
s
,,Niedaleko od prawdy'' to literacka

autobiografia Tomasza Domaniewskiego
dziennikarza i felietonisty (,,Express Wie-
czorny") wyczulonego na sprawy dnia
powszeCniego, autora trzech tomów pro-
zy (,,Biały Cień" 1955, ,,Bajdy na resorach''
1971, ,,Irśmiech z dalekich dróg'' 19?3) , czło-
wieka związanego ze sportem od lat mię-.
dzywojennych, próbującego swych sił takze
na polu scenariopisarstwa i aktorstwa fil-
mowego (,,Czarne chmury",,,Uszczelka'').

Opierając się na bogatym materiale
anegdotycznym To,masz Domaniewski we
właściwym sobie stylu przedstawia środo-
wiska, z którymi się styka i które sam
ezęsto reprezentuje: dziennikarzy, lite,ra-
tów, filmowców i spor,towców, przy ezym
s,prawom sportu - 

jako pasji zycia - po-
święca szczególnie duzo trwagi.

Własne losy i perypetie zyciowe na prze-
strzeni niemal półwiecza traktuje autor z
zartobliwą ironią, cza ,em z nutką senty-
mentu, ale nigdy z patose m, nawe,t gdy
pisze o wydarzeniach historycznyeh, które
stały się udziałem jego pokolenia.G
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DOOKOŁA POLSKI

Jeszcze się nie zdołałem pozbierać po Wyścigu Po-
koju, a już redakcja wpadła na no\My pomysł, żeby
m,nie w;rsłać jako sprawo,zidawcę na pierw szy powoien-
ny wie}ki raj,d sarnochoidowy do,okoła Polski. Irnpreza
zakrojona była na ,dwadzieścia cztety fajerki, Tzecz
się odbywała nie na perdał,&,ch, lecz na silnikach, a że
motory,zacyjnego hysia miałem już wte,dy potęznie
rozwinię:fęgo ,Il&,wet nie prote,stowałem. Wpra,wdzie
nasta,r,lriony byłełm wtedy raczej na motocykle i coś
tam zaczynałenn działać w Polskim Związku Moto-
cyklcivym w charakteize czy nika społec]znego, ale
hieza}eznie oid ilości kółek bliskie mi był,o w zystko,
Co W&r,CZ}.

Zaczęło się o,d... ko,nfere,ncji prasowej, Ę8 którą or-
6anizatorzy sprosili chętnych do ja,zdy dziennikarzy.
Poczułem się na tej konferencji jak na ,szkol,nej ławie,
a przyjemne to wrazenie pogłębiało się z kazdą minu-
tą trwania konferencji. W tonie autorytatywnym
oświadczono nam, co będzie wotrno, a czego nie wolno,
do czego jesteśmy zobowiązani, a czego czynić nie mu-
simy, co będzie widziane mile, a co niemile. OttzJrmaliś_
my ogrCImne f,ormulatze do podpisu, którym to podpisem
zobowiązaliśmy się do przestrzegania kilkunastu para-
grafcw skompli,kowanego regulaminu słuzby wewn ętrz-
nej rajdu. Prze,czy,tałem toto raz i drugi, przeczyta-
łem trzeci, po czym nieco się spłoszyłern i zawaha-

29B ,,

łem ,przypoiminało rni to bowiem po,dpisywanie dia-
błowi cyrografu w sprawie duszy. Po namyśle je,dnak

zdecydowałem się na 'owo zaptzeda,nie w niewolę,
słusznie suponując, że jak to u nas - regularni-
ny najgorlsze są łw chwili powstawania, ptzy dłuz-
szym uzyciu za,dzbr,łiająco rniękną i ła,godnieją.

I tak było Tzę,czywiście.
Rajd wy,star,tował najipier\M honorow,ol na stądionie

,[.,egii. Kto tam miał prze"rnó,wió, ten przemówił, kto
rniał pożegnać, ten pozeg;nał i kutigiem ruszyliśrny
tra ostry star,t do Ęląidzyrmina. Samocho,dy... ba, wtedy'
wy,dalwało rni siĘ, ż,e startu ją najwspanialsze samo-
cho,dy świata, pożer acae przelstrze,ni, bolidy, którym
rrikt nie dorówlla. praiwdę zaś mówiąc była to
l.upie,eiarnia z poiniemieckieigo demobilu, zzarta koro-
,/,Jił i sfaty,gowa:na do oistetecznyclr granic. Chciało to
wszystko jeździć tylko dzięki entuzjazmowi kierow-
r,ów i rnechaników.

Psinr swęidem dostałem ię do niezłego pozofnie sa-
trrocho,du. Poezątkorwo wprawdzie wyloisowałem - pa-
l.t1 akre,dyto,wanych dzieninikarzy lo,so,wało podÓ,wczas
rrriej,s,ca w \&,ioz&ch rajdowych _ wyleniałego i grze-
r:lroczą,e ,so jeelpa, ale wy rkamlałem u organizatorów
;lreesiadkę na Adlera-Autobahna, potęzną jednostkę

1l1,ow&dzoną pTzez Wiitkoq,rlskiego z 'War,szawy. W na.-

szej klasie godne torwarzystwo: Chevrolet z mistrzem
Iłyc}rterem,pTa,y kierorw,nicy, jakaś strasznie sportowa
A Lfa-Romeo i archaiczna Bulga,tti samym Jasiem
lłipperem z,a kółkiem. Eohater mojej młodości właś-
t.iwie ,niewiele się o,d tanntych czasów zmienił po-
tlobnię ,zte,sztą, jak nie zau,wa,żyłem na nim wyraźniej-
szych śladów czasu po dalszyich trzydziestu latach
t,rochę tyl,ko jakby je,szcze zmalał i lekko się za u-
sl,ył. Wie r;zba na bajecznie aerodynami,cz,nej, pf;zez
siebie samego zimolt,towanej Lainci wygrywa pierw-
: |7,tł próbę szyhkości.
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Tempo bierzemy z miejsca ostre. Witlkowski twier-
dzi, że jego Adler silnik ma wprawdzie kwitnĄcy, ale
gorzej z karoserią i po,d,woziem. W chwi}i szczerości
wyznaje ffii, że nie bę,dzie ukry,wać, iż }<aroseria się
rozlatuje. Rzeczywiście, łomoty są tak strasz}.i,we, że
rnój własny blaszak wydawać mi się zaczyna maksy-
malnie wy,ciszoluą, 1U,k,su,solw4 limuzynę. Po bocz,nych
tedy i wy,boistych objaz,dach za Pułturskiern jedziemy
z właściwym umiarem. Wyprze,dza nas Chevrolet
Rychtera w chwi}ę później z piekielnym rykiem
przelatuje Bugatti Rippera i niknie w strugach desz-
cz7l, który się akurat rozpa,dał.

Natykamy się na pierwszą ofiarę demor:ólv techni-
ki: w blasku reflektorów dostrzegamy stojącą nad fo-
wern niską Alfa*Romeo. Jedzien:rry prawie ostatni, więc
zatrzymujemy się i pytamy, o co cho,dzi. Nierdobrze -roz}eciał się mechanizrn kierowniczy i omal nie dos,zło
do kraksy. Cała załoga lezy w błotku po,d salnoichoclem
i $orąc:zkowo przelklina lo,s. Ratujerny ich jaką,ś arcy-
potrzebną śrubą i jedziemy dalej. Deszcz leje cora?
mocniej i rnorcniej, a dla pełinego unoku irnprezy ła-
piem}r po kolei ttzy g;woździe. Montaz gumy pod wo-
dą nie jest rozko,szĄ, ale... wsty,d siedzieó w suchym
Wozie, g,dy inni pracują.

Nieco dalej na,walają hamul,ce. trVitkowski je nieco
poprawla, ale i tak ostatnie 200 kilometrów do Gdyni
jedzierny wyłącznie na biegach. Zmarnowana godzinka
pTry reperacji gi-łnn i próbie reperacji hamulców i sma-
ru jen:y ostro do I],stki, aby nadrobió spóznienie. Ty-
le ze z,a Wejheroiwem czujemy s,mród, coś się pali,
a]"e nie wiadoffio, c,zy guma, czy okłardzina harnu}cCIrwa.
Po namyś}.e Witłko,w,s,ki kons,tatuje, żre i to, i to, ale
przecie:z ni,e ma czasu na prawdzenie, a tym hardziej
na neprawQ, zwalnia wię,c, ale tylko nierwieXe, w rezul-
tacie czego w Lęborku przepędzlowujemy. 'Wąska

1,1liezka duza szybkość * wóz zaczyna tanczyć
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witlrowski usiłuje przerzucać biegi nic się
lrrlrienia" W jakirnŚ sarnobójłcz},m skręcie walimy
lt iem o krawęznik, omal nie rozduszająe o ścianę
lt,,Ęo jegonrtnścia iw rzeźnickim kitlu.

nie
bo-
mi-

Tracimy cenn,e minuty na zmianę koła 
- felga

:;ir; skrzywiła beznadziejni,e gnamy datej, ale po
! };ll,tl ki}cnretrach smród staje się nie do wytrzyma-
lritl , &z wreszcie społd sikrzyni bie,gów bucha kłąib gry-
:{;!(:ego d;r,mu.Sprzęgło poszło. Chł,odzirny je, prÓ-
l l r r ierny j echać dalej, ale nie idzie. Strud zon:r Adler
1l t,ilcuje silnikiem na pełnych obrota h, ale koła ię
rritl chrcQ kręcić. wysiadka z rajdu.

l3a, ale ja wysiąść nie mosę. Reda,kcja czeka na rna-
l.t,iały, a po Wyścigu Pokoju za:sttzel łem sobie m,ak-
vrnalną alktualność, a więc nie mogę wyjść na głup-

l.;l. -Iesteśmy na końcu raj,du, nie ma zadnych szans
ll;l złapanie jaki,egokolrvieik amochodu, a do Szczeci-
ll;l pr,zeszło ż00 kilometrów.

'I'r,zeha posobem.
ll,rlzglądern się be,zradnie i widzę, jak zza pob}iski,ej

,t'lt,I<i ,rvyłania się pociąrg. Jedzie na zachód, a więc
rlrl !\zczecina" Jednocześnie zatrzyrnuje się koło nas ja-
|, ;ls starorvinka-,cięzarówka, wysoIc Errchoiczny egzern-
|,lilt,7, Renau].ta, pędzony gazem drzewnym. Błyska-
t,,,i(:zn& rozmo,\Ma z kierowcą i _ gonimy pociąg. Sta-
l ll:;,lscr.ka lvyciąga szybkości wfĘ,c,z niebywałe: na
1ltf.l,wszej stacji pociąg jest górą, ale do nastę,prnej do-
, lttlrlzirny łeb w łeb. Wskakuję do ru,szejĘce$o juz po-
, l;!Il1ll wyba;wcy kiwam z wdzię,ez,noŚcią ręką i nad
t ;tll(,lTl do,cieram rd,o Szc:zecina.

( )ltilzuje iĘ, że bardzo wiele wozów zorstało po drc-
,l,,(,, ale stara $warrdia jełdnak się ttzy,ma. Orgólną sen-
hll(,.i(,, wz}:udza Mazurek na Volkrswagenie w wojsko-
,r,!ll) w/konaniu patrzę ze wzru;szeniem na bliż-
,,t;tlt;t mojego wła,s,nego blaszaka, który pojawia ię
rll|, rv,iaclornc ską,d i jak na punktach kontroli czasu.
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Na t;rasie go nikt nie wiiduje. Ponoó Mazurek nieustan-
ni,e remontuje swoj auto,mobil i skła,da 8o praco,wicie
do kupy po kazdym większym wyboju. Ale jedzie.
Tym razern kiero,wni,ctwo rajdu paikuje mnie do no-
wiutkieigo Citroóna BL 15, specja}nie na raj,fl dotarte-
8o, jednego z wozów ofi,cjalneg,o zeispołu Ministerstwa
Komun,ikacji. Za kierowni,cą Nowak. Poptzez dziwa,cz-
nej kon,s,truikcji mo t} na Odrze, po który,ch c}rodzą
w jednej linii samocho,dy i kolej, wy,dostajemy się na
p,r,z rd,tnieści,a. Po moście manewrowaĆ trzeba ostroz-
nie z ur,vagi na szyny. 'W,ercsz,c,z!ński na s,woirn mik-
roskopijnym MG na chudych kiszlkach wpa,da lv szy-
nę i zatyka cały ruch. Kilku najrbliższyctt ucz :stników
rajdu ma ucie,chę, bez wysiłku uistalwiają,c jego pu-
dełeczko na stały,m tgrunci,e.

Ze Szczecina ruszarny ostro, barclzo nawet ostro" No,-
wak zna się na Tzeczy i powoli jeźdztć nie potrafi.
.Mamy numer 30, ale szybiko do,chodzimy do czoła raj-
du. N,isika, szeroka, Tazlkraczo,na jak żaba ma zyna
z napęclem na przód cze,pia się drogi jak prz;rk}.ejo,na,
Za narn,i nrknie bliźniaczy Citroćn. Trzymamy się ra-
Zeirh.

Ja się trzymalT} )o,cząbkorwo, czego się da. Jak na
moje możliwoŚci jaiz,da jest nie,co zby,t pirszezą,ca na
zakrętach. W tylnej szybie ukazuje się wąska ra owa
morda sportowego BMW, które wyprzedza na i idzie
do przo,du. Nowak jedzie chwilkę za nirn, atre pCI paru
minutach ner,wo,wo nie wytrzymuje i nadusza mocno
na pedał. 'Wiatr gwizdze conaz wyżs;^zym tonem
120... 130... vrskazówka li,cznilka waha się około 140
i przecho,dzimy obok BMW, ufywamy się mu. C&ż
z tego, kiedy p,fz ,d Poznani,em srniga obok na, Wierzba
na swajej r,vyścigowej srebrnej Lanci i leci jak wariet
zataczając się na wiraza,ch. Nikt nie wie, po co ię
tak śpieszy, gdyz c;z& u jest rnnólstrwo.

Strach mi jakoś mija. O ,tateczn,ie jedziemy i je,dzie-
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lll \,, a ciągtre ka,tastrofa nie następuje. Za Poznani,em
J,l\vłtk zaczyna kląĆ jak szewc, okazuje się bowiem,
|, t,icrpimy na na,dmiar życ,zltwośc,i. Mieszkańcy le-
.1r,.\,ch przy trasie miasteczek uwazają za swój święty

, ,l1,1wiąze,k obrzułcaniie nas kwiatami, a p,rzy takich
. .y,bkościach tr,zaśnię,cie wiązką polnego kwiecia, I!&-

,.\,t ,t, of,iarowaną z ilejłszczers,zej serdecznoŚrci jak
ll[(, powodować moze wypa,dek. Szczególnie że pol-

li ;t dziatwa, aby bukiet poręcz,nieJszy był do rzucania
r lr lpiej leciał do celu lubi w środek bukietu wpa-
l. ł lwitć półcegłówkę dla nalezytej wagi. Niespodzi.an-
l.;t taka niby.

Ą zain,tereso,wani"e rajdem o$f,off}ltre. W kazdej wios-
|, brarny triumfalne, tra,nsparenty ,,Witajci,e!" i tłu-

lll.y, tłumy, tłumy. Im z,aś dalej w głąb l)ołnelgo trąs-

l.;r tynr entuzjazm więks,zy. Ludziska machają rę-
l ;r trli, powiewają chorągwiami, wrze,s zcz,ąc na rózne
lrlt)}. n okna domku macha do nas chust iczką drie,w-
, /,ylla, której uroda zaszczyt przynosi miejsco\ĄioŚci.
W.ychylam ię i ja, kiiwam po bratersku dłonią, ff
(,(, odpowiedzią jest spontaniczne powiewanie o}:ie-
l llŁt rękam,i i prze yłanie o,d urst niezli,czonych cału ow.
lł,.yczę do Nowaka, zeby naty,chmi,ast harno"wał, gd}rz

,lil tu zostaję, ale Nonvak nie ma czaisu. A szrkoda!
A Do}ny Strąs,k - przepiękny! Pogoda jak kryształ

l wszystkie uroki tej ziemi po,kaizują ię jaskrawo, jas-
li t,ltwiej ni,ż Tz tczlwistość. Pt,zez ziełone pagórki u-
rl icmy wspaniałymi, asfaltowymi szosami, gdzieni.e-
litlzie tylko wybityrni trochę ptzen wojnę. Ale dziury
l;rtają. Wio,ski, wioseczki, miaisteczka w lzy tko
l;t:lrludne, czyste, zarnie,cione. Lurdzie biednieńcy, \Ą'i,e-

ltl w stary,ch wojskowy,ch sortach, a].e przeciez źyJą,
J,()spodarują, są. Coś mi się nie bardzo chce wierzyć,
;llly Ziernie Odzyskane miały być ,,zietrn,iami wyzys-
l:ltnymi" i stanowiły jak twierdzi za,gralni,czna pr,o-

1llrglafiida, obrabowaną puistynię. Pew,nie, wieie tu
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ru,in, wiele opu,szczonych domo,s,tw, ale pr,zecież wojna
przewal,cowała te,n kraj

Aby o,dzyć - frzeba ezalsu.
Kon.iec etapu w Szklar;skiej Porębie, ale my zatrzy-

rnuje,my się parę kilometrów przed metą, na maleńkiej
łą,czce ohok rozwalonej bombą chałupki, gdzie wy,z\na-

czy3!śmy sobie rendez-vous z pozostałymi Citroćnami,
Jeden już tam czeka, po paru minutach naidjeżńża
drugi. A więc jerdziemy w komplecie, bez pu,nktów
karnych. Spracowane silniki chłodzą się ptzy otwar-
tyc},,l maska,eh, kierowcy spraw,dzajĄ to i owo, podkrę-
cają jakieś śrubki regulacyjne, kontrolują ciśnienie
\M oponach, dolenvają z baniek benzynę. Wozy idą do
pa,rku maszyn i po przyjeździe na metę nie wolno bę-
dzie w nich już grzebać.

Do następnego etapu, zE Szklarskiej Poręby do Za^

n<Opa,nei$o, jadę z Jasiern Ripperem. Z samym Jasiem
Ripperem bozysalezem mojeigo dzieciństwa. Jego
Bugatti ma już przes;zło dwa,dzieścia lat. Uchonvała się
un:vślnie zadołoi,wana prr*b, okupację i t,eraz Jasio
prfiywrócił ją do ży,cia, w trze,ch zre,sztą podobno wcie-
]e,njb,ch posiada bolviem do niej trzy karoiserie: je,d-

ną na co dzień, gdyż Buigatti słuzy mu jako saflTlochód

do,staw,czy przy warsztacie, któr} ,pf,o,wadzi; druga ka-
roseria jest wy,tworna i nobliwa, zakłardana zaś by,**
d}a repreze,ntacji, gdy ko,goś trzeba zaul,ieżć do ślubu;
trzecia je,s,t poyr Ie s,pOft, dwurniejseowa z klapą na
pa,,sażera w ty}e. Bugatti, wy,trrvale przera:biana i u,do-

sko,nalana prze,z Jasi,a, chod"zi rzec;zywiście jak zega-
reazek. Ładujerny się na przednie siedzenie w trzy
clso,by, ,wif ,z z panią Heleną, szwagierką Jaisia, która
pi3"otuje. iedzenie jest ciasne i choć sam mistrz zaJ-
muje miejsc& tyle co nic tro,chę jednak kipirny na
borki z wnętr;za.

Na tylnym sie,dze,niu, w uchytronej klapie siedzi Mie-
tek, czyli ehłopak w&r ztatowy, którego jedynym za-
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r l t l) itlnr jest pełnienie obowi ązków stojaka. Rzecz w
| , lll, ze starozytna Bugatti ma dość nietypowy wy-
tlll;ll, opon, które są chude, ale za to o olbrzymim ob-
' , 

" | ',',ie - Że za,Ś są l zleżałe, Jasio nazbierał ich, gdzie,l r lało i ile się dało, i ponakładał na Mietka, który
, l l , ,r l it;11} w nj,ch po szyję zywo przy,pomina rektramę
\llt,lrclina.

:il,r,on'ą sz,osą zjeżdżamy w dół, do Jeleniej Gó,ry.
l i r;ll)er jedzie wolno, wolniuśko, najśiamazarniej jak
lllll,/,lla: prz d kazdym zakrętem zwalnia do ślimaczego
Ir,llli)&l zwalnia równiez prz,y mijaniu, z,walnia pod la-
, 1.1 ;iretekstem" Patrzę na niego uwazniej, czy go nie
; l{ llrrienitri, ale nie zupełnie ten sam filigranowy
, lrllłzi cze,k w wyś,wiechtanyffi, niegdyś białym kom-
l ,t ttt,z:ornie . Zoha,czył moj ą ,z:dlJmioną minę.

] ie ma co się śpieszyć, lTt tsĄ czasu urspokoił
lrl tti(].

Sl<oro fi}&;s& czasu, no to masa cza]su. Nawet ptzy-
|( 

, l ll nie się ta,k poidrózu je, sz,częgólnie po ekstra,sz}b-
l. rr,.i iehdzte z Nowa,kiern. W Jelenie.j Górze wstępuje-
t t t' do zaprzyjaźnionego war ztatu. Bugatti zostaje
,ttll.vl,&, wypoleroiwana, a na nieiszczĘshe o Mietka pa-
l rl.i(,lny jesz,cze jedną opo{nę, tak z@ ze stosu gumy wi-
, |;t t 

, tyltko czubek jego czoiszrki.
li ipper pyta, ile mamy cz t,su, c,oś kalkuluje i wre sz-

, Il, rlecyduje, że trzeba się tro,chę pośpieszyć. Naciska
1 
,,,,l;lł i... w ty,m momencie sia,da ,guffna . Za,kładamy re-
. t \\"Ql jedzireffiy, ale po paru kilometrach hamuje nas

, l l l l"l,ymi autolbus, ja,dący środ,kiern 
'zo,syl 

który mi-
l l t( ) intensYwnYch alarmów nic sobie z niczego nie robi| \\,t,lniutko toczy się jak panisko. Ripper robi się

,(,| \vony, puf,purolwy, wreszcie siny. Ambaluje sil-
t r l l. tt,l11, ryczy klaksonem, daje znaki światłami nic
lll|, l)omagla. Wres,z,cie w jakiejś wiosce udaje nam się
tl , lll"l,e,dzić przeklętnika. Riipper zajeżdża mu drogę,

r,:lil pod sierdzenie po korbę i wyskakuje z wozu.
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_ No to ja ię wyłąc 7.am _ spokojnie oświadcza
pani Helena, odwraca ię i zatyka starannie u zy.
I słusznie: kierowca autobu:su dowie,dział się absolut-
nie wsz}:stki,egol c,o o nim Ri,pper myśli i co przewi-
duje , że się z nim najblizs,zej przyszło;ści stanie, nie
mó,wiąc już o zaska,kująrcej informacji, czym się trud-
niła jego rna,tka. Po wygło,s,ze,niu swojego Ripper po-
wrócił do normal,nego kolorytu i pojechaliśmy dalej,
aby po paru kilometrach powtórzyć t,o samCI z cię-
żarówką.

A cza:s Ieci. Ripper znoi\Mu de,cyduje, że nalezy przy-
śpieszyć, i zno\Mu strzela guma, a przy wymianie kc-
Ła stwierdzamy, że siadła jeszcze jedna. Rezerwa się
skpńc zyła trz,eba kteić i znowu tracimy cenne nri-
nuty. Koń,czą się ża,rty. Błyskawi,cznie zakła,damy ko-
ło, wska,kujemy niernal w bie,su do wozu, gdyż Jasio
gwałtuje, kwiczą gumy w zrywie i na,stępne kilka-
nąście kilo,me,trów jest dla mnie księgą całkowicie
zamkniętą. Pamię,tarn tylko jak pt,z,e,z m8łę urywa,ny
ryk po,tężnego silnika i drze,wa niebezpiecznie bliisko
rnigajQ,ce mi koło głowy. Wiatr przedziwnie pogwizdy-
Wał drąc się na starozytnych profilach Bugatti, lrtórej
wąlska illaska pordskakinvała mi przed oc,z)rma. Szczęś*
ciem - ,gtdyż mnie mdliło ze strachu - następna opo-
na nie wyttzymała tempa i z hukiem eksplodowała,
aż nas zakręciło w .kółko na błotnistym wirazu i 9par-
liśmy się tuż nad krawę dzią rowu.

Parę minut później gnaliśmy dalej. Ripper s,twier-
dztł, że właś,ciwie t,o mamy je,szcze duze szanse edą-
żyć na czas i nawet nie trzeba się taik bar,dzo śpie-
szyć. Od tego nie bardzo śipie,szenia się omaI nie wy-
plułem ser,c,a, które podeszło mi pod gar,dło.

Tyle że znowu po prsru kilom,e,trach poszła następna
opona, a w doda,tku RĘper wyłowił jaki,eś podejtza-
ne odgłosy w silniku i oświadczyŁ, że musi dokongć
ftą,pitalnego remontu. Kapitalny remont trwał wpraw-
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,l,,, it, nie więcej niż kwadrans, ale gdyśmy wrel zcie
l ll:, r.ylt, okazało iĘ, że mamy zaledwie parę mirnut eza-
ll lli) pokonanie sześćdziesię,ciu kilonne,trów do Opo-

l;t ltipper spokojnie stwierdza, że teraz trzeba jechać
,,];ll,() naprawdę o,stro!

tldvbym twierdził, że w czasie tej jaedy kamie,nie
lr rlt)lnetr,owe wy,glą,dały jalk mur _ zełgałbym ha,nieb_
lll(,. Niewiele się jednak minę z prawdą, jeśli poiwiem,
.,., l;łupy telegraficzne wyglądały jak płot. Li,cznik w
l I r ll1ntti nie d,ziałał, jak zte,s.z;;tą reiszta zegarów, i je-
, |t, tl.ym funkcjonująicyrn wskaźni:kiem był wskaźnik,
r l|,llienia oleju, nie wiem pnzeto, il,e jechaliśn:ny, ale-
|,t,zt,st;aliśmy podrózować setką i przenieśtiŚmy się
l,r lr, iL,.ś grubo ponad 150 km na godzinę. Silniik wa-
r lr l1yilN zupełnie na wy,sorkich obrotach, których mu
li l1l1l r nie ziczędzlł, a Bugatti z nie,samoiwitym wyciem
i :;|.l,zelarniem prześliizgiwałla się po wiraża,ch. Nie ciąg-
lllt, jak nalezy ttzeci bieg - Jasio wrzuca dwójkę; nie
, l;||{nie dwójka błyskawi,cznie wchordzi jedynka.
lll,ril,wieją mi p0 kolei najro,zmait z części ciała, zd-
, 

" 
\/ lla siąpić drobny deszczyk 

- kiepska i tak droga
,; l t ll ieniła się w błotnistą paćkę. Ri.pper powiada, że
l r l t l ic nie szkodzi, a nawet lepiej 8dyr on jest bardzo
, l, ,| 11,.y na błoto, i dodaje jeszcze gazu. Trzyrnam
ll., l<ur,czowo drz,wi,czek, przedniej szyby, sie,d,zenia...

( )t,lrłonąwszy ni,eco do wszyłstrkiego nnozna ię
| ,l ,,.YT,wyczaiĆ mogę spokojlnie oce,ni.Ć W;Spfliliałą
l ,,r,|l rrikę jazdy Rippera. Śtizgamy się od pobocza do
1,,,l)tl(:tdt ni pokoją,co blisko przemykamy obok pryzm

rlll,Ll, ale Ripper w kazdym molnencie panuje nad
,,, ltlircją, ani na chwilę nie tra,ci przyczepności, któ-

l.t ;r,st p,o,trze;b,na, be,zbłędnie ko,n,trotuje wi zy tkie po-
l 
'. lii.
',/,wyczajnie 

- ba,r,dlzo szybko je,dzie i tyle.
| )r ) ()pola jerdnak slę spóź,niarny. Cudów nie ma.

"lt;tt'tloe szanse na sukc,e,s, bo spóźrnień się nie odrobi,
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ale Ripp,erowi iu"ż o co innelgo cho dzi _ o to, aby byó
pierwsz}lT} w Zako,panern, w swoim Zakopanem.
Ocąiwiście, ła,ska niebios spływa na nas dopiero wte-
dy, gdy już nie jest tak niezbę,dnie p,otrzebna - koń-
czą się mianowilcie defekty jak ręką o,djął. Jasio rżrnie
jak sza].o,ny, tylko prys,ka błoto i ięczą f sofy, a gumy
wszystko wytrzymują. Widać się przestraszył, ze jest
ich nieiwiele. Ze stosu z,akrywającego Mie,cia zostały
T ,s,z,tki. Miecio jes,t wolny i tylko parę op,o,n pałęta mu
się woikół pasa. Wy,ptzeldz&my wsz}nstki,e samochody -
osńatni dopada,my co prorw,da dqpiero w Poroninie, ale
go jerdnak dopaidamy - i Rl,piper jako pierwszy prze-
jeżdża wspaniałą triumfalną bramę specjalnie wybu-
dowaną na cześć rajdu.

Riprper, Rip-per!... skandują widzowie. Jak
przed laty, jak na Wyś,cigach Tatrzańskich. Przy,jacie-
le wy,ciągają go 4 ąmochodu i wysoko podrzucają...

Nie, nie dziwię iQ, że Jasio dyskretnie co prawda,
ale je,dnak prze;cierał ślepka piąstka,mi.


