
Nadtytul; RAPORT. RAJDOWY SMAK WOLNOSCI I PRZYGODY
Tytuł : PRZEPRASZAM, KTÓRĘDY Do rÓnÓrszENTMIKLÓs?

Rys. z lewej strony Ętułu: Pierwsze godziny...

Ęs. z prawej strony tytułu: ... i ostatnie minuĘ

By w ciągu osiemdziesięciu godzin dofrzei z Monachium do Frankfurtu nie potrzeba
w zasadzie samochodu, a juŻna pewno nie dwustukonnego auta Ądowego zprzednim
spoilerem, amortyzatorarrti gazowymi, elektronicarym wĘskiem i wałkiem ronąduw
głowicy. Moma spokojnię znadlzary nad Men przejsć, pieszo, a po drodzę odsapnąć w
schronisku w g rach Spessart. Nam jednak Ąęło to całe osiemdziesiąt godzin, cho
mieliśmy przedni spoiler, amoĘzatory' moc 200 KM, itd.

CoŚ podobnego zdarra się Ęlko zawodnikom rajdo'vym. Ratując honor nasz
i naszego wehikułu, bmw 633 CSi, wyjaśni*y; Nię odwiedziliśmy wspomnianego
schroniska, ze stolicy Bawarii ruszyliśmy najpierw do Innsbrucka, następni e ptzez przełęcz
Brennęr do Trydenfuo stamĘd do Treviso. Dalej via Lubliana, Zagrz-eb, osijek, Noovy Sad do
Rumunii. Tam szlak prowadził ptzez Timigoarę, Arad i oradeę; z kolei na Węgrzechprzez
TÓrÓkszentmikl s i Budapeszt do Nagykanisza. Potęm pojechaliŚmy do Więdnia, Ennso
ponownie przez Brenner do Novary, Ivrei i Aosty, tunęlem pod Mont Blanc do GęneWY, Z

Genewy kolejno do Yssengeatx' Lyonuo Roanne, Auxerre,ParyŻa, Reims, Luksemb*gą
Trewiru, Neuwiedu - wreszcie do Frankfurtu.

Czy olypęłniło to osiemdziesiąt godzin? oczywiście, Że nie. Za|edwie 6l godzin 16

minut. Pozostało nam jeszcze dokładnie 18 godzin 44 minuty. Dość, by wybra się jeszczew
trasę, choćby taką: Frankfun - Kolonia - Remscheid - Dtisseldorf - Essen - Antwerpia -

Tilburg - Amsterdam - Leeuwarden _ Emden - Itzęhoe -Lubeka - Hamburg - Luneburg -

Hanower - Nordheim-Alsfeld - Frankfurt.I ruobiło się fal<tycmie osiemdziesiąt godzin, co do
minuty. Dwieście koni (mechanicanych) przegalopowało 7033 kilomeĘ. opony do
uĘlizacji, załoga arraltretowana - po co? Nawet statzy wyjadacze rajdowi nie bardzo
potrafią odpowiedaęć:. Aby uprawia ten sport, nię trzebakonięcznie być całkiem
pomylonym, ale odrobina szalęristwa przydaje się.

opisywanej fu czterodniowej odysei samochodowej pruśzjedenaście kraj w, czy|i
Inter-Rallye, daleko do najbardziej fantastyczrrych przedsięwzięć w branży. Jest rajdprzez
kawał kuli ziemskiej, Londyn - Bombaj _ Sydney (16 000 kilometr w). Był tez niewielę
kr tszy, zato dający więksą szansę na nięoczekiwaneprzeĘcia _ z Pękinu doParyża, i to w
ępoce' gdy auta dopiero |lczyły się jeździ , W roku 1907 . Trudno w tej dyscyplinie o vryczyn
wszechczas w.

Złote lata sportu rajdowego dawno odeszĘ w niepamięć QlodlłeśIenie BK),
niemniej coroczry Rajd Safari po wschodnioafirykanskiej sawannie oferuje jakąś dozę
przygody. 

.
Miłośnik mocnych wrażerl nię musi wcale szuka ich na sawannie. Smiganie

autostradą Kolonia - Frankfurt bywa rueraz bardziej ekscyfuj ące ruŻ ptzedzieranie się
duktami przęztanzanską dżunglę. Ale zostawmy narazie autostrady, poniewaz Inter-Rally to
pr ba nie tylko dla aut z mocnymi silnikami.

Więle tygodni prued startem zaczynasię najwazrriejszaczęść imprezry: planowanie.
Tu kazdy zawodnik jest kowalem swego szczęściao samodzielnie wruracza trasę ptzęz
Europę. ogranicza go regulamin i starannie obmyślony system punktacji. Ma do wyboru start
z piętnasfu miejscowości; Londyn, Bukareszt, Berlin, Zagtzeb, Genewa? ewentualnie ParyŻ,
albo Wiederi czy Frankfurt? Nie lepiej Monachium? Czemu nie Kolonia, Dtisseldorl
Hanower albo Hamburg? A Budapeszt bądź Amsterdam?
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Pierwsza decyzjaokazuje się najtrudniejsza i najwazrriejsza; określając punkt wyjścia
7atazemustala się w og lnych zarysach drogę do mety we Frankfurcię nad Menem.
Do rozstrzygnięcia pozostaje nadal sporo kwęstii. Kt rę ,oztvykłe'' punkty kontroli ptzejazdu
(PKP), kt re punkty kontroli specjalnej (SK), a kt re punkty kontroli dodatkowej (ZK)
zaliczyć? Gdzie i kiedy wmauzyć sobie odpoczynek i na jaki czas? (konieczrrie 27 godzin
łącznie). Ilę minut rajmie przejazl z TÓrÓkszentrrrikl s do Nagykanisza, aile od granicy
Paryżn do placu Zgody? Czy centrum Frankfurtu w czrvartki o godzinię cmłartej bywa
zakorkowane? Czy ptzeciąga się odprawa celna naptzełęezy Brenner? Czy w Yssengeaux
uzyska się stempel pocztowy nawet w środku nocy? A czy dt żka z osijeku na Nowy Sad ma
nawierzchrrię asfaltową? Jak długo postoimy na granicy jugosłowiansko-rumuriskiej ?

Po czterech Ęgodniach pĄektowania i precyzyjnych przymiarek głowę wypełniają
juŻvłyłąenTle dane wyftuone w kilometrach (odległości) oraz w kilometrach na godzinę
(średnia prędkość). Chodzi o to, by zdobyć maksymalną liczbę punkt w zaliczając mozliwie
wiele plac wek kontrolnych, ma się rozumieć w ciągu przepisowych osiemdziesięciu godzin.
obowiąakową lekturą są co wiecz r mapy drogowe i plany miast z jedenastu paristw . Trzeba
dodzwoni się do urzęd w pocztowych w Jugosławii, naprrykłza węgierskiemu
przedstawicielstwu handlowęmu, r wniez automobilklubowi rumu skiemu. Jeszczę telefon
do meteorolog w z Frankfurtu - miła pogodynka poinformuje, że rozbudowany układ
barycmy niskiego ciśnienia zrrad Zatohj Biskajskiej przyniesie dobrą albo źą aurę do
Holandiibądźna Bałkany; prognozy niejasne i mało optymisĘczne.

Rysunek (dymki): Ęrta Kierowca: na Kolonię czy Amsterdam...? Mam trryma się
drogowskaz w na Sachsenhausen czy na tęren targ w???
Dykfuje Pilot: Crwar1y bieg pełny gu! Jeszcze l8 godzini 44 minuty do Frankfurfu. Przez
Kolonię, Amsterdam, Lubękę, Hamburg, Nordheim.

[Str. 2]
Na razie podr zujęmy palcem po mapie. Zapełniliśmy bazgrołami pewnie sto kartek:

trasy, wyliczenia godzinowę - wcię na nowo. Pewny jest tylko termin zg|oszeiL Nalezy się
wreszcie zdecydować. Ustalamy start w Monachium. Następnego dnia (jużpo terminie
zgłoszei) mamy pewnoś : lepszy byłby Zagrzeb lub Frankfurt, takŻe Wiederl czy
Amstęrdam.

Z nadziejąna dobry lvynik koricowy żngnamy się więc juŻ z g ry przed startem. Czy
w tej sytuacji warto w og le jechać?

Monachium, 9 kwietnia, godzina9,34. Samoch dznumerem startowym 81
wypuszczony na trasę. Pogoda okropna, zarr eć śnieima, porywisty wiatr. Zarazpo starcie
łapiemy czerwone światło, 35 sekund oczekiwania. Wykalkulowaliśmy , Że będziemy mrjać
ponad tysiąc takich sygnalizator w. Ile to jest 1000 x 35? ocrywiście 35 000. Ile minut to
wyniesie? Może nawet godnn? Lepiej nie licry !

Pilot sięga po rozkł ad jazdy .

- Rosenheimo poczta, godzina 10,35 - dysponuje.
Zarr ęć gęstnieje, autostrada zrrięnia się w ślizgawkę. W kwietlriu! Chwilę ptzed startem
dowiedzieliśmy się, że we Frankfurcie słonecnne, podobnię w Berlinie, Amsterdamie,
Zagrzebiu. Cry w og le jechać dalej?

Rosenhęim, 9 kwietnią godzina 10,17. Zariast 61 minut zuryliśmy tylko 43 na
pierwsze 69 kilomętr w. Co właściwię monla ryskać w tym rajdne?

Mrukliwy urzędnik z hukięm wbrja nam pierwszy stempel do karty drogowej.
Za|iczyliśmy pierwsze 13 punkt w.
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- Ilujeszczetuprzyjdzie, hę? odpowiedżokazvje się zbyteczrta, następny zawodnikjuz się
zgłasza. To numęr 80, wyrusrył cztery minuĘ prued nami. Uradowane twarzę ekipy numor
81.
Zarieć, słabnie. Podnosi się nastr j, ale tylko dopoki nie miniemy Innsbrucka. Wtedy do g ry
idziejuż tylko droga i gruboś pokrywy błota pośniegowego. Rzuca nas na boki gdy
przebywamy śliską pruełęcz Brenner, pomiędzy kilometrowymi sanurąmi ciężar wek. Na
szczęście włoscy celnicy nie mają Ęmrazem za'strzeŻe do samochod w Ędowych.

Pilot ptzegląda m w rozpiskę cz'asową. Zegarck idzie srybciej tljŻ auto zsuwa się w
d ł. Do Trydenfu sp zniliśmy się 15 minut względem planu. W ulewnym deszczu posuwamy
się autosttadą do Treviso, nadrabiając chociaz 10 minut.Teraz do granicy jugosłowianskiej.
A tam...
- Kto to jest? -&'.łarzpod sfu:żbową czapkązasępia się.
Zdjęcie w dokumencie tzeozyw|ście okazuje się ruezbyt akfualne.
- Paszport wadliwy!
Wzbiera nastroj nieufirości.

Ttzej celnicy runcają się do bagazrika. Lustruj ąnasze zapasy: osiemdziesiąt litr w
benzyny, dwanaście litr w soku z gruszek, sześ litr w oleju silnikowego.
- W porządku!
Problemem jest podobizna w pas?porcię. Urzędnik celny zaciska obię powieki, a powinien

Ęlko przymkną (iedno) oko. Zn w kręci głową. Nasz harmonogram całkiem się wali.
Numer 80 właśnie przekracza grarucę. Bez zbędnej zwłoki!
Fotografia w dowodzre osobistym nie lepsza. ostatnia pr ba z legĘmacją prasową -

oblicze pod słu:Żbową czapkąrozjaśruasię. To zdjęcie chyba się spodobało. Ży"ąnam
,,szczęśliwej podr zy " ; właśnie tego potrzebuj emy.

Zagrzeb, 9 kwietnia, godzina 19,00. Pierwsry Ęmczasowy rezultat: według obliczeit
pilota przebyliśmy 9 7 kilometr w w 9 godzini 2 minut, poślizg czasowy wynosi
kwadrans. Pierwszy obligatoryjny odpoczynek, dziewięciogodzinny. Tankujemy paliwo,
posilamy się, uściślamy harmonogram (matemaĘka stosowana), potem śpimy w
samochodzie, kt ry około p łnocy obmywa uliczna polewaczka. Dwie godziny p zniej
musimy okazać, paszpoĘ str zom porądku.

Zagtzeb, 10 kwietnia, godzina 4,00. We foyer hotelu ,,Esplanade" osobliwi goście w
biĄch i niebieskich dresach. Zmęczeru, miecięrpliwieni, spięci albo tozluźrieni. Niedfugo
lvyrusą w dalszą trasę. Właśnię docięra załoga od strony Bukaresztu.
- Cholerą co za droga! - klnię pilot.
Prawy błotnik mająwgnieciony. W og le wszyscy narzekają - na pogodę, celnik w,
pocztowc w, albo na własnego nawigatora.

Na zewnątrz,frJŻptzed gł wnym wejściem, dwaj ludzię |eąpod przyozdobionym
r zrrobarwnymi nalepkami autęm i z dzil,łm zapałem pukają młotkami w okolicach tylnej osi.
A jest sw,{arta na ranem.
- Jak było w osijeku? - chcemy się od nich dowiedzię .

- W osijeku? - powtarza jeden, rcanaz,łjąc sobie smar natwarzy _ straciliśmy dwadzieścia
minut.
Więcej informacji uzyskać nie spos b.

Pędzimy więc do osijeka,Z92 kilomefiry Ępowo jugosłowianską hybrydą autostrady i
drogi polnej, znlaruą o,autoput". Portier z ,,Esplanady" ostrzegał, Że ptzejazd potrwa co
najmniej ttzy godztny.Wbrew temu zaplanowaliśmy tylko na dwie godziny i kwadrans _

.... i wykonaliśmy plan.
Rys. (dymek): on m wi, ze musimy tu poczekać, uŻ nt w będziesz miał brodę jak na zdjęciu
w pasąporcie



[Str. s]

Dokładnie o 6,15 umęc zonypoczmis orrrł*ia nam datownik w kąrcie drogowej.
- Sciśle według programu - potwierdz.apilot.
Dzieri dobrze się zacĄ.

Towarzysry ftlm poranna muzyka zrczg}ośni ,,Głos z NRD'' _ ,,Stimme der DDR" .

Terazkierunek - Nowy Sad.
- Marny skr t - zapewnia pilot - g rą, tą bocmą,białą drogą.
Kierujemy się więc o,na g ręo', woiqŻ mając Dunaj w zasięgu wzroku.

Pilot wytrwale prowadn obliczerua:
_ Gdy do Nowego Sadu zniwelujemy wczorajsze piętnastominutowe op źnienie, zdołamy w
Rumunii...
Urywa. ,,bocnta biała droga", za zakłętem przękształca się nagle w wertepy. Dziury niczym
kratery po wybuchu granatu, zanrtiast asfalfu zwir, a wpadamy na to z prędkością 140
km/godz. AmoĘ zatory nie wytrzymują ttzeszczenie jakby pojazd zarrietzał się przełama .

Sto metr w czarciego taricą jakiego żaden tor do ekstremalnych testÓw nie zapewni.
Nareszcie zatzymujemy się w wysokiej chmurze pyłu. Potem n w tocrymy się, ale
ostroznie, nieśmiało, slalomem między wybojami, dołkami, koleinami, wciąą po ż*l rze. Kto
umieścił taką drogę na mapie, musi by w anowie z producentami amoĘzator w. Jakoś
pr zej e chali śmy ko szrnarn e tr zy dzi e ś ci ki l ometr w, dalej było j uz l epiej .

Nowy Sad, 10 kwiętlri a, godzina 7 ,50, czy|i ttrydzieści minut straĘ. Dwaj policjanci
biegną w naszą stronę, gdy przed urzędem pocztowym zawracarny w niedozwolonym
miejscu. Udajemy, że ich nie widzimy i dodajemy gazLl. Tylna tablica Ęestracyjra z
pewnością jest mocno rabrudzona po trzydziestokilomętrowej jeździe po sypkiej
nawięrzchni. Nie cbŻe Jugosłowianie zbuduj ą lepsze drogi !

Juz niedaleko do Rumunii. Kierujemy się na Ztenjanin. Tutaj tez gospodarue
oszczędzali na asfalcie. Na domiar złego zapomnieli postawić most. W zamian zapewnili
drewnianą tratwę, kt rą mĄ parowiec wleczę przez Dturaj na stalowej linie. Naturalnie, jest
tqazprry drugim brzegu. Powoli, jakby niepewnie, koĘsąc się, przepływa na na.szą stronę.
Już po p ł godzinie, uiściwszy pięć dinar w i pięćdziesiąt pafa żeglujemy po pięknych,
modrych falach. Zarzeką siedęm kilometr w kamieni, piasku i kurzu. Niełatwo vłyptzedzi
z-aprzężony w osła w zek i dwie fury ciągnięte przęzkonie.

W osadzię o niewiadomej nazwie trakt zapchany bydłem o bycrych karkach i
sympatycanymi starymi wieśniaczkami. Benłłzględnie trzebadolać benryny. Wyskakujemy
zpojazdq otwieramy bagaznik, lvyciągamy kanistry. W ciągu dw ch minut wpuszczamy do
baku sześćdnesiąt litr w, tymczasem zbiega się caławieś. Naszymi dwustu korimi
przebijamy się przez setkę bydląt.

Na granicy rumu skiej wiatr w octy - mniejsza o ten wzniecający burzę piaskową w
prędkości dor wnujący najwyższym osiągom bmw 633 CSi. Gorzej, Że ztrudem
utrzymujący się na nogach zołnierz tylko gapi się apaĘcmie, nie podchodzi.

Po p ł godzinie otwierają się jakieś dtz\^n, natychmiastprzrzwichrnę lzucone o
ścianę. Wynurza się celnik, słaniając się, uĘkając. Bięrze pas?porty i znika. SĘszymy, że
gdzieś btzęcry rozbijane szkło, ale najwyrazrriej nie na nasze szczęście. Mija kolejna
godziną zn w dravi z impetem uderzają o budynek. Wiza pilota wystawionaptzez
rumuriską ambasadę w Bonn pono nieprawidłową sdyŻpan sekretnz dyplomatycany
pomylił się wpizując datę. Pilot Tozpaczony' nasz rczkład judy obr cony w niwecz.

Trzsj celnicy przeszukują sźrmoch d. Sprawdzaj ą aptraty fotografic?tne otaz kameręo
zapisują liczbę film w, zaglądają do kazdego kanistra. W korlcu ktÓryś majduje nasz oobank
pokładowy", przeliczafrar'ki wszelakie (francuskieo belgijskie, savajcarskieo luksemburskie),
srylingi, dinary, liry, forinty, guldeny, marki zachodnie i niestęty dostrzega 600 lei.
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Lakonicnię stwierdzając: ,,brudne pieniądzęo'konftskuje r wnowartość, cryli 66 marek.
Wieszamy psy na frankfurckim oddziale Deutschę Banku, ktory nam te ,,brudne pietiądze"
całkięm oficjalnie ibez ostrzeŻenia sprzedał, cho przyw z rumuriskiej waluĘ do Rumunii
jest zabroniony.

UpĘwa następna godzina.

łys. (dymki): Jedziemy przśz pruegon bydłą drogą na pastwisko?
Ależ nie, to autostrada do Nowego Sadu.

[Str. 4J
Trwa czasochłonna procedura wystawiania kwitu za odebrane pieruądze. Po łączrldre ttzech
godzinach postoju puszczają nas. Żaden samoch d nie przekroc zył w tym czasie tego
ptzejściagranicznego. Czy w og le warto jechać dalej?

Po pięciu kilometrach mamy nową chwilę na zastanowienie, gdy czekamy kwadrans
przedptĄazdem kolejowym. Kierowcy dw ch rumuriskich cięzar węk wądzają sobie
piknik na poboczu. Pilot uparcie rachuje. Z ciężĄ<tm sercem skreślamy wydajne punktowo
specjalne punkty kontrolne w miastach Craiova i Cluj. oszczędzimy sobie pt?śzto 500
kilomętr w j azdy, zarazem wyzeruj emy spoanienię.

Przez Timięoarę, Vingę, Arad, oradeę do granicy z Węgrami.250 kilometr w etapu
rumuriskiego pokonamy zaledwie w trzy godziny, r wnie długo czekaliśmy rano na
uchylenię szlabanu. Ale nie Ęm akfualnie naleĘ się martwi , bowiem na maskę spada
niesiona wichrem dach wka. pojazdtęŻ zachowa trwałą parniątĘ z Rumunii.

Mtjarny idylliczne siedliska cyganskieo jak z kiczowatych filmow: zurawie
sfudzienne, stada owiec. Jedynie naszaĄdowa maszyna nie pasuje do obtazka. Młode
kobiety machają do nas. Gdybyśmy tylko nie musieli się tak śpieszyć...

Rumurłscy celnicy tym razem sprawiają się szybko, węgierscy podobnie, w p ł
godziny. TÓrÓkszentrrrikl s to miejsce punktu kontroli specjalnejo szukamy poctry. Po raz
pierwszy zdaruąą się kłopoĘ zpotozumieniemzkrajowcami. Zabezpieczyliśmy się
przecieŻ.

Marny kartkę, na kt rej pewna Węgierka napisała nam stosowne pytanie: o,Hol van
kćrem a Posta?". Zagadnięty mężcaymuaĘskawicaie kręśli poniżej słowa: ,,H& ęygynesen
megy anagy t ręn t, jobbra a masodik utca. ott a harmadichaz".

Mimo to znajdujemy urząd. Bez trudu trafiamy r wnięż do hotelu o,Intercontinental"
w Budapeszcie (PKP zlvykły) otaz napocftę w Nagykanisza Gunkt ptzejazdu specjalny).
około p łnocy jesteśmy na granicy węgiersko-austriackiej. Torębka cukierk w miętowych i
pacrka gumy do h,rcianiezrrierfie przyśpieszają odprawę, skracają do cztęrechminut.

Z Wiednia do Novary autostradą Ęsiąc kilometr w i zdaniem nawigatora ,,,trzeba
przycisnąć", EdYŻ harmonogfttm daje nam sześć godzin pię dziesiąt minut. Startujemy w
tempie 200 km/godz. W Enns specjalny punkt kontroli ku niezadowoleniu naczelnika pocrty,
zerwane5o z legowiska o p ł do trzeciej w nocy. W pośpiechu pilot podsuwa do
opieczętowania włoski znaszekpocztowy; Mona Lizauśmiecha się spod austriackiego
stempla. Pan naczelnik daje się ubłagać o skorygowanię naszej pomyłki. Wreszcie wszystko
jest jak na|eĘ, regulaminowo.

Zn w autostrada. Nagle rozpęfuje się butza śnięma. Prędkość bmw spada z dwustu
do dwudziestu kilometr w na godzinę. Ktoś jadący ptzed nami wpada na barierę. w
sięgającej do kostek zimnej brei koła ttacąptryczępność. W świętle halogen w płatki tancą
jak tysiące mĄch diabełk w. Do Rosenheim arrieniamy się zakierownicą co trzydzieści
minut. Migotanie przed oczami.
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Brenner po raz drugi. Zaniast rozjeż Żnnego śniegu gruby l d na szosię. Po prawej i lewej
wysokie białę hałdy. Raj dla bobsleist w, niesteĘ poruszamy się na kołach, nie
płozach. Rotacyjnie' co poł godziny, zajmujemy miejsce kięrowcy. Przepalają się
beąpieczriki, pilot wymienia je na bieĘco.

Novarao 11 kwietnia, godzina l0,15. Nasz tysiąckilometrowy etap trwał o trzy
godziny ć uŻej ntŻ zakładaliśmy. Grzeje słorice. Ivrea, p zniej Aosta. Chciałoby się tu
pozosta , zatniast pcha się wciąz dalej. Miejsce wydaje się piękne jak we śnie. opanowuje
nas rozleniwienie. Jedziemy, C4 nie? Rozstrzygnięcie załvisa na włosku. ostatnie resztki
ambicji kaąnam konĘnuowa rajd.

Przeztunel pod Mont Blanc do Genewy, stamĘd do Lyonu. oto Lyon, 11 kwietnia,
godzina 18,15. Nieopisany chaos komunikacyjny. Bezradnie zatrzymujemy się. Co pocąć?
Zarnievaliśmy by futaj cztery godziny wcześniej. Pewien taks wkarz lituje się nad
z,abłąkanymi rajdowcami i słuzy zaptzewodnika. Dziewcryna w okienku pocztowym
przywruca rurm optymimr:
- Dwa dni temu byli tu podobni, ale nie mieli tak wielu pieczątek.

Sto kilometr w dalej w kierunku południowym i kilkaset metr w vłyŻej |ezy
Yssengeaux' punkt kontroli specjalnej z maksymalną ilością punkt w do zdobycia.
Walczymy ze śniegiem i lodęm. Plan kieruje nas następnie do Paryża, przęz Roanne i
Auxerre.

ParyŻ, Plac Zgody,12 kwietnia, godzina l,40. od dokładnie 45 godzin i 40 minut
jesteśmy na nogach, aruczej na kołach - od Zagrzebiaprzebyliśmy 3610 kilometr w.
Najtrudnięjszy fragment zananlj. odpoczywamy więc (w ramach obowiązku) do 8,40.
Potwornie mIęczeni, nie mozemy jednak spa . Potrzebę snu zaspokoimy następnej nocy'
decydując się na regulaminowe wytchnienie w Amsterdamie.

Zanar Reims, Luksemb*g, Trewir, Neuwied, Frankfurt, Kolonią Remscheid,
DtisseldorĘ Essen, Antwerpia, Tilbwg. Silna btxzapod Wuppertalem i awaria sieci
energeĘ cmej we Frankfurcie, akurat w porze szczytu (malrry szczęści ę: Żadęn sygRalizator
nie świeci się na częffitono)' ominęliśmy specjalne punĘ kontroli w Ypern i Namur.
Zredukowaliśmy opoadenie do ledwie trzydaestu minut.

Amsterdam, 13 kwietnią godnna 5,48. ostatni dzie rajdu. o 20,34 musimy
zameldować się we Frankfirrcie. Przed nami jeszcze 1254 kilometry i jedenaście stanowisk
kontrolnych. Czas ucieka. Grzbietem dfugiej tamy suniemy do Leeuwarden. Nad Ijselmeer
wschodzi słorlce. ZFryzjiZachodntej przemieszczarrty się do Wschodniej. Przelatujemy
Emden, Itzehoe, Lubekę, Hambrng, Hanower. Jest piątek po pofudniu. Pilot ogryza
paanokcie.
- Żeby tylko nie było kork w!

Życzerue się nie spełnia. Pomiędzy Northeim a Alsfeld śniezyca. Zapadaciemność.
Na r wnoległej jezdni dwa }lypadki, mrugają niebieskie światła, blask pochodni.
Grzęźriemy w pułapce, zprzodu w polu widzenia tylko dachy samochod w. Jeszcze dobre
dwie godziny, moŻe zĘĘmy.

Alsfeld, 13 kwiefiria, godzlna19,43 - dla nas zapię dwunasta. ostatni specjalny
punkt kontroli przedmetą. Pozostaje 5l minut naprzebycie 113 kilometr w. ostroŻrość
schodzi na dalszy plan: trzeci,lewy pas, na licariku 200km/godz. W danej sytuacji to
uspokaj aj ący pośpiech.

Frankfurt, hotel ,,Intercontinęntal", godzina20,27. Pozostaję siedem minut do
wm:erczonego momentu.Ptzybywający zawcześnie są r wnież karani. obok przemyka
numer 80.
- Jak tam było w osijeku?



Fleszeo fanfary i szampan . Zawodytlkoriczył;'r;spośr d ll4 wozw, kt re wystartowĄ.
organizatovy całąnoc podsumowują !!yniki, przeg|ądająkarty drogowe. My, ekipa nrrmer
81, otrzymujemy 1338 pmkt w, co daje piąĘ lokatę; w nagrodę dwa puchary i podr z
samolotem. Cieszymy się. A w osijeku było pięknie.
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