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Odpoczynek,
by wyprostowaç
zgrabiałe dłonie.
Na takie warunki nie
byłem przygotowany.
Ânieg! Wiatr! Zimno!

m´˝czyêni. Łaênia dla kobiet działa w inne dni i wtedy m´˝czyêni nie majà tam wst´pu. Kobiety
raczej same nie podró˝ujà, a jak z m´˝em i rodzinà, to nie nocujà w hammamie. Nie wiem, jak
sobie radzà, gdy w mieÊcie nie ma hotelu. Hammamy sà w ka˝dym algierskim miasteczku. Nie
sà to jednak moje ulubione miejsca, w których ch´tnie sp´dzałbym noc, pomimo ˝e sà tanie
i całkiem bezpieczne. Rano zastaj´ miasto w Êniegowym błocie. KilkanaÊcie centymetrów Êniegu, który teraz gwałtownie topnieje. Ubranie i buty wcià˝ mokre, ale nie ma rady, musz´ ruszaç
dalej. Na szosie Êniegu wcià˝ jeszcze du˝o. Jest Êlisko. Samochody nie radzà sobie nawet na
łagodnych podjazdach. Ci´˝arówki nie majà łaƒcuchów, a ich letnie opony, cz´sto bez bie˝nika,
zupełnie nie nadajà si´ na te zimowe warunki w górach. Gdy widz´, jak pot´˝na cysterna powoli zeÊlizguje si´ na błocie poÊniegowym na przeciwny pas ruchu, staj´, aby zrobiç zdj´cie. Zje˝d˝am w dół i powoli zostawiam za sobà zaÊnie˝one szczyty Atlasu Tellskiego. Po paru godzinach
jazdy Ênieg pozostaje ju˝ tylko wspomnieniem poranka i wczorajszego dnia. Nocuj´ nad brzegiem jeziora (szott) w namiocie. Wol´ swój zimny sztywny od lodu pomaraƒczowy domek ni˝
gwarny, ciepły hammam.
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Ulica w Barwakijji. Noszone przez mieszkaƒców
ciepłe burnusy z kapturami pasujà do pogody

05.02, wtorek
Nowy asfalt zach´cał
kierowców do szybkiej
jazdy, ale czasem
czekały na nich
niespodzianki w postaci
niebezpiecznych dziur.
Szczególnie w nocy
jazda mogła byç dla
nich groêna. Mnie te
dziury nie przeszkadzały
– nie jeêdziłem nocà,
by nie straciç pi´knych
widoków pustyni

DziÊ mam w planie Arak, odległy o 90 km. Jedzie si´ ci´˝ko, jest goràco, a dodatkowo
dokucza przeciwny wiatr. Do Araku doje˝d˝am dopiero o 16.30. Arak to pasmo gór i schowany
wÊród nich, par´ kilometrów od szosy, garnizon wojskowy. Wita mnie samotnie stojàca herbaciarnia: buda z blachy, liÊci palmowych i trawy. Nie mo˝na si´ nie zatrzymaç, to pierwsza taka
okazja po 190 km jazdy z Ajn Salihu. OczywiÊcie pij´ herbat´. Istny ulepek. Ja ju˝ polubiłem
tradycyjnà arabskà herbat´ z dodatkiem mi´ty i serwowanà jako nasycony roztwór
cukru w małych 100-mililitrowych szklaneczkach. Podobno Rosjanie pijà z takich wódk´. Cz´sto
po wypiciu herbaty sprawdzam, czy na denku szklanki jest producent. Obok made in China
znajduj´ tak˝e te z napisem made in USSR. Za pierwszà herbat´ płac´, a drugà stawia ju˝ ˝ołnierz
– nie wiem, czy na posterunku, czy mo˝e czeka na jakàÊ okazj´. Trzecià herbat´ stawia właÊciciel tego przybytku. Dowiaduj´ si´ od niego, ˝e 8 km dalej jest stacja benzynowa, gdzie mog´
dostaç wod´.
Pół godziny rozmów i pytaƒ: skàd i dokàd jad´, o ˝on´, dzieci, prac´… koƒczy si´ konkluzjà, ˝e Pologne est aussi un pays socialiste et la vie aussi n’est pas facile (Polska to te˝ kraj socjalistyczny i ˝ycie w nim nie jest łatwe). Granice ich Êwiata si´gajà tylko do Tam, a Czarna Afryka budzi
w nich respekt. Nikt z nich w niej nie był. Po paru kilometrach mijam stacj´ benzynowà i jakieÊ
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n´dzne zabudowania niewielkiej wioski. Âpi´ po przejechaniu 105 km. To był dzieƒ pełen wra˝eƒ.
Pi´kne wydmy, góry i postój w herbaciarni dobrze mnie nastroiły na dalszà drog´.

06.02, Êroda
Przed wyruszeniem wykonuj´ drobnà napraw´ przy rowerze. Znalazłem luz w piaÊcie
i dokr´cam konus w przednim kole. Ruszam o 7.30, a po 50 km robi´ pierwszy odpoczynek, ale
dopiero po 100 km oddaj´ si´ pełnemu relaksowi. Odpoczywałem całà godzin´. Po 40 km skoƒczyły si´ góry i mam przed sobà najpi´kniejszà jak dotàd cz´Êç pustyni. Widz´ pofałdowanà równin´ z niezbyt odległymi górami, a tak˝e licznymi pojedynczymi skałami. Piasek twardy
z kamyczkami, a wyglàda jak brunatny piach zmieszany ze ˝wirem. Kamyki sà czarne i bràzowe,
ale raczej ostre. Po 150 km staj´ na nocleg. Wol´ jechaç sam. Towarzystwo Yoko było urozmaiceniem, ale z czasem stawało si´ troch´ m´czàce. Chyba nie jestem konsekwentny w swoich
odczuciach. Jestem ju˝ ósmy miesiàc poza domem i czasami dopada mnie samotnoÊç. Gdy obozowaliÊmy razem, czułem si´ bezpieczniej, a jednak na dłu˝szà met´ moja natura samotnika
zwyci´˝a i towarzystwo innych zaczyna mi cià˝yç. Pomimo to zastanawiam si´, gdzie jest Yoko.
Musiał mnie minàç pierwszej nocy, je˝eli rzeczywiÊcie jechał nocà. A mo˝e i ja go minàłem
w dzieƒ, kiedy spał gdzieÊ za skałà.
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Herbaciarnia w Araku.
Obowiàzkowy postój,
gdy˝ było to jedyne
miejsce, gdzie mogłem
napiç si´ słodkiej
arabskiej herbaty
w drodze z Ajn Salihu
do Tam

Jak nie znalazłem ˝adnego wraku samochodu, to kładłem rower na piasku

wszystko to dobrze mi zrobiło. Yoko ma nade mnà dwa dni przewagi. Wyjechał w dzieƒ mojego
przyjazdu. Bez problemu podbiłem paszport. Robi´ herbat´ na jutro. Woda siarkowa jest
ohydna, ale po przegotowaniu siarkowodór si´ ulatnia i jest OK. Pełen dobrych myÊli, id´ spaç.
Assamaka to miła dziura: cztery drzewa, fort ze stacjonujàcymi kilkoma ˝ołnierzami i wystajàca
z ziemi na metr półtoracalowa rura, z której leje si´ bez przerwy strumieƒ siarkowo-dorowej wody. Wokół tworzy si´ błotko, a ˝e naokoło sam piach, to par´ metrów dalej jest ju˝
sucho. Niedaleko rury skupia si´ miejscowe ˝ycie towarzyskie i rozlokował si´ dziki kemping.

26.02, wtorek
Wstaj´ przed wschodem. Czas w Nigrze trzeba liczyç ju˝ godzin´ do przodu. Gotuj´ wod´
na resztk´ labnaminy i par´ daktyli. Dobre, ale mało! Pakuj´ si´ i po godzinie ruszam.
Z zapasem wody i nadziejà na sukces, ˝e jednak uda si´ przejechaç. Od poczàtku jest ci´˝ko, pcham rower, a podejmowane próby jazdy koƒczà si´ fiaskiem. Tylko mi´kki piach. I tak par´ godzin m´cz´ pierwsze 5 km za Assamakà. Póêniej troch´ lepiej, z kolejnych 10 km połow´
jad´. A na godzin´ przed planowanà przerwà zdarza si´ coÊ niebywałego, przeje˝d˝am 15 km po
twardej Êcie˝ce. W południe spotykam Francuzów, którzy jadà volkswagenem. Odnosz´ spory
sukces lingwistyczny, bo udaje
ZGUBIONY SZLAK
mi si´ im wytłumaczyç, ˝e
Âlady kół i jeszcze raz Êlady kół... i wszystko byłoby OK, gdyby samochody jechały w wi´kw IGZ mo˝na dostaç daktyle.
szoÊci jednà szerokà na kilka metrów pistà. Ale bywało i tak, ˝e ze szlaku pełnego Êwie˝ych
Dowiedziałem si´ o tym od
Êladów co jakiÊ czas któryÊ odchodził w bok. Taki Êlad mógł oznaczaç wszystko: wycieczk´
Włochów jadàcych simkà, jak
w pobliskie góry, zjazd ze szlaku na nocleg, poszukiwanie lepszego wariantu trasy. Trudno mi
ju˝ minàłem IGZ. Daj´ im 10 DM
było na nich polegaç. Czasami Êwie˝e Êlady wracały. Ale jeÊli nie wracały, to wtedy musiałem
i prosz´, by kupili mi daktyle
szukaç głównej pisty. Przeje˝d˝ajàcy samochód, widoczny w oddali słupek pozwalały złapaç
i przekazali je turystom jadàorientacj´ i wróciç na ucz´szczany szlak. Zdarzyło mi si´, ˝e dopiero po dłu˝szym czasie zocym przez T–T. Kolejny wrak
rientowałem si´, ˝e na szlaku, którym jad´, sà tylko stare Êlady, a nie ma nowych. Nie pami´przy szlaku staje si´ miejscem
tałem ju˝, jak długo poruszałem si´ starym szlakiem. Pół godziny, a mo˝e wi´cej? OczywiÊcie
odpoczynku. Zjadam niemiecnajproÊciej byłoby wróciç po Êladach. Takà ewentualnoÊç jednak odrzuciłem. Wracaç i straciç mo˝e par´ godzin? To byłoby zbyt dołujàce. Kontynuowałem jazd´, ale ju˝ bardzo powokà konserw´ bez podgrzewali, a przy tym uwa˝nie si´ rozglàdałem i nasłuchiwałem. Łatwiej było usłyszeç samochód, ni˝
nia i zapijam wodà. Staje przy
go zauwa˝yç. Jak to dobrze, ˝e nie musiałem wypatrywaç cichej karawany wielbłàdów! Namnie ci´˝arówka. Gramol´ si´
słuchiwanie było bardzo dobrym pomysłem. Po jakimÊ czasie wyt´˝onego nastawiania uszu
z cienia. To grupa Anglików,
cichutko doszedł do mnie, gdzieÊ z bardzo daleka od wschodu, szum silnika ci´˝arówki. Zaktóra jedzie z Londynu do
trzymałem si´ i przez 150-milimetrowy teleobiektyw zaczàłem przeczesywaç pustyni´. Teren
Kapsztadu. Gadamy przez pół
na wschodzie był poło˝ony ni˝ej, co dawało mi doskonałà widocznoÊç nawet na par´ kilomegodziny. Niektórzy z nich, jak
trów. Po paru minutach takiej penetracji terenu usłyszałem, jak dêwi´k narasta i staje si´ inmówià, zazdroszczà mi przygotensywniejszy. Wkrótce te˝ udało mi si´ wypatrzyç poruszajàcy si´ punkcik. Samochód był
dy i niezale˝noÊci. Ja te˝ im trodaleko, 3, a mo˝e wi´cej kilometrów. Ruszyłem z rowerem w jego kierunku i po godzinie
byłem ju˝ na głównym szlaku.
ch´ zazdroszcz´: braku trosk

o zaopatrzenie i przede wszystkim Kapsztadu, tzn. planów przejechania całej Afryki. Ale prawd´
mówiàc, to wcale bym si´ z nimi nie zamienił i nie zrezygnowałbym ze swojej niezale˝noÊci.
Dostaj´ pół tabliczki czekolady, którà zaraz zjadam, oraz podwójny chleb z Tam i pomaraƒcz´.
Po takim spotkaniu humor mi si´ poprawia. Mówi´ sobie, ˝e nie mog´ byç głodny po normalnym
Êniadaniu i królewskim lunchu. Yoko podobno wyprzedza mnie o 20–30 km i jest bardzo zm´czony. Troch´ mi si´ to nie zgadza, wyjechał przecie˝ dwa dni wczeÊniej. Albo to nieprawda,
albo pista jest tak zła, a mo˝e coÊ z nim nie tak? Znów właÊciwie tylko id´. O zachodzie mijajà mnie
Holendrzy i mówià, ˝e jestem na 38. km. A wi´c nie jest najgorzej, szczególnie gdy weêmie si´
pod uwag´ poczàtek tego dnia. Suguski wyÊmienite. Robi´ jeszcze 2 km do okràgłych 40 km.
Âpi´ na zupełnie otwartym terenie. Wiatr cichnie, ale na wszelki wypadek rozbijam namiot. Na
obiad jarzynowa i pół chleba, który dostałem od Anglików. Mam za sobà ci´˝ki dzieƒ, nie mog´
zasnàç. To mój pierwszy dzieƒ na terytorium Nigru. Rozpoczàłem nowy etap swojej podró˝y.
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Granica
algiersko-nigryjska.
Posterunek Assamaka.
Przejazd obowiàzkowy.
A jakby ktoÊ nie wiedział,
to jak widaç, t´dy
prowadzi droga krajowa
(RN) nr 8...

02.03, niedziela
Âniadanie robi´ z resztek makaronu i mleka. Ruszam zaraz po wschodzie. Dwa razy
zatrzymujà mnie Tuaregowie. Raz dostajà troch´ cukru, ale ju˝ kolejnym razem, gdy zbyt natarczywie mnie nagabujà, nic nie daj´. Po 30 km trafiam na êródło z goràcà solankà. Nie nadaje
si´ do picia. Obok rozło˝yła obozowisko rodzina tuareska. Zapraszajà mnie na herbat´ i jakieÊ
˝arcie. Bior´ kàpiel, robi´ małe pranie. Jem makaron z pomidorami, chili i chlebem ich wypieku.
Bardzo mi smakuje. Pokrzepiony, w południe ruszam dalej. Trafiam na Êlady Yoko. Strzela mi
guma, szybko jà klej´, ale jeÊli p´knie jeszcze raz, b´d´ jà musiał wyrzuciç. Pista bardzo dobra,
jad´ 20 km/h. Zatrzymuj´ Francuzów, którzy jadà z Konga, mówià, ˝e do T-T mam jeszcze 25 km.
Dostaj´ od nich bułk´ i wod´. Jadàcy motocyklem turysta zamienia mi 5 $ na 1000 franków CFA.
Zaczynam ostro kr´ciç. W T-T chciałbym spotkaç Yoko, a mo˝e nadarzy si´ okazja, aby zjeÊç coÊ
u Japoƒczyków? W mieÊcie jest siedziba firmy japoƒskiej. Ale tu spotyka mnie rozczarowanie.
Tuareski stra˝nik nie chce mnie przepuÊciç ani nie chce zawołaç ˝adnego Japoƒczyka. Chyba nie
rozumie po francusku... Kr´c´ si´ z godzin´ przed bramà, a˝ w koƒcu wyje˝d˝a samochód.
Zatrzymuj´ go, ale nie za bardzo chcà ze mnà gadaç, Êpieszà si´. Mówià, ˝e o Yoko nic nie słyszeli
i ˝eby przyjÊç jutro. Od Nigeryjczyka mieszkajàcego w pobli˝u dostaj´ chleb i puszk´ skondensowanego mleka. Odwzajemniam si´ papierosami i gumà do ˝ucia. Âpi´ 2 km za T-T tu˝ przy
piÊcie. Jem daktyle i przygotowuj´ mleko z bułkà na Êniadanie. Smaruj´ łaƒcuch i id´ spaç.
Był to bardzo dobry dzieƒ, udało mi si´ przejechaç 75 km.

01.03, sobota
W poszukiwaniu
Êwie˝ych liÊci kozy
wejdà na ka˝de
drzewo.
Czy potem skaczà?
Nie wiem.
Ja widziałem,
jak zgrabnie zeszły
po pniu i ˝adna nogi
nie złamała

Budz´ si´ przed Êwitem. Jem reszt´ zimnych klusek z mlekiem, pij´ herbat´ i przegryzam
daktyle. ˚wawo ruszam zaraz po wschodzie, ale to za du˝o powiedziane, bo znów cz´Êciej prowadz´ ni˝ jad´. Rano spotykam Tuaregów. Chcà papierosów, cukru... Dziel´ si´ z nimi tym, co sam
dostałem. Jeden z nich proponuje mi wod´ z pobliskiej studni. Wody nie bior´, bo jak si´
dowiaduj´, do I-n-Abangaritu jest 10 km. ˚ałuj´ tylko, ˝e nie poprosiłem ich o zgod´ na zrobienie zdj´ç. Dopiero dwie godziny przed zachodem słoƒca docieram do I-n-Abangaritu. To osada
zło˝ona z paru szałasów i posterunku policji. Siadam pod drzewem, obserwuj´ kozy wdrapujàce
si´ na koron´ akacji i obgryzajàce liÊcie. Zjadam par´ daktyli i próbuj´ zrobiç wpis do dziennika.
Wokół mnie gromadzà si´ dzieciaki. Na posterunku policji dostaj´ stempel i mog´ jechaç dalej.
Gdy jedzie si´ przez Niger, w ka˝dej miejscowoÊci, do której si´ trafia, trzeba meldowaç si´ na policji i wbijaç stempel w paszporcie. Gdy jest stempel z poprzedniej miejscowoÊci, wtedy jest to
ju˝ krótka formalnoÊç, ˝adnych kłopotów czy aluzji o bakszysz. Bior´ wod´ z posterunku policji
i w drog´. Zgodnie ze wskazówkami dzieciaków robi´ szeroki łuk, aby ominàç piach. Na obiadokolacj´ spaghetti z sosem z zupy grzybowej. Âpi´ we wraku samochodu kilka kilometrów dalej.
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Posterunek policji
w I-n-Abangaricie
i policjant, który
podstemplował
mój paszport

Zszywam galabij´, rozdarłem jà rano, gdy si´ przewróciłem. Nie wiem, czy dotrwa do Zinderu,
niedługo b´d´ musiał jà chyba wyrzuciç. Spory ruch samochodów, du˝o cystern lokalnej firmy
paliwowej SNTN. Turystów jak dotàd niewielu, trzy samochody jadàce od strony Agadezu. Cz´stym widokiem sà za to stada wielbłàdów i kóz. Mijam poukładane na poboczu sàgi drewna opałowego. DziÊ jest mniej goràco, ale w powietrzu unosi si´ du˝o pyłu. Susz´ owady złapane dla
Romana. ˚uk złapany na 314. km od Zinderu jeszcze ˝yje, wieczorem b´d´ musiał go uÊpiç,
teraz nie chce mi si´ wyciàgaç trutki. Udaje mi si´ troch´ odpoczàç, a potem robi´ jeszcze 13 km
i na 216. km przygotowuj´ sobie nocleg. Dostaj´ około 4 litrów wody od Tuaregów. Nie mówià
po francusku, daj´ im na pamiàtk´ gumk´ do włosów. Odprowadzajà mnie do drogi tak szybko,
jakby chcieli, abym natychmiast zniknàł im z oczu. Płacenie za wod´ ewidentnie zostało êle przyj´te. Na obiad gotuj´ makaron i do tego wrzucam suszone pomidory i dwie kostki maggi.
Wyszło coÊ g´stego, ale ostatecznie dało si´ zjeÊç. Robi´ 2,5 l herbaty i ry˝ na Êniadanie.

15.03, sobota

Fulanie
z bydłem
przy studni

Pompuj´ tylne koło i w drog´. Jest bezwietrznie, ale droga kiepska. Po 6 km studnia, przy
której kr´cà si´ tylko osły. Nie ma czym zaczerpnàç wody. Chciałem odpoczàç na 195. km, ale nie
znajduj´ dobrego miejsca, za to widz´ niezły zjazd w dół, a w oddali k´p´ drzew. Okazuje si´,
˝e to Takoukout na 191. km. Obst´puje mnie dzieciarnia. Do dajàcego ukojenie cienia zaprasza
mnie Nigeryjczyk. Rozmawiamy po angielsku, okazuje si´, ˝e jest właÊcicielem cysterny
z Lagosu, i zaprasza do siebie. Mo˝e da si´ coÊ zjeÊç? Dom to mały tukul o Êrednicy 3–3,5 m i wysoki na 2 m, w którym jest miejsce na dwie du˝e maty. Odgrodzony jest glinianym murkiem od

ulicy i trzcinowym płotem od sàsiadów. Takoukout sprawia wra˝enie przyjaznej osady. Do
Tanoutu jest 49 km, do Zinderu 160. Tak jest
według informacji miejscowych, bo według
mapy do Zinderu jest 217 km, a wedłg słupków 191 km. Kupiłem placki za 75 CFA, troch´ połaziłem, zrobiłem zdj´cia zabudowaƒ,
studni z wołami wyciàgajàcymi wod´. Dałem
dwie aspiryny matce chorego dziecka, a zaraz potem inni zacz´li mnie ciàgaç o leki na
uszy i oczy, ale im ju˝ nie mogłem pomóc.
Przy drodze budujà meczet. Robotnicy pocz´stowali mnie potrawà o nazwie fura, która
wyglàdała jak niedogotowana màka, czy płatki z mlekiem. Dobre to nie było. Na południe
od Agadezu za wod´ czasami nale˝ało płaciç, a ja nigdy nie wiedziałem kiedy. Tutaj jeden
z mieszkaƒców poproszony o wod´ wziàł ode mnie kanister i napełnił go. Chciałem daç mu
5 CFA, ale nie przyjàł. Dwa kilometry za osadà zrobiłem sobie przystanek na herbat´. Chwil´
póêniej zatrzymał si´ samochód i przysiedli si´ do mnie turyÊci, byli to Szwajcarzy z Berna.
Popijajàc herbat´, długo rozmawialiÊmy. Dostałem od nich w prezencie puszk´ mleka w proszku.
Nocuj´ 5 km za Takoukoutem. DziÊ zrobiłem tylko 30 km.

Byk wyciàgajàcy
wod´ ze studni

Teraz zamiast Tuaregów
z wielbłàdami spotykam
Fulanów z bydłem

lifta. Zatrzymuj´ si´ w wiosce Hong 25 km od Little Gombi.
Widz´ Secondary School i zaczepiam jakiegoÊ ucznia, by
mnie zaprowadził do nauczyciela. Licz´ na nocleg w budynku szkolnym. On prowadzi mnie do… Kanadyjczyków.
Dostaj´ zimnà wod´. Prosz´ o mo˝liwoÊç noclegu na werandzie i dostaj´ takie pozwolenie. Przed wieczorem jeszcze jad´ do sklepu po chleb i obje˝d˝am mały, ale ładnie
poło˝ony Hong. Wieczorem gotuj´ makaron na mleku
i id´ spaç.

Targ w Little Gombi

Kobieta
z emaliowanym wiadrem
made in China

Na targu w Little Gombi

Powrót z targu
do domu

10.05, sobota

Wioski ludów
nazywanych Kirdi
po drodze z Mory
do Mokolo

Rano cena zwiedzania spada do 500 CFA. Za tyle oferuje zwiedzanie Sari jakiÊ inny z synów
szefa. Drogo, ale to chyba najwi´ksza atrakcja turystyczna w północnym Kamerunie! Âpi´ za
darmo, wi´c decyduj´ si´ na zwiedzanie. Wódz ma 45 ˝on. Ka˝da z nich ma sypialni´, kuchni´
i dwa spichrze. Wódz ma dwie sypialnie na parterze i na pi´trze. Domki mieszkalne majà około 2,5 m Êrednicy, spichrze 1 m. Sà przykryte spiczastymi dachami. W niektórych miejscach
przestrzeƒ mi´dzy domkami przykryta jest płaskim dachem. Domki nie sà rozlokowane na jednym poziomie, lecz na zboczu. W sypialni szefa sà mał˝eƒskie ło˝a. W tej na górze na Êcianach
wisi par´ zdj´ç – portretów: Giscard d’Estaing, Jan Paweł II, Helmut Schmidt i jacyÊ politycy
kameruƒscy. Cała Oudjila liczy 9800 mieszkaƒców. Po zwiedzaniu Êmiało mog´ powiedzieç, ˝e
to najpi´kniejsza wioska Afryki! Potem ruszam dalej. Pierwsze, co łapi´, to guma w tylnym kole.
Par´ kilometrów dalej puszcza przód. Spotykam
kobiety idàce po wod´. To jeden z ich najci´˝szych
obowiàzków. Mieszkajà na szczytach wzgórz, a woda
jest w dolinie. Pokonujà du˝e odległoÊci w pionie i poziomie. Sà uÊmiechni´te i pozdrawiajà mnie. Podje˝d˝am do studni i korzystajàc z ich pomocy, uzupełniam
zapas wody. Inaczej bym sobie nie poradził. Tu, przy
studni, nie ma ˝adnego ˝urawia czy kołowrotu z wiadrem. Trzeba mieç własne naczynie i lin´. W takich
studniach za naczynie cz´sto słu˝y kawałek starej opony samochodowej. Kobiety u˝ywajà metalowej puszki.
Moja nieporadnoÊç w nabieraniu nià wody budzi wesołoÊç. By nabraç 3 litry wody, opuszczam puszk´ szeÊç
razy! A studnia ma około 5 m gł´bokoÊci. Robi´ kilkanaÊcie zdj´ç. Zrobiłbym ch´tnie du˝o wi´cej, ale nie
zostało mi ju˝ du˝o filmów. A tu nie kupi´ ORWO UT 18 za wschodnie marki… ani Agfy za
dolary. Kobiety noszà wzorzyste i kolorowe kawałki materiału owini´te wokół bioder. Czasem
okr´cajà go wy˝ej, zakrywajàc piersi. Dawniej nie noszono ˝adnych ubraƒ. Ludzie mieszkajàcy
tu byli zbyt biedni. I chocia˝ nocami robiło si´ doÊç zimno (małe, ale to jednak góry!), to obywali si´ bez ubioru. Teraz si´ ubierajà, szczególnie m´˝czyêni. Raz widziałem zupełnie nagà
kobiet´ pracujàcà w polu. Gdy podjechałem troch´ bli˝ej i mnie zauwa˝yła, szybko podbiegła kawałek i okr´ciła si´ kawałkiem szmaty le˝àcym opodal. Jak mi póêniej wyjaÊniono, zupełnie nie
z powodu zawstydzenia si´ swojà nagoÊcià, lecz ze strachu! Okazuje si´, ˝e rzàd kameruƒski
z Jaunde skutecznie walczy z nagoÊcià i karze mandatami, jeÊli urz´dnik czy policjant zobaczy
kogoÊ bez ubrania. Rzàd uwa˝a nagoÊç za przejaw zacofania i w ramach podniesienia poziomu
cywilizacyjnego kraju zabrania obywatelom chodzenia nago. Ta kobieta po prostu si´ bała,
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Zabudowania
i tarasowe pola

31.05, sobota, 5360 km
Ruszam zaraz o Êwicie. Dalej wspinaczka pod gór´. Po godzinie guma w przednim kole. Wystajàca szprycha przetarła d´tk´. Nie bardzo udaje mi si´ je spiłowaç. Te najbardziej wystajàce
dodatkowo zaklejam taÊmà. Wymuszony postój wykorzystuj´ na ugotowanie herbaty. Do niej
mam puszk´ sardynek i reszt´ przedwczorajszego chleba. Dopycham banankami (siedem małych za 10 CFA). Nast´pny postój na targu w Bangau.
To du˝y targ ze sprzedawcami i kupujàcymi z sàsiednich wiosek.
Musiałem trafiç na dzieƒ targowy. Mo˝na tu kupiç banany, orzeszki
ziemne (surowe), fasol´, kukurydz´, maniok, jam, ananasy, owoce baobabu, jakieÊ du˝e orzechy, orzechy palmy oleistej, olej, wino palmowe,
inne nieznane mi z nazwy warzywa i orzechy. Jest oczywiÊcie te˝ mi´so,
suszone ryby, kozy. Jest drogeria i troch´ ciuchów, ale niedu˝o. Zdecydowanie dominuje ˝ywnoÊç, a właÊciwie warzywa i owoce.
Zdj´cia robi´ bez wi´kszych problemów. Kupuj´ na drog´ banany
(pi´ç za 10 CFA). Jedzie mi si´ dobrze. Czuj´ si´ najedzony, wr´cz na˝arty. Droga niezbyt trudna. Dalej troch´ pod górk´, ale nie najgorzej.
Nie Êpiesz´ si´. W południe jestem na asfalcie na głównej szosie do Bafoussamu. 15 km przed miastem staj´ na odpoczynek. Jem banany i robi´ notatki. Od Tongi krajobraz si´ zupełnie zmienił. Wyjechałem z lasu
równikowego. Jad´ wÊród pastwisk, wÊród wzgórz, pól i plantacji. Kawa, maniok, kukurydza, fasola, bananowce. Cz´sto na jednej plantacji
kilka ró˝nych upraw, na przykład kawa i ananasy. Przy drodze roÊnie
sporo drzew. Domy jakby bogatsze i porzàdniejsze. Du˝o murowanych,
wr´cz willi. Rzadko widz´ strzechy. Przewa˝ajà blaszane dachy. Na plantacjach i na drodze widaç wi´cej ludzi. Wielu idzie piechotà i to mnie
nie dziwi. Na autobusie zobaczyłem taryf´ za przejazd. Wychodzi około 700 CFA za 100 km. To bardzo drogo dla zwykłych Kameruƒczyków.
Od razu przeliczam sobie, ile oszcz´dzam, jadàc rowerem. Gdybym z Algieru jechał takim autobusem, to kosztowałoby mnie to prawie 200 dolarów... Co bym wydał na przejazd, to zaoszcz´dziłbym na jedzeniu, bo podró˝ byłaby du˝o szybsza. Ale czy ciekawsza..?
Jad´ wÊród zielonych wzgórz jak daleko wzrok si´ga. Wsz´dzie widaç prostokàtne domy
z dachami pokrytymi ocynkowanà blachà. Przy drodze jest ich wi´cej. Praktycznie jad´ ju˝
w szpalerze domów. Pogoda dobra. Nie ma upału. Słoƒce i chmurki. Ludzie czasem mnie
pozdrawiajà, ale nie przystajà jak w górach w północnym Kamerunie. Czasami w odpowiedzi
na pozdrowienie słysz´ coÊ jakby n’aha. Zupełnie nie wiem, czy to coÊ znaczy i czy dobrze to
usłyszałem i zapisałem. W cz´Êci frankofoƒskiej było jednak proÊciej – Sa wa, sa wa bi´ (Ça va,
ça va bien) i po kłopocie z uprzejmoÊciami.
Na targu w Bangau
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Sprzedawczyni
racuchów

16.06, poniedziałek, 6200 km
Ruszam o 7.10 po Êniadaniu u głównego mened˝era. Polacy ju˝ pracujà. Po˝egnaliÊmy si´
wczoraj. O ósmej jestem w Edei. Za Edeà łapi´ gum´, a po godzinie nast´pnà. Pada lekki deszczyk. Obcinam jeden drut i zakładam opon´, którà dostałem od Amerykanina. Wydaje si´,
˝e jest OK. Po drugiej gumie jem cztery banany, a potem kupuj´ dwa kokosy po 30 CFA.
Dopiero na krzy˝ówce mog´ zjeÊç coÊ konkretnego. Kupuj´ chleb i ry˝. Mam zupy, wi´c mog´ przygotowywaç posiłki sam. Ob˝eram si´ na zapas kanapkami i szukam pla˝y, którà opisał
mi pan Lutek, jeden z pracowników Fampy.. W koƒcu làduj´ niedaleko pla˝ komercyjnych Bel
Air i Cocotier, 3 km przed Kribi. Rozbijam namiot bezpoÊrednio na pla˝y obok wielkich pni
drzew wyrzuconych przez morze. To pewnie pnie Êci´te gdzieÊ daleko w lesie i spławiane rzekà,
które w czasie burzy urwały si´ i niekontrolowane dotarły do oceanu. Le˝à tu, bo to za du˝y
wydatek, by je stàd Êciàgaç. Gotuj´ tylko herbat´ i przez nikogo nieniepokojony, id´ spaç.

reguluj´ hamulce. Bloczki Êcierajà si´
w zastraszajàcym tempie. Na zjazdach
hamuj´ bez ustanku, a obr´cze cz´sto
sà ubłocone. Błoto przyÊpiesza zu˝ycie
hamulców i martwi´ si´, czy z gumowymi bloczkami do hamulców nie b´dzie
taki ból głowy, jak z oponami... Przyginam te˝ uchwyt torby, która kilkakrotnie mi spadła po naprawie u Polaków
w Edei. Dosztukowuj´ pasek i mam
nadziej´, ˝e teraz b´dzie dobrze.

18.06, Êroda
17.06, wtorek

Moje obozowisko
na pla˝y

Rano mgliÊcie, póêniej si´ przejaÊnia. DziÊ dzieƒ leniwy. Pla˝uj´. Jest pusto. Zajmuj´ si´
znalezionymi na pla˝y orzechami kokosowymi. Rozbijam dwa, a nie jest to takie łatwe bez
wprawy. WczeÊniejsze podglàdanie miejscowych nic nie dało – oni otwierali kokosa jednym ruchem maczety. Ja nie mam maczety, a nawet gdybym miał, to pr´dzej bym sobie uciàł r´k´, ni˝
otworzył kokosa… Jeden z wyrzuconych przez ocean kokosów jest dobry, drugi zgniły. Ten
dobry był tak dobry, ˝e otwieram te˝ oba kupne i je zjadam. To doÊç ci´˝kie uzupełnienie posiłku z ry˝u na mleku i nie pozostanie bez konsekwencji. Zabieram si´ do przeglàdu roweru.
Najpierw reperuj´ trzy d´tki. Trzecià gum´ złapałem wczoraj, jak doje˝d˝ałem do pla˝y. Potem

Znów ładnie, ale ja rano êle si´ czuj´. Biegam
w krzaki (dobrze, ˝e sà tu˝ obok w du˝ych iloÊciach!).
Podejrzewam, ˝e to skutek wczorajszego łakomstwa
i zjedzonych trzech kokosów. Nie zaszkodził mi przecie˝ wczorajszy wieczorny rosołek... raczej nie zdołał
pomóc. Bior´ trzy proszki sulfaguanidyny i w południe
czuj´ si´ lepiej. Id´ na spacer wzdłu˝ pla˝y i pstrykam
zdj´cia. Nie odchodz´ na długo, bo jednak boj´ si´
o rower i namiot z rzeczami. OczywiÊcie wszystko, co
cenne, mam ze sobà, choç nie do koƒca. W rowerze
w ramie pod sztycà siodełka ukryłem cz´Êç pieni´dzy. To
na wypadek, gdyby mnie obrabowali z pasa z pieni´dzmi i paszportem, który nosz´ na brzuchu w spodniach,
a zostawili charakterystyczny rower… Ta sytuacja to dla
mnie jedyny mankament samotnego podró˝owania. Dlatego nie wchodziłem na gór´ Kamerun, dlatego nie pływam dalej ni˝ małe kilkadziesiàt metrów od brzegu (a i tak pas z pieni´dzmi zakopałem wtedy
w piasku pod namiotem…), dlatego mój spacer trwał mo˝e dwie godziny. Dotarłem tylko do wioski rybackiej liczàcej kilkanaÊcie chałup.
Przyglàdałem si´, jak kobiety reperujà sieci.
Wracam do obozowiska i z ulgà znajduj´ swój namiot i rower na
miejscu. Robi´ notatki i rozmyÊlam. Wracaç czy jechaç dalej? Jechaç mi
coraz trudniej ze wzgl´du na stan ogumienia i coraz to pojawiajàce si´
inne kłopoty techniczne z rowerem. Ale ju˝ wracaç? Po co? Te koszmary

Pla˝a przed moim namiotem

Karmiłem małego kraba kawałkami kokosa
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27.06, piàtek
Rano z miejscowym chłopakiem id´ na polowanie. Po 1,5 godziny ustrzelił ba˝anta. W ka˝dym
razie tak tego ptaka nazwał po francusku. W miejscowym j´zyku bulu ptak nazywa si´ kunduk. Jest
faktycznie podobnej wielkoÊci co ba˝ant, kolorowo upierzony, ale z przewagà niebieskiego. Na
głowie ma czerwonà plam´. Od chłopca dowiaduj´ si´, ˝e poluje bardzo rzadko, a jeszcze rzadziej
pudłuje. Strzela tylko wtedy, gdy jest pewien trafienia. Jeden nabój do strzelby kosztuje 200 CFA,
tzn. dolara. Spudłowanie to byłaby droga przyjemnoÊç. Pytam, ile jest wart ptak, którego upolował – 1000 CFA. Pi´ç razy wi´cej ni˝ nabój. A trzeba zarobiç na strzelb´, nie wspominajàc o czasie poÊwi´conym na polowanie.
Po drodze w lesie znajduj´ czerwone owoce wielkoÊci naszej du˝ej Êliwki z du˝à pestkà. Rosnà w kiÊciach po około 30 sztuk, podobnie jak winogrona, ale na drzewie. Sà słodkie. Je si´ je bez
skórki. To w j´zyku bulu owoc saa. Jestem pewien, ˝e nie ma polskiej nazwy. Po powrocie znów odpoczynek – czytam, robi´ notatki. Oglàdam miejscowy koÊciół wybudowany przez ksi´dza Arnolda. Jest to najładniejszy koÊciół, jaki dotàd widziałem w Kamerunie. Ma wspaniałe witra˝e i ciekawà
form´ architektonicznà. Potem id´ znów do lasu na spacer. Zapuszczam si´ dalej, z wi´kszà pewnoÊcià siebie po porannym polowaniu, ale te˝ niezbyt daleko. Znów czuj´ si´ oci´˝ały i boli mnie
głowa. To paludryzm, stwierdza ksiàdz Arnold, nazywajàc tak z francuska objawy malaryczne.
Ale na malari´ wziàłem ju˝ kuracj´, wi´c nic nie mog´ poradziç. Postanawiam „zmieniç klimat”
i jechaç do Jaunde.
Pigmejka z dzieckiem przed swoim szałasem

Szałasy
Pigmejów

28.06, sobota
Rano, gdy byłem ju˝ wyszykowany do wyjazdu, ksiàdz Arnold proponuje, bym jechał z nim do Oveng na granicy z Gabonem i Gwineà Równikowà.
OczywiÊcie zgadzam si´. Miałem nawet tam jechaç wczeÊniej rowerem,
ale zrezygnowałem i pojechałem prosto do Sangmelimy. Droga jest bardzo
dobra. Pogoda te˝ i szybko doje˝d˝amy. Zjadamy obiad i po krótkiej sjeÊcie
jedziemy do odległego o 3 km klasztoru. To par´ budynków na polanie wyci´tej w lesie. Miejscowe siostry o doÊç surowej regule prowadzà tu szkoł´
i, jak mówimy z francuska, „dyspenser” (fr. dispensaire) – oÊrodek zdrowia.
Ksiàdz Arnold jest zaprzyjaêniony z siostrami i bez kłopotu dostajemy pokoje na nocleg. Słucham radia i cierpi´ po zbyt tłustym (olej palmowy!) obiedzie. Do rana po zjedzeniu paru tabletek w´gla zdrowiej´.

29.06, niedziela
Rano jestem na mszy w miejscowym j´zyku fang. Ksiàdz mówi w bulu
i jest rozumiany. Obiad jem bez tłustego sosu i wracamy. Teraz to ju˝ naprawd´ ostatni wieczór w Olounou.
Dumny Pigmej
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W drodze przez las do Bambio spotykałem tylko miejscowych rowerzystów i Pigmejów

Zjadam kukurydz´ i przed piàtà ruszam w drog´. Par´ kilometrów dalej urywam drugi uchwyt od sakwy i mocuj´ jà teraz dwoma sznurkami. Nie jest to wygodne. Spr´˝ysty uchwyt pozwalał jà umocowaç i zdjàç jednym ruchem. Teraz
wià˝´ sznurki, a sakwa nie przylega tak sztywno do baga˝nika roweru i telepie si´
w czasie jazdy. Nast´pna wioska jest tylko 5 km za Bounguélé, gdzie jadłem kukurydz´. Jeszcze mam około 25 km do Bambio. W wiosce nikt nie mówi po francusku, ale sà bardzo przyjaênie nastawieni. Rozumiejà mnie, gdy pytam na migi
o nocleg. W mig czyszczà chatk´ bez Êcian i zamiatajà wokół niej. To wa˝ne, bo
na czystym klepisku widaç ka˝de paskudztwo, np. w´˝a. Te zwierz´ta te˝ niech´tnie wychodzà na otwartà przestrzeƒ, wi´c jest bezpieczniej, szczególnie gdy
si´ Êpi na ziemi. Robi´ sobie posłanie z płachty plastiku i karimaty. Do zmroku
siedz´ przed chatà obserwowany przez par´ osób. Jestem najedzony, czuj´
w brzuchu te pi´ç kolb kukurydzy zjedzonych dwie godziny temu. Nie cz´stujà
mnie jedzeniem, to i dobrze. Nie mam problemu, ˝e ich objadam, albo ˝e dostan´ coÊ niejadalnego dla mnie i b´dzie nieprzyjemna sytuacja. Na pewno nie majà ÊmiałoÊci mnie cz´stowaç, bo nie bardzo wiedzà, czy taki biały zje cokolwiek,
a wyglàdajà na biednà wiosk´, gdzie kura to wielki rarytas. O 18.30 robi si´ ciemno. Kład´ si´ spaç, a audytorium znika w ciemnoÊciach.

18.07, piàtek
Rano ruszam wczeÊnie, bo ju˝ o szóstej. Gdy odje˝d˝am, podchodzi stara kobieta i chce
mi sprzedaç trzy jajka. Ci´˝ko si´ dogadaç, na ile je ceni. Ja zupełnie nie znam ceny, bo nigdy
nie kupowałem tu jajek. W dobiciu targu pomaga mi jakiÊ chłopiec, ale jego francuski jest wàtpliwy. Mówi ˝e po 10 za sztuk´. Daj´ 30, ona kr´ci głowà, ˝e mało. Dorzucam 20 i dalej mało.
Mówi, ˝e chce wi´cej… Niespecjalnie zale˝y
mi na jajkach. W koƒcu dobijamy targu i ruszam w drog´. Na najbli˝szym postoju gotuj´
jajka na twardo, bo boj´ si´, ˝e je stłuk´. Ale
same jajka to mało, wi´c gotuj´ krupnik i zjadam z okruchami chleba. Droga jest doÊç dobra, tylko na niewielkich odcinkach pcham
rower. O dziewiàtej jestem nad fajnà rzeczkà.
Robi´ sobie pranie i przy okazji reperuj´
spodnie. Ten postój trwa trzy godziny. W mijanych wioskach i przy drodze spotykam Pigmejów. Widaç wielu z nich si´ tu, przynajmniej
czasowo, osiedliło. W lesie spotykam dwóch
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Na zdj´ciu grupa Pigmejów i trzech rosłych Afrykaƒczyków z plemienia z grupy Bantu. Gest oparcia si´
o głow´ ni˝szego Pigmeja doskonale obrazował stosunki mieszkaƒców wioski i Pigmejów
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Ten spotkany myÊliwy
pokazuje mi, jak si´
naciàga ci´ciw´ kuszy.
Rolnicy z okolicznych
wiosek nauczyli si´
polowaç od Pigmejów
i stali si´ ich
konkurentami

Ekwipunek na
kilkudniowà wypraw´
w głàb lasu
na polowanie
i poszukiwanie
po˝ywienia

Tak wylàdała
moja opona
po licznych
naprawach

z pozwolenia – robi´ zdj´cia jej i chłopcu obok wyplatajàcemu mat´. Chwali si´, ˝e jest
uczniem liceum w Bangassou. Nazywa si´ David-Delphin Nguereniaka. Obiecuj´ mu wysłaç
zdj´cie na adres szkoły. Nigdy nie otrzymałem potwierdzenia, ˝e doszło. Po nast´pnych 15 km
staj´ nad potoczkiem. Robi´ pranie, myj´ si´, gotuj´ zup´ z maniokiem. Zajmuje mi to prawie
trzy godziny. Przed drugà ruszam i po 10 km jestem na krzy˝ówce do Ouango. Łapi´ gum´.
Zmieniam d´tk´ akurat przed koÊciołem wÊród tłumu gapiów. Ju˝ mam ruszaç, gdy jeden
z nich pokazuje mi, ˝e d´tka wyłazi z opony i robi si´ balon. Powa˝na sprawa. Kln´ pod nosem i szybko spuszczam powietrze, by nie straciç d´tki. Gdyby balon p´kł, d´tka byłaby do wyrzucenia! Znowu wyłazi drut. Opona jest
do wyrzucenia, ale nie mam zapasowej. Wszystkie poprzednie zapasy były
nie do tych obr´czy. Opona niby jest całkiem nowa, a tak naprawd´ to jest
stara i zle˝ała. Rozpada si´ po kilkuset kilometrach. Powinna wytrzymaç
2000–3000… Nie mam innego wyjÊcia, jak zamieniç si´ w krawca i przyszyç
drut do boku opony. Zajmuje mi to kilkanaÊcie minut i ponownie ruszam
w drog´. Jad´ szybko, by nadrobiç stracony na naprawy czas i o 17.45 doje˝d˝am do misji baptystów, par´ kilometrów przed Bangassou. Dostaj´ kolacj´ i pokój goÊcinny.
Po kolacji odsiaduj´ obowiàzkowe czytanie Biblii. Na szcz´Êcie po angielsku, wi´c troch´ rozumiem. Misjonarz opowiada o swoim powołaniu. Wszyscy sà Amerykanami. Mówià szybko
i z akcentem, trudno mi ich zrozumieç, ale nie prosz´, by przeszli na francuski, bo byłoby tylko gorzej! Dowiaduj´ si´, ˝e baptyÊci sà tu od 60 lat. Zało˝yli t´ misj´ w 1920 roku.

04.08, poniedziałek, 8400 km
Po sutym, jak zwykle w goÊcinie u misjonarzy, Êniadaniu jad´ do miasta. Załatwiam policj´
i przedłu˝enie wizy. Ubo˝szy o 2000 CFA mam w paszporcie wiz´ do 13 sierpnia. Nie powinienem
mieç najmniejszego problemu z dojazdem w tym terminie do granicy. Zapominam w tym momencie o oponie… Przychodzi mi do głowy myÊl, ˝e mo˝e to był zb´dny wydatek. Od Bangui nikt nie
sprawdza wizy w paszporcie. Ale kto wie, co by było na granicy? Mo˝e tylko mniejsza łapówka, myÊl´ sobie. A mo˝e by mnie cofn´li do Bangassou??? Wyjazd przez zielonà granic´ byłby wykluczony. Tu jest tak niewielki ruch, ˝e b´dà o mnie słyszeç ju˝ par´ dni wczeÊniej! Na misji mówili, ˝e
na wschód w kierunku granicy z Sudanem jest bardzo mało wiosek i tylko kilka wi´kszych miejscowoÊci i z zaopatrzeniem jest krucho. Kupuj´ na targu ponad 2 kg ry˝u (500 CFA), chleb za
200 CFA. Udaje mi si´ sprzedaç golark´ za 1500 CFA. To niespodziewany zastrzyk gotówki. Prawie
wyrównuje wydatek za wiz´! Ob˝eram si´ poto-poto i ruszam z miasta o jedenastej. Upał. Po 1,5
godziny staj´ w wiejskim koÊciele. Czuj´ si´ słaby. Przydałby mi si´ dzieƒ odpoczynku… Z Bangassou wysłałem kartk´ do cioci. Ciekawe, czy i kiedy dojdzie. Ale jak dojdzie, to ciocia przeka˝e
mamie, ˝e ˝yj´ i mam si´ dobrze. Spotykam jadàcych „łazikami” ˝ołnierzy francuskiej Legii Cudzoziemskiej. Mówià, ˝e droga do Rafai jest fatalna – oni jadà 150 km dziewi´ç godzin. I to na pełen gaz,
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nie za bardzo oszcz´dzajàc samochód. Ja licz´, ˝e dojad´ do Rafai w dwa dni. Jestem wi´c tylko
dwa razy wolniejszy od ˝ołnierzy Legii Cudzoziemskiej. Pytajà mnie o narodowoÊç. Jak słyszà, ˝e
Polak, to od razu mówià, ˝e majà tu te˝ Polaka. Wołajà, ale w ˝adnym z kilku samochodów go nie
ma. Mówià, ˝e pewnie został w jednostce. A ja sobie myÊl´, ˝e był wÊród nich, ale bał si´ ujawniç.
A czy wiadomo, kto ja jestem?, pewnie pomyÊlał sobie. Przecie˝ był w Legii wbrew polskiemu prawu… Niby êle mi si´ jechało, ale zrobiłem 53 km. To informacja od miejscowych, bo ju˝ od dawna
nie mam licznika. Oni na ogół dokładnie znajà odległoÊç ich wioski od miasta. Âpi´ w pustym, jeszcze niezamieszkanym nowym domu. Ludzie sà bardzo goÊcinni. Dostaj´ mnóstwo bananów. Maleƒka dziewczynka, chyba córka gospodarzy, pewnie pierwszy raz widzi brodatego białego z rowerem
i si´ mnie boi. Za nic nie chce podejÊç i ucieka. Dostaje za to lanie od rodziców i wujka mego gospodarza. Robi mi si´ jej ˝al. Bogu ducha winne grzeczne dziecko dostaje lanie z mojego powodu.
Wygrzebuj´ jeszcze z zapasu moich suwenirów minilaleczk´. Gospodarz, widzàc to, te˝ si´ przymila
o podarek. Najch´tniej bym mu nic nie dał za to bicie dziecka, ale przecie˝ jestem jego goÊciem i wypada mi jednak coÊ daç. Łami´ si´ wi´c i rano wygrzebuj´ portfelik na wizytówki. Nie wiem, jak mi
si´ te suweniry jeszcze uchowały, ale teraz bardzo si´ przydały.

05.08, wtorek
Ruszam przed szóstà. Droga bardzo ci´˝ka. Albo w dół, albo w gór´. Kamienie takie, ˝e trudno pomi´dzy nimi manewrowaç. To o tym odcinku opowiadali legioniÊci. Kamienie nie le˝à na
drodze luzem. To jest po prostu nierówna skała tylko cz´Êciowo wypełniona laterytowà ziemià.
KiedyÊ pewnie droga była równa, pokryta ubità warstwà laterytu. Ale teraz po tej warstwie nie
ma Êladu, została całkowicie spłukana przez deszcze. W buszu obok kamienie sà jednak

Droga ze zmytà
przez deszcz
warstwà z laterytu
była bardzo wyboista,
co uniemo˝liwiało
szybkà jazd´

Tym razem
ci´˝arówka jest górà
i przeje˝d˝a bez
kłopotów przez
błotnisty odcinek,
gdzie mnie spotkała
błotna kàpiel

to b´d´ na styk. Po paru kilometrach zauwa˝am, ˝e na kole znów robi si´ balon. Zmieniam
opon´. Miała byç na póêniej, ale jest niezb´dna ju˝ teraz. Po godzinie zbiera si´ na burz´ i po
chwili potwornie leje ju˝ do wieczora i w nocy. Jestem przemoczony do suchej nitki. Peleryna podarta. Namiotu nie ma gdzie rozbiç. Jad´, byle dalej. Droga to jeden potok wody, ale jest
nie najgorsza i daje si´ jechaç. Prowadz´ rower tylko sporadycznie. Jad´ raz pod pràd płynàcej drogà wody, raz z pràdem. Koła zanurzone na 10 cm w wodzie, a czasem i na 20. Robi si´
ciemno. Ju˝ niewiele widaç w ciemnoÊciach i deszczu, gdy zauwa˝am par´ chatek przy drodze.
Okazuje si´, ˝e sà opuszczone i nie ma tu ˝ywego ducha. Boj´ si´, czy w nich nie zagnieêdziło
si´ jakieÊ paskudztwo, np. jadowite w´˝e. Nie mam wyboru. Na drodze jest ju˝ ciemno i leje
jak z cebra. Âwiec´ latarkà, hałasuj´, wchodz´ do oÊrodka i wprowadzam rower. Zamiatam
wiechciem mokrej trawy klepisko i rozkładam si´ do snu. W nocy coÊ po mnie przeszło i mnie
obudziło. Âwiec´ nerwowo wokół i na Êcianie zauwa˝am ogromnego pajàka. Ma dobre 5 cm
Êrednicy… Zasypiam ponownie, bo bogate prze˝ycia dnia mnie wym´czyły.
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09.08, sobota, 8680 km
Wstaj´ z oporami godzin´ po wschodzie słoƒca.
Wkładam mokre ciuchy i ruszam w drog´. Po pół godzinie jestem w wiosce Bahr. Kupuj´ mnóstwo bananów i si´ nimi ob˝eram. Rano jadłem tylko surowe
arachidy. Wczoraj wieczorem te˝. Droga jest bardzo
błotnista. Staj´ na zup´ z ry˝em 30 km przed Zemio.
Spotykam jadàcà z naprzeciwka ci´˝arówk´ Overlander. Jadà z Nairobi. Okazuje si´, ˝e jeden z pilotów
prowadził grup´, z którà zwiedzałem Park Narodowy
Waza. Ucinam z nim krótkà pogaw´dk´. Dowiaduj´
si´, ˝e droga z Zemio do granicy z Sudanem nie jest
najgorsza, a w Sudanie a˝ do samej do D˝uby jest
bardzo dobra. Po paru minutach rozmowy wracam
do gotowania. Siedz´ pod drzewem pomaraƒczowym i zajadam si´ zupà. Ubranie na mnie ju˝
wyschło, bo jest ładna pogoda i po deszczu zostały tylko złe wspomnienie i rozmokni´ta droga. Ale i ona zaczyna podsychaç, wi´c nie jest Êlisko. OczywiÊcie kału˝e i miejsca błotniste
sà takie same. Przeje˝d˝am przez most w stanie kompletnego rozkładu. Rzeka jest niewielka
i samochody przeje˝d˝ajà brodem nieopodal. Droga si´ poprawia. Jest bardziej kamienista
i nie ma wielkich kolein. Przecina mniej rzek tworzàcych wàwozy o stromych zboczach, które
kosztujà mnie dodatkowy wysiłek ostro˝nego zjazdu i na ogół pchania roweru pod górk´. Nie
jad´ szybko. Kolejny raz zmieniam d´tk´. PuÊciła du˝a łata. Znów zaczyna przepuszczaç tryb.
Jest to wkurzajàce, a czasem i niebezpieczne, bo grozi utratà równowagi, gdy zamiast przycisnàç na pedały, zaczynam nimi kr´ciç bez oporu i rezultatu. Przed Zemio kupuj´ troch´ bananów na nast´pny dzieƒ. Na krzy˝ówce zjadam poto-poto za 50 CFA i kupuj´ szeÊç pomaraƒcz
za 15 CFA. Miejscowe pomaraƒcze nie przypominajà mi tych kubaƒskich, jakie zwykle przypływały do Polski przed Bo˝ym Narodzeniem i władze „rzucały” je do sklepów, by szcz´Êliwcy
mogli je kupiç. Ja miałem okazj´ ich wielokrotnie próbowaç, szczególnie w dzieciƒstwie, bo
ojciec nie zawsze dawał matce pieniàdze na chleb, ale na chałwie i pomaraƒczach, jak były
dostawy, nie oszcz´dzał i przyznaj´, ˝e były to pomaraƒcze. Te tutaj zupełnie ich nie przypominajà. Po pierwsze sà zielone, a nie pomaraƒczowe! Sà mniej słodkie i strasznie włókniste. Nie
daje si´ ich jeÊç. Wysysam sok (bardzo dobry!) i wyrzucam suchy, trudno jadalny mià˝sz. Po
zakupach jad´ na misj´. Jest 4 km od głównej drogi. Nie mam wyjÊcia, bardzo teraz potrzebuj´ goÊciny w dobrych warunkach, by wszystko wypraç i wyczyÊciç z błota. Szcz´Êcie mi sprzyja i na misji witajà mnie ciepło. Dostaj´ pokój z prysznicem i toaletà tu˝ obok. W pokoju łó˝ko
z poÊcielà i moskitierà. Jeszcze nie zdà˝am si´ dobrze rozpakowaç, gdy wołajà mnie na kolacj´ do sàsiedniego budynku. I jak to porównaç do poprzedniego noclegu w opuszczonej
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Szyld misji i niezwykły
totem w Zemio.
Nigdzie indziej
czegoÊ podobnego
nie widziałem
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Parking w D˝ubie,
gdzie szukałem
transportu na północ

Jak zobaczyłem stan
drogi do Rumbeku,
to przestałem ˝ałowaç,
˝e moja rowerowa
eskapada ju˝ si´
skoƒczyła

po˝yczony egzemplarz gazety „White
Nile”. Dołàcza do mnie Nowozelandczyk. Po południu jest potwierdzenie, ˝e jest transport do Wau. Cena
15 funtów. Chyba umiarkowana za
prawie 900 km kiepskà drogà. Jedziemy w dwa samochody. Ładujemy si´ do jednego z nich.
Poczàtkowo droga jest bardzo
dobra i jeszcze za dnia przeje˝d˝amy
100 km. Zatrzymujemy si´ na nocleg. W Afryce lepiej nie jeêdziç po
nocy, bo na drodze czyhajà ró˝ne niespodzianki. Âpi´ w samochodzie. Dosłownie, bo nasza
ci´˝arówka to du˝a wywrotka. Ma co najmniej 8 ton ładownoÊci. My i nasze baga˝e to jedyny
ładunek. Spanie w skrzyni ładunkowej ma t´ zalet´, ˝e nie podpełznie do posłania ˝adne Êwiƒstwo. Tylko gdyby padało, to obudzilibyÊmy si´ w basenie. Ale nie padało.
Podró˝ wywrotkà nie jest zbyt wygodna. Baga˝e fruwajà na wybojach, a my razem z nimi. Rower jakoÊ uwiàzałem, boby si´ chyba połamał. W czasie jazdy cały czas stoj´, trzymajàc si´
kurczowo burty. Co z tego, ˝e nie ma ładunku. Chyba ka˝dy ładunek byłby lepszy. Od razu
gryz´ si´ w j´zyk za takie słowa. Przecie˝ widziałem tysiàce ci´˝arówek tak wyładowanych,
˝e zachodziłem w głow´, jak pasa˝erowie si´ jeszcze utrzymujà na takiej górze pakunków.
Nie wykluczam, ˝e sà wypadki i ludzie spadajà w czasie jazdy.

30.09, wtorek
Ruszamy, gdy jest jeszcze ciemno. Po Êwicie podziwiam ładne widoki na wzgórza. W Mundri, 300 km od D˝uby, doganiamy dwie lory (ci´˝arówki, tiry), które
wyjechały wczeÊniej i jedziemy razem w cztery samochody. Od krzy˝ówki na Yambio droga jest zdecydowanie gorsza. Dziura w dziurze dziur´ pogania, ˝e u˝yj´
porównania z dzieciƒstwa. Nie ma niebezpieczeƒstwa, ˝e utkniemy, ale trz´sie
potwornie. Najbardziej bolà r´ce od kurczowego trzymania si´ burty skrzyni ładunkowej wywrotki. Jedziemy z pr´dkoÊcià 20–25 km/h. Szybciej si´ nie da. Im dalej, tym droga gorsza, wyboje potworne. Patrz´ na drog´ i myÊl´, ˝e byłoby to
niezłe wyzwanie dla mnie na rowerze. Ale rower musiałby byç w perfekcyjnym
stanie. I ja te˝. Wi´c to niemo˝liwe...
Bardzo mało wiosek. Jak sà, to liczà niewiele chat i wyglàdajà bardzo biednie.
Jedziemy przez doÊç suche i g´ste zaroÊla. Typowy busz. Âpimy przy posterunku
policji 45 km przed Rumbekiem. PrzejechaliÊmy ponad 200 km tà potwornà drogà.

01.10, Êroda
Rano jesteÊmy w Rumbeku. Tylko 10 minut postoju, a to najwi´ksza miejscowoÊç w drodze do Wau. Ciekawe miasteczko. Na ulicach widz´ wielu Dinków. M´˝czyêni z dzidami, kobiety w sukienkach, czasem mini. Noszà
bransolety na nogach i r´kach. ˚elazo, miedê, koÊç słoniowa, cienki drut, nie
wiem, z jakiego metalu. Pewnie te˝ miedziany albo stalowy. Zawsze majà te˝
coÊ w uchu dla ozdoby. Wyglàdajà bardzo egzotycznie i dominujà na ulicy. OczywiÊcie sà te˝ mieszkaƒcy ubrani po europejsku, jak w innych do tej pory odwiedzanych przeze mnie miejscowoÊciach. Przed odjazdem natykam si´ na białà
kobiet´. Rozmawiamy sympatycznie dosłownie moment. Jest Angielkà, uczy
w szkole angielskiego na kontrakcie Peace Corps albo podobnej angielskiej organizacji, tego nie załapałem. Zaprasza w goÊcin´, ale kierowca zapala silnik
i ruszamy. Nawet przez moment myÊl´, by wysiàÊç, tak było tu egzotycznie
i miałbym gdzie si´ zatrzymaç, ale zanim ochłonàłem, ju˝ byliÊmy za Rumbek.
Do Wau zostało niecałe 300 km…
Âpimy w wiosce Tonj, 75 mil za Rumbekiem. Tak mówi kierowca. Z mapy wynika,
˝e to troch´ wi´cej… 155 km. Według mapy do Wau zostało 108 km. Droga była bardzo błotnista. Kilometrami ciàgn´ła si´ wàskà groblà przez bagna. Było bardzo mokro. To ju˝ koniec pory deszczowej. W lipcu, sierpniu musiało byç jeszcze gorzej.
Rower pchałbym tu kilometrami. Patrzàc, jakà drogà jedziemy, powoli przestaj´ ˝ałowaç, ˝e nie wysiadłem w Rumbeku. Nie dałbym rady. Czy złapałbym potem inny
samochód?
Portrety
Dinków z Rumbeku

Pasa˝erowie
z baga˝ami
czekajà na statek

Statek kursujàcy
pomi´dzy Kurajmà
i Dongolà – na odcinku
Nilu mi´dzy III
i IV Kataraktà

Pompy
nawadniajàce
przybrze˝ne uprawy

Ruiny
Starej Dongoli

09.11, niedziela
Stara Dongola to Dunkula al-Ad˝uz. Dwie Êwiàtynie, chrzeÊcijaƒska katedra i opuszczona
niedawno muzułmaƒska wioska. Chodz´ po glinianych skorupach naczyƒ, tak jest ich tu du˝o.

10.11, poniedziałek

Przystanek
w Al-Ghaddarze.
Tu wysiadłem,
by zwiedziç
wykopaliska
w Starej Dongoli

Rano jeszcze raz id´ pospacerowaç i pooglàdaç ruiny, a w południe przeprawiam si´ falukà na
drugi brzeg. Nubijczycy sà nieprawdopodobnie goÊcinni i znów jestem zaproszony na obiad. Jedyne, czym si´ mog´ odwdzi´czyç, to obietnica przysłania zdj´cia. Mam jeszcze czarno-biały film
i pstrykam gospodarzowi portret. Dostaj´ adres: Mahd˝ub Imam Hilali, Al-Ghaddar, Dongola
Al Ajoz via Karima, Northern Province, Sudan. Siedz´ od czwartej po południu i czekam. Po obiedzie o ósmej wieczorem Mahd˝ub załatwia mi wygodny przejazd samochodem do Dongoli. Kosztuje mnie on 3 funty. Podró˝ statkiem była zdecydowanie taƒsza, ale i dłu˝sza, bo teraz 100 km
przeje˝d˝am w kilka godzin i o drugiej w nocy jestem w Dongoli. Âpi´ przy przystani.

391

