




cyńki jazdy w górach i w trudnym tere-
nie. Takze nasż ekwipunek pozostawiał
wiele do Życzenia. Zadnych goretexów,
skór czy piofesjonalnych kurtek i spod-
ni. Raczej tańsze substytuty, ubrania
,,na cebulkę'', cokolwiek wodoodpor-
nego, jakieś wysokie buty.'.

Mimo ze jechaliśmy w czerwcu, mu-
sieliśmy nastawić się na upał [w drodze
z DelhiJ, ulewne deszcze i śnieg [choć
w to długo nie wierzyliśmyJ, na lawiny
(czy też ich pozostałości na tra-
sieJ, głębokie strumienie, zu_ &
pełniezniszczonenawierzchnie, F*

kałuże błotne, lód, zaspy śnieżne. Bez
Domocv mechaników i stacji benzyno-
wej, bez możliwości poddania się [chyba
że porzucając motocyklJ, bez wsparcia
teihnicznego czy medYcznego. A do
tego AMS - Accute Mountain Sickness,
czvli choroba wysokościowa.'Wszyscy 

mieli Po komPlecie Pod-
stawowych'części zamiennych [linki do
gazul sprzęgła i hamulca, dwie dętki,
kluc'e, żarówki, świece...]. Kupiliśmy
też gigantyczną paczkę leków, której
więksźość stanowiły opatrunki, leki
na odwodnienie, Przeciw chorobie

wysokościowej oraz na problemy żo-
łądkowe.

HimaEaie w ll częściach
Jako że całf ekipa rezyduje_w Delhi na

kontraktach lub praktykach, a motocy-
kle były naszą własnością, wybraliśmy
dłuższy wariant trasy, czyli ze startem
ze stolicy. Najpierw przyszło nam poko-
nać kilkaset kilometrów zatłoczoną au-
tostradą, w upale sięgającym niemal 50o'
Planując trasę. trzeba było uwzględnić
kilka okoliczności. Po pierwsze _ oprócz
Karizmy, żaden znaszych motocykli nie
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ff ill;ffi ffi ffi ffi d'k-;i-i'*' ruoo*ui*: *odzie nic należg do

najwięksageh rozlł0sey'

s&mr&m Martwych cinł
Ż M;;lI wyjechaliśńy o 5'3o; i'tak
zbvt p6żno, aby uniknąć"' stania w kor-

ku. Fiindusi tłumnie odwiedzali przełęcz

ńot''t"ng [nazwa oznacza ponoć .Stertę
M;;il"-.h Ciał), bo to dla wielu jedyna

ot uzl"' bv zobaczyi śnieg' Zatłocz.ona'

;ń;J spalin i udekorowana odpadkami

ludzkimi i zwierzęcymi (pasterze'przepro-

wadzają tędy swoją trzodęJ przełęcz była

;d"J;ń"ie na;mnie; przyjemnym punk-

tem wvcieczki' Przekąsiliśmy zatem mag_

oie masala [coś w rodzaju naszyc.h zupek

lnin't i.t''] i uciekliśmy w dalszą drogę'

Z Rońtang zjechaliśmy kiIkaset me-

trów serpentyną wijącą się po stromym

zboczu, poprzecinaną strumientamt' oo-

iuniętym błotem, kamieniami i po na-

*i"i'.ńni popękanej z powodu.gwałtow-
ivch zmian iemperatur' To był pierwszy

' *i!ń 
'"pierających 

dech w piersiach

ło."nto* na iej trasie' Przez najb|iższe

trzv dni mieliśmy nie nudzić się ani przez

'jńJę. 
xi" jobraz Himalajów. zmieniał

się niemal za każdym zakrętem: kolor sKat

oj szarości, przez czerwień, do błękitna-
weoo qrafitu, białe połacie śnieżne' wy-

r".i"i*" niespodziewanie zielone doliny

i oio]ńiu.'n" pustkowia' Kilometry dróg

;=Iją1il-ti ;ń ; zdłuż przepasci, nad lub poci

*ójo'p"d"rni, przez strumienie i w stru-

ńi*i"it'', po iniegu, błocie, kamieniach'

i.aźi", piasku. Jizda za ciężarówkami'
Wznoszącymi 9igantyczn: tYT"l'y

iltt,]5,TJJ'li::i"T*Tilffi:l#'r

]jł$l; i

znaki ostrzegaw-
cze: kilkadziesiąt
kilometrów za Delhi
musieliśmy wymie-

bardzo wyraźnie uświadomiły na.T' |a niać oponę w Avengerze' a towarzyszące

." J" oo'*uriśmy. Jedyna motocyklistkd nam Pajero trańło do serwisu.

ii#';il';r""i! J"'i"ła zapalenia za- _ 
D'uóidzień był j?'..::" bardziej dra-

tok. Nieco spacyńkowanu łoń't<'ą dawką *.iv.'ńv' xitkadzieiiąt kilometrów przed

i.;liil ;;;";I, ńijro*v't'', przerodziło się M"n''riu[u.nulator w jednym z Enńeldów

; ó;i;;;zbicie' mdiości i w efekcie 
'^i.,ął 

się palić' Na szczęście mieliśmy

dziewczvna następnego dnia prowadzi- ; 
'" 

--i"ś'i" 
zaufanego mechanika'

i"T.'"ń; ń"ligIi"' 
-Al" 

zacisnęła zęby łiłv j"')''" przed północą doprowadził

i po*ńa'i"ł", ż{się nie podda' Kolejne motocykl do porządku'
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świata. Kolejna porc;a
Diamoxu, kolacja i nocleg
w nieoqrzewanYch, ale wY-

oosażónvch w pięć kołder
namiotach. Rano woda
w toaletach była zamar-
znieta, wokół i na namio-
tacń śnieg, oddech zamie-
niał się w kryształki lodu'
Do tego co najmniej trzem
osobom z gruPY doskwiera-
ła choroba wysokościowa,
więc wygrzebanie się spod
półmetrowej warstwy pie_

izyn było chyba najtrudniej-
szym zadaniem wYPrawy'

*.'\ E sta& sEę cud
hi" Kolejnym pńblemem tego

ranka było odpalenie ma-
szyn. Pajero, Avenqer i dwa

Enńeldy odmówiły posłuszeń_
" w dół. Tam powitała nas koczownicza

topi i łamie potężny nawis śnieżny na.d

nił-', t to'v zariz do reszty po-grzebie

trasę. Teraz albo nigdy - pomyśleliśmy
i wąskim przesmykiem _ ryzykując' że

biała masa zwali się na nas - przeclsnę-

liśmy się obok ciężarówki i ruszyliśmy

oraz piekńe, niebieskie niebo'- -p6 ""apbczynku pojechaliśmy. ku

Sarchu (42OO m n.p'm'J - niewielkie-

-u oła'io*vżowi, gdzie zobaczyliśmy
kilka obozowisk, budkę straznika i"'
n.j*vrej połozony sklep monopo|owy

stwa. Dopiero po paru godzinach' gdy

'i"ni" 
ro.gr.uło silniki, ruszyliśmy.da-

lej'22o kń, podczas których mieliśmy
oŹkonać najwyŻszą przełęcz na naszej

irasie tTanólang La) - po doświadcze-
niach poprzedniego dnia i tego ranxa

brzmiało'to niemal jak utopia' l rzeczy-

*ig.iu' Wkrótce dwoje ze współtowa-

&

I

I lie*zcze
jeden

slrumiEń...
Takich
i gorszyeh
pruepraru Ra

trasie byly
dziesiątki.



'zyszy równocześnie przebiło 9umy.)'o tego jedna z zapasowych Źętek
lkazała się dziurawa. Podczas tdv
:zęść ekipy jakimś cudem wpasow-ała
.edyny zapas [przedniJ do tylnego koła,
iozostali _ którzy musieli daZ sobie
-adę z mniejszym uszkodzeniem - pod-
lompowali oponę' tak aby dojechać dorang, gdzie był wulkanizatoi.

Wl"ns zjedliśmy nasz tradycyjny
:nch [maggie masala] i ruszyliśmyda-
ej' Przez pozostałe 2Oo km az do Leh
rie spotkaliśmy ani śladu cywilizacji.]lotki straszyły, ze drogę ."'bloko*i-
'7 gwałtowne opady śniegu. Mieliśmy
. lkugodzinne opóźnienie i w perspek-
:ywie ponad 5-tysięczną przei ęcz." Cdy: naprzeciwka nadjechał autobus,
:owodząc, ze droga jest przejezdna,
-znaliśmy, że zaryzykujemy' '

l stał się cud' Przez More Plains
- blisko 40-kilometrowy płaskowyż -
:rzemknęliśmy z prędkością większą_]z autostradą z Delhi. Tanglańg La
=,wn.ież okazała się banalnń prósta
.:hoć najsłabsza w stawce Yamaha
edwo się wtoczyła na szczytz powo-
:u braku.tlenu) i powitała'nas dobrą
:caodą i hasłem optymistycznym,
:_oĆ z małym błędem ,,You are pas-

s.ing through second highest pass of
the world' Unbeliavabló, is not it?''
[Pokonujesz drugą najwyż szą przełęcz
świata. Nie do wiary, prawda?].

. Po dniu odpoczynku ruszyliśmy
do Kaszmiru. Trasa z Leh do Srin"g.l.
p.rzF7 Kargi| okazała się bodaj najb-ar-
dziej wyma.gającym odiinkiem w całej
wyprawie. Nigdzie wcześniej kamienió
na drodze nie były tak duże, strumie-
nie tak szerokie i głębokie, piasek tak
zdradziecki, a zakręty tak ostre, wą-
skie i zawieszone nad tak dramatycz_
nymi przepaściami.

ŁjrnfuełEvable, is not it?
ll"no rodzaju puentą naszych przygód
tryta ponowna awaria Thunderbirda
Niemca. Przydarzyła się przed tune-
lem będącym wyjazdem z Kaszmiru'
Jego motocykl po raz kolejny zgasł,
ale. tym razem postanowił już nió 'ajpalić. Przetransportowaliśmy go do
warsztatu. a gdy ani lokalny mecha_
nik, ani wojskowy guru od Enńeldów
nic nie potrańli wskórać, wysłaliśmy
motocykl cięzarówką do Delhi. Reszta
ekipy szaleń czą, 16- god zinną jazdą
w 4.0-stopniowym skwarze przisko_
czyła pozostałe do Delhi 600 km

Czytelnicy' których
relacje zpodroŻy ukażą
się w MoToCYKLU,
zostaną nagrodzeni 

"dupominkiem firm f,

lij#:J:ff*"' ł
przez RoxyMoto
(www.roxymoto.pl).
Wartość nagrody
do 300 zł.
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w ciągu
jednego
dnia.
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W ten sposób zakoń-
51Ył: 'ię 

nasza Wyprawa. Najkrótszy
jej bilans: pięć przebitych dętók, awió
kąplele w strumieniach, dwa mniejsze
wypadki, dwie powazne awarie i [ilka
pomniejszych,25OO km, w tym 60O
kT ry.ryY'9kich górach, śrejnia wy-
sokość blisko 40oo m n.p.m. i ll dni
wrażeń, które na zawsze wryły mi się
w pamięć. Unbelievable, is not it? ffi
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