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 Już jesień. Spoglądam na żółknące liście, na coraz niżej po nie-
bie przesuwające się słońce, wdycham wilgotne powietrze i wsłuchuję 
się w niespokojne porykiwania jeleni. Przyszedł czas rykowiska, grzy-
bobrania i wspominania ostatniej niezapomnianej podróży...

Pierwszego lipca, wczesnym rankiem, po czułych pożegnaniach, 
z rozdartym sercem, ale też z ciekawością czekającej mnie przygody, 
wsiadam do pociągu. W  przedziale towarzyszą mi dwie młode 
dziewczyny wybierające się na szkolenie do stolicy. Zajmują się, jak to 
w tym wieku bywa, rozmowami na temat swoich znajomych, garderoby 
i planów na najbliższe dni. Moje myśli wędrują w stronę Piotra, którego 
pozostawiłam na dworcu. Będę za nim tęskniła i  żałowała, że nie 
możemy odbywać tej podróży wspólnie. Zaplanowałam ją w  marcu 
zeszłego roku, podczas pobytu w Bangladeszu i północno - wschodnich 
Indiach. Piotra znam od niepamiętnych czasów. Znajomość ta nie 
utrwaliła się jednak w  mojej pamięci. Tak naprawdę poznałam go 
pod koniec zeszłego roku. Historia ta nadawałaby się na materiał 
do osobnego, fascynującego opowiadania albo romantycznego 
scenariusza filmowego. Może kiedyś ...

 Na takich to rozmyślaniach czas do Warszawy upływa 
mi w  okamgnieniu. Wysiadam obładowana dwoma plecakami, 
chwytam taksówkę i  już po chwili jestem na Okęciu. Ostatnie 
telefony, przeszukiwanie pamięci, czy aby nie zapomniałam jakiejś 
niezbędnej rzeczy, bez której nie mogłabym obejść się w  podróży 
i  powoli wypatruję osób, które zamiast szykownych walizek miałyby 
podobnie jak ja plecaki. I  rzeczywiście widzę Tomka, naszego pilota. 
Poznaję też Ewę, Karolinę i  Krystiana. Duża rozpiętość wieku, każde 
z  innego miasta, reszty dowiem się pewnie niebawem. Sprawnie 
się odprawiamy, robimy ostatnie zakupy na bezcłówce i  lecimy do 
Delhi. Pierwszy raz wylądowałam tam 7 lat temu. Do dziś pamiętam 
zapach kadzideł, sączącą się hinduską muzykę, chłodne marmury 
pod stopami, a  w  oddali tłum wykrzykujących i  rozgorączkowanych 
tubylców, oczekujących na swoich gości. Jakież więc jest moje 
zdziwienie, gdy pod stopami  czuję puszyste, miękkie dywany, gdy 
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do moich uszu dociera szum wody spływającej w postaci wodospadu 
a na ścianie olbrzymie dłonie ułożone w mudry,  zapowiadają kolejne 
radosne spotkanie z tym niezwykłym krajem. Nowe lotnisko sprawia 
przyjemne wrażenie.

 Niebawem nawiązujemy pierwsze  znajomości i  wesoło 
spędzamy czas w  oczekiwaniu na kolejny lot, na północ Indii, do 
Śrinagaru. Przedtem jednak musimy wystawić nosy z klimatyzowanych 
pomieszczeń. Upał okrutny, duszno, duża wilgotność powietrza, 
dosłownie nie ma czym oddychać. Jedziemy na lotnisko krajowe 
z  nadzieją, że na północy kraju klimat będzie znośniejszy. Na chwile 
zamykam oczy i  już jestem gdzieś pomiędzy stronami „Kamiennych 
Tablic” Żukrowskiego. Pora monsunu, namiętny romans, kultura tego 
kraju i jego mieszkańców. Czas jednak otrząsnąć się i wraz z nowymi 
towarzyszami podróży przenieść się w rejony, gdzie chronili się przed 
dokuczliwością klimatu co bogatsi mieszkańcy Indii.



 Kaszmir 
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kolorową, wyściełaną miękkimi materiałami wodną taksówką, na 
której pasażerowie mogą w  pozycji półhoryzontalnej podziwiać 
zachwycającą okolicę, docieramy do naszego łodziohotelu.

 Cała łódź to jeden wielki misterny ornament. Naszym 
achom i  ochom nie ma końca. Podłogi są tu wyścielone puszystymi 
różnobarwnymi dywanami, a  meble rzeźbione w  litym drewnie. 

Dostajemy z  dziewczynami 
własną sypialnię z garderobą 
i  łazienką. Do dyspozycji 
jest też jadalnia i  salon, no 
i  oczywiście drewniany 
tarasik, z którego roztacza się 
widok nie tylko na jezioro, ale 
również na góry otaczające 
miasto. Z wrażenia muszę się 
uszczypnąć, czy czasem nie 
jest to jakiś fantastyczny sen.

 Zmieniamy ubrania oraz buty i wyruszamy na obiad, a później 
na mały rekonesans. Niestety skończyła się już łączność z krajem, a tak 
bardzo bym chciała podzielić się pierwszymi, zapierającymi dech 
w piersi, wrażeniami.

Idziemy, a właściwie płyniemy do obleganej przez tubylców jadłodajni 
na drugim brzegu jeziora. Wiem, że jestem już w  Indiach. Nie 
przeszkadza mi ani lepiący się stół i zastawa, ani roje much, ani brak 
klimatyzacji. Z  niecierpliwością przeglądam menu, aby wybrać coś 
stosownego na pierwszy indyjski posiłek. Uwielbiam te smaki i zapachy 
i nie zniechęca mnie wypalony ostrymi przyprawami przełyk, cieknące 
z  oczu łzy, a  z  nosa strumienie kataru. To tylko uczulenie, które  po 
chwili mija, a na podniebieniu pozostaje mieszanka kolendry, imbiru, 
kurkumy, chilli, kminu i kto to wie, czego jeszcze.

 Wszyscy jesteśmy w  świetnych humorach i  żartujemy sobie, 
że jest to wycieczka rodzinna. Mogłabym być babcią Krystiana, mamą 
Tomka i Karoliny i starszą siostrą Ewy. Najedzeni, napojeni, rozsiadamy 

 Śrinagar wita nas przyjemną temperaturą powietrza, ładną 
pogodą i zaskakującą, jak na Indie, czystością. Załatwiamy na lotnisku 
niezbędne formalności i  po chwili jedziemy jeepem nad jezioro Dal. 
Tam zaplanowany jest pierwszy nocleg. Zastanawiam się, czy będziemy 
spali na jakimś jachcie, a  może będzie to stateczek wycieczkowy, 
a może jakiś obskurny kuter – na nic więcej nie starcza mi wyobraźni.

 Przyznam na wstępie, że nie studiuję przed podróżą żadnych 
przewodników i nie poszukuję dodatkowych informacji w Internecie. 
Gdybym to zrobiła, nie zostałabym tak przyjemnie i  nieoczekiwanie 
zaskoczona. A tak zauważam coś, czego nigdy bym się nie spodziewała. 
Wzdłuż linii brzegowej stoją duże drewniane łodzie, istny cud. Mają po 
około trzydzieści metrów długości i kilka szerokości. Ich dzioby są ścięte 

prosto i stanowią przepiękne niewielkie tarasy, gdzie na wyściełanych 
ławeczkach można odpoczywać i  przyglądać się małym łódeczkom 
pływającym po jeziorze. Łódeczki te spełniają rolę wodnych taksówek 
i  niewielkich sklepików z  pamiątkami. Taką właśnie niesłychanie 
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się wygodnie w wodnej taksówce i płyniemy kanałami wśród ogrodów, 
przybrzeżnych sklepików i  zarośli do manufaktury, gdzie z  papieru 
ryżowego wyrabia się istne cuda, począwszy od bombek choinkowych 
po szkatułki, wspaniałe talerze, meble i wszystko, co można sobie tylko 
wyobrazić. Ceny są dość wygórowane, więc grzecznie dziękujemy 
i zmęczeni podróżą powoli kierujemy się w stronę hotelu, po drodze 
kupując zapas kart do aparatów cyfrowych. Przez najbliższe dni 
stracimy bowiem kontakt z cywilizacją.

 Powoli zapada zmrok, w  wodzie 
odbijają się światła a  na 
drewnianych tarasach rozkwita 
towarzyskie życie. Jednym 
słowem integracja… Wszyscy są 
siebie nawzajem ciekawi, toczą się 
spontaniczne rozmowy, a  tematy 
zmieniają się jak w kalejdoskopie. 
Znalazł się już alkohol, potem kilka 
skrętów… czy jest gdzieś miejsce, 

gdzie człowiek może się czuć bardziej wolny niż w Indiach? Tęsknię za 
Piotrusiem…

 Następnego dnia rano nikt nie wstaje przed piątą, aby udać się 
na wodny targ owocowo-warzywny. Trochę mi tego szkoda, ale cóż 
wieczór był taki piękny i taki długi.

Wyspani, siadamy w  jadalni przy pięknym stole, czekając na posiłek. 
Składa się on z omletów, chapati, dżemu i kawy, przy czym kawa okazuje 
się być herbatą. Bardzo nas rozbawia zbieżność nazw. Właściciele 
naszego wodnego hotelu, słysząc nasze westchnienia w  kierunku 
mocnej, stawiającej na nogi kawy, czym prędzej spieszą w spełnieniu 
naszych potrzeb. Okazuje się jednak, że w Kaszmirze kawa to herbata 
z aromatycznymi przyprawami, a kawa, o której rozmawiamy, to black 
coffee. W  końcu na przepięknie rzeźbionym masywnym stole ląduje 
i jedno i drugie i towarzyszy temu wiele śmiechu kaszmirsko-polskiego.

 Dzisiaj czeka nas cały dzień zwiedzania Śrinagaru. Wiele 
burzliwych historycznych wydarzeń odcisnęło swoje piętno na tym 
mieście. Kaszmir graniczy bezpośrednio z Pakistanem i Chinami. Często 
dochodziło tu do konfliktów, nie tylko na tle religijnym. Początkowo 
mieszkali tu wyznawcy hinduizmu, którzy z  czasem przeszli na 
buddyzm. Przemianom tym towarzyszyły nieustające napięcia. Do 
VII wieku Kaszmir był niezależnym  królestwem. W połowie XIV wieku 
zaczął rozprzestrzeniać się tu islam, w  swej mistycznej, sufickiej 
postaci. Pod koniec XVI wieku tereny te podbił Akbar i w ten sposób 
stały się one własnością Wielkich Mogołów. Na początku XIX wieku 
zróżnicowany kulturowo i religijnie Kaszmir dostał się pod panowanie 
Sikhów. Anglicy, chcąc zachować swoje wpływy, wyznaczyli Maharadżę 
Hari Singha zarządcą tych terenów. W 1947 roku, kiedy Indie uzyskały 
niepodległość, o   Kaszmir upomnieli się Pakistańczycy. W  obliczu 
agresji ze strony Pakistanu Kaszmir został przyłączony do Indii, co 
spowodowało kosztowny i  wycieńczający zbrojny konflikt indyjsko-
pakistański. Podobne sytuacje miały miejsce jeszcze w  roku 1965 
i 1971.



1918

nas na pokuszenie stragany 
z  lokalnymi przysmakami. Nie 
możemy się oprzeć, zarówno 
widokowi, jaki i  roztaczającemu 
się wkoło zapachowi. Ślinianki 
pracują intensywnie. Wybieramy 
różnego rodzaju warzywa 
zapiekane w cieście, na wrzącym 
oleju. Sprzedawca pakuje nam 
wszystko w  gazetę i  z  takim 
oto prowiantem ruszamy na 
zwiedzanie ogrodów.

 Jest to miejsce licznie 
odwiedzane przez Hindusów, 
przybyłych z innych rejonów kraju. 
Wystrojone w najpiękniejsze sari 
kobiety, uśmiechnięci mężczyźni, 
spacerują alejkami lub siedzą 
pod drzewami, jedząc i odpoczywając. Jesteśmy tu niemałą atrakcją. 
Niemalże wszyscy nas zaczepiają, pytając skąd jesteśmy i  robiąc 
sobie z  nami pamiątkowe zdjęcia. Atmosfera ogólnie panującej tu 
życzliwości i radości udziela się wszystkim. Same ogrody nie stanowią 
szczególnej atrakcji ani ze względu na budowle, ani rośliny. Kwiaty 
są identyczne jak w  Polsce. Natomiast spotkani tu ludzie za nic nie 
przypominają rodaków i nie mam tu bynajmniej na myśli koloru skóry 
czy ubioru. Przyszło mi nawet do głowy, że niektórym, znanym mi 
osobom, przydałby się pobyt w  Indiach, jako panaceum na smutek, 
zamknięcie i brak poczucia własnej wartości. Bolą mnie już szczęki od 
nieustających uśmiechów, a mój mózg wydziela coraz większe dawki 
dopaminy.

 Spoglądam na Karolinę i widzę to samo – po prostu jest pięknie. 
Mimo to wszyscy czujemy się już nieco znużeni.  Postanawiamy opuścić 
ogrody i udać się w stronę jeziora. Jest pora lunchu, a na straganach 

 Wsiadając do chybotliwej łódeczki, która ma zawieźć nas na 
drugi brzeg jeziora, zastanawiam się, ile śladów z tych wydarzeń uda 
nam się odnaleźć.

Krętą drogą wjeżdżamy na górę Shankaracharya, gdzie znajduje 
się świątynia hinduistyczna. Spory tłum wyznawców utrudnia nam 
wejście do środka, ale za to przed naszymi oczyma rozpościera 
się zachwycająca panorama miasta. Poddajemy się panującej tu 
atmosferze. Wdychamy zapach kadzideł i  w  melodyjnym zaśpiewie 
powtarzamy mantrę omnamashiwaja. Poniżej świątyni rozstawione 
są stragany z odpustowymi świecidełkami, gdzie Krystian, nie mogąc 
pohamować zachwytu, nabywa kilka precjozów. Musimy chłopaka 
trochę powściągać, bo nasza podróż dopiero się zaczęła i wszystko, co 
teraz kupimy, będziemy musieli taszczyć przez cały miesiąc, a pokus 
trudnych do odparcia spotka nas jeszcze wiele.

 Pomimo ogromnej plątaniny aut i ludzi udaje nam się w końcu 
zawrócić i  dotrzeć do pięknych ogrodów, będących pozostałością 
po panowaniu dynastii Wielkich Mogołów.  Przed wejściem wodzą 
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Żal patrzeć na fragmenty murów i puste otwory okienne, które kiedyś 
musiały tętnić życiem i przepychem. Napotykamy po drodze ulicznych 
sprzedawców, dzieci penetrujące sterty śmieci, psy wylegujące się na 
pryzmie piachu, mężczyzn grających w grę przypominającą naszego 
cymbergaja. Oglądamy mauzolea i   meczety Starego Miasta - Jama 
Masjid, meczet Dastgir, Hazratbal, Shah Haman oraz grób Jezusa, do 
którego niestety nie możemy wejść.

 Meczety dostępne są dla 
mnie głównie z  zewnątrz. Cóż, 
kobieta w islamie ma wyznaczone 
miejsce, nawet gdy jest Europejką. 
Szanując odrębność kulturowo 
– wyznaniową, zadowalam się 
tym, co dane mi było zobaczyć 
i  sfotografować.Powłócząc 
nogami ze zmęczenia, podążam 
za Tomkiem do wytwornej, jak na 
panujące tu warunki, restauracji, 
aby w miłej atmosferze zakończyć 
dzisiejszy dzień.Każdy wybiera 
inną potrawę, tak abyśmy 
mogli wszystkiego skosztować. 
Dziobiemy sobie nawzajem 
widelcami i  łyżkami w  talerzach, 
poznając nowe smaki i dania.

 W drodze do naszego cudownego łodziohotelu, skupiamy się 
na znalezieniu kafejki internetowej, aby wysłać wiadomości do bliskich, 
przed czekającą nas dalszą podróżą.Po powrocie uskuteczniamy 
babskie gadanie w  pokoju przy tradycyjnym już drinku i  ganji. 
W świetnych humorach kładziemy się spać. Jutro czeka nas pożegnanie 
z cywilizacją na sześć dni. Chcemy wyruszyć w góry skoro świt.

Przed wschodem słońca budzi mnie nawoływanie muezina do modlitwy. 
Nasz wyjazd się opóźnia, gdyż gospodarze zaspali po wczorajszym 

piętrzą się różnego rodzaju smakołyki. Nie dajemy się długo namawiać 
i dzielnie kosztujemy tutejszych specjałów, do których należy między 
innymi panierowany lotos.

Zabieramy tradycyjnie już spakowany w  gazetę placek, wyglądający 
jak olbrzymi naleśnik i  sporą 
ilość żółtej maźdygi. Maźdyga 
okazuje się być delicją. Trudno 
nam jednak odgadnąć, z czego ją 
zrobiono. Konia z  rzędem temu, 
kto zdradziłby nam przepis. Smak 
jest zdecydowanie owocowy, 
ale jednocześnie zupełnie nam 
nieznany. 

Rozsiadamy się z  tym wszystkim na schodach prowadzących do 
jeziora, a  naszym zachwytom nie ma końca, bo jedzenie wspaniałe, 
widok urzekający, a  przed nami perspektywa miesięcznych wakacji 
w egzotycznym kraju. Chciałoby się rzec: chwilo - trwaj wiecznie.

 Nic z tego. Czas nagli, bo to jedyny i ostatni dzień tutaj, a mamy 
jeszcze sporo do zobaczenia. Wtapiamy się więc w uliczki i zaułki tego 
miasta. Przepiękne kiedyś, kolonialne budynki chylą się ku upadkowi. 
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wieczornym pożegnaniu.  W końcu jesteśmy po śniadaniu, żegnamy 
się wylewnie i zapewniamy, że jeszcze tu wrócimy. Wsiadamy do jeepa, 
uprzednio pakując na dach nasze plecaki, i wyruszamy w góry.

  Dzień zapowiada się pogodny, temperatura około 20 stopni, 
choć w  górach może być chłodniej. Po dwugodzinnej jeździe na 
zachód, wzdłuż granicy pakistańskiej, zatrzymujemy się w  dolinie 
Sonamarg.

Mamy mały problem, ponieważ drogę zagradzają nam konie i  ich 
właściciele,  twierdząc, że odtąd możemy poruszać się tylko wierzchem. 
Po zdecydowanej wymianie zdań, ruszamy jednak jeepem dalej i po 
chwili rozpościera się przed nami malowniczy, piękny widok. Dolina ta 
jest podobno ulubionym miejscem wypraw trekingowych.

Znajdujemy się na wysokości około 2740 m n.p.m. Wypijamy tradycyjnie 
czaj, smarujemy twarze filtrami przeciwsłonecznymi i ruszamy w stronę 
lodowców i szałasów zamieszkiwanych przez nomadów.
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herbatę. Towarzyszą nam też 
zaciekawione dzieci. Przyglądam 
się ubogiemu wystrojowi 
wnętrza. Podziwiam spokój 
i  harmonię, a  także niebywałą 
godność ludzi, którzy żyjąc 
w  tak ekstremalnie trudnych 
warunkach nie tracą pogody 
ducha i  radości życia. Wkrótce 
czas wracać, więc żegnamy się 
i pełni niezapomnianych przeżyć schodzimy w dół, bacznie uważając, 
aby się nie poślizgnąć.
Docieramy na niewielki płaskowyż, gdzie, o  zgrozo, rozstawione są 
wielokolorowe plastikowe fotele i  stoły, przy których można zjeść 
i chwilę odpocząć. Wkoło walają się sterty śmieci, pozostawione przez 
Hindusów. Kto i  kiedy to zutylizuje? Jak można taki cud natury tak 
zanieczyścić? Patrzę na to z  przerażeniem, bo to piękniejsza część 
naszej planety. Zaczyna boleć mnie głowa. Nie wiem, czy to wysokość, 
słońce, czy wrażenia?

 Początkowo droga wydaje się łatwa, choć nie prowadzi 
wytyczonym szlakiem. Co chwilę przystajemy zaczepiani przez dzieci, 
które oczekują od nas słodyczy i drobnych prezentów. Ich twarze są 
piękne, a oczy wyrażają coś, co jest nieodgadniętą tajemnicą. Dzieci 
krążą, jak pszczoły w roju; trudno za nimi nadążyć.

Chciałabym zrobić im trochę zdjęć, aby móc kiedyś spojrzeć, na te 
pełne świetlistego blasku oczy i przypomnieć sobie te chwile. Niektóre 
z nich dzielnie nam towarzyszą, nie zrażając się tym, że nie otrzymają 
już więcej prezentów.

 Nogi ześlizgują się z oblodzonych kamieni. Coraz trudniej jest 
oddychać, bo powietrze tutaj rzadsze. Zaczynają boleć mięśnie. Trzeba 
przeskakiwać przez strumyczki ze stopionych lodowców i uważać, bo 
kamienie pod nogami chyboczą się i łatwo o kontuzję.

W  końcu docieramy do szałasu. Wchodzimy do środka i  widzimy 
jedno pomieszczenie, w którym się gotuje, śpi, spędza czas z rodziną 
i przyjmuje gości. Mieszkająca tu kobieta przygotowuje dla nas gorącą 
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 Ruszamy  w dalszą drogę do Kargilu, gdzie mamy zaplanowany 
nocleg. Wąska, asfaltowa droga wije się między górami, a  poniżej 
rozciąga się widok na zieloną dolinę. Dość duży ruch panujący na 
drodze świadczy o tym, że jest ona jedynym szlakiem komunikacyjnym 
w tym rejonie. Okazuje się również, że w pobliskiej dolinie, znajduje się 
jedna z najczęściej odwiedzanych świątyń hinduistycznych, do której 
nieustannie podążają setki wiernych. Rozbijają oni nad brzegiem rzeki 
namioty, które z oddali wyglądają jak wielobarwny dywan.

 Jedziemy w  konwoju ciężarówek, jeepów i  pojazdów 
wojskowych. Przemieszczamy się powoli i  sycimy oczy widokami. 
Niestety, po godzinie stajemy. Lawina kamieni tarasuje drogę i musimy 
cierpliwie czekać, aż  stanie się ona ponownie przejezdna. Nikt nie 
wie, jak długo to potrwa, nikt się nie spieszy, ludzie wysiadają z aut, 
rozmawiają, jedzą i żartują.

 Spotykamy grupę turystów z krakowskiego biura podróży. Jest 

wesoło. Tańczymy z Hindusami, robimy zdjęcia i powoli przyzwyczajamy 
się do nowego pojmowania czasu. W  końcu po ponad godzinnej 
przerwie ruszamy. Droga wznosi się coraz wyżej i staje się coraz gorsza; 
nie dość, że wąska z niezliczonymi zakrętami, to na dodatek szutrowa 
i wyboista. Kurzy się niemiłosiernie. W dole obserwuję przepaście nie 
mające końca. Jedziemy szybko, może trochę za szybko. Początkowo 
żartujemy i  śmiejemy się, chcąc dodać sobie otuchy i  odwagi, ale 
przypuszczam, że każdy ma ściśnięte ze strachu pośladki. Kierowca 
szarżuje, a nasze serca uciekają do gardeł. Podobno wypadki zdarzają 
się tu dwa trzy razy do roku. Nie chce mi się w to wierzyć widząc te 
ekstremalne warunki panujące na drodze i brawurę kierowców.

 Dojeżdżamy do posterunku policji mieszczącego się w jakimś 
zdewastowanym namiocie. Stoi tu kilka wielkich, kolorowych 
ciężarówek.  Nie musimy okazywać żadnych permitów ani dokumentów 
i  możemy jechać dalej. Po drodze zatrzymujemy się w  niewielkiej 
wiosce, aby coś przekąsić i skorzystać z toalety. Toaleta znajduje się kilka 
domów dalej. Aby się do niej dostać, trzeba wejść po stromej drabinie 
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na jakiś niesłychanie ciemny i zagracony strych. Indyjskie toalety nie 
mają sobie równych. Kiedyś napawały mnie one obrzydzeniem, teraz 
wywołują rozbawienie i pewność, że nie są  miejscem do medytacji.

 Rozprostowujemy kości i  oglądamy maleńką świątynię, 
w  której stoją trzy kamienne posągi i  powiewają buddyjskie flagi 
modlitewne. Słońce powoli chyli się ku zachodowi, a przed nami ciągle 
nie wiadomo, jak długa droga do Kargilu. Czuję się coraz gorzej. Głowa 
boli okrutnie, kark sztywnieje, robi się coraz chłodniej. Powoli daje 
o sobie znać zmęczenie. Przepiękne krajobrazy górskie nie pozwalają 
jednak na przymknięcie powiek choćby na chwilę. Zachwycam się nimi 
i na zawsze staram się zapamiętać. Robienie zdjęć jest już niemożliwe, 
a tak chciałabym uchwycić te zmieniające się kolory, od grafitu, ciemnej 
zieleni, po stare złoto i brąz.

 Dojeżdżamy do Kargilu, gdzie trzeba szybko znaleźć nocleg 
i  zjeść coś ciepłego. W  hotelu okazuje się być potwornie drogo. 
Na szczęście dostajemy pokoje, gdzie jest ciepły prysznic i  łóżko, 
o którym każdy z nas marzył. Pojawiają się pierwsze objawy choroby 
wysokogórskiej; ból głowy, przeziębienie i  bezsenność, pomimo 
zmęczenia. Miotamy się, chwytamy powietrze jak ryby wyrzucone na 
brzeg i zastanawiamy się, co będzie dalej.

Rano czekamy wieki na śniadanie, które nijak odpowiada naszym 
zamówieniom. Robimy zakupy spożywcze i  ruszamy w  dalszą drogę 
do Rankdum w  Zanskarze. Kolejną trasę przemierzamy  z  nowym 
kierowcą. Panuje tu taka zasada, że kierowcy mogą poruszać się tylko 
w  obszarze jednego dystryktu. Wygląda więc na to, że poznamy ich 
wielu.      
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kolorytu. Mijamy kolejne, pewnie już ostatnie, muzułmańskie wioski 
i meczety. 

 Zanskar to tajemnicze, buddyjskie królestwo położone 
w Himalajach, które według antropologów nie zmieniło się od paruset 
lat. Jedziemy przepiękną zieloną doliną wzdłuż rzeki, gdzieniegdzie 
mijając małe osady. Khadim, nasz kierowca, okazuje się być straszną 
marudą. Nie pozwala otwierać okien ze względu na unoszące 
się tumany kurzu i  niechętnie zatrzymuje się na krótkie postoje. 
Tymczasem widoki stają się coraz bardziej oszałamiające.

Od właścicieli łodziohotelu w  Śrinagarze dowiedzieliśmy się, 
że duże ilości wypijanej wody nieco łagodzą dokuczliwe skutki 
choroby wysokościowej. Zalewamy się więc z  Karoliną wodą, licząc, 
że przynajmniej ból głowy nieco zelżeje. Skutkuje to dodatkowo 
błyskawicznie wypełniającym się pęcherzem i  coraz częstszymi 
okrzykami stop for toilet, a  jak nie for toilet, to choćby stop for 
photo, bo jak tu zrobić zdjęcie z podskakującego i kiwającego się na 
nierównościach jeepa. Khadim jest zły, ale mamy na niego sposób. 
Wysokość tipu, czyli napiwku, rozwiązuje tu każdą trudną sprawę. 

Ubolewam, że nie jestem w  stanie nawet w  części oddać piękna 
otaczających mnie krajobrazów, pomimo że wkładam całe swoje serce 
w  każde wykonane zdjęcie. Mam wrażenie, że znajduję się w  jakiejś 
niebiańskiej krainie, gdzie, oprócz doskonałości, panuje wieczny 
spokój.

 Docieramy do malowniczo położonej muzułmańskiej wioski 
Panikhar. Stąd rozpościera się widok na najwyższe w  tej części 

Himalajów ośnieżone 
szczyty  Kun (7077 m n.p.m.) 
i  Nun (7135 m n.p.m.). 
W  dolinie leniwie płynie 
rzeka, zielenią się drzewa, 
ukwiecone łąki zachęcają do 
wypoczynku. Krzewy dzikich 
róż wystrojone w  kwieciste, 
różowe sukienki dodają 
całości niewyobrażalnego 
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dyspozycji mamy dwa pomieszczenia. Będziemy spać tak jak 
mieszkańcy, na położonych bezpośrednio na podłodze materacach. 
Gospodyni uśmiechnięta, z gromadką otaczających ją dzieci, przyjmuje 
nas serdecznie i  cieszy się, że może nam pomóc. Wygląda na to, że 
nieczęsto zapuszczają się tu turyści.

 Tomek zamawia w  restauracji wyposażonej w  stół i  kilka 
krzeseł obiad, składający się z tradycyjnego tali i czaju za jedyne 1,25 
$. Trzeba przyznać, że rozrzutni nie jesteśmy, ale też i  możliwości są 
tu ograniczone. Osobiście lubię i ryż i dhal, więc perspektywa takiego 
jedzenia specjalnie mnie nie przeraża. Gorzej jest z Krystianem, który 
ma kłopoty adaptacyjne. To jego pierwsza taka podróż. Z  ciągle 
bolącymi głowami, z coraz częstszym bezdechem, idziemy na  spacer 
po przepięknej dolinie. Tylko Stwórca mógł osiągnąć taką doskonałość 
formy, przestrzeni i  barwy. Jestem zachwycona cudownością całego 
otoczenia.

Góry stają się coraz bardziej majestatyczne. Pojawiają się lodowce. 
Podążając po drogach, które w  naszym rozumieniu uchodzić mogą 
za bezdroża, staram się za wszelką cenę zachować w  pamięci każdy 
odcinek, każdy zachwycający widok i   uczucie ogarniającej mnie 
niezwykłości.

 Jest popołudnie, kiedy docieramy do Rankdum, zagubionej 
pośród szczytów, maleńkiej wioski liczącej może dwadzieścia 
domostw. Wkraczamy tym samym w  buddyjską część Himalajów, 
o czym świadczą stupy i powiewające na wietrze flagi modlitewne.

Rozglądamy się za hotelem 
i  miejscem, gdzie moglibyśmy 
zjeść coś ciepłego. Hotel jest 
i owszem, ale posiada tylko jedno 
łóżko, i  to w  pomieszczeniu 
restauracyjnym. Musimy szukać 
innego lokum. Znajdujemy 
je w  prywatnym domu. Do 
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Snujemy się po okolicy, bo każdy 
gwałtowny, czy szybszy ruch wy-
wołuje dotkliwy brak powietrza 
w  płucach. Zimny wiatr próbuje 
przedostać się przez nasze kur-
tki, ale się nie zniechęcamy 

i  rozsiadamy pośrodku doli-
ny. Wyjmujemy z  plecaka 
przepysznego, pachnącego 
południowym słońcem arbuza 
i  przyglądamy się, jak znudzone, 
a  może zmęczone dzomo 
(mieszanka krowy z  jakiem) 
samotnie zmierza do swojej 
zagrody. 

 Kiedy słońce rzuca ostatnie promienie, podkreślając 
i  wyostrzając każdy szczyt i  grań, my również kierujemy się powoli 
do domu. W  strumyku myjemy zęby i  dokonujemy powierzchownej 
toalety. Na kolację robimy gorący kisiel z torebki, którym częstujemy 
kobiety i dzieci. Nasza gospodyni ma na imię Intundelma. Julle (dżule) 
to powitanie, tudziecie dziękuję - porozumiewamy się pomimo granic 
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i  stup. Poranne światło poprawia trochę humor, ale ból głowy jest 
przeogromny. Nie mogę doczekać się, kiedy reszta wstanie i będziemy 
mogli zjeść śniadanie, wypić gorący czaj i zaaplikować sobie kolejną 
porcję środków przeciwbólowych. Gdzieś koło południa mój stan 
nieco się poprawia. Nie mam już zawrotów głowy i nie plączą mi się 
nogi.

 Na niewielkim wzniesieniu za Rankdum jest gompa, czyli 
klasztor buddyjski. Widok, który się stamtąd roztacza, zapiera dech 
w  piersiach. Myślę sobie, że 
w  takich miejscach łatwo jest 
być blisko Boga i  modlitwa tak 
jakoś sama wyrywa się z  piersi. 
Chciałoby się posiedzieć tu 
dłużej. Ruszamy jednak w dalszą 
drogę do Padum. Brakuje mi 
bardzo Piotrusia, ale to już 
całkiem inna historia. Rozmyślam 

językowych. Niektóre kobiety mają tu po kilku mężów. Dowiadujemy 
się o tym w dość zabawny sposób, pytając syna Intundelmy, gdzie jego 
tata. Na początku myślimy, że chłopiec nie rozumie pytania, bo pyta, 
o którego ojca nam chodzi, wyjaśniając, że ma ich dwóch. Intundelma 
potwierdza te zaskakujące nas informacje. Sypią się więc następne 
bardziej wnikliwe i osobiste pytania.  Okazuje się, że wielożeństwo jest 
tutaj często spotykane. Kobiety w tych zagubionych na dachu świata 
wioskach,  potrzebują szczególnego wsparcia i pomocy w codziennym 
życiu i  trudnych warunkach klimatycznych.  Kolejni mężowie muszą 
jednak być braćmi. Nikomu to nie przeszkadza a na twarzach kobiet, 
dzieci i ojców wypisane jest szczęście  i wzajemna troska.

 Czas spać. Zakopujemy się we własnych śpiworach, ale sen 
znowu nie nadchodzi. Góry spowite są elektryzującą poświatą księżyca 
i  po raz kolejny odsłaniają swoje majestatyczne oblicze. W  końcu 
zasypiam. Mam koszmarne sny. Duszę się, ale to tylko brak tlenu. Jest mi 
okropnie zimno, więc nakładam 
na siebie dodatkowe rzeczy. 
Idę do łazienki, bo wypita woda 
ciąży niemiłosiernie. Łazienka to 
nic innego, jak dwa niewielkie 
otwory w  glinianej polepie. 
Pomimo że mam czołówkę, 
uderzam głową w  drzwi. 
Nie mogę ustać na nogach, 
wszystko mi wiruje przed oczami. 
Przytrzymując się ścian, docieram na swoje posłanie. Nie mogę spać, 
bo Ewa, która leży koło mnie, jęczy. Nie wiem, czy też ma złe sny, czy 
może wzmogła się gorączka. Budzę ją. Nie jest dobrze. Oby jakoś 
dotrwać do rana. Wreszcie robi się jasno. Ból głowy rozrywa moją 
czaszkę. Teraz rozumiem, co może znaczyć migrena. Dochodzi do 
mnie jakiś  nieprzyjemny zapach. To czyjaś stara, przepocona skarpeta, 
wepchnięta pod materac, roztacza taką won. Wychodzę na zewnątrz. 
Korzystam z krioterapii w przydomowym strumieniu i z nieodłącznym 
aparatem fotograficznym kieruję się w  stronę maleńkich świątyń 
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nad tym, czy dałby sobie tu radę i  jak mógłby się przygotować, aby 
w przyszłości odbyć taką podróż. Po drodze, z  jadącego jeepa widzę 
wiele świstaków. Z  maniackim uporem staram się je sfotografować, 
ale są tak zwinne i sprytne, że daję za wygraną. Jednym susem znikają 
w jakiejś sobie tylko znanej kryjówce.

 Kolejny piękny słoneczny 
dzień pozwala nam cieszyć się 
niezwykłymi widokami. Znowu 
pijemy bardzo dużo wody i często 
siusiamy. Ma to swoje dobre 
strony, bo zawsze wybieramy 
do tego celu najpiękniejsze 
miejsca. Przy okazji robimy 
zdjęcia i niekiedy zamieniamy się 

miejscami w  jeepie. Docieramy 
do przełęczy Pansi LA (4400 m n.p.m). Roztacza się stąd widok na 
niezwykłe szafirowe jeziorka,  pasące się jaki i   zaśnieżone szczyty 
górskie. 
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musi przypominać tali. Menu pobudza nasze ślinianki. Składamy 
zamówienia i, w oczekiwaniu na posiłek, zajmujemy się planowaniem 
pozostałej części dnia. Po godzinie, bardzo już zniecierpliwieni i mocno 
głodni, dopytujemy się, co z naszymi zamówieniami, tym bardziej, że 
jesteśmy tu prawie sami i trudno nam zrozumieć, dlaczego to wszystko 
tak długo trwa. Zostajemy uspokojeni, że wszystko będzie za chwilę 
gotowe. Po kolejnych piętnastu minutach prosimy, aby przyszedł do 
nas szef kuchni. Szybko okazuje się, że kelner zgubił kartkę z naszymi 
zamówieniami. Nie wiemy, śmiać się, czy płakać. Dochodzimy do 
wniosku, że skoro to Indie, to tylko spokój może nas uratować. 
Zamawiamy więc najprostsze i gotowe już niemalże jedzenie i idziemy 
rozejrzeć się po okolicy.

 Padum to niewielkie 
miasteczko, liczące około 
1000 mieszkańców,  stolica 
Zanskaru,  położona w  rozległej 
dolinie, o  tej samej nazwie. 
Większość zamieszkujących 
ją osób wyznaje buddyzm 
tybetański, ale mieszkają tu 
również muzułmanie. Świadczą 
o  tym meczet, gompa i  wiele 
stup. Lekkim przerażeniem 
napawają mnie olbrzymie głazy, 
wbite między domostwami. 
Nie chciałabym obudzić się 
rano i  zobaczyć czegoś takiego 
pod drzwiami własnego domu. 
Przeciskamy się wąskimi 
przesmykami, które trudno 
nazwać uliczkami. Podziwiamy ilość stup i  widoki, które roztaczają 
przed nami swe pełne uroku oblicza; zachodzące słońce oblewa 
złotem zbocza gór i  chowa  się za szczytami. W  hotelu zapewniono 
nas, że prąd będzie po osiemnastej, więc powoli wracamy z nadzieją 

Khadim nie pozwala zbyt długo cieszyć się tym widokiem. Wiadomo, 
dla niego to nic szczególnego. Niechętnie wsiadamy do jeepa 
i  po wyboistej wąskiej drodze, przemierzając kolejne kilometry, 
podziwiamy wspaniałe, hipnotyzujące swym pięknem widoki. Mijamy 
lodowce, między innymi lodowiec Drong-Drung (piękna nazwa 
prawda?). Khadim jest beznadziejny. Nie chcę nadużywać cierpliwości 
i wprowadzać dodatkowego napięcia, bo każdy i tak ledwo się trzyma, 
ale widzę góry, które bardzo pragnę sfotografować. Góry tworzą 
postać czarnego anioła z białymi skrzydłami. Pokazuję je Tomkowi. Nie 
zatrzymujemy się jednak. Może w drodze powrotnej uda się na zawsze 
uwiecznić to cudo natury.

 Na tutejszych drogach panuje taki zwyczaj, że pomaga się 
podróżującym pieszo osobom, oczywiście jeśli jest to tylko możliwe. 
Wczoraj w drodze do Rankdum, zabraliśmy dwie kobiety, które przez 
cały czas trajkotały, w sobie tylko znanym języku. Teraz podwozimy do 
Padum mnicha z klasztoru żółtych czapek. Trudno samemu przemierzać 
te pustkowia, a  jakikolwiek środek transportu trafia się tu naprawdę 
rzadko. Mnich zajmuje miejsce przy kierowcy, które mu z  szacunku 

ustępujemy. Przystajemy na chwilę 
przy posterunku wojskowym 
i  w  czasie gdy sprawdzane są 
nasze dokumenty robimy sobie 
pamiątkowe zdjęcia. Mnich 
okazując swoje zadowolenie  
przyjaźnie poklepuje nas (czyli 
panie) po pupach. Widać nie 
tylko modlitwy i  medytacje ma 
w głowie.

 W  Padum znajdujemy zachęcająco wyglądający hotel przy 
głównej ulicy. Nie ma co prawda prądu, z  ubikacji i  umywalki woda 
nie spływa rurami, ale wylewa się na podłogę, za to obsługa jest miła 
i wychodzi ze skóry, aby było nam tu przyjemnie i wygodnie. Idziemy 
do hotelowej restauracji z  nadzieją, że zjemy coś, co nie koniecznie 
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na ciepły prysznic, który przywróci nam siły. Okazuje się, że prądu nie 
ma, a ciepłą wodę dostajemy w wiadrach. Dobre i to.

 Wieczorem spotykamy się w hotelowym ogródku, na wspólnej 
herbacie i  łyku czegoś mocniejszego, stawiającego na nogi po 
męczącej podróży. Manager hotelu, Kumar, bardzo się stara i wdzięczy 
się do Karoliny. Pewnie wpadła mu w  oko. Przysiada się i  opowiada 
o swoim życiu i rodzinie. Ma już zaaranżowane małżeństwo, ale widać 
że chciałby sam podjąć decyzję o wyborze przyszłej żony. Jego życiem 
w znacznym stopniu sterują przepowiednie astrologów. Ma na palcu 
dwa pierścienie, które zapewniają mu ochronę i powodzenie w życiu. 
Każde ważne wydarzenie konsultuje z  gwiazdami. Uznajemy, że to 
całkiem fajne, przynajmniej zawsze można na kogoś zrzucić winę, jeśli 
coś nie idzie zgodnie z planem czy oczekiwaniami. Rozmawiamy jeszcze 
do późna o książkach, które warto przeczytać i podróżach, które warto 
odbyć. Ewa, o  ile dobrze rozumiem, ma wykształcenie filozoficzno-
socjologiczne, Tomek jest po leśnictwie i  religioznawstwie, Krystian 
po pierwszym roku indianistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
Karolina też ma wykształcenie humanistyczne i   pracuje w  Krakowie 
z bezdomnymi. Z przyjemnością słucham ich opinii i poglądów. Robi 
się późno, kiedy nafaszerowana kolejną porcją tabletek kładę się spać, 
licząc na to, że ta noc będzie lepsza od poprzednich.

 Zasypiam szybko, ale sny bardzo mnie męczą. Śnią mi się 
mój nieżyjący od 14 lat mąż i  Piotruś, mężczyzna, przed którym, po 
wielu latach samotności,  z  radością i  ufnością otworzyłam swoje 
serce i duszę. Muszę dokonywać pomiędzy nimi jakichś niesłychanie 
ważnych wyborów. Ponieważ obydwóch kocham i  nie chcę stracić 
żadnego, przeżywam trudne do udźwignięcia, psychiczne tortury. 
Oddycham z ulgą, kiedy okazuje się, że to tylko sen.

 Dzisiaj niebo zasnuło się nieco chmurami. Mam nadzieję, że nie 
pozbawi nas to kolejnych  cudownych widoków. Wreszcie przestaje 
tak upiornie boleć  mnie głowa. Na to miejsce pojawia się jednak 
z  niepokojem wyczekiwany rozstrój żołądka. To dość powszechna 
dolegliwość w Indiach i choć zawsze się jej spodziewam to za każdym 

razem jestem  nią zaskoczona. Biorę więc garść stosownych prochów 
i  jakby nigdy nic wsiadam do jeepa. Udajemy się na wycieczkę do 
największego i najważniejszego w Zanskarze klasztoru Karsha. Znajduje 
się on pod nadzorem brata Dalaj Lamy. Jedziemy  doliną, wśród gór, 
które, zmieniając ciągle swoje oblicze, nieustannie wprawiają mnie 
w zachwyt.

Gdy docieramy na miejsce, 
naszym oczom ukazuje się 
niebywały widok. Do potężnych 
skał w  górach przyczepione 
jest całe miasteczko wraz 
z górującym nad nim klasztorem. 
Przy drodze znowu napotykam 
krzaki dzikich róż obsypane 
niezliczoną ilością kwiatów, 
w  kolorach od fuksjowego po 
blady róż. To najpiękniejsze 
krzewy, jakie kiedykolwiek 
widziałam. 
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 Dojeżdżamy autem tak 
wysoko, jak to tylko możliwe, 
a dalej podchodzimy już piechotą. 
Klasztor jest w  remoncie, ale 
wszędzie możemy wejść. 
Zwiedzamy  zarówno gompę 
jak i  pomieszczenia szkolne. 
Towarzyszą nam maleńcy mnisi, 
ciesząc się z  każdej otrzymanej 
niespodzianki.  Zatrzymujemy się 
tu na prawie godzinę, bo miejsce 
zachęca do chwili skupienia. Widok 
z  góry daje poczucie niezwykłej 
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przestrzeni. Za chwilę zabraknie stosownych przymiotników, aby 
opisywać cuda natury, które przed nami prezentują swoje wdzięki. Nie 
przeszkadza w tym nawet nieco pochmurny dzień. W pewnym sensie 
okrywa wszystko jakąś nieprzeniknioną tajemnicą. Jedziemy dalej, do 
kolejnego bardzo ważnego w Zanskarze klasztoru, klasztoru Songde.

 Tęsknota za Piotrem 
walczy ze wszystkimi atrakcjami 
tego wyjazdu. Tak bardzo 
chciałabym się do niego 
przytulić, poczuć jego ciepło, 
zapach i  dotyk. Mam nadzieję, 
że on również za mną choć 
trochę tęskni. Ciekawa jestem 
też, jak radzi sobie Wiki, moja 
młoda suczka. Nie ma jeszcze roku. Na czas mojej wyprawy oddałam 
ją do hotelu dla psów. Jest zbyt duża i niezależna, aby mogła zostać 
z  domownikami, a  poza tym przyda się jej szkolenie, oferowane 
w  ramach pobytu. Miejsce, w  którym została, ma wspaniałe 
rekomendacje. Będę za nią tęskniła. Mam   nadzieję, że będzie tam 
miała dobrą i  przyjazną opiekę.  Uświadamiam sobie jednocześnie, 
że to już tydzień mojej tu podróży. Czas ten umknął mi  nie wiadomo 
kiedy.

 W  drodze do kolejnego klasztoru nasz samochód jęczy, 
warczy i  mocuje się ze wzniesieniem, w  końcu prycha i  cichnie. 
Musimy wysiąść i  dalszą drogę 
odbyć pieszo. W  tym czasie 
kierowca podnosi maskę i  coś 
tam majstruje. Mam nadzieję, że 
uda się naprawić uszkodzenie. 
O awarii auta zapominam jednak 
szybko, bo przede mną znowu 
pojawiają się strome skały 
i  przyczepione do nich krzewy 
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kwitnących róż. W oddali widzę pierwsze stupy, wskazujące drogę do 
klasztoru. Wrażenie jakie na mnie robią, zapiera mi dech w piersiach. 
Tych widoków nie da się opisać słowami. Z  wypiekami na twarzy 
robię dziesiątki zdjęć. Przychodzi mi do głowy, że może by tak zostać 
mniszką i do końca życia podziwiać to nieziemskie piękno. Jesteśmy 
tak wysoko, że bliżej Boga być już nie można.

 Po chwili otaczają 
nas mnisi w  swych pięknych, 
prostych, bordowych szatach. 
Są w  różnym wieku; tacy 
u schyłku życia i  tacy w pełni sił, 
staruszkowie, młodzieńcy i  mali 
chłopcy. Wszystkich łączy jedno 
- przyjazny uśmiech na twarzy, 
życzliwa ciekawość i  otaczający 
ich spokój. Maluchy, jak to 
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dzieci, dokazują i  nie odstępują 
nas na krok. Mam dla nich 
balony. Bardzo się cieszą, choć 
na tej wysokości jest pewien 
problem z ich nadmuchiwaniem. 
W  końcu próby zwieńczone są 
sukcesem i  baloniki na nitkach 
wyrywają się do nieba, ku radości 
wszystkich. Dowiadujemy się, 
że balon to pampali. Potem 
zwiedzamy klasztor, rozmawiamy 
z  mieszkającymi tu mnichami 
i  jesteśmy zaproszeni na pudże 
(modlitwę) w gompie.  Wszystko 
to trwa dość długo, więc częstują 
nas tutejszą herbatą, czyli wodą 
z  masłem,solą i  mlekiem. Cieszę 
się z  możliwości kosztowania 
nowych smaków, choć napój nie 
bardzo przypada mi do gustu. 
Wiem jednak, że ofiarowany jest 
ze szczerego serca, zatem, pijąc 
go, otwieram również swoje serce 
i  na modlitwę, i  na radość, jaką 
daje bycie w tym miejscu, z tymi 
ludźmi. Przeżycie niezwykłe pod 
wieloma względami.

 Nasze auto, już po reanimacji, zabiera nas z powrotem, chociaż 
tak naprawdę chciałoby się zostać tu o wiele dłużej. Zatrzymujemy się 
po drodze w pięknych miejscach. Mamy czas na odrobinę lenistwa na 
przecudnych zboczach górskich, na robienie zdjęć i kontemplację. Po 
całodziennej wycieczce, późnym popołudniem, docieramy do Padum. 
Jemy ni to obiad, ni kolację i  idziemy na zakupy. Niewiele tu można 
kupić z rzeczy, które by nas interesowały. Karolina wybiera dla siebie 
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chustę, Tomek latarkę i nieco zawiedzeni wracamy do hotelu.

 Kumar nie odstępuje nas na krok, więc zapraszamy go na 
piwo. Musi się jednak ukryć, aby właściciel hotelu nie nakrył go na 
tym zbrodniczym uczynku. Alkohol w  tej części świata nie jest tak 
powszechny, jak u nas. Zaprasza nas do wolnego pokoju hotelowego 
i impreza się rozkręca. Kumar niemalże oświadcza się Karolinie, która na 
pamiątkę ich spotkania dostaje prezent. Nie wiadomo skąd znajduje się 
też arak, to rodzaj tutejszego alkoholu. Ewa nadal nie czuje się dobrze, 
więc zostaje w  pokoju. Niedługo i  ja do niej dołączam, bo też czuję 
zmęczenie, a jutro czeka nas pobudka skoro świt o 4.30 i całodniowy 
powrót tą samą drogą do Kargilu.

 Tracę poczucie czasu, nie wiem, jaki jest dzisiaj dzień. Zasypiam 
bardzo płytko. Niby śpię, ale rejestruję każdy ruch wokół siebie. 
Poranek rozpoczyna się nerwowym zamieszaniem wynikającym 
z nieprzytomności kierowcy, który sądzi, że nasze główne bagaże, czyli 
duże plecaki, zmieszczą się w środku auta. Kiedy daje się przekonać, 
że nie jest to możliwe, okazuje się, że nie ma plandeki do przykrycia 
bagażu na dachu i  trzeba gdzieś po nią pojechać. Samo ładowanie 
i zabezpieczanie bagażu, trwałoby chyba cały dzień, gdyby nie pomoc 
chłopaków. Wreszcie, mocno spóźnieni, ruszamy o  6.15. Droga jest 
bardzo męcząca. Tłuczemy się po wybojach, w  kurzu i  prawie bez 
przystanków. Ewa, Karolina i Krystian są chorzy. Nękają ich przeziębienie 
i problemy żołądkowe. My z Tomkiem jakoś się trzymamy, choć muszę 
przyznać, że miejsce z tyłu samochodu nie jest komfortowe, a siedzę 
tam przez całą drogę, czyli 13 godzin. Potwornie boli mnie kręgosłup 
i kolano, pewnie od tych nieustających podskoków. Czy może to być 
starość? Spoglądam na swoje odbicie w szybie i szybko porzucam tę 
myśl. 

 Zbliżamy się do miejsca gdzie widziałam monstrualnej wielkości 
skały przypominające anioła. Bardzo pragnę sfotografować ten widok, 
ale niestety mój anioł aktualnie przebywa w chmurach i nie jest dziś 
dostępny zwykłym śmiertelnikom. Proszę więc Tomka o to, żeby kiedyś, 
jak będzie tu znowu, zrobił dla mnie tę fotkę. Na pocieszenie robię za 

to zdjęcia tabunowi koni, które tarasują drogę. Jest ich kilkadziesiąt, 
bardzo niewielkich, zgrabnych koników o  rozmaitej maści. Niektóre 
niosą tobołki, inne pilnują swoich źrebiąt, a jeszcze inne usiłują zboczyć 
z drogi, na co nie pozwalają im właściciele.

 Powoli jesteśmy zmęczeni podróżą i podenerwowani. Na razie 
nie dochodzi do spięć, ale wyczuwa się napięcie. Jak zwykle najbardziej 
zdystansowaną osobą jest Tomek. Wreszcie pojawia się Kargil, hotel 
i ciepła kąpiel -  jak na Indie to spory luksus. Odpoczywamy. Chętnie 
przytuliłabym się do Piotrusia, ale pozostaje mi tylko pusta poduszka.

 Kolejny dzień i  znów 
pełno wrażeń, atrakcji 
i  niezapomnianych widoków. 
Wkoło góry zachwycają swym 
pięknem i  majestatem. Mijamy 
po drodze miasteczka, wioski, 
pracujących przy drodze 
ludzi oraz klasztory Ladakhu. 



6968

Z  przełęczy Namika La (3719 m n.p.m.) i  Fatu La (4094 m n. p. m.) 
podziwiamy nieprawdopodobną, zapierającą dech w piersi, panoramę 
Himalajów. W  myślach dziękuję Bogu za wszystkie zmysły, którymi 
mnie obdarzył i za to, że mogę bez końca napawać się tym pięknem. 

 Znowu robię masę zdjęć, aby mój kochany Piotruś mógł choć 
w części nacieszyć oczy tymi widokami i zrozumieć, ile ta podróż dla 
mnie znaczy. Po drodze zabieramy ze sobą samotnie podróżującą, 
młodą Szkotkę. Początkowo wydaje się niezwykle sympatyczną 
osobą, ale po jakimś czasie 
jej towarzystwo zaczyna nas 
męczyć. Bez końca coś mówi 
i nie potrafi usiedzieć na miejscu. 
Z  każdą napotkaną osobą 
koniecznie chce nawiązywać 
kontakt. Robi podobno jakiś 
reportaż z  podróży po Indiach, 
ale trochę w to wątpię.



Zanskar:

Rankdum
Padum
Klasztor Karsha
Klasztor Songde

Portrety









 Ladakh 
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 Po którymś zakręcie wyłania się przed nami klasztor, 
usytuowany widowiskowo na pionowych skałach. To przepiękna, XI - 
wieczna gompa Lamayuru. Nie wiadomo, gdzie kierować wzrok, czy 
na otaczające ją wzgórza, czy na pięknie wymalowane stupy. 

  Zanurzam się w  mroku 
świątyni i  staram się  poczuć 
jej wielowiekową historię. 
Podziwiam malowidła Mahakali 
i Tary, jak również innych, mniej 
znanych mi buddyjskich bóstw. 
Klasztor ten leży przy głównej 
drodze z  Kargilu do Leh, więc 
i  turystów tu sporo. Miejscowi 
mężczyźni i  kobiety ubrani w  tradycyjne stroje, kręcą młynkami 
modlitewnymi, pozując do zdjęć i czekając na napiwek. Wyjmuję 50 rupi 
i  daję kobietom. Są bardzo niezadowolone. Wymachują banknotem 

i coś do mnie krzyczą. Początkowo 
zupełnie nie wiem, o co im chodzi, 
ale po chwili przypomina mi się, że 
w  zeszłym roku Tomek uprzedzał 
nas, abyśmy sprawdzali banknoty. 
Te, które są w najmniejszy sposób 
uszkodzone, niestety nie są 
honorowanie. Mój, ofiarowany 
w najlepszych intencjach banknot, 
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okazał się lekko naddarty. Niestety, nie mogłam wymienić go na inny, 
bo po prostu nie miałam odpowiednich  nominałów. Cóż, czasami, 
mimo najlepszych chęci, nie da się człowieka zadowolić.

 Zatrzymujemy się tutaj 
dłużej, bo miejsce jest wyjątkowo 
atrakcyjne. Otrzymujemy 
klucz do ukrytej przed oczami 
większości turystów najstarszej 
części świątyni. Panujący tu 
półmrok nadaje temu miejscu 
tajemniczy wygląd. Z  każdego 
miejsca spoglądają na nas 
bóstwa, których oblicza nie zawsze wyglądają na łagodne. Zaglądamy 
też do opuszczonych od dawna, zrujnowanych domostw, poniżej 
klasztoru. W końcu musimy wsiąść do auta i ruszać dalej, w kierunku 
Leh.

 Droga, którą jedziemy, czasem przypomina europejską, 
asfaltową, a  czasami zamienia się w  istne gruzowisko. I  tym razem 
musimy stać w  gigantycznym korku, bo gdzieś przed nami zeszła 
lawina kamieni.  Pewnie ktoś jest ranny, bo przyjechał ambulans.

 Opodal płynie Indus. Schodzimy na dół, ale o kąpieli, czy choćby 
zamoczeniu nóg nie ma mowy. Wartki nurt i woda, będąca zawiesiną 
w kolorze ołowiu, zupełnie do tego nie zachęcają. Snuję się więc po 
okolicy, gdzie swoje namioty 
rozstawione mają pracownicy 
drogowi. Przyglądam się ich 
codziennym zajęciom i cierpliwie 
czekam na odblokowanie drogi. 
Łapię się na tym, że zupełnie 
przestaję kontrolować czas, więc 
nie wiem, która jest teraz godzina, 
jak długo tu czekamy, o  której 
mamy szansę dotrzeć do Leh. 



8584

Tu po prostu nie odczuwa się tego obezwładniającego, stresującego 
wyścigu z  czasem, jaki towarzyszy nam w  codziennym życiu. Może 
dlatego jest mi tu tak dobrze  i   powracam tu kolejny raz  jak bumerang.

 W  końcu ruszamy. 
Podobno do Leh już niedaleko. 
Trudno powiedzieć, co to 
tak dokładnie znaczy, więc 
rozglądam się z  ciekawością na 
boki i robię zdjęcia. Zatrzymujemy 
się jeszcze po drodze w  jakimś 
małym miasteczku na obiad, 
który tradycyjnie składa się z tali. 
Kupujemy zapas wody i  limonki. 
Karolina wymyśla, że woda nie 
będzie z  nas tak wszystkiego 
wypłukiwać, jeśli dodamy do niej 
trochę witaminy C. I rzeczywiście 
lepiej smakuje, i  pewnie jest 
bardziej wartościowa.

 Robi się późne 
popołudnie. Podążamy wzdłuż 
granicy pakistańskiej, więc 
od czasu do czasu mijamy 
posterunki wojskowe. Robią 
na mnie niemałe wrażenie, to 
prawdziwa potęga. Tomek mówi, 
że mieszka tu więcej żołnierzy niż 
ludności cywilnej. Przeraża mnie 
myśl o  kosztach ich uzbrojenia 
i  utrzymania, tym bardziej, iż 
pieniądze te mogłyby rozwiązać 
wiele palących problemów 
w tym kraju.

 Ciągle jedziemy wzdłuż Indusu, który w  pewnym momencie 
łączy się z  Zanskarem, ukazując  niesamowity widok. Indus koloru 
szarej szpachlówki, gęsty od zawiesin i  Zanskar, jakby nieco zielony, 
wypływają korytami spomiędzy gór. Wyraźnie widać linię ich 
połączenia, która po pewnym czasie ulega zatarciu, gdy obie rzeki 
dogadują się i  postanawiają płynąć wspólnie jednym korytem, ze 
wzmożoną siłą przedzierając się przez góry i doliny.   Nie  jest to ostatni, 
zachwycający mnie dziś widok. Im bliżej Leh, tym krajobraz staje się 
bardziej fascynujący. Pewną zasługę ma w tym słońce, które, chyląc się 
ku zachodowi, wysuwa spomiędzy chmur swoje promienie i rozświetla 
blaskiem wieczornej zorzy górskie szczyty pięknego Ladakhu.

 W  Leh jesteśmy po zmroku. Szukamy hotelu. Okazuje się, 
że wszędzie brakuje wolnych pokoi, bo w  pobliskiej miejscowości 
rozpoczyna się festiwal, na który ściągnęły tłumy. W końcu znajdujemy 
całkiem przyzwoite miejsce, niedaleko centrum. Śpię co prawda 
na materacu na podłodze, ale za to Ewa i  Karolina mają wielkie, 
małżeńskie łoże. Łazienka lśni czystością. W  nocy czuję się kiepsko. 
Odczuwam ponownie duszności. Na dodatek mój materac okazuje 
się bardzo niewygodny. Mimo to rano, ciekawa nowych wrażeń, 
wyskakuję ze śpiwora i rozglądam się po okolicy, która wczoraj ukryta 
była w  mroku. Wychodzę na taras, z  którego roztacza się widok na 
przeciwległe wzgórze i tybetański pałac z XVI w. W porannym słońcu 
można z przyjemnością rozprostować tu kości i zjeść śniadanie, a na 
murku przesuszyć uprane rzeczy.

Leh jest stolicą Ladakhu, będącego skrawkiem Tybetu, leżącego 
w granicach Indii. Mówi się o nim często Mały Tybet. Można tu zobaczyć 
zanikającą kulturę tybetańską, która nie zmienia się od setek lat.

 Na śniadanie nasza gospodyni przynosi nam przepyszne 
chlebki tybetańskie (wyglądają jak duże bułki, składające się tylko 
ze skórki, bo środek jest pusty, jakby nadmuchany), do tego jajko na 
twardo, odrobinę masła i własnej roboty konfitury z moreli. Palce lizać!

Ruszamy zobaczyć przede wszystkim to, co przyciąga najbardziej naszą 
uwagę, czyli pałac tybetański i wznoszącą się na wzgórzu świątynię. 
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Mijamy Main Bazaar, główną ulicę miasta, a  następnie wąskimi, 
krętymi uliczkami, pomiędzy mocno zrujnowanymi tradycyjnymi 
ladakhijskimi domostwami,  kierujemy się w  górę. To najstarsza 
część miasta pamiętająca czasy, kiedy w pałacu zasiadał król Sengge 
Namgyala. Pałac zbudowany jest na wzór pałacu Potala w Lhasie. Ma 
bodajże dziewięć pięter, przy czym te górne zajmowała kiedyś rodzina 
królewska, a  dolne służba. U  podnóża znajdowały się magazyny 
przeznaczone na żywność.

 Leh przez długie stulecia stanowiło ważny ośrodek handlowy 
w  tym rejonie świata. Przez przełęcz Khardung La przedostawali się 
kupcy z Kaszmiru i  Indii do Środkowej Azji. Handlowano tu herbatą, 
przyprawami, jedwabiem, wełną i  półszlachetnymi kamieniami. 
Mieszały się tu kultury, języki i  religie. Niestety, inwazja chińska na 
Tybet na wiele lat odcięła Leh od świata. Dopiero w 1974 roku rejon 
ten ponownie otwarto, tym razem dla turystów. I oto jestem tu także 
ja, ciekawa ludzi, historycznych miejsc i otaczającej przyrody.

 Wspinam się powoli w górę, bo upał i  rozrzedzone powietrze 
nie pozwalają na szybsze ruchy. Staram się spokojnie oddychać 
i stawiać równomiernie krok za krokiem. W końcu docieram do celu i za 
niewielką opłatą mogę wejść do środka. Niestety, oprócz przepięknych 
widoków na całe miasto i  panoramę himalajskiego pasma Zanskar, 
mogę podziwiać tylko popadające w  coraz większą ruinę fragmenty 
pałacu i  ciemne korytarze, prowadzące na kolejne widokowe tarasy. 
Robi to na mnie dość przygnębiające wrażenie.

Nie zostajemy tu długo, chwila wytchnienia i  ruszamy zygzakowatą 
ścieżką w górę, do XV - wiecznej gompy Namgyal Tsemo. Są tu wszędzie 
bardzo wysokie stopnie, mające około pół metra wysokości. Moje 
kolano nie odpuszcza i ciągle boli. Zaciskam zęby i się nie poddaję, bo 
to nie koniec świata. Mówią, że po czterdziestce, jak nic człowieka nie 
boli, to znaczy, że nie żyje, a ja żyję i to jak.

 Z  góry widzimy coś niebywale zaskakującego. Jedno miasto 
a  jakby dwa światy. Z  jednej strony istna pustynia, nawet  źdźbła 
trawy nie można dostrzec, a  z  drugiej sporo zieleni, drzewa, krzewy, 
zielone trawniki (to zamożniejsza dzielnica, Changspa). Schodzimy 
w dół, spacerujemy wśród zieleni. Chcemy się rozejrzeć za prezentami 
dla najbliższych, bo dalej może nie być takiej okazji. To bardzo trudne 
zadanie. Wiele tu pięknych, drogich rzeczy i wiele jarmarcznej tandety. 
Trzeba się targować i bystrym okiem wyławiać nadarzające się okazje. 
Przypominam sobie, że w  drodze do pałacu widziałam piękny szal 
z  jedwabiu i  wełny kaszmirskiej. Chcę go kupić dla Piotra. Niestety 
tamten sklepik zapadł się chyba pod ziemię, bo za nic nie mogę do 
niego ponownie trafić. Nie tracę jednak nadziei na jego odnalezienie, 
bo czeka mnie jeszcze cały dzień w Leh.

 Idziemy na przepyszne naturalne soki z  moreli, brzoskwiń 
i  jabłek. Kupuję jeszcze jedną kartę pamięci do aparatu i  w  drodze 
powrotnej zahaczam o  kafejkę internetową w  nadziei, że będą tam 
jakieś wieści od Piotra. Z  radością czytam każde kierowane do mnie 
słowo. Cieszę się, wiedząc, że Wiki ma się dobrze w psim hotelu i  że 
dostała w tym czasie swoją pierwszą cieczkę.
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 Chwilę odpoczywamy w  pokoju, zostawiamy zakupione 
drobiazgi, czekamy na Tomka i  Krystiana i  pod wieczór, znowu 
pieszo, udajemy się do odległej, ale za to wyjątkowo uroczej knajpki. 
Rozsiadamy się, a  właściwie rozkładamy, na miękkich materacach i, 
wsparci o  poduszki, spędzamy tu przyjemnie i  wesoło cały wieczór. 
Po powrocie do hotelu u naszej gospodyni zamawiamy na śniadanie 
kurd, czyli jogurt, jajka, chlebki tybetańskie i  oczywiście konfiturę. 
Rano z dużym zakłopotaniem w głosie pani tłumaczy nam, że usilnie 
starała się załatwić dla nas na śniadanie kota (zrozumiała kat zamiast 
kurd), ale niestety się nie udało. Mało nie umieramy ze śmiechu, widząc 
w jej oczach dezaprobatę i przestrach dla naszych gustów kulinarnych. 
W końcu okazuje się, że w Leh na jogurt nie mówi się już kurd, tylko 
jakoś inaczej i stąd całe to zabawne wielojęzyczne nieporozumienie.

 Dzisiaj ruszamy na 
festiwal do odległego o  45 
km. Hemis, największego kla-
sztoru w  Ladakhu. Mieszka tu 
500 mnichów odłamu Czerwo-
nych Czapek. Większość lada-
khijskich klasztorów uznaje 
zwierzchnictwo Dalajlamy 
i  nosi Żółte Czapki,  zaznaczając 
w  ten sposób przynależność 
do odłamu Gelukpa. Klasztor 
w  Hemis wspiera rodzina 
królewska. Najbardziej znany 
jest z  odbywającego się tu 
corocznie, na przełomie czerwca 
i lipca festiwalu. Jesteśmy bardzo 
podekscytowani, bo ważność 
tego wydarzenia można było 
zaobserwować już w Leh.

 To drugi dzień trwania uroczystości. Całość odbywa się 

na dziedzińcu.  Setki ludzi 
przybyłych z  całego świata, 
istna wieża Babel. Trudno zająć 
jakieś dogodne miejsce, ale 
się udaje. Skwar niemiłosierny. 
Z  najwyższego budynku, 
w  którym mieści się gompa, 
zwisa olbrzymich rozmiarów 
thangka (tybetańskie malowidło 
religijne). Dowiadujemy się, że 
jest ona wystawiana na widok 
publiczny raz na 12 lat. Mamy 
więc to niebywałe szczęście 
i  możemy oglądać ją na własne 
oczy. Znajduje się na niej 
wizerunek założyciela klasztoru, 
Padmasambhawy. Trwające od 
wczoraj uroczystości mają na 
celu upamiętnienie jego urodzin. 

 Zostawiam pod opieką plecak i  idę rozejrzeć się dookoła. 
Z gompy dochodzą odgłosy trwającej pudży. W środku  zapach kadzideł, 
ogłuszający dźwięk trąb i bębnów, tłum mnichów, wiernych i turystów 
doprowadza do zawrotu głowy. Wycofuję się, bo trudno w  takich 
warunkach skupić uwagę na modlitwie i  wsłuchać się w  podszepty 
własnej duszy. Z niecierpliwością oczekuję na rozpoczęcie rytualnych 
tańców. Przypatruję się siedzącym opodal Ladakhijczykom, kobietom, 
mężczyznom i  dzieciom. Ich twarze nieustannie mnie zachwycają. 
Emanuje z nich spokój i życzliwość. Są przeciwwagą dla podnieconych, 
objuczonych sprzętami fotograficznymi i  kamerami turystów. 
Rozpoczyna się wielobarwny i  zachwycający spektakl. Dziesiątki 
masek i  postaci w  bogatych strojach przewija się przed naszymi 
oczami, przedstawiając,  w tanecznym korowodzie, zwycięstwo dobra 
nad złem. Uroczystości trwają wiele godzin z niewielkimi przerwami. 
Hemis, wraz z festiwalem, na zawsze pozostanie żywe w mojej pamięci.
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 Ruszamy dalej. Idąc 
do auta, widzę, jak miejscowi 
mężczyźni oddają się hazardowi. 
Grają w ruletkę i inne nieznane mi 
gry. Jest popołudnie i  głód daje 
o sobie znać. Jemy więc, bez użycia 
sztućców, chowmin (makaron 
z  warzywami) i  w  ogromnym 
tłumie poszukujemy naszego 
kierowcy. W planie mamy jeszcze 
dzisiaj obejrzeć klasztor Tuiksey 
i  dawniejszy letni pałac królów 
Ladakhu, Shey, z  12 metrowym 
posągiem siedzącego Buddy, 
wykonanym z miedzi i pokrytym 
złotem. Zatrzymujemy się jeszcze 
pośród setek bielących się stup. 

Robią niesamowite wrażenie 
na tle piaszczystych wzgórz 
i  błękitu nieba. Powoli 
czuję przesyt dzisiejszymi 
wrażeniami. W plecaku skrzętnie 
przechowuję lekarstwa dla 
Piotra na nadciśnienie, które 
dostałam od mnicha w  Tuiksey. 
Zresztą wszyscy, mając szacunek 
dla tutejszej wiedzy medycznej 
stosowanej od wielu tysięcy lat, 
poprosili o  stosowne specyfiki  
dla siebie i najbliższych.

 Tutejsze klasztory, mają 
szeroko otwarte drzwi dla 
każdego przybysza, bez względu 
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na pochodzenie czy wyznanie religijne. Trzeba tylko pamiętać, aby 
przed wejściem do świątyni zdjąć buty, a  w  środku przemieszczać 
się zgodnie z  kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Zawsze można 
liczyć tu na życzliwość uśmiechniętych mnichów, tybetańską herbatę 
sporządzoną z  wody, mleka jaka, masła i  soli oraz pokrzepiającą 
rozmowę. Odpoczynek, a czasami udział w pudży, dają energię i chęć 
do dalszej podróży, po tym przepięknym kawałku naszego globu.

 Pod wieczór docieramy z powrotem do Leh. Jesteśmy zmęczeni 
i  głodni. Dostaję wiadro ciepłej wody do kąpieli. Korzystam z  okazji 
i myję też włosy. Niestety, brakuje mi już czystych spodni, więc wkładam 
te najwygodniejsze, pachnące masłem jaka. W naszej podróży często 
się zdarza, że w ciągu dnia nie mamy czasu na solidny posiłek, coś tam 
po drodze przekąsimy i dopiero wieczorem możemy iść na porządną 
kolację. Dziennie na jedzenie nie wydajemy więcej niż 2 do 5 dolarów. 
Tomek rekomenduje nam na dzisiejszy wieczór knajpkę na dachu 
jakiegoś domu w  centrum miasta. Jest też umówiony na spotkanie 
z Dorotą, pilotką z Krakowa, która prowadzi tu polską grupę. Ewa nadal 
czuje się nie najlepiej, więc zostaje w hotelu.

 Jest godzina 21. Leh tętni życiem. Handlarze, głównie 
Kaszmirczycy, zachęcają do odwiedzenia sklepików, są nieco nachalni, 
ale robią to z  wdziękiem. Sporo turystów objuczonych plecakami 
poszukuje miejsca na nocleg. Na pierwszy rzut oka widać, że miasto 
to ma swój klimat. Nie spotyka się tu przypadkowych osób, wszystkich 
łączy miłość do gór i  tybetańskiej kultury.

Restaurację wypełnia różnojęzyczny gwar. Z dachu widać światła Leh. 
Kolacja wyśmienita. Znowu próbujemy wzajemnie swoich potraw 
i   kosztujemy niespotykanych smaków. Po kolacji  rozstajemy się. 
Krystian idzie do kafejki internetowej, Karolina z Tomkiem udają się na 
spotkanie z Dorotą, a ja nie mogę doczekać się, kiedy przyjmę pozycję 
horyzontalną na moim niewygodnym materacu.

 Rano, przy śniadaniu, Karolina opowiada o  przygodach 
wczorajszego wieczoru. Wrócili z  Tomkiem nad ranem z  nowymi 
znajomościami i wrażeniami. Najedzeni i wypoczęci ruszamy wzdłuż 
Indusu do położonej przy samej granicy pakistańskiej wioski Dha 
Dhanu. Podobno rejon ten zamieszkują niebieskoocy buddyści, zwani 
dardami. Ludzie ci szczycą się pochodzeniem sięgającym czasów 
Aleksandra Wielkiego. Są wyznawcami buddyzmu tybetańskiego 
i  mówią w  języku dardyjskim. Zatopiona we własnych myślach, 
podziwiam góry, ich barwę i zmienność form.

 Naszym kierowcą jest dzisiaj Dodże. Liczy sobie dobrze 
powyżej 70 lat. Jest spokojny i  potrafi za pomocą najprostszych 
narzędzi naprawić auto,  czym wkrótce może się wykazać, gdy po 
jakimś czasie nasz jeep odmawia posłuszeństwa. Jest jednak pewien 
problem. Okazuje się, że nigdy nie był  w tych okolicach, nie ma mapy 
i nie zna ani słowa po angielsku. Uznajemy zgodnie, iż jak przygoda 
to przygoda i mamy cichą nadzieję, że w końcu dojedziemy do celu 
dzisiejszej podróży. Po drodze zatrzymujemy się w Alchi i zwiedzamy 
przepiękny, XII wieczny klasztor. Jest to prawdziwa perła Ladakhu.

Kompleks klasztorny składa się z  trzech części, świątyń Dukhang, 
Sumsteg i  Jampe Lhakhang. Pokrywające ściany stare malowidła 
wskazują na wpływy nie tylko buddyzmu tybetańskiego, ale także 
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kaszmirskie i  środkowoazjatyckie. Pewne szczegóły nasuwają 
przypuszczenie, że mieszały się tu różne religie, od  hinduistycznych 
po islam. Mocno zniszczone freski wibrują bogactwem kolorów i   
niesamowitych obrazów.

 Dukhang to najstarsza część, usytuowana pośrodku. Wejście 
zdobi misternie rzeźbiona belka. Na ścianach widnieją niezliczone 
ilości buddów. Pomimo panującego tu mroku, można dostrzec też 
mandale i malowidła ze scenami rodzajowymi polowań i uczt.

Sumsteg poświęcona jest triadzie bodhisatvów. Największy z  nich 
to Maitreja, po jego prawej stronie widać Avalokitesvara, a  po lewej 
Manjuśri.

Jampe Lhakhang, najbardziej zniszczona świątynia, związana jest 
z postacią Manjuśrego.

Świątynie w  Alchi mają w  sobie coś magicznego. Roztaczający się 
wszędzie zapach kadzideł, uginające się pod stopami spróchniałe 
deski podłóg i spoglądające na nas, mocno już nadwyrężone upływem 
czasu, twarze bóstw i  bogiń, nie pozwolą zapomnieć o  tym miejscu 
nigdy.

Na przyklasztornym targowisku 
kupuję pamiątki dla Wojtka, 
mojego starszego syna i dla siebie. 
Są gabarytowo duże i  ciężkie, ale 
nie potrafię oprzeć się ich urokowi. 
Patrząc na nie w  domu, myślami 
będę wracać do tego wyjątkowego 
miejsca. Wdrapujemy się jeszcze 
na pobliskie wzniesienie, skąd 
roztacza się widok na panoramę Zanskaru i  Ladakhu. W  dole widać 
niewielkie pola uprawne, trochę drzew i kilka domostw. 

Kontrast kolorów wprawia w  osłupienie. Uwieczniamy to kilkoma 
pamiątkowymi zdjęciami i trzymając się wartko toczącego swe wody 
Indusu, posuwamy się w kierunku wyższych pasm górskich.

W  jednej z  mijanych wiosek 
widzimy chłopaka ubranego 
w  czerwoną bluzę dresową 
z  dużym napisem Polska. 
Prosimy Dodża, aby się na chwilę 
zatrzymał. Podchodzimy do nieco 
zdezorientowanego młodzieńca 
i  po angielsku staramy się 
wytłumaczyć mu, że jesteśmy 
Polakami. Niewiele z  tego 
rozumie, więc biegniemy po paszport, aby pokazać, że napis, który 
widnieje na jego bluzie jest nazwą naszego kraju. W końcu pojmuje, 
o co nam chodzi i bardzo się cieszy. Robimy sobie z nim na pamiątkę 
zdjęcie, machamy na pożegnanie i ruszamy w dalszą drogę. 

Im dłużej jedziemy tym większe 
pojawiają się kłopoty logistyczne. 
Kierując  się w stronę wioski Hanu 
napotykamy  kolejny posterunek 
wojskowy. Gołym okiem 
można dostrzec, że Indie to 
potęga militarna. Demonstracja 
siły widoczna jest wzdłuż 
całego pogranicza indyjsko- 
pakistańskiego. Pomimo, że 
pokazujemy paszporty i permity, do Hanu nie zostajemy wpuszczeni. 
Żadne prośby i  tłumaczenia na niewiele się zdają. Czekamy jeszcze 
trochę na wyższego rangą oficera, ale w  końcu poddajemy się 
i zawracamy w kierunku głównej drogi. Robi się późno, a za oknami 
widać coraz bardziej rozszalałą rzekę, coraz wyższe góry i  żadnego 
człowieka, który wskazałby nam miejsce na dzisiejszy nocleg. Zrobiło 
się już całkiem ciemno i coraz bardziej  niebezpiecznie. Nasz kierowca 
robi wrażenie całkowicie zdezorientowanego. 

 W  końcu widzimy światła nadjeżdżającego z  przeciwka auta. 
Zatrzymujemy je, kierowca informuje nas, że za kilkanaście kilometrów, 
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po drugiej stronie Indusu znajduje się wioska i może tam uda nam się 
znaleźć schronienie na noc.

 Rzeczywiście, po pewnym czasie pojawia się most i pojedyncze 
blade światełka domostw. Mostu i  okolicy pilnuje wojsko. Zanim 
podniosą szlaban i  wpuszczą nas na teren wioski, musimy okazać 
niezbędne dokumenty. Nareszcie formalnościom staje się zadość 
i teraz pozostaje tylko znalezienie miejsca na nocleg. Nikłe, pojedyncze 
światełka nie wróżą nic dobrego. Zostajemy przy aucie, a Tomek ginie 
w gęstym mroku.

 Nagle wioska zaczyna ożywać, zapalają się lampy, ktoś specjalnie 
dla nas otwiera swój sklepik, gdzie dostajemy gorącą chińską zupkę 
z torebki. Jest też i hotel, jedyny w tej wiosce. Dojście do niego stanowi 
dla nas nie lada wyzwanie. Trzeba przejść bowiem, nie mając żadnych 
zabezpieczeń, po nierównych schodach, pod którymi widnieją czarne 
czeluście. Przyświecając sobie latarkami, docieramy do wskazanych 
pokoi. Nasze bagaże przynoszą nam szczęśliwie zainteresowani tym 
wieczornym najściem, pojawiający się zewsząd mężczyźni. Mam 
strasznie niewygodny plecak i niesienie go w takich okolicznościach 
mogłoby skończyć się katastrofą.

Miejsce jest niesamowite.  Budynek, który składa się może z czterech, 
może sześciu pokoi, stoi na wysokich słupach. Poniżej szaleje spieniony 
Indus. Rozkładamy koce i  poduszki na tarasie, tak aby było nam jak 
najwygodniej. Nalewamy do kubków z  trudem zakupiony alkohol 
i zaczynamy toczyć coraz bardziej wartkie i esencjonalne nocne Polaków 
rozmowy o  podróżach, filmach, przeczytanych książkach i  filozofii.  
Z   chęcią przysłuchuję się i  obserwuję, z  jakim zaangażowaniem 
roztrząsany jest każdy wątek. Nie włączam się jednak w tę rozmowę. 
Jakoś dziwnie czuję się obok . Po chwili nie słyszę już słów tylko rzekę, 
która kotłuje się, huczy i przelewa przeze mnie kaskadami. Wtacza się 
w mózg, serce, obejmuje mnie we władanie i porywa swoją melodią. 
Czuję się wolna i szczęśliwa w blasku księżyca, wśród majestatycznych 
gór i z tą rwąca rzeką w sobie.

 Czas spać. W naszym pokoju znajdują się dwa łóżka śmierdzące 
przepoconymi nogami.  Łączymy je ze sobą i kładziemy się pokotem. 
Opis węzła sanitarnego może pominę, by nie zakłócić nastroju tego 
wyjątkowego wieczoru.

 Rano dowiaduję się, że Ewa w  nocy własną piersią broniła 
nas przed myszami, które radośnie biegały po naszych śpiworach 
i plecakach. Spałyśmy z Karoliną jak zabite i żadnych mysich eskapad nie 
zarejestrowałyśmy. Widać biedaczki musiały być bardzo wygłodniałe, 
bo reprezentowały sobą wagę nawet nie piórkową.

 Dopiero teraz w  pełni orientujemy się w  naszym położeniu. 
Okazuje się, że noc spędziliśmy pod czujnym okiem przystojnych, 
hinduskich żołnierzy, którzy ledwie nas ujrzeli, to z  uśmiechem na 
twarzach obsypali garściami dojrzałych, słodziutkich i dużo mniejszych 
niż u nas moreli. Taki zachwycający, pełen świeżości i  słodyczy smak 
mogłaby mieć pasta do zębów. Rozglądam się wokół - słońce, rzeka, 
góry. Czy można chcieć czegoś więcej?  Chyba tylko standardowego 
śniadania, czyli omletu.

 Wszyscy czujemy się tu 
jak u  siebie w  domu, jakbyśmy 
żyli tu od lat i  znali każdego 
mieszkańca. Wioska nazywa się 
Sanjak. Wydawać by się mogło, 
że w  tych surowych warunkach 
jakakolwiek wegetacja jest 
prawie niemożliwa. Aby się 
o  tym przekonać jedziemy do 
położonych wysoko wśród gór 
niewielkich wiosek Dha i Hanu. Po drodze zabieramy przemiłego pana, 
który, zgodnie z obowiązującą tu tradycją, a może kanonem mody, ma 
przyozdobioną kwiatami czapkę. W doskonałych humorach docieramy 
do Dha.

Jest to niewielka osada położona w  kotlince, o  klimacie na tyle 
przyjaznym, że drzewa uginają się tu pod dojrzałymi owocami moreli, 
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pną się winorośle i  podobno 
ziemia wydaje plony dwa razy 
w roku. Bajko, ty moja bajko...

Podążamy pieszo po wąskiej, 
utwardzonej ścieżce, wzdłuż 
której szemrze, spływający 
między kamieniami w  dół 
strumyczek. Murki zrobione są 
z bardzo misternie poukładanych 
kamieni. Wszędzie widać masę drzew morelowych i niewielkich poletek 
z  warzywami i  zbożem. Mijani ludzie serdecznie nas pozdrawiają. 
Czasami przystają na przyjazną rozmowę. Zatrzymujemy się na krótki 
odpoczynek w  gościńcu Skyabapa. Poznajemy tam młodziutkich 
Francuzów, którzy przyjeżdżają tu co roku z  własną kuchenką 
gazową, własnymi garnkami i robią na miejscu zaprawy, ze zebranych 
własnoręcznie owoców i warzyw. To się nazywa ekologia przez duże E.

 W  centralnej części 
wioski spotykam starszą 
kobietę. Wystrojona jest 
w  sznury najrozmaitszych 
korali i  koralików. Włosy ma 
splecione w  długie warkoczyki. 
Wygląda niesamowicie, jak 
indiańska szamanka. Patrząc na 
nią, można by przypuszczać, że 
człowiek znajduje się na innym 
kontynencie. Początkowo nie 
zgadza się na zrobienie zdjęcia, 
ale kilka szczerze ofiarowanych 
drobiazgów przełamuje barierę 
nieufności i  mogę przy niej 
na chwilę przycupnąć.  Żal 
opuszczać tę spokojną, dostatnią 

i pełną uroku krainę. Jedziemy jednak dalej. Ciekawość miejsc skrytych 
gdzieś za widniejącymi górami nie pozwala nam na dłuższe postoje.

I  znowu kolejna, zagubiona 
gdzieś na końcu świata 
wioska zachwyca mnie swoim 
położeniem i  roztaczającymi się 
wkoło widokami. Soczysta zieleń 
drzew, zagonki kapusty, rzodkwi, 
pomidorów, płachetki zbóż, 
strumyczki z  kryształowo czystą 
wodą, tworzące gdzieniegdzie 
niewielkie wodospady, wprawiają 
mnie w stan podniecenia. Kręcę się z aparatem to tu, to tam i sama nie 
wiem, na czym skupić uwagę, czy na kolejnej cudnej panoramie, czy 
na pojawiających się uśmiechniętych i ciekawych naszego przybycia 
ludziach. Moją uwagę po raz kolejny najintensywniej przyciągają dzieci, 
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ze swoimi wielkimi, niewinnymi 
spojrzeniami, z  rumieńcami 
na twarzy i  uśmiechniętymi, 
umorusanymi buziami. Przy 
drodze młodzi chłopcy pitraszą 
coś w  garnkach. Zatrzymujemy 
się na chwilę i  rozmawiamy 
z  zebranymi tam ludźmi. 
Przychodzi mi do głowy, że może 
jest to tutejszy Mc Donald.

Przed nami pozostaje ciągle 
jeszcze niezrealizowane marze-
nie, czyli Hanu. Znowu ten sam 
posterunek, te same procedury 
i  to samo długie oczekiwanie. 
Znowu nie ma oficera, który 
zezwoliłby nam na przejazd. 

Czekamy dość długo na jego powrót, ale bezskutecznie. Poddajemy 
się i  wracamy wzdłuż urzekającego Indusu do Leh. Nasze humory 
pomimo tego niepowodzenia są nadzwyczaj doskonałe. Słuchamy 
lokalnych przebojów, brzuchy mamy po brzegi wypchane morelami, 
a  przed oczyma niezatarte wspomnienia dzisiejszego dnia. Do Leh 
docieramy wieczorem i zatrzymujemy się, tak jak poprzednio, u dobrze 
nam już znanej sympatycznej gospodyni. Jutrzejszy dzień poświęcamy 
głównie na zakupy.

 Rano, robimy małą przepierkę, jemy śniadanie, wypisujemy 
kartki do najbliższych i wyruszamy do miasta. Snujemy się po ulicach 
Leh, zaglądamy do sklepików, penetrujemy zawartość ulicznych 
straganów. Nic specjalnie mnie nie zachwyca. Idę z  Tomkiem do 
sklepu z  odzieżą. Wybieram bawełnianą, letnią koszulę, w  której, jak 
mi się wydaje, Piotr będzie wyglądał prześlicznie. Później trafiamy 
z  Ewą do handlującego starociami, dziwnego człowieka. Po długich 
targach drewniana bogini Lakszmi staje się jej własnością. Chciałabym 
jeszcze kupić coś mamie, młodszemu synowi i  synowej, nie mówiąc 
już o ukochanej wnuczce Gabrysi. Sklepiku z szalem dla Piotra nadal 
nie mogę odnaleźć, w  końcu zadowalam się innym szalem, równie 
pięknym, z  czystej wełny najwyższego gatunku. Kupuję jeszcze 
kilka drobiazgów dla przyjaciół i  pięknie haftowany obrus dla syna 
i  synowej. Mam nadzieję, że się im spodoba i  będzie służył w  ich 
własnym mieszkaniu.

 To błąkanie się po mieście całkowicie mnie wykańcza, więc 
idziemy z  dziewczynami na piwo. Spotykamy tam znajomą Ewy, 
która pojechała do Nepalu i  tak się zakochała w tej części świata, że 
postanowiła pozostać tu na dłużej. Bodajże od dwóch lat mieszka 
w  Ladakhu i  jest kimś w  rodzaju przewodnika po najbliższych 
dystryktach.  Przez zakupy dzień wydaje mi się długi i  monotonny. 
Nawet mój aparat fotograficzny ma dziś wolne. Przyglądam się 
za to twarzom mijanych ludzi. Hindusi bardzo różnią się od siebie 
urodą. Jedni są wysocy, dobrze zbudowani, o nieco arabskich rysach 
twarzy – to Kaszmirczycy. Zajmują się głownie handlem. Są wyznania 
muzułmańskiego albo hinduistycznego i  należą do zamożniejszej 



107106

części społeczeństwa. Mieszkańcy środkowych i południowych Indii są 
zwykle ciemniejsi, natomiast ich budowa jest dość zróżnicowana. Są 
wśród nich osoby szczupłe i wysokie, jak piękni żołnierze z Senjak oraz 
osoby o nieco bardziej krępej posturze. Z kolei tu w górach przeważają 
ludzie o  azjatyckich rysach twarzy, szczupli, niewysocy o  skośnych 
oczach. Najczęściej to potomkowie Pakistańczyków, Nepalczyków 
i  innych himalajskich narodowości. Są bardzo życzliwi i  otwarci. 
Wyznają najczęściej buddyzm tybetański.

 Staram się jeszcze skorzystać z Internetu, bo kolejne dni znowu 
pozbawią mnie jakiejkolwiek łączności. Niestety, okazuje się, że nie ma 
prądu i nie wiadomo kiedy będzie włączony. Zawiedziona idę do hotelu, 
a Karolina na randkę z przystojnym i bogatym, a co ważniejsze bardzo 
poważnie nią zainteresowanym Kaszmirczykiem. Wszyscy umawiamy 
się jeszcze wieczorem w centrum miasta na kolację. Żegnamy się z Leh 
i okolicami, miejscami tylu wspaniały wrażeń i przeżyć.

 Karolina ciągle wzdycha do Sanjaku i  Indusu, ale zdaje mi się, 
że bardziej do tych nieziemsko przystojnych i urodziwych, hinduskich 
żołnierzy. Wcale się jej nie dziwię, bo tym dziarskim wojakom, aż się 
oczy szkliły na widok młodej, ślicznej dziewczyny, o  nieskazitelnie 
białej skórze i rozradowanym obliczu.  

Raniutko, bez śniadania, ładujemy plecaki, żegnamy się z gospodarzami 
oraz właścicielami pobliskich sklepików i ruszamy z nowym kierowcą 
w  kierunku jeziora Tso Moriri. To jedno z  najwyżej położonych na 
Wyżynie Tybetańskiej i  w  ogóle na świecie jezior (5300 m n.p.m.). 
Początkowo podążamy doliną Indusu, podziwiając wspaniałe górskie 
krajobrazy. Nieco się chmurzy, mam jednak nadzieję, że nie będzie 
padać, a w ciągu dnia może całkiem się przejaśni. Jedziemy w niezłym 
tempie, bo nasz młodziutki, dwudziestoletni kierowca o imieniu Imran 
chyba chce nam zaimponować i  prowadzi jak szalony. Opowiada, 
że zimowe miesiące spędza w  Kargilu, a  latem, kiedy droga jest już 
przejezdna rusza do Leh i  mieszka tu przez kolejne pół roku. Za nic 
nie może zrozumieć, że najbardziej lubimy słuchać muzyki regionalnej 
z Nepalu.  On zdaje się ponad wszystko przedkłada Adamsa.

 Pierwszy przystanek robimy przy ciepłych źródełkach. Wkoło 
roztacza się zapach siarkowodoru, a  każde zagłębienie wypełnia 
rdzawa zupka lub bulgocząca, niemalże wrząca woda; miejsce trochę 
upiorne, jakby z piekła rodem. Nie zatrzymujemy się tu dłużej, bo nie 
ma nikogo chętnego, kto zdecydowałby się na ozdrowieńczą kąpiel.

Kolejny przystanek nie jest zaplanowany. Przebiliśmy oponę. 
Zyskujemy tym samym trochę czasu, aby rozejrzeć się po okolicy. 
Nieopodal znajduję usypany z czarnych i białych kamieni przydrożny 
symbol, wskazujący, że to buddyjska kraina. Białe kamienie mają wyryte 
misternie symbole, których znaczenia nie jestem w stanie odgadnąć. 
Chlapię się chwilę w potoku i widzę, jak Karolina macha i zaprasza na 
drugie śniadanie, składające się z ulubionej przez nas białej rzodkwi. 
Kiedy koło jest już zmienione, ruszamy dalej, coraz wyżej i wyżej.

W  oddali nikną krzaczki tamaryszków i  wierzby, a  na ich miejsce 
pojawiają się niziutkie zielone krzewinki. Krajobraz robi się niemalże 
pustynny. Ziemię pokrywają niewielkie kępy fioletowych kwiatów. 
W  oddali widać zarys błękitnego jeziorka na tle masywnych gór. 
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Moim kolejnym zachwytom nie ma końca. Gdybym nie widziała tego 
na własne oczy, pomyślałabym, że to fotomontaż. Pustynia a na niej 
dywan z  kwiatów, lazurowe jezioro, pochmurne niebo i  ośnieżone 
szczyty górskie, wszystko zatrzymane w  jednym kadrze. A  więc to 
prawda. To nie urojenia.

 Nie wiem, czy to wysokość, czy podziw powodują, że trudno 
złapać oddech. Po chwili mijamy kolejne jezioro. Teraz już wysiadamy 
z samochodu i podchodzimy do brzegu. Jezioro otoczone jest jakby 
białą obwódką. To sól tworzy te białe obrzeża i niezbicie dowodzi, że  
kiedyś było tu morze. Przebywamy na rozległym płaskowyżu. W oddali 
widać jurty. Zmierzamy w ich kierunku.

Tomek przyjeżdża tutaj po raz kolejny. W  plecaku ma zdjęcia 
z poprzednich wypraw. Przy jeziorze spotyka dziewczynkę. To jej robił 
zdjęcia kilka lat temu. Choć bardzo zaskoczona tym nieoczekiwanym 
spotkaniem, poznaje Tomka i  zaprasza wszystkich do swojej jurty, 
gdzie mieszka z mamą i siostrą. Na nasze powitanie wychodzą kobiety 

i dzieci.  Mężczyźni są ze stadami 
owiec, jaków i  koni gdzieś 
w górach. Wszyscy jesteśmy siebie 
nawzajem ciekawi. Zdejmujemy 
buty i wchodzimy do środka jurty. 
Rozsiadamy się na materacach 
i  rozmawiając, czekamy na 
herbatę, którą przyrządza dla nas 

gospodyni. Pośrodku stoi piec, służący do gotowania i  ogrzewania 
pomieszczenia. Karolina zostaje poczęstowana kurdem, czyli 
tutejszym jogurtem. Dzielimy się tym, co jeszcze mamy w plecakach. 
Dowiadujemy się, że na tej wysokości mieszka się w  jurtach tylko 
latem, w czasie trwania wypasu. Kiedy zbliża się zima, wszyscy wracają 
do niżej położonych miast i miasteczek. Wtedy dzieci chodzą do szkoły. 
Teraz mają wakacje i mogą być z najbliższymi wysoko w górach. Na 
pierwszy rzut oka widać, że wiedzie się im bardzo dostatnio.

 Robię sporo zdjęć, pytając wcześniej o  pozwolenie, bo 
rozproszone światło w  jurcie pięknie maluje te ufne i  zaciekawione 
twarze. Gdybym pokazała komuś te fotografie, nikt nie uwierzyłby, że 
są zrobione w Indiach. Ewa rzuca w moją stronę piorunujące spojrzenia. 
Ma gorszy dzień. To się zdarza na tej wysokości. Rozładowanie 
napięcia spada na Tomka. Przytulamy się jeszcze do maleńkich, może 
tygodniowych owieczek, robimy pamiątkowe, pożegnalne zdjęcia na 
tle gór i jeziora i ruszamy dalej.
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 Wjeżdżamy coraz wyżej, o czym świadczą ponowne problemy 
z oddychaniem. Nagle w aucie pojawia się duże ożywienie. Wszyscy 
sięgają po aparaty fotograficzne. Przed nami na drodze pojawia się 
himalajski wilk. Ma rudawe, lisie futro, jest nieufny, ale się nie płoszy, 
tylko spokojnie przechodzi na bok i oddala się w kierunku wzniesień. 
Dalej widzimy ogromne jaki i  cel dzisiejszej podróży, jezioro Tso 
Moriri. Jedziemy wzdłuż brzegu, podziwiając okolicę. Po wodzie 
pływają ptaki, ni to kaczki, ni to gęsi. Dojeżdżamy do wioski Korzak. Tu 
mamy dzisiejszy nocleg. Czujemy zmęczenie. Znów boli mnie głowa, 
drętwieją palce u rąk i  mam kłopoty z oddechem.

 Siadamy w dhabie, czekając na jakikolwiek posiłek. Wyglądamy 
mizernie, ale ciepłe jedzenie i  herbata nieco przywracają nam siły. 
Tomek z Krystianem wybierają się na jedno z najwyższych wzniesień, 
aby z  góry podziwiać okolicę.  Nieco się przejaśnia, gdzieniegdzie 
widać błękit nieba i pojedyncze promyki zachodzącego słońca.

 Jezioro Tso Moriri położone jest wśród przepięknie 
pofałdowanych gór. Wzdłuż brzegu znajduje się sporo usypanych 
z kamieni stup i powiewających flag modlitewnych. Siadam i z zapartym 
tchem przyglądam się, jak zachodzące słońce podświetla kłębiące się 
chmury i maluje różnymi kolorami fragmenty gór. Popadam w zadumę, 
z której wyrywa mnie przejmujące zimno. Nikt się nie odzywa, w ciszy, 
z pełną nabożnością, zatopieni  we własnych, najbardziej skrywanych 
myślach, podążamy z  powrotem w  kierunku wioski. Wypijamy 
w  restauracji gorącą herbatę imbirową, trochę rozmawiamy, a  kiedy 
wychodzimy ponownie na zewnątrz, widzimy jak księżyc, w swej całej 
krasie, odbija się w wodach jeziora i bladym światłem otula okoliczne 
góry. Kolejny, piękny dzień dobiega końca. Mam wrażenie, że powoli 
brakuje mi pojemności, aby pomieścić w sobie wszystkie te wspaniałe 
obrazy wprawiające mnie w  nieustający zachwyt i  te niecodzienne 
wrażenia. Jestem jednak już na tyle zmęczona i na tyle źle się czuję, 
że całkiem mi obojętne, w jak niewygodnym łóżku przyjdzie mi dzisiaj 
spać.
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 Rano, jak niemalże co dzień, zbieramy swoje rzeczy i upychamy 
je w aucie. Zjadamy po omlecie i nanie. Pijemy czaj i ruszamy w dalszą 
drogę, tym razem w stronę Lahoul, kolejnej baśniowej krainy. Zanurzam 
jeszcze dłonie w lodowatej, przezroczystej wodzie, spoglądam ostatni 
raz na jezioro, które w porannym słońcu nabiera piękniejszego wyglądu  
i z wielkim trudem opuszczam to przecudne miejsce.

 Momentami odnoszę takie wrażenie, że w  każdym z  tych 
niesamowitych miejsc zostawiam cząstkę siebie, ale też jednocześnie 
zabieram  ze sobą, oprócz skrywanych pod powiekami obrazów, 
wibrującą, w  trudny do opisania sposób, energię, która unosi mnie 
wprost do nieba. To są doświadczenia mojej duszy i  trudno mi je 
zwerbalizować na poziomie umysłu. To się czuje, wie, to przechodzi 
przeze mnie. Wypełnia jakimś niewidzialnym błyszczącym i mieniącym 
się światłem. I rosną mi wtedy przezroczyste skrzydła, i radość rozpiera 
całe moje wnętrze. Chciałabym zapytać, czy inni też tak to czują, ale 
nie mam odwagi, bo wszystko wydaje się takie eteryczne. Zatrzymuję 
więc te magiczne chwile z  myślą, że może kiedyś nadarzy się taka 
okazja i będę mogła o tym komuś opowiedzieć.

 Tymczasem podziwiam doliny i wypasające się stada jaków, kóz 
i owiec. Gdzieniegdzie zamajaczy jurta, a przy niej krzątający się wśród 
codziennych zajęć ludzie. Wkoło góry w śnieżnych czapkach strzegą 
panującego tu spokoju. Tak sobie zawsze wyobrażałam niebiańskie 
pastwiska. Oby moja dusza trafiła w równie piękne miejsce…

 Droga robi się coraz 
bardziej piaszczysta, nasz młody 
kierowca dzielnie walczy za 
kółkiem i  wypatruje śladów, po 
których mógłby bezpiecznie 
przejechać. Niestety, zakopujemy 
się po osie. Chłopaki robią, 
co mogą, aby wydobyć auto 
z potrzasku. Bujają samochodem, 
pchają go, podkładają kamienie i  wycieraczki. W  końcu, po wielu 
próbach, udaje się wyjechać z piaszczystej opresji. Podobno wystąpił 
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jakiś problem z samochodem. Najprawdopodobniej będziemy musieli 
zmienić auto, gdzieś na głównej drodze do Mamali. Imran się tym 
zajmie, ale najpierw musimy dojechać do wyznaczonego miejsca. 
Właściwie dokładnie nie wiem, czy chodzi o  jakąś awarię silnika, czy 
brak pozwolenia na przekroczenie dystryktu. Jakoś nie uważam, że 
jest to problem, którym powinnam zaprzątać sobie głowę. Jedziemy 
na razie dalej.

Pustynny krajobraz zmienia się na chwilę w księżycowy. Znajdujemy 
się pewnie w rejonie źródeł wód 
mineralnych. Środkiem doliny 
płynie strumyk o  nienaturalnym 
kolorze ultramaryny. Dookoła 
dominuje kolor sinej bieli. 
Gdzieniegdzie pojawiają się 
sadzawki z brunatną wodą i jakieś 
trudne do zidentyfikowania 
porosty.

  Czy może nas jeszcze coś dzisiaj zaskoczyć? Mijamy przełęcz 
Namshang La (4800 m n.p.m.) i  Polo Kongka La (4920 m n.p.m.). Na 
każdej z  nich powiewają setki flag modlitewnych, przyczepionych 
do ułożonych w stosy kamieni. W takich miejscach nie wiadomo, czy 
człowiek już jest w  niebie czy jeszcze na ziemi.  Przestrzeń, jaka się 
przede mną otwiera, trudna jest do ogarnięcia wzrokiem. Czuję się, 
jakbym miała cały świat u stóp. Dzisiaj pogoda nam dopisuje. Oprócz 
błękitu nieba, towarzyszą nam piękne puchate cumulusy. Dojeżdżamy 
do kolejnego miejsca postoju, nad jezioro Tso Kar.

Znowu serce podskakuje mi  z wrażenia do gardła.  Jezioro znajduje 
się na olbrzymiej otwartej przestrzeni. W  jego spokojnych wodach 
przeglądają się góry, okalające to piękne miejsce. Chmury rzucają 
wielkie, cieniste plamy, a  jezioro pobłyskuje wieloma refleksami. 
Próbujemy do niego podejść. Nie jest to łatwe, bo  trzeba przeskakiwać 
po kępach traw, wynurzających się z  zalanego wodą grzęzawiska. 
Zupełnie nieprawdopodobny krajobraz. Jak dzieci skaczemy z  kępki 
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na kępkę, licząc na to, że grunt nie usunie nam się spod nóg.

Robię dziesiątki zdjęć, ale jakoś żadne nie oddaje w  pełni uroku 
tego miejsca. Zachwycają mnie zieleń traw, począwszy od chłodnej, 
miętowej,  poprzez soczystą i taką już nieco pożółkłą, błyszcząca woda 
i  białe połacie soli. Nie mogę oderwać oczu od tego widoku. Jest 
jakieś niewyobrażalne piękno w tym surowym, pozbawionym drzew, 
krzewów i kwiatów krajobrazie.

 Wjeżdżamy na wielki płaskowyż Maroe. Droga staje się coraz 
gorsza. Wyboje i kurz powodują, że jazda zamienia się w prawdziwą 
mękę, tym bardziej, że nasz młody, niedoświadczony kierowca, z biedą 
radzi sobie w tych warunkach, nadrabiając brak umiejętności, brawurą 
i nadmierną pewnością siebie. W końcu woda w chłodnicy zagotowuje 
się i  samochód odmawia posłuszeństwa. Rezygnujemy ze swoich 
zapasów wody na rzecz prychającego kłębami pary jeepa i  jakoś 
z  wielkim trudem docieramy do miejsca, gdzie możemy poczekać 
na pomoc i  wymianę auta, bo dalsza jazda tym jest niemożliwa. 
Nasze telefony nie mają tu zasięgu, jednak jakimś cudem udaje się 

powiadomić kogoś o  naszym 
trudnym położeniu. Czekamy 
zatem cierpliwie. Mijają 
minuty, godziny, a  my ciągle 
tkwimy na skrzyżowaniu dróg 
w  oczekiwaniu na wybawienie. 
Przejeżdżają tędy ogromne, 
wyładowane po brzegi, kolorowe 
ciężarówki, można wynająć 
tu konie, muły i  osły, przespać 
się po męczącej podróży 
w  hotelowym namiocie lub 
załatwić fizjologiczne potrzeby 
z widokiem na piękną panoramę 
gór.

 Pijemy czaj, jemy tali, 
rozglądamy się po okolicy. Imran 
oznajmia, że prawdopodobnie 
zaszło jakieś nieporozumienie 
i  nasze nowe auto znajduje się 
w  zupełnie innym miejscu, nad 
jeziorem Tso Moriri. Nie mam 
pojęcia, jak długo czekamy, ale 
nasz pojazd wreszcie się znajduje 
i  możemy przesiąść się, aby 
ruszyć w  dalszą drogę. Mamy 
spore opóźnienie, a  przed sobą 
300 km. bezdroży.

 Nasz nowy kierowca ma na imię Mingmar i jest Szerpą z Nepalu. 
Pomimo, że od trzeciej  nad ranem siedzi za kierownicą, bo wyjechał 
z  Manali, to decyduje się na dalszą, jak się później okazuje, trudną 
i męczącą jazdę.



Ladakh:

Klasztor w Hemis
droga do Leh
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 Początkowo z  płaskowyżu podziwiam oddalone pasma 
ośnieżonych gór. Później pojawia się rzeka i wszystko jakby przybliża 
się do siebie. Zjeżdżamy nieco w  dół i  znajdujemy się w  wąwozie, 
gdzie po obu stronach rozpościerają się góry, jakich wcześniej nie 
widziałam. To chyba Bóg w  chwili zapomnienia  postanowił trochę 
się zabawić i  z piasku usypać jakieś nieprawdopodobne konstelacje. 
Trudno powiedzieć, czy brakuje mi powietrza w płucach, bo po prostu 
przestałam z wrażenia oddychać.

Zatrzymujemy się tylko w  jednym miejscu, gdzie złośliwie kończy 
mi się karta pamięci w  aparacie. Później wszystkie zdjęcia robimy 
z  jadącego samochodu. Wiemy, że nie ma czasu na dodatkowe pos-
toje, pomimo że widoki przyprawiają o  zawrót głowy. Wjeżdżamy 
na kolejną przełęcz Lachulung La (5061 m n.p.m.). Pogoda nieco się 
załamuje, ale nie utrudnia to widoczności. Przejeżdżamy gdzieś koło 
miejscowości o nazwie Pang, a zmierzamy do Keylongu.

Góry stają się teraz bardziej ska-
liste, pojawiają się przepaście, 
drogę blokują konwoje 
ciężarówek wojskowych, robi się 
późne popołudnie i temperatura 
powietrza mocno spada. Wszy-
scy jesteśmy zmęczeni i  przy 
najbliższym posterunku wo-
jskowym, w  Sarchu rozważamy 
możliwość noclegu. Niestety do 
dyspozycji pozostają tylko na-
mioty, a my trzęsiemy się z zimna 
jak osiki. Mingmar zapewnia nas, 
że czuje się dobrze i może jechać 
dalej. Teraz nie mamy już wyjścia, 
musimy dotrzeć do Kaylongu.
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 Nie zdajemy sobie jednak sprawy, jak trudna i niebezpieczna to 
droga. Robi się powoli ciemno, a nasz samochód z mozołem wspina się 
nieustannie w górę. Powoli otaczają nas chmury, droga robi się śliska, 
wkoło leży śnieg. Znajdujemy się bardzo wysoko i z trudem wyłapujemy 
z mroku szczegóły. Mam nadzieję, że za chwilę nie runiemy z łoskotem 
w  jakąś przepaść, bo widoczność jest mocno ograniczona. Nasz 
nowy kierowca prowadzi auto bardzo odpowiedzialnie i  doskonale 
sobie radzi w  tak trudnych warunkach. W  naszych oczach urasta do 
rangi bohatera, co za każdym razem staramy się okazać. Jego spokój 
i opanowanie udzielają się również nam. Momentami znajdujemy się 
powyżej chmur i wtedy, w blasku księżyca, widzimy całą zachwycającą 
panoramę, którą każdy z nas na swój sposób przechowa w pamięci na 
długie lata.

 Do Keylongu docieramy przed północą, stosunkowo szybko 
znajdujemy hotel, dostajemy apartament i  schodzimy na kolację. 
Mingmar, jako pierwszy z kierowców, nie krępuje się i przyjmuje nasze 
zaproszenie do stołu. Częstujemy go piwem i nawiązujemy przyjazne 
stosunki. Jak do tej pory jest to najlepszy nasz kierowca. Oby tak 
dalej…

Rano z zaciekawieniem rozglądam się po okolicy. Znajdujemy się w La-
houl, buforowej krainie, pomiędzy skalnym, buddyjskim Ladakhiem, 
a południowymi hinduistycznymi Himalajami. O wiele więcej tu zieleni, 
a buddyzm i hinduizm wspólnie tworzą kulturę tego regionu, o czym 
przekonujemy się docierając do świątyni Triloknath.

Po drodze podziwiam pełne uroku doliny. Widzę, jak zieleń ekspansy-
wnie wdziera się w każdą dostępną szczelinę, jak po zboczach, ku nie-
bu, wspinają się intensywnie zielone porosty i mchy, dodając górom 
pewnej miękkości i  łagodząc ich srogi wygląd. Sporo tu większych 
i mniejszych wodospadów, a klimat jest jakby mniej surowy. Pojawiają 
się nawet drzewa iglaste, tworząc coś, co można nazwać namiastką 
lasu.

 Przed świątynią spotykamy grupkę ludzi. Mężczyźni 
mają regionalne nakrycia głowy. Są to płaskie czapki w  kolorze 
popielatozielonym, z  pomarańczową lamówką i  przyczepionymi 
pomarańczowymi papierowymi kwiatami. Przyznam, że wygląda to 
dość zabawnie.
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 Do świątyni przybywają zarówno buddyści jak i  hinduiści. 
Każdy bez wyjątku znajduje tu bliskie sercu bóstwa i  może poprzez 
modlitwę oraz ofiarę okazać wyrazy uwielbienia i oddania.

 Trochę rozglądamy się po najbliższej okolicy, sprawdzamy, 
co ciekawego kryją w  sobie przyświątynne stragany i  ruszamy do 
miejscowości Udajpur, gdzie znajduje się słynna drewniana świątynia 
z przełomu X i XI w. poświęcona bogini Marikuli.

 Udajpur to niewielkie miasteczko oddalone od Keylongu 
o  kilka godzin jazdy samochodem. W  jego centrum, pod wielkimi, 
rozłożystymi drzewami znajduje się tablica wskazująca kierunek, 
w którym należy podążać, aby dotrzeć do świątyni. Znajduje się ona 
na niewielkim wzniesieniu, a  wejścia do niej bronią dwa złote lwy. 
Wchodzę do środka i, pomimo panującego tu mroku, dostrzegam 
arcydzieła sztuki rzeźbiarskiej, przedstawiające sceny z  życia bóstw 
hinduskich, kwiat lotosu i Buddę z całym towarzyszącym mu otoczeni-
em. Zapach kadzideł i  płomyczki migoczących lampek dodają temu 
miejscu niebywałej magii. Misternie rzeźbione postacie ze ścian, sufi-

tu, obramowań okienek i drzwi, przez setki lat spoglądają na wiernych 
różnych wyznań. Robi to na mnie ogromne wrażenie. Stąpając po ni-
erównej, uginającej się podłodze, niemalże czuję upływający powoli 
czas, zmieniające się pory roku i wsłuchuję się całą sobą w każde de-
likatne tchnienie tego miejsca.

 W  centralnej części świątyni stoi ołtarz poświęcony Siwie. 
Obchodzę go wkoło, pozostawiając trochę białych słodkich kulek, jako 
swoją ofiarę dla tego bóstwa, okazując podziw i głęboki szacunek dla 
tego miejsca.

 Dzisiaj jest niedziela. 
Wzdłuż głównej ulicy, w  osob-
nych grupach, siedzą mężczyźni 
i  kobiety. Wszyscy przyjaźnie się 
uśmiechają, niektórzy zagadują, 
pytając, skąd przybywamy 
i  zachęcają, aby pozostać tu 
dłużej. Idziemy więc niespiesznie, 
robiąc zdjęcia i  przyglądając 
się wszystkiemu z  dużym zain-
teresowaniem. Naszą uwagę 
przyciąga kowal, który z zapałem 
wykuwa ze stalowych prętów 
trójzęby, jeden z atrybutów Siwy. 
Kupujemy wszyscy na pamiątkę 
po trójzębie, wsiadamy do auta 
i  wracamy do hotelu. Jesteśmy 
na tyle znużeni, że nikt nie ma 
ochoty na dodatkowy spacer po 
Keylongu. Siadamy na tarasie, z pięknym widokiem na okoliczne góry, 
zamawiamy jedzenie i rozmawiamy.

 Mingmar opowiada nam o  sobie i  swojej rodzinie. Ma żonę 
i  dwoje dzieci. Żona mieszka w  Kazie, dokąd jutro jedziemy i  prow-
adzi tam sklep, który jest ich własnością. Mają dwójkę dzieci, chłopca 
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w wieku 14 lat i dziewczynkę w wieku 12 lat. Dzieci mieszkają w Nepalu, 
w  internacie i  uczęszczających tam do szkoły. Mingmar ciągle 
podróżuje i  przebywa najczęściej w  Leh lub Mamali, bo to główne 
miasta turystyczne w tej części Indii. Rzadko się widuje z rodziną, ale 
z opowiadań wynika, ze się kochają i tęsknią za wspólnie spędzanymi 
chwilami.

 Na obiad dostaję zamówioną Malaj Koftę. Cokolwiek to znaczy, 
lepszej potrawy dotąd w Indiach nie jadłam. Nawet Tomek z uznaniem 
kiwa głową i chętnie próbuje mojego specjału. Siedzimy do późna, bo 
miejsce jest miłe, jedzenie doskonałe i atmosfera zupełnie nie zachęca 
do spania. Jutro planujemy jechać dalej, do kolejnej nieznanej krainy 
o dźwięcznej nazwie Spiti.  

Lahoul:

świątynia Triloknath
Udajpur

Portrety
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 To pustynne, górzyste terytorium leżące między Tybetem 
i  Indiami. Głównym jego miastem, liczącym ponad 3 tysiące 
mieszkańców, jest Kaza, do której prowadzą tylko dwie drogi; jedna, 
od północy z Manali, zamknięta ze względu na opady śniegu, przez 8 
zimowych miesięcy i druga, od południa z Shimli, otwarta przez cały 
rok z  wyjątkiem dni, kiedy tarasują ją osuwające się  po większych 
opadach deszczu ziemia i kamienie. Ludność zamieszkująca te tereny 
wyznaje buddyzm tybetański. Spiti geograficznie i kulturowo bardzo 
przypomina Ladakh.

 Początkowo droga wiedzie wśród zielonych dolin i  wzgórz. 
Topniejące  lodowe czapy, pokrywające szczyty, spływają w  doliny, 
zasilając rzeki, różnej wielkości strumyczkami i wodospady. Jest piękny, 
ciepły, słoneczny dzień.

Po przekroczeniu granicy dystryktu krajobraz robi się bardziej surowy. 
Nie ma już drzew i  krzewów, jedynie mech otula zbocza i  łagodzi 
surowość otoczenia. Każdy przebyty, kolejny kilometr drogi i  metr 
wzniesienia odsłaniają przed nami skalisty i niedostępny krajobraz.  

Wiele tu olbrzymich głazów 
i  strzelistych szczytów. 
Gdzieniegdzie, na skrawkach 
zieleni, pasą się niewielkie stada, 
ktoś pędzi drogą swoje konie, 
rozglądam się na wszystkie 
strony, aby nic nie umknęło 
mojej uwadze. Świetnie nam 
się jedzie z  Mingmarem, trochę 
rozmawiamy, słuchamy naszych 
ulubionych tutejszych przebojów 
i podziwiamy cały otaczający nas 
świat. Są tu zbocza mieniące się 
w  słońcu złotem. Wygląda to 
niesamowicie. To jakiś bardzo 
kruchy minerał, o  bardzo 
intensywnie złotym odcieniu. 
Biorę ze sobą złotą płytkę na 
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prezent dla najbliższej mi osoby, niech ma, oprócz mnie i inne skarby 
świata.

 Pojawiają się lodowce. To znak, że jesteśmy naprawdę wysoko. 
Za chwilę widzę powiewające flagi modlitewne i  kamienne stupy. 
Oznacza to, że dojeżdżamy do przełęczy. Na chwilę się zatrzymujemy. 
Widzimy  dhabę, a więc trafia się okazja, aby napić się czaju i zjeść tali. 
Jak szaleć, to szaleć. Za stół służy nam kamienna ławka, a za siedzenia 
dobrze nam już znane, plastikowe fotele. Bardzo martwię się o Karolinę. 
Od rana mocno boli ją ząb. Żadne środki przeciwbólowe nie pomagają. 
Im jesteśmy wyżej, tym ból ten bardziej się nasila. Pytamy Mingmara, 
czy w Kazie jest jakiś dobry dentysta, ale jednoznacznej odpowiedzi 
nie otrzymujemy. Zobaczymy i popytamy na miejscu.

  Tymczasem czas ruszać w dalszą drogę. Po chwili wjeżdżamy 
w  dolinę. Na samym dole płynie Chandra, rozlana wielkimi, 
przeplatającymi się i połyskującymi w słońcu warkoczami. Jej piękno 

jest tak nieprawdopodobne, 
że trudno wyrazić to słowami. 
Wchłaniam łapczywie ten obraz, 
bo za chwilę postój i  krótki 
treking, który zaplanował 
Tomek. Wysiadamy i z mozołem, 
sapiąc i  dysząc, wspinamy się 
jak żółwie wyżej i  wyżej. Góry 

wkoło przybierają niesłychane 
barwy i  kształty. Obłoki kładą 
się cieniem na ich zboczach, 
a w oddali majaczy szmaragdowa 
tafla jeziorka. Nie mogę uwierzyć, 
że co krok zaskakuje mnie 
cudowność tych himalajskich 
krajobrazów.
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Nie rejestruję tego niezwykłego otoczenia swoim umysłem. Teraz 
to moje serce otwiera szeroko swe wrota na wszystko to, co jeszcze 
przyjdzie mi zobaczyć w  tej podróży. Nigdy nie przypuszczałam, że 
gdziekolwiek na świecie może być tyle urozmaiconego w swej prostocie 
i surowości piękna. Zastanawiam się, czy będę potrafiła, choć w części, 
przekazać komukolwiek moje tutejsze fascynacje. Staram się, jak mogę 
i robię setki zdjęć, włączyłam nawet kamerę w aparacie fotograficznym, 
aby obraz był pełniejszy, ale obawiam się, że to tylko namiastka, która 
może stanowić zachętę do podróży na ten koniec świata. Wchodzę na 
najwyższe wzniesienie i widzę, że oprócz szmaragdowego jeziora, są 
też inne, o barwie turkusu i chłodnej stali oraz niewielkie pastwiska, na 
których wypasają się owce. Muszę na chwilę usiąść, aby nasycić się do 
woli tym pięknem i nisko pokłonić Bogu dziękując za to, że mogę być 
świadkiem tego arcydzieła.

 Największe z jezior to Chandra Taal. Położone jest na wysokości 
4300 m n.p.m. Do lodowatej wody wchodzi po kostki dzielny zuch 

Tomek. Szybka sesja zdjęciowa 
i  już wychodzi na brzeg. Chwilę 
tu odpoczywamy i  delektujemy 
się otoczeniem. Zadowoleni 
wracamy do auta i  ruszamy 
dalej, przyglądając się, jak 
w  popołudniowym słońcu, 
strumienie wody spływające z gór 
tworzą, jakby żyły wypełnione 
po brzegi mlekiem. A potem znowu zakosami wtaczamy się naszym 
jeepem wyżej i  wyżej, docierając do przełęczy Kunzum La (4551 m 
n.p.m.). Dookoła rozsiadły się sięgające horyzontu góry.  Przełęcz zdobią 
białe stupy z bajecznie kolorowymi ornamentami i malowidłami, a do 
tego setki, może tysiące powiewających na wietrze flag modlitewnych, 
przyprawiają o kolorowy zawrót głowy.

 Góry kładą się długimi cieniami. Krajobraz robi się tajemniczy, 
momentami mroczny, ale przez 
cały czas skupia na sobie moją 
uwagę. Po chwili roztacza się 
przed nami panorama szerokiego 
koryta rzecznego i  potężnej, 
wspaniale ukształtowanej góry. 
Dotarliśmy nad rzekę Spiti, od 
której nazwę wzięła cała dolina. 
Teraz jest lato i  rzeka nieśmiało, 
wstążkami wody zaznacza 
swoje terytorium. Wyobrażam ją sobie w  porze topnienia śniegów 
lub ulewnych deszczy, jak wzbiera swe wody, kłębi się i huczy, tocząc 
potężne głazy i podkreślając swą niepohamowaną potęgę.

 Docieramy do posterunku wojskowego. Znowu paszporty, 
permity i niezbędne dokumenty do przekroczenia kolejnego punktu 
naszej wyprawy. Szczęśliwie w  pobliżu jest bardzo przytulna dhaba. 
Niestety, oprócz czaju nic do jedzenia nie dostajemy, a  głód mocno 
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daje nam się we znaki. Karolinka bierze kolejne prochy przeciwbólowe, 
a my kupujemy ciasteczka, aby jakoś dotrwać do Kazy.

 Powoli zapada wieczór, a przed nami wyłaniają się wspaniałe 
i niepowtarzalne krajobrazy. Z żalem stwierdzamy, że zrobiło się zbyt 
ciemno i niebezpiecznie, aby zatrzymywać się i robić zdjęcia. Jedziemy 
niesłychanie krętą drogą, czasami wąskim wąwozem, a  czasami 
nad brzegiem przepaści. Przemykamy się między szczelinami i   
przesmykami. Góry mają tu kolor orchy i swoją niebywałą konstrukcją 
przypominają nasze polskie Błędne Skały, ale w  rozmiarze XXXL. 
Bardzo chciałabym wrócić tu za dnia. Wiem, że jest to niemożliwe, bo 
do Kazy mamy jeszcze około 60 km., a w tych warunkach to minimum 
2 godziny jazdy.

 Po 13 godzinach podróży, wymęczeni, wytrzęsieni i  głodni, 
docieramy na miejsce. Szukamy przede wszystkim pomocy dla 
Karoliny, bo widać, że z  godziny na godzinę czuje się gorzej. 
Znajdujemy dentystę, ale jego jedyna specjalność to rwanie zębów. 
Ktoś kieruje nas do sklepu, gdzie dostajemy proszek do mycia zębów 
o trudnych do odgadnięcia właściwościach oraz adres tybetańskiego 
lekarza, u  którego znajdujemy też nocleg. Karolina ma temperaturę, 
kładzie się spać, zażywając przed tym „kozie bobki” zaordynowane 
przez miejscowego doktora. Wszyscy mamy nadzieję, że jutro będzie 
czuła się lepiej. Na kolację zjadamy po gorącym kisielu i  też z  ulgą 
przyjmujemy pozycję horyzontalną.

 Powoli mylą mi się dni i tracę poczucie czasu. Podobno dzisiaj 
jest już 19 dzień lipca. Kto by pomyślał….  Jesteśmy w Kazie i mamy 
zasłużony dzień odpoczynku na nabranie sił przed czekającym nas 
trzydniowym trekingiem. Wyspani do woli, wyszorowani w niemalże 
europejskiej łazience, gdzie z prysznica leci ciepła woda, schodzimy do 
kuchni, dostajemy pyszne śniadanie i wychodzimy do miasta. Miasto 
to jedna ulica, przy której znajdują się stragany i sklepiki. Intensywnie 
poszukujemy Internetu i  telefonu, aby skontaktować się z  bliskimi 
i złożyć relację z naszej podróży.

 Znajdujemy jedno i drugie. Po godzinie udaje mi się wreszcie 

ściągnąć wiadomość od Piotra, ale z  wysłaniem odpowiedzi mam 
już spory kłopot, ponieważ nieustannie zawiesza się komputer albo 
zrywa się łączność. Z telefonem jest podobnie. Nic nie mogę poradzić 
na te techniczne przeciwności. Dołączam więc do reszty grupy 
i  z  największą przyjemnością piję prawdziwą kawę z  prawdziwego 
ekspresu i  zajadam przepyszne ciasto z  migdałami. Potem snujemy 
się jeszcze po mieście, zaglądając do sklepików, a nóż uda się wyłowić 
jakąś niebanalną pamiątkę, robimy zakupy, na czekający nas treking, 
jemy obiad i podwieczorek i  jedziemy do oddalonej nieco od miasta 
Key gompy.

 Widać ją z daleka na tle gór i towarzyszących domostw. Wjazdu 
do niej strzeże kolorowa brama z tybetańskimi znakami szczęścia. To 
niebywale piękne miejsce, z którego roztacza się panorama na dolinę 
Spiti i okalające ją góry. Jest popołudnie i słońce swymi promieniami 
podkreśla każdy szczegół i wydobywa cały urok tego miejsca.

Niestety nie mogę zbyt długo cieszyć się tymi widokami, gdyż gompę 
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remontują i zapach używanych tu 
farb przyprawia mnie o  mdłości 
i  zawroty głowy. Życzliwy mnich 
przynosi mi jakąś medyczną 
miksturę do wypicia myśląc, że 
to wysokość jest sprawcą mojej 
niedyspozycji. Wypijam, okazując 
wdzięczność i powoli opuszczam 

to miejsce, kierując się na dół, 
w  stronę bramy wjazdowej. 
Podziwiam piękną mandalę 
i czekam na resztę grupy.

 Korzystając z  pięknej 
pogody postanawiamy wybrać 
się jeszcze do jednej z  najwyżej 
położonych na świecie wiosek. Na 

nowo pojawiają się kłopoty z oddychaniem. Siadam więc w restauracji, 
gdzie z  tarasu roztacza się piękny widok na okolicę i  zachwycające, 
w  zachodzącym słońcu góry. Rozkoszuję się tą chwilą i  kończącym 
się powoli dniem. Po powrocie do Kazy siedzimy do późna, bo mile 
spędzony dzień nie zachęca nas do oddania się w objęcia Morfeusza.

 Następnego dnia wstajemy wcześnie. Poranna toaleta, 
pakowanie, śniadanie i  już możemy ruszać na trzy dni w  góry na 
treking. Jednak przy śniadaniu następuje zmiana planów. Od naszej 
przemiłej gospodyni, która właśnie przygotowuje swój odświętny strój 
regionalny, dowiadujemy się, że dzisiaj, w sąsiedniej dolinie odbywają 
się uroczystości z okazji urodzin Rinpoczego. Jedziemy więc na kolejny 
festiwal mający bardziej kameralny charakter. Wśród gości widać mniej 
turystów. Panuje bardzo miła, niemalże rodzinna atmosfera. Wszyscy 
się do siebie uśmiechają, ustępują miejsca i  częstują przyniesionymi 
smakołykami. Przed wejściem do gompy, pod kolorowymi parasolami, 
siedzą jubilat i dwóch towarzyszących mu mnichów.

 Na placu poniżej, mężczyźni i  kobiety w  pięknych strojach 
wykonują mało skomplikowany, pod względem aranżacji, taniec. 
Panowie ubrani są w  ciemnobordowe płaszcze, a  na głowie mają 
zabawne, czerwone kapelusze.  Panie w  granatowych, grubych 
spódnicach w  fałdy i  grubych zielonych narzutkach z  kolorowymi 
wstawkami wyglądają równie atrakcyjnie. Na  nogach wszyscy noszą 
wspaniałe, wykonane z  wełny i  skóry, wysokie buty, z  zadartymi 
szpiczastymi noskami.

 Miło popatrzeć na 
tę odrębność kulturową 
i  zaangażowanie, jakie wkładają 
w  wykonanie tego popisowego 
tańca. Następnie na scenę 
wychodzi ktoś przebrany za 
słonia,  przypominającego mi 
naszego lajkonika i  mężczyzna 
z gałązką w ręce i umazaną białym 
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proszkiem twarzą. Na nogach ma 
kalosze, na głowie mocno zużyty 
kapelusz, jakąś zwykłą kurtkę 
i spodnie. 

Niestety, nie możemy się 
zorientować, czego dotyczy to 
przedstawienie, ale musi być to 
coś niezwykle zabawnego, bo 
wszyscy śmieją się niemalże do 
łez. Mężczyzna nawiązuje dialog 
z  publicznością, coś krzyczy do 
słonia, tarza się po ziemi, a wszyscy 
zanoszą się gromkimi salwami 
śmiechu. Wesoła atmosfera 
udziela się i  nam. Jesteśmy 
częstowani przez mnichów 
słodkimi obwarzankami, czajem 
i  oranżadą. Uroczystości trwają 
nadal i  na plac wychodzą dziewczynki, aby zatańczyć najpiękniej, 
jak potrafią swój kolejny taniec. Potem trochę kręcimy się po 
przylegających do gompy budynkach. Dzięki uprzejmości jednego 
mnicha zaglądamy do najstarszej, położonej nieco z  boku, świątyni. 
Robimy zdjęcia uroczym dziewczynkom, które w  naszyjnikach 
z korali wyglądają jak małe księżniczki. Jemy obiad w przyklasztornej 
restauracji, a uroczystości trwają nadal. Znowu jakiś bardzo zabawny 
skecz powoduje wybuchy śmiechu publiczności.

 Postanawiamy pojechać jeszcze do pięknej doliny Pin, po 
drodze podziwiając kolejne wspaniałe krajobrazy. Nie mogę we 
wspomnieniach ominąć tego przepięknego miejsca. Kamieniste koryto 
rzeki, gdzieniegdzie pojawiające się rozlewiska lub bardziej wartki nurt 
i strumyki, a wkoło królujące w swej potędze góry. Decydujemy się na 
krótki postój. Stojąc nad rzeką, widzę mężczyznę z koszem i workiem 
na plecach, który, chcąc skrócić sobie drogę, przeskakuje z kamienia 
na kamień, a później na kładkę zrobioną z wypchanego żwirem worka. 



165164

Uśmiecha się do mnie i  maszeruje gdzieś w  siną dal, z  drogocenną 
zawartością na plecach. Najprawdopodobniej niesie suche łajno. Na 
tej wysokości,  jest ono na wagę złota, gdyż nie rośnie tu nawet jedna 
złamana gałązka, a pod garnkiem trzeba czymś rozpalić.  

Po drodze mijamy długi, kołyszący się na wszystkie strony, most 

linowy. Każdy chce poczuć 
dreszczyk emocji, więc powoli na 
niego wchodzimy.  Szczęśliwie 
nie ma ofiar w ludziach i wszyscy 
w  doskonałych humorach 
docieramy do przepięknie 
położonej wioski, skąd roztacza 
się widok na dalszą część doliny. 
Siadamy na chwilę na tarasie 

tutejszej restauracji, grzejemy się w słońcu, robimy pamiątkowe zdjęcia 
i  planujemy ruszyć w  powrotną drogę. Dowiadujemy się jeszcze, że 

w wiosce tej co roku wakacje spędza sporo Izraelczyków. Podobno nie 
tyle zachwyca ich urok tego miejsca, co dostatek ganji. A propos ganji 
przypomniał mi się dowcip.

 Narkoman trafia do piekła. Otwierają się wrota, a tu całe łany marihuany. Narkoman 
napalony biegnie i rwie całe naręcza.
Nagle słyszy głos diabła:
- No i po co rwiesz, jak tu pełno narwane!
Patrzy, a tu faktycznie pełno świeżego ziela. Biegnie i zaczyna przerzucać, aby schło.
A tu diabeł:
- A po co suszysz, jak już tam ususzone.
I rzeczywiście. Narkoman podbiega i zaczyna skręcać skręta. Skręca, skręca na co diabeł:
- I czego skręcasz, jak tam tyle naskręcane?
Narkoman patrzy, a tu góry skrętów. Wybiera największego i pyta diabła: 
- Masz może ogień?
A diabeł z uśmiechem:
- Byłby ogień, byłby raj.

Szczęśliwie nam ognia nie brakuje.



167166



169168

 Jeszcze dzisiaj zamie-
rzamy dotrzeć do wysoko 
położonej (4530 m n.p.m.) wioski 
Konik, skąd jutro rozpoczynamy 
treking. Wracamy więc do Kazy 
po nasze podręczne bagaże, 
po drodze zatrzymując się 
w  pięknych miejscach, pod 
pretekstem przerwy na toaletę, 
a  tak naprawdę robiąc kolejne, 
potwierdzające niezwykłość 
krajobrazów, fotografie.

 Droga do wioski pnie się 
nieustannie w górę. Po raz kolejny 
widzę, jak popołudniowe słońce, 
odbijając się w  strumyczkach, 
sprawia wrażenie, że to nie 

woda, tylko mleko spływa 
z  gór. Znajdujemy się już na 
sporej wysokości, a  poniżej 
rozpościerają się ośnieżone 
łańcuchy górskie, spowite 
obłokami. To są chwile, które 
na zawsze pozostaną w  mojej 
pamięci. Czuję się tu wolna jak 
ptak, tylko brak mi wiary w to, że 
mam skrzydła i  mogę oderwać 
się od ziemi.

 W  końcu docieramy do celu. Wioska Konik położona jest 
w  niewielkiej niecce. Stoi tu kilkanaście domostw, są też niewielkie, 
uprawne poletka, otoczone płotkami z  kamieni i  sporo zwierząt. 
Niezwykłe miejsce, pełne spokoju i  harmonii. Będziemy nocować 
w  jednej z  wyżej położonych chat. Nasi gospodarze pomagają nam 
wnieść bagaże, pokazują pomieszczenia, począwszy od pokoi, kuchni, 
a  na toalecie kończąc. Troszczą się, aby niczego nam nie brakowało. 
Mieszka tu wielopokoleniowa rodzina, którą poznajemy podczas 
kolacji. Wcześniej jednak każdy udaje się na spacer, aby przed snem 
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nasycić oczy widokami, które nie 
mają sobie równych.

 Idę pomału, w  kierunku 
maleńkiej, położonej na 
wzniesieniu gompy. Po drodze 
mijam kobietę z  malutkim 
dzieckiem na plecach, otulonym 
grubym kocem i objuczone osły. 

Zatrzymuję się na wzniesieniu 
i  przyglądam, jak powoli 
słońce chowa się za szczytami 
gór, a  wieczorna zorza zalewa 
intensywnymi kolorami niebo, 
chmury i wierzchołki ośnieżonych 
gór. Robi się coraz chłodniej 
i ciemniej.

Czas wracać, tym bardziej, że 
dzisiaj na kolację dostaniemy 
pyszne pierożki momo. Oprócz 
wspaniałych pierożków czeka 
nas też rozgrzewający wywar 
i coś w rodzaju wodnistego sosu, 
chyba z  piekła rodem. Pomimo 
ostrych, palących przypraw, 
bardzo smakuje mi dzisiejsza 
kolacja. Rozglądam się dookoła. 
W tutejszych domach kuchnia jest 
centralnym miejscem, gdzie toczy 
się codzienne życie. Pośrodku 
stoi piec, przypominający naszą 
kozę, pod ścianami materace 
i  niskie ławeczki, spełniają rolę 
krzeseł i  stołów, jakiś niewielki 
kredens w  kącie, na niezbędne 
naczynia i  malutka dwupalnikowa kuchenka gazowa, jako element 
nowoczesności i  wygody, dopełniają całości. Podłogi wysłane są 
wielobarwnymi dywanikami. Miło tu i przytulnie. Przyjaźni gospodarze 
i  zaciekawione dzieci, sprawiają, że trudno nam się rozejść. Rozsądek 
podpowiada jednak, że trzeba się kłaść, bo jutro sprawdzian 
z wytrzymałości organizmu.  

 Rano, po orzeźwiającej toalecie w  pobliskim strumyczku, 
pakujemy podręczne plecaki, 
zjadamy śniadanie, jeszcze 
trochę marudzimy w  kuchni, 
zabawiając maleńkie dziecko 
i  kiedy nasze niewielkie bagaże 
są już przytroczone do osiołka, 
wyruszamy na treking. Żegnamy 
wioskę Konik, jej mieszkańców 
i  z  zachwytem patrzymy, 
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jak wraz z  nami wyruszają na pastwiska stada owiec, kóz, jaków 
i  osłów. Naprawdę mamy niezłą eskortę. Naszym przewodnikiem 
po himalajskich ścieżkach i  bezdrożach jest właściciel osiołka. Dzień 
zapowiada się wspaniale. Świeci słońce, a góry manifestują swą potęgę 
w całej okazałości, aż po horyzont. Mój podziw nie ma granic, odnoszę 
wrażenie, że nie rejestruję już szczegółów, choć zawzięcie robię 
dziesiątki zdjęć. Powoli staję się częścią tych gór. Odczuwam niebywałą 
jedność ze wszystkim, co mnie otacza, jestem  równocześnie przydrożną 
skałą, nieśmiało ukazującym swoje piękno kwiatem i chmurą, i górą, 
i krystalicznie czystym powietrzem, i  tą nieograniczoną przestrzenią. 
Cały otaczający świat zaprasza  mnie do tańca i choć trochę brakuje 
mi powietrza w płucach, poddaję się temu uczuciu w pełni. Himalaje 
wnikają we mnie i pozostaną ze mną na zawsze. Przystaję nad każdym, 
choćby najmniejszym kwiatkiem przyczepionym do pustynnej ziemi, 
staram się odszukać w znalezionych amonitach zapisane przed wiekami 
dzieje i wyobrazić sobie te miejsca w innych porach roku. Każdy z nas 
z trudem pokonuje wzniesienia. Jesteśmy od siebie oddaleni, ale nie 
tracimy kontaktu wzrokowego.

 Rekompensatą za włożony trud są widoki. Każdy ma czas dla 
siebie na zachwyt, na przemyślenia ważnych spraw, na sprawdzenie 
się w  niecodziennych warunkach. Nie wszyscy radzą sobie równo, 
ale jako grupa wzajemnie się wspieramy i  staramy się o  to, aby 
rozładować pojawiające się napięcia. Nasz przewodnik, podobnie 
jak Karolina, dla której jestem pełna podziwu, męczy się z  powodu 
bólu zęba. Dajemy mu możliwie silne środki przeciwbólowe, ale nie 

na długo łagodzą dolegliwości. 
Czasami robimy krótkie postoje, 
przegryzamy ciasteczka 
i  orzeszki, w  celu regeneracji 
sił, głaszczemy milusińskiego 
osiołka i  wyglądamy punktów 
orientacyjnych. Robi się coraz 
cieplej, a my nieustannie pniemy 
się w górę. Pomimo, że podejścia 
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są bardzo łagodne, odczuwamy 
każdy metr wysokości i  każdy 
przebyty kilometr.

 Gdzieś w  oddali majaczy 
maleńka wioska, z  której 
przybiegają dzieci, licząc na 
atrakcyjne drobiazgi. W  końcu 
docieramy do przełęczy, 
tak bardzo wyczekiwanej 
i wypatrywanej przez Ewę. Czeka  
nas tu urzekająca panorama 
i sesja zdjęciowa.

 Robimy krótki odpo-
czynek, głaszczemy dzielnego 
osła, który było, nie było, taszczy 
cały nasz dobytek i  schodzimy 
w  dół. Po drodze napotykamy 
na zwaliska skalne, o  niespotykanym rdzawym kolorze. Nieco niżej 
intensywna zieleń zaznacza podmokły teren, gdzie oprócz sitowia, 
widać sporej wielkości białe osady, wskazujące na to, że kiedyś 
rozpościerało się i  huczało tu morze. Schodzimy coraz niżej i  niżej, 
choć nadal jesteśmy na sporej wysokości.  W oddali pojawia się zarys 
pierwszych domów z  pobielonymi ścianami i  dachami przykrytymi 
grubą warstwą siana. To wioska Demul, cel naszej dzisiejszej wyprawy. 
Ludzie, krzątając się wokół przydomowych zajęć, serdecznie nas 
pozdrawiają.

 Mocno czymś zaaferowana grupa mężczyzn skupiona jest przy 
strumieniu; wszędzie sporo brudnych, usmarkanych, ale szczęśliwych 
dzieci. Nocujemy tu, w dwóch sąsiadujących z sobą domach. Warunki 
są bardzo skromne, więc idziemy do tutejszego wiejskiego wodociągu, 
czyli połączonych ze sobą rur, którymi spływa lodowata woda ze 
strumienia, aby zmyć z  siebie na ile się da, kurz i  trudy dzisiejszego 
dnia. Przyglądają się nam rozbawieni młodzi chłopcy. Pewnie nieczęsto 

widzą takie wyszorowane białe twarze. Odświeżeni, rozglądamy się po 
okolicy. 

 Spotykamy ponownie sympatyczną parę Amerykanów. 
Poznaliśmy ich w gompie, niedaleko Kazy. Są emerytami i od dwóch 
lat zwiedzają Indie. Kiedy nastaje pora deszczowa i  niemiłosierne 
upały, wyjeżdżają na północ, a kiedy tu robi się nie do wytrzymania 
z  powodu zimna, wygrzewają się na południu. Piękny sposób na 
spędzenie czasu. Można tylko pozazdrościć i  w  marzeniach kreować 
taki obraz swej przyszłości.

 Bardzo podobają mi się tutejsze domy. Są niezwykle proste, a ich 
jedyną ozdobę stanowią pomalowane na żywe kolory drzwi i  okna. 
W  przeważającej mierze są to wszelkie odcienie turkusu i  czerwieni, 
czasami tylko zdarza się naturalny kolor starego drewna. Bezpośrednio 
przy domach, w  zagrodach otoczonych wysokim murkiem, stoją 
zwierzęta. Na dachach piętrzą się solidne czapy siana. To doskonała 
izolacja przed zimnem i zapas paszy na długie zimowe miesiące.
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 We wiosce robimy 
niezbędne zakupy i  po stromej 
drabinie gramolimy się na 
taki właśnie dach, aby jeszcze 
przez chwilę nacieszyć oczy 
roztaczającym się widokiem na 
wszechobecne góry i pogawędzić 
nieco przed snem. Kolacja to 
tradycyjne tu pierożki momo – 
mniam mniam – będzie mi ich 
brakowało po powrocie do domu. Na śniadanie z kolei po raz pierwszy 
od wielu, wielu dni, nie ma jajek, tylko kurd, czyli jogurt i  chlebek 
tybetański. Miła ta odmiana, tym bardziej, że zatęskniłam bardzo za 
nabiałem. Nie mam pojęcia, z  jakiego mleka jest zrobiony: koziego, 
owczego, oślego, a  może z  jaka lub dzomo? Wylizujemy z  apetytem 
miseczki i wyruszamy w drogę. Początkowo schodzimy stromą ścieżką 
w dół do wąwozu. Urwiste skały po obu stronach, a w dole szumiący 
potok dodają temu miejscu uroku, tym bardziej, że gdzieniegdzie 
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pojawiają się ponownie krzaczki przepięknych dzikich róż. Tomek 
trochę mnie strofuje, abym uważała, bo ciągle spod moich butów 
uciekają kamienie. Staram się więc uważniej stawiać stopy i  zwolnić 
tempo. Robi się coraz bardziej gorąco. Po jakimś czasie, którego nikt 
nie kontroluje, dochodzimy do rzeki, gdzie koło kamiennego mostu 

zarządzamy postój. W  chłodnej 
wodzie moczymy rozgrzane 
stopy, głowy i resztę ciała.

Kolejna część drogi wiedzie 
wzdłuż szerokiego, wartko 
płynącego strumienia. Musimy 
uważać, bo droga jest kamienista 
i  nietrudno o  kontuzję czy 
wypadek. Nasz przewodnik 
w  pewnym momencie tłumaczy, że możemy pójść dłuższą okrężną 
drogą, przez most, który jest Bóg wie, jak daleko stąd lub na skróty, 

w  bród przez rzekę. Wybieramy 
drugą opcję. Zdejmuję buty 
i  po śliskich kamieniach, 
w  lodowatej, wykręcającej 
stopy wodzie, pokonując rwący 
nurt, przechodzę w  asyście 
przewodnika cało na drugą 
stronę. Wkrótce wszyscy 
szczęśliwie, bez wywrotki, 

znajdujemy się na drugim brzegu. 
Teraz znów czeka nas wspinaczka, nagradzana jak zwykle wspaniałymi, 
za każdym razem odmiennymi, widokami. Żar leje się z nieba, wkoło 
nie ma ani śladu drzewa lub krzewu, pod którego gałęziami można 
by się schronić choć na chwilę. Naszemu przewodnikowi ząb dokucza 
coraz bardziej i pędzi przed siebie jak szalony. Spieszno mu do domu 
i  pierwszego lepszego wyrwizęba. Momentami całkowicie tracimy 
z nim kontakt i tylko intuicja i jako taka orientacja w terenie pozwalają 
na odnalezienie właściwej drogi i niezagubienie się w tych bezkresnych 
przestrzeniach.

 Powoli kończy się woda do picia i nikt nie wie, jak daleko jeszcze 
do miejsca, skąd odebrać ma nas kierowca. Zrywa się porywisty, 
pustynny wiatr. Schodzimy powoli w  dół, pozostawiając za sobą 
kolejny, niezapomniany dzień trekingu. Droga wije się serpentyną, 
a  w  oddali szeroka rzeka połyskuje wszystkimi odcieniami srebra. 
Dopiero teraz okazuje się, że przewodnik zmienił drogę i nie spotkamy 
się z  Mingmarem, który czeka na nas w  zupełnie innym miejscu. 
Jesteśmy bez łyka wody, słońce pali niemiłosiernie, do tego biczujący 
nas drobinkami piasku wiatr powoduje, że wzmaga się napięcie. Drogą 
przejeżdżają tylko załadowane po brzegi auta z  weselnikami. Nasze 
telefony na nic się tu zdają, a do Kazy może z 30 lub więcej kilometrów 
drogi. Robi się naprawdę gorąco. Wiele się nie zastanawiając wchodzę 
z Karoliną do rzeki. Pomimo, że dno kamieniste, a woda przypomina 
ołowianą zawiesinę, postanawiamy zanurzyć się w niewielkiej zatoczce. 
Woda przyjemnie chłodzi i  pokrywa naszą skórę cienką skorupką 
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błota, jak u hipopotamów. A niech tam. Dokazujemy i wygłupiamy się, 
jak małe dziewczynki. Lepiej wesoło spędzać czas, oczekując jakiegoś 
wybawienia, niż siedzieć przy drodze i  biadolić. Idziemy jeszcze po 
ostrych, drobnych kamieniach i  grząskim mule do głównego koryta 
rzeki, ale nie mamy odwagi się zanurzyć, bo silny prąd i  lodowata 
temperatura wody całkowicie nas do tego zniechęca. Nagle, zupełnie 
nieoczekiwanie, przyjeżdża traktor ze żwirem. Ładujemy się na 
przyczepę i  po chwili totalnej trzęsiawki docieramy do najbliższej 
wioski. Jesteśmy uratowani. W sklepie ogałacamy lodówkę z zimnych 
napoi i  znajdujemy kierowcę, który po dłuższych targach decyduje 
się podwieźć nas do Kazy. Wszystko dobrze się kończy i  wieczorem 
możemy zafundować sobie zasłużoną kolację w najlepszej,  żydowskiej 
restauracji. Siedzimy więc do późna, delektując się pysznym jedzeniem, 
nawiązując nowe znajomości, i  pod rozgwieżdżonym niebem  
rozmyślamy o czekających nas jeszcze atrakcjach.  

 Następnego dnia ruszamy do Tabo, ale przed tym musimy 

załatwić stosowne pozwolenia. Dzielimy się na grupy. Karolina 
z  chłopakami idzie do urzędu, a  ja z  Ewą czekamy na konsultacje 
u  tybetańskiego doktora. Ponieważ nie możemy się go doczekać, 
a upał robi się niemiłosierny, postanawiamy pójść do miasta, kupić coś 
do picia i potargować się ze sprzedawcą biżuterii. Przy okazji udaje mi 
się wysłać kilka słów do mojej rodziny i Piotra. Bardzo się cieszę, kiedy 
mogę nawiązać z nimi kontakt i czuć, że myślami towarzyszą mi w tej 
ekscytującej podróży.

 Po drodze spotykamy resztę grupy i wszyscy decydujemy się na 
zakup specjalnych, ciężkich patelni do pieczenia chapati i tybetańskich 
chlebków. Cały czas nie wiemy, czy naszym kierowcą w dalszej podróży 
będzie niezawodny Mingmar. Bardzo nam na tym zależy, bo przypadł 
nam wyjątkowo do gustu. Myślę, że on też nas polubił. Ma w  sobie 
coś niebywale sympatycznego, jest niezwykle taktowny i  pomocny 
w trudnych sytuacjach, bo doskonale zna realia panujące w tej części 
Indii,  jednym słowem ujmujący facet i świetny kierowca.

 Po powrocie zastajemy doktora i  otrzymuję pomoc, bo moje 
kolano nieustannie przypomina mi o swoim istnieniu. Zabieg okazuje 
się dość bolesny, ale trzymam się dzielnie, kiedy pan doktor przypieka 
mi rozżarzonym cygarem okolice kolana. Do tego dostaję zalecenia 
dietetyczne, które wcale mi się nie podobają. Nic kwaśnego, żadnych 
surowych warzyw, no i oczywiście alkoholu. Zastanawiam się, jak ja to 
przeżyję. Potem ładujemy bagaże i żegnamy się z kolejnym miejscem 
na trasie naszej podróży.

 Po drodze do Tabo 
zatrzymujemy się w  Dhankar 
Gompie. Jej położenie robi 
niesamowite wrażenie. 
Zbudowano ją na wierzchołku 
stromych skał, a ich erozja sprawia, 
że grozi jej zawalenie. Roztaczają 
się stąd widoki na okoliczne pasma 
górskie, rzekę i  położoną poniżej 
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wioskę z  maleńkimi zielonymi 
poletkami. Łopoczące na wietrze 
flagi modlitewne tworzą jakby 
obramowanie dla każdego 
niezapomnianego kadru.

 Droga, którą podążamy 
do Tabo wiedzie doliną rzeki Spiti; 
okolica niezwykle malownicza, 
choć bardzo surowa w  swym 
wyrazie. Brzegi rzeki stanowią 
urwiste zbocza. Wyobrażam 
sobie, z  jaką siłą i  nieugiętością 
woda musiała rzeźbić 
w  tych skałach swoje koryto. 
Przejeżdżamy przez maleńką 
wioskę, która wśród skalistego 
otoczenia wygląda jak  rycina 

z całkiem innej bajki. Pojedyncze zielone drzewo o rozłożystej koronie, 
maleńkie sadzawki otoczone zielonymi kulkami krzewów, wyglądają, 
jakby czekały tylko na sfrunięcie elfów. Parę kilometrów dalej lodowce 
spływają ze szczytów, jak białe szaliki. Z  całą pewnością nawet 
najbardziej kreatywny ludzki umysł nie mógłby stworzyć czegoś tak 
niepowtarzalnie pięknego. Po raz kolejny chylę czoło przed Stwórcą 
i zachwycam się jego dziełem.

 Późnym popołudniem docieramy do Tabo. Nocujemy na 
terenie klasztoru. Znowu zaskakują mnie schludne jak na Indie warunki 
bytowe. Jest czysto i wygodnie. Zostawiamy bagaże i idziemy powęszyć 
po otwartych jeszcze straganach za jakimiś cennymi pamiątkami. 
Gompę zwiedzimy jutro. Dzisiaj czeka nas jeszcze kolacja. Wybieramy 
niezwykle przyjemne miejsce, kierując się gwarem i  ilością gości. 
Sporo turystów rozprawia o wrażeniach z przebytych tras. Poznajemy 
parę przesympatycznych Bułgarów. Rozmawiamy i  śmiejemy się 
w oczekiwaniu na realizację zamówień. Zaczyna się błyskać i padać. Do 
tej pory siedzieliśmy na zewnątrz, więc musimy schronić się w środku.

W  restauracji ucztuje spora 
grupa Tybetańczyków, którzy 
od dzieciństwa mieszkają 
w  Szwajcarii. Przyjechali tutaj, 
aby poznać bliżej swoją kulturę. 
Znają doskonale swój ojczysty 
język, piosenki, wiersze i  tańce 
regionalne. Dzisiaj bawią 
się z  okazji urodzin dwóch 
dziewczynek i jednego dorosłego 
członka grupy. Wśród gości jest młody mężczyzna, który pięknie śpiewa 
tutejsze pieśni. Klimat robi się coraz bardziej imprezowy. Częstujemy 
się wzajemnie, czym kto może. Tybetańczycy wciągają nas do wspólnej 
zabawy, zachęcając jednocześnie, abyśmy także uświetnili dzisiejszy 
wieczór piosenkami i  tańcami z Polski. Jest nam okropnie wstyd, ale 
nie potrafimy wymyślić niczego, co umielibyśmy wspólnie wykonać. 
Mimo to czuć życzliwą, niemalże braterską atmosferę. Wznosimy 
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nieustające toasty i wszyscy świetnie się bawimy do bardzo późnych 
godzin nocnych. Kładę się spać i  powoli zaczynam myśleć, że moja 
magiczna podróż niebawem się skończy. Trudno mi sobie to wyobrazić, 
bo podróżowanie stało się dla mnie codziennością. Zamykam oczy 
i jeszcze raz pod powiekami przesuwają się piękne krajobrazy z Doliny 
Spiti.

 Rano odwiedzamy kompleks buddyjskich świątyń w  Tabo, 
składający się z  dziewięciu gomp. Jest to jeden z  najważniejszych 
i  najlepiej zachowanych klasztorów, zbudowany przez słynnego 
mistrza Ringchen Zangpo. Podobno pierwsza budowla powstała 
tu w  VII wieku. Wchodząc do każdej ze świątyń, wyobrażam sobie 
odbywające się tu pudże, skupionych na medytacji mnichów, blask 
lampek oliwnych i  zapach kadzideł. Wdycham kilkusetletnią historię 
tych miejsc, podziwiam doskonale zachowane freski i bard zo żałuję, 
że nie mogę na pamiątkę zrobić choć jednego zdjęcia. Cóż, pozostaje 
tylko pamięć i głęboko w serce zapadające wrażenie,  jakie wywiera na 
mnie to liczące wieki miejsce. Jeszcze dzisiaj udajemy się do położonej 

wysoko w górach wioski Nako.

 Droga wiedzie wzdłuż 
rzeki Spiti, wijącej się pomiędzy 
skalistymi urwiskami. Powoli 
przyzwyczajam się do tych 
zapierających dech w  piersiach 
widoków. Jedzie z  nami 
wspaniały Mingmar, więc 
czuję się bezpiecznie. Dostał 
przepustkę i  pozostanie z  nami 
do końca podróży, co bardzo 
nas uszczęśliwia. Znajdujemy 
się niedaleko granicy chińskiej. 
Korzystamy z  okazji i  odbijamy 
nieco w  bok, do niewielkiej, 
zagubionej na końcu doliny, 
wśród skalistych, wysokich 
gór, wioski Gue, w  której 
znajduje się maleńka gompa. 
Medytuje w  niej od ponad 
dwustu lat świętobliwy Lama. 
Przypatruję się tej zasuszonej 
postaci z  wielką ciekawością 
i  jednocześnie z  ogromną czcią. 
Nie mogę oderwać wzroku od 
jego błyszczących, wydawałoby 
się pełnych życia oczu. Miejsce to 
robi na mnie ogromne wrażenie. 
Chwilę trwamy w  skupieniu 
i  zadumie i  ruszamy w  dalszą 
drogę.

 Na kolejny postój wybieramy uroczą wioskę Chango. 
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Spacerujemy drogą pomiędzy ogrodami, które ogrodzone są 
kamiennymi płotami i  do których wejścia strzegą drewniane lub 
metalowe  furtki. W  ogrodach oprócz jabłoni i  moreli są też krzewy, 
kwiaty i  wypielęgnowane warzywniki. Sporo tu różnych zaułków 
i  przejść, znanych tylko mieszkańcom. Nasz przewodnik, a  zarazem 
znajomy Tomka, który jest tu nauczycielem, oprowadza nas po wiosce. 
Dzięki niemu możemy też zajrzeć do bardzo starej, maleńkiej świątyni 
odłamu ningmapy. Malowidła ścienne przedstawiają przerażające 
bóstwa tybetańskie. Demony te mają zwierzęce oblicza wyrażające 
ludzkie słabości i namiętności. Po raz pierwszy w indyjskich świątyniach 
spotkałam tak przerażające swym 
okrucieństwem malowidła. 
Wolałabym, żeby nie śniły mi się 
w nocy.

 W  końcu opuszczamy 
wioskę i  kierując się w  stronę 
nieba, ambitnie pokonujemy 

kolejne metry wysokości i  podziwiamy rozpościerające się dookoła 
widoki. Moją uwagę przyciąga góra usypana, a raczej jakby wyrzeźbiona 
w  żółtym piasku. Odcina się wyraźnie od szarych, monumentalnych 
skał, wyróżniając się zarówno kolorem jak i  fakturą. My jednak 
wjeżdżamy coraz wyżej i  wyżej. Mam wrażenie, że za chwilę będę 
mogła rękoma chwytać chmury, które kłębią się ponad moją głową. 
Przede mną rozpościera się panorama wspaniałych, dość groźnie 
wyglądających szczytów. Balansując nad przepaściami pokonujemy 
wszelkie możliwe przeszkody w postaci zalewających drogę potoków 
i spadających kamieni.

 Pod wieczór docieramy wreszcie do celu. Rzucamy bagaże 
w  hotelu i  udajemy się na spacer po kolejnej wiosce, z  ciekawością 
zaglądając w  każdy najmniejszy kąt. Jak zwykle towarzyszą nam 
rozbrykane, szczęśliwe dzieci, a tutejsi mieszkańcy pozdrawiając nas, 
pytają, skąd przybywamy i jakie mamy plany. Pogoda dzisiaj nam nie 
dopisuje. Nisko zawieszone chmury zwiastują nadchodzący deszcz. 
Wioska Nako, w odróżnieniu od innych, nie jest położona w dolinie ani 
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na płaskowyżu. Domy pokrywają tu ciasno szczyt wzgórza, otulając 
je przed wszelkimi nawałnicami. Na samym szczycie gompa, stupy 
i  posąg Buddy strzegą spokoju mieszkańców. Nieco niżej niewielkie 
jeziorko pozwala przeglądać się w  swojej tafli płynącym po niebie 
chmurom. Robi się chłodno i  zaczyna padać deszcz. Chronimy się 
w  restauracji, skąd mamy piękny widok na kłębiące się pomiędzy 
szczytami białe obłoki. Ktoś gra na gitarze, co sprawia, że czuję się, 
jakbym była w przytulnym polskim schronisku górskim. Jest naprawdę 
fantastycznie. Wszystkie zmysły, włącznie ze smakiem, mają dzisiaj 
ucztę. Aż żal, że dzień dobiega końca. Pocieszam się, że jutro znowu 
czekają na mnie niezapomniane wrażenia i  kto wie jakie przygody. 
Całą noc pada deszcz. 

 Rano opuszczając Nako  jeszcze raz zachwycamy się potężnymi 

górami ukrytymi częściowo w  puszystych chmurach. Będziemy 
podróżować przez Górny i Środkowy Kinnaur do Rekong Peo.

 
Górny Kinnaur to kraina 
w przeważającej mierze buddyjska 
i, podobnie jak Spiti, blisko 
spokrewniona z  Ladakhiem 
i  zachodnim Tybetem; Środkowy 
Kinnaur to z kolei mieszanina kultur 
i religii.
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 Nasz wspaniały Mingmar daje pokaz prowadzenia jeepa. Tylko 
on wyjeżdża z  tego błota bez niczyjej pomocy. Reszta pluje spod 
kół bryzgami i  zakopuje się po osie, co w  znaczny sposób opóźnia 
rozładowanie korka. Jedziemy wzdłuż kotłującej się, wezbranej rzeki. 
Jej wody wyglądają jak gęsta, 
szara szpachlówka. W  miejscu, 
gdzie łączą się dwie doliny, 
wypływa kolejna rozwścieczona 
rzeka, tym razem w  kolorze 
rozbełtanej gliny. Rzeki napierają 
na siebie, nie ustępując sobie 
wzajemnie miejsca.

Powoli opuszczamy zachwy-
cające swym pięknem skaliste, 
surowe zbocza, przypominające 
swym wyglądem buddyjski 
Tybet i przenosimy się do krainy 
zielonych, hinduistycznych 
Himalajów.

Zanim tam dotrzemy, musimy pokonać przeszkodę, która pojawia 
się na naszej trasie po godzinnej jeździe w  dół. Na drogę, tuż przed 
jakąś wioską, po intensywnych opadach deszczu, zeszła lawina z błota 
i kamieni, w której na dobre ugrzązł autobus. Zbiega się sporo osób, 
robi się korek i  wszyscy długo naradzają się, jak temu problemowi 
zaradzić. Jedni starają się zmienić nurt spływającego z gór wartkiego 
potoku, niosącego z  sobą kamienie i  muł, a  inni za pomocą łomów 
wydobywają autobus z grzęzawiska, podkładając pod niego możliwie 
dużo kamieni, aby koła miały na czym chwycić przyczepność. Cała 
droga do wioski staje się jedną wielką rzeką błota.

 Nie możemy ruszyć się ani do przodu, ani do tyłu. Czekamy więc 
cierpliwie, wylegując się na ogromnych głazach, spacerując po okolicy 
i przyglądając się zmaganiom w feralnym miejscu. Godzina za godziną 
powoli upływają, a  my ciągle tkwimy w  pułapce. Idziemy z  Karoliną 
do dhaby na czaj, rozmawiamy z wojskowymi przystojniakami, którzy 
przybyli na ratunek, załatwiamy trochę moreli i  po pięciu bez mała 
godzinach ruszamy w dalszą drogę.



Spiti:

Dolina Pin
Kaza
wioska Konik
wioska Demul
wioska Nako

Portrety









 Kinnaur
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 Do Rekong Peo, które jest ważnym ośrodkiem komunikacyjnym 
i  administracyjnym regionu, docieramy ze sporym opóźnieniem.  
Jesteśmy w  dolinie, u  podnóża olbrzymiego masywu góry Kinnaur 
Kailash. Rozglądamy się po mieście, wreszcie korzystamy z telefonów 
i Internetu, oddajemy się szaleństwom kulinarnym i znużeni wracamy 
do hotelu. Tu czekają nas kolejne niespodzianki. Stara instalacja 
elektryczna doprowadza do nieustających zwarć, palą się kable, 
a żarówka rozsypuje się w kawałki z wielkim hukiem nad głową Karoliny. 
Kopci się też jarzeniówka, tak że ostatecznie jesteśmy pozbawieni 
całkowicie światła. Nie możemy podładować ani telefonów, ani 
baterii do aparatów fotograficznych.  Ignorując prześladującego nas 
dziś pecha, zapalamy świece i  snujemy opowieści o  egzotycznych 
wyprawach, w mało znane miejsca. Choć robi się późny wieczór, jakoś 
nie spieszno nam do łóżek.

 Wschód słońca zapowiada kolejną dawkę atrakcji. Dzisiaj 
wybieramy się do Kalpy. Na całym tutejszym terenie wyraźnie widać 
zróżnicowanie kulturowe i  religijne, które wzajemnie się przenika, 
nie powodując napięć i  agresji. Kalpa położona jest znacznie wyżej 
od Rekong Peo, a  droga do 
niej wiedzie serpentynami, 
wśród lasów i  zieleni. Zamiast 
naszych rodzimych pokrzyw, 
rośnie tu wszechobecna ganja. 
Raj dla kochających to zioło. 
Przypuszczam, że niestety 
to taka odmiana tej rośliny, 
która nie wywołuje skutków 
halucynogennych, ale pomarzyć 
dobra rzecz.

Domki w  Kalpie urzekają mnie swoją odmiennością. Ich spadziste 
dachy, pokryte kamiennym łupkiem, drewniane, wykończone 
misternymi ornamentami ściany i pięknie rzeźbione drzwi, a niekiedy 
bogato zdobione balkoniki, przyciągają uwagę każdego turysty.

 Tutejsza świątynia 
składa się z  kilku odrębnych, 
ale tworzących wspólną całość 
sanktuariów. Są one kolejnymi 
perełkami kunsztu rzeźbiarskiego 
i  fantazji architektonicznej. 
Ornamenty i rzeźby przedstawiają 
najczęściej motywy roślinne oraz 

smoki, ale zdarzają się też pojedynczo pojawiające się sceny erotyczne. 
Roztaczająca się wkoło panorama dopełnia całości i  wywołuje nasz 
zachwyt. Według legendy to tutaj bóg Sziwa miał zwyczaj palić haszysz, 
kontemplując piękne widoki gór.

 Krętą drogą, nad stromymi, nie mającymi, wydawać by się 
mogło, dna przepaściami, jedziemy do Rogi, kolejnej bajecznej wioski. 
Pomału wkraczamy w krainę himalajskich demonów i bóstw lokalnych. 
Przypominają one greckich lub rzymskich nieśmiertelnych i posiadają 
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absolutną władzę nad emocjami 
i  uczuciami śmiertelnego 
człowieka. Bóstwa te tworzą klany 
i  rodziny, a  relacje między nimi 
są odbiciem relacji pomiędzy 
lokalnymi społecznościami.

Niektóre świątynie są tak malutkie, 
że bardziej przypominają domki 
pustelników. Ledwie mieści się 

tam ozdobiona kolorowymi jedwabiami lektyka, w  której podczas 
uroczystości szaman poprzez Boga otrzymuje przekazy dla tutejszej 
ludności.

 Coraz częściej mieszają się we mnie uczucia smutku i radości. 
Z  jednej strony tęsknię już za najbliższymi i moim nowym pieskiem, 
a z drugiej strony coś mocno przytrzymuje mnie tutaj, w tych odległych, 
ale jakże pięknych i pełnych magii stronach.

Jedziemy w kierunku doliny Sangla. Po drodze ponownie przypatruję 
się, jak rozwścieczona po niedawnych opadach deszczu rzeka 
przedziera się wśród skalistych brzegów. Z  uwagą obserwuję każdy 
zakręt, bo tutaj można spodziewać się wszystkiego. Długo nie trzeba 
było czekać, gdy  zauważamy, że na naszą drogę zeszła kolejna lawina 
z  błota i  kamieni. Musimy się zatrzymać, ale to już niemalże stały 
punkt programu. Snuję się bez celu po okolicy. Gapię się na rzekę 

i na oczekujących w korku ludzi. Zbocza są zbyt strome, aby wdrapać 
się wyżej i rozejrzeć dookoła. Nie wiem, jak długo czekamy. W końcu 
ruszamy i po jakimś czasie możemy podziwiać rzekę Baspę, na której 
zbudowano olbrzymią elektrownię wodną. Coraz więcej tu zieleni, 
choć góry nadal pozostają wysokie i  strome. Często mijamy większe 
i mniejsze wodospady oraz szemrzące potoki. Naszym celem jest wioska 
Chitkul, gdzie maleńkie drewniane domki, postawione na kamieniach, 
jak makiety ze średniowiecznej osady, piękna świątynia, w  której 
przeplatają się motywy buddyjskie i hinduistyczne, no i te trudne do 
opisania słowami widoki gór 
i chmur, intensywnie przykuwają 
naszą uwagę.

Krążymy więc pomiędzy 
zabudowaniami, zaglądamy 
na podwórka i  odwlekamy 
moment powrotu, wczuwając się 
w  ponadmaterialny klimat tego 
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niezwykłego miejsca. Niespiesznie wracamy do hotelu.  Po drodze 
zatrzymujemy się na kolację w Sanglii, gdzie dzisiaj przewidziano wielką 
uroczystość. Z wizytą przybył tu jakiś minister. Mieszkańcy wystrojeni 
w odświętne stroje, kręcą się koło szkoły, gdzie na dziedzińcu odbywa 
się uroczysta akademia. Ministrowi towarzyszy konwój kilkudziesięciu 
aut, co powoduje niemałe perturbacje na drodze. Skąd my to znamy. 
Na szczęście wieczorem w  całej okolicy panuje już spokój, a  my, po 
wspaniałej kolacji, spacerkiem pokonując ciemności, powoli kierujemy 
się do miejsca noclegu.

 Rano wracamy na 
chwilę do Sanglii. Zwiedzamy 
przepiękną świątynię, gdzie na 
jednym dziedzińcu urzekają swą 
niepowtarzalnością sąsiadujące 
ze sobą gompa i  świątynie 
hinduistyczne. Godne podziwu 
i naśladowania jest to spotykane 
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na każdym kroku poszanowanie dla odrębności wyznaniowych.  
Oglądamy też z  dużym zainteresowaniem starą bramę wiodącą do 
miasta. Po jej bokach, w  jakby zakratowanych okienkach, postacie 
Mahakali i Hanumana, swoim groźnym wyglądem odstraszają wszelkie 
złe moce, a powyżej na sklepieniu, piękna kolorowa mandala, roztacza 
opiekę nad mieszkańcami i  przybywającymi tu gośćmi. Szkoda, że 
musimy opuścić to urocze miejsce, ale czekają nas jeszcze dzisiaj inne 
atrakcje. Pakujemy więc do auta swoje rzeczy i  wdajemy się jeszcze 
w  krótką rozmowę z  świętym Sadhu, który, dowiedziawszy się, że 
jesteśmy z Polski, błogosławi nas na dalszą drogę, zapewniając o swojej 
wielkiej sympatii dla naszego narodu.

Jesteśmy w  rejonie Himaćial 
Pradeś. Tutejsze świątynie 
skupiają często pod jednym 
dachem, jak nigdzie indziej, 
jednocześnie kapłanów 
tybetańskich i  hinduistycznych. 
Oba te wyznania funkcjonują, 
wzajemnie się uzupełniając. 
Budowle te często różnią się od 
innych świątyń buddyjskich czy 
hinduistycznych.

Są to przeważnie drewniane, 
bogato zdobione forty. Właśnie 
taką, niepowtarzalnie piękną 
świątynię zwiedzamy w  wiosce 
Namroo.  Początkowo, sapiąc 
i  dysząc, idziemy w  górę po 
kamiennej drodze. Sporo tu 

orzechów włoskich, więc aby trochę zwolnić tempo zbieramy te, leżące 
na ziemi. W końcu docieramy do olbrzymich, drewnianych, niezwykle 
misternie ozdobionych przepięknymi ornamentami, wrót. Uchylam je 
z ciekawością i widzę przed sobą, wyłożony kamiennymi płytami plac 
oraz kilka chylących się ku upadkowi, starych drewnianych chałupek. 
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Trochę rozczarowana wchodzę na dziedziniec i  za moimi plecami 
dostrzegam piętrzącą się wysoką, drewnianą budowlę. Odwracam się 
z ciekawością, a moje zdziwienie i zachwyt są ogromne.  

 Na kamiennej, wysokiej podmurówce, zbudowano bardzo 
wysoki, drewniany fort, który ma liczne krużganki, często przesłonięte 
ażurowymi rzeźbami i  dach, nieco przypominający chińską pagodę. 
Czegoś tak dziwnego i odmiennego nie spodziewałam się zobaczyć.  
Ogarnia mnie uczucie zachwytu i  zaskoczenia, podobne do tego, 
kiedy na jeziorze Dal w  Śrinagarze po raz pierwszy zobaczyłam 
łodzie przycumowane do 
brzegu. Dodatkowo całość jest 
przepięknie położona, a  wokół 
roztaczają się cudowne widoki.

 Wchodząc na teren 
świątyni musimy wszyscy nałożyć 
na głowy regionalne czapki. 
Korzystamy więc z okazji i robimy 

sobie nawzajem pamiątkowe zdjęcia. Towarzyszy nam również 
Mingmar, z  którym coraz bardziej się zaprzyjaźniamy. Jesteśmy jego 
pierwszą zorganizowaną grupą w tym roku. Mamy nadzieję, że takich 
grup będzie miał więcej, czego życzymy mu z całego serca.

Przed autem próbujemy z  Karoliną rozłupać pozbierane po drodze 
orzechy. Niestety, wszystkie okazują się zepsute. Szkoda, bo ślinka 
nam na nie ciekła i to mocno.

 Dzisiejszy nocleg zaplanowaliśmy w  Sarahan. Droga, którą 
tam jedziemy jest jakby wykutą wysoko półką skalną. Niestety, nie 
możemy się na niej zbyt często zatrzymywać, bo groziłoby to niebez-
pieczeństwem, zarówno dla nas jak i  innych podróżujących. Tutejsze 
góry pokryte są porostami o  bardzo intensywnym zielonym kolorze 
i wyróżniają się stromymi, niemalże pionowymi zboczami, które opadają 
w kierunku płynącej dołem rzeki. Wysokość i przepaście nie robią już na 
mnie najmniejszego wrażenia, ale niezwykły pod względem swojego 
piękna widok za każdym razem przyprawia mnie o zawrót głowy. Pełna 
zachwytu, wyciskam z  mojego aparatu fotograficznego, ile się tyko 
da, aby choć w części uchwycić niepowtarzalność tego miejsca. Cały 
czas zastanawiam się, czy będę w stanie komukolwiek, kiedykolwiek 
opowiedzieć o  przeżyciach, które tutaj są moim udziałem. Dopiero 
teraz zdaję sobie sprawę, jak ubogi jest nasz język i  jak trudno nim 
wyrazić pojawiające się uczucia zachwytu nad doskonałością natury. 
Wszystkie te intensywne doznania zapisane są  w moim sercu i w mojej 
duszy, ale to jest całkiem inny język i nie każdy potrafi go zrozumieć.

Sarahan wita nas mglistą, 
pochmurną pogodą, która nie 
jest w  stanie zepsuć wrażenia, 
jakie robi na mnie kolejna 
wspaniała świątynia, poświęcona 
Bhimakali, będącej wcieleniem 
Kali. Jak głoszą wieści składano tu 
ofiary z ludzi jeszcze w XIX wieku. 
Czuję niepokój na myśl, że mamy 
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dzisiaj spać na terenie tej właśnie świątyni. Cóż, raz kozie śmierć, może 
uda nam się jakoś dotrwać do rana.

Sarahan to bardzo stara osada, liczy sobie bez mała 800 lat. Niegdyś 
stanowiła letnią stolicę maharadżów Busharu. Znajdują się tu piękne 
rezydencje nobilitowanych osobistości indyjskich. Prawie z  każdego 
miejsca widać górującą nad miasteczkiem świątynię. Jej mury 
zbudowane są naprzemiennie z kamienia i drewna, tworząc wysmukłą 
podstawę, na której opiera się drewniana część z  krużgankami 
i  ścianami ozdobionymi misternymi rzeźbieniami. Całość otoczono  
ściśle do siebie przylegającymi, 
wyższymi i  niższymi chatkami, 
będącymi zapleczem świątyni. 
Mieszkają w  nich mnisi i  turyści. 
Wejścia do wewnątrz strzegą 
żółte lwy. Do środka wchodzi się 
przez malutkie, kute w  srebrze 
drzwi, a  dalej podąża schodami 
w  górę. Na każdym poziomie 
znajduje się osobna świątynia 
poświęcona innemu bóstwu. 
Przychodzą tu wyznawcy różnych 
religii, przybywający często 
z  bardzo odległych stron Indii. 
Sporo tu pięknych dziedzińców 
wypełnionych kwiatami, co 
nadaje całemu otoczeniu 
baśniowej aury.  

Idziemy na długi spacer po okolicy. Zaglądamy do pobliskich sklepików 
i  w  końcu lądujemy w  restauracji. Siedzimy na tarasie, z  którego 
rozpościera się widok na całą dolinę. Zapada wieczór. W domach palą 
się światła i momentami mam wrażenie, że jestem gdzieś w kosmosie, 
a  wkoło mnie i  nade mną unoszą się błyszczące gwiazdy. Podobne 
wrażenie miałam wiele lat temu, w Tbilisi.
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 To przedostatni wieczór spędzany z Mingmarem. Wypytujemy 
go o wiele interesujących nas spraw dotyczących życia codziennego 
i  tradycji tutejszych mieszkańców. Czuję, że trudno nam będzie się 
rozstać. Przez te wspólnie spędzone dni stał się nam bardzo bliski. 
Mam nadzieję, że jak kiedyś spotka znowu Polaków, równie miło 
spędzi z  nimi czas i  na trwale wyrobi sobie dobrą opinię o  naszym 
narodzie. Lekko wstawieni wracamy do świątyni i kładziemy się spać, 
pozostawiając za sobą kolejny dzień naszej podróży.

Powoli zaczynam odliczać noce i  godziny do powrotu. Jestem jakoś 
dziwnie niespokojna. Może to ten nadmiar tlenu, bo zeszliśmy już 
znacznie niżej. Jutro jedziemy do Shimli położonej na wysokości  od 
1950 do 2300 m n.p.m. Cóż to za wysokość. Niemalże niziny...

 Rano spędzamy jeszcze trochę czasu w  świątyni, podziwiając 
każdy jej fragment. Wygląda naprawdę przepięknie! W drodze do Shimli 
zatrzymujemy się, aby, po niemalże miesięcznym pobycie na bezludziu, 

wśród oszałamiających swą 
potęgą gór, dostrzec wreszcie 
piękno zabudowy kolonialnej. 
Oglądamy wspaniałe rezydencje, 
pozostałość po dawnych czasach, 
kiedy w  porze monsunu, tętniło 
tu życie. Zaglądamy też do małej, 
hinduskiej świątyni, gdzie piękne 
kamienne rzeźby i  płaskorzeźby 
przedstawiają czczone tu bóstwa. 
Wreszcie pojawia się wcześniej 
niespotykana roślinność, 
bugenwille, agawy, rozłożyste 
drzewa. Zamiast stromych 
surowych skał, na zboczach 
gór, wśród bujnej zieleni widać 
sporo jabłoniowych sadów. Miła 
dla oczu ta odmiana i  ta sielsko 
wyglądająca okolica.

 Dojeżdżamy do Shimli. To dość duże miasto, liczące ponad sto 
tysięcy mieszkańców, położone na okolicznych wzgórzach. Powstało 
w  czasie wojen Gurkhów z  Brytyjską Kampanią Wschodnioindyjską 
i  stało się szybko letnią stolicą Indii. Doprowadzono tu również linię 
kolejową. Do dzisiaj pozostało  wiele budynków wzorujących się na 
architekturze kolonialnej. Szkoda wielka, że ich świetność minęła 
bezpowrotnie. Na pierwszy rzut 
oka miasto nieco przypomina 
Dardżeling, choć chyba panuje tu 
trochę inna atmosfera.

Idziemy do centrum. Czuję się tu, 
jak na deptaku w Krynicy Górskiej. 
Markowe sklepy z  europejskimi 
wystawami, zapowiadają koniec 
mojej niezwykłej wyprawy, gdzie 
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do ludzi było daleko, a  do Boga tak blisko. To też ostatnie godziny 
spędzone z  Mingmarem. Nad ranem wraca do Manali, ale zanim to 
się stanie, zapraszamy go na kolację i piwo. Dostaje od nas solidnego 
tipa. To dodatkowe wynagrodzenie, będące wyrazem naszego 
zadowolenia i sympatii. Wieczorem w hotelu długo rozmawiamy, jakoś 
nikt nie chce zakończyć tego dnia przedwcześnie. Mingmar zostaje 
z Tomkiem i  Krystianem na noc i  śpi razem z  nimi w  jednym łóżku. 
Jak przyjaźń to przyjaźń! Rano daje nam na pożegnanie całusa. Robi 
się smutno i  jakoś pusto. Po twarzach widać, że każdy zawieszony 
jest trochę między wczoraj a jutro; jedną nogą jeszcze w Himalajach, 
a  drugą już w  Polsce. Tymczasem idziemy zwiedzać zabytki i  ważne 
miejsca w Shimli. Wchodzimy do kościoła katolickiego, gdzie każą nam 
natychmiast zdjąć obuwie. Może powinno się i u nas, z szacunku dla 
świętego miejsca, wchodzić do kościoła boso.

Klękam w ławce i bardzo staram się skupić na modlitwie i podziękowaniu 
za tę wspaniałą pod wieloma względami podróż. Modlitwa jednak jakoś 
się nie klei, bo ciągle ktoś wchodzi, coś się dzieje za moimi plecami. 

To nasi rodacy, para młodych 
ludzi, wypytuje Tomka o miejsca, 
w  których byliśmy i  które warto 
odwiedzić. Może pomodlę się 
w  innym, bardziej ustronnym 
miejscu, ale i  tak BOŻE, WIELKIE 
DZIĘKI ZA WSZYSTKO!!!!!!!!

 

Przed kościołem prowadzimy 
dalsze Polaków rozmowy 
i  odbywa się sesja zdjęciowa 
z  tutejszymi wąsatymi 
przystojniakami w  sile wieku. 
Potem idziemy zobaczyć piękny 
pałac wicekróla – obecnie Indian 
Institute of Advanced Study 
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at Shimla, zachwycamy się eksponatami w  Muzeum Narodowym, 
budynkiem stacji kolejowej i innymi pięknymi miejscami. Towarzyszą 
nam wszędobylskie i wcale nie pokojowo nastawione do nas małpy.

 W starej, handlowej części Shimli rozkoszujemy się po raz ostatni 
tutejszymi wspaniałymi potrawami i robimy ostatnie zakupy. Dzwonię 
do Piotra w nadziei, że uda mi się namówić go na przyjazd do Warszawy 
i wspólny powrót do domu, ale niestety nie odbiera telefonu. W drodze 
do hotelu kupuję jeszcze trochę owoców na drogę powrotną do Delhi. 
Późnym wieczorem idziemy 
pożegnać się z  Shimlą i  po raz 
ostatni popatrzeć na roziskrzone 
światełkami zbocza górskie. Jest 
późny wieczór. Wsiadamy do 
autobusu, aby nad ranem znaleźć 
się w Delhi. Podróż masakryczna. 
Nie mogę spać, bo cały czas 
walczę, aby na zakrętach  - a  są ich tu setki – nie wypaść z siedzenia. Żadna pozycja i ułożenie mnie nie 

satysfakcjonuje. Kręcę się, jakbym miała robaki w pupie i liczę minuty, 
aby wysiąść wreszcie i rozprostować nogi.

 Bladym świtem docieramy do celu. Wysiadamy i, jak obuchem 
w łeb, uderza nas tutejszy upał i wilgotność powietrza. Teraz nie mamy 
wątpliwości, że  jesteśmy w Indiach.

Po długich targach załatwiamy tuk-tuki i  jedziemy do Starego Delhi. 
Zatrzymujemy się przy głównej ulicy Main Bazar i po chwili znajdujemy 
nocleg. Potem Krystian z  Karoliną i  Tomkiem jadą zwiedzać miasto, 
a  my z  Ewą zostajemy i  włóczymy się po sklepach, wydając resztę 
pieniędzy. W Delhi jesteśmy kolejny raz, więc dajemy pierwszeństwo 
nowicjuszom. Temperatura powietrza sprawia, że ledwo powłóczymy 
nogami. Co jakiś czas wracamy do hotelu, żeby wziąć prysznic, ale 
nawet w  kranach płynie tylko ciepła woda. Wieczorem wybieramy 
się na pożegnalną kolację do restauracji położonej na dachu jednego 
z domów. Widać stąd po horyzont anteny, kominy, czarne baniaki na 
wodę i setki, tysiące ciasno do siebie przylegających domów. Pomimo, 



225224

że jest późno, temperatura utrzymuje się na niezmienionym poziomie, 
a do tego wysoka wilgotność powietrza sprawia, że czuję się, jak ryba 
wyrzucona z  wody. Dosłownie nie mam czym oddychać. Na domiar 
złego, co chwila wyłączają prąd i wtedy, z hukiem i sporą dawką spalin, 
zaczynają pracować agregaty.

Mam nadzieję, że jakoś dotrwamy do rana, bo skoro nie podusiliśmy 
się na wysokości powyżej pięciu tysięcy metrów, to chyba i  tu damy 
radę. Nikt nie ma ochoty położyć się spać, rozmawiamy, wspominamy 
ciekawe chwile naszej podróży i  robimy plany na przyszłość. 
Szybko minął ten miesiąc. Czas wracać do domu, rodziny, przyjaciół 
i  obowiązków. Każdy trochę obawia się tego zderzenia, bo daleko 
odlecieliśmy od rzeczywistości.  

 W  moim sercu podróż ta pozostawiła trwały ślad. Przez całe 
życie będą towarzyszyły mi fascynujące wspomnienia z tej wyprawy. 
Wiem, że wystarczy zamknąć tylko oczy, a pojawią się najwspanialsze 
na świecie, zapierające dech w piersiach widoki, uśmiechnięte, życzliwe 
twarze spotkanych ludzi, pięknie gompy i świątynie, w których, oprócz 
modlitwy unosi się zapach kadzideł i  płonących lampek olejowych. 
Jestem bardzo szczęśliwa, że los dał mi możliwość odbycia tej 
magicznej pod wieloma względami podróży, bo wyjeżdżając nawet 
przez chwilę nie przeczuwałam, że wyprawa ta wywrze na mnie tak 
ogromne wrażenie. Żegnajcie więc Indie, do zobaczenia niebawem!

Lądujemy w Warszawie. Czarne chmury nad lotniskiem nie zwiastują 
nic dobrego. Czekamy ponad godzinę na opuszczenie samolotu. 
Oberwanie chmury sparaliżowało cały port lotniczy. Czy to zapowiedź 
czekających nas zdarzeń? Czar podróży pryska, jak bańka mydlana. 
Tylko moje tysiące zdjęć upewniają mnie w tym, że nie był to sen. Witaj 
codzienności, co jeszcze masz dla mnie po powrocie?

 Jak się okazuje później, wiele zdarzeń, często takich, z którymi 
trudno mi sobie poradzić. Jestem jakoś rozbita, nie potrafię się 
odnaleźć, nawet wśród najbliższych mi osób. Często wpadam w stany 
rozdrażnienia. Koresponduję z  Karoliną. Też nie może znaleźć sobie 
miejsca. Pyta mnie, co te góry nam zrobiły. Odpowiadam, że nie wiem, 

ale myślę, że zabrały nasze serca. Codziennie tęsknię za przeżytymi 
tam chwilami, oglądam zdjęcia i  wreszcie znajduję ujście dla tego 
rozsadzającego mnie niepokoju. Piszę wspomnienia i odbywam w ten 
sposób tę podróż jeszcze raz.

 Przyszła zima, za oknami śnieg zachęca do zimowych sportów. 
Mój mały piesek wyrósł przez te pół roku i  wydoroślał. Codziennie 
towarzyszy mi pod biurkiem i przysłuchuje się stukotowi klawiatury. 
Czasami coś mu opowiem, bo to mądry i wierny przyjaciel.

Dzisiaj jest 16 dzień lutego. Za kilka dni obchodzę kolejne urodziny. 
Przede mną leży bilet lotniczy, a obok spakowany plecak. Lecę jutro 
w kierunku ukochanych Indii, do Colombo na Sri Lankę. Czuję się wolna 
i szczęśliwa! Czekają na mnie nowe wrażenia i Bóg wie, co jeszcze. Witaj 
kolejna przygodo. Moje skrzydła są już rozpostarte do lotu.



Kinnaur:

Namroo
Sarahan
Shimla

Portrety









Moja fascynacja Indiami 
rozpoczęła się wiele lat temu.

Każda kolejna podróż przynosi 
nowe odkrycia.

Kaszmir, Ladakh, Zanskar, 
Lahaul, Spiti i Kinnaur

to pełne magii, uroku i potęgi 
himalajskie krainy.

Tam niebo łączy się z ziemią, 
tam głowę otulają chmury, 
tam łatwo stracić poczucie 
rzeczywistości i pozostawić 

gdzieś pełne zachwytu serce.


