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„Lasă-ți mintea să pornească într-o călătorie
printr-o stranie nouă lume. Lasă deoparte
toate gândurile de până acum despre lume.
Lasă-ți sufletul să se îndrepte într-acolo unde
tănjești să fii… Închideți ochii și permite-i
spiritului tău să se înalțe, și vei trăi cum n-ai
făcut-o niciodată mai înainte.”
Erich Fromm
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Pe când credeam că visul de a pleca în călătoria vieții mele, spre Mongolia, pe Drumul Mătăsii,
va fi doar un alt vis neîmplinit, iată că s-a întâmplat fix ceea ce mi-am dorit. Recunosc că am
trăit mult timp cu speranța împlinirii, am visat cu ochii deschiși și m-am încărcat cu multă
informație și energie pozitivă, până când totul s-a întâmplat. Trebuia să se întâmple. Am
plecat, în sfârșit, pe Drumul Mătăsii spre Mongolia, „călare” pe o cămilă.
Ei bine, acum vă veți întreba despre ce vorbesc eu aici. Ce cămilă? Despre ce vorbește omul
ăsta? Cine e el? Iar eu promit să vă lămuresc.
Mai înainte însă trebuie să clarificăm câteva lucruri. Să știți că dacă veți avea curiozitatea să
răsfoiți cartea asta, veți putea descoperi o lume atemporală, îndepărtată atât geografic cât și
cultural, surprinzătoare, văzută prin ochii și sufletul meu, așa cum ați admira un tablou și
ați descoperi lumea văzută prin ochii pictorului. Nuanțele, culorile sau tușele de penel pot
fi atât de diferite descriind un același subiect, pentru că Mongolia nu este o destinație nouă
pentru descoperiri și aventură. Au fost, sunt și vor mai fi temerari care călătoresc într-acolo în
diverse moduri, încercând apoi să pună în cuvinte experiențele lor, spre satisfacția cititorilor.
Nu suntem, prin urmare, originali în acest demers, însă nici nu ne-am propus așa ceva. Când
vine vorba despre expediții în necunoscut, ei bine, eu definesc asta în raport cu mine și cu
lumea mea de până acum. Mă lasă rece originalitatea, atunci când e să descopăr eu însumi
minunile planetei. Nu am fost originali nici când ne-am propus să ne testăm limitele, pentru
că au făcut-o mulți alții înaintea noastră și, probabil, într-un mod mult mai dramatic. Unic
este însă modul în care noi înșine, în felul nostru, am trăit și am simțit această minunată
experiență.
Apoi, trebuie să știți că această carte de suflet este, de fapt, transpunerea unui jurnal de călătorie
în care am așternut la cald emoții, evenimente, impresii despre o aventură nemaipomenită,
unică pentru noi, într-un tărâm uitat de timp. Jurnalul acesta a fost disponibil live prietenilor
noștri, online, fiind astfel legătura noastră cu acasă și modul în care noi am împărtășit ceea ce
am trăit în călătoria asta. Am împărtășit pentru a ne trăi mai intens bucuria și a ține aproape
de noi atâția oameni care visează la depărtări, întocmai cum am visat și noi.
Numele original al expediției noastre este „Lonely Camel Silk Road Tour 2015” și este
momentul acum să vă lămuresc ce e cu „Cămila” asta singuratică. Este o metaforă, desigur.
Cămila este, de fapt, porecla mașinii pe care am îndrăznit să pariem pentru acest drum.
Adevărații cunoscători au ghicit deja că mașina asta nu putea fi decât o Toyota Land Cruiser
HDJ 80 TD. De ce? Asta vă voi desluși, curând, în paginile acestei cărți.
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Noi, doi temerari prieteni, Crinu și Cornel, adică un echipaj îndelung testat de vreme și
vremuri, am pus pe note planul de a parcurge Drumul Mătăsii de la un capăt la altul și de
a descoperi noi înșine valorile, cultura și spiritul care au rămas vii pe urmele caravanelor
dispărute, acum, în negura timpurilor.
Cum a fost? Ce provocări am depășit? Câtă aventură și câte momente dificile am trăit
parcurgând 25.000 de kilometri de pustiu, de Siberia, prin munți înalți și văi periculoase?
Cum am descoperit oameni și tradițiile, cultura lor seculară și nemărginirea Asiei Centrale în
timp și spațiu, veți descoperi singuri, lecturând acest jurnal.
Să începem cu primii pași, așa cum începe orice călătorie!
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Doi visători și un grup de prieteni
Suntem doi tipi cu pasiuni comune - offroad și aventură. Adică noi, Crinu Andănuț și
Corneliu Zamfirescu. Am fost susținuți în expediția noastră de un grup de prieteni de suflet.
Dacă ar fi să vă dezvăluim rădăcinile prieteniei și parteneriatului nostru, am spune simplu,
la început ne-a adus împreună și ne-a legat o idee sau, mai bine spus, un vis. Am plănuit să
construim o mașină de offroad așa cum noi nu am mai văzut în realitate, adică așa cum near fi fost utilă în cele mai grele condiții de concurs în Campionatul Național de Offroad. Un
vehicul cu care să putem câștiga cât mai multe trofee și în care să nu ne simțim în pericol în
nici o situație. Și am construit-o cu multă dedicație și profesionalism, la “atelierele hărniciei”
Dojo Motorsports, alături de alți doi parteneri experimentați și de încredere, Tuparu și Ionuț.
În anii ce au urmat am făcut împreună, Cornel și cu mine, o frumoasă carieră sportivă în
offroad, la clasa EXTREM. Ne-am încredințat unul altuia, deseori, chiar viața, am trecut
împreună prin momente grele și accidente inevitabile în acest sport, ne-am distrat împreună.
Ce mai, am devenit, într-adevăr, O ECHIPĂ!
Au trecut astfel cinci ani de competiții grele, frumoase și cu multe trofee, în care am legat și
mai bine echipa, pentru că în offroad spiritul de echipă, încrederea reciprocă și prietenia sunt
valori foarte apreciate.
Prin călătoria asta am dus aventura mai departe. Cu experiența noastră, cu dorința de a
descoperi noi orizonturi, am trecut la un alt nivel. Pentru acest proiect am construit o altă
mașină, o adevărată “Cămilă” prietenoasă, puternică și de încredere, care ne-a purtat în noua
noastră aventură. O aventură în care ne-am încercat împreună abilitățile, rezistența și în
care am împărtășit experiențe deosebite, descoperind o lume pe care o cunoșteam mult prea
puțin. Și descoperind lumea asta, ne-am redescoperit și pe noi înșine.
Trebuie să îi menționez aici și pe câțiva dintre cei care ne-au încurajat, ne-au ajutat și neau susținut. Mulțumim lui Ionuț, Cristi, Mirel, Cornel, Cătălin, Ovidiu, Eci, Alex, Mihai,
Andrei, Daniel & friends, precum și mulți alții care mă vor ierta pentru că nu-i menționez
aici, dar sunt cu siguranță în sufletul meu.
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Câte ceva despre obiective
Pentru că știu cu siguranță că se vor pune multe întrebări despre ce anume ne-am propus în
călătoria asta, ce ne-a motivat și ce ne-a animat, încerc să creionez un răspuns, pe scurt.
Ne-am propus să parcurgem cât mai mult posibil din vechiul Drum al Mătăsii, calea pe
care Marco Polo a ajuns în Orient, scriind istorie prin acele locuri. Am plecat de la unul
din capetele de vest, anume din Istanbul, de pe malul Bosforului, acolo unde a fost mereu
unul din centrele importante de negoț al mărfurilor tranzitate pe Drumul Mătăsii. După
traversarea Caucazului, parcurgerea teritoriilor de stepă și deșertice ale Asiei Centrale, pe la
nordul Mării Caspice, pe lângă Marea Aral cea seacă, tranzitând Pamirul și desertul kazah,
prin Siberia cea sălbatică, am ajuns tocmai la Ulaanbataar, pentru noi Ulan Bator, capitala lui
Genghis Khan, cel mai estic punct al călătoriei noastre.
Obiectivele pe care ni le-am propus pentru expediția aceasta au izvorât din atâtea și atâtea
povești pe care le-am auzit despre Drumul Mătăsii, despre huni și legendarii lor conducători,
în frunte cu Genghis Khan, precum și despre minunile naturii din Asia Centrală. Așa că neam propus să vedem care sunt urmele lăsate de bogățiile care au traversat, secole la rând, pe
cocoașe de cămile, calea ce leagă continente de la est la vest și invers, unind și influențând,
deopotrivă, civilizații și culturi atât de diferite. Ne-am dorit să cunoaștem tărâmurile din
care au plecat să facă istorie mogulii Imperiului Mongol (Hun), să vedem cam cum ne vom
simți în prezența cultului pentru acești mari conducători, în fața imensității Deșertului Gobi
și splendoarea masivelor Caucaz, Pamir și Altai. Cu siguranță, ne-am propus să ne încercăm
forțele și priceperea într-o expediție de unii singuri, adică noi doi și Cămila. Să înfruntăm
obstacole și pericole inevitabile, să supraviețuim surprizelor și să fim rezistenți la imprevizibil.
Pentru că dorim să împărtășim ceea ce am descoperit și ne-a impresionat în această călătorie,
ne-am propus să realizăm un reportaj fotografic despre așezările umane din Caucaz, Pamir,
Gobi și Altai, despre cultura și viața reală a popoarelor central asiatice - georgieni, kazahi,
ruși, uzbeci, tadjici, kârgâzi, mongoli nomazi și atâția alții. Să cunoaștem natura, oamenii,
locurile și obiceiurile, să experimentăm în direct tradiții locale, pe care să le împărtășim cu
voi.
Vă recunosc că, nu în ultimul rând, ne-am dorit să ne distrăm și să învățăm să luăm viața
“mai ușor”, pentru că este atât de scurtă. Să uităm ce a fost urât până acum și să ne încărcăm
cu noi perspective și energii pozitive.
Oare ne-am propus prea mult? Vom afla împreună până la ultima pagină a acestui jurnal.
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Ne-am planificat să traversăm 14 țări, în total, de pe două continente: Bulgaria, Turcia,
Georgia, Rusia, Kazahstan, Uzbekistan, Tadjikistan, Kyrgystan, Mongolia, Letonia, Lituania,
Polonia, Slovacia și Ungaria.
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Cămila noastră
De ce Cămila este o Toyota Land Cruizer HDJ 80 TD? Pentru că este idealul mașinii de
aventură, fiabilă și prietenoasă. Pentru că este încăpătoare și îți permite să cari cam tot ceea ce
ți-ar trebui să ai cu tine în mijlocul pustiului. Pentru că oriunde în lumea asta mare vei găsi,
cu siguranță, o piesă de schimb de care ai mare nevoie și un mecanic care cunoaște acest tip
de mașină.
A primit porecla de „Cămila singuratică” dintr-o inspirație de moment. Privind-o din profil,
înainte de plecare, cu portbagajul plin, puteam să jur că seamănă leit cu o cămilă, așa că, asta
a fost. Și pentru că am plecat la drum doar doi oameni îmbarcați în această mașină, s-a simțit,
sărăcuța, „singuratică”.
Am muncit mult la „Cămila” noastră, achiziționată de la un prieten cam așa cum o vedeți mai
jos, dar după șase luni de efort și dedicație am reușit să pregătim o mașină de nădejde.
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Mai întâi, am efectuat o revizie tehnică de
amploare, cu înlocuirea tuturor pieselor de
uzură cu unele originale. Aveam o singura
grijă, să nu ne lase baltă în mijlocul pustiului
din motive tehnice, fără să putem ajunge la o
comunitate omenească. Așa că tot ceea ce near fi putut bloca pe undeva pe coclauri a fost
revizuit, înlocuit. Estimez că revizia asta a
însemnat înlocuirea cu piese noi a aproximativ
70% din tot ceea ce înseamnă parte mecanică
a mașinii, având în vedere că nu am schimbat
motorul. Și pentru că o mecanică bună nu
poate funcționa într-o caroserie uzată, am
desfăcut mașina pe bucățele și am reparat,
izolat, vopsit fiecare piesă de caroserie și
șasiul, după care am reasamblat mașina și
i-am montat, alături de rezervorul original
de motorină, cu o capacitate de 80 de litri,
și un rezervor suplimentar, de 150 de litri.
Aveam calculată o autonomie strict necesară
pentru aproximativ două mii de kilometri,
luând în considerare și cele două canistre
suplimentare, de câte 20 de litri fiecare,
montate pe bara din spate a mașinii.
Față de ceea ce era mașinuța asta la origine
au apărut și modificări constructive și
funcționale la interior. Am construit spații
de depozitare pentru bagaje și hrană, spații
tehnice pentru echipamente auxiliare, cum
ar fi pompa de apă de consum, invertor de
putere, compresor, un frigider de 60 de litri,
rezervor de apă de 60 de litri, iar peste toate,
un pat suficient de mare și confortabil, cu
saltele din spumă cu memorie, pentru a ne
primi la odihnă când oasele noastre vor fi
obosite. Am izolat termic geamurile spate, ca
să fim protejați de căldurile deșertului și de
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frigurile din munți. De altfel, la reasamblarea
mașinii am izolat termic și fonic la interior
absolut toată caroseria.
La exterior, am montat bare de protecție solide,
în față cu proiectoare puternice cu halogen și
cu leduri, și un troliu puternic. În spate, am
construit suporți pentru roata de rezervă și
canistrele de motorină, iar sus, un portbagaj
mare cu o ladă de aluminiu aerodinamică,
etanșă și securizată. Am montat cauciucuri
de 35’, mai mari decât originalele, ceea ce ne-a
asigurat gardă la sol, suficientă pentru a trece
în siguranță obstacole serioase sau cursuri
adânci de apă, având în vedere și blocanții
față-spate, atât de utili la nevoie.
În final, nu am neglijat nici aspectul vizual
exterior al Cămilei noastre. Am colantat
mașina, înșirând pe laterale principalele
puncte de tranzit pe care le aveam în plan și
simpatica siglă a expediției. Nici principalii
susținători nu au fost uitați, călătorind cu noi
prin siglele lor, în semn de mulțumire.
Echipamentele de orientare/poziționare/
navigație sunt foarte importante când
vine vorba despre expediții în teritorii
necunoscute, așa că și noi le-am acordat
atenția necesară. Ne-am dotat cu o aplicație
OZI Explorer, care lucrează cu hărțile topo
militare rusești la scara 1:200.000, instalată
pe un notebook ASUS. De asemenea, pentru
navigare detaliată în Asia Centrală, neam asigurat că avem încărcate toate hărțile
din zonă în aplicația NAVITEL, pe care am
instalat-o pe o tabletă Ipad și pe Iphon-urile
noastre.
16

Nu în ultimul rând, pentru a fi siguri că putem fi monitorizați permanent, live, prin sistem
GPS, am beneficiat de un sistem DELORME cu care, în situații de urgență, puteam semnala
nevoia de ajutor sau puteam comunica prin SMS, direct prin satelit, cu persoanele noastre de
contact de acasă, fără a fi nevoie de semnal de telefonie. Minunat a fost că acest sistem a putut
fi conectat direct la site-ul expediției, de unde a putut fi accesat oricând de către prietenii
noștri, care ne-au urmărit fiecare mișcare.
Poate că această descriere este cam detaliată pentru unii dintre voi, mai puțin familiarizați
cu pregătirile obligatorii pentru o călătorie ca a noastră, sau prea puțin detaliată pentru cei
cunoscători. Oricum, alegeți voi ce credeți din descrierea aceasta, pe care eu o consider utilă
și instructivă. Cred că pregătirea minuțioasă de plecare este o parte importantă a oricărei
călătorii și vă rog să mă credeți că eu am tratat-o ca atare, încercând să evit potențiale neplăceri
ulterioare.
S-a dovedit că această abordare a meritat din plin.
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Ziua 1. Start
18 Iulie
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Mongolia. Recunosc că am visat să pot explora această țară încă de mic copil. Am citit multe
despre Deșertul Gobi, despre cămilele cu două cocoașe, despre vânătorii cu acvile din Altai,
despre călătoriile lui Marco Polo. Am și învățat la școală despre toate astea, despre geografia
interesantă a zonei, despre urmașii de azi ai războinicilor huni, despre istoria măreață a unui
imperiu uriaș, despre Genghis Khan, Timur Lenk, Drumul Mătăsii.
Și toate aceste povești mi-au conturat visul încă de pe atunci, însă la ora tinereților mele
inocente părea cam neclar și, oricum, un obiectiv de neatins. Un fel de miracol iluzoriu,
pierdut în labirinturile imaginației mele. Viața mi-a deschis însă o perspectivă promițătoare
și încep să cred că voi putea trăi aievea acest vis frumos, care m-a captivat irezistibil de când
mă știu.
Ultimele două zile au fost intens folosite pentru finalizarea pregătirilor de bagaje, alimente,
piese de schimb și încărcarea mașinii. Epuizant efort, pe care l-am cam subestimat. Sunt
nedormit și îngrijorat pentru o sumedenie de incertitudini care încă mă bântuie. Trăiesc în
aceste momente un sentiment straniu, un fel de convingere internă că acest demers mă va
schimba esențial la nivelul scării mele de valori, al priorităților personale, al felului în care
percep complexitatea lumii. Mă rog, sper ca asta să fie de bine.

19

După o viață în care am urmărit visul
acesta de călătorie, după o seamă de
incertitudini, după multe și epuizante
pregătiri iată că, în sfârșit, am plecat în
expediție. Sau poate nu e bine spus așa,
pentru că am plecat la drum, dar încă
nu știu dacă am plecat spre Mongolia.
Pentru că, la fel ca întotdeauna, un
eveniment nefericit a intervenit în
ultima clipă. Surprizele vor fi probabil
o constantă certă a acestei expediții,
dar noi suntem pregătiți să le facem
față.
Planul de ultimă oră era ca eu să
plec azi, 18 Iulie, fără Cornel, până
la Istanbul, unde trebuie să iau vizele
mele pentru Uzbekistan și Tadjikistan.
Tarile astea două nu au reprezentare
consulară în România. Cornel nu are
probleme de viză în zona spre care
plecăm, pentru că are și un pașaport
moldovenesc, iar cetățenii moldoveni
nu au nevoie de vize în Asia Centrală
ex-sovietică. El urmează să vină la
Istanbul cu avionul, să reunim echipa
săptămâna viitoare.
Însă, ca totul să fie palpitant încă de
la început, trăim o nouă provocare.
Cornel a fost, în această săptămână
de dinaintea plecării, participant la
competiția Transilvania Adventure
Trophy - în Apuseni, ediția 2015.
Acolo, aprins de spiritul competitiv și
dorindu-și victoria, într-un moment
de neatenție, a suferit un accident
destul de grav la un deget al mâinii
20

drepte, ceea ce pune serios sub semnul întrebării posibilitatea ca el să mai participe la această
expediție. Vor decide medicii de la București, în zilele următoare. Vor decide, fără să știe, și
soarta expediției noastre. Mă bate gândul ca, la nevoie, să plec singur.
Cornel este însă încrezător în rezolvarea pozitivă a situației și sper ca planul nostru să fie dus
la îndeplinire. Vom ști asta cu certitudine numai luni, 20 Iulie. Așa că, acum, nu am altceva de
făcut decât să trag tare până la Istanbul și, acolo, să mă bucur de atmosfera orientală și liniștea
unei narghilele bune pe malul Bosforului.
Am studiat zilele astea multe detalii pe internet despre orice aspect legat de obiectivul final al
expediției noastre, Mongolia. Printre altele, constat că exact în ziua plecării mele se dă startul,
de la Londra, vestitului raid „Mongol Rally”. O tură nebună a multor frumoși și curajoși
expediționari care, fără să aibă o pregătire specială, nici ei și nici mașinile lor, dar cu un
obiectiv umanitar în suflete, pleacă plini de voioșie în aventura vieții lor către Mongolia, cu
obiectiv final, anul acesta, în Rusia, la Ulan Ude. Probabil că o să ne intersectăm deseori pe
drum.
Traseul meu către Istanbul este spre sud, prin Bulgaria, urmând linia litoralului Mării Negre.
Ieșirea din țară o fac pe la Vama Veche, unde e forfotă mare acum, în miez de vară. Ies
din România fără probleme și continui prin Bulgaria, trecând prin Balcic, Albena, Nessebar.
Frumoase locuri, nu degeaba românașii noștri aleg adeseori să-și petreacă vara pe aici. Și, ca
să nu uit, mâncarea bulgarilor e diversă și delicioasă.
Intru în Turcia și constat cu plăcere că, în ultimii ani, turcii au lucrat intens și au finalizat
autostrada de la granița bulgară spre Istanbul. E un drum fără probleme, plăcut și rapid. Mă
trezesc, aproape fără să îmi dau seama, în mijlocul Istanbulului, cu ochii la impresionantele
dezvoltări imobiliare din suburbii - blocuri înalte și frumoase, zone rezidențiale și comerciale
elegante și moderne.
Din modernitatea suburbiilor fac un salt istoric, peste veacuri, spre centrul istoric. Acesta
este, totuși, cel ce mă impresionează întotdeauna în Istanbul și îmi inspiră acea dorită savoare
orientală, de care vreau să mă bucur în zilele ce urmează.
Mă cazez într-un cochet hotel din piața Sultan Ahmet și plonjez în vacarmul orașului.
Vă voi împărtăși și vouă multe fotografii din Istanbul, care sper să vă transmită spiritul
orașului, punte peste două continente, mai bine decât orice cuvinte. Și poate vă trezesc și
curiozitatea, cine știe.
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Istanbul, Poarta Orientului
19 Iulie

22

Am ajuns la Istanbul, cu bine, fără
probleme. Toyota noastră, pe care am
botezat-o Cămila, este o bijuterie, care
insuflă satisfacție și bună dispoziție.
Merge ca unsă și e un partener de
nădejde.
Știam că Istanbul este adevărata Poartă a
Orientului. La o privire mai atentă, având
acum ceva mai mult timp la dispoziție,
încep să intuiesc și înțelesurile subtile ale
acestei reprezentări. Tocmai am discutat
cu un localnic foarte amabil și plăcut în
dialog, cum am constatat că sunt mai
toți pe aici, și am înțeles că dincolo de
statisticile oficiale, în Istanbul trăiesc
aproximativ 15 milioane de suflete,
plus încă vreo 7 milioane de rezidenți
nepermanenți. Peste jumătate dintre ei
sunt în partea Asiatică a orașului. Așadar,
întins peste două continente, Istanbulul
poate fi privit ca o Poartă a Orientului,
punte între continente și culturi atât de
diferite.
Este și un oraș al contrastelor. Poți
vedea asta cu ochiul liber, la tot pasul.
Reședințe orbitor de luxoase și cartiere
vechi ce stau parcă să se dărâme.
Oameni bine îmbrăcați și relaxați în
limuzinele lor și truditori care împing
cărucioare imense cu marfă. Bulevarde
colorate și sclipitoare și străduțe înguste
și murdare. Dar, peste toate răzbat
miresmele îmbietoare din restaurantele
tradiționale și arome de narghilea. Și te
copleșesc irezistibilele vitrine cu dulciuri
tradiționale - baclavale sau cataif,
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mustind de miere și fistic, rahat cu nuci sau alune, iaurt cu fructe și cine mai știe ce bunătăți.
Azi, la prânz, am primit o promisiune de la un ospitalier șef de restaurant, că dacă mănânc la
el toată săptămâna asta, plec cu un plus personal de zece kilograme, garantat. Recunosc, o să
trec tiptil peste această ofertă.
Chiar acum, un muezin ne “interpretează” un ”cântec” cam trist, care se revarsă din minarete
peste oraș, și parcă această tânguire îmi deschide pofta de mâncare. Știu că turcii au găsit de
mult soluții gastronomice apetisante, așa că mă voi lăsa, cu încredere, pe mâna lor.
Cu moschei și tânguiri de muezini peste oraș, cu o seară răcorită de fântâni arteziene colorate,
cu un ceai și o narghilea la o terasă, unde în acorduri de muzică tradițională se manifestă
incredibil un ”derviș rotitor” și amețitor, așa se poate încheia o seară plăcută la Istanbul.
De mâine încep alergătura spre ambasada Uzbekistanului, undeva înspre nord pe Bosfor,
apoi spre cea a Tadjikistanului, muuult spre sud, unde trebuie să iau și ultimele vize necesare
expediției.
Sper să fie cu succes!
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Primele victorii asupra
Istanbulului
20 Iulie
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Da, așa aș numi rezultatele zilei de astăzi. Este
o zi de luni norocoasă. Vă spuneam că voi
face tot posibilul ca astăzi să conving oficialii
ambasadelor Uzbekistanului și Tadjikistanului să
îmi onoreze pașaportul cu vizele lor.
Ziua a început devreme, pentru că am decis să
merg mai întâi la consulatul Uzbekistanului. Din
cercetarea pe care am realizat-o pe internet, am
constatat că e bine să plec devreme dacă vreau să
ajung acolo la ora 10:00, ora oficială de deschidere.
Așa că am luat un tramvai din piața Sultan Ahmet, cu care am mers treizeci de minute până la
stația Kabatas, apoi un autobuz până în suburbia
Istinya, ceea ce a însemnat vreo oră de mers, apoi
cincisprezece minute ca pieton și, în sfârșit, am
ajuns, undeva în Nordul Istanbulului, departe
pe Bosfor. Lipsa de punctualitate nu s-a inventat
de români, vă asigur. Abia pe la ora 11 am fost
invitat înăuntru, după zeci de uzbeci cu probleme
legate de pașapoartele naționale. Încep să simt
„respectul” pentru turiștii străini al uzbecilor.
Cu teamă în suflet, priveam cum actele mele
sunt răsfoite atent de un uzbec cu față de luptător
pe cal din stepe. Și… prima surpriză neplăcută
de azi, pe care, parcă, o așteptam. Băiatul îmi
comunică într-o engle-ză uzbecă cum că nu
îmi va da viza dacă nu rezolv mai înainte viza
tadjică!!! Mrrr…!!??!! De ce așa? Nu se știe… nu
înțeleg nimic din zbaterile mâinilor lui.
Un turc amabil, aflat și el la rând, îmi vede fața
verde și îmi șoptește să îl aștept afară. Zis și făcut.
Vă spuneam ieri că turcii din Istanbul sunt
deosebit de primitori și zâmbitori. Cel care a intrat
în vorbă cu mine, pe nume Celalettin Durak, a
fost providențial. I-am spus necazul meu și că ar
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trebui să ajung la consulatul tadjic urgent
și, iar surpriză, dar plăcută! El mergea fix
în zona respectivă, adică la sud de Istanbul,
tot la vreo oră de mers din centrul istoric,
diametral opus față de locul în care eram.
Amabil, mă invită să mă conducă cu mașina
lui acolo, trece cu mine și pe la hotel pentru
a-mi lua actele necesare și, după vreo două
ore, ajungem la adresa oficială de pe site-ul
ambasadei. Din nou, surpriză! Consulatul
s-a mutat la o altă adresă de vreun an, dar
site-ul oficial nu a fost actualizat. Iar caută
și caută. În final, găsim locul, trec la atac cu
documentele mele, turcul așteaptă afară în
mașină, și, surpriză. A câta azi? Tadjicul îmi
dă viza pe loc (!!!!), cu condiția să plătesc
dublul taxei, ceea ce accept cu plăcere. Și,
iată-mă la finalul zilei cu viza tadjică în
pașaport și speranța obținerii unei vize
uzbece în ziua de miercuri. Mulțumesc,
Celalettin Durak!!!! O companie plăcută,
un om educat și cult, inginer de aviație,
sociabil, care a fost un real ajutor în lumea
asta mai puțin vorbitoare de ”English“.
Un alt succes repurtat astăzi este, desigur,
confirmarea lui Cornel că va veni vineri
la Istanbul, cu avionul, și, în sfârșit, putem
pleca spre destinația noastră, îndepărtata
Mongolia.
Și, într-un final apoteotic al zilei de astăzi,
am învins o farfurie mare cu miel și legume
în stil turcesc, aromată și îmbietoare.
Narghileaua, ceaiul și muzica tradițională
liniștită au pus capac zilei lungi și obositoare.
La somnic, cu speranță!
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Orașul pisicilor
21 Iulie

30

Atenție, am spus „orașul pisicilor „, nu al
„pisi-lor”, că acela e Bucureștiul nostru
drag!!!
Odată ce ieși pe străzile din Istanbul,
este imposibil să nu bagi de seamă că ești
literalmente împresurat, printre altele,
de o armată de pisici. De toate culorile,
de toate dimensiunile, de toate vârstele și
toate leneșe, plimbându-se agale printre
trecători. Uneori ai impresia că ai făcut baie
în ulei de pește, așa de mult se atașează de
tine câte o gașcă de pisici.
Istanbulul este o adevărată lume a pisicilor,
un paradis felin. De câte ori am ieșit pe
străzi, o nouă gașcă de două, trei sau mai
multe feline m-au înconjurat și m-au privit
languros din întoarcere, parcă întrebândumă “ce, nu iți place de noi?”.
Adevărul este că orașul geme de atâtea
feline, ceea ce mi-a atras atenția și m-a făcut
să mă intereseze aspectul ăsta. Toate par
curate și bine hrănite, ceea ce mi s-a părut
curios căci erau, în același timp, vagabonde.
M-am informat și am aflat că în societatea
musulmană pisicile sunt tolerate, chiar
respectate.
Mitul spune că, odată, un șarpe veninos s-a
apropiat de Profetul Mahomed. O pisică
i-a venit de hac, salvându-l pe Profet. De
atunci Profetul îndeamnă credincioșii la
protejarea animalelor, în special a pisicilor.
O altă poveste spune că, odată, o pisică
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dormea pe mâneca cămășii lui Mahomed. Ca să nu o deranjeze, acesta a tăiat mâneca cămășii
și a lăsat pisica să doarmă fără să o trezească. Mahomed era un mare iubitor de animale, în
special de pisici, ceea ce rezultă și din cărțile sfinte islamice. Se spune că, musulman fiind,
dacă ucizi o pisică trebuie să construiești o moschee ca să fii iertat de Allah.
Cam astea ar fi explicațiile pentru faptul că în Istanbul vezi la tot pasul containere lângă care
sunt castronele discrete cu mâncare și apă pentru pisici. Deși formal nu sunt adoptate de
nimeni, sunt hrănite și îngrijite parcă de nimeni și parcă de toată comunitatea, o uriașă rețea
de îngrijire a pisicilor. Nu a câinilor, doar a pisicilor!
Eu cred că pisicile în Istanbul au și un rol mai practic, sanitar, căci ce ar fi fost vechile cartiere
cu clădiri din lemn fără sfânta pază felină contra șobolanilor?
Până în 2004, în Turcia nu a existat o lege de protecție a animalelor. De atunci însă, e
legiferat comportamentul față de animale. Maltratarea lor, lipsa de îngrijire sunt taxate ca și
comportament criminal iar penalitățile, în astfel de situații, sunt foarte serioase.
Una peste alta, prezența felină în Istanbul este deja strâns legată de istoria orașului și va
rămâne așa pentru totdeauna.
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O zi fără succes
22 Iulie
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Cam așa a fost ziua de astăzi. Cum să
fi fost altfel, când la consulatul uzbec,
de unde speram să obțin viza necesară
plecării spre Mongolia, am fost învins
de refuzul sec al uzbecului de serviciu.
Acesta mi-a comunicat scurt că, deși
am prezentat viza prealabilă necesară
(???) a Tadjikistanului, viza uzbecă tot
nu e gata. Poate vineri, zice el! Asta
mi-a tăiat maioneza, dar nu am altceva
de făcut decât să repet încercarea vineri
dimineață. Iar apoi, după amiază îl voi
aștepta pe Cornel la aeroport. Poate vom
și pleca din Istanbul, vom vedea.
Totuși, nu pot încheia fără să menționez
ajutorul din suflet pe care l-am primit
încă o dată de la prietenul meu turc, Celal.
El m-a luat de dimineață de la hotel, m-a
dus tocmai până la Istinye, în nordul
Istanbulului la consulat, apoi înapoi,
oferind amabil și un prânz turcesc. Așa
prieteni să tot ai! Ne-am făcut fotografii
pentru amintirea unor clipe plăcute
petrecute împreună. Mulțumesc, Celal!
Nu te voi uita!
Am vizitat azi și palatul Dolmabahce,
ultima reședință a sultanilor turci și,
în final, a părintelui Turciei moderne,
Mustafa Kemal Atatürk, care și-a găsit
sfârșitul în acest palat, devenit ulterior
muzeu. Așa am profitat de timpul liber pe
care mi l-a oferit consulatul uzbec și am
făcut o incursiune interesantă în istoria
Turciei.
În rest, pisici noi și multe baclavale, cataif
35

și rahat în cofetării minunate, precum și multe
magazine pline cu aur și alte minunății. Turcii
sunt comercianți inegalabili, neagresivi și foarte
primitori. Și toți, absolut toți cu care am intrat în
contact, vorbesc destul de bine românește și mă
îmbie să le vizitez magazinul, unde vor să ofere și
un ceai. Deseori m-am abandonat acestor invitații,
iar plăcerea conversațiilor inedite a făcut toți banii.
Marele Bazar este, nu doar un punct comercial
istoric de excepție, ci și un exemplu viu al spiritului
oriental al negoțului. Merită să te rătăcești pe aleile
comerciale pline de aur, tingiri, covoare orientale,
lămpi colorate și multe alte minunății. Să negociezi,
să deguști bunătăți, să schimbi amabilități, asta
face parte din plăcerile orientale care merită trăite
în direct.
Acesta este Istanbulul, un creuzet de oameni și
culturi care te seduce și apoi te cuprinde, până te
îndrăgostești de el. Iar asta e o mare greșeală.
Rămân optimist pentru zilele ce vor veni.
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Dacă e aventură, așa să fie!
24 Iulie
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Nu am primit viza de Uzbekistan, pe care o vedeam și ca pe un cadou de ziua mea, pe care o
sărbătoresc astăzi aici, la Istanbul. Mare rahat, și nu din cel turcesc, birocrația uzbecă. Cine
spunea că e bună dictatura? Nu este, nici măcar din perspectiva benignă a birocrației pe care
a instaurat-o.
Consulul uzbec mi-a recunoscut în final că a făcut o eroare de comunicare a documentelor
mele către mi-nisterul lor de externe, cel care autorizează vizele. Împăciuitor, dar vinovat,
consulul m-a sfătuit să nu mai stau, să merg în Alma Ata, în Kazahstan, să obțin viza de la
consulatul lor de acolo. M-au asigurat că vor comunica la acel consulat datele vizei mele
și că nu voi avea nici o problemă. Dar asta înseamnă un ocol de vreo două mii cinci sute
de kilometri față de traseul stabilit și cel puțin cinci zile pierdute aiurea. Plus că nu vom
vedea Marea Aral în partea uzbecă, unul dintre obiectivele aventurii noastre. O vom vedea,
în schimb, din Kazahstan, lângă Aralsk.
Asta e, n-am murit, nici eu și nici Cornel în situații mult mai grele. Oricum, alternativa este
să stăm încă vreo patru zile în Istanbul, ceea ce e inacceptabil din pricina vizelor de tranzit
pentru Rusia, Kazahstan care sunt deja emise, cu intervale de timp stricte și clar stabilite. În
plus, mai e și nerăbdarea noastră de a pleca.
Așa că, acum, după ce îl preiau pe Cornel de la aeroport, plecăm oricum spre Georgia. Cu o
curiozitate ma-ximă și speranță în suflet. Asia Centrală ne așteaptă.
Să înceapă adevărata aventură!
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O seară specială la Giresun
25 Iulie

40

Am plecat fără glorie de la Istanbul, adică
fără viza uzbecă. Cu un gust amar, de
dezamăgire, nu ne-am lăsat bătuți așa
ușor și am pornit spre marea aventură,
în necunoscut. Cornel a venit la timp în
Istanbul, cu avionul, și după ce ne-am
reunit echipa, am pornit la drum. Un
drum lung spre și pe litoralul turcesc al
Mării Negre, către Georgia.
Totul pare fără sare și piper în peisaj,
drumul pe autostrada este însă foarte
bun. Ce ne lipsește acum este doar
aerul condiționat în mașină, căci am
pierdut cumva freonul din instalație. Iar
temperaturile de afară sunt înăbușitoare.
A intervenit însă pronia cerească, care
se arată numai oamenilor buni. Am
oprit absolut întâmplător la un service
specializat, undeva pe marginea drumului.
Patronul, un turc dintr-o bucată se uită cu
ochii mari la noi, apoi la mașină și întreabă
- „Români... daaa... sunteți offroaderi?”.
Da, am răspuns într-un glas. Ei bine,
omul ne-a luat în brațe, ne-a pupat și ne-a
rezolvat problema în 10 minute. Am aflat
surprinși că era și el un offroader entuziast
și avea o Toyota 80. Fericită coincidență!
Am povestit despre pasiunea comună, am
văzut fotografii, am socializat. Ne-a oferit
câteva ponturi pentru a evita problemele
prin Turcia. Mai mult, ne-a spus că nu
trebuie să ratăm concursul de offroad,
care avea să se desfășoare a doua zi la
Giresun, undeva între Samsun și Trabzon,
pe malul mării. Aici avea să fie pe plajă
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o mare tabără de offroaderi, seară de party și apoi, a
doua zi, un interesant concurs de offroad pe circuit.
Și, culmea, totul era în drumul nostru, fără abatere.
Absolut întâmplător, dacă vă mai vine să credeți.
A doua întâmplare uimitoare a fost că, odată ajunși
la Giresun, neștiind unde să căutăm tabăra offroad,
am oprit într-o benzinărie din oraș. Tot absolut
întâmplător, încercând să ne ajute a găsi tabăra de
offroad, omul de acolo a pus mâna pe telefon, a dat
de firul poveștii și, în zece minute, a venit după noi
un 4x4 al organizatorilor, care ne-a condus în tabără.
Este seară deja. În tabăra offroad, peste 50 de mașini
bine pregătite campează pe plajă, lângă focuri, cu
grătare și mult ceai. Turcii nu le au cu alcoolul sau
îl degustă foarte rar. Ceaiul e feblețea lor. Sportivi,
familii, copii, grupuri-grupuri stau la taifas pe plajă.
Ne impresionează plăcut murmurul liniștit al serii,
fără urlete sălbatice de bețivi și plaja curată. Nu
pot să nu îmi reamintesc cu plăcere de atmosfera
prietenească din offroadul românesc, similară cu ceea
ce văd aici, dar în alte vremuri, cu ani în urmă. Căci
în zilele noastre... totul s-a schimbat. Dar asta e o altă
poveste.
Am fost primiți aici ca adevărați prieteni, am schimbat
opinii despre mașini, ne-am împrietenit. Sunt aici
și turci, și georgieni. O baie în mare, o pălincă cu
turcii, pentru că recunosc că noi i-am tentat cu marfa
noastră de Maramureș, muzică tradițional turcească.
Peste marea liniștită, luna se ridică și ne îndeamnă să
devenim și puțin contemplativi, romantici. Timpul
zboară fără să simțim.
A doua zi este concursul. Vom vedea ce fac turcii în
offroad, suntem foarte curioși. Până atunci, la somn,
că e târziu! Am campat și noi pe plajă, în freamăt de
valuri. Minunată senzație, o să visăm frumos!
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Georgia, prima zi
26 Iulie
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V-am rămas dator cu câteva impresii de
dimineață, de la concursul turcesc de offroad,
care a fost unul interesant. Ei bine, la noi nu
s-ar numi offroad, ci mai degrabă auto cross.
A fost doar un circuit de vreo trei kilometri,
cu mici obstacole - bălți, movile etc. - la care
contează parcurgerea în viteză, nu tehnica.
În competiție au intrat 18 concurenți, care
au făcut trei runde a câte trei treceri fiecare.
Cel care cumulează cel mai mic timp, câștigă.
Mașinile de concurs sunt bine echipate pentru
cross, însă sunt la nivelul mașinilor noastre de
clasa Standard sau, în cel mai bun caz, de Soft
Open.
M-a frapat în primul rând buna organizare,
disciplina și punctualitatea turcilor. Este și
acesta un semn de civilizație și respect pentru
sportivi și mulțimea de spectatori entuziaști,
care își susțin frenetic favoriții.
Mi-a plăcut și cum turcii organizatori își
tratează cu deosebită atenție personajele VIP,
importante atât pentru susținerea organizării
- oficiali din Primărie, din Federație -, cât și pe
sponsorii concursului. Pentru toți aceștia, s-au
pus la dispoziție câteva TIR-uri cu platforme
amenajate cu scaune confortabile și vizibilitate
perfectă.
Am întâlnit aici și oficiali ai Federației Turce
de Automobilism și am discutat, creionând
frumoase perspective pentru un viitor
Campionat Balcanic de Offroad, dar și de
Rally sau VTM. După ce vom fi din nou
acasă, voi elabora toate aceste idei, în calitatea
mea de vicepreședinte al Federației Române
de Automobilism Sportiv. Toată lumea pare
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foarte interesată de perspectivele discutate
și, evident, acestea ar putea fi un scenariu
deosebit de atractiv pentru sportivii
automobiliști din România, Turcia, Grecia,
Bulgaria, poate Croația, poate Georgia.
Vom vedea cum vom putea concretiza toate
aceste subiecte discutate.
Am intrat în Georgia pe seară. O vamă
supraaglomerată, unde se stă de obicei
câte două, trei ore. Asta pentru că este o
vamă amplasată sub muntele care cade în
mare și este loc doar pentru o bandă pe
sens. Așa că, așteptăm într-o coadă lungă
de autobuze, camioane și autoturisme.
Profităm și degustăm niște plăcinte specific
locale, cumpărate din gheretele de pe
margine. Intrând în vamă, constatăm că
vameșii georgieni sunt foarte curioși. Am
satisfăcut curiozitățile lor prin răspunsuri la
diverse întrebări, însă nu prin despachetat
de bagaje. Am trecut fără probleme.
Imediat după vamă, parcăm lângă o terasă,
pe plaja mării. Aici vom înnopta. Locul e
pitoresc, direct pe nisip, iar atmosfera e
tipic maritimă, pescărească. Noi, hămesiți,
mâncăm porc cu cartofi și bem o bere
răcoritoare.
Georgienii sunt ultra-ortodocși, într-o
mare regională de musulmani. Au avut
un conflict major cu rușii în anii ‚90, și-au
dorit și și-au câștigat independența și se
mândresc cu acest lucru. Dacă însă te uiți
cu atenție la situația economică actuală a
Georgiei, constați că ei au pierdut, de fapt,
uriașa piață de desfacere a Rusiei pentru
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produsele lor naționale. S-au reorientat
către Turcia și alte orizonturi, însă
restabilirea unui echilibru economic
aici este încă departe.
Mâine vom traversa Georgia prin munți.
Drum greu și periculos. Cornel îmi
atrage atenția asupra stilului de condus
al georgienilor, mai rău decât oriunde
în altă parte de lume. Trebuie să fim
atenți. Vom traversa Caucazul mâine,
iar poimâine vom fi în Rusia. Caucazul
este unul dintre masivele muntoase
care se află printre obiectivele speciale
ale expediției noastre, traversarea
acestor munți fiind în sine o plăcuță și
interesantă aventură.
Pe curând!
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Vaca pitică de Georgia
27 Iulie
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N-o să vă vină să credeți! Azi, traversând
Georgia peste munți, am remarcat un
animal care, de la depărtare, părea să
fie o capră sau așa ceva. Apropiindune, a fost tot mai clar că avem de-a face
cu o văcuță! Ei bine, era mare cam cât
o capră și foarte, foarte simpatică. Apoi
am dat peste multe alte văcuțe similare
și am realizat că trebuie să fie vreo rasă
locală, rezistentă la temperaturi joase,
căci eram la aproximativ două mii de
metri altitudine. La georgieni, ca și
la hinduși, vaca este sacră, însă nu în
sens religios sau mistic. Aici, vacile
stau liniștite pe mijloc de drumuri
sau blochează podurile, însă nimeni și
nimic nu le perturbă existența. Am fost
și noi surprinși de o văcuță lenevind pe
asfalt, după o curbă, pentru evitarea
căreia am testat la maximum frânele.
În afară de faptul că mi-a zburat o
sticlă cu apă în cap dintre bagaje, nu
s-a întâmplat nimic grav. „Sticla” era
din plastic, din fericire!
Am avut și un alt eveniment neplăcut,
prin concretizarea remarcii făcută de
Cornel la intrarea în Georgia, despre
care v-am povestit deja - georgienii
sunt unii dintre cei mai haotici și
mai indisciplinați șoferi din lume. El
știa asta din experiențele georgiene
anterioare. Așa că, pe drumurile lor
înguste vezi adesea depășiri în zone
imposibile, mers pe sens interzis sau
pe banda de sens invers. Așa am pățit
și noi, când ne-am trezit cu un camion
venind vitejește pe banda noastră pe
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contrasens, pe o vale îngustă, după un
viraj strâns la dreapta. Am testat din nou
frânele la maximum, dar tot am avut un
contact ușor cu camionul ăla. Șoferul a
oprit și stătea amorf și admirativ prostește,
în timp ce noi verificam pagubele la
mașină. Grație bullbar-ului solid, executat
la Planet 4x4, am plecat de acolo de parcă
nimic nu s-a întâmplat. Totul a fost fără
cuvinte. Eu, împotriva firii mele, mi-am
păstrat calmul, urmând sfatul lui Cornel.
Traversăm un pasaj de altitudine peste
Caucaz, pasul Goderzi, la 2.025 metri altitudine. Facem un scurt popas la o tarabă cu
delicatețuri locale, unde întâlnim doi globe-trotteri cehi, un el și o ea. Doi călători prin lume
cu rucsacul în spate. Ne-am împrietenit și, ca să fim buni creștini, i-am luat preț de vreo sută
cincizeci de kilometri și pe ei cu noi. Ghiciți unde i-am transportat? Că doar noi nu am plecat
cu autobuzul. Exact! La orizontală, în pătuțul nostru din cabina mașinii, unde s-au simțit
perfect. Ziceau că se simt de parcă sunt într-un submarin de uscat. Erau oameni umblați și
educați, ea antropolog, trăită ceva timp prin Africa.
I-am lăsat lângă rezervația naturală Borjomi. Acestă localitate este un fel de „Borsec” al
georgienilor, unde se găsesc izvoare cu o apă minerală foarte bună. Apa minerală de Borjomi
era pe vremuri exportată pe tot teritoriul URSS, însă acum piața asta s-a pierdut. Am testat
și noi apa, care este un deliciu. Are gust bun și simți cum te satură de sete, având un conținut
sănătos de minerale naturale. După ce am făcut un mic stoc de apă de Borjomi, plecăm mai
departe. Pe drumuri șerpuite, continuăm
să traversăm la înălțime masivul Caucaz.
Peisajul e captivant. Frumoase biserici
ortodoxe sclipesc de pe creste de munte.
Atmosfera e liniștită, soarele strălucește
din plin.
Astăzi înnoptăm într-o zonă turistică
din nordul Georgiei, în munți, la granița
cu Rusia. Iar mâine, mama Rusia ne va
primi. Să vedem cum!
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Caucaz
28 Iulie
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Granița între Georgia și Rusia se află în miezul Caucazului, la mare altitudine. Masivul Caucaz
este parcă un paravan între două lumi. Creste amețitoare, văi adânci, ape învolburate, totul
este așezat de mama natură în așa fel încât să ne impresioneze.
Trebuie să înțelegeți drumul peste Caucaz ca fiind ceva similar Transfăgărășanului, dar, cu
siguranță, la o altă scară. Undeva către pasul de altitudine între versanții sudici și nordici se
află o stațiune de ski, Gudauri. Un fel de Rânca noastră la mare altitudine, dar cam la același
standard.

Aici am și înnoptat, la o cabană destul de drăguță, curată, cu gazde amabile. Aveau și apă caldă!
Am mâncat bine, am făcut o băiță și, la pat! Despre mâncarea deosebită sau tradițională vă voi
scrie separat, din când în când, după caz. Acesta este un capitol care-mi face mare plăcere. Fiți
siguri că, în periplul nostru, am încercat și vom încerca toate mâncărurile specifice zonelor
prin care trecem.
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Dimineața nu ne venea să ne credem
ochilor. O zi superbă, între vârfuri
amețitoare de munți. Peisaje de vis,
panorame verzi, cu ape albastre și
cascade uriașe. Superb! Voi posta
și câteva fotografii pentru voi, sunt
minunate!
Ca să vă trezesc însă din reverie, vă
reamintesc că eram în drum către vama
Georgia/Rusia. Și asta a fost de natură
să ne strice ziua, deși suntem pregătiți
sufletește cam pentru orice. Dar să stai
în vamă cinci ore, în soare, cum am stat
noi aici, nu e ușor. Oamenii au reușit,
ca de obicei, să strice ceea ce natura ne
oferă.
Rușii, meticuloși dar amabili, mi-au
sugerat că pașaportul meu nu se poate
citi la aparatele lor. Să aștept, mi-au
zis. Și am așteptat… până mi-a intrat o
bancă în c_r. Noroc că rusoaicele, chiar
și polițistele din vamă, erau femei ok,
așa cum le știm din poveștile băieților
mai umblați prin lume. Din nou, natura
este cea care ne scote din plictiseală.
Între timp, în vamă am cunoscut și doi
englezi, într-un Suzuki Swift nenorocit,
participanți la Mongol Rally.
Erau tipi foarte ok, însă nu le dăm mari
șanse să și ajungă la destinație, care se
pare că anul ăsta e la Ulan Ude, în Rusia,
și nu în Mongolia la Ulaanbaatar. S-au
săturat mongolii de gunoaiele de mașini
rămase pe acolo. Am mai văzut niște
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cehi tineri, într-o Skoda veche, de abia se târâiau prin vamă. Sărăcuții de ei, ce aventură
au. Mongol Rally ăsta e o oportunitate excelentă pentru tineri mai mult inconștienți decât
aventurieri.
În sfârșit, am trecut de toate formalitățile și iată-ne în Rusia!
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Beslan, orașul îngerilor
29 Iulie
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Suntem în drum spre vârful Elbrus. Am
decis să facem un ocol de vreo cinci sute
de kilometri și să urcăm spre acest vârf din
masivul Caucaz, cunoscut împătimiților
de alpinism. În drum, am avut parte de un
moment de rememorare a unor tragice și
istorice momente.
Era în septembrie 2004, într-o dimineață
liniștită. Beslan e un orășel din Rusia, de la
poalele Caucazului, prăfuit și anonim. La
o mare școală din localitate, copiii tocmai
începuseră orele. Era o zi ca oricare alta,
cu un soare mângâietor de toamnă. Nimic
nu prevestea tragedia ce avea să zdruncine
calmul zilei.
Un comando de câțiva scelerați islamiști
extremiști, separatiști, teroriști, ce mai
contează, cu creierele spălate, îndobitociți
de dogmele strâmbe ale altor neoameni,
monștri înarmați până în dinți, au năvălit
în școală.
Atunci a început cea mai mare tragedie
teroristă cunoscută vreodată de Rusia.
Mitralierele au început să țăcăne în curtea
școlii, în clase, peste tot. Apocalipsa se
pornise. Copii și profesori laolaltă au
început să cadă secerați. Școala a încăput
pe mâinile teroriștilor. Trupele speciale
rusești au intervenit prompt, însă războiul
a continuat și au căzut și polițiști, și militari,
și alți civili. Într-un târziu teroriștii au fost
puși la pământ, cu mari sacrificii.
Peste 180 de suflete au plecat la cer. Cele
mai multe sunt ale unor copii nevinovați,
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care abia deschideau ochii către viață. Ei au venit pe lume ca niște îngeri mult așteptați și au
plecat înapoi tot ca și îngeri, repede, scârbiți parcă de mizeria lumii pe care au găsit-o aici.
Acum, umbrele lor zac într-un loc trist, dar liniștit, la marginea orașului Beslan, numit de
atunci Orașul Îngerilor.
Simțim amândoi, și eu și Cornel, o strângere de inimă vizitând locul și cu greu ne oprim
câteva lacrimi de durere și de uimire. Dacă a fost posibil așa ceva în secolul 21, într-o mare
țară ca Rusia, după alte și alte situații similare pe mapamond, dacă îngerii noștri, copiii, au
devenit ținte pentru mitraliere nebune și oarbe, atunci lumea asta a noastră, a oamenilor, e
întoarsă pe dos și e în puternic contrast cu minunățiile și puritatea naturii, care ne suportă
așa cum suntem. Este în contrast cu munții maiestuoși, care acum ne înconjoară și ne fac să
simțim încă o dată, dacă mai era nevoie, cât de mici și nesemnificativi suntem ca specie.
Trist! Păstrăm un greu moment de reculegere și neputință.
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Elbrus, Groznâi, deșert
29-31 Iulie
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Odată trecuți de vama rusă, intrați direct în inima Caucazului, vă spuneam că am preluat
ideea lui Cornel de a face o scurtă ascensiune pe vârful Elbrus, perlă a Caucazului, care ne
era oarecum în drum. De fapt, ocolim cam cinci sute de kilometri, dar trebuie să înțelegeți că
distanța asta e nimic în comparație cu miile de kilometri care ni se aștern în față. Zis și făcut,
iar primele impresii au fost uimitoare. Ne-a umbrit sufletele doar trecerea prin orașul Beslan,
despre care v-am povestit deja.
Ca de obicei, muntele iți arată iar și iar propria ta dimensiune, pe care dacă ești cât de cât cu
neuronii la tine, o înțelegi, o accepți și rămâi umil în fața naturii.
Am ajuns la baza muntelui. Vârful Elbrus strălucește în soare. Am urcat cu două cabine
succesive până la 3.800 de metri, apoi cu un telescaun caraghios până la 4.050 de metri.
Recunosc că am avut inima strânsă în telescaun la altitudinea asta, dar peisajul a fost în măsură
să îmi mute atenția de la propriile inhibiții. Vârful se cheamă Elbrus, adică, în traducere,
„sâni de femeie”, căci într-adevăr acolo te duce gândul privind minunăția. Are peste 5.600 de
metri înălțime și este impunător. Din toate experiențele mele montane de până acum, aceasta
este cea mai impresionantă prin dimensiuni și grandoare.
Am ajuns până la tabăra de bază, de plecare a ascensiunilor spre vârf, compusă din mari cilindri

61

metalici care serveau drept dormitoare
alpiniștilor. Parte din ascensiune se
poate oferi turiștilor cu ratrack-uri sau
snowmobile de mare putere. Ascensiunea
spre vârf, din câte vedem noi, este însă
dificilă. De jur împrejur se văd vârfuri
semețe în soare, o parte acoperite cu zăpadă,
o parte ițindu-se pe sub ghețari masivi, ce
curg spre hăuri. Acesta este Caucazul, o
minune a naturii.
A fost greu să ne dezlipim de acolo.
Am plecat cu cap azimut spre Marea Aral
cea secată și porturile ei pe nisip, parcă din
altă lume. Voi scrie și despre asta după ce
ajungem. Deocamdată avem curiozitatea
de a vizita republicile caucaziene rebele
Ingușeția, Cecenia și capitala ei, Groznâi.
Vă reamintesc, nu cu mulți ani în urmă,
în Cecenia era război în toată regula
între facțiunile pro-ruse guvernamentale
și rebelii separatiști. Vă mai amintiți de
Dudaev, liderul separatist ucis cu precizie
de o rachetă ghidată de semnalul telefonului
său mobil? Ei bine, Groznâi a fost acum
10 ani un oraș complet distrus de război,
total la pământ. Acum, sub conducere prorusă, este o metropolă lustruită cu bani de
la Moscova. Rebeli mai sunt în munți, însă
acum duc o luptă de gherilă și terorism
urban. Vă voi povesti ce am pățit noi în
Groznâi.
Pe seară, când am ajuns, am oprit într-o
parcare în centrul orașului, lângă marea
moschee centrală, sclipitoare și frumoasă
ca piesă arhitecturală. De jur împrejur,
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sunt blocuri turn și multe monumente cu arhitectură modernă, care ne impresionează. Peste
tot se remarcă, însă, uriașe portrete ale unui lider musulman, despre care am aflat că este
tatăl actualului președinte cecen, Ramzan Kadarov. După cum aveam să constatăm, cultul
personalității este nespus de drag liderilor din partea asta a lumii. Kadarov ăsta este un
„drăgălaș” extremist, el ordonând chiar anul acesta poliției locale să tragă în plin în orice
militar rus sau străin care este dibuit în Cecenia. Asta în condițiile în care Cecenia este acum
aliată cu Rusia!
Orașul de azi are o față occidentală și este foarte frumos. Noi am început o plimbărică de
seară pentru fotografiat, când am fost urgent interpelați de câțiva ceceni nervoși, care arătau
ceva spre șortul cu care eram îmbrăcat. Cornel, nefiind lângă mine, nu a auzit discuția asta
unilaterală și urâtă, însă mie mi s-au aprins toate lămpile de alertă. Cinci minute mai târziu,
o mașină oprește brusc lângă noi și doi tipi, la care am remarcat pistoalele de „la cingătoare”,
aflate la vedere, strigă în gura mare și amenințător că nu avem voie în oraș în pantaloni scurți
(!!?!!), că îi jignim, că îi provocăm. Am plecat de urgență de acolo până ca lucrurile să se
încingă cu adevărat, însă ne-am interesat ulterior și am aflat că legea lor de esență musulmană
extremă interzice acest lucru. No comment! De parcă în pantalonii noștri scurți stă respectul
pentru o religie sau alta. Dar ei au dreptate să își impună regulile în propria lor țară, indiferent
cât sunt acestea de aberante. Așa cum și Europa ar trebui să își impună standardele în fața
imigranților, dar nu o face.
Părăsim Groznâi cu un gust amar.
Am continuat să mergem non-stop mii de kilometri, alternând cu Cornel la volan. Peisaj
fără sare și piper, anost și plictisitor. Am ajuns să traversăm și deșertul (stepa) Kazahstanului.
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Cornel spune că drumul ăsta e unduitor de parcă ar pluti pe o mare de petrol. Așa și este,
plutește pe o mare de petrol, sursa de bunăstare a kazahilor.
Popor încă rudimentar și lipsit de finețuri de inspirație occidentală, kazahii arată și se
comportă de parcă acum au coborât de pe caii de luptă. Deșertul lor este uriaș, iar drumurile
sunt în mare parte ca și inexistente. Am mers peste o mie de kilometri pe un drum care,
fiind impracticabil și cu gropi adânci de se ascundea Cămila în ele, dispunea de nenumărate
variante laterale, create de camionagii, la stânga și la dreapta. Alegerea parcurgerii drumului
pe o variantă sau alta aparține șoferilor umiliți de acest drum, dovadă a nepăsării autorităților
kazahe față de muritorii de rând. Ne-am ales și cu mici probleme la mașină din cauza acestui
drum, însă am depășit situația. Cauciucurile din față lovesc ritmic și enervant aripile din
cauza șocurilor, dar nu avem ce face și înaintăm cu grijă. Am mers zi și noapte, dorind parcă
să scăpăm de un supliciu. Proiectoarele mele suplimentare LED și-au făcut treaba foarte bine,
arătându-și pentru prima dată și necesitatea absolută.
Diminețile înseamnă în fiecare zi și un popas la câte un „cafe”, unde luăm un mic dejun simplu.
În principal sunt ouă omletă, cu sau fără brânză, „casa”, adică un fel de ovăz cu lapte, sau doar
o plăcintă cu carne. Nimic nu mă impresionează, e mai mult o mâncare de supraviețuire.
Încet, încet ne apropiem de Aralsk, orașul port fantomă de la malul mării secate Aral, distrusă
de prostia și inconștiența omenească. Vă voi împărtăși impresiile de la fața locului după ce voi
vedea cum e acolo cu propriii-mi ochi.
La drum, gata cu pauza poetică!
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Cu Cămila pe mare
31 Iulie
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Stați liniștiți, nici Cămila din povestea de astăzi nu este chiar o cămilă, ci tărăboanța noastră,
și nici marea nu este chiar o mare, ci una de uscat - Marea Aral. Titlul este doar o figură de
stil. O figură de stil care să dea culoare unui dezastru ecologic de talia celui pe care o să vi-l
prezint la prima mână, nu din cărți.
Era după al doilea război mondial și comunismul sovietic era în plin avânt, era impus și la
export, iar activiștii și „intelectualii” sistemului planificau de zor cum să satisfacă orgoliile
liderilor comuniști prin proiecte geniale, megalomanice, care să dea o palmă capitaliștilor
decadenți și cu un picior în groapă. Ei doreau să le fie cu încă un pas înainte!
Așa s-a născut planul măreț de dezvoltare a agriculturii sovietice în zonele aride din actualele
state Uzbekistan și Kazahstan. În fapt, s-a încercat transformarea deșertului ce înconjoară
Marea Aral în ogor verde și bogat. Ai zice că, în fond, nu era un plan rău. Dar cu ce preț? Ia
să vedem!
Marea Aral, fiind o mare interioară, este alimentată în principal de două mari fluvii, Sîrdaria,
din Kazahstan, și Amudaria, din Uzbekistan. Ei bine, din aceste două mari fluvii s-au gândit
iluștrii proiectanți sovietici să tragă apa necesară agriculturii din zone deșertice. Au construit
baraje, canale de irigații, amenajări hidrotehnice de dimensiuni faraonice, elanul era în toi,
deșertul a înverzit, până când... Ce să vezi?! Marea Aral, nemaifiind alimentată natural cu apă
și procesul de evaporare fiind intens, ca în deșert, normal, a început să sece!
O mare care seacă încet, încet? Din cauza unor oameni? Asta doar la sovietici se putea
întâmpla, iar dezinteresul sau frica de a da înapoi naturii ceea ce este al ei a produs cel mai
mare dezastru ecologic cunoscut vreodată. Ce a însemnat asta în realitate? Comunități întregi
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de oameni care trăiau lângă mare și-au văzut viețile întoarse pe dos, pescari fără apă, vaporeni
fără vapoare, comerț ucis în zonă și, mai presus de toate, un întreg ecosistem care nu mai
există.
Noi am vizitat un fost port important, rămas acum pe uscat, pe partea kazahă, al cărui nume
este Aralsk. Mai bine zis am încercat să vizităm, pentru că în cercetarea noastră am observat
parcă o tăcere a localnicilor față de subiectul port. Port? Care port, nu e nici un port aici! Am
văzut însă instalații portuare, macarale înțepenite de timp, ruginind pe marginea unei mari
gropi, care a fost odată rada portului Aralsk. Totul închis bine cu un gard înalt. Nu am stat pe
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gânduri și am preluat inițiativa, am căutat offroad direcția în care era odată marea și am intrat
cu Cămila pe fundul fostei mări Aral. Scoici, nisip, epave de nave, care și-au găsit sfârșitul
aici, un peisaj dezolant, parcă din altă lume. Am înaintat prin fosta mare vreo douăzeci de
kilometri, când... surpriză! Am văzut sclipire de apă sub soarele dogoritor. Da, ajunsesem la
ochiurile de apă care au mai rămas printre nisipuri.
În tot marasmul ăsta, am studiat hărțile contemporane dezastrului în apogeu și le-am
comparat cu situația actuală din teren, așa că avem o veste bună pentru cei sensibili față de
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natură - marea a început să revină pe fosta suprafață, ca urmare a eforturilor conducerilor
noilor state independente Kazahstan și Uzbekistan, care împart marea Aral.
În Kazahstan, mai ales, s-au luat măsuri de limitare a consumului de apă din Sîrdaria, s-au
făcut multe amenajări menite ca, în timp, să readucă situația la normal. Uzbecii, rivali
orgolioși ai Kazahstanului, refuză stabilirea unui program comun de reabilitare a Mării Aral.
Ei continuă să consume apa din Amudaria, destinată mării, în agricultură. Nu au nici o
sensibilitate ecologică, au doar o insațiabilă foame de resurse pentru bugetul lor.
Așa că acum, încet, încet, prin grija kazahilor, Marea Aral își recâștigă teritoriul pierdut atât
de ușor din prostia omenească. Este unul dintre puținele semne de speranță de prin zona
asta. Ca și barca pe care o vedem pe malul apei. Ce imagine idilică!
Noi ne-am declarat mulțumiți de incursiunea pe mare, deși la un moment dat, în imensul
deșert de noroi de la marginea de apă, am rămas împotmoliți cu Cămila. Dar ea, „animal”
cuminte și bine dotat, a reușit să ne scoată din necaz fără probleme.
Am plecat mai departe prin deșertul kazah, sub un soare ucigător, și am înțeles de ce kazahii
au ochii doar cât o tăietură pe fața rotundă - nu le trebuie ochi larg deschiși în soarele ăsta.
La drum! Ce mai drum... spre Alma Ata!
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Kazahstan, dezamăgitor!
1 August
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Nu vă voi tenta cu opinii sau impresii pozitive despre Kazahstan. Nu prea am cu ce. Deși ne
așteptam să traversăm distanțe imense fără să vedem nimic, în afară de multe cămile, ceea
ce ne-a dezamăgit profund nu este natura, frumoasă în orice caz, ci dezinteresul autorităților
de aici pentru infrastructură și corupția. Imaginați-vă peste trei mii de kilometri parcurși
pe drumuri cu gropi de se ascundea Cămila în ele, își rupea suspensiile, se umplea de praf
și gemea din toate încheieturile. Este ușor de observat că drumul fusese cândva asfaltat,
probabil în vremuri sovietice. Acum, asfaltul abia se mai observă, însă găurile din el sunt
catastrofale pentru orice mașină. Kazahii au folosit moștenirea sovietică din infrastructură
peste douăzeci de ani, fără să miște un deget pentru mentenanța acestor drumuri. Nici nu
sunt multe pe teritoriul ăsta imens, nu prea ai de ales. Însă, dacă întrebi și cauți opțiuni mai
puțin catastrofale, afli ușor că nu sunt. Trebuie să iți iei inima în dinți și să pornești la drum.
Probabil că parcurgerea distanțelor cu calul nu face necesar asfaltul în secolul XXI!
În schimb, kazahii și-au construit o nouă și frumoasă capitală, mutându-se de la Alma Ata,
mai în nord, la răcoare, la Astana. Motivația ar fi strategică, pe de o parte, căci Alma Ata
este situată prea spre sud, lângă China, și prea departe de aliații ruși. Pe de altă parte, s-a
intenționat atragerea unei mai mari părți a populației spre nord, acolo unde este nevoie de
forță de muncă în industria extractivă, sursa actuală a bunăstării Kazahstanului.
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Pentru noi, concluzia este clară - conducerea Kazahstanului ignoră cu dispreț nevoile reale
ale locuitorilor din zonele îndepărtate și deșertice, pe unde am bănănăit și noi. Se constată și
lipsa oricărui interes pentru turism, căci infrastructura specifică e măreață, însă lipsește cu
desăvârșire. Noroc cu infrastructura minimă necesară camionagiilor, căci altfel... În schimb,
proiectele megalomanice, specifice oricărei dictaturi, prosperă. Așa că, putem spune că e jale
pe-aici fraților, mai bine stați acasă decât să vă vină ideea de a vizita Kazahstanul pe patru
roți, deși sunt convins că nu tocmai acest plan îl aveați pe agendă acum.
Altfel, ziua avem temperaturi de peste 40 de grade, care noaptea coboară la sub 20. Noi
am rezolvat-o cu răcoreala, cu niște pepeni din frigiderul Cămilei. Urmăm un traseu care,
după ce am trecut de zona Astrahan, pleacă spre est. Am trecut și pe lângă Marea Caspică,
în mare viteză și, după ce am călcat pe fundul fostei Mări Aral, o luăm înspre sud, prin
stepa Kazahstanului, căreia eu i-aș spune, mai degrabă, deșert. Mii de kilometri de nimic.
În drum, trecem și printr-o zonă cu ceva rezonanță în urechile noastre - Baikonur, rampa
de lansare a navelor spațiale rusești spre cosmos. Acest cosmodrom este încă activ, dar se
apropie momentul când rușii trebuie să își ia calabalâcul de aici și să relocheze acest complex
de lansare în Rusia. Nu încercăm o vizită aici, întrucât trecem prin Baikonur noaptea și nu ni
se pare destul de interesant pentru a rupe ritmul.
Să nu uit, în toată imaginea asta neplăcută, descrisă mai sus, nu lipsește milițianul kazah cu al
său radar performant. Cornel a fost până aici maestru în a „prinde” cât mai multe radare, toate
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rezolvate cu ceva mită. De altfel, pentru milițieni asta era ceva firesc și obligatoriu, mita fiind
un sport național. În plus, ăștia te așteptau acolo unde limitările de viteză erau imposibile, de
20 sau maximum 40 km/h. Zi și noapte. Corupția și mita la vedere sunt o modă generală în
fostele republici sovietice, întrucât milițienii sunt plătiți simbolic sau deloc. În schimb, odată
înrolați în miliție, li se sugerează că un milițian destoinic, dotat cu o uniformă și un aparat
radar de către stat, trebuie „să se descurce” cu veniturile personale. Rezultatul este evident.
Cu toate acestea, am ajuns cu bine la Alma Ata, ne-am cazat și ne bucurăm de beneficiile
apei calde. Apoi cu o foame pantagrueliană năvălim intr-o terasă din care răzbat mirosuri
amețitoare. Nu prea am cuvinte să descriu festinul mongol, dar puteți să vă lămutiți singuri.
Luni, la atac pentru viza uzbecă, mult dorită. Poate de data asta câștig bătălia.
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Alma Ata,
la poale de Tian Shan
3 August
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Vreau să îmi înving frustrările legate de
dificultatea obținerii vizei uzbece. Așa că
am privit azi în jurul meu, în Alma Ata,
care aici se scrie și Almaty. Nu am remarcat
nimic deosebit în acest oraș, nimic demn de
remarcat. Vă voi transmite totuși câte ceva
din ceea ce am văzut și cunoscut aici. Străzi
comune și clădiri fără multe etaje, bulevarde
cu verdeață. În cartierele rezidențiale ceva
mai moderne am văzut și blocuri înalte, cu
arhitectură deosebită, însă acestea sunt doar
excepții. Am întrebat dacă am putea vizita
centrul orașului, dacă există așa ceva. Nu
există, sunt doar lungi artere cu două, trei
benzi de circulație, aglomerate, zumzăind de
mașini japoneze second hand. Interesant este
că aici se lucrează și sâmbăta și duminica,
de parcă nu ar fi zile libere, însă avem și
explicația, e foame mare de bani, așa că
munca e intensă și fără pauze.
Nici terasele nu stau degeaba. Am luat un
prânz la o terasă aleasă după miros. Au
kazahii ăștia niște frigărui, cărora le zic
shashlac, de îți freamătă nările și te atrag
irezistibil. Și au tot felul de alte specialități
deosebite. Am încercat, de exemplu, o
pastramă de cal bine condimentată, uscată,
care se mănâncă la bere, în mod tradițional.
Remarcabil mizilic! Dar berea nu e băutura
preferată aici, ci „kvasul”. Toată lumea bea
chestia asta, care este un fel de suc făcut din
pâine sau cereale prăjite. L-am gustat, e bun,
dar tot am tras și câte o bere clasică rece.
Apoi, contemplativ și cu burta plină, ne-am
ridicat privirea spre depărtări, savurândune cafeaua. Am fost impresionați să vedem,
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dincolo de marginea orașului, vârfurile munților Tian Shan. O priveliște minunată, cu munți
impunători, acoperiți de zăpezi până și acum, în august. Recunosc, nu ne așteptam la așa
ceva.
Masivul Tian Shan face parte din grupul munților Himalaya. Vârful cel mai înalt este Jengish
Chockusu, sau vârful Victoria, cu o înălțime de 7.439 metri. Masivul Tian Shan este întins
peste parte din China, Kazahstan, Kyrgystan și Uzbekistan. Este zonă protejată UNESCO și
se învecinează, în sud, cu munții Pamir și, în est, cu munții Altai, cei pe care intenționăm să
ii escaladăm în escapada noastră. Începem să avem o imagine concretă a ceea ce ne așteaptă.
Fluviul Sîrdaria (Syr Darya), despre care vă spuneam că alimentează Marea Aral, își are
izvoarele aici.
Alma Ata a devenit dintr-o dată interesantă și pentru noi, și nu din motive de viză. Tot mama
natură și-a făcut milă de noi și ne-a scos în cale minunățiile ei și aici. S-a aprins în noi din nou
dorința de explorare în necunoscut. Masivul Tian Shan a devenit brusc un obiectiv pentru
noi.
Un localnic ne spune cum kazahii sunt aprigi urmași ai lui Attila, că sunt mongoloizi luptători
din același neam cu mongolii care l-au urmat pe Genghis Khan în luptă. Sunt foarte mândri
de trecutul lor glorios și își venerează faimoșii înaintași. Nu am avut ocazia să studiez mai
îndeaproape istoria complexă a locurilor și popoarelor central asiatice, însă e clar că a fost
mereu marcată de cuceriri, a fost sângeroasă, mongolii și kazahii fiind luptători migratori
prin excelență și mari cuceritori.
Totul pare încurajator, promițător și liniștit astăzi, însă stresul principal al zilei rămâne VIZA
de Uzbekistan! Țineți-mi pumnii să rezolv!
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Știrea zilei

3 August
Nu am reușit să iau viza uzbecă nici azi, aici, în Alma Ata. Nu intru în detalii, dar nu sfătuiesc
pe nimeni să încerce corupția și mizeria administrativă uzbecă. Credeți-mă că, deși m-am
încărcat cu multă răbdare pentru viza asta încă de la Istanbul, azi am cedat pur și simplu.
După ce am stat la o mare coadă, înconjurat de o mulțime de uzbeci cu probleme consulare
care au fost TOȚI serviți înaintea altor turiști străini în așteptare de viză, a venit vestea
neplăcută. Nu iau nici astăzi viza, mai am de așteptat vreo trei zile, cu speranța că ăștia mi-o
vor da până la urmă, după cum au promis din nou. Sau alternativ, pot să zbor eu direct în
Tadjikistan, la Dushanbe, ca să sar peste Uzbekistan, iar Cornel să vină cu mașina acolo și
să ne reunim. Și așa ar fi probleme administrative la vamă, de import temporar al mașinii.
Ar trebui să fac o împuternicire de la proprietar la utilizator, să căutăm un notar, ce mai cuie
în talpă, frate! Noi am decis să așteptăm, mai bine zis să pierdem încă trei zile, în așteptarea
iluzoriei vize. Însă nu vom sta blocați în Alma Ata, ci vom ataca cât mai sus posibil masivul
Tian Shan, ceea ce nu era în planul inițial. Tot răul spre bine!
IN SEMN DE PROTEST FAȚĂ DE COMPORTAMENTUL AUTORITĂȚILOR UZBECE
FAȚĂ DE TURIȘTI, AM DECIS SĂ NU PUBLIC NICI MĂCAR UN RÂND ACUM DESPRE
UZBEKISTAN, CHIAR DACĂ SAMARKAND ȘI BUCHARA, OBIECTIVE IMPORTANTE
PE DRUMUL MĂTĂSII, NU AU NICI O VINĂ. DAR PUBLICITATEA GRATUITĂ SE
FACE DOAR CELOR CARE MERITĂ!!!
Huooo UZBEKISTAN și JOS REGIMUL DICTATURII UZBECE!!!!
Sunt dezamăgit!
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Măreție de Tian Shan
4 August
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Cum vă spuneam, ieri hotărâsem să așteptăm o potențială și iluzorie viză de Uzbekistan,
adică încă vreo trei zile. Dar nu vrem să vegetăm aiurea, ci să profităm de situație și să pornim
în explorarea masivului Tian Shan. Muntele începe chiar în vecinătatea orașului Alma Ata și
ne-a atras deja atenția prin măreția sa.
Zis și făcut. Însă, ca nu cumva ceva să fie simplu în demersurile noastre, ne-am lovit de
astă dată de administrația kazahă. Orice turist trebuie să se înregistreze la poliție, dacă stă
mai mult de cinci zile în Kazahstan. Grație amabilității consulare uzbece, noi depășim acest
termen, așa că, hai la poliție să ne înregistrăm!
Coadă mare și aici, completăm multe formulare și facem copii după documente și când
credeam că am scăpat, ni se comunică scurt „haideți mâine după pașapoarte”. Așa ne-a făcut
program și poliția kazahă, ca nu cumva să avem trei zile întregi de hoinăreală în zonă. Dar
până mâine, urcăm pe munte.
Spun la propriu că urcăm pe munte, nu e doar o vorbă goală, la figurat. Muntele începe chiar
din suburbia rezidențială de lux a orașului, construită pentru protipendada kazahă. Imaginațivă că străbatem un fel de Poiana Brașov, cu cabane și case de vacanță de lux, mai ceva ca în
Elveția. Încet, încet, ajungem să urcăm abrupt pe asfalt pe un drum cum nu am mai întâlnit
până acum. Apreciem că e o rampă cu pantă de peste 15%, pe care o urcăm doar în reductor, la
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un moment dat. După nici douăzeci de minute de urcuș,
ajungem în stațiunea de ski și sporturi de iarnă Medeu,
situată la aproximativ 1.750 metri altitudine. Foarte
curată, modernă, stațiunea are multe facilități pentru
sporturi de iarnă și o telecabină care urcă abrupt până
la o altă localitate de vacanță montană, Shimbulak. Tot
în Medeu, trecem pe lângă un stadion/patinoar modern,
uriaș, cu nocturnă și tot acaretul de servicii primprejur.
Astăzi, pe pistă aleargă niște go-carturi și patinatori pe
role, juniori. Stadionul e atât de mare, încât figurează și
pe hârtiile noastre de navigație. Îl vom vizita la coborâre.
Deocamdată, îl admirăm de pe serpentinele drumului.
Depășim Medeu și urcăm cu Cămila mai departe, spre
vârfurile înzăpezite, cât vom putea. Dăm de un baraj uriaș,
despre care am crezut că ține apa vreunui râu. Nu e așa, este
un baraj destinat să oprească puhoaiele de ape și aluviuni
și lemne care coboară brusc de pe munte vara, când sunt
furtuni (azi nu se vede nici una, slavă Domnului!), sau la
dezgheț, primăvara. Valea asta uriașă începe sus, la ghețari
și se termină fix în Alma Ata, așa că puțină grijă împotriva
unor neplăcute inundații cu aluviuni, probabil bazată și
pe experiențe istorice neplăcute, nu strică. Continuăm să
rulăm spre vârfuri, urcând acum cu reductorul cuplat pe
o rampă cu o înclinație nemaivăzută de noi până acum și
încă pe asfaltul care pare să curgă la vale.
Ajungem în Shimbulak, o localitate montană cu reședințe
și cabane de lux, frumoase și bine întreținute. Aici își are
stația de capăt telecabina ce pleacă din Medeu. Altitudinea
e de aproximativ 2.200 de metri. Admirăm frumusețea
locului și continuăm urcarea, însă acum suntem pe drum
de piatră, greu, cu viteza întâia și în reductor. Ne ia ușor
teama, marginea drumului însemnând o prăpastie fără
fund. Vârfuri de peste 5.000 de metri ne înconjoară,
învelite în zăpadă. Întâlnim câte o mașină 4x4 coborând
din munte încet, cu grijă. Mai toate sunt Toyota.
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Ne apropiem de granița cu Kyrgystan, prin munte. Soare și munți înalți, cu creste acoperite
de zăpadă, ne înconjoară și ne cuprind. Mai sus, vedem ghețari activi alunecând de pe vârf
de munte. Uimitor peisaj, o să vă arăt și câteva fotografii. Aerul devine rarefiat, pădurea a
dispărut și simt o ușoară amețeală. Bănuiesc că am depășit 3.000 de metri. Verific indicatorii
de orientare și mă conving. Suntem la 3.138 de metri altitudine, în fundul unei văi care arată
apocaliptic, cu un fir de apă care probabil se umflă uriaș la furtună și dezgheț. Îl văd cum
șerpuiește într-o vastă mare de bolovani aduși de ape, împrăștiați haotic și înspăimântător.
Oprim acolo unde ni se pare că e un punct final pentru noi și periculos de avansat în munte.
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După un scurt răgaz în care privim amețiți la măreția peisajului, Cornel continuă pe jos
ascensiunea, iar eu pregătesc bivuacul de înnoptare aici. De mai sus, din munte, coboară
rapid și periculos un camion militar Kamaz. Ce imagine, cu un camion militar acolo unde
doar vulturii mai trăiesc. Dar am observat ceva mai jos o tabără de instrucție militară pentru
alpinism, așa că am înțeles că locul e folosit și în scop utilitar sau sportiv, fiind atât de aproape
de civilizație, și totuși atât de inaccesibil.
Fără un 4x4, Toyota, desigur, cu un reductor bun, plus cauciucuri adecvate, frâne bune și
puțină nebunie offroad, nu ai avea ce să cauți pe aici. Sau poate doar ca trekker, așa cum am
văzut câțiva, în plină ascensiune.
Se lasă seara. Soarele a dispărut după creste și este o liniște monumentală. Ne putem auzi
până și gândurile. Nu există lemne pentru foc, căci la altitudinea asta nu sunt copaci și nici
măcar ceva jnepeni. Ne vom mulțumi cu o supă caldă, pregătită de mine la sobița noastră.
Avem și pastramă de cal, delicioasă. Dar mai ales, e cazul să ne îmbrăcăm gros pentru prima
dată în această expediție. E frig, vom dormi în mașină, în sacii de dormit.
Trăim pe deplin o seară deosebită într-un loc special, sorbind un ceai și visând la zilele
următoare. Sperăm la o seară fără vânt sau furtună.
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Coborârea din Tian Shan
5 August
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A fost o noapte de basm în inima Tian Shanului. Cer senin, aer rece și umed de munte și ghețari.
Am dormit în pătuțul nostru din mașină, fără să putem a ne lua ochii de pe geam până am adormit.
Încă devreme fiind, pe înserat, am văzut o mișcare afară. Era un animal drăgălaș, care mișuna
printre pietre. Nu știu ce este, dar e clar că e un rozător, care seamănă cu o nutrie grasă, blănoasă
și foarte agilă, care se strecoară printre pietrele uriașe. A dispărut repede din raza noastră vizuală.
Jos, în vale, se văd luminile orașului, iar apusul a însemnat o aureolă portocalie pe cerul de un
albastru violet adânc. Greu de descris în cuvinte. Vă pot spune însă că nu am putut adormi repede
pentru că eram copleșiți de peisaj, de măreția munților în apusul senin.
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Apoi s-a lăsat noaptea rece, care a trecut pe nesimțite, și s-a instalat reveria unei dimineți
înghețate și senine. Soarele, ascuns încă după creste până pe la ora opt, ne trezește totuși prin
reflexiile de pe creste. Rămânem din nou muți în fața măreției muntelui. Nu am putut lenevi
în sacii de dormit, întrucât eram nerăbdători să urmărim răsăritul în acești munți. Așa că am
ales să bem un ceai fierbinte înainte să coborâm spre Shimbulak, cu ochii și sufletul deschise
spre grandoarea muntelui.
Drumul este greu, de piatră spartă, dar nici nu contează asta în fața frumuseții ce ne înconjoară.
Coborârea este încă mai terifiantă decât urcarea. Am încins camerele de fotografiat, căci
peisajul e fantastic.
Shimbulak e o stațiune de ski, de lux. Are o mare pârtie, deservită de o telecabină care te duce
sus, spre creste, acolo unde este linia de start. Restaurante, cluburi de trekking, montaniarzi
care urcă deja spre vârfuri, curățenie și multă liniște. Ăsta e Shimbulak, resortul de ski
al kazahilor din Alma Ata. Se poate bate, prin comparație, cu orice stațiune din Alpi, cu
siguranță.
Ajungem înapoi la Medeu, să vedem stadionul de aici. Este o arenă uriașă, specializată pe
patinaj de viteză și artistic. Acum, vara, aici se antrenează sportive și copii pe patine cu role.
Aflăm cu uimire că pe acest stadion se organizează, în 2017, Universiada mondială de iarnă,
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iar Alma Ata este oraș candidat la Olimpiada de Iarnă din 2022. Deși are o bază bună de start
în organizarea de evenimente internaționale de amploare, după cum vedem și noi, până la
standardele internaționale necesare mai este de lucru. Dar sunt convins că acest popor bogat,
datorită rezervelor de petrol, se va descurca cu organizarea acestei Olimpiade, dacă Alma Ata
va fi orașul ales. Să le urăm succes!
Astăzi după amiază suntem din nou în Alma Ata, la poliție, să ne ridicăm pașapoartele. Iar
mâine, ei bine, va fi o nouă încercare de a obține viza de la uzbeci.
Rezistăm psihic! Și vom învinge!
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Câte ceva despre fauna
din Tian Shan
6 August
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Îmi face plăcere să vă împărtășesc câteva detalii despre fauna munților Tian Shan, pe care
i-am cunoscut ieri. Desigur, am să încep cu vietatea despre care vă spuneam că am văzut-o cu
ochii noștri, chiar lângă tabăra noastră. Ei bine, era o MARMOTĂ GRI, care trăiește la mari
altitudini în munții din sud-estul Kazahstanului și în Kyrgystan, ca și în alte zone muntoase
din Asia Centrală aparținătoare lanțului Himalaya.
Mai mare decât o pisică domestică, marmota gri, sau „de Altai”, este o rozătoare vegetariană,
sociabilă, vioaie și trăiește în vizuini pe pantele însorite ale crestelor montane. E și foarte
simpatică! O vom regăsi în toate masivele muntoase pe care intenționăm să le atacăm.
Emblema și mândria munților Tian Shan, Pamir, Himalaya, Altai și Hindu Kush este însă
LEOPARDUL ZĂPEZII. Numit adesea și „fantoma munților”, acest frumos reprezentant al
felinelor mari și-a câștigat renumele datorită rarității sale și asprimii zonelor înzăpezite de
mare înălțime, 3.000–4.000 de metri altitudine, unde trăiește și vânează. O face în special
noaptea, beneficiind de blana sa groasă și albă cu pete negre, ce îl ascunde perfect în peisaj.
Este un mare singuratic și este foarte greu de văzut în mediul său. Se estimează că acest animal,
aflat pe cale de dispariție, ca urmare a vânării sale intense pentru blana foarte frumoasă, va
avea un final trist dacă nu se iau măsuri de urgență pentru protejarea lui. Fotografia pe care
v-o postez nu este a noastră, căci noi nu am avut plăcerea, sau neplăcerea, de a întâlni acest
animal față în față, deși am fost chiar la el acasă. Însă vreau să vă arăt ce minunăție a naturii
trăiește în acești munți. Leopardul zăpezii a devenit o emblemă a Tian Shan-ului și este onorat
cu mândrie prin diferite monumente ce ii sunt dedicate, de-a lungul drumului.
ARGALI SHEEP de Tian Shan sau capra de munte, subspecie a speciei Marco Polo, este un
animal reprezentativ al zonelor muntoase de mare altitudine din Asia Centrală. Deosebit
de agilă pe pietrele hăurilor de pe flancurile muntoase, este totuși principala victimă a
leopardului zăpezii. Specia a fost descrisă pentru prima dată de Marco Polo în drumul său
spre est, de aici și numele speciei.
Masculii poartă cu mândrie coarne spiralate de până la 190 de centimetri lungime, iar
femelele până la 30 de centimetri. Cântăresc până la 140 de kilograme, fiind animale robuste
și puternice. Trofeele de vânătoare ale acestui animal sunt foarte apreciate și căutate, așa că
agențiile de turism de vânătoare prosperă în zonele populate cu aceste animale.
Cam atât pentru azi. Vă plictisesc cu informații generale pentru că noi încă stăm în așteptarea
vizei uzbece. Clipe, ore, zile care se scurg fără rost. Dar și asta face parte din aventură. O parte
mai neplăcută, care sper să treacă repede.
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În sfârșit, VICTORIE!!!
6 August
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Nu pot să vă descriu în cuvinte satisfacția și bucuria de a fi depășit, sper, cel mai dificil obstacol
al expediției. Mai mare decât Pamirul, Altai, Siberia și Gobi la un loc! Mai exact, am reușit
astăzi să am o viză uzbecă în pașaport. Mamă, mamă, parcă am descoperit America, atât de
încântat sunt! Demersul însă a fost un chin și multă bătaie de joc.
După cum știți, am încercat și la Istanbul, timp de o săptămână să iau această viză. Uzbe..r..
becii ăștia nu au reprezentanță diplomatică în România și bănuiesc că asta este expresia
faptului că nu sunt mari prieteni cu noi. Nu e asta nici o pagubă... Nu știu care or fi motivele.
V-am spus deja cum consulul uzbe..r..bec din Istanbul a făcut o eroare de documentare a
aprobării vizei mele, care m-ar fi ținut pe loc încă vreo șase zile peste cele șase deja pierdute.
A recunoscut totul când situația devenise revoltătoare. Așa că, oarecum rușinat, el mi-a
propus fie să mai aștept încă vreo patru zile în Istanbul, până primește el aprobare pentru
viza mea, fie să merg liniștit în Kazahstan, la Alma Ata, la consulatul uzbec și să îmi iau viza
acolo. A promis că el va trimite aprobarea, cu siguranță, până voi ajunge eu. Fiind deja blocat
în Istanbul de peste o săptămână, am decis ca după ce îl preiau pe Cornel de la aeroport să
pornim la drum. După un ocol inutil prin Rusia și stepa deșertică din Kazahstan, de vreo mie
cinci sute de kilometri, iată-ne la Alma Ata.
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Aici, consulul încearcă să înțeleagă problema mea și când o face mă repede superior,
spunându-mi că dacă am depus actele la Istanbul, să merg să iau viza de acolo. Cică aici el e
rege și nimeni nu-i dă lui de lucru. Zice „să-l sune consulul de la Istanbul să-i dea socoteală”
(!!?!). Fuck!!! Sincer, mi s-a părut că cei doi consuli uzbeci se cunoșteau și erau oarecum
„adversari”, eu fiind doar o victimă colaterală.
Insist totuși pentru rezolvarea problemei mele, abordând o atitudine umilă care nu îmi stă în
fire.
Cu una, cu alta, după alte trei zile, aștept iar viza în fața consulatului, de aici, din Alma Ata.
Sunt lăsat ultimul din mulțimea de aplicanți pentru viză, alături de doi motocicliști americani,
rătăciți și ei pe aici. Majoritatea sunt sărmani uzbeci care își rezolvă problemele consulare în
Kasahstan. Toți suntem maltratați de niște milițieni grobieni, dar după stoica așteptare și dat
serios din coate, azi am ieșit în sfârșit din consulatul mizer transpirat, uscat de sete, dar cu
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viză în pașaport. VICTORIE!!!
Acum mi-e clar că la ăștia și pisica ia mită ca să miaune.
Odată ce coșmarul a luat sfârșit, mâine plecăm, la prima oră, spre Pamir, prin Uzbekistan și
Tadjikistan - Kyrgystan, ca să reintrăm în final înapoi în Kazahstan. De acolo, cap compas
spre Siberia, Baikal și destinația noastră finală, Mongolia!
După cum am promis, în semn de protest voi instaura SILENTIO STAMPA până trec de
Uzbekistan. Momentele noastre interesante de acolo vor fi însă documentate și prezentate
ulterior vouă, celor care ne urmăriți cu interes. Istoria marelui Drum al Mătăsii care trece și
prin meleaguri uzbece, nu merită asocierea cu prezentul mizerabil.
Pe curând, dar după uzbeci!
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Samarqand,
giuvaer pe Drumul Mătăsii
8 August
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Cum am promis, nu am postat nimic din Uzbekistan până nu am trecut granița spre
Tadjikistan. Recunosc, am avut remușcări în momentul în care am pus în balanță micimea
unor efemeri funcționari mărunți cu comportament primitiv și măreția și perenitatea istoriei
mărețe derulată, aici, la Samarqand și Bukhara. Acum, că am depășit Uzbekistanul, vă voi
povesti câte ceva din acest teritoriu. Primul stop, Samarqand, un obiectiv major al expediției
noastre.
Am ajuns spre ieșirea din Kazahstan noaptea, pe răcoare, la aproximativ 25 de grade, și ne
așteptam la un pasaj vamal facil spre Uzbekistan. Nu a fost chiar așa.
Satele de pe frontiera kazahă sunt realmente medievale, înapoiate, prăfuite de un vânt fierbinte.
Mai mult, ne-a cuprins teama când am văzut că în benzinăria în care ne-am oprit înainte de
vamă, paza se face cu pistolul mitralieră pe umăr. Este o nebunie, o tensiune negativă plutește
în aer. Drumul spre vamă e închis și nu vedem nici un indicator. În față e doar un podeț rupt,
peste care nu se trece. Vedem oameni care strigă ceva la noi, agitându-și mâinile. Am înțeles
că nu avem nici o șansă să ieșim cu bine din Kazahstan pe aici, pe unde ne-a adus sistemul
de navigație, și nu putem scăpa fără vreun geam spart de copiii localnici, cam sălbatici. Și
înțelegem că nici nu avem cum să găsim singuri o cale ocolitoare și totuși deschisă spre o
vamă. Așa că, am tocmit în grabă un ghid, care, contra unei sume modeste, ne-a condus o
vreme și ne-a arătat calea printr-un sat întortocheat și uitat de timp. Tot el ne-a cumpărat o
pâine și apă de la un magazin local, prăfuit. Nu am coborât din mașină, fiindcă simțeam un
fel de teamă față de un pericol iminent.
Punctele de vamă, atât la kazahi, cât și la uzbeci, sunt un coșmar. Vă jur că în viața mea nu am
văzut un ritm mai lent de lucru. Vameșii tranzitează doar câte o mașină pe oră. Încet, încet,
încet. Noroc că nu au fost multe mașini în rând, în miez de noapte. Și, ce să vezi, intuiția
lucrează!. Avem de completat multe formulare, de numărat și de declarat cash-ul. Tot ce
era prin buzunare, plus bijuteriile personale și toate bunurile impozabile. Control la bagaje.
Apoi... surpriza, bat-o vina!
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La uzbeci, în plină procedură de vămuire, sună ALARMA locală! Am lăsat totul baltă și
am alergat, mânați de vameși, într-un adăpost, unde aflăm surprinși că suntem prinși întrun exercițiu de alarmare la vamă. Fără lumină, fără discuții. În fine, am scăpat din acest
exercițiu, ciudat pentru un turist, după douăzeci de minute. Trecem vama, cu doar câteva
mici „suveniruri” încasate de băieți.
Cornel, dă-i bice prin noapte, către Samarqand! Spre dimineață ajungem acolo și așteptăm
răsăritul.
Ei bine, toată răbdarea și strădania pentru a obține viza uzbecă a meritat. Samarqandul este
o bijuterie în coroana Drumului Mătăsii. Capitala imperiului lui Timur Lenk, numit aici
Amir Temur, oraș fabulos, în care se află cel mai mare și bogat târg comercial de pe Drumul
Mătăsii, Samarqand a fost un centru militar și comercial, dar și cultural și de erudiție, de școli
(madrase) de pe lângă centrele religioase inițiate și încurajate de Temur. Centrul principal de
madrase este constituit din trei moschei superbe, construite între sec XV și XVII, inițial de
însuși Temur, apoi de nepotul său și de un alt conducător luminat din Bukhara. Aici, tinerii
învățau științe ca astronomia, chimia, anatomia, fizica etc, în perioada octombrie - martie a
fiecărui an. Separați de familii, într-o atmosferă de studiu serios, ei aveau șansa să primească
o educație care le permitea să privească lumea cu alți ochi decât majoritatea contemporanilor.
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Atât Temur cât și urmașii săi, în special nepotul său, au consolidate, pe cale militară, imperiul
din Orientul Mijlociu și Bosfor până în India și China. Au încurajat tinerii să învețe, să
dezvolte și să stabilizeze toate teritoriile cucerite.
Cât despre arhitectură și decorațiunile acestor moschei/madrase, pot spune că sunt unice în
lume. Au o arhitectură absolut uimitoare și inovatoare, căci, spre exemplu, minaretele nu sunt
verticale, ci înclinate spre vârf, pentru a mări senzația de înălțime a perspectivelor din plan
apropiat și pentru a oferi grandoare edificiilor. Iar filigranul oriental al finisajelor exterioare
ale construcțiilor, cufundat în albastrul marin al ceramicii și sclipirile foiței de aur, te ridică
parcă spre cer. Vizităm splendorile acestea orientale și suntem amețiți de frumusețea lor.
Tot în Samarqand, vizităm și mormântul lui Temur, al familiei sale și al urmașilor săi. Acum
există un mausoleu care păstrează toate aceste vestigii. Nevasta lui Temur, Bibikhanum, are însă
un mausoleu propriu, construit de însuși Temur. Este o moschee impozantă, impresionantă,
pe măsura marii iubiri ce îi lega pe cei doi.
Alături, există încă o minunăție de bazar oriental, cu semințe, condimente, dulciuri orientale,
patiserie, legume și fructe, câte în lună și în stele, cu arome care îți amețesc toate simțurile.
Mi-am și imaginat cam cum trebuie să fi fost târgul comercianților în vremuri apuse.
Se lasă seara peste Samarqand. Timpul a zburat pe nesimțite și noi trebuie să plecăm spre
Bukhara, o altă minune a istoriei de pe Drumului Mătăsii. Plecăm cu regret și cu inimile
strânse, însă pline de frumusețea locului. Trăim sentimentul rememorării vii a unui moment
important din istorie. Un moment al devenirii Drumului Mătăsii. Și bifăm atingerea încă
unui obiectiv important al expediției noastre.
Pe aici ne propunem să mai revenim, ne-am virusat.
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Bukhara, esență de comori
orientale
9 August
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Am ajuns cu bine la Bukhara. Drumuri bune, populație civilizată și relaxată. Am fost șocați
însă de minunăția ce avea să ni se dezvăluie odată ajunși la destinație.
Cu voia voastră, întrucât ritmul expediției îmi depășește oarecum viteza creativă, și din
dorința de a documenta toate momentele minunate pe care le trăim, îmi voi rezerva plăcerea
de a scrie mai pe larg despre Bukhara când timpul îmi va permite, poate într-una din serile
pe care le vom petrece în munți, în Pamir.
Rămân dator!
Deocamdată am plecat spre Pamir, așa că am trecut și vama tadjică și am ajuns în capitala
Dushanbe. Vămile astea sunt un coșmar. Am decis din nou să trecem vama noaptea, în
speranța unui pasaj mai relaxat. Dar nici vorbă de așa ceva, după cum o să constatați.
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La ieșire din Uzbekistan, vameșii relaxați, care nu aveau mai nimic de făcut, au confirmat un
ritm de melc adormit. Însă tenacitatea cu care ne-au cotrobăit prin bagaje, au inspectat până
și chiloții, ne-a uluit. Dar mai ales au fost interesați de fotografiile noastre de pe aparatele foto,
telefoane, Ipad etc, în speranța că găsesc ceva foto porno, ziceau ei, care ar fi interzise aici.
Apoi au luat medicamentele noastre la cercetat, în speranța că găsesc „psihotropice”. Din nou,
formulare de completat, declarații de cash, de bunuri impozabile etc. În fine, după aproape
două ore am trecut. Fără mită!
Și am intrat la vama tadjică după miezul nopții. Aici, un ritm și mai adormit. O parte din vamă
era închisă, dar am fost totuși vămuiți de câțiva funcționari fără uniforme, fără identitate.
Cornel spune că „ăștia se poartă aici ca la boutique-ul lor”. Într-adevăr, atmosfera era de
talcioc, nu de vamă. Pe o masă, acolo unde se scriau documente vamale, era o coajă mai
veche de pepene scobit cu cuțitul, mustind de zeamă și atacat de muște. Am aflat mai târziu
că zeama de pepene era de fapt vodcă. Așa beau ăștia vodca, crestează un pepene, toarnă în
el o sticlă de vodcă și mănâncă din pepene până amețesc. Interesantă metodă, recunosc! În
schimb, oamenii erau amabili, sociabili, chiar amețiți fiind. Sau poate chiar din acest motiv.
Așa că am depășit enorma diferență „culturală”, ca să spun așa, și am trecut și vama tadjică.
Acum, când scriu, suntem deja la aproximativ șaptezeci de kilometri de vamă, în capitala
Dushanbe. Am preluat de la agentul nostru tadjic originalele permiselor de trecere prin
Pamir, eliberate de ministerul lor de interne. Zona este o regiune autonomă, deci este nevoie
de acest permis pentru a intra acolo. În curând, vom pleca spre munte. Am aflat că, din cauză
de alunecări de teren și inundații, unele din traseele montane sunt închise. Dar vom alege un
culoar deschis și ne vom strecura cumva pe lângă Afganistan, spre Kyrgystan, la altitudini de
peste 4.700 de metri. Ne așteptăm la peisaje fantastice, doar vremea să țină cu noi.
O să revin când Wi-Fi va fi disponibil. Pe curând!
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Bukhara,
esență de comori orientale
- revenire 9 August
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După cum am promis, revin cu câte ceva despre vizita la Bukhara. Vreau să vă transmit mai
ales impresii de moment și instantanee cu imagini care ne-au marcat, decât date istorice și
informații detaliate geografic. Și asta pentru că acest loc este, poate, cel mai important reper
în expediția noastră, ce și-a propus, printre altele, să redescopere câte ceva din mărețul Drum
al Mătăsii.
Ei bine, dacă veți privi o hartă a Asiei Centrale, veți observa cu ușurință că Bukhara și
Samarqand sunt două puncte relativ centrale între cele două repere extreme, respectiv
est-vest pe acest lung drum ce leagă civilizațiile din China și Japonia cu cele occidentale
europene și ale Orientului Mijlociu. Cu siguranță, însă, cele două orașe-oază nu erau, în sine,
decât destinații vremelnice pentru mărfurile ce erau tranzitate pe aici și, totodată, capitale
administrative de imperiu.
De fapt, nu știu dacă aveți o imagine cât de cât clară despre cum se petreceau lucrurile atunci
când Drumul Mătăsii era punte de legătură între civilizațiile orientale și occidentale. Cu
siguranță, nu trebuie să vă imaginați că un comerciant oarecare își încărca sacii cu mătăsuri
sau mirodenii pe cocoașele cămilelor, își săruta nevasta, sau nevestele, de despărțire și pleca.
Nu! A fi comerciant în acele vremuri presupunea mult mai mult decât a fi un bun vânzător,
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negociator în bazarurile vremii. Pentru că „drumul mătăsii” a fost și este doar o figură de stil,
era nevoie de multă știință a orientării în teren, respectiv de astronomie aplicată, întrucât încă
nu se inventase GPS-ul, de cunoașterea mai multor limbi și dialecte din zonă, rezistență fizică
și sănătate de fier, cunoștințe de apărare și multe altele. Toate acestea, oamenii vremurilor
de demult le deprindeau de copii, întrucât copiii, alături de familiile lor, însoțeau caravanele
ani de zile. În fapt, așa creșteau, pe drum. Apoi, nici un comerciant nu bătea drumul integral
de la est la vest sau invers, de la un capăt la altul. Nimeni nu pleca de la Ulaanbaatar sau din
India, cu destinația Constantinopol sau Damasc. Ei călătoreau pe distanțe relativ scurte, de
câteva mii de kilometri, în zonele pe care le cunoșteau bine, între centre de schimb și mari
bazaruri ale vremii. Acestea erau, în general, oaze în deșertul nesfârșit al Asiei Centrale. Aici
li se ofereau condiții bune de supraviețuire, atât pentru ei cât și pentru animalele lor, adică
erau locuri sigure, cu umbră și apă. Vă reamintesc că vorbim de o mare zonă deșertică, uscată
și fără vegetație. În aceste centre comerciale, ei schimbau marfa adusă cu alte mărfuri cu care
să se întoarcă acasă. Era un fel de troc prin care se câștiga de două ori, la ambele capete ale
drumului. Nimeni nu pleca cu mâinile în buzunare și banii obținuți la curea sau în cont :-))).
Era un du-te-vino necontenit, în care unii comercianți, cei mai cutezători și mai pricepuți, se
îmbogățeau. Beneficiarii erau și plătitorii finali, la care mărfurile ajungeau încărcate deja de o
altă valoare decât cea inițială. De aceea erau și foarte scumpe.
Caravanele de pe Drumul Mătăsii erau ca niște comunități ambulante complete și complexe.
Negustorii, ce călătoreau mii de kilometri, aveau nevoie de lideri experimentați, de
divertisment, de muzicanți, precum și de îndrumare spirituală, religioasă. Călătoreau în
caravane și filozofi, artiști, medici, meseriași sau diverși profeți de ocazie. Acestea toate erau
ingrediente ale dinamicii de schimburi culturale, economice sau sociale care au clădit, în
veacuri, ceea ce astăzi numim civilizație.
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Acum înțelegeți poate mai bine de ce Bukhara era un important centru comercial al vremii.
Era o oază plină cu verdeață, cu un mare bazar, cu o fortificație de apărare în jurul căreia
s-a dezvoltat orașul, cu moschei și madrase, hanuri și hrană pentru animale, meșteșugari și
comercianți, bazaruri. Asta era, pe scurt, Bukhara. Mai mult, aici s-a instalat administrația
și conducerea imperiului consolidat de Amir Temur (Timur Lenk), care la început a fost
condus de la Samarqand, locul de naștere al marelui conducător. Mare capitală de imperiu,
cu o armată solidă și cotropitoare, cu reguli și principii bazate pe învățămintele islamice, asta
era Bukhara.
De cum am intrat în oraș, am văzut măreața fortăreață. Are ziduri uriașe, rotunde pe la
colțuri, înalte de peste douăzeci de metri, cu donjoane și creneluri de apărare construite din
cărămidă arsă, având o singură poartă de intrare. Cetatea poate fi ușor comparată cu cetățile
medievale europene. De fapt, este primul semn pe care îl observăm despre influența reciprocă
a culturilor occidentale și orientale, care a fost deosebit de puternică în epocă. În domeniul
militar, de exemplu, experiența chinezească a fortificațiilor s-a completat cu cea europeană.
Așa cum și praful de pușcă, inventat de chinezi, a ajuns, tot pe Drumul Mătăsii, în Europa.
Poarta cetății este masivă, dar intrarea este strâmtă, așa încât, în caz de atac, să nu poată intra
mulți oameni deodată. La interior se află o moschee, vechi locuințe ale marilor dregători ai
vremii, astăzi muzee, magazii de muniții, adăposturi pentru animale și multe altele.
Acum, în cetate, sunt multe tarabe cu suveniruri specifice, dar se simte încă modul de
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organizare de tip militar al acestei așezări, mai ales dacă ai și cunoștințe despre organizarea
altor cetăți, cum ar fi cele transilvănene, de exemplu.
O parte din cetate este restaurată foarte frumos, dar o altă mare parte e în ruină, inclusiv
pereții exteriori. Însă se vede că se lucrează la restaurare. Perspectivele de pe zidurile cetății
sunt impresionante, se poate vedea oaza întreagă și, dincolo de ea, deșertul fierbinte.
Pe axul central al cetății, la aproximativ douăzeci de metri de poarta principal, în exterior,
vedem o foarte veche moschee. Are o arhitectură diferită de tot ceea ce am văzut până
acum, cu o galerie de coloane de lemn sculptate, înalte, la intrare. În față, are un mic atelier
meșteșugăresc. Meșterul prelucrează platouri de masă, farfurii sau alte obiecte din tablă de
alamă, creând adevărate structuri filigran pe aceste obiecte. Tot el are grijă și de moscheea
care e acum muzeu. Intrăm pioși și respirăm istorie.
Ne îndreptăm acum spre alte mari moschei și madrase (denumirea școlilor islamice, după
cum am mai spus), din apropiere, în afara cetății. Trecem spre bazarul istoric, care există și
azi. Forfotă mare, sute de oameni își duc traiul aici. Mai în față, vedem piața de covoare. Sunt
convins că ați auzit de frumoasele și scumpele covoare de mătase din Bukhara. Este o bucurie
să le privești, să le simți cu vârful degetelor. Sunt încântătoare, strălucitoare, însă pentru a le
etala într-o casă îți trebuie CASĂ, nenică. Și nu orice casă, vă asigur. Prețurile covoarelor de
Bukhara sunt pornesc de la câteva sute de dolari americani și ajung până la patruzeci de mii
de dolari bucata, în funcție de model sau mărime.
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Vreau să vă atrag acum atenția asupra unui alt exemplu despre cum funcționa Drumul
Mătăsii. Mătasea de calitate pentru covoare venea aici dinspre China. La Bukhara, țesătorii
o prelucrau, o vopseau și o transformau în covoare, brocart sau alte materiale textile ce
plecau mai departe spre Vest, fiind foarte apreciate. Valoarea adăugată rămânea însă aici, în
Bukhara, ca sursă de bunăstare a cetății și a oamenilor ei. Același proces se petrecea și în Asia
Mică, unde se produceau vestitele covoare de Anatolia. La un capăt al Drumului Mătăsii,
la Damasc, artiști meseriași prelucrau mătasea în brocarturi valoroase. Vestitele brocarturi
de Damasc! Meșteșugul prelucrării mătăsii s-a răspândit de-a lungul acestei mărețe artere
comerciale, devenind o artă care pune în valoare tradițiile locale.
Ajungem la bazarul de bijuterii. Ne orbesc aurul și argintul în care stau încrustate pietrele
prețioase. Bogăție de privit, admirat și de dorit. Însă reușim să ne abținem de la tentații.
În dreapta bazarului, madrase impresionante, una după alta. Culori și arhitectură orientală,
filigran în piatră, albastru ultramarin. Nu poți să îți întorci privirile fără să amețești de atâta
frumusețe. Am mai spus, nu există cuvinte sau imagini suficient de expresive care să poată
descrie adevăratele impresii de aici. Cum nici talentul meu de povestitor nu e tocmai minunat,
asta e! Vă rog să vă mulțumiți cu puținele mele cuvinte și să vă convingeți prin imagini. În
rest, va trebui să mă credeți pe cuvânt - suntem uimiți de acest loc și suntem acolo unde s-a
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făurit istoria Drumului Mătăsii. Liniștea ce ne înconjoară ne favorizează reveria și trăirea
istorică. Și meditația, căci există și introspecție în acest context.
Nu doar locul inspiră istorie. Oamenii sunt parcă eterni aici. Se potrivesc perfect locului,
dacă înțelegeți ce vreau să spun. Sunt ca într-un tablou animat cu imagini de paradis oriental.
Cu ochii întredeschiși și puțină imaginație, te poți teleporta în vremuri de mult apuse. Mie
îmi place să fac asta și deseori reușesc să mă transpun acolo și atunci, unde și când vreau.
Ați încercat așa ceva? Vă sfătuiesc să încercați, e minunat! Asta doar dacă nu sunteți „homo
turisticus” pur, de hotel de cinci stele.
Părăsim Bukhara. Nu vom uita ceea ce am văzut și am trăit aici. E un loc pe care cred că
oricine trebuie să îl vadă măcar o dată în viață. Locurile acestea nu sunt promovate turistic,
ceea ce, paradoxal, e și bine și rău în același timp. Doar cei inițiați și informați pot avea acces
la aceste minuni ale lumii. Noi am încercat să vă „plimbăm” puțin pentru a vedea minunile
de aici prin ochii noștri. Poate am și reușit, ceea ce ne-ar bucura enorm.
La drum!
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De cum am intrat în Tadjikistan am avut o surpriză plăcută. Deși e noapte, vedem numai
șosele super moderne și cu stâlpi de iluminat pe la intersecții. Capitala Dushanbe nu e departe
de granița cu Uzbekistan și am planificat să dormim acolo, pentru că nu știam „obiceiurile”
locale. Am ajuns repede, am găsit o parcare între niște blocuri și... noapte bună!
Dimineața, soarele ne trezește în mijlocul forfotei matinale a tadjicilor. Mă uit curios să
văd cam cum arată oamenii ăștia, după plăcuta surpriză din Uzbekistan, unde populația nu
are nici urmă de trăsătură mongoloidă. Dimpotrivă, uzbecii sunt de tip caucazian și foarte
frumoși. Asemenea tadjicilor, care pot concura cu orice neam european la un concurs de
frumusețe. Și toți sunt musulmani, cel puțin după îmbrăcăminte.

Căutând explicația, aflăm că, de fapt, aceste populații sunt de origine persană, spre deosebire
de kazahi, care sunt mongoloizi. Cine are curiozități pentru detalii, va constata că aceste
teritorii au fost populate încă înainte de marele imperiu. Vorbesc despre marele Imperiu
al Mogulilor, clădit pe teritoriul actual al Uzbekistanului și dincolo de el, de la Bosfor sau
Damasc până în India, de către temutul Amir Temur (Timur Lenk). Sau, mai bine spus,
imperiul mărețului întemeietor Genghis Khan, cu centrul în Mongolia de azi, dar extins peste
mare parte din Asia Centrală până către Europa. Mai menționez un alt mare cuceritor de
teritorii, Attila, de la care se revendică kazahii de astăzi.
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Ei bine, ne mișcăm prin oraș și vedem câteva palate strălucitoare care aparțin conducerii
tadjice, de tip dictatură luminată, cu un conducător totalitar care are cultul personalității.
Numele său este Emomali Rahmon. Îi regăsim tabloul pe fațade de clădiri, pe școli, oriunde
nu te aștepți. Dar prima impresie despre locul ăsta este pozitivă. Mai ales oamenii, ei bine,
oamenii sunt prietenoși din cale-afară. Te întreabă de unde vii, ce faci pe acolo, se minunează
de demersul nostru și pare că nu înțeleg noțiunea de „expediție” și răspunsul la întrebarea
„de ce facem asta???”. Încercăm să explicăm, însă fără succes. Generăm doar zâmbete ușor
ironice.
Schimbăm ceva bani în moneda locală, somoni. Facem plinul, adică vreo trei sute de litri,
pentru că știm, din poveștile altora, că nu prea mai găsim motorină prin Pamir.
Apoi plecăm la drum. Drum lung, către munte. Am ales să mergem spre sud-est, către
granița cu Afganistan. Drumul acceptabil, asfaltat până la Culiab. De acolo urmează un urcuș
abrupt, pe drum de munte îngust, săpat în piatră, și o coborâre abruptă și periculoasă, până
în valea râului Piandj, care este, pe o lungă porțiune, și graniță cu Afganistan. Suntem curioși.
Afganistanul înseamnă aici pericol? Trăim emoții puternice, întrucât un polițai ne sfătuiește
să nu campăm lângă râu, adică lângă graniță, căci cu afganii nu se știe. Se mai distrează
trăgând cu kalașnikoave peste apă, în Tadjikistan. Sunt doar la o sută de metri de noi. Puteți
să vă imaginați o vale, cam ca Valea Oltului, dar la o scară diferită, cu un râu de trei ori mai
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mare și versanți muntoși abrupți, stâncoși și înalți?
Înaintăm pe această vale, pe înserat, și trecem
adeseori de baraje de poliție sau militare, la care
trebuie să oprim, să ne declarăm datele și direcția
de mers. Mai târziu aveam să înțelegem și rostul
acestor baraje.
Nu vreau să uit să întăresc observația că oamenii de
aici, în special copiii și tinerii, sunt foarte frumoși,
cu fața zâmbitoare. Este o plăcere să îi saluți din
mers.
S-a lăsat noaptea. Am observat că aici noaptea se
așterne deja pe la opt seara, însă dimineața, la ora
cinci, răsare soarele. Diferența de fus orar este de
trei ore față de București. Înaintăm cu grijă pe vale
și întrebăm cam pe unde am putea campa. Aflăm
de existența unui local (cafe) cu parcare, mai jos,
pe valea râului străjuită de munți impresionanți.
Într-adevăr, din noapte, răsar niște luminițe la
marginea drumului. Aici o fi locul căutat. Un copil
face semne agitate către noi și tot repetă „ig sup, ig
sup”. Am crezut că ne oferă o supă, deci era ceva de
bine. Vom intra aici.
Până parchez eu, Cornel cercetează localul. O terasă
interesantă, care nu avea mese și scaune, ci niște
divane mari, de doi pe doi metri, presărate printre
copaci, pe care stăteau tolăniți mulți tadjici. Nici
urmă de femei. Atmosfera este stranie pentru noi.
Când am intrat, s-a lăsat o liniște adâncă. Privirile
sclipesc la lumina unui bec chior atunci când toate
se îndreaptă către noi. E mult prea multă tensiune,
oameni șușotesc și ne privesc tăcuți. Nu ne simțim
confortabil, însă cineva ne invită să stăm la masă.
La o masă normală cu scaune, ca pentru noi, turiști
europeni. Încet, încet, începem să înțelegem locul.
Felul tadjicilor de a sta la „masă” este, de fapt, în
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aceste paturi mari, unde se tolănesc, mai mănâncă, mai vorbesc, mai ațipesc. Au și perne, și
saltele, totul este foarte confortabil.
Intrăm și noi în vorbă cu ei. Tensiunea se destramă. Sunt oameni amabili și curioși. Apoi
înțelegem și liniștea de pe aici. Oamenii ăștia nu beau alcool, niciodată. Nu neapărat din
considerente religioase, sunt cu toții musulmani, cât mai ales ca protecție în fața pericolului
iminent și permanent prezent în viața dură de aici, din munți. Așa că, la această terasă se
instalează numai un murmur decent și plăcut.
Ne invită să vorbim cu ei, stând pe un pat din ăsta. Ne tolănim și noi. Unii o rup pe engleză,
Cornel îi ia pe rusește, așa că ne înțelegem binișor. Vorbim despre vânătoare, căci aici se
vânează vestitele capre Marco Polo pe care le-am întâlnit deja în Tian-Shan. Dacă vrem, se
oferă ca ghizi pentru o vânătoare. Refuzăm, argumentând că nu pentru asta suntem aici, deși
ar fi tentant ca experiență. Nici eu, nici Cornel însă nu agreăm ideea de vânătoare.
Aflăm de ce sunt ei adunați, aici, la terasă. Sunt o echipă de salvare, creată ad-hoc dintre
localnici, pentru că în preziua sosirii noastre un minivan ce transporta o întreagă familie,
patru femei, patru copii și șoferul, s-a răsturnat în râul tumultuos și duși au fost. Râul ăsta
este uriaș și năvalnic, înspăimântător. Fierbe literalmente, coborând abrupt pe vale. Nici o
șansă să se mai găsească mașina, dar au găsit deja trupurile a două femei și câteva obiecte
personale, iar căutările vor continua în dimineața următoare. Este o tragedie, care se repetă
aici mai mereu. Drumul pe vale este greu și lung, sute de kilometri, plin cu TIR-uri uriașe,
care te pot mătura de pe calea îngustă și prăfoasă.
În discuțiile cu tadjicii se mai abordează un subiect interesant - pietrele prețioase. Se pare că
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în acești munți se găsesc din belșug diamante, rubine și altele asemenea. Nu dorim și noi? E
ilegal să deții sau să comercializezi așa ceva aici, însă oferta e valabilă. Nu, nu dorim, deși...
am dori. Dar ni s-au aprins niște senzori de alarmă - dacă suntem doar testați pentru a se ști
dacă avem mult cash asupra noastră? Apoi ar fi simplu să devenim victimele unui hold up în
creierii munților ăstora pustii, nu? Așa că nu am intrat în jocul ăsta periculos.
Între timp, au ajuns la terasă și niște spanioli, cu un Renault Kangoo, participanți la „Mongol
Rally”. Am întâlnit pe drum mulți participanți la ediția Mongol Rally de anul ăsta. Voi vorbi
despre ei în însemnările mele, căci unii sunt oameni interesanți, alții doar nebuni de legat.
Spaniolii sunt niște băieți cumsecade și serioși. Aflăm că sunt toți prieteni care trăiesc și au
business-uri în China, la Shanghai. Sunt deci aventurieri curajoși și în restul vieții lor, nu doar
în această expediție.
Încheiem seara liniștită privind cerul, o mare de stele sclipitoare, miliarde. Gândul ne fuge
acasă la cei dragi. Tadjicii au adormit pe aceleași divane pe care au mâncat și unde au socializat
până mai adineauri.
Pe mâine, când plecăm mai departe spre frontiera cu Afganistan pe valea mărețului râu
Piandj! Ne-am pus alarma ceasului la ora șase, să ne mișcăm repede.
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Ne trezim cu noaptea în cap, zicem noi. Dar tadjicii, care au dormit peste noapte la „mesele”
lor ca niște paturi, s-au trezit deja și își beau ceaiul pe aceleași divanuri. Până ne învârtim noi,
ei au dispărut. Au plecat în căutare, în amonte pe râu.
Noi ne ambalăm calabalâcul și pornim la drum. Drum lung și greu, pe vale. Suntem uimiți
de măreția râului, de semeția munților mângâiați acum de razele soarelui, de periculozitatea
drumului îngust pe margine de hăuri, care se termină inevitabil în râu.
Vis a vis, Afganistan. Dacă aici, pe malul tadjic, există un drum pentru mașini, acolo e doar
o cărare pe care mai vedem câte o motoretă. Dacă pe malul ăsta mai întâlnim sătuce cu
case decente, dincolo casele sunt mai mult niște bojdeuci din piatră și căptușite cu lut, fără
acoperiș. Înțelegem de aici că în zonă ploile sunt foarte rare, dar iernile sunt aspre. Vedem și
afgani, despre care am aflat că sunt frații și surorile tadjicilor, de peste graniță. Familiile au
fost despărțite în 1930, când sovieticii au înființat inopinat granița cu Afganistan, împărțind
familii în două pentru totdeauna. Cam cum s-a întâmplat și la noi, în Basarabia și Bucovina,
când au fost furate tot de către ruși.
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Până la urmă am înțeles, din interacțiunea
noastră cu localnicii, că afganii din zona asta
nu sunt cei despre care noi auzim mai mereu,
mujahedini nebuni, în război permanent ba
cu rușii, ba cu americanii, ba cu guvernul
lor, ba cu creștinismul. Ăia sunt în alte zone.
Aici, peste apă, vedem doar liniște și sărăcie.
Populație persană, la doar o sută de metri de
noi. Dar valea, pe ambele laturi, e măreață.
Munți înalți, creste înzăpezite, peisaje
copleșitoare. Urcăm. Altitudinea tinde spre
două mii de metri și peste.
Să nu uit - dacă am plecat în căutarea
Drumului Mătăsii, apoi aflați că acest traseu
ales de noi este chiar parte din marele Drum
al Mătăsii. Pe aici, pe valea aceasta, secole la
rând au tranzitat caravanele comercianților.
Îmi imaginez cam cum se tranzita zona
odinioară fără să existe drumuri. Destinațiile
cele mai apropiate erau Samarqad și Bukhara.
Exact pe acest drum am tranzitat și noi. Și
simt emoție la gândul că, după atâtea secole,
suntem și noi în măsură să mergem pe aceste
drumuri istorice.
Următoarea noastră destinație - Khorog.
De aici se deschid culoarele de pasaj peste
masivul Pamir. Am auzit că unele sunt acum
închise. Da, vine și confirmarea că pasajul
principal, Khorog - Murghob, prin Jilondy,
e închis. Un râu mare a acoperit complet
drumul, la ultima revărsare, și acolo a rămas,
formând un mare lac. Alegem un alt culoar,
greu de abordat chiar și cu Cămila noastră,
dar poliția ne-a notat și a încuviințat urcarea.
Vă spuneam că nu înțelegeam de ce poliția
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notează scrupulos, la barajele de trafic,
fiecare mașină și persoanele care trec pe
acolo, în orice sens. Ei bine, este nevoie să
verifice ca nu cumva să dispară, în aceste văi
periculoase, mașini sau persoane. Așa s-a
descoperit și tragicul accident despre care
v-am povestit ieri. Acei oameni și mașina
lor au intrat în zonă dar nu au mai ieșit, iar
concluzia teoretică, confirmată ulterior de
realitate, a fost că s-au pierdut în vale. Nu
există o graniță clasică între Tadjikistan și
Afganistan, doar râul și aceste puncte de
control de trecere. Nu ai cum trece frontiera
ilegal, pentru că inevitabil ajungi aici, unde
trebuie să ai acte valabile. Altfel...
Noi ajungem cu greu la Khorog și pornim pe
pasajul ales. Drum greu, de munte, îngust,
de piatră. Nu au loc două mașini. O pățim
și noi, când un camion stricat ne blochează
calea. Ne strecurăm cumva, beneficiind și
de experiența din competițiile de offroad.
O laterală periculoasă și gata, am trecut.
Părăsim valea râului Piandji și urmărim
valea unui alt râu tumultuos care ni se
dezvăluie. Încet, încet, pe măsură ce urcăm,
ni se arată creste înzăpezite, cum am văzut
doar la tv. Uriași, maiestuoși, acești munți
sunt de poveste. Perspectivele sunt superbe.
De fapt, realizăm că dimensiunile de aici
sunt urieșești. Râurile sunt cât fluviile, iar
Făgărașul nostru săracul, încape într-o vale
de aici. Doar drumul e pitic, cât pentru o
mașină, iar întâlnirile cu camioane sunt
problematice și periculoase, cum spuneam.
Da, sunt camioane nebune care se cațără pe
aici. Multe sunt chinezești, căci acest traseu
este unul de tranzit, dinspre China spre Asia
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Centrală. Ați văzut filmul „Salariul groazei” cu Ives Montand? Ei bine, asta e și aici. Șoferii
ăștia de tiruri sunt kamikaze.
Urcăm și iar urcăm. Se lasă seara și nu întâlnim decât rar câte o mașină sau pâlcuri de câte
două-trei case.
Pe o porțiune mai plată de pe malul râului vom înnopta. E frig rău deja. Cornel, mai șmecher
și cu experiență proaspătă de Siberia, are sacul desfăcut și se îmbracă serios. Eu, mai călduros
și mai boem, sunt în pantaloni scurți și tricou de deșert fierbinte. Adormim, iar eu încep să
tremur, căci nu mi-am pus nici sacul pe mine.
Fraților, nu am mai tremurat așa, ca frunza în vânt, de când mă știu. Afară s-au făcut șase
grade peste noapte. Eu, fire sensibilă, nu am vrut să-l trezesc pe Cornel încercând să mă
îmbrac și am stat așa, ca la plajă, până dimineața, în frigul groaznic. De când s-a luminat nu
sunt în stare să fac un ceai, chiar dacă am pus toate hainele pe mine. Tremur caraghios, din
toate balamalele, de îmi sare apa din cană. Întrebare stupidă, inutilă acum și fără răspuns - de
ce nu am pornit eu Webasto peste noapte, că doar de aceea l-am instalat pe Cămilă?
Până la amiază m-am încălzit în razele generoase ale soarelui. Nu mai repet eu vitejia asta, că
e nașpa. Doar suntem în Pamir, nu pe plajă la Vadu. Asta e, învățăm din mers.
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Dimineață, după ce am rezolvat cu un ceai
fierbinte și haine potrivite chestiunea cu
tremuratul incontrolabil, am pornit din nou
la drum. Soarele, care se ridică peste creste, ne
îndeamnă la un start foarte matinal. Râul, curat
și frumos curgător, taie în vale canioane abrupte.
Drumul se cațără pe lângă ele, periculos. Sate
uitate de lume, micuțe și cochete sunt înșirate pe
vale. Ne întrebăm cu ce se vor fi ocupând acești
oameni, cum își câștigă existența. Greu de spus
privind din exterior. În jur e doar piatră seacă.
Cred că singura bogăție a oamenilor de aici este
muntele ăsta minunat și câteva capre. În rest,
povârnișuri dinspre care se vede că vin șuvoaie,
ce cară pietre atunci când se dezgheață zăpezile
pe vârfuri și când avalanșele încetează.
Peste tot vedem marmote. Sunt tare drăgălașe,
cum aleargă ele, grase, în fața noastră, surprinse
că cineva cutează să le deranjeze în pustietatea
asta.
Traversăm zone din ce în ce mai plate, ca niște
podișuri de mare altitudine, prin care șerpuiește
câte un râu abundent. Verificăm altitudinea.
Urcăm încet-încet spre 3.500 de metri, apoi tot mai
sus, până când atingem 4.200 de metri altitudine.
Traseul ales de noi pentru pasajul Pamirului este
unul dificil, așa că nu ne miră pustietatea locului
și raritatea apariției a câte vreunei Toyota, singura
mașină văzută aici, cu mici excepții. Toyotele,
majoritatea HDJ 80 sau 105, fac treabă de taxiuri
montane, tocmite de turiști occidentali.
Platoul alpin de la 4.200 de metri este complet din
piatră seacă. Peisaj selenar, unde simțim o mare
criză de verde. Dar pe laturi, prin deschideri de
mare perspectivă, vedem creste mărețe în zăpada
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care se ridică la peste 5.000 de metri. Ăsta e Pamirul. Mihai Țucă, prietenul nostru expediționar
rămas acasă, dar care a făcut cărare înaintea noastră pe aici prin Pamir, ne dă un mesaj din
care înțelegem regretul său că nu e împreună cu noi - „Să nu uitați să vă bucurați din plin de
măreția și liniștea acestor locuri de poveste!”. Așa facem, Mișu, nici nu cred că se poate altfel.
Ne umplem sufletele cu măreția muntelui, ne reconsiderăm dimensiunea minusculă față de
imensitatea lui și prioritățile de viață. Impactul emoțional e uriaș. Muntele ăsta ne schimbă
perspectivele și reperele existențiale. Este o forță!
Cu greu, ajungem în sfârșit în drumul principal M41, denumit și „Pamir way”. Cel care este
blocat până aici prin culoarul principal. Coborâm pe serpentine strânse spre un alt râu rece
și cristalin, care ne întâmpină și în care eu nu mă pot opri să fac o baie. Una de gheață, pentru
că apa cred că nu are mai mult de zece grade. Brrr! Sunt ca un sloi de gheață, iar tremur ca un
apucat, dar plăcerea unei băițe e maximă.
Vedem bucuroși din nou puțin asfalt pe M41, care ne induce în eroare, întrucât nu ține prea
mult. Gropile și drumul desfundat vor continua încă vreo sută șaptezeci de kilometri. Praf,
gropi, dar peisaj cutremurător de frumos. Merită tot efortul și oboseala. Facem o sumedenie
de fotografii. Câteva vor fi postate pe site, însă majoritatea vor fi material pentru o carte
dedicată expediției.
Ajungem la Murghob, centrul administrativ al Pamirului și destinație intermediară pentru
noi. Este un sătuc mai mare, cu pretenții de orășel. Are și două trei „hoteluri”. Oprim la unul
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dintre ele, care arată că ar putea oferi o masă
caldă. În parcarea din față vedem o grămadă
de motocicliști. Este un grup de polonezi cu
care ne-am întreținut puțin. Ei ne-au spus că
mai înaintea noastră sunt și niște români, cu
un Logan roșu. Nebuni precis, ne-am șoptit
în barbă, pentru că, da, avem bărbi amândoi.
Mâncăm ceva, mai întâi o ciorbă locală cu
carne de vită, legume, paste și orice altceva
îți imaginezi că se poate mânca într-o ciorbă.
Apoi niște porții uriașe de cartofi cu șașlâc
de rață. Era mâncare pentru patru, nu pentru
doi. Abandonăm masa neterminată și o luăm
din loc, ghiftuiți.
De aici încolo avem asfalt. Cu gropi dese,
dar asfalt. Mergem spre pasul cel mai înalt
pe care avem să îl întâlnim, la peste 4.600 de
metri înălțime. Suntem spre ieșire din Pamir,
spre Kyrgystan. Drumul urcă ușor și, fără să
simțim, ne duce la aproape 4.700 de metri,
pe care îi resimțim în respirație, ce a devenit
greoaie, fără oxigen suficient.
Apoi, a venit și surpriza zilei. Ajungem din
urmă Loganul roșu, cu numere de Cluj.
Suntem în pasul de mare înălțime, la aproape
4.700 de metri. Un mare panou ne semnalează
locul exact. În Logan călătoresc trei tineri
români temerari, care s-au hotărât să facă
Mongolia într-un Logan absolut standard.
Apreciem demersul lor și intrăm în vorbă cu
ei, desigur. Sunt tipi faini și bem o pălincă
împreună. Suntem toți foarte surprinși de
această întâlnire, care pare neverosimilă. Ne
împărtășim micile experiențe de până acum
și planurile pentru următoarele zile. Este o
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atmosferă plăcută, familială. Facem multe fotografii.
Apoi o luăm din loc, pentru că am stabilit să înnoptăm pe malul lacului Karakul, situat la
aproximativ 3.950 de metri altitudine, la o distanță rezonabilă de acest pas. Ajungem acolo
pe înserat. E un vânt rece și puternic peste lacul albastru, coborând de pe creste. E cel mai
mare lac din Pamir, format din ape glaciale. Facem puțină ordine în mașină cât mai e lumină,
facem și o cafea, bem o pălincă ca băieții și... apar din nou clujenii, venind tare din urmă.
Aleg și ei să campeze cu noi pe malul lacului. Mai bem o pălincă și cu ei... și gata încălzirea.
Azi ne-am îmbrăcat cum se cuvine, căci la noapte ne așteptăm la temperaturi de sub zero
grade. Haine groase, saci de dormit, căciulițe etc. Săracii clujeni, ei dorm în corturi în bătaia
vântului.
Acum, când scriu, vântul mișcă violent mașina și soarele a apus peste crestele din zare. Sunt
stele frumoase pe cer, valuri mari pe lac. Atmosferă specială pentru suflete singuratice.
Mă trag și eu la pătuț. Mâine ieșim din Tadjikistan și coborâm din Pamir. Va fi cu siguranță o
coborâre interesantă, despre care vă voi vorbi la timpul potrivit.
Noapte bună! Visăm doar piatră, piatră, piatră... Ne e dor de verde!!!
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Pamir, o destinație fabuloasă!
13 August - Ziua a patra
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O dimineață superbă ne încântă privirile de la prima oră. Lacul e de un albastru turcoaz, fără
valuri, căci nu mai e nici urmă de vânt. Pe fundal, munții uriași cu vârfurile în zăpadă. Am
uitat să vă amintesc că acest lac, Karakul, este considerat cel mai înalt din lume la dimensiunea
sa uriașă, adică este pe la 4.000 de metri altitudine. Hmmm.. .am mai auzit asta și când am
călătorit pe lacul Titicaca, în America de Sud. Mă rog, tot țiganul își laudă ciocanul, nu-i așa?
Azi noapte cred că temperatura a scăzut până pe la zero grade, pentru că, împotriva
obiceiurilor mele, am tras pe mine, inconștient, sacul de dormit.
Clujenii, care au campat lângă Cămila noastră ce le-a servit drept paravan de vânt, sunt vii și
au început să strângă corturile. Sunt congelați, bem împreună o cafea caldă. Urmează să ne
despărțim de aici, însă planurile noastre imediate nu se vor confirma. Noi plecăm înainte și
ne stabilim ținta - să ieșim azi din Tadjikistan și să înaintăm cât de mult prin Kyrgystan, spre
Kazahstan. Rulăm binișor, pierdem lacul undeva în fundal și urmăm drumul șerpuit printre
stânci uriașe, când... trosc! Un zgomot alarmant la mașină. Stop joc! Ghinion de 13. Etrierul
dreapta spate, pentru cei neinițiați acesta este piesa care ține plăcuțele de frână, a căzut de la
locul său. Prietenul nostru de acasă, super mecanicul recunoscut, care s-a ocupat de partea
tehnică la prepararea mașinii, a omis o operațiune obligatorie, pe care o plătim acum și pentru
care îl vom „lăuda” la întoarcere. Am pierdut șuruburile de fixare ale etrierului dreapta spate.
Cornel recurge la vestitele sale improvizații și în scurt timp suntem gata de plecare.
Clujenii ne-au ajuns din urmă, dar nu au cum să ne ajute. Plecăm din nou, cu frâne doar pe
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trei roți. Asta nu e confortabil și nici sigur când ai de coborât de pe la 4.000 de metri, dar nu
avem de ales.
Peisajul se schimbă, văile se lărgesc, ape repezi rup din drum. Încet, încet ni se dezvăluie noi
piscuri înzăpezite. Facem sute de fotografii, vom avea material de lucru, la întoarcere, pe care
să vi-l împărtășim. Clujenii o iau înainte, noi admirăm peisajul. Magistral... Munții ăștia sunt
fără vegetație, însă totuși sunt colorați de piatra din care sunt formați - roșu, verde turcoaz,
gri, nuanțe de maro.
Coborâm o pantă destul de serioasă. În față, clujenii noștri sunt opriți pe stânga. Oprim
și noi. Surpriza zilei - întâlnim încă un român care face Pamirul, însă pe bicicletă! Suntem
uimiți, dar este o realitate. Se numește Radu Diaconescu, este din București și face treaba
asta pentru a treia oară. Este singur cu bicicleta sa. A fost însoțit până la un moment dat, însă
partenera sa s-a retras.
Radu e un tip deosebit. Ce credeți că a făcut el văzând fericita întâmplare cu această întâlnire?
Ei bine, a scos din coburi o bucățică de slănină afumată pe care a tăiat-o feliuțe, o bucată de
pâine pe care a rupt-o în bucăți și ne-a invitat să gustăm din slăninuța sa. Ce ziceți de asta?
Eu m-am simțit aiurea, cu ditamai Cămila încărcată cu de-ale gurii, cu frigider cu bere rece,
să-i ciugulesc ultima bucățică de slănină omului ăsta cu bicicleta. A insistat, iar eu am scos
atunci o pălincă de Maramureș, cadou primit pentru expediție. Tabloul fiind acum complet
românesc aici, în Pamir, cu slană si pălincă, ne-am minunat cu toții, încă o dată, de această
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fericită întâmplare, am făcut fotografii și ne-am promis să ne întâlnim acasă la iarnă, să
depănăm amintiri. Toată întâmplarea asta este oarecum suprarealistă, după cum spunea un
prieten.
Ne continuăm drumul spre granița tadjică, de-a lungul unei alte granițe, cea cu China. Gard
solid, de sârmă ghimpată, cât vezi cu ochii. Ce munți au și chinezii… Mai trecem un pas, pe
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la vreo 4.200 de metri, și gata, am ajuns în vamă. Ce mai vamă, ce mai vamă... o barieră ce
stă să cadă, o baracă prăfuită și... cam atât. Vameșii arătau ca niște săteni din munte. Amabili,
termină repede cu formalitățile și suntem îndrumați spre vama kârgâză. Da, dar asta e la
aproximativ douăzeci și cinci de kilometri mai departe. E cel mai mare „no man’s land” din
câte am văzut până acum.
Odată ajunși acolo, suntem informați de primul vameș ce deschide bariera că viza mea nu e
bună, că trebuia altfel, că e o problemă. Asta întrucât viza kirghiză mi-a fost pusă în pașaport
la ambasada Kazahstanului din București, probabil ca formă alternativă de reprezentare
pentru această țară micuță. Iar acești vameși erau foarte intrigați de asta, nu mai văzuseră
așa ceva. Dar se rezolvă repede, prin înțelepciunea unui vameș mai în vârstă, așa că ne trece
spaima. Ne spun că doar cu o zi înainte au venit trei români într-o mașină, care nu aveau viza
deloc. Au fost întorși din drum, iar eu mă gândeam la ce o fi fost în capul ălora? Că rezolvă
loco cu șpagă? Nici chiar așa...
Trecem în Kyrgystan și prima impresie este pozitivă. Drumurile sunt impecabile, asfalt ca în
palmă, trasat cu linii de demarcație. Ce mai, e altă viață aici. Alergăm ușurel la vale, cu grijă
la frânele noastre bolnave. Coborâm, coborâm, parcă nu se mai termina.
Munții încep să devină mai verzi, în sfârșit. Mai întâi ceva jnepeni, apoi câte o tufă pitică de
tuia, apoi apar și copacii. În sfârșit, verde! Ce bine se simt și ochii, și sufletul nostru după atâta
piatră.
Un lucru ce ne-a șocat a fost să vedem în vale că apa era complet verde și ea! Verde aprins, de
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acuarelă. Ne-am dorit prea mult verdele și acum avem din plin? Râul era caraghios așa, părea
poluat, dar acolo nu avea cum să fie așa. Îmi imaginez că vreo rocă de culoarea asta se dizolvă
în apele râului. Vă spun, era parcă o aberație a naturii. O vale cu râu verde! Ce chestie, dom’le!
Dar ăsta n-a fost finalul. La un viraj a apărut și un râu roșu! Roșu carmin, foarte frumos, dar
foarte straniu în context. Apoi cele două râuri s-au contopit mai jos, roșu cu verde, rămânând
predominant verdele. Peisaj de Marte, nu altceva. Straniu și nemaivăzut!
Coborâm încă printre munții care au devenit mai rotunzi și cu vegetație pe ei, vedem și sate,
care sunt mai aproape de ceea ce înțelegem noi prin „sat”. Văd pentru prima dată o turmă
de iaci. Au și viței micuți, arată adorabil. Destinația pentru astăzi este orașul Osh. Am fost
sfătuiți să nu prea ne facem de lucru cu localnicii din Osh, care sunt cam ostili și înguști la
minte. Osh este și punctul final al traseului nostru prin Pamir.
Mâine vom încerca să rezolvăm problema tehnică și să plecăm spre Mongolia, destinația
noastră finală. Vom tranzita Kazahstanul, Rusia, prin Siberia până la Irkutsk, pe lângă lacul
Baikal și apoi vom intra în Mongolia dinspre Nord, spre Ulaanbaatar. Apoi urmează deșertul
Gobi, munții Altai și din nou Siberia prin Rusia, spre casă. E o perspectivă serioasă.
Am ajuns acum la un hotel modest, dar cu Wi-Fi. De mâine vom fi în alergare pe distanțe
mari, așa că, din nou, nu știm când mai prindem semnal să vă transmit vești. Știu că le
așteptați, așa că rămâneți pe fază!
Pe curând!
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Kyrgystan. De la Osh la Biskek
14 - 15 August
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Nu credeam, pe când postam ieri ultimul
meu articol, că voi mai scrie curând, având
în vedere că plecăm din Osh, prin Kyrgystan,
spre Kazahstan și nu prevedeam nimic
interesant pentru voi. Dar... se dovedește că
nu e chiar așa.
Voi începe cu dimineața de azi, când
aveam să găsim relativ ușor un service ca
să ne reparăm frânele. De găsit am găsit un
service, însă... surpriză, în zilele de vineri
kârgâzii ăștia nu lucrează, fiind majoritar
musulmani. Așa că astăzi este o zi fără
service-uri sau alte business-uri deschise.
Fără altă soluție loco, am decis să plecăm așa,
cu frâne funcționale la trei roți, spre Biskek,
capitala Kyrgystanului, preț de aproximativ
șase sute cincizeci de kilometri, cu speranța
că poate vom rezolva acolo. Nu știam însă ce
ne așteaptă din punct de vedere al dificultății
traseului. Coborând din Pamir, gândeam că
am terminat cu munții și eram liniștiți.
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Ieșim din Osh și mergem prin sate decente și pitorești, cam așa cum le știm de la noi, de acasă.
Cu terenuri agricole, cu case frumușele, cu oameni mișunând de colo-colo, cu capre și vaci
pe mijloc de drum. Remarcăm diferența dintre Kazahstan și Kyrgystan în ceea ce privește
calitatea drumurilor, care aici sunt impecabile. Și sunt fără polițiști, mai ales din aceia corupți
și dotați cu răbdare!
Există și o explicație pentru asta. Dacă deschideți site-ul ministerului nostru de Externe veți
vedea că există o avertizare de pericol pentru această țară, la data expediției noastre. Nu avem
ambasadă la Biskek, nici ei la noi. În plus, de curând, aici a avut loc o răsturnare de guvern,
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care a generat agitație în țară. Milițienii lor nu
mai au acum curaj, probabil, să scoată capul
prea des, cam ca ai noștri după Revoluția din
‘89.
Mergem mult prin câmpie verde și bogată.
Apoi, încet, încet începem să urcăm. Vedem
în zare munți, apoi alți munți. Și dintr-o
dată vedem un mare baraj, în spatele căruia
șerpuiește printre munți un lac lung de
tot. Aveam să constatăm că lacul ăsta de
acumulare are peste o sută de kilometri
lungime. Mergem paralel cu lacul, prin
serpentine strânse și dese, dar care ne lasă
să întrezărim apa de un albastru-turcoaz.
Valea ce încadrează marea de albastru este
mărginită de munți înalți și vârfuri semețe.
Lacul se termină pe un alt platou imens,
mărginit și el de munți. Aici se întinde un
alt lac foarte mare, care cred are vreo zece
kilometri lățime și câteva zeci în lungime, iar
noi începem să îl ocolim. Trece timpul, iar
noi am condus deja peste cinci ore non-stop,
cu ochii în zări.
Fără să dea de veste, un munte din față începe
să ne testeze calitățile de cățărători. Și urcăm
abrupt, din nou, pe serpentine strânse, până
la pasul montan la care altitudinea este de
3.260 de metri. Cu noi urcă și o mulțime de
TIR-uri, care parcă se așază în rafturi, unul
peste altul, pe aceste serpentine. Și noi, naivi,
care credeam că kirghizii nu prea au munți.
Ba au, și sunt frumoși, măreți și provocatori.
Vorba ceea, tot ce urcă trebuie să și coboare!
După ce parcurgem un lung tunel prin vârful
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acestui munte, ieșim într-un nor, fără să mai
vedem mare lucru. Ceață deasă și șase grade
Celsius. Noi venim din câmpie, de la 35 grade
acum doar câteva ore. Eram caraghioși, aici,
în șort, șlapi și tricou cu mânecă scurtă.
Începem o coborâre absolut periculoasă, mai
ales cu frânele noastre bolnave. Strângem
din buci și înaintăm pe margini de hăuri. Vă
rog să vă imaginați cam trei Transfăgărășene,
unul peste altul, la urcare și tot atâtea la
coborâre. Așa este aici. Fără glumă.
Într-un final, ajungem din nou pe un platou
uriaș înconjurat de munți semeți, unde
cât vezi cu ochii sunt doar pajiști, pe care
localnicii, aciuați în zeci de iurte pe post de
stâne, cresc turme de oi, capre și herghelii
de cai. Cai mongoli, minunați. Nu am văzut
atâția cai laolaltă niciodată în viața mea. Le stă
bine ăstora călărind acești cai de talie mică,
însă deosebit de puternici. Îi prinde postura,
probabil asta vine din istoria lor, în care au fost
mereu una cu caii. În fapt, remarcăm sarcastic
că toate popoarele astea din Asia Centrală
au făcut un salt uriaș din evul mediu, de pe
caii lor, direct în actualitatea occidentală,
în Mertzane G, Toyote mari și negre sau
Infinity albe ca zăpada. Opulența este pe
alocuri evidentă, însă este numai pentru
„premianții” regimului, un fel de mafioți care
se văd de la distanță. Restul lumii, ca și la noi,
trăiește zi de zi în sărăcie și cu muncă grea.
Încă o dată se dovedește că banii făcuți în
grabă nu pot înlocui dezvoltarea complexă a
mentalităților și a culturii unei societăți de-a
lungul timpului. Cu alte cuvinte, nu poți face
o floare să crească mai repede trăgând de ea
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în sus sau înecând-o în apă. Este nevoie fundamentală și esențială de timp.
Oprim la o iurtă „turistică”, unde se oferă câte ceva de mâncare cu specific local, un fel de
tocăniță de vită sau pui, cu garnitură de orez sau legume, cu cartofi, paste și orice puteți
gândi. Super volum în farfurie!
Tot aici, în fața iurtei, găsim un bătrân localnic care vinde brânză specific central asiatică.
Se prezintă ca niște mingi de golf sau mai mici, cam ca măslinele, albe și tari ca piatra sau
în forma săpunului făcut în casă, de bunica. Gustul este în armonie cu forma de prezentare,
total respingător. Moșul are și kumaz de vânzare, acel lapte de iapă fermentat și sărat. Testăm
toate aceste „bunătăți” și luăm câte ceva pentru acasă, să “vadă” și ai noștri cam ce gust are
viața de aici.
Se lasă seara și ne apropiem de Biskek. Ne cazăm la un hotel cu prețuri diferențiate, adică mai
mari pentru străini, că cică așa e legea. Dar ce, ați uitat că și la noi asta era regula prin anii
2000? Eu nu am uitat.
Dacă tragem o linie la sfârșitul acestei zile, putem spune că suntem impresionați. Kyrgystan
ne-a arătat frumusețile, dar și problemele sale, așa că ziua nu a fost pierdută.
Mâine ne încercăm din nou norocul la un service auto, poate remediem defectul de la frâne.
Apoi vom porni spre Astana, capitala Kazahstanului vecin.
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Tur de forță.
De la Biskek la Irkutsk
15 - 18 August
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Înainte de plecarea din Biskek, ne-am făcut atent planul de acțiune. Aveam în față peste
patru mii cinci sute de kilometri de drum pentru a trece vama din Kyrgystan în Kazahstan, a
traversa Kazahstanul uriaș și să ajungem în capitala Astana, apoi, mai departe, în Rusia, prin
frumoasa Siberie, pentru a ajunge, într-un sfârșit, la Irkutsk lângă lacul Baikal.
Acum am o rugăminte la voi, să vă uitați pe o hartă a zonei, poate chiar în Google Maps. Abia
după aceea veți înțelege de ce traversarea spre Baikal este un tur de forță. Dar, să o luăm pe
rând.
Am ieșit după prânz din Biskek, după ce am găsit un service foarte bun și un om serios, numit
Artiom, care s-a ocupat de mașina noastră. Artiom, de naționalitate rus și nu kârgâz după
față, a înțeles repede că nu avem timp de pierdut și, ca prin minune, a făcut rost urgent de
cele trebuincioase, apelând la relațiile lui din zonă. A înlocuit ce era stricat și de înlocuit, a
mai făcut revizii preventive la toate articulațiile, uleiurile verificate și am fost gata de drum.
După cum vă spuneam, aceste este marele avantaj al Toyotei. Este mașina cea mai utilizată în
Asia Centrală, ca și în Africa sau America de Sud. Am întâlnit-o peste tot în lume, în special
în zonele slab dezvoltate, fără drumuri și fără fițe. Este iubită și preferată pentru că este fiabilă
și pentru că japonezii au asigurat stocuri de piese de schimb pretutindeni. Mă întreb ce ne
făceam cu un Jeep sau un Land Rover pe aici. Nu vreau să mă gândesc la asta, doar de aceea
am ales Toyota!
Am plecat din Biskek. Nici nu am ieșit bine din oraș, când am realizat că și Biskek era străjuit
de munți imenși, din același lanț Tian Shan ca și la Alma Ata. Vârfuri înzăpezite, de peste
patru mii de metri, te răcoresc doar ce îi privești. Era de stat și aici câteva zile, să facem puțin
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trekking, să ne bucurăm de peisaj, să ne relaxăm.
Însă noi nu pentru asta am venit.
Imediat în marginea orașului, vama. Simplu la
kârgâzi, rapid. Dar la kazahi, ei bine, aici am trăit
ceva ce nu credeam vreodată că vom trăi. Ca să
înțelegem totuși, trebuie să plecăm de la context
- aici toată lumea e conștientă de granița cu
Afganistan, stat recunoscut ca fiind cel mai mare
producător de opium din lume. Așa că vămuirea e
vămuire serioasă, în încercarea de a stopa traficul
de narcotice spre Rusia. Am fost separat de Cornel,
pentru că el e pasager și urmează o altă procedură,
iar eu, cu mașina, am fost trecut într-o coadă de
mașini la intrarea într-o magazie uriașă de tablă,
unde vedeam prin ușă ce se întâmpla înăuntru. Pe
ușă scria „X-Ray scanner”, dar nici vorbă de așa
ceva. Asta era din cartea lor de vise erotice (!!!).
Fiecare mașină era inspectată manual și amănunțit
de vameși scrupuloși și plictisiți, după ce bagajele
erau complet scoase afară. Vai de mine dacă fac
asta și cu mașina mea! Se demontau fețe de uși,
tapiserii, scaune etc. Apoi era adus câinele de la
brigada antidrog, era închis în mașină și dacă potaia
dădea semne de agitație, erai gata. Eu îmi așteptam
rândul, în noapte, stresat ca în fața călăului. Și asta
doar pentru procedura complicată și laborioasă,
nicidecum pentru deținere secretă de opium. Se
spune că acești câini sunt ei înșiși drogați, devin
dependenți și caută instinctual drogul, să-și satisfacă
nevoia. Așa o fi!
Intru la „scanare”. Se uită vameșul la mine și la
Cămilă, cu mâinile la brâu, de parcă nu știe de unde
să ne apuce. „Govorit po ruski??”. Niet, îi răspund
eu. Comunicarea s-a tăiat aici. Restul conversației
s-a purtat în limbajul mâinilor. Mă pune să
deschid toate ușile și aduce câinele. Nimic, câinele
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adulmecă, dar e liniștit. Deschid capacele la lăzile
noastre de bagaje. Se uită sumar, dar curios. Se uită
la masivitatea mașinii, se scarpină pe ceafă. Și îmi
dă un semn - gata, dă documentele! Poate a realizat
ce ar fi fost să-mi ceară să descarc toate bagajele,
pe care, acasă, le-am așezat într-o zi întreagă. Îmi
pune o ștampilă și sunt liber. Cornel aștepta de
vreo oră și ceva afară din vamă, în noapte și în
frig, și a cam înghețat. Dar ne punem la drum și
ne revenim. Fiecare obstacol depășit cu bine este
o gură de oxigen și ne dă speranță pentru ceea ce
urmează.
Sperăm ca în Kazahstan măcar lungul drum dintre
vechea capitală Alma Ata și noua capitală Astana să
fie asfalt decent. Constatăm că nu este așa, căci pe
măsură ce ne apropiem de Astana drumul e din ce
în ce mai rău. Gropi uriașe, lucrări alandala, praf,
camioane. Cornel a încercat să doarmă puțin, însă
a fost doar un chin și a abandonat.
Kazahstanul ăsta este o mare bătaie de joc în
ceea ce privește drumurile, și nu numai. Să nu vă
încumetați vreodată la o vizită pe aici, pentru că în
afară de faptul că este o necesitate de tranzit spre
sau dinspre Pamir, în Kazahstan nu aveți ce vedea
în afară de deșert fierbinte și drumuri catastrofale,
„păzite” de polițai corupți.
Trebuie să înțelegeți că planul nostru era să
conducem cu rândul și să dormim alternativ. Asta
ca să mergem non-stop, rapid, pe această lungă și
neinteresantă porțiune de legătură între obiectivele
noastre. De la vorbe la fapte este însă drum lung,
pentru că prin gropi presărate pe sute de kilometri
efectiv nu se poate dormi. Așa s-a acumulat, încet,
încet, oboseala, care ne-a dominat până la Irkutsk,
dar ne-am respectat planul. Aproximativ patru mii
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cinci sute de kilometri parcurși în trei zile. Super realizare, am economisit timp valoros.
Ajungem în vama rusă. Decent și rapid, suntem liberi la drum. Dar, acum, a urmat lungul
și unicul parcurs auto care traversează Siberia, cu un capăt la vest de Moscova și celălalt la
Vladivostok, numit Siberianul. Calea ferată paralelă se cheamă Transsiberian. Veți vedea o
fotografie pe care o voi posta și care arată distanțele până la Moscova (5.383 km) și până la
Vladivostok (3.762 km) de la lacul Baikal. Total 9.145 de kilometri. Să leșini, nu alta. Maica
Rusia este, într-adevăr, imensă.
Vă mărturisesc că eu, fiind pentru prima dată pe acest drum, îl ador deja. Asfaltul ca asfaltul,
care e bun, dar peisajele Siberiei te farmecă definitiv. Păduri nesfârșite de mesteacăn alb sau
pin secular, lacuri albastre, râuri curate, cristaline și tumultuoase, umbră deasă cât vezi cu
ochii. Mii de kilometri de poveste. Cornel a văzut drumul ăsta și iarna. Cică e superb să vezi
toate astea sub un strat gros de zăpadă serioasă, de peste doi metri. Iarna, temperaturile sunt
insuportabile, până la minus 35 de grade. Însă drumul este curățat permanent și perfect,
până la asfalt, la negru. Transporturile nu se opresc. Este singurul drum continuu al Rusiei,
pe direcția de la vest la est, așa că este foarte valoros pentru ei.
Trecem prin Novosibirsk, considerat capitala Siberiei, adică inima ei. Un mare oraș industrial,
dar nu mi-aș dori să trăiesc aici, deși zona e superbă. Înțeleg că iernile sunt cumplite, iar mie
nu-mi place iarna. Asta e!
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Apoi traversăm Krasnoyarsk, un oraș renumit pentru că, în trecut, aici se produceau
rachetele spațiale rusești care se lansau, și se mai lansează încă, de la Baikonur, din Kazahstan.
Krasnoyarsk era un oraș închis în vremea URSS-ului. Se trăia aici sub regim de pază și control
total. Nimeni nu intra, nimeni nu ieșea fără permis. Acum e un oraș civil ca toate celelalte, dar
încă mai păstrează în centru o rachetă, verticală, ca monument și semn al apuselor vremuri.
Tot aici trecem podul peste fluviul Enisei. E uriaș, cu navigație, cu faleze. Frumos!
Pe seară, în a treia zi de alergare spre Baikal, ajungem la periferiile orașului Irkutsk. Găsim un
motel (gostinitza) cochet, pe marginea Siberianului, și ne cazăm. Cădem răpuși de oboseală,
muiați de câte un duș fierbinte. Mâine facem o revizie la mașină, mai completăm proviziile și
o luăm către lacul Baikal, apoi oprim la Ulan Ude și pornim spre Mongolia, la Ulaanbaatar.
Acolo va trebui să mai obțin o viză pentru tranzitul Rusiei înapoi spre casă. Probabil că voi
avea din nou Wi-Fi și vă voi ține la curent.
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Maica Russia, la mal de Baikal
19 August
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Imensitatea Rusiei și frumusețea Siberiei, în special, sunt o realitate pe care o cam trecem cu
vederea, poate din dezinteres, poate din alte mărunte motive. Adeseori, zilele acestea, m-am
întrebat dacă noi, europenii, în general, nu suntem cam ignoranți cu privire la această parte
a lumii. Adică, am mai auzit noi câte ceva, că Rusia e periculoasă militar, că e mare cât un
continent, că Putin e un despot, patriot deșănțat sau aventurier și multe altele.
Un prieten de-al meu, fin observator al situației, spune că, relativ la Rusia, noi, oamenii de
rând, am fi împărțiți în trei categorii - unii care o urăsc, fără a avea motive conștiente, concrete
și clare, alții, puțini, o iubesc, pentru că sunt bine informați cu privire la marea cultură rusă,
iar alții pur și simplu o ignoră.
Eu recunosc că am studiat puțină istorie, puțină cultură rusă autentică și am citit din marii
clasici ruși și am început să înțeleg resorturile politice și argumentele socio-culturale ce
creionează imaginea și specificul Rusiei de astăzi. Mă situez cu siguranță printre cei interesați
de Rusia, de această mare federație, imensitate geografică, amalgam de popoare, de cultura,
politica și istoria ei. Nu mă văd printre cei ignoranți, știind cât de mult istoria noastră a fost
legată de cea a Rusiei și a URSS-ului și intuind cât de mult va mai fi. Nu sunt nici dintre cei
care aprobă direcția de acțiune a Rusiei moderne față de restul marilor civilizații mondiale, în
încercarea de a se impune cu orice preț, revendicându-și astfel o parte din istoria sa de mare
putere mondială.
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Pe scurt, înțeleg, sau încerc să înțeleg, care sunt ițele
politicii rusești actuale. Călătoria asta în realitatea rusă
mă ajută, cu siguranță, să îmi confirm sau să îmi adaptez
convingerile. Cornel este o bună sursă de informații, el
cunoaște multe detalii inaccesibile multora dintre noi.
Dar, revenind la periplul nostru prin Siberia, vă
voi împărtăși mai puțin date geografice și mai mult
impresiile mele de la Irkutsk și lacul Baikal.
În Irkutsk, un oraș frumos și curat, am făcut o
aprovizionare sumară pentru Mongolia. Ne așteptam
la zone întinse fără apă, fast-food sau magazine și fără
motorină la pompele de alimentare. Așa că avem la
frigider papa pentru o săptămână, plus conserve, pâine
și pesmeți, mere și dulciuri. Nu vom muri de foame sau
de sete, dar cum mie mi-a plăcut mereu belșugul, acum
chiar avem de toate. Dacă lucrurile decurg normal, nu
avem a ne teme. Mai mult, în stepă și în deșertul Gobi
vom mai întâlni, probabil, și nomazi crescători de cai,
iaci, capre sau cămile care ne vor oferi kumaz sau carne
fiartă de iac. Eu sunt mort după carnea fiartă de iac
(iacssss!!), vă dați seama, mai ales rece și sleită. Am testat
deja kumazul la kârgâzi, este absolut grețos. Se mai bea
și amestecat cu ceai sărat, altă combinație mortală. Super
vomitiv!! Vom vedea cum e și în Mongolia acest kumaz.
Am făcut și toate schimburile de ulei și filtre la Cămilă,
am și spălat-o. La spălătorie am avut o surpriză. Mai
toți spălătorii de mașini erau niște fete drăguțe, rusoaice
una și una. Nu am înțeles motivația, dar e clar că un
întreprinzător român care ar înțelege toate resorturile
de business de spălătorie auto, ar angaja rapid câteva
pisi, cu pantalonași scurți și tricouri ude, pentru
spălatul mașinilor. Să vezi atunci dever, frate! Rupere!
Fata noastră de aici si-a făcut treaba bine, deși a durat
cam vreo oră și jumate totul. Noi am stat și am admirat...
eficiența!
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Apoi am căutat o hartă a Mongoliei. Nu știu dacă
v-am spus deja, însă la plecare, tipicar cum sunt, am
făcut lista cu lucrurile pe care să nu le uit. Lista e ok,
am luat tot ce era trecut acolo. Doar că nu am făcut
și lista cu lucrurile pe care să nu uit să le trec în lista
cu lucrurile pe care să nu le uit! Așa că am uitat ce
era mai important acum, hărțile Mongoliei pe hârtie
și ghidurile Lonely Planet, foarte utile. Nu este o
mare problemă, le avem electronic, în programul de
navigare OziExplorer, dar ne-ar fi ajutat și varianta pe
hârtie. Poate mai căutăm la Ulaanbaatar.
Rușii din Irkutsk sunt oameni calzi, curioși și dornici
de contactul cu străinii. Mulți ne-au abordat să vadă
de unde venim și unde mergem. Când auzeau de
România își cam făceau cruce, pentru că ei realizează
mai bine decât noi distanța care ne desparte. Admirau
determinarea noastră de a merge mai departe, însă se
vedea clar că tot nu au răspuns la întrebarea “de ce fac
ăștia călătoria asta”.
Cum am terminat toate pregătirile, pornim la drum
spre lacul Baikal. Adică vreo sută de kilometri de
drum șerpuit, pe deal și vale, între mesteceni și brazi,
o splendoare de peisaj în apus de soare.
Pădure, iar pădure, apoi, după un viraj la dreapta,
brusc, lacul Baikal. O imensitate de apă, mărginită de
munți.
Am ajuns la capătul din sud-estul lacului, care
are vreo șase sute de kilometri lungime. Băltoacă
mare, nu glumă. Facem câteva fotografii, pe care
vi le împărtășesc și vouă, și continuăm drumul pe
marginea lacului, să căutăm o „gostinitză” și să ne
cazăm. Cornel știa una din iarnă, când a trecut, tot
pe aici, în drum spre Tiksi, în expediția spre Nordul
îndepărtat, dincolo de delta fluviului Lena. O căutăm
160

și o găsim. E încă în renovare, dar are câteva camere terminate și ne primesc. Minunat! Pe
malul lacului, în asfințit, ce mai, un vis!
În curte văd un animal ciudat. Pare lup, dar are culoare de vulpe și e totuși domestic. Aflu
apoi că este un exemplar de corcitură de lup siberian cu potaie locală. E frumos, are ochii
oblici de lup siberian și coada așijderea. Vedeți fotografia, e un animal superb!
Mergem în apropiere, la o cârciumă. Aici le zice Cafe, nu restaurant. Pentru că nu se prea bea
alcool. Ciudat! Eu știam altceva despre ruși, însă se pare că nu pot generaliza. Totul e după
caz și după om. Cafeul se numește „Iurta de Aur”.
Am mâncat vestitul pește omuli, din lacul Baikal, cică e cel mai bun. Este o delicatesă, pot
să confirm. Am mâncat și găluște umplute cu carne și fierte în aburi, foarte asemănătoare cu
cele pe care le-am mâncat adeseori în China. Am vorbit și cu patronul, un rus mongoloid
care spunea că a fost ghid pe lacul Baikal aproape douăzeci și cinci de ani și îi cunoaște
toate secretele. Ne-a dat și nouă vreo două sfaturi, bune de altfel, așa încât mâine putem să
o luăm din loc spre Ulan Ude. Avem și un motiv special - în data de 21 august, la Ulan Ude
este party-ul de închidere a ediției 2015 a vestitului „Mongol Rally”. Vedeți voi pe net cu ce
se mănâncă acest Rally organizat de englezi. Noi am întâlnit mereu pe drum o mulțime de
mașini participante. Suntem curioși să vedem cum arată ceremonia de închidere.
Acum, noapte bună! Cornel sforăie deja.
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La plajă, la Baikal
20 August
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După prima noapte la gostinitza de pe malul lacului Baikal, ne-am trezit sub soarele unei
dimineți frumoase. O zi senină și un peisaj de vis, pe care îl vedem de pe terasa de deasupra
lacului, ne-au captivat și ne-au trezit. Mai bine zis, ne-au cucerit de-a dreptul. Nu îmi
imaginam că acest lac are atât de multe de oferit unui trecător. Apa este curată ca un cristal, că
îți vine să întinzi mâna să atingi pietrele de pe fund, aflate la mulți metri adâncime. Am aflat,
oarecum surprins, că acest mare lac cu apă dulce este alimentat de peste trei sute de râuri,
ce vin din munții mărginași, însă unul singur pleacă din lac, și anume Angara. De altfel, pe
acest râu, în aval, este situat și Irkutsk, la o distanță de aproximativ șaizeci de kilometri de lac.
Angara se varsă apoi în fluviul Enisei, peste care am trecut și noi, în Krasnoyarsk.
Stăm de vorbă cu câțiva localnici, lucrători la hotelul care se află încă în renovare. Ne
interesează dacă putem alege un anumit traseu spre Ulaanbaatar, care ne încântă pe hartă, fiind
la altitudine, prin munți. Drum greu, de circa șase sute de kilometri de offroad provocator.
Din păcate, suspiciunile noastre se confirmă – acolo nu există vamă internațională, ci doar
una pentru rușii și mongolii localnici. Va trebui să trecem în Mongolia pe drumul tuturor
camioanelor, prin Ulan Ude. Așa că vom aplica planul B.
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Pornim la drum spre Ulan Ude, adică cinci ore de mers pe Siberian. Vom ocoli Baikalul pe
la sud spre nord-est, vreo trei sute de kilometri pe malul lacului, apoi îl vom lăsa în urmă și
vom înainta spre est. Peisajul este minunat, cu drum șerpuind printre dealuri, munți, brazi și
mesteceni. Oprim la un râu năvalnic de munte, ca să ne refacem rezerva de apă din cocoașa
Cămilei, pe care am plasat un recipient special. Am intrat cu picioarele în apa râului și am
înghețat sloi. Aici nu e de joacă. Temperatura exterioară ajunge greu la 20 grade într-o zi ca
asta, cu soare din plin. Apa nu cred că are mai mult de 10-15 grade. De baie nici nu poate fi
vorba, deși aș fi tentat. Oricum, și așa, tot peisajul este reconfortant.
Mai înaintăm puțin și vedem o plajă pe malul imensului lac și câteva corturi. Oprim, căutăm
intrarea pe sub linia ferată transsiberiană și iată-ne pe plaja lacului. De cum am văzut
frumusețea locului, am decis, împreună cu Cornel, că aici ne vom petrece toată ziua, la baie,
plajă și relaxare. Apa lacului e liniștită ca oglinda, umbra copacilor de pe mal e îmbietoare
dar nu chiar necesară. La umbră e cam rece, dar în lac se văd temerari care fac baie. Noi nu
suntem temerari astăzi.
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Am campat, am deschis terasa Cămilei, am
scos masa și scăunelele. Ce mai, suntem aici
ca pe plaja de la Vadu. Doar apa e diferită,
pentru că este dulce și rece ca gheața. Câțiva
pescari profesioniști adună pește din plase.
Facem o plimbare de-a lungul plajei.
Dăm de un grup de tineri ruși tolăniți pe
scaunele din jurul meselor pliante, însoțiți
de rusoaice focoase și care cu amabilitate ne
îndeamnă la o vodcă, finalizată cu pepene
roșu. Așa sting ei tăria. Sau încearcă să o
stingă, căci sunt deja cam obosiți.
Pe pontonul din apropiere vorbim cu doi
dintre tinerii care au venit să facă baie. Sar
cu mare plăcere în apă, dar ies cam vineți și
tremurând. Sunt însă vorbăreți. Abordăm
desigur chestiuni politice, despre cum se
vede Putin din afara Rusiei și din interiorul
ei. Aduceau argumente pro Putin, criticau
americanii care, din punctul lor de vedere,
au făcut ca și rușii în Crimeea, dar în
Kuweit, Afganistan sau Irak, Libia etc. Nici
o diferență comportamentală. Istoricește
vorbind, singurul argument valabil pentru
Putin este acela că Crimeea nu a fost
niciodată a Ucrainei, până la Hrușciov, care
a alipit-o forțat la Ucraina. Alt argument
invocat este și voința populației Crimeii,
care la referendum a votat masiv alipirea la
Rusia. În concluzie, tinerii ăștia ne spuneau
că Putin e ok, băiat bun pentru Rusia. O fi!
Însă știu pe alții care nu ar fi de acord. E
normal și firesc într-o țară atât de mare să
ai pluralitate de vederi. Cert este că toate
populațiile din diverse părți ale lumii sunt
manipulate de către media în funcție de
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interesele politice. Cei inteligenți sunt conștienți de asta, așa că își formează opiniile strict
pe baza propriilor informații de la fața locului, când acest lucru este posibil. O facem și noi,
într-un fel, în această expediție.
Am scos o saltea din mașină și mi-am făcut siesta pe plajă, după un prânz cu ciorbă de burtă
și cârnăciori afumați cu fasole de la conservă. Suntem lângă apă, în plin soare. A fost un
moment total diferit de cele de până acum, foarte relaxant. Am încercat să intru și în apă, dar
am reușit numai până la genunchi. Care genunchi au înțepenit de frig instantaneu. Pas!
Pe plajă apar noi amatori de camping. Se aranjează pe lângă noi, însă sunt oameni liniștiți. Nu
auzim nici o manea la maximum, nici un urlet de bețiv musculos, nimic. Decență maximă.
Asta mă cam surprinde, eu vedeam toți rușii ca pe niște sticle de vodcă ambulante. Nu e așa!
Se lasă încet seara, focurile se aprind de-a lungul plajei. Noi nu avem chef să căutăm lemne,
așa că am aranjat pentru un pește omuli la jar cu un pescar din preajmă. Pescarul era muci de
atâta vodcă, așa că, după ce am stabilit clar că ne vedem la ora opt, el ne întreabă senin “pe la
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cinci e bine?”. E clar, poate rămânem fără pește azi, dar măcar ne-am încercat norocul.
Pe plaja asta m-a prins dorul de un „all inclusive” lenevit pe malul Mediteranei, fără alergare
zi de zi. Așa e omul, își dorește tot ce nu e posibil și mai ales când nu e posibil.
A fost o zi deosebit de liniștită și frumoasă. Baikalul e măreț, ne-a cucerit. Dormim în mașină
pe plaja sălbatică. Dimineață o luăm din loc spre Ulan Ude, cu oarecare regret. Vom da acolo
o privire și peste ceremonia și cheful de închidere al Mongol Rally, dar parcă și văd o mare
de aventurieri beți de bucurie că au trăit experiența asta a raidului și au reușit. Cu siguranță
nu ne vom amesteca acolo cu bețivanii, dar vom bifa totuși un eveniment în agenda noastră,
care s-a suprapus, în mod fericit, peste cea a Mongol Rally 2015.
S-a făcut frig. La pat, în sacul de dormit cred că e cea mai bună opțiune a momentului.
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Mongol Rally party
21 - 22 August
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După odihnitoarea break de pe malul lacului Baikal eram datori cu reluarea, măcar parțială,
a ritmului cu care ne-am obișnuit până aici. Relaxați și încântați de măreția lacului Baikal,
am luat un mic dejun frugal sub terasa Cămilei, în soarele dimineții, apoi am adunat totul
și... la drum!
Absolut întâmplător, dacă e ceva întâmplător pe lumea asta, se potrivește ca data de 21 august
să fie una din zilele în care participanții la Mongol Rally 2015 au întâlnirea oficială și își
finalizează expediția lor nebună cu un party oferit de organizatori, la Ulan Ude. Noi suntem
în această zi, întâmplător cum spuneam, la Ulan Ude și, desigur, nu vom rata oportunitatea
de a întâlni alți nebuni, poate chiar mai nebuni, ca noi.
Dar să vă pun puțin la curent cu acest Mongol Rally. Ce este și ce vrea el.
În primul rând nu este o competiție, după cum sună. Este doar o provocare la parcurgerea
distanței de la Londra la Ulaanbaatar, în mașini. Echipajele pot fi compuse din câți membri
se dorește, însă șmecheria este că mașinile nu trebuie să depășească o capacitate cilindrică de
sub 1.200 centimetri cubi, să nu aibă nici o pregătire specială, să fie sută la sută standard. În
concluzie, vorbim de mașini junk, despre care nu ai zice că te vor duce la destinație sau nici
măcar până la colțul străzii.
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Am văzut în drumul nostru Skoda, Suzuki
Swift, Renault Kangoo, Dacia, Citroen, dar
știm că mai sunt și Mini Morris, Mitsubishi,
Honda, Seat și multe alte asemenea, mici și
prăpădite.
Mongol Rally are o dată fixă de start din
Londra, respectiv 18 iulie în acest an și
propune câteva date de sosire oficială la
Ulan Ude - 14, 21 și 28 august. În aceste
trei zile, la distanță de o săptămână una de
cealaltă, se organizează celebrele party-uri.
Finaliștii sunt doar bucuroși de realizarea
lor de palmares, fără să existe câștigători de
nici un fel. Până în acest an, când vorbim
despre a zecea ediție a Rally-ului, finișul era
la Ulaanbaatar. Din acest an însă, finișul este
în Rusia, aici la Ulan Ude. De ce? Pentru
că Mongolia devenise mult prea scumpă,
formalitățile vamale greoaie și costul
repatrierii mașinilor și participanților era
mare. Abandonarea sau donarea mașinilor
în Mongolia s-a interzis. Așa că, din acest
an sosirea se dă aici în Rusia, la nord de
Mongolia și la aproximativ șase sute de
kilometri de Ulaanbaatar. Desigur că se
poate ajunge aici și prin Siberia direct din
Europa, însă plăcerea aventurierilor este să
traverseze voluntar Mongolia și să ajungă
aici.
Un alt aspect al acestui Rally este și cel
legat de componenta sa de caritate. Pe
lângă taxa de participare ce trebuie plătită
organizatorului englez, la înscriere, pentru
fiecare mașină și fiecare participant există
și o condiție prealabilă, ca fiecare echipaj
ajuns la finish să facă o donație consistentă
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în bani către societățile mongole filantropice.
În concluzie, se pune întrebarea esențială - ce
anume îi face pe participanții din fiecare an la
Mongol Rally să plătească atât de mult, pentru că
vorbim de mii de lire, să cheltuie sume frumușele
cu mașinile și cu drumul și să-și pună și și pielea
în băț pe drumurile astea? Am pus și noi această
întrebare câtorva dintre cei sosiți la finish. Ei bine,
răspunsul este că, în general, participanții sunt
tineri, care nu prea au resurse să își pregătească
mașini serioase de aventură, deci condițiile
impuse le sunt favorabile, pentru că nu presupun
cheltuieli semnificative. Apoi, apartenența la
o cursă organizată oficial le dă sentimentul de
siguranță față de o expediție solitară, pe cont
propriu, deși organizatorii nu asigură ABSOLUT
nimic pe drum, în afară de niște reduceri de 10%
la anumite crâșme din drum. Nu sprijin la vize, nu
asistență tehnică, nu securitate pe traseu, nimic,
nimic! În general se știe că nu e simplu să pleci
de unul singur, fără să simți că aparții undeva,
cuiva, când nu ai informații, când ești pe deplin
responsabil de absolut tot, de la plecare la finish.
Legat de aspectul filantropic, este mai simplu
să soliciți sponsorizări pentru Mongolia acasă,
înainte de plecare, dacă prezinți sponsorului
demersul sub egida unui eveniment de renume,
cum este acest raid.
Cam acestea ar fi avantajele participanților
la Mongol Rally. Altfel, cei ca noi, solitari
independenți și cu mașina adecvată trăiesc
experiențe similare, însă fără taxe și costuri uriașe,
având un alt confort și o altă siguranță pe drum.
Toată lumea are însă o trăsătură comună, dacă a
ajuns pe aici, și anume un puternic și efervescent
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spirit de aventură, indiferent de naționalitate, vârstă sau sex.
Am întâlnit o mulțime de participanți la Mongol Rally venind pe drum încoace, însă acum
și aici am avut ocazia să socializăm, să ne cunoaștem mai bine, pentru că am participat și
noi la party-ul lor de final. Evenimentul s-a petrecut, întâmplător, în paralel cu ceremonia de
deschidere a Campionatelor internaționale de tir cu arbaleta din Ulan Ude. Habar nu aveam
că există și așa ceva!
Seara, în piața centrală a orașului, o mulțime de tineri ruși în costume festive de diverse
culori, mai ceva ca pionierii lui Ceaușilă, plus sportivi din diverse țări, noi am văzut francezi
și elvețieni chiar în hotelul în care ne-am cazat, se pregăteau de paradă, ceva la scară mică
comparativ cu o olimpiadă, însă în același stil. A fost apoi ceremonioasa defilare a sportivilor
din țările participante, cu imnuri, muzică, spectatori, lumini, artificii. Totul s-a desfășurat sub
privirile reci ale unei statui uriașe cu capul lui Lenin, din centrul pieței.
Party-ul Mongol Rally are loc în pub-ul Churchill, din această piață centrală. Locul arată destul
de bine a pub, prețurile sunt englezești, iar
marfa este majoritar rusească. S-au strâns
deja mulți tineri participanți, de toate națiile
europene sau nu, pentru că am întâlnit și
australieni, și neozeelandezi. Toți bronzați,
toți fericiți, toți gata să își împărtășească
experiențele de pe acest drum dificil.
Și toți, femei sau bărbați, înghit bere după
bere, în ritm amețitor. Să nu vă imaginați că
vreun organizator s-a arătat pe acolo pentru
a marca momentul. Nu. Erau prezenți doar
temerarii participanți ajunși la finish până
acum. Petrecere fără nici o ceremonie, fără
nici un speech. Doar felicitări reciproce,
povești și glume de pe drum.
Noi eram oarecum intruși în această
adunare, neavând nimic în comun cu
evenimentul, însă am avut plăcerea să
reîntâlnim doi englezi pe care i-am cunoscut
în drumul nostru, la granița Georgiei cu
Rusia. Atunci am luat cina cu ei la o terasă,
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socializând sumar la un pahar de pălincă
pe care l-am oferit. Suficient însă ca să ne
facă plăcere a ne reîntâlni aici, la finish.
Așa că am stat împreună la o masă retrasă,
depănând amintiri proaspete din cursă. Ni
s-au alăturat și alți temerari finaliști, doi
suedezi și alți doi englezi, soț și soție. Neam mai conversat și cu o nostimă echipă de
spanioli, îmbrăcați exemplar, în smoking
cu papion, vestimentații pe care le-au adus
de acasă special pentru acest moment.
Prietenii noștri englezi, Darren și John, sunt
deosebit de deschiși la discuții, distractivi.
Ne-au mărturisit că pentru ei party-ul a fost
ieri seară, când au ajuns aici prima dată și
când s-au „mucificat” English stile. Acum
erau doar mahmuri, însă bine dispuși.
Am mai întâlnit alți doi englezi care, dacă
vă vine să credeți, au bătut tot drumul cu un
vehicul istoric cu trei roți, marcă engleză.
Au avut și un accident prin Bulgaria, unde
s-au răsturnat, din cauză că nu stăteau bine cu stabilitatea. Șoferul accidentat a avut un braț
rupt, l-a rezolvat și au plecat mai departe, întrucât mașina s-a lipit cu ceva fibră de carbon, no
problem. Adevărați aventurieri, ce mai!
Povești, fotografii, bere multă, cârnați, fum, gălăgie, o diseuză mongoloidă, ăsta a fost partyul.
În dimineața zilei următoare, Darren, prietenul englez din Manchester, ne-a fericit cu o hartă
pe hârtie a Mongoliei și cu sfaturi asupra drumului de urmat. Cuvântul „drum” are un sens
figurativ, pentru că în Mongolia, cum vom constata și singuri, nu există drumuri în jurul
capitalei, decât cu puține excepții.
Spre amiază, plecăm spre Mongolia și ajungem repede și fără probleme în vamă.
Aici trăim o altă întreagă poveste. Vameșul rus se uită la declarația noastră de import temporar a
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mașinii în spațiul comun economic și vamal
Rusia-Bielorusia-Kazahstan-Kyrgystan.
Hârtia asta prețioasă nu era deloc ok, deși
fusese întocmită de vama kârgâză pentru
tot spațiul vamal menționat mai înainte. De
ce? Pentru că aderarea kârgâzilor la acest
spațiu s-a produs cu numai o zi înainte de
a trece noi vama la ei, din Tadjikistan. Fără
instruire adecvată, vameșii încă nu știau ce
au de făcut, formularistica nouă încă nu
sosise... haos! Au întocmit o declarație de
formă care, de fapt, nu mai era valabilă de
cu o zi înainte.
Acum, la ieșirea din Rusia, vameșii nu
recunoșteau declarația noastră, și de aici
problemă mare! Ce-i de făcut? Să așteptăm.
Discuții cu șefii, telefoane, așteptare, au
trecut vreo trei ore. Apoi vine unul din șefi
și ne spune că suntem victimele nepregătirii
profesionale a altor colegi vameși kârgâzi
(!!!) și își cere scuze. Dacă facem o declarație
de situație, ce și cum s-a întâmplat, ne lasă
să trecem. O facem, Cornel făcând apel la
cunoștințele lui de limbă rusă. Totul mai
durează încă vreo două ore, apoi ieșim spre
mongoli.
Aici, alt haos, ne-am învârtit printre
birouri diverse, fără să înțelegem nimic,
acumulând o colecție de ștampile pe o
hârtie indescifrabilă. Nici măcar nu se mai
vorbește rusă, decât întâmplător. Câteva
vămeșițe vorbesc totuși ceva engleză și
sunt amabile. Suntem într-o mare de
camionete japoneze hârbuite care fac trafic
de frontieră. Toate mongole, toate conduse
de femei. Urâte femei, urâți oameni și
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neciopliți. Sunt sălbatici în privire, par duri și reci. Unii poartă cizme de mujici, de călărie,
sau chimonouri tradiționale, pe post de halate de lucru. În biroul vămii, unii trag cu putere
de niște jaluzele, să le rupă, alții clămpănesc un întrerupător, parcă vedeau așa ceva pentru
prima dată în viața lor. Maimuțe, no offense! Sunt sălbatici și murdari, asta emană atitudinea
și aspectul lor.
Trăim un sentiment de strângere de inimă, de disconfort. Dacă așa este țara asta, nu e bine
deloc. I-am văzut pe unii, rupți parcă din filmele de groază mongole, uriași de doi metri, cu
șuvițe împletite din vârful capului sau cu codițe, barbă și față de Shrek mânios și murdar...
cumplite fețe! Ți se face pielea de găină. Înțeleg acum cam ce o fi simțit bietul ciobănaș mioritic
când apăreau hoardele hunilor lui Genghis Khan, cu fețele astea, în goana cailor, răcnind din
toți bojocii și înarmați până în dinți. Singura soluție era fuga rapidă în păduri, fără discuție.
Plecăm din vamă, în sfârșit. Totul a durat aproximativ șapte (!!!!) ore, în ambele vămi.
Dar suntem în drum spre Ulaanbaatar, trecând seara prin orașul Darkhan. Aici, găselnița
momentului sunt barurile cu karaoke. Sunt zeci, pretutindeni. Sunt curios cum ar fi sunat o
balada Eagles sau un blues cântat în mongolă de un sălbatic beat. Cred că superb!
După Darkhan, stop pe marginea drumului și la somn! Mâine suntem la Ulaanbaatar,
destinația noastră finală.
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Ulaanbaatar, o revelație!
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Astăzi, încep prin a vă transmite, în numele lui Cornel și al meu, salutări din capitala
Mongoliei, Ulaanbaatar, sau Ulan Bator cum îi spunem noi! Suntem victorioși și bucuroși că
am atins obiectivul nostru final! Am bifat ultima țintă de pe lunga listă de orașe din traseu,
care sunt menționate și pe mașina noastră dragă Cămila, pe partea stângă. Pe dreapta, sunt
menționate orașele importante, de trecut pe drumul de întoarcere spre casă.
Sunt atâtea de povestit încât cred că voi începe cu o scurtă introducere în istoria Mongoliei,
pentru a înțelege mai bine acest popor și tradițiile sale.
Mai întâi trebuie spus că pentru mongoli tradițiile și obiceiurile ancestrale sunt foarte
importante. În ciuda turbulențelor istorice, politice și economice care au lovit această țară,
nu multe s-au schimbat de-a lungul timpului până astăzi. Viața simplă și aspră a nomazilor
este aceeași ca și pe vremea lui Genghis Khan. În mod ironic, dacă azi ar mai exista imperiul
lui Genghis Khan, noi nu am fi avut nevoie de vize în expediția asta de-a lungul și de-a latul
Asiei Centrale, pe Drumul Mătăsii. Drăguț, nu?
Dar, să revenim la realitate. Din ceea ce mi-ați scris câțiva dintre voi, constat că sunt câteva
întrebări comune ce ne sunt adresate și care presupun răspunsuri mai clare. De ce am ales
Mongolia? Unde e Mongolia? Ce e de văzut acolo? Merită expediția asta?
Iată răspunsurile noastre pe scurt. Istoricii ne vorbesc despre unul dintre cele mai mari imperii
din lume, cel al lui Genghis Khan, și despre cea mai vastă rețea de comerț a timpurilor demult

177

apuse, Drumul Mătăsii. Arheologii ne povestesc
despre cele mai mari și mai variate depozite de fosile
de dinozauri din lume. Geografii și naturaliștii
ne atrag atenția asupra unor adevărate minuni
ale naturii, de la frumusețea deșertului Gobi la
impunătorii munți Altai, parte a lanțului Himalaya.
Antropologii ne prezintă tradițiile budiste de
sorginte tibetană și diversitatea culturală.
Toate acestea au fost argumente care au cântărit
mult în favoarea călătoriei noastre. Și toate laolaltă
ne incită acum să descoperim și cele câteva puține
orașe din Mongolia în care se poate spune că a
penetrat civilizația modernă, de tip occidental.
Conștientizăm acum privilegiul deosebit de a vedea
cu ochii noștri aceste ținuturi, de a trăi experiențe
culturale locale, de a cunoaște acești oameni și
tradițiile lor, pentru că astfel putem suprapune
realități peste percepții anterioare, nu întotdeauna
adevărate sau corecte, culese din cărți și din alte
diverse surse de informare. Este, dacă vreți, o formă
de a fugi de o ignoranță conștientizată la timp.
Acestea sunt doar câteva dintre argumentele
noastre care ne-au susținut decizia de a călători
până în Mongolia și înapoi, demers care pare
oarecum temerar și ușor nebunesc. În plus, neam dorit să facem o întoarcere în timp, spre Evul
Mediu asiatic. Și, peste toate acestea, s-a suprapus
spiritul nostru insațiabil de aventură.
În Mongolia nu există drumuri, cu câteva mici
excepții. Aici există doar direcții, așa că off roaderii
din noi se vor simți ca acasă. Asta până când
modernitatea, respectiv asfaltarea principalelor căi
de transport ale Mongoliei, va deveni o realitate.
Teritoriul de azi al Mongoliei, și mult mai mult
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decât atât, a fost condus din vechime de mai
multe „imperii” de nomazi, vestiții huni.
În anul 1206, Genghis Khan a fost primul
lider în stare să unească și să construiască,
din triburile dispersate de mongoli nomazi,
o forță de oțel, devastatoare pentru alte
popoare. Geniul său militar a creat ceea
ce vă spuneam că este cunoscut ca fiind
cel mai mare imperiu din istoria lumii,
Imperiul Mongol. De aceea Genghis Khan
este atât de respectat și de venerat astăzi
ca fondator al națiunii mongole. El a fost
cel care a aplicat pentru prima dată arma
războiului psihologic. Teroarea sădită de
hoardele hune în atac era imensă, prin
costumația de război folosită și urletele
sălbatice de atac, care se auzeau de pe
caii mongoli, mânați în mare viteză.
Genghis Khan a fost și un administrator
de excepție, deși se spune că era analfabet,
reformând sistemul administrativ intern al
imperiului, încurajând cultura, comerțul și
meșteșugurile.
Apoi, un lung șir de Khani, începând cu
fiul lui Genghis, nepoți și alți urmași au dus
mai departe și au consolidat imperiul de-a
lungul timpului. Așa a ajuns ca Imperiul
Hunilor să acopere vaste teritorii, de la
ceea ce este azi India sau China și până la
Orientul Mijlociu, Damasc sau Bosfor.
Trebuie să menționăm și pe temutul
Temur (Timur), pe care l-am pomenit la
Samarqand. El a fost un alt mare Khan al
hunilor, care a mutat capitala imperiului
la Samarqand, aproape de locurile unde
s-a născut. A construit minunile văzute și
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descrise deja mai înainte, pe când am vizitat acele locuri, cu cei mai mari constructori și
meșteri aduși din India, din Damasc sau de aiurea, de acolo de unde erau cucerite noi teritorii.
La sfârșit de secol XVII, teritoriul Mongoliei de astăzi a fost încorporat în zona condusă
de dinastia Qing (China), până la colapsul acestei dinastii, în 1911. Atunci, Mongolia și-a
declarat independența. Din 1924, Mongolia cade sub puternica influență a Sovietelor și este
declarată Republică Populară Mongolă. Aceasta urmează strict modelul sovietic, până la
Revoluția din 1990. De atunci, s-a adoptat un sistem multi-partinic, o nouă constituție, în
1992, și s-a trecut la o economie liberă, de piață.
Ulaanbaatar, capitala Mongoliei moderne, ne-a surprins în mod plăcut. A fost o revelație
pentru noi, care am venit cam intoxicați de acasă, de pe forumuri, cum că în Mongolia
mâncarea e rară și puțin apetisantă, combustibil ioc, oamenii sunt sălbatici și neprimitori.
Evul mediu păstrat înghețat până în ziua de azi. EROARE!!! Generalizarea situației este
contraproductivă.
Fraților, lumea se mișcă și evoluează cu viteză în jurul nostru. Doar că noi nu prea suntem
atenți la ceea ce se întâmplă peste tot în lume, din dezinteres sau ignoranță. Nu știu ce ne
face să credem că noi românii avem dreptul la civilizație modernă și alții nu prea. Mongolii
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sunt cu siguranță mult în urma standardelor
civilizației moderne, însă se mișcă bine și
repede în direcția corectă, din câte vedem
noi.
Trebuie să distingem între cele câteva orașe
moderne, cu aspect decent și aflate în plină
dezvoltare, și zona rurală, unde încă nici nu
există drumuri, fără să mai vorbesc de alte
facilități, cum ar fi apa, energia, internetul
etc. Acolo e Evul Mediu. Voi vorbi într-o
altă postare despre aceste lucruri, pentru
că mâine vom pleca spre zone pur rurale
și sălbatice din Gobi și Altai. Acum vă voi
povesti puțin despre Ulaanbaatar, în direct,
de la fața locului.
E un oraș luuung și are doar două-trei
bulevarde aglomerate, paralele pe direcția
est-vest. Nu este un oraș lat, întrucât se află
într-o vale, între munți nu prea înalți, la
aproximativ 1.300 de metri altitudine.
Ce se remarcă încă de la început sunt clădirile
de tip sovietic, din perioada comunistă, și
noile turnuri modern, ce răsar la tot pasul.
Nu poți să nu observi că există o multitudine
de shopping mall-uri. Zeci de magazine sunt
deschise non-stop, de ajungi să te întrebi
dacă sunt atâția cumpărători aici care să
le justifice existența. Trebuie să amintesc
că toată populația din Ulaanbaatar este de
aproximativ 1,4 milioane de suflete, potrivit
unor statistici din 2013, adică aproape
jumătate din populația țării.
Oamenii de pe străzile astea animate sunt
în majoritate tineri, care arată chiar bine și
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modern, care au telefoane mobile de ultimă
oră și tot felul de gadget-uri la modă, așa
cum vezi în orice mare capitală mondială.
Aici net-ul este la ordinea zilei, e o prezență
vie. Am văzut și autobuze cu free Wi-Fi. Voi
ați văzut așa ceva în București?
Am vizitat piața centrală, dominată de un
mausoleu dedicat lui Genghis Khan, cu o
imensă statuie în centru, străjuită de doi
călăreți, soldați huni. Monumentul este
impresionant, dar și mai impresionant
aici este cultul înaintașilor, al fondatorului
Imperiului Mongol, mărețul Genghis Khan.
Vom constata acest aspect și pe parcursul
periplului nostru prin oraș. În piața centrală
mai vedem clădirea Bursei Mongole,
declarată ca fiind cea mai mică bursă din
lume, un teatru roz, construit de sovietici,
un muzeu măreț și multă lume. În fața
mausoleului lui Genghis Khan se perindă
nuntași, pentru că aici se fac fotografiile de
nuntă, cam ca la noi, în București, la Arcul
de Triumf sau Piața Constituției. Prin fața
ochilor noștri se perindă mirese drăguțe
și nuntași în costume tradiționale foarte
colorate și frumoase. Totul îmi amintește de
piața Tienanmen din Beijing, și poate că nu
întâmplător.
Bărbații poartă tradițional niște cizme de
călărie, dichisit ornate cu broderie, pălării și
kimonouri colorate. Femeile sunt învăluite în
kimonouri aprins colorate, iar pe cap, unele
dintre ele poartă niște pălării stranii.
Sper că nu ați uitat că noi ne-am oprit în
Ulaanbaatar și cu un scop practic și absolut
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necesar - trebuie ca eu să iau viza Rusiei pentru drumul de întoarcere, care va fi aproape tot
prin această țară. Am căutat și am găsit ușor consulatul Rusiei. Toate ambasadele importante
sunt aliniate pe bulevardul principal. Am solicitat viza și, cu plăcută surprindere, am primit
promisiunea că mâine, 25 august, o voi avea. Că doar nu voi rămâne pe aici!
Prin urmare, astăzi avem timp suficient să ieșim din oraș, vreo cincizeci de kilometri, și să
vizităm un renumit monument impresionant, statuia uriașă a lui Genghis Khan, călare pe
calul său! Statuia asta a fost construită, se spune, pe locul unde Genghis a găsit faimosul
său bici magic. Tradiția mongolă spune că dacă un bărbat luptător găsește un bici, acela este
norocul suprem al vieții lui. Locul devine sacru. Statuia asta are peste patruzeci de metri
înălțime, cu tot cu impozantul ei soclu. Se vede de la mare distanță, căci inoxul lustruit din
care este construită strălucește de-ți ia ochii. Aparatele foto dau erori de focalizare din cauza
asta.
Suntem impresionați de imensa statuie care, zice-se, este cel mai mare monument ecvestru
din lume. O vizităm și în interior. Înăuntru este expusă o uriașă cizmă de călăreț mongol,
tradițională, din piele. Vizităm un muzeu al artefactelor, din epoca bronzului, găsite prin
aceste teritorii. Aici vedem bijuterii frumoase, vârfuri de săgeți, armament, harnașament,
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totul din vremuri de mult apuse.
Apoi, avem parte de o surpriză, putem urca pe coama calului lui Genghis și o facem cu un lift
interior. De sus, panorama e magnifică. Stepă cât vezi cu ochii, iurte sau GER cum li se mai
spune aici, turme de animale. Mongolia așa cum e ea.
Coborâm și aruncăm o ultimă privire spre monument. Vă spuneam, e impresionant cultul
înaintașului nației mongole și modul în care el este cinstit.
Pe drumul de întoarcere dăm peste un crescător de acvile și bufnițe de vânătoare. Mongolii
de azi, dar și înaintașii lor, hunii, practicau și mai practică încă vânătoarea cu păsări de pradă.
Acvile uriașe și bufnițe mari stau gata să atace la ordinul stăpânului, fiind foarte bine dresate.
Mă încumet să țin pe mână temutele păsări, senzația fiind de putere uriașă și de strângere
mortală de gheare. Acvilele astea atacă și lupi, nu se joacă. Oricum, frumoase păsări! Iar
bufnițele uriașe de vânătoare mă captivează cu totul, căci sunt frumoase cum nu știam că pot
fi aceste păsări.
Ajungem înapoi în orașul aglomerat. Explicația aglomerației o primesc în trafic, de la șoferi
curioși care văd Cămila ca fiind străină locului. Curând, la 1 septembrie, începe școala în
Mongolia și lumea se pregătește acum, pe ultima sută.
Luăm masa la un irish pub, care se numește contradictoriu The Great Khan!!! Ce o avea Khanul
cu Irlanda nu știu, dar ăsta a fost probabil nivelul maxim de inspirație al proprietarului. Papa
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bun, am luat un mix de mâncare tradițional mongolă - dumplings mari și mici cu carne
de vită, plăcinte cu carne de vită, friptură de carne de vită și salată de varză. Nu știu cât de
tradiționale sunt astea, că nu îmi imaginez nomazii mongoli mâncând doar vită, când ei cresc
preponderent cai, oi, capre, iaci și puține vite. Plus cămile! Așa că bănuiesc că suntem doar
încă niște turiști-victime al pub-ului.
Pe seară, suntem din nou în hotel unde îmi exersez talentul ca să postez câteva rânduri
pentru voi, apoi voi stinge lumina. Ulaanbaatar a fost o surpriză plăcută, care mi-a învins
preconcepțiile negative. Gândurile mele sunt încă încinse de noutatea și diversitatea locului.
Încerc să le pun în ordine ca să pot adormi, dar nu e ușor.
Mâine plecăm spre deșertul Gobi, pe care îl vom traversa prin nord spre vestul Mongoliei,
unde vom da de munții Altai. Acolo vom trece granița în Rusia. Traversarea va dura probabil
vreo cinci zile, în care sigur nu vom avea net, sau cine știe, cu progresul ăsta, poate găsim vreo
iurtă dotată. Rămâne să ne urmăriți pe „unde suntem” cu Delorme, măcar să vedeți și voi cât
de nebuni suntem, dacă nu ați observat asta până acum.
Pe curând!
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Fascinanta Mongolia.
Deșertul Gobi
25 - 27 August
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Mă declar total plăcut surprins și fascinat de Mongolia. Nu doar eu, ci toți cei cu care, călători
ca și noi, am împărtășit impresii despre această țară. Este o parte a lumii care se dovedește a fi
nu doar exotică, dar și stranie, mistică și neatinsă de civilizația modernă. Este parcă înghețată
în timp. Are o populație majoritar formată din familii rurale, care nu doar că ocupă acest
spațiu geografic, ci supraviețuiesc în cel mai ostil mediu posibil. Mongolia este, într-adevăr,
un teritoriu istoric nealterat de modernitate și de toate relele ei. Nu pot să nu mă felicit încă
o dată pentru decizia de a călători în această zonă.
Am plecat din Ulaanbaatar spre Gobi imediat ce am luat viza rusă pentru întoarcere, încă în
cursul dimineții. Avem în față un drum lung și greu. Privind harta Mongoliei se observă cu
ușurință imensitatea teritoriului în care nu există drumuri, sau dacă există, ele sunt doar niște
piste cu urme de mașini prin deșert. Cel puțin așa credeam noi la început.
O statistică interesantă ne arată că Olanda încape teritorial în Mongolia de aproximativ
treizeci și șapte de ori. Însă sistemul rutier al Mongoliei încape în cel olandez de circa șaizeci
și șapte de ori. Cred că asta spune totul despre drumurile Mongoliei.
Am aflat cu interes, dar și surprinși neplăcut, că Mongolia modernă are un plan pe douăzeci
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de ani de a asfalta principalele drumuri de la est la vest și de la nord la sud. Totul, între Rusia
și China, singurii vecini între care este strânsă această țară. Ceea ce aveam să constatăm că
se și întâmplă în teren, în realitate. De ce neplăcut surprinși? Nu din răutate, ci din regretul
că odată cu drumul modern, care permite accesul la lumea contemporană, aici vor ajunge și
toate relele asociate civilizației și turismului, care vor viola această capsulă a timpului și îi vor
cauza dispariția. De aceea, ne bucurăm încă o dată că am decis această expediție acum, cât
încă totul aici e nemișcat în timp, și nu mai târziu.
În teren, constatăm că sunt deja terminate porțiuni întregi de drum asfaltat spre vest. Nu
sunt multe, iar între ele este doar deșert pietros. Da, vorbim despre deșertul Gobi pe care noi
îl străbatem de la est la vest, prin partea sa de nord. Este o imensitate de piatră mărunțită de
vreme și vremuri, permafrost, mărginită pe alocuri de înălțimi ascuțite de munți vechi tociți.
Ne uităm uimiți la ei, căci sunt compuși din rocă ce se vede crăpată mărunt de alternanța frigcăldură, toate extreme, de la -35 la + 45 de grade Celsius, în medie. Așa că deșertul pe care îl
traversăm acum e doar o suprafață plată uriașă, formată din pietricele mai mari sau mai mici,
ieșite parcă proaspăt de la un concasor, perfect nivelate de vânt. A construi aici un drum nu
poate fi greu, căci mama natură a făcut deja pregătirea terenului.
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Alergăm pe pista din deșert cu 60-80
kilometri pe oră. Nu sunt gropi mari, întrucât
fiecare șofer care trece pe aici încearcă să
găsească calea cea mai netedă, așa încât ne
trezim cu zeci de piste care se întretaie în fața
noastră, lăsându-ne să o alegem pe cea care ni
se pare destul de bună pentru noi. O decizie
care trebuie luată de zeci de ori, în fiecare
minut al călătoriei, și care ne ține permanent
în alertă. Am învățat și că, în funcție de
culoarea pietrelor de pe drum, putem să dăm
de porțiuni cu niște mici valuri în teren, dese,
din treizeci în treizeci de centimetri, care
te zgâlțâie de îți tremură dinții în gură, iar
mașina se desface literalmente. La propriu.
Trebuie să alegem o viteză adecvată, pentru
a încerca compromisul, adică nici să rupem
mașina, nici să ieșim de aici fără dinți. Și mai
trebuie să evităm geamurile deschise, pentru
că ne umplem de un praf gros și înecăcios.
Orice am încercat, nu am scăpat însă de
toate astea, care, până la urmă, fac parte din
farmecul Mongoliei.
Găsim asfalt de la Ulaanbaatar la
Bayankhongor, adică peste patru sute de
kilometri. Citeam acasă, pe forumuri, că
după o rază de două sute de kilometri în jurul
capitalei mai poți găsi asfalt. Nu este așa.
Acum rulăm prin deșert fără asfalt, până
lângă Altay City, în Nordul deșertului Gobi.
Dezolant peisaj. Peisaj? Dacă „nimic” de jur
împrejur se cheamă peisaj, atunci da... Cât
vezi cu ochii, nimic-nimic. Piatră și tufe de
spini uscate, fără alte repere. Tot acest deșert/
stepă se află la o altitudine între 1.400 și
1.700 de metri. Uneori, deșertul e o stepă cu
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ceva ierburi verzi, unde încercăm să numărăm
turmele de animale. Este imposibil. Sunt sute, mii
de animale, pentru că mongolii sunt un popor
nomad, crescător de animale. Trăiesc în iurte și
le mută doar când vremea se schimbă, sezonier.
O iurtă este de fapt stână și casă în același timp.
Mă surprinde însă că iurta nu are anexe, o curte
de înnoptat pentru animale, strungă sau chiar
un wc rudimentar. Vedem doar câte o iurtă
singuratică, albă, în imensitatea uscată.
Am vizitat și noi o iurtă din asta, evident din
curiozitate. Era curată dar mirosind a kumaz, cu
mobilier de casă de țară și cu paturi pe laturi, cu
sobă în mijloc și o ladă de „combustibil”.
Oamenii ăștia se încălzesc la foc de balegă uscată
de cămilă, singurul combustibil disponibil
aici. Vedem cosmetice feminine înșirate pe
mobilă, covoare ce căptușesc pereții, un frigider,
constatăm că există o singură ușă în față și cam
asta e.
Unele au adoptat totuși tehnologia modernă,
așa că vedem și iurte cu panouri solare și antene
parabolice. Vă spuneam eu că nu m-ar mira să
găsim și Wi-Fi prin iurte.
Mongolii sunt primitori și au un puternic simț
al comunității. Primim o cupă de ceai sărat
cu lapte de iapă. Suportabil, dar ciudat. Niște
copilași simpatici, cu muci la nas, sunt înșirați
pe pat și se uită la noi ca la avioane. Noi zicem
că ei sunt ciudați, ei zic probabil invers. Asta e
lumea aici, la mongoloizi noi suntem ciudații! Le
dăm cu drag bomboane și jucării. Ochii lor arată
fericire, deși vă spuneam că mongolii sunt greu
de „citit”, datorită ochilor mici și fețelor aprige.
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În zonele cele mai verzi ale stepei imense, bogată în pășuni, sunt sute de turme de vaci. Mai
încolo, turme de oi și capre. Când vegetația devine săracă, vedem iaci și apoi turme de cămile.
Mii de cămile, surori cu Cămila noastră, însă cu câte două cocoașe.
Cămila Bactriană cu două cocoașe este indigenă în Mongolia și este o emblemă a țării. Există
aici un festival anual numit „Festivalul celor o mie de cămile”, care încearcă să promoveze și
să protejeze cămila cu două cocoașe, a cărei populație este în declin puternic în ultimele două
decenii. Cămilele astea sunt nu numai frumușele, dar și curioase și inteligente, privindune interesate când încercam să trecem aproape de ele. Nu știu pentru ce le cresc mongolii,
poate pentru lână, pentru că am văzut pulovere din lână de cămilă în magazine, poate pentru
carne, întrucât am auzit că se și mănâncă, mai ales cocoașele, dar noi nu am găsit așa ceva să
testăm. Și iacii sunt crescuți pentru lână și carne și sunt animale foarte simpatice, lânoase,
venite parcă direct din epoca de gheață. Da, aici, în iarnă este încă „ice age”. Terenul este un
permafrost puternic, care face, de exemplu, ca stâlpii de curent, din lemn, din sate să nu fie
prinși direct în pământ, ci pe piloni de beton. Permafrostul i-ar zdrobi pur și simplu iarna.
Iar acum vă voi povesti despre o nouă surpriză trăită de noi aici. În mijlocul deșertului, într-o
furtună puternică de praf, cu vânt violent, vedem o mașină roșie în depărtare, care se apropie.
Nu o să credeți, dar erau din nou clujenii noștri, în Logan. După mii de kilometri parcurși pe
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alte meleaguri, pe un track exact invers decât al nostru, oamenii ăștia au ajuns și ei în Gobi,
iar întâmplarea a făcut să ne întâlnim din nou, aici. Aveau mașina lovită ușor în spate de un
rus neatent. Bucurie mare, abordăm steagul național, bem o pălincă, facem poze, dar furtuna
ne omoară, avem drumuri lungi în față fiecare dintre noi, așa că ne despărțim cu urări de bine
și succes.
Întâlnim pe contrasens încă o mulțime de participanți la Mongol Rally care merg la Ulan
Ude, în Rusia, prin Mongolia. Întârziați rău, ei nu vor prinde ultimul finish oficial, care este
programat în 28 august.
Vântul ăsta are și partea sa pozitivă în deșert. Din când în când, vântul curăță terenul și de
sub praf ies la iveală rămășițe de schelete, fosile de dinozauri. S-au descoperit foarte multe
schelete întregi aici și ouă de dinozauri. Este cel mai mare și bogat bazin de fosile de dinozauri
din lume așa că, cu puțin noroc, poate găsim și noi ceva. Imaginația ne lucrează, dar în afară
de niște capete scheletice de oaie și coarne de capră, nimic!
Două nopți am înnoptat în imensitatea pustiului. Singuri în pustie, departe de orice și de
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oricine. Am adoptat soluția de a ne cățăra pe înălțimi și de a campa fix pe vârfuri. O tehnică
străveche, menită a controla ușor ceea ce se întâmplă în jurul tău și de a scăpa de țânțari.
Nu s-a întâmplat nimic deosebit, în afară de faptul că întotdeauna a apărut lângă noi câte
un mongol pe motoretă, cu binoclul la gât, curios să vadă ce facem pe acolo. Cerul este
aici o mare cu miliarde de stele, iar luna stă să se împlinească. Noi încercăm să spargem
liniștea ce ne cuprinde. Este dureroasă pentru urechi liniștea asta. Undeva, în zare, vedem
câte o luminiță în deșert și ne întrebăm de la ce o fi. Ciugulim câte ceva din frigiderul nostru
generos, bem o pălincă și câte-o bere, admirăm pustiul și... la somn. Unii mai slabi de înger
ar fi fost probabil alertați de sunetele nopții și nu ar fi prea dormit. Noi însă ne-am abandonat
viselor fără nici o problemă. Trebuie să ne odihnim, pentru că urmează încă o zi cu drumuri
grele, dar cu peisaje impresionante.
Acum simțim într-adevăr că suntem în Mongolia. Cea pe care o știam doar din cercetările
prealabile expediției și de la Discovery. Dar este mult mai frumoasă și mai interesantă de atât.
Este FASCINANTĂ!
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Fascinanta Mongolia.
Munții Altai
28 - 30 August
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Periplul nostru continuă acum prin deșertul Gobi spre munții Altai, din vestul Mongoliei.
Ne deplasăm între Altay City și Darvi, o nouă porțiune de deșert fără drum. Aceleași piste,
aceleași denivelări de scos măselele, același praf înăbușitor, aceeași căldură.
Și peisajul e același, cu platouri uriașe, plate ca o farfurie și mărginite în zare de munți tociți.
Aceeași uscăciune, același vânt turbat. Vedem în continuare iurte rătăcite prin deșert și avem
o stranie senzație de deja-vu. Identificăm și turmele aparținătoare diferitelor iurte, de vaci,
oi, capre sau cămile. Am constatat că nomazii ăștia nu au grijă de turmele lor cam cum am
înțelege noi. Ei folosesc instinctul animalelor de a se întoarce singure acasă seara, unde stau
peste noapte, iar dimineața pleacă singure în cele patru zări după puțină verdeață, la kilometri
distanță de iurte. Când se trezesc și mongolii, aceștia se urcă pe motoretele lor chinezești
și încep să-și caute turmele. Au binocluri și bănănăie pe dealuri și prin deșert în căutarea
turmelor. Le găsesc, le admiră de la distanță, apoi înapoi la iurtă, la parabolică și tv. Nu am
văzut să mulgă oile sau vacile. Știu însă că mulg iepele, pentru kumaz.
Am gustat din „brânza” mongolă. Este ceva oribil, vă asigur. Bucăți tari ca pietrele de ceva
substanță maro, fără gust, fără formă. Îți rupi dinții în ea. Chiar nu știu ce valoare are brânza
asta pentru mongoli, dacă chiar le place. Pentru mine e doar o curiozitate, nu un aliment.
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Noroc că nu produc multă brânză din asta, spre binele omenirii.
Am dat din nou de asfalt în deșert, la Darvi. De aici alergăm pe un asfalt perfect până la
Khovd, un șel pe malul lacului Khar Us Nuur. Numele astea mongole mă omoară. Pe partea
stângă a șoselei vedem deja Altaiul, rulăm paralel cu șirul semeț de munți. În rest, aceeași
întindere fără margini, aceleași iurte și turme. De multe ori trecem peste râuri secate complet,
arareori peste firișoare de apă ce curg din munte. Am oprit lângă unul să ne răcorim. Apa
e rece ca gheața, în contrast cu căldura de afară, care variază între 25 și 33 grade, dar ne
bucurăm să ne înmuiem puțin pieile prăfuite și tăbăcite de zdrăngăneală.
Între Khovd și Lacul Tolbo avem o nouă porțiune fără asfalt, ultima importantă înainte de
Rusia. Platoul pe care rulăm e din nou imens, fără margini, la o altitudine apreciabilă de
aproximativ 1.500 de metri. Am avut o porțiune în care ne-am aflat la peste 2.000 de metri,
surprinzător, căci nu ai zice că poți avea un deșert imens la asemenea înălțime. Dar începem
să întrezărim și creste de munți cu zăpadă, iar asta este, în sine, răcoritor. Altaiul este un
masiv în care întâlnești frecvent vârfuri de peste 3.000 de metri și multe de peste 4.000 de
metri. Toate sunt sub zăpadă, chiar acum în august. Îmi imaginez iernile de aici, înghețate și
vântoase.
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Surpriza zilei a venit pe neașteptate, ca orice
surpriză. Dăm de un râu serios, tumultuos,
pe care trebuie să îl traversăm. Vedem alte
mașini care așteaptă să fie remorcate de
tractoarele prezente în zonă, ca să încaseze
niște bănuți de la cei ce doresc să treacă
râul. Noi decidem repede - Cămila noastră
va traversa râul fără ajutor, ea este și tractor,
iar la nevoie și submarin. Așa că ne alegem
trasa, intrăm și, fără să plutim, cu apa
peste roțile noastre de 35’, încet, încet, dar
hotărât, fără să facem val frontal, trecem fără
probleme. Experiența noastră din offroad
ne ajută mereu. Mongolii de pe margine ne
fac semne de apreciere și aplaudă. Probabil
că puține 4x4 trec râul ăsta fără remorcare,
fapt cam neverosimil pentru un privitor de
pe mal. Ce nu înțeleg eu este cum trec pe
aici autoturismele micuțe. Ar avea apă până
sus la geamuri. Cât despre prietenii noștri
de la Mongol Rally, nu știu ce să mai zic.
Mă gândesc că poate își urcă mașinile în
camioane de ocazie și așa trec. Altfel, e cam
nașpa, ca să nu zic imposibil.
Continuăm, până spre seară, să rulăm fără
drum, dar pe direcția bună. Apoi dăm de un
nou vad de râu, ceva mai mic. Îl trecem de
data asta rapid, apoi decidem să înnoptăm pe
malul lui cu verdeață îmbietoare. Are pe mal
ceva tufe și pajiste frumoasă. Apa e cristalină
și rece și începem să ne simțim mai ca pe
un mal de râu de acasă. Am putea face și un
foc, dar ne e lene să adunăm vreascuri, căci
suntem rupți de oboseală. E seară și este o
liniște minunată, iar noi bem o bere tihnită.
Soarele apune după munți, vacile din jur
mugesc a jale când, de nicăieri, vedem prin
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preajmă o mașină mică din Mongol Rally. Caută vadul printre boschete, îl ratează și trec
aiurea prin râu. Cam smuciți și repeziți băieții ăștia, din câte vedem. Apoi se pierd o vreme
în tufișuri și nu mai auzim decât gemetele motorului turat la maxim. În scurt timp, apare
de peste râu unul din ei. Este membrul unei echipe de doi tineri spanioli din Catalonia,
călătorind într-un Seat. Au înțepenit nătâng mașina în nisipul de pe malul râului și ne roagă
pentru ajutor.
Desigur, îi scoatem de acolo și îi sfătuim să stea cu noi peste noapte, pentru că e târziu și
pustiul e prea mare pentru ei. Acceptă cu plăcere, fiind oricum cam rătăciți, dezorientați și
cam speriați.
Pe când au scos și ei scăunele lor și ne-am pus pe taclale în jurul unor beri, vedem prin vad
alte două mașini Mongol Rally. Trece una cu grijă, a doua vine în trombă și se blochează
în apă. Ne solicită și ei ajutorul. Erau două mașini cu cinci englezi din Londra și Oxford.
Studenți fără griji și fără teamă. Complet haotici, cu un Nissan Micra și un nu mai știu ce
tigaie. Neștiind cum se abordează un vad, au băgat apă în motor. Noi i-am remorcat amabili
și înțelegători cu Cămila până la tabăra noastră, așa că acum suntem patru mașini și nouă
oameni în tabără. O să fie o seară deosebită, pe care chiar ne-o doream. De mașina înecată ne
vom ocupa de dimineață, Cornel promițând ajutorul.
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Băieții ăștia toți nici nu realizează în ce s-au băgat cu călătoria spre Mongolia. Mai au în
față mii de kilometri grei, fără drum și cu traversări de ape. Ei speră să fie la Ulaanbaatar în
două trei zile. Le spunem că poate nici în cinci, șase zile nu vor ajunge acolo, însă ne privesc
neîncrezători. Vor vedea ei și singuri, însă noi le dăm sfaturi bune, valabile și verificate deja.
Punem niște pălincă la bătaie, ei scot o vodcă și niște gin. Combinație mortală, dar e veselie
și nu ne pasă. Tinerii ăștia sunt atât de nostimi în naivitatea lor. Aceasta este frumusețea unei
expediții la vârsta studenției, nu vezi părțile grele și urâte. Totul e aventură și dinamism. Totul
este acceptabil.
S-a lăsat seara. Englezii își fierb niște paste cu sos, după ce și-au pus la uscat toate cele din
mașina inundată. Spaniolii nu prea au nimic de ronțăit, așa că le încălzesc eu niște ciorbă
de burtă din „rezerva federală”. Cine știe dacă le place, însă înfulecă hămesiți. Englezii sunt
studenți la biologie, la limbi străine (engleză-spaniolă), unul la fizică. Băieți deștepți, de
Oxford.
Studentul de la fizică nu încetează să ridice în slăvi studenții de la matematică, pe care o
consideră regina științelor, deasupra tuturor. Fizica este, după opinia sa, doar un efect practic
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al matematicii teoretice. Am filozofat puțin pe tema asta,
eu provocându-i la dialog și schimburi de idei.
Se fac corturile, doar spaniolii dormind pe scaune în
mașina cu steag de pirați arborat pe capotă. Au un
telefon la care se uită la filme, cuplând și sistemul audio
al mașinii. Zic că e home cinema. Funny, ce mai!
Se lasă liniștea peste tot și toate. Luna ne veghează și doar
câte o vacă nebună se mai aude în deșert.
Dimineață dăm deșteptarea pe la opt. Toți mișună pe lângă
mașini, aranjează sau usucă lucruri, de la traversarea de
ieri. Trebuie însă pornită mașina englezilor, care nu vrea și
nu vrea. Cornel demontează computerul mașinii. E plasat
foarte jos și gâlgâie de apă, înecat. Îl suflăm, îl uscăm și
mașina pornește ca prin minune. Cornel primește toate
aprecierile din lume, toți sunt uimiți de măiestria sa
tehnică. Este declarat cel mai util om din lume, întâlnit
la momentul potrivit. Ce noroc pe oamenii ăștia să ne
întâlnească fix aici, la râu, unde au rămas blocați în ape.
Au și tinerii aventurieri probabil un Dumnezeu al lor,
care îi iubește.
Se strâng lucrurile, se pun oameni și mașini în mișcare.
Noi vom pleca mai târziu, deci nu avem grabă. Îi trecem
din nou râul pe noii noștri prieteni, unul câte unul,
remorcați de Cămilă. Gata, sunt la drum. Ne simțim bine
că am putut ajuta ca tinerii ăștia să-și împlinească un vis.
Să aibă drum bun!
Noi ne punem în mișcare spre Altai, deși cred că putem
spune că suntem în Altai deja. Nu există o delimitare clară,
dar vedem munții și chiar începem să rulăm aproape de
ei. Munți înalți, maiestuoși, cu zăpadă pe creste, seci și
fără vegetație.
Când totul devenise cam plictisitor și anost, surpriză!
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În mijlocul unui platou imens, drept ca în
palmă, vedem în zare o siluetă de călăreț.
Apropiindu-se, vedem că are o acvilă uriașă
pe mână. Da! Avem șansa unică de a întâlni
unul dintre vestiții vânători cu acvilă din Altai.
Auzisem de ei și îi văzusem la tv, dar acum e
momentul adevărului. Ne apropiem de el.
Este un mongol, aici ei spun cu mândrie că
sunt kazahi, din motive obiectiv istorice, care
poartă mândru pe mână o acvilă uriașă, cu
căciuliță specială peste ochi. Este o frumoasă
acvilă de vânătoare. Cu ea se vânează mai ales
lupi, marmote sau vulpi, pentru blană. Omul
are o figură arsă de soare, dură, sălbatică,
însă ne zâmbește. Descalecă de pe micul său
căluț mongol și se pune pe vorbă cu Cornel,
într-o rusă aproximativă. Îi dăm țigări ca să-i
dezlegăm limba. Facem fotografii și filmez
câteva cadre. Sunt uimit de frumusețea păsării
de pradă, ea mi-a captivat atenția. Omul
spune că o hrănește doar cu cărniță din cea
mai bună, o îngrijește ca pe propriul copil.
Pentru el acvila asta e toată averea sa. Acvilele
de vânătoare se îmblânzesc și se dresează de
tinere, apoi rămân fidele stăpânului pe viață.
Nu-mi pot lua ochii de la acest om și acvila
sa. Sunt impresionat că l-am întâlnit, o figură
inedită și foarte rară în acest secol 21. Este ca
un tablou tot ceea ce văd.
Știu că mongolii au și un festival anual al
Acvilei de Aur. Atunci, cei mai iscusiți vânători
cu cele mai frumoase acvile, gătiți în frumoase
costume populare, se întrec pentru supremație
în vânătoare. Ar fi fost o splendoare să vedem
așa ceva live, însă nu s-a potrivit acum.
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Ne despărțim cu greu, iar omul nostru se pierde în zare prin praf, pe calul său micuț, cu acvila
cuminte pe mâna dreaptă. O imagine de-a dreptul de poveste.
Noi ajungem în dreptul lacului Tolbo, de unde avem, din nou, asfalt. Turmele sunt aici
majoritar de iaci. Lacul pare format din zăpada topită, între munți, apa îi este de un albastru
frumos și are maluri pietroase, chiar stâncoase. Eu am venit pregătit și pentru un pescuit, însă
nu văd aici oportunitatea sau locul potrivit. Nu simt peștele.
Cu ochii spre munți, pe asfaltul perfect, apropo, cred că tot asfaltul e făcut cu sprijin chinez
și coreean sau chiar de către chinezi și coreeni, întrucât am văzut steagurile lor pe la șantiere,
ajungem la ținta noastră de azi, orășelul Ulgii, aflat la câteva zeci de kilometri de granița cu
Rusia. Aici vom aștepta ziua de duminică, 30 august, când viza rusă intră în vigoare și putem
trece frontiera. Apoi, prin Siberia, ne vom urma traseul de la început stabilit, prin Novosibirsk,
Kazan, Moscova, apoi în Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria și... Românica! Sperăm
să ajungem acasă până prin 10 septembrie, dacă totul decurge conform planului. Nu ne mai
facem probleme acum, pentru că suntem în siguranța civilizației.
Vizităm orășelul ăsta mic, socializăm cu localnicii, ne recuperăm energiile. Vizităm câteva
magazine și pitoreasca piață locală, de unde mai facem cumpărături de suveniruri. O relaxare
meritată.
Pe parcurs, vă voi mai ține la curent cu ceea ce facem, pe unde ne aflăm și ceea ce admirăm,
căci momentele interesante nu s-au terminat, sunt sigur. Totuși, mai avem în jur de zece
mii de kilometri de parcurs, așa că surprizele pot apărea la fiecare pas pe acest lung drum al
întoarcerii acasă. Cu voi alături însă ne este mult mai ușor.
Pe curând!
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Apus de toamnă în Siberia
31 August - 3 Septembrie

210

Voi începe prin a vă povesti despre ce ne-a supărat, înainte de ieșirea din Mongolia. În orășelul
în care am înnoptat, Ulgii, am aflat de la localnici un lucru foarte neplăcut. Dorul de weekend relaxat al vameșilor mongoli ne va bloca inutil încă o zi la ieșirea din Mongolia, întrucât
la sfârșit de săptămână nu se lucrează în vama asta. Așa că, bănuind că luni va fi măcel, am
decis să ne petrecem ziua de duminica chiar în vamă, să prindem un loc bun la coada ce se
va forma.
Am plecat de dimineață spre vamă. Am reușit performanța să fim primii veniți lângă bariera
șubredă a vămii, nelipsită oriunde în Asia Centrală - poliție, vamă, taxe etc - și am plasat
strategic mașina acolo. Apoi, am găsit un fel de cabană, parcă special ridicată aici pentru
turiști fraieri ca noi. Are o sală de mese cam murdară, unde se servește câte ceva, un ceai, o
cafea, precum și câteva paturi pentru cei care ar înnopta în vamă.
Aici am întâlnit doi motocicliști, un american și un australian, și ei tot fraieri turiști. Erau
într-o tură cam pe unde fuseserăm și noi deja, prin Mongolia, dar venind dinspre estul
extrem, de la Magadan și îndreptându-se spre Pamir. Evident, noi, ca specialiști fiind deacum, am putut să le dăm câteva sfaturi bune. Le desenăm drumuri pe hărți, iar ei se arată
foarte interesați. Cu ei ne-am petrecut toată ziua, făcându-le cunoscute și valorile tradiționale
românești, pălinca și brânza telemea, din care mai aveam un rest.
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Cei doi s-au cunoscut întâmplător, când au
debarcat la Magadan, și au constatat că au
planuri de călătorie oarecum similare, așa
că au decis să meargă împreună prin Asia
Centrală. Au echipament și motociclete
compatibile, prin urmare întâmplarea
întâlnirii lor este una fericită.
Ziua a trecut cu una, cu alta, apoi au început
să apară în vamă TIR-uri rusești, de fapt
cisterne petroliere, care se întorceau după
ce descărcaseră benzina și motorina pe care
au dus-o în Mongolia. Fără comercianții ruși
de combustibili, mongolii ar fi morți. Nu
au resurse de petrol, așa că aprovizionarea
cu combustibili e la mâna rușilor. Șoferii
de TIR ruși sunt personaje interesante, cu
povești multe pe limbă, mai ales după câte
o vodcă. Așa am aflat că noi am scăpat ușor
anul acesta în tranzitarea deșertului Gobi,
întrucât sunt perioade în care aici plouă
diluvian, iar la traversări de râuri apa ajunge
până la jumătatea parbrizelor camioanelor.
În plus, inexistentele drumuri devin reale
iluzii pentru călători.
Seara s-a prelungit și limbile s-au dezlegat
complet, cheia fiind pălinca noastră și vodca
rușilor. Am amețit-o cu pălincă până și pe
mongola ce ne servea, o băbuță simpatică,
care ne-a făcut niște găluște cu carne mortale,
numite „bozi”. Am mâncat cam câte 15 bucăți
fiecare, să plesnim nu alta. Am dormit agitat
din cauza asta.
Dimineață, așa cum ne așteptam, coada de
mașini la vamă era lungă. Peste noapte au tot
venit camioane și autoturisme. Însă, desigur,
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niște maimuțoi kazahi și mongoli nesimțiți și jegoși s-au
plasat cu mașinile în fața noastră, peste rând. Voi înțelegeți
ce ne venea să le facem după o așteptare de o zi, însă ne-am
abținut elegant, căci eram în minoritate. Gândurile sunt însă
libere, așa că le-am urat de toți sfinții lor și de toți șamanii și
ne-am răcorit. Cu una, cu alta, am trecut cele două vămi în
aproximativ două ore și am intrat în Altaiul rusesc.
Platouri imense, de altitudine, alto plano cum ar zice
sud-americanii, străjuite de vârfuri înzăpezite, care ne
impresionează. Nici aici nu e vegetație, așa că nu putem
să uităm că suntem la peste 2.000 de metri înălțime.
Predomină turmele de iaci, pentru că aici este foarte frig
tot timpul anului. În schimb, deasupra noastră, se învârt
mulțime de acvile în căutare de pradă. E amiază și sunt 13
grade. Rulăm bine pe permafrost. Pământul îngheață aici la
mulți metri adâncime iarna, iar vara nu are timp de dezgheț
decât superficial.
Începem ușor, ușor să coborâm munții. Apar primii brazi,
apoi niște zade, apoi foioase. Parcă începem să ne simțim
ca acasă. Eram avizi de umbră de copac pe mal de apă și
sufeream de dor de verde. Asta visam și, pentru că am
fost cuminți, Ăl’ de Sus ne scoate în față un mal frumos,
lângă un râu cu apă de culoare turcoaz, cu copaci generoși
în umbră și iarbă grasă. Oprim, așezăm masa și ne tragem
sufletul. Aflăm de pe hărți că acest râu se cheamă Katun.
Îi vom urma valea pe zeci de kilometri, până va deveni
un râu uriaș, cam cât patru Olturi într-o matcă. Râul ăsta
este faimos aici pentru culoarea sa, drept pentru care s-a
și permanentizat în folclorul local culoarea „turcoaz de
Katun”.
Avem răgazul să conștientizăm că ne aflăm în sfârșit
pe lungul drum spre Românica și știm că ne va cotropi
permanent gândul spre acasă. Dorul de casă e greu de
învins altfel decât prin melancolii ce par stupide la niște
„expediționari neînfricați” ca noi.
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Probabil și viteza noastră de rulaj va crește inconștient. Așa se și întâmplă, nu a durat mult
până ne-am trezit din nou în Siberia. Dar ce Siberie...
Am venit spre Mongolia printr-o Siberie de vară, cu soare și căldurică rezonabilă, de peste 20
de grade ziua și aproximativ 12 grade noaptea. Acum, la întoarcere, ne întâmpină o Siberie
de toamnă, total diferită.
Copacii au prins culoare de rugină, transformând peisajul copleșit de păduri de mesteceni
într-un vis arămiu-auriu, ca într-un pastel reușit de artist. Da, mama natură este mare artistă,
aici, în Siberia.
Miile de kilometri de frumusețe pe care le parcurgem parcă se impregnează în noi întrun mod plăcut. Dar știți și voi că orice plăcere, frumusețe sau bunătate trebuie luată cu
lingurița. Ce e prea mult strică. Noi simțim la fel acum. Ne bucurăm de o mie de kilometri
de frumusețe, apoi de încă o mie de kilometri de frumusețe, apoi încă o mie de... Și, tot așa,
o ținem din Mongolia pe mii de kilometri, prin Siberia, trecând pasager prin Novosibirsk,
Omsk, Celiabinsk, Kazan și îndreptându-ne acum spre Moscova. Am traversat și munții
Urali, imediat după Celiabinsk. Aici am făcut și trecerea din Asia în Europa, oprind o clipă la
monumentul ce marchează locul. Munții Urali mi s-au părut, în zona prin care am traversat
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noi, lini, rotunzi, puțin înalți, împăduriți bogat, dar fără pretenții de măreție. Dar știm că spre
nord ei sunt mai înalți, spre 4.000 de metri, și mai abrupți.
Munții ăștia sunt pavăza naturală a imensității Siberiei față de vestul european. Nici un
dușman al mamei Rusia nu a încercat sau nici măcar nu a cutezat să gândească la traversarea
lor. Fasciștii s-au oprit în fața Moscovei, Napoleon la fel. De la fața locului, pot să confirm că
ăștia au fost oricum puțin nebuni sau inconștienți încercând să supună un teritoriu atât de
vast, cu o natură sălbatică ca cea a Siberiei, cu ierni aspre și mlaștini uriașe, faimoase aici, fără
drumuri și fără speranță. Nebuni de legat care au greșit și au plătit pentru asta! Nu e nici o
surpriză că nimeni nu a reușit, de-a lungul istoriei, să îngenuncheze Rusia.
Ei bine, ca să amintesc pe scurt și lucrurile mai puțin frumoase pe care le-am constatat, trebuie
spus că Celiabinsk este unul dintre cele mai poluate orașe ale Rusiei, și nu numai, având
o puternică industrie siderurgică. Zece Galațiuri siderurgice nu echivalează Celiabinskul
la poluare. Un smog înspăimântător se vede spre apus, peste oraș. Depășim repede zona și
revenim la Siberia cea virgină.
Este seară și avem revelația unui superb apus de toamnă aici, în Siberia. Peste pădurea de
mesteceni tomnateci, soarele roșu stă să cadă spre noapte. Printre norii rari, dar nelipsiți, se
creionează o ireală imagine. De multe ori am văzut natura în ipostaze despre care am spus
că dacă ar fi imortalizate de un artist ar ieși lucrări nereușite, exagerate. Așa era și acum. Nu
pot descrie în cuvinte această frumusețe, nici un maestru pictor nu ar putea să o transpună
pe pânză, însă cu siguranță cele câteva fotografii vă vor permite să visați și voi frumos. Noi
suntem acum încântați și impresionați de acest apus siberian.
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Alergăm spre Moscova, unde ajungem în miez de noapte, ceea ce e convenabil pentru noi,
căci în uriașa viermuială de peste zi, pe vastele șosele moscovite cu câte șase benzi pe sens, nu
aveam nici o șansă să înaintăm prea mult și să facem o pauză în Piața Roșie.
Spun corect că alergăm, având o medie de șaptezeci de kilometri pe oră. Enorm. Încercați
voi să scoateți o medie similară de lung parcurs în Românica. E imposibil, eu am încercat
recorduri din astea în lungile mele drumuri prin țară, cu mașini performante, și nu am reușit.
Așa că, acum, mai încasăm și câte o „amendă”, care se transformă cu puțină bunăvoință într-o
„mică atenție” pentru polițiști. Băieți simpatici, zâmbitori și civilizați, polițiștii ruși sunt
departe de jegoșii hoți kazahi în uniforme puși pe jaf. Altă lume, alți oameni.
Da, planul nostru este să oprim câteva minute în faimoasa Piață Roșie, să surprindem, în
noapte, spiritul Kremlinului și al frumoasei Catedrale Sf. Vasile. Moscova are trei inele
principale de transport , fără de care ar fi blocată permanent. E un trafic infernal, blocaje,
senzație de haos. Ne vom descurca, iar dacă avem ceva deosebit de povestit, cu siguranță o
vom face.
După Moscova, mai avem aproximativ o mie de kilometri până în Lituania, ieșirea noastră
din Rusia. Apoi țările Baltice, Polonia, Slovacia, Ungaria și... ne vom anunța sosirea triumfală
din timp, nu vă faceți griji.
Voi reveni la momentul potrivit.
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Prea lungul drum spre casă
4 - 5 Septembrie
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Am ajuns fără probleme în Piața Roșie, la
Moscova, exact așa cum am planificat, la
miezul nopții. De ce așa? Pentru că ar fi fost
imposibil de abordat centrul acestui oraș în
ziua mare. Traficul aici este infernal. Moscova
este una dintre marile capitale mondiale
în care explozia dezvoltării economice și
sociale a luat-o cu mult înaintea dinamicii
dezvoltărilor urbane de infrastructură.
La miez de noapte însă am ajuns relativ ușor
lângă Kremlin și am parcat. Este o atmosferă
plăcută, fără să fie frig. Am luat-o la picior și
am constatat cu surprindere că Piața Roșie, pe
care o știam ca pe o mare suprafață de defilare
militară pe sub zidurile Kremlinului, este
acum plină de construcții temporare. Scene,
tribune, garduri de protecție sunt montate și
este o forfotă de nedescris. Sute de muncitori
lucrează în miez de noapte. Kremlinul este
totuși frumos luminat, dar nouă ne pare rău
că nu putem vedea ansamblul Pieței Roșii așa
cum îl știam.
Zeci de îndrăgostiți se fotografiază, în noapte,
pe lângă monumente. Decidem să facem o
plimbare pe jos, în jurul palatului Kremlin,
să ne dezmorțim oasele. Traseu lung, însă
frumos. Am aflat de pe diversele panouri
publicitare că, în fapt, Moscova se pregătește
să celebreze peste opt sute de ani de existență
atestată documentar. Festivități, spectacole și
alte ceremonii vor însufleți orașul în weekend-ul ce urmează. Acesta este motivul
pentru care se amenajează acum Piața Roșie.
Moscova este o capitală uriașă, foarte
frumoasă și foarte scumpă. Suntem încântați
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să o revedem, căci și eu și Cornel am mai fost pe aici. Mausoleul lui Lenin se pierde în noianul
de construcții temporare din piață. Cred că se pierde încet-încet și din prim planul atenției
moscoviților. Întrebarea mea este oare cât va mai rezista acest mausoleu în Piața Roșie? Sau
mai exact, cât timp va mai rezista mumia lui Lenin acolo? Părerea mea, nu multă vreme!
Costurile asociate cu păstrarea acestui fost simbol sovietic nu mai sunt astăzi justificate de
interesul public sau de stat.
Ne-am încheiat plimbarea nocturnă și, în drum spre ieșirea din Moscova, Cornel îmi face o
surpriză. Îmi arată sediul celui mai mare club de motociclism din Rusia, Night Wolfs. Clubul
ăsta echivalează cu marile cluburi americane, cum ar fi, de exemplu, Hell Angels, și chiar se
află în competiție pentru supremația mondială, având zeci de mii de membri în toată Europa
și Asia Centrală. Cornel este membru și șeful filialei românești a clubului.
Sediul central al clubului se află într-o fostă locație industrială, devenită ulterior depozit de
fier vechi. Din resturile comunismului s-a construit, prin voluntariat și cu mare dăruire, cu
imaginație și profesionalism, un bârlog minunat al „lupilor nopții” pe motociclete. Aici se
întrunesc sute sau mii de membri când se anunță evenimente moto, dar în orice noapte aici
își petrec clipele zeci de fani. În incintă văd diverse construcții metalice, parcă ireale, scene,
baruri, terase, camioane, motociclete și tancuri, toate în stil Mad Max și toate luminate color și
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misterios, amețitor. Motociclete superbe sunt în incintă, bikeri stau de povești la terase, chiar
și acum, la trei dimineața. Noi suntem o apariție cam inedită, într-o mașină de expediție. Nu
întâlnim nici un prieten de-al lui Cornel, însă eu personal sunt impresionat. Mai văd un vechi
tanc sovietic de război, construcții stranii din fier vechi interpretat artistic. Cred că nu ați
mai văzut, de exemplu, un crucifix făcut din biele de motor uriaș. Muzică heavy metal, rock
și blues răsună în toată incinta. E muzică de sorginte rusească modernă și dacă nu ar fi limba
distinctă ar putea fi confundată cu muzica oricărui grup rock american, australian sau englez.
Se lasă dimineața și trebuie să plecăm. Trebuie să fugim cât mai departe de Moscova până
la răsărit, ca să nu fim prinși în cleștele traficului nebun. Mai avem de străbătut peste o mie
de kilometri prin Rusia până să intrăm în țările baltice, poarta spre Europa Unită. Mai avem
un prea lung drum spre casă, așa simțim acum. Și înghițim rapid kilometru după kilometru,
parcă tot mai lung fiecare, până când intrăm în Letonia.
În vamă suntem invitați să plătim taxe pe o parte din combustibilul din canistrele Cămilei și
să aruncăm conservele de carne, nefiind posibil a le introduce în Uniunea Europeană, chiar
dacă ele sunt cumpărate din România, înainte de plecare. Așa zice legea europeană, iar vameșii
ăștia sunt scrupuloși. Nu am avut ce face și ne-am conformat, deși e stupid să arunc marfă
în conservă care are proveniență românească, deci europeană. Ducă-se! Suntem nerăbdători
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deja să ajungem acasă în orice condiții, nici
măcar nu mai putem să ne enervăm.
Intrăm și străbatem repede Letonia, evitând
să vizităm capitala, Riga. Asta din cauza
drumurilor care nu permit viteza, iar timpul
nostru a devenit prețios.
Mai mult, suntem deja avertizați că și letonii
utilizează radare fixe și mobile, așa că
stăm ușor. Înaintăm printr-un teritoriu cu
pădure frumoasă, seculară, bogată, de pin și
mesteacăn. E umezeală din plin, totul e de un
verde „gras”.
Grija de radare a dispărut repede după
câteva zeci de kilometri, pentru că în țara
asta se lucrează la drumuri. Zeci de bariere,
semafoare unul după altul, te pot scoate din
pepeni. Este evident că abordarea acestor
lucrări este defectuoasă, pentru că la cât de
multe puncte de lucru sunt deschise simultan,
cu siguranță că ele vor fi finalizate după o
veșnicie, din lipsă de capacitate tehnică.
Între Letonia și Lituania nu mai există vamă
așa că trecem în mare viteză, fără să oprim.
Ne îndreptăm spre Vilnius, capitala Lituaniei.
Vilnius este un oraș istoric și arată ca orice
alt oraș medieval european. Străduțe înguste,
magazine cochete, terase, cetatea orașului,
catedrala din piața centrală, toate fac ca acest
oraș să fie primitor și să ne facă a ne simți
ca acasă. Eu, sibian fiind, văd similitudini
surprinzătoare cu orașul meu natal.
Vizităm cetatea veche, situată pe vârful unui
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deal din centrul orașului, încununată cu un
turn de veghe grandios. De acolo, de sus,
vedem că Vilnius nu e doar un oraș istoric, ci
are și dezvoltări urbanistice moderne, blocuri
foarte înalte, centre comerciale, cartiere
rezidențiale. Este un oraș frumos, în care
sunt sigur că ar fi de văzut, în tihnă, multe
obiective. De fapt, știm că toată Lituania este
o destinație de vacanță, cu litoral frumos și
nisipuri albe, păduri dese și minunate, orașe
superbe. Comoara naturală a acestei țări
baltice este chihlimbarul, din care lituanienii
se întrec a crea bijuterii minunate. Probabil că
aici voi reveni, întrucât îmi place atmosfera.
Plecăm spre Polonia. Intrăm fără vamă și
rulăm pe drumuri înguste, șerpuind prin
păduri frumoase, seculare. Polonia are o
istorie bogată, istoria unei mari națiuni
mândre și puternice, profund credincioase.
Are și obiective turistice interesante. Doar
timp să ai să vizitezi toate acestea. Noi nu
mai avem timp. Mai bine spus, nu mai avem
răbdare. Simțim deja aerul de acasă.
Trecem ca vântul și prin Ungaria, fără oprire.
Ungaria surclasează clar toate țările din
regiune în ceea ce privește infrastructura
rutieră. Dacă în Polonia nu am mirosit nici
o autostradă în drumul nostru, Ungaria ne-a
așternut sute de kilometri de autostradă sub
roți. Ajungem repede și cu viteză la vama
română.
Un mare panou anunță ROMÂNIA – EU și
ne înviorează. Am ajuns la capăt de drum și
acum simt cât de recunoscători ne suntem
unul altuia, ca echipaj bine sudat, și cât
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apreciem credincioasa noastră Cămilă, care
ne-a servit ireproșabil.
Plănuim să ajungem azi direct la Sibiu, la
mine acasă, unde vom face prima oprire
în țară. Urmează ca mâine să ne întâlnim
prietenii din Sibiu, să începem plăcuta
următoare perioadă, în care cu siguranță
vom depăna amintiri, impresii, opinii și ne
vom împărtăși experiența altor doritori de
orizonturi îndepărtate.
Văd amuzat că distanța de la Arad la Deva
e de una sută și ceva de kilometri. Cum?
Păi asta e un fleac în comparație cu ce am
străbătut noi în expediția asta. Ce țară mică
avem... Străbatem distanța până la Sibiu
cam așa între două alune și ajungem la
destinație până la miez de noapte. Eu îmi
trăiesc bucuria revederii casei și familiei,
apoi mă grăbesc să aprind grătarul pentru
câteva fleici tradiționale de porc. Atmosfera
de bucurie e stimulată și de o pălincă, și de
un vin bun, care înving oboseala acumulată.
Poveștile curg fără încetare, bucuria misiunii
împlinite ne copleșește. Suntem acasă!
Nu voi scrie acum articolul final al acestui
Jurnal de Expediție, care a ajuns la capăt
odată cu aventura noastră. Îmi doresc să am
răgazul câtorva zile în care să sedimentăm
ceea ce am trăit, să rezumăm toată informația
acumulată și să putem clasifica toate aspectele
pozitive sau negative. Să ne tragem sufletul
și să vă împărtășesc concluziile noastre. Să
învățăm cu toții din asta, să devenim mai
înțelepți când ne planificăm aventurile,
timpul liber, viața. Să ne judecăm cât mai
corect prioritățile personale, să înțelegem ce
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suntem și de ce suntem cum suntem raportat la imensitatea și diversitatea lumii. Să nu fim
moluște.
Mă bucur că am revenit și v-am regăsit cu bine, vă salutăm și vă încurajăm să nu ratați nici o
ocazie de a călători, de a trăi noi aventuri și de a vă deschide noi orizonturi personale.
P.S. Ajunși la București am aflat, copleșit de tristețe, că în timp ce noi descopeream lumea
unul din tinerii mei prieteni din București pasionați de aventura 4x4, Marius Georgescu, a
suferit un tragic accident de offroad în munți în care și-a pierdut viața. DUMNEZEU SĂ-L
ODIHNEASCĂ!
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Ne este clar că trebuie ca acum, la finalul expediției noastre, să ne descărcăm de emoțiile trăite
în această perioadă. Asta ca să revenim mai ușor cu picioarele pe pământ. Să analizăm din
toate punctele de vedere demersul nostru, căruia îi putem spune acum „proiect de succes”.
Eu o voi face pe scurt aici, împărtășind astfel cu voi și ceea ce este dincolo de trăirile,
întâmplările și momentele descrise în acest jurnal de expediție. Așa că, iată câteva date și
concluzii:

DATE STATISTICE
despre traseul real realizat:
DISTANȚE
Total flat distance: 24186.7 km
Total real distance: 24197 km
Climbing distance: 11612.7 km
Descent distance: 11675.9 km
Flat distance: 908.4 km

VITEZĂ
Maximum speed: 124.1 km/h
Average climbing speed: 60 km/h
Average descent speed: 57.8 km/h
Average flat speed: 56.5 km/h
Average speed: 58.8 km/h

TIMP
Final Date of track: 7.9.2015
Start time: 10:23:45
End time: 10:23:45
Climbing time: 21d 20h 23m 15s
Descent time: 29d 2h 13m 00s
Flat time: 4d 4h 06m 30s

ELEVAȚIA
Minimum elevation: -81 m (ARAL sea)
Maximum elevation: 4638 m (PAMIR)
Average elevation: 694.2 m
Maximum difference: 4719 m
Total climbing: 70304 m
Total descent: 70307 m
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CONCLUZIILE NOASTRE PUNCTUALE
(cel mai, cea mai...)
•
Cea mai utilizată mașină în Asia Centrală: TOYOTA (peste 80% din total parc auto)
•
Alte mărci prezente acolo: HYUNDAY, MITSUBISHI, NISSAN
•
Cele mai dificile, oribile, nepracticabile drumuri: KAZAHSTAN
•
Cea mai coruptă poliție: KAZAHSTAN (încununare a corupției generale din Asia
Centrală)
•
Cele mai frumoase, generoase drumuri (fără asfalt): TADJIKISTAN (în Pamir)
•
Cele mai frumoase, generoase drumuri (cu asfalt): RUSIA (Siberia), GEORGIA
(Caucaz)
•
Potrivire 100% între așteptări și realitate (infrastructură): MONGOLIA
Cele mai frumoase peisaje (geografic):
•
		
1. Munții PAMIR
		
2. Munții CAUCAZ - Vârful ELBRUS
		
3. Deșertul GOBI
•
Cele mai semnificative obiective culturale: SAMARQAND, BUKHARA (Uzbekistan),
de pe Drumul Mătăsii
•
Cel mai tensionat moment al expediției: interpelare cu arma, în GROZNÂI, Cecenia
•
Cel mai amuzant moment al expediției: întâlnirea „Cămilei” cu cămilele din deșert
•
Cele mai neplăcute momente ale expediției: plata polițiștilor corupți din KAZAHSTAN
Închei aici consemnările Jurnalului nostru de expediție.

Există viață și după expediție
Ajunși cu bine acasă, ne-am reluat activitățile și rutina zilnică. Printre multe altele, miam dedicat mult timp și suflet pentru a scrie această carte, fructificând astfel jurnalul de
expediție. A fost o experiență minunată! Și ce poate fi mai frumos decât să treci în revistă
amintiri fierbinți despre atâtea experiențe trăite în locuri de excepție, cu gândul la cei ce se
vor bucura, la rândul lor, lecturând paginile acestei cărți?!
Prietenii noștri au avut și ei curiozitatea de a afla direct din gura noastră cum a fost, ce-am
trăit, cum ne simțim. Au fost seri de povești animate de bucuria revederii și a împărtășirii de
impresii, încântătoare.
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Între timp, am aflat că în Tadjikistan, în Pamir, cam tot pe acolo pe unde am bântuit și noi, au
avut loc cutremure sălbatice. Se pare că, acum, au apărut noi blocaje pe traseele de traversare
a munților. Nici nu pot să îmi închipui cam cum de se poate mișca violent și înspăimântător
un masiv muntos uriaș ca Pamirul. Dar, dacă mă uit puțin în urmă, și uriașul masiv Himalaya
s-a mișcat de curând în Nepal, incredibil de violent și cu consecințe uriașe. Nu mai încape
îndoială, natura ne rezervă surprize mai mari sau mai mici, în fața cărora rămânem uimiți și
pentru care niciodată nu putem fi pe deplin pregătiți. Dar putem încerca.
Ce urmează? Probabil că după ce ne vom mai răcori puțin vom începe să ne frământăm
mintea, să ne căutăm în toate ungherele inspirației și să găsim următoarea destinație de
călătorie. Din păcate, văzând ce se întâmplă în lumea asta mare, constat, cu mare părere de
rău, că orizonturile pentru viitoare mari proiecte de expediție pe patru roți sunt din ce în
ce mai înguste. Nu mai cutez să gândesc la Africa sau, măcar, la Orientul Mijlociu. Nu sunt
suficient de inconștient pentru asta. Poate că Marocul ar fi încă de luat în discuție. Nu mai
cutez să visez nici măcar la un mare tur al Europei, în condițiile actuale. Probabil că ar fi un
obositor și peren exercițiu de descărcat-încărcat bagajele în vămile care nu mai sunt atât de
deschise cum ne-am obișnuit în ultimii ani. Și mai suntem și... români. Veșnic suspectați de
emigrare, având atâtea bagaje cu noi, nu? În fond, mașina ar putea fi percepută doar ca o
căruță cu coviltir ceva mai modernă.
Ne mai rămân totuși obiective interesante, dacă nu dorim să traversăm oceane - țările
Nordice sau cele Baltice sunt demne de luat în seamă. De asemenea, Islanda sau zona Albania,
Macedonia. Rămâne să lucreze inspirația.
Cu siguranță, dorul de călătorie dincolo de orizonturi rămâne o certitudine la mine. Chemarea
asta trebuie să aibă un răspuns și sunt sigur că nu va trece mult timp până îl voi afla.
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Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi, care ne-au încurajat direct sau indirect
sau care doar ne-au urmărit. Vă dorim și vouă să aveți cât mai multe visuri împlinite și vă
încurajăm să ascultați cu atenție și să răspundeți chemării depărtărilor!
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„Călătoria este fatală prejudecății, bigotismului
și îngustimii minții, și, din această pricină,
mulți din oamenii noștri au mare nevoie de
ea. Viziunile largi, generoase, caritabile despre
oameni și lucruri nu pot fi obținute vegetând
într-un mic ungher al pământului pentru
toată viața.”
Mark Twain
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