, na szczęście dociera do niego nasze tłumaczenie, 
że byliśmy już w środku i tylko musimy donieść jakiś dokument i znowu stajemy przed 
obliczem naszego znajomego. Z uśmiechem potwierdza, że wszystkie papiery są w 
porządku, teraz pozostaje tylko zapłacić za te wizy w banku. Nie pytajcie, dlaczego nie 
zrobiliśmy tego wtedy, gdy wyskoczyliśmy po wydruk! Próbowaliśmy wyciągnąć z naszego 
urzędnika logiczną odpowiedź, bezskutecznie. Z adresem banku na kartce i dźwięczącymi 
w uszach słowami: tylko spieszcie się, bo za 20 minut zamykamy, wskakujemy na motor, 
znajdujemy ulicę, numer, tylko że nie ma pod nim żadnego banku! Wtedy pojawia się 
motonita na Suzuce, i każe jechać za sobą. Pędzimy przez parę przecznic, w końcu 
jesteśmy na miejscu. Uff! W ostatniej chwili, zostało nam 5 minut! Wpadam do środka, 
pytam gdzie mogę zrobić przelew i dostaję obuchem w głowę. Bank wprawdzie się zgadza, 
ale przelewy robią w innej placówce! Znowu pokonujemy parę przecznic i z wybiciem 
godziny zamknięcia ambasady wpadam do banku, pędzę w stronę okienka, z daleka 
krzyczę w stronę kolejki, że sprawa bardzo pilna i izwienitje, ale muszę już i natychmiast! 
Kolejka rozstępuje się przede mną niczym wody Morza Czerwonego przed Mojżeszem i po 
chwili, z dowodem wpłaty, wskakuję na motor. Tylko gdzie ta cholerna ambasada?! Od 
tego krążenia po mieście kompletnie straciliśmy orientację! Niby powinna być gdzieś 
blisko, szukamy na czuja, czas ucieka, już chyba nie ma sensu się spieszyć, ambasada i 
tak zamknięta od pół godziny, ale walczymy do końca i nareszcie stajemy przed bramą! 
Pusto, cicho, ani kolejki, ani strażnika, wizja wizy ulatuje jak powietrze z pękniętego 
balonika. I wtedy w drzwiach ambasady staje nasz urzędnik! Czekał na nas, kurde, czekał tylko na nas, żeby wbić nam w paszporty te stemple! 
Czyż nie wspomniałam wcześniej, żeby nie spodziewać się logiki w działaniach urzędnika państwowego…?! 

Teraz jeszcze tylko telefon na przystań promową, znowu mamy farta! Prom dzisiaj odpływa, w ciągu godziny musimy być w porcie. Jest piątek, 
wypływamy o 22-giej, w Turkmenbaszy powinniśmy być w sobotę około 8 rano, na przejazd przez Turkmenię mamy czas do niedzieli. Jakieś 
1200 kilometrów, może zdążymy? 

Może i byśmy zdążyli, gdybyśmy płynęli normalną trasą, a nie wpływali do portu okrężną drogą, bo wiatr wiał jak wiał, czyli znowu nam w oczy… 
I może gdybyśmy w porcie nie strawili kolejnych dwóch godzin na odprawie celnej, na bieganiu od okienka do okienka i uiszczaniu kolejnych 
opłat za wjazd, za wyrównanie kosztów benzyny (w Turkmenii ok. 50 gr/litr, więc 100 USD musimy dopłacić). Sympatyczny urzędnik zwraca nam 
uwagę, że nasza wiza kończy się za 36 godzin. Zdążycie przejechać? Czy zdążymy? Spróbujemy, ale nie możemy obiecać. A co będzie, jak nie 
zdążymy? – pytamy. - Proszę was, zdążcie… I tak nas zostawia z tym „proszę was”, w którym naprawdę słychać szczerą troskę o nas i z którym 
nie bardzo wiemy co zrobić. No bo co będzie, jak nie zdążymy? Skoro tak nas prosi, to może nie czeka nas nic dobrego? Zarekwirują nam 
motory? Przymkną nas? Wyślą do kamieniołomów i słuch o nas zaginie? Wprawdzie Turkmenistan to nie Korea Północna, ale i nie nasza 



poczciwa Unia… 

Wyjeżdżamy z portu i chłoniemy nowe widoki i nowy świat. Droga dobra, szeroka, z jednej 
strony turkusowe morze, z drugiej spalone słońcem wzgórza (80% powierzchni 
Turkmenistanu to pustynia). Na drodze niezłe samochody i równie dobrze utrzymane 
wielbłądy. Wjeżdżamy do centrum pierwszego mijanego miasta, może uda nam się 
wymienić nieco kasy na lokalne manaty? Wzdłuż głównej drogi rzędy dwu, trzypiętrowych 
„komunistycznych” bloków, między dwoma z nich, na podwórku, rozbita wielka jurta, wokół 
niej kręci się wystrojony tłumek, czyżby wesele? Wiejski obyczaj przeniesiony wraz z 
mieszkańcami do miejskiego otoczenia? Stawiamy motory na poboczu drogi i idziemy do 
kantoru, kiedy słyszymy za plecami łoskot. To Maćka motor przewrócił się na bok, kask 
spadł z kierownicy i podskakując toczy wzdłuż pobocza. Maciek podnosi maszynę, ja kask, 
wszystko na szczęście całe tylko jakaś śrubka odpadła od kasku więc szukamy jej w trawie. 
Ktoś podchodzi, pyta co się stało, więc pokazujemy i tłumaczymy, zaczynamy szukać 
razem, po chwili podchodzi kolejna osoba więc znowu tłumaczymy, po sekundzie 
podchodzi następna, na szczęście już nic nie musimy tłumaczyć, bo wieść o zgubionej 
przez nas śrubce rozchodzi się lotem błyskawicy i po chwili jakieś dziesięć osób próbuje 
nam pomóc ją znaleźć! Śrubka ostatecznie do tej pory leży sobie pewnie gdzieś wśród traw 
w Balkanabat, ale my znaleźliśmy coś o wiele cenniejszego! Ludzi otwartych na obcych, 
ciekawych innych, przyjaznych. Mamy przy tym wrażenie, że mimo widocznego kultu 
Turkmenbaszy, poprzedniego prezydenta, z którym to kultem obecny próbuje podobno 
nieco walczyć, życie toczy się „normalno” i ludzie też żyją „normalno”. Nie widać tu biedy, 
wręcz przeciwnie, w miasteczkach i wsiach nowe drogi, dużo nowych, nowoczesnych 
budynków, nasza droga też w przebudowie i co chwila musimy zjechać z wygodnego 
asfaltu na piaszczysty objazd. Przed wjazdem do Aszchabadu, stolicy Turkmenii, wcale nie 
jest lepiej. Nagle droga się kończy, objazd prowadzi polną drogą, między nowymi 
osiedlami, część domów nadal w budowie, a te już wykończone sprawiają wrażenie 
niezamieszkanych. Życie zaczyna się dopiero w starej części miasta, potem znowu zanika 
w tej nowej, reprezentacyjnej. Białe miasto, bo wszystkie budynki, od pałaców ministerstw 
przez uczelnie po mieszkalne wieżowce, zbudowane z białego marmuru. Prężą się 
wysokim szpalerem wzdłuż szerokich arterii, wokół placków zieleni puste chodniki, co jakiś 
czas klimatyzowane przystanki autobusowe, też puste, bo i żadnego autobusu nie widzimy 
po drodze. Próbujemy zaparkować obok pałacu prezydenta, ale przegania nas jakiś w 
mundurze, tu nawet zwolnić nie można, a co dopiero się zatrzymać więc jak tak, to 
jedziemy dalej przez pustynię i zatrzymujemy dopiero w Daszoguz, przy samej granicy. 
Gdyby nie to, że już po 20-tej i granica zamknięta na głucho, zmieścilibyśmy się w 
przepisowym czasie, a tak to stawiamy się na niej następnego dnia chwilę przed 
otwarciem. Punkt dziewiąta nasze paszporty kartkuje pogranicznik, najpierw jeden, potem 
drugi, dzwonią po trzeciego, w końcu obwieszczają, że nasza wiza już nieważna. Tak jak 
byśmy nie wiedzieli! Opowiadamy więc całą historię, zaczynając od wizyty w ambasadzie w 

Ankarze. Kiwają głowami, ale dzwonią po czwartego, a ten wysyła nas z powrotem do 
Daszoguz, do „emigration”, niech tam się martwią! Historia od Ankary po zamkniętą o 20-tej 
granicę już nieco wyświechtana, ale „Emigration”, młody i przyjazny, wysłuchuje życzliwie 
do końca i informuje, że musimy wystąpić o nową wizę, zapłacić za nią i zapłacić jeszcze 
karę za niedotrzymanie warunków wizy numer jeden, w sumie jakieś kilkaset dolarów na 
głowę. No kochany, tyle kasy to my nie mamy! Droga przed nami daleka, musimy mieć na 
wachę, a i zjeść też się należy od czasu do czasu! Poza tym spać po rowach nie będziemy, 
nie te lata! Na to młody odpowiada, że w takim razie muszą nas deportować! Hmmm, a ile 
to będzie kosztować? Nic. Nic?! - z trudem udaje nam się ukryć radość. - Nic, ale macie 
zakaz wstępu do Turkmenistanu na trzy lata. - Trzy lata mówisz? No cóż, chyba jakoś damy 
radę… Wprawdzie podoba nam się u was, przez ten pośpiech tylu rzeczy nie udało nam się 
zobaczyć, ale trudno, przyjedziemy to zobaczyć za cztery lata. Męska decyzja podjęta i po 

czterech godzinach, które my spędzamy w knajpie na śniadaniu, a papierki na krążeniu od 
biurka do biurka, jesteśmy w Uzbekistanie! 

Mijamy rozciągnięte po obu stronach drogi pola bawełny, między nimi barwne plamki 
pochylonych nad krzakami kobiet; wszędzie tutaj kobiece stroje przypominają wzorem i 
barwą kolorowe kwiaty, te najpiękniejsze widzieliśmy w Turkmenistanie. Już na granicy nie 
mogłam oderwać wzroku od młodej celniczki, która do służbowego munduru zawinęła na 

głowie cudowny pistacjowo 
karminowy turban, tak wysoki, że 
wzrostem biła swoich kolegów o co 
najmniej dwie głowy! 

Zatrzymujemy się w Chiwie, co za 
rozpusta, aż dwie noce! Miasto jest 
naprawdę tego warte, czas jakby 
zatrzymał się tu w miejscu, a stare miasto, po raz pierwszy oglądane w świetle księżyca, 
nie pozwoli o sobie zapomnieć! Mamy też okazję poznać kunszt lokalnych rzemieślników: 
zostawiam do „podzelowania” moje motocyklowe buty, w jednym i drugim mam dziurę na 
wylot, próbowałam je naprawić jeszcze w Gruzji, ale tam lokalny szewc wydał na nie wyrok 
skazujący i nawet nie chciał się ich tknąć. Tu każdy z szewców na bazarze tak rwie się do 
roboty, że żałujemy, że tylko jedna para jest do naprawy! 

Chiwa, Buchara, Samarkanda, trzy uzbeckie perełki, podobno w takiej kolejności trzeba je 
oglądać, zaczynając od tej pierwszej, najpiękniejszej i najbardziej autentycznej. 
Rzeczywiście, Samarkanda już nie wywrze na nas takiego wrażenia, bo choć medresy z 
XV-go wieku piękne, to miasto jak dla nas zbyt duże i zbyt rozległe. Ma jednak 
Samarkanda coś, co wyróżnia je od dwóch wcześniejszych: grobowiec świętego Daniela, 



długi na dziesięć metrów, a pewnie i tak już przykrótki, bo przecież pochowany w nim 
Daniel ciągle rośnie! 

Ma też Samarkanda jeszcze coś, czego nie mają jej poprzedniczki: stację benzynową, 
czynną i z pełnymi dystrybutorami. Wprawdzie trzeba odstać swoje w kolejce, a do 
zbiorników leją się tylko 93 oktany, ale przynajmniej coś się leje. Wcześniejsze uzbeckie 
cepeeny były albo zamknięte na głucho, albo serwowały tylko gaz. Gdyby nie to, że nasze 
zapasowe kanistry wypełniliśmy po brzegi jeszcze w Turkmenii, co raczej nie przezorność, 
a pazerność kazała nam uczynić, bo benzyna była tak tania, że już tańsza być nie mogła, 
no więc gdyby nie ta pazerność, to już dawno musielibyśmy skorzystać z usług prywatnej 
inicjatywy i wlać z litrowych plastikowych butelek pewnie coś o wiele bardziej dziwnego niż 
te „oficjalne” 93 oktany. 

Z pełnymi bakami lecimy do Termez, bo to tam ma swój początek M41, a dalej do 
Duszanbe, gdzie musimy jeszcze wystąpić o przepustki na wjazd do GBAO czyli w 
Górskobadachszański Wilajet Autonomiczny. Wypisanie dwóch świstków papieru trwa 
dobę dłużej niż deportowanie nas z Turkmenii, mamy więc trochę czasu, żeby poszwędać 
się po tadżyckiej stolicy. Początkowo miasto drażni i odpycha, jak zawsze, kiedy z pustki i 
nieskończonej przestrzeni wjeżdżamy w uliczny ścisk, zgiełk i hałas. Trzeba trochę czasu, 
żeby docenić cień rzucany przez rosnące wzdłuż ulic bujne sosny, spośród betonu 
wyłuskać wzrokiem stylowe drewniane wille, zachwycić się górskimi szczytami okalającymi 
miasto. Czasem trzeba też trochę dobrej woli, żeby zrozumieć chęć pochwalenia się 
okazałym pałacem prezydenckim czy biblioteką wielkości naszego Pałacu Kultury lub 
najwyższym w świecie masztem na flagę, tak wysokim, że wpisanym do Księgi Guinessa. 

Wracamy do hotelu, odchorowujemy kiście winogron kupione na lokalnym targowisku, a 
może wodę, którą umyliśmy je po drodze, osłabieni odbieramy nasze pamirskie przepustki 
i opuszczamy Duszanbe. Jeszcze po drodze staniemy w przydrożnym warsztacie, żeby 
naprostować Maćka felgę, bo mu jakiś odbity kamień nieco ją wykoślawił, robimy wspólne 
zdjęcie z motonitami z Rosji, którzy zmierzają w tę co i my stronę, pokazujemy po raz 
pierwszy nasze przepustki i już, wjechaliśmy w Pamir. Droga „normalna”, czyli 
przejezdna… Kiedy słońce zaczyna zachodzić wjeżdżamy akurat do maleńkiej wioseczki, 
pytamy o nocleg i kierują nas do pobliskiego meczetu. Imam o nic nie pyta, nie spisuje 
danych z paszportu, prosi tylko o zdjęcie butów, kiedy wchodzimy do środka budynku i dalej 
do sporej sali, pokrytej dywanami. W kącie piętrzy się stos kolorowych materacy, z których 
umościmy sobie posłanie, imam przynosi jeszcze wielki termos z wrzątkiem na herbatę i 
bochen chleba, bo wspomnieliśmy wcześniej, że w sklepiku przy drodze już nic nie było do 
jedzenia. Kiedy wstajemy rano już go nie ma, zostawiamy więc przy termosie „co łaska” i po 
porannych ablucjach z udziałem kilkunastu czajniczków, zebranych w tym celu na stole 
zbitym z desek na podwórku, opuszczamy gościnne progi. Imama dostrzegamy paręset 
metrów dalej, przykucnął przy małej kuźni i zabawia rozmową kowala, wymieniamy 
szerokie uśmiechy i kiwamy do siebie, on nie zmienia pozycji, my tylko trochę zwalniamy. 
Jest pięknie; słońce świeci, góry wznoszą się ku niebu, w dole płynie rzeka, przed nami 
nieznane, czegóż więcej nam trzeba? Pniemy się w górę, a im wyżej, tym mniej radośnie mi 
na duszy, bo z wysokością przychodzi coś jakby strach. Już nie wspomnę o stanie drogi, 

trudno – jest jak jest – ale niepokoi mnie to, co wzdłuż drogi: przepaść z prawej, wystarczy 
lekki ruch kierownicą, tyle żeby na przykład ominąć kamień albo wielką dziurę w drodze, a 
już stoczymy się w dół. Żadne barierki nas nie zatrzymają, bo barierek żadnych nie ma! Nie 
ma też na szczęście zbyt dużego ruchu, bo jak mielibyśmy wyminąć się na przykład z 
wielkim tirem na drodze, na której tir ledwo, ledwo się zmieści? Tak docieramy na szczyty, 
które jeszcze godzinę wcześniej mieliśmy u naszych stóp. Droga, którą właśnie 
przebyliśmy, wygląda stąd jak cieniutka poskręcana wstążeczka, ta która ciągle przed nami 
nie wygląda lepiej. Wije się wzdłuż wzgórz, znika za jednym i pojawia na horyzoncie za 
drugim, coraz wyżej i coraz cieniej, aż niknie hen za którymś szczytem. Nie chcę tam 
jechać! Za wysoko, za stromo, za …, za…. ! Co mnie podkusiło, żeby tu w ogóle 
przyjeżdżać! Nie chcę już wyżej się piąć, mam dosyć, rzucę ten cholerny motor w przepaść 
pode mną, wezmę stopa i spokojnie wrócę do domu samolotem! Mogę nawet tu zostać, 
zamieszkam na tej przełęczy, byle tylko nie musieć jechać dalej w te góry i byle tylko nie 
musieć z nich zjeżdżać, bo jedno i drugie przyprawia mnie o mdłości! Czy lęk wysokości 
można wyleczyć wysokością?! Chyba nie! Przecież nie leczy się alkoholika podając mu 
kolejnego drinka! 

Mnie podano więc co miałam robić... Nie patrząc ani w dół, ani w wzwyż, ani na boki, 
wpatrując się jedynie w drogę przede mną i mając za azymut tylną oponę Franza, 
wspięłam się na te szczyty i przebrnęłam na drugą stronę, a tam, ponieważ jakąś wysokość 
już osiągnęliśmy, droga wróciła do poziomu, a ja do równowagi. Nie żeby od tej pory 
zaczęła się sielanka, co to, to nie! Ta droga to wyzwanie; asfaltu na niej niewiele, króluje 
szuter, piach, kamienie, koleiny, skalne zwaliska, błoto, niekoniecznie w kolejności, w jakiej 
je wymieniłam, w ilości też przeróżnej. Trochę boimy się o nasze opony: jako że 90% trasy 
mieliśmy pokonać asfaltem, to i jedziemy na zwykłych szosowych, celowo nie braliśmy nic 
na wymianę, na zapas zresztą też nie, i jak nam teraz któraś strzeli na tych wertepach, to 
jesteśmy uziemieni. Jedziemy wzdłuż rzeki Pandż, tuż za nią, niemal na wyciągnięcie ręki, 
jest już Afganistan. Na tle Hindukuszu widzimy małe wioseczki, domki rozrzucone między 
zielonymi drzewami, grupa dzieciaków wybiegła ze szkoły na boisko, woda niesie do nas 
ich krzyki i śmiech. Jest tak spokojnie, toczy się normalne życie, a przecież Afganistan 

kojarzy nam się z zupełnie innymi obrazami… 

A na naszej drodze samotna rowerzystka z Australii, od czterech lat w podróży dookoła Świata. Za chwilę spotkamy Jurgena; skromna 
niemiecka emerytura nie starczała mu na normalne życie, zdecydował więc, że kupuje quada i rusza nim w świat. Przez jakiś czas jedziemy 
razem, nawet wspólnie gubimy drogę, bo ta która wydawała się główną skończyła jako wąska ścieżka prowadząca do małej wsi. Jurgen zostaje 



tam na noc, my wracamy na szlak, żeby zrobić jeszcze trochę kilometrów przed zmrokiem. 
Stajemy w kolejnej wiosce (Dasztak), robi się szarawo i trzeba podjąć decyzję, czy szukamy 
noclegu tu, czy jakieś 30 kilometrów dalej, powinno tam być małe miasteczko Rushon, a 
nóż trafi się prysznic, kto wie, może i z Internetu da się skorzystać…? Tradycyjnie zdania 
mamy podzielone, ale w tym momencie zagaduje nas starszy mężczyzna i od słowa do 
słowa zaprasza do siebie na nocleg. Korzystamy z okazji i już parkujemy maszyny na 
podwórku przy małym domku. Do środka nawet nie zajrzymy, gospodarz gości nas na 
wielkim niby-łożu, wyciągamy się na nim z lubością, w końcu można rozprostować kości! 
Kolację też jemy na wpół leżąc, potem sączymy jeszcze leniwie herbatę, a kiedy rozmowa 
zaczyna się rwać, miejsce talerzy zajmują poduszki i lekkie kołdry. Co to była za noc! 
Zasypialiśmy wpatrzeni w miliony gwiazd nad naszymi głowami, otuleni ciepłym wiatrem i 
zasłuchani w cykanie świerszczy. Całą noc czuwał przy nas pies gospodarzy, nawet nie 
słyszałam, kiedy ułożył się w naszych nogach. Rano łoże znowu zamienia się w stół, na 
śniadanie herbata z mlekiem i domowy chleb prosto z pieca. Dziękujemy gospodarzom, 
zostawiamy „co łaska” i dalej w drogę. Kawałek za wsią jeszcze jakoś się jedzie, ale im 
dalej, tym gorzej. Zaczyna się piach i głębokie koleiny wyżłobione przez ciężarówki. Przed 
nami wzniesienie, motor tańczy pode mną dziką zumbę, ale jakoś podjeżdżam do góry, na 
szczycie lekki łuk w lewo i zjazd w dół po piachu i już widzę, że nie dam rady, bo motor 
zapada się w nim po ośki i zaczynam tracić równowagę. Zatrzymuję się i cudem utrzymuję 
moto w pionie, czekając na pomoc Maćka, w tym momencie na szczycie wzniesienia 
pojawia się maska ciężarówki, wielki TIR powoli zjeżdża w dół wprost na mnie. Ściskam 
manetki, słyszę i czuję jak wielka masa mija mnie dosłownie o milimetry. Ufff! Znowu się 
udało! Strach pomyśleć, co mogłoby się zdarzyć, gdybyśmy wczoraj, tak jak chciałam, 
zdecydowali jechać dalej i trafili w to miejsce już po ciemku! I gdybyśmy znowu natknęli się 
po drodze na chińskiego TIRa! Chińskiego, bo głównie takie tu widzimy, ale co się dziwić, 
Chiny tuż za miedzą. 

Tego dnia wjeżdżamy na najwyższy punkt w naszej podróży, przełęcz Ahbaitalas, 4.655 
metrów. Wraz z wysokością zmienił się też krajobraz, już nie towarzyszy nam bujna zieleń 
drzew i pól, a rachityczne kępki mchów i porostów. Jest surowo, dziko i naprawdę pięknie… 
Tyko ten przenikliwy chłód… Kiedy wjeżdżaliśmy w Pamir żołnierze pytali, czy jesteśmy 
dobrze ubrani, bo będzie zimno. Wtedy przy 35 stopniach wydawało się to żartem, teraz na 
własnej skórze czujemy, co mieli na myśli. Po zachodzie słońca temperatura niemal dobija 
zera, już za bardzo nie mamy co na siebie włożyć, termiczne ciuchy gdzieś na dnie kufrów, 
zresztą żeby je ubrać trzeba by się najpierw rozebrać, a wtedy tak zmarzniemy, ze nic nas 
już nie rozgrzeje. Mijamy małą wioskę, parę chałup na krzyż nie wzbudza naszego 
zainteresowania jako potencjalnego miejsca na spędzenie nocy, ale otrzeźwia nas kolejny 
zimny podmuch. Kurde! Jeśli nie tu, to niby gdzie?! Za kolejne 100 kilometrów, jak już 

całkiem przymarzną nam tyłki do siodeł?! Zawracamy więc i kierujemy w stronę 
największego domu widzianego z drogi, jakiś szósty zmysł podpowiada, że jedziemy 
dobrze. Rzeczywiście, ten parterowy barak to hotel! Przy wejściu mijamy grupkę staruszek, 
zakutane po czubki głów drepczą raźnie, choć wszystkie przygarbione, pokrzywione, z 
laskami. W środku podobna grupka szykuje się do wyjścia. Coś mnie tknęło: w tych 
rejonach są gorące źródła, czyżbyśmy właśnie trafili na któreś z nich? Pytamy w recepcji i 
faktycznie! Mamy do dyspozycji dwa baseny z gorącą wodą – o czymś takim nawet nie 
śmieliśmy marzyć, a tu proszę, prawdziwe SPA w środku pamirskiej głuszy! Najpierw 
idziemy coś zjeść, bo od ukraińskiego barszczu w południe nie mieliśmy nic w ustach; 
kucharza wprawdzie też coś pokręciło, ledwo się rusza, mówi że ma problemy z plecami 
(widać ma też wstręt do gorących wód, bo te lokalne chyba szybko by go wyleczyły), ale 
przygotuje nam coś na ząb. I kiedy tak siedzimy nad gorącą herbatą marząc o 
rozcieńczeniu jej choć paroma kroplami rumu, w drzwiach staje Gunter. Już po raz trzeci 
dziś się spotykamy! Gunter wyjmuje zza pazuchy pół litra lokalnej czystej i nasza herbata 
nabiera rumieńców. Dobrze pogadać z kimś po drodze, ale basenów nie odpuszczamy. Tu 
nie ma koedukacji więc rozdzielamy się, przy czym ja mam swój basen na wyłączność, bo o 
tej porze wszystkie babki pewnie już śpią. W środku ciemnawo, jedyna żarówka w szatni 
zaraz wyzionie ducha. Unoszące się nad basenem kłęby pary wyglądają w tym świetle jak 
piekielna otchłań, wrażenie potęguje lekki, ale wyraźny zapach siarki. Ostrożnie wkładam 
do wody najpierw jedną, potem drugą nogę, w końcu zanurzam się cała. Rozkosz nie do 
opisania! Warto było przemarznąć na kość, żeby teraz móc poczuć opływające mnie ciepło. 
Kładę się na wodzie i zamykam oczy, a kiedy je otwieram, widzę nad sobą drogę mleczną, 
tak bliską, że wydaje się wystarczy wyciągnąć rękę, żeby dosięgnąć którejś z gwiazd!  Czy 
któreś ze znanych Wam SPA oferuje takie atrakcje?! 

Następnego dnia ubieramy się już stosownie do temperatury na zewnątrz, zostawiam tylko 
rękawice bez palców żeby móc robić zdjęcia w czasie jazdy, trudno przepuścić mijanym 
widokom! Trochę daje nam się we znaki wysokość: oboje narzekamy na ból głowy, choć 
może to raczej skutki wypitej wczoraj „ginterówki”…? Droga nadal prowadzi wzdłuż 
chińskiej granicy, spotykamy też chińskiego rowerzystę w podróży do Afryki Południowej, 
chwilę rozmawiamy, potem każdy rusza w swoją stronę. Na całej drodze przez Pamir 
większość stanowią Tiry, potem lokalne terenówki i marszrutki, choć wszystko to w takiej ilości, że można jechać godzinę i dwie i nie spotkać 
żywego ducha. Oprócz Rosjan na początku trasy i dużej grupy Szwajcarów, jakieś 8 chłopa, mijanych na granicy z Kirgistanem, nie spotkaliśmy 
tu niestety żadnych motocyklistów. Za to samotnych rowerzystów chyba z 6-ciu i jeśli tylko daje się stanąć to stajemy żeby zagadać, związani w 
jakiś sposób ze sobą tą drogą i tym, co nas tu przygnało. Chyba też w tych surowych warunkach, gdzie ani klimat, ani przyroda nie rozpieszcza 
i wszystkich traktuje tak samo źle, ludzie są bardziej solidarni i bardziej na innych otwarci. Raz stajemy na poboczu, żeby wymienić baterie w 
aparacie i za każdym razem kierowcy mijających nas samochodów (łącznie dwa w przeciągu 15 minut, co i tak jest swoistym rekordem na tej 
trasie) pytają, czy nie potrzebujemy pomocy! 



Tego dnia dojeżdżamy nad jezioro 
Karakuł, już z daleka widać turkusową 
taflę, otoczoną ośnieżonymi 
szczytami… Nad jeziorem wioska, w 
której znajdujemy nocleg w czymś w 
rodzaju zajazdu: kibelki na zewnątrz, 
podobnie umywalka z ciepłą (!) wodą. 
Dostajemy izbę z kozą, a zanim 
rozpalony w niej ogień rozgrzeje 
wyziębione mury, czekamy w innej izbie, 
gdzie gospodarz serwuje kolację. Po 
całym dniu jazdy jesteśmy znowu 
przemarznięci na kość więc 
rozkoszujemy się teraz ciepłem bijącym 
z rozgrzanej kozy i słuchamy opowieści 
czwórki Belgów, którzy wrócili z 
krótkiego wypadu do Afganistanu. Druga 
grupa to Hindusi z Delhi, podróżują 
dwiema terenówkami, spotkamy ich 

jeszcze następnego dnia, już w Kirgistanie. Nie siedzimy razem zbyt długo, bo nie dość, że ból głowy nie odpuszcza, to jeszcze Maciek jest 
rozgrzany do czerwoności. Gorączka! Tego tylko brakowało! Faszeruję go apapem ale mimo to rano jest bardziej rozgrzany niż nasz piecyk, 
który w nocy wygasł i teraz Maciek emituje z siebie więcej ciepła niż on. W środku jest tak zimno, że ciężko wystawić czubek nosa spod koców, 
ale jakoś wstajemy, wlewamy w siebie gar gorącej herbaty i jedziemy wlać też coś w baki. Kończy się benzyna, nasz gospodarz dzwoni w parę 
miejsc, bezskutecznie, w końcu dostajemy namiary na kogoś, kto powinien nam pomóc. Benzyna podobno prosto z Kirgistanu, 93 oktany, ale 

przecież nie będziemy grymasić jeśli nie 
chcemy tu zimować! Do granicy z 
Kirgistanem niecałe 100 kilometrów, 
krajobraz niemal księżycowy, tu już 
prawie nic nie rośnie, wokół ośnieżone 
szczyty, zwały kamieni przy drodze, coś 
jakby koryto wyschniętej rzeki wzdłuż 
niej. Czekam na tę granicę, bo jakoś mi 
się ubzdurało, że jak tylko ją 
przekroczymy, to zaraz zaczniemy 
zjeżdżać w dół i będzie CIEPŁO! 
Ubrałam się więc też tak, żebym potem 
nie musiała się przebierać i teraz znowu 
marznę! Najgorsze, że im dalej 
jedziemy, tym wcale nie robi się cieplej, 
a wręcz przeciwnie, termometry 
pokazują już liczbę z minusem z przodu! 
Droga prowadzi pod górę i nagle na jej 
końcu szlaban: jest! Jesteśmy na 

granicy! Wchodzimy do małej kanciapki, pokazujemy dokumenty, skarżymy się na chłód. Czy kiedykolwiek jest tu ciepło, skoro teraz, pod koniec 
sierpnia, temperatura nawet nie sięga zera?! Zimą spada do -40, a ruch na granicy nadal się odbywa, ciężarówki jeżdżą, mimo śniegu i mimo 
mrozu! I żołnierze też siedzą tu na posterunku przez cały rok!!! Szacun dla ludzi, którym przyszło żyć, mieszkać i pracować w tak ekstremalnych 
warunkach. Ja w końcu skapitulowałam i za zgodą pogranicznika przebieram się w jego kanciapie, za kolorową zasłonką, Trochę to trwa, 
żołnierz zaczyna się niecierpliwić, bo musi odprawić szwajcarskich motonitów, tych o których wcześniej wspomniałam, że ich spotkaliśmy. Ale w 

końcu opuszczamy granicę, nawet do 
końca się nie kulbaczymy, bo po 
tadżyckiej musi zaraz być kirgiska, tyle 
że jedziemy, jedziemy i nic. Stajemy 
więc i dopinamy wszystkie zamki w 
kurtkach, ja decyduję się założyć ciepłe 
rękawice, bo albo zdjęcia, albo 
amputacja palców, a kirgiskiej granicy 
wciąż nie ma. Nawet trochę zjeżdżamy w 
dół, na którymś zakręcie mijamy 
samotny piętrowy dom. Kto tu mieszka, 
na tej ziemi niczyjej między dwoma 
granicami? Bez żadnych sąsiadów 
wokół, bez niczego tak naprawdę, 
jedyne co jest tu w nadmiarze to te 
ośnieżone szczyty i kłębiące się wokół 
nich chmury. W końcu dojeżdżamy do 
granicy, trafiliśmy akurat na przerwę 
obiadową, cała załoga siedzi wokół stołu 
nad parującymi talerzami, gestem 
zapraszają, żeby do nich dołączyć. 

Odmawiamy, bo gulasz niezbyt wpisuje się w nasz wegetariański jadłospis, szybko więc nas odprawiają i już jesteśmy w Kirgistanie. Podoba 
nam się tu, nie tylko dlatego, że na jezdni w końcu gładki asfalt. Góry zawsze gwarantują piękne widoki, tu dodatkowego kolorytu dodają stada 
koni, rzadziej owiec czy krów, pędzonych drogą, w ilościach czasem ogromnych. Na wsiach obok murowanego domu często stoi na podwórzu 
wielka jurta, jurty nadal też służą pasterzom wysoko w górach Tien Szan, przez które przejeżdżamy. Nasza M41 kończy się 65 kilometrów przed 
Biszkekiem, jedziemy jeszcze nad jezioro Issyk Kul, to drugie po Titicaca największe górskie jezioro na świecie. Stąd do granicy z 
Kazachstanem droga prowadzi przez ogromny płaskowyż, na którym pasą się wielkie stada koni. Te, kiedy tylko usłyszą nasze silniki, puszczają 
się pędem przed siebie i gnają na złamanie karków z rozwianymi grzywami, naprawdę piękny to widok! Ruch na granicy niewielki i Kazachscy 
żołnierze, chyba trochę znudzeni, wciągają nas w dyskusję o wyższości wielkiej Rosji nad imperialną Ameryką. Szczęśliwie uwalnia nas z ich rąk 
jakiś samochód, który właśnie podjechał pod szlaban więc my możemy ruszać dalej do Kanionu Szaryńskiego. Tam poznajemy Selewinki, małe 



zwierzątka wielkości myszy, których pełno się kręci na zboczach 
kanionu. Mają swoje gniazdka w ziemi, co chwila to w nich znikają, 
to pojawiają się, cały czas w ruchu i stale w pośpiechu. To trochę 
jak my, znowu w ruchu i znowu w pośpiechu pędzimy, tym razem 
do Ałmaty, gdzie w jedynym salonie BMW w tej części Azji 
chcemy zrobić przegląd naszych motorów, już najwyższy czas, bo 
przepisowe 10 000 km już dawno im stuknęło. Tyle że tam, gdzie 
miała być stacja diagnostyczna zamknięte na głucho, kartka na 
drzwiach kieruje pod nowy adres i do nowego salonu. Wygląda 
imponująco, ale jeszcze nie działa, jak za chwilę się dowiemy. 
Mimo to przyjmują nasze motory, wymieniają olej, filtry, a szef 
wiezie nas przez pół miasta swoim samochodem, żebyśmy mogli 
wymienić pieniądze w banku. Zaprasza nas jeszcze na otwarcie 

salonu następnego dnia, ale wtedy my już będziemy jechać przez niekończące się 
kazachskie stepy. Jedzie się dobrze, bo ciepło i droga dobra, ale im bliżej Morza Aralskiego, 
a raczej tego co po nim zostało, tym krajobraz coraz bardziej dziki i nieprzyjazny, a 
temperatura znowu spada. Docieramy do Bajkonuru, choć gdyby nie nasza elektroniczna 
mapa minęlibyśmy miasto nawet o tym nie wiedząc, bo główna droga chyba celowo biegnie 
nieco bokiem, a drogowskazów czy tablicy z nazwą miejscowości też nie uświadczysz. Do 
miasta niestety nie wjedziemy, nie wiedzieliśmy, że trzeba mieć na ten wjazd przepustkę. 
Jej zdobycie nie jest jakąś straszliwie skomplikowaną operacją, tyle że musielibyśmy ze 3 
dni poczekać, a na to nie możemy sobie pozwolić. Nie pomaga wstawiennictwo rosyjskich 
motocyklistów, których spotykamy na rogatkach miasta, bezskutecznie próbują negocjować 
w naszym imieniu z żołnierzami przy szlabanie. Jedziemy więc tylko pod kolejny szlaban, 
żeby choć z daleka spojrzeć na miejsce startów Sojuzów i złorzecząc na durne przepisy 
kierujemy się w stronę Aralska. 

Miasto budzi przygnębienie: choć to dopiero początek września, temperatura nieco powyżej 
zera, lodowaty wiatr wciska się pod kurtki, z szarego nieba siąpi deszcz, wzdłuż 
zabłoconych ulic ciągną się przygarbione domki. Najbardziej dołujący jest jednak widok 
pordzewiałych wraków statków na ogromnej, płaskiej, piaszczystej równinie, najgorszy 
przykład ludzkiej głupoty i ignorancji, jaki można sobie wyobrazić. Chce się uciekać stąd jak 
najdalej, a tam... 

…będziemy tonąć w błocie na niekończących się objazdach kazachskich dróg, będziemy 
czekać, aż poranne słońce stopi szron na siodłach naszych motocykli, a potem rozgrzewać 
w rosyjskich baniach. Klaksonem oddamy hołd żołnierzom-kierowcom z II wojny światowej 
pod Brjańskiem i przez Smoleńsk, Katyń, omijając Ukrainę, po 60 dniach podróży dotrzemy 

do kraju. 

Żeby jednak zakończyć tę historię, muszę cofnąć się do Turkmenistanu i pięknego meczetu 
Saparmurat Haji, który miłościwie panujący Turkmenbasza postawił swemu narodowi w 
1995 roku, powróciwszy z samolotowej pielgrzymki do Mekki. Na schodach do tegoż 
meczetu zaczepił nas mężczyzna zwyczajowym pytaniem: skąd jesteśmy. - Z Polski. – Z 
Polski? Aaa, mój brat był u was w wojsku. Mówił, że wy dobry naród jesteście, u was 
porządni ludzie są. Przekażcie proszę pozdrowienia wszystkim ludziom w Polsce! Co 
niniejszym czynię zapewniając, że to nie jedyne pochlebne słowa, jakie usłyszeliśmy o 
Polakach w czasie tej podróży. Parę pokoleń na nie zapracowało, nie zniszczmy tego! 


