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 (…) Zdecydowali�my jecha� tak długo, a� b�dziemy musieli si� zatrzyma�.
Nie trzeba było długo na to czeka�. Sło�ce znikło, powiało zimnym wiatrem,
a cienie o ró�nym nasyceniu szaro�ci� zacz�ły gromadzi� si� wokół nas.
To, co nadci�ga, wydaje si� ogromne i przemo�ne.
Nawisła ponad ogromem prerii pot��na szara masa,
gotowa do zej�cia w ka�dej chwili w dół, jest przera�aj�ca.
Podró�ujemy teraz za jej łaskawym zezwoleniem.
I nie mamy wpływu na to, kiedy i gdzie nas dopadnie.
Obserwujemy jednak, jak zbli�a si� coraz bardziej
i bardziej, i to jest wszystko, co mo�emy zrobi�. (…)

Robert M. Pirsig
                   „Zen i sztuka oporz�dzania motocykla”

Jak to si� wszystko zacz�ło…
Ameryka… Dla wielu Polaków była przepustk� do

lepszego �ycia. Gdy po raz pierwszy, jeszcze jako student
politechniki w roku 1990, stan�łem na tym „wymarzo-
nym l�dzie” szybko okazało si�, �e sprawy wcale nie
wygl�daj� tak kolorowo. Dla wielu przybyszów ze
wschodniej Europy, �ycie ograniczało si� do przemierza-
nia drogi z jednej pracy do drugiej i gromadzenia �rod-
ków na koncie bankowym. Poznałem niewiele osób, któ-
re przeznaczyły w tamtych czasach cho� cz��� zarobio-
nych pieni�dzy na poznanie tego olbrzymiego kraju.

Mog� stwierdzi�, �e mnie si� troch� udało. Ale pewnym
sprawom trzeba te� pomóc, w my�l powiedzenia, �e �y-
cie sprzyja temu, kto wie dok�d zmierza.

Przy okazji malowania okien, pewna Amerykanka
polskiego pochodzenia poprosiła mnie o napraw� jakie-
go� zwarcia w instalacji elektrycznej. Zaj�ło mi to mo�e
z 15 minut i jako� niezr�cznie było wzi�� zapłat�. Od
słowa do słowa i okazało si�, �e jej brat ma BMW, któ-
rym w zasadzie nie je�dzi. Dosłownie w czasie pierwsze-
go spotkania zaproponował mi po�yczenie motocykla.
I tak w zasadzie zacz�ła si� u mnie powa�niejsza turysty-
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ka motocyklowa. Pami�tam, �e przesiadka na BMW
o pojemno�ci 750, z Simsona Schwalbe czy te� WSK-i
(tylko na takich sprz�tach je�dziłem wcze�niej w Polsce,
nie licz�c motorynki w podstawówce), była dla mnie
wielkim prze�yciem. Ale do�� szybko oswoiłem si�
z wi�kszymi pojemno�ciami.

Specjalnie cofn�łem si� w czasie o tych dwadzie-
�cia par� lat, aby zrobi� niejako tło do dalszej opowie�ci.
Było mi dane jeszcze kilkakrotnie podró�owa� po Sta-
nach, jak równie� w Kanadzie, w siodle motocykla.
W mi�dzyczasie o�eniłem si� i urodził si� nam Jasiek.
Wtedy te� zacz�łem bardziej interesowa� si� starszymi
motocyklami. Były kiedy� organizowane przez ludzi
zwi�zanych z nieistniej�cym ju� czasopismem „Nomada”
tzw. „Motocyklowe Spotkania Podró�ników”. Tam po-
znałem Artura Zawodnego, który podró�ował motocy-
klami po całym �wiecie, ale na stałe mieszkał wtedy na
zachodnim wybrze�u USA. Zwykle, przynajmniej raz
w roku, odwiedzał nas w Kielcach. Którego� roku rzucił
hasło: słuchaj, przeprowadzam si� jednak do Europy, ale
w Kalifornii cały czas mam Goldaska z 1979. Jak chcesz,
mo�esz odprowadzi� go na wschodnie wybrze�e do mo-
jego brata pod Nowy Jork.

Hm… Pomysł dojrzewał prawie trzy lata! Nego-
cjacje z �on� o mało nie sko�czyły si� rozwodem, ale
w ko�cu zapadła decyzja. Jad� z synem jak sko�czy
14 lat, wi�c wypadło w 2014 r.

Zasady były jasno okre�lone - jak najmniej autostrad
i szybkich dróg, a jak najwi�cej „za�ciankowej” Amery-
ki, gdzie czas wci�� zupełnie inaczej płynie. Dokładaj�c
do tego du�o zwiedzania dzikiej przyrody i miejsc zwi�-
zanych z kultur� Indian, któr� interesował si� Jasiek. Tak
powstała recepta na 5-tygodniow� wypraw� od Pacyfiku
do Atlantyku.

Wyzwanie
Mog� �miało napisa�, �e przygotowania do wyjaz-

du były chyba najtrudniejsze z dotychczas zrealizowa-
nych przeze mnie projektów podró�niczych. W ko�cu nie
byłem odpowiedzialny jedynie za siebie, ale równie� za
najcenniejszy skarb, który miał siedzie� na tylnej kana-
pie. Ta �wiadomo�� działała jednak w dobrym kierunku
– po prostu trzeba było zawczasu, mo�liwie najlepiej, do
wszystkiego si� przygotowa�.

Wszystkie rzeczy, które we�miemy do
samolotu musz� by� zapa-

kowane na
Golda-

ska.

Honda GL1000 K3 z 1978 – pi�kny zabytkowy motocykl.
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Ale chwila, moment – ten egzemplarz nie jest wyposa�o-
ny w kufry boczne. Mo�e wykorzystamy solidne worki
kajakowe i poł�czymy je ta�mami… W trokowaniu gra-
tów przydały si� do�wiadczenia z pakowania Urala M63
czy te� Hondy XL250S. Miałem ju� wypracowane spo-
soby, które działały. Ostateczny test zrobili�my jeszcze
na 25. edycji „Hubala” - udało nam si� spakowa� z na-
miotem i wi�kszo�ci� sprz�tu na Hond� XL. Podczas tej
wła�nie imprezy miałem okazj� porozmawia� z osobami
uje�d�aj�cymi starsze Goldaski. W ko�cu Red. Nacz.
MMH te� miał du�o do powiedzenia w tym temacie.
Dostałem równie� od niego numer MMH po�wi�cony
wła�nie GL1000. Zrobiłem list� narz�dzi, które powinie-
nem zabra� ze sob�. Wsparcie sprz�towe znalazłem te�
u Wojtka Olejnika i jego firmy MOTOTEC (równie�
stałego bywalca „Hubala” i innych wetera�skich imprez).
Wszystkich osób, z którymi si� kontaktowałem i zbiera-
łem informacje nie sposób wymieni�, ale wszystkim
dzi�kuj� raz jeszcze za pomoc.

Wyzwaniem samym w sobie były sprawy przegl�-
du, rejestracji i ubezpieczenia – od kilku ju� przecie� lat
– nie u�ytkowanego motocykla. Jak najwi�cej spraw
starałem si� dogra� zdalnie, jeszcze z Polski. Artur Za-
wodny pomagał mi jak mógł, ale zawsze powtarzał – ja
nie mog� zagwarantowa�, �e kto� co� zrobi zdalnie
w Twoim imieniu. Musisz osobi�cie uzgadnia� te sprawy
i zabezpiecza� si� na wiele sposobów.

Otrzymałem telefon do osoby (pochodzenia mek-
syka�skiego), u którego gara�owany był motocykl. Po
którym� z kolei kontakcie udało mi si� zdoby� mailem
aktualne zdj�cie motocykla. Wiedziałem ju�, �e po wy-
mianie akumulatora, �wiec i oleju udało si� go odpali�.
Były to w zasadzie jedyne czynno�ci z obsługi motocy-
kla, które udało si� załatwi� na odległo��. Zdawałem
sobie spraw�, �e wszelkie inne ewentualne bol�czki, któ-

re wyst�pi�
ju� na trasie,
b�d� tylko na
mojej głowie.
Ubezpiecze-
nie i rejestra-
cja motocykla
bez udziału wła�ciciela opierały si� na pełnomocnictwie
(zwykły list w j�zyku angielskim napisany odr�cznie na
kartce papieru). Jako „przycisk awaryjny” miałem tzw.
„title”, czyli dowód własno�ci podpisany przez wła�ci-
ciela. Je�li byłyby jakie� problemy byłem nawet gotowy
po prostu kupi� na papierze ten pojazd (wystarczyłby
wtedy mój podpis na „title”) i wyst�powałbym wówczas
ju� jako wła�ciciel. Na szcz�cie ten wariant nie był ko-
nieczny. Wizy ju� wbite do paszportów. �ona podpisała
zgod� (tak, taki dokument mo�e by� wymagany przy
podró�y jednego z rodziców z dzieckiem). Powoli zbli�a
si� termin naszego wylotu do Los Angeles – 22 czerwca
2014 r. z biletem powrotnym po około 5 tygodniach
z Nowego Jorku. Ju� nie ma odwrotu…

L�dujemy i co dalej?
Po kilkunastogodzinnym locie, z przesiadk�

w Amsterdamie, wysiadamy na lotnisku w LA. Najpierw
autokarem jedziemy na dworzec kolejowy. O sprawdzo-
nej ju� wcze�niej godzinie wsiadamy do poci�gu
AMTRAK jad�cego na południe do Oceanside, gdzie
mamy odebra� motocykl. Na upatrzony camping, a w
zasadzie pole wielkich kemperów, tzw. RV dostajemy si�
z dworca taksówk� za dosłownie 5 dolarów. Na całym
polu s� tylko… 3 miejsca na namioty – wszystkie wolne
do wyboru, do koloru. Rozbijamy si� na jednym z wy-
znaczonych miejsc i jeszcze pod wieczór tego samego
dnia udajemy si� nad brzeg Pacyfiku. Jasiek za�ywa k�-
pieli, a ja wci�� nie mog� uwierzy�, �e tu jestem razem

Spacerkiem po Goldaska.
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z synem. Wszystko si� zaczyna, mamy
do przejechania cały kontynent! Teraz
mog� tylko patrze� na fale Pacyfiku,
z którymi mierzy si� syn. Coraz zwalaj�
go z nóg, jednak si� podnosi, przeciera
oczy i czeka na nast�pn�. Czy zdaje
sobie spraw� co nas czeka w kolejnych
tygodniach… Czy ja sobie zdaj� spra-
w�? My�li kr��� i wiruj�, ale po długiej
podró�y zm�czenie daje si� we znaki.
Powoli zachodzi sło�ce. Czas wraca� na
camping. Zasypiamy w namiocie jak
kamienie.

Spacerkiem po Goldaska
Jeszcze w Polsce spacerek ten

zrobiłem wirtualnie w Google Maps.
Teraz przyszło nam przeby� ten odcinek
pieszo (5,6 mili, czyli 9 km). Mieli�my

ze sob� wydrukowan� map�, a w rezerwie GPS. Kaski do
plecaków i w drog�. Jest gor�co, ale to i tak bułka z ma-
słem w porównaniu do temperatur z obszarów pustyn-
nych Arizony, Nevady czy Utah, które b�dziemy prze-
mierza�. Po dwóch godzinach marszu dotarli�my w ko�-
cu do zamkni�tego osiedla przy Casanna Way. Motocykl
wydaje nam pracownik tego osiedla – David, z którym
miałem ju� kontakt z Polski. Na liczniku widnieje prze-
bieg dokładnie 19.965 mil. To bardzo mało jak na ten
rocznik. Zreszt� w ogóle motocykl wygl�da �licznie,
tylko… troch� ci��ko go odpali�. David kr�ci i kr�ci, co�
tam zagada, ale w ko�cu ga�nie. Chyba nie miał za du�o
do czynienia z motocyklami. Z takim pojazdem trzeba si�
obchodzi� troszk� jak z kobiet�; delikatnie, nie nachalnie,
da� troszk� czasu, spokojnie… W ko�cu przytrzymuj�c
delikatnie gaz, ale ju� bez ssania rozgrzewam powoli 35-
letni� dam�. Jest dobrze, silniczek pi�knie mruczy, nie
ma mowy o jaki� stukach i niepokoj�cych d�wi�kach.

Mieli�my sami uda� si� od razu do biura reje-
stracji i ubezpiecze�, ale David proponuje, �e nas
podwiezie samochodem. Załatwiamy wst�pnie sprawy,
ale sam� naklejk� na rejestracj� b�dziemy mogli uzy-
ska� dopiero pod wieczór. Decydujemy si� jednak na
jazd� motorkiem na camping (w ko�cu mamy tylko
ubezpieczenie, ale bez wa�nej rejestracji) i po kilku
godzinach jedziemy ponownie po odbiór nalepki na
rejestracj�. Przyklejamy jeszcze pod biurem i teraz
mo�emy ju� w pełni legalnie porusza� si� po amery-
ka�skich drogach.

LA na lekko
Oceanside poło�one jest około 140 km na połu-

dnie od Los Angeles. Jak tu by� tak blisko i nie zoba-
czy� „Miasta Aniołów”. Wyruszamy z rana na lekko.

Odbieramy motocykl. Na liczniku niecałe 20 tys. mil.

Czekaj�c na posiłek.
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Wybieramy si� najpierw w stron� Venice Beach, gdy�
pracownik campingu zdecydowanie polecał nam to miej-
sce. Nie zapomnimy jego słów: „go to Venice Beach and
you’ll see everything!”, czyli: „jed�cie na Pla�� Venice
i tam zobaczycie wszystko!”. No có� - ta nadmorska
promenada ci�gnie si� chyba ze 4 kilometry. Mo�na tam
spotka� ró�nych muzyków, artystów, sprzedawców pa-
mi�tek, tłumy na rolkach, rowerach i w ko�cu zwykłych
spacerowiczów. Wszystko fajnie, tylko �ar z nieba si�
leje i ledwo udaje nam si� znale�� miejsce na zaparko-
wanie motoru. Nie za bardzo wiedzieli�my, co tam mamy
robi�... Chyba tylko lansowa� si� w�ród tłumu… Tylko
nie za bardzo mieli�my czym… Po wtóre to nie nasza
bajka. Wracamy czym pr�dzej do motocykla i udajemy
si� w stron� Hollywood Boulevard, gdzie sp�dzamy kilka
godzin, chodz�c po niektórych z 2400 pi�cioramiennych
gwiazdach, upami�tniaj�cych znane osobisto�ci show-
biznesu (Hollywoodzka Aleja Gwiazd). Odwiedzamy
równie� Dolby Theatre (dawniej Kodak Theatre), w któ-
rym odbywa si� gala wr�czania Oskarów oraz oczywi�cie
słynny Teatr Chi�ski Graumana z wieloma odciskami
dłoni i stóp oraz autografami blisko 200 postaci zwi�za-
nymi z Hollywood. Tego ju� chyba za du�o, ale Jasiek na
koniec chciałby jeszcze zobaczy� Beverly Hills. GPS

Załatwiamy formalno�ci rejestracyjne i ...

... i jedziemy pozwiedza�. Tu w Beverly Hills.



30                                                                                                     Wakacyjne woja�e                                                                                        na zabytkowym „Złotym Skrzydle”                                                                                                                     31

MOTOCYKL MOJE HOBBY   3/2015                                                                                                                                          MOTOCYKL MOJE HOBBY   3/2015

z mapami okazał si� bardzo przydatny, cho� w pewnym
momencie nagle zawiesił si�. Pomógł dopiero twardy re-
start, ale byli�my ju� prawie na miejscu. Poje�dzili�my
wolniutko po kilku uliczkach tej ekskluzywnej dzielnicy
(a w zasadzie mie�cie poło�onym w metropolii Los Ange-
les) i ju� prawie o zmierzchu udali�my si� w drog� powrot-
n�, docieraj�c na camping ju� po 22. Przyznam si�, �e
zwiedzanie motocyklem tak wielkich miast to nie do ko�ca
to, co sobie wymarzyłem w tej podró�y. Z drugiej jednak
strony chyba nie dało si� omin�� tego punktu, b�d�c ju� tak
blisko.

Pakowanie i… konsternacja
Pakowanie motocykla ten pierwszy raz trwało chyba

z pół dnia. Wszystkie rzeczy starałem si� kompresowa�
i upycha� dosłownie w najmniejsze zakamarki Goldasa.
Wszystkie małe, a ci��kie trafiły do do�� pojemnych
schowków bocznych akcesoryjnej owiewki Vetter (w tam-
tych czasach Honda nie produkowała jeszcze swojej fa-

brycznej osłony od wiatru). Chciałem jak
najbardziej doci��y� przód motocykla. Torb�
na bak miałem do�� małych rozmiarów, ale
na podr�czne rzeczy bardzo si� sprawdziła.
Do tylnego kufra pow�drowały wszystkie
bardziej warto�ciowe przedmioty i te, które
si� b�dzie na bie��co u�ywa� (np. kuchenka,
utensylia, �ywno��). W bocznych trzydzie-
stolitrowych workach kajakowych swe miej-
sce znalazła odzie�, �piwory i inne drobne
rzeczy codziennego u�ytku. Na tylny kufer
jeszcze namiot z materacami i podr�czny
plecaczek. Woda w 10-litrowym bukłaku
l�dowała zwykle na jednym z bocznych wo-
rów.

Nastała chwila prawdy… Odje�d�amy
z campingu na południe w stron� San Diego.
O Bo�e! Jak ten pojazd zupełnie inaczej si�

prowadzi! Jak tym hamowa�? Jak skr�ca�?
Ba, czy w ogóle mo�na tym jecha� prosto?

Ju� po pierwszych
minutach jazdy by-
łem mokry jak
g�bka. Dopiero po
opuszczeniu miasta
zacz�łem stopniowo
wyczuwa� maszyn�
i przewidywa� jej
zachowanie. Teraz
mog� si� z tego
�mia�, ale pocz�tki
nie były łatwe. Dopiero po
kilku dniach mogłem ju� bez
stresu dosiada� zapakowane-
go po brzegi Goldasa.

Jedziemy nad samym
Pacyfikiem drog� S21 z Oce-
anside do San Diego , nazy-
wan� równie� „Coast Hi-
ghway”, a tak�e „Historic
Route 101”. Zdecydowanie
lepsza opcja ni� pobliska
autostrada nr 5.

Pierwszy „kamie� milowy”
Ka�dy kto ju� troch�

podró�ował wypracował z pe-
wno�ci� swój model plano-
wania trasy. W moim przy-
padku zwykle okre�lam tzw.
„kamienie milowe”, czyli
miejsca, które zdecydowanie
chciałbym odwiedzi�. Trasa,
któr� osi�gn� te cele jest ju� bardzo dowolna i modyfiko-
wana w zale�no�ci od wielu innych czynników (mo�e ko-
go� spotkam i czego� si� dowiem, o czym w ogóle nie
miałem wcze�niej poj�cia, mo�e po prostu wybior� t� od-

nog� drogi, która mi si� akurat bardziej
spodoba itp.). Jestem zdecydowanym
przeciwnikiem jazdy po wyznaczonym �ladzie

kilometr po kilometrze i to jeszcze przeliczonym przez ja-
kie� upiorne elektroniczne narz�dzie.

Takim pierwszym „kamieniem milowym” było wła-
�nie San Diego, a dokładniej Muzeum Marynistyczne
z wieloma ciekawymi eksponatami. Mo�emy wi�c zoba-

czy� zacumowany w porcie orygi-
nalny trójmasztowiec „Star of In-
dia” z 1863 r., a tak�e szkunery
„Californian” i „America” oraz
jacht parowy z XIX w. „Medea”.
Z replik mo�emy zobaczy� brytyj-
sk� fregat� �aglow� HMS „Surpri-
se” (u�ytej w filmie „Pan i Władca:
Na kra�cu �wiata”). Od pewnego
czasu muzeum buduje te� pełno-
wymiarow� replik� „San Salvador”
- galeonu hiszpa�skiego flotylli
Juana Rodrigueza Cabrillo – Por-
tugalczyka, który w połowie XVI
w. odkrywał dla Hiszpanii tereny
zachodniego wybrze�a USA.

Zobaczyli�my te� dwie ło-
dzie podwodne: ameryka�sk� USS
Dolphin oraz radzieck� B-39.

Dokładaj�c do tego zwie-
dzanie pobliskiego lotniskowca
Midway nie sposób było odpu�ci�
tych atrakcji (dla dzieci i dla doro-
słych).

Uwaga na skorpiony
W San Diego po�egnali�my

si� z Pacyfikiem, maj�c nadziej�
na powitanie Atlantyku za około

4 tygodnie. Nasz pierwszy nocleg w „interiorze” wypadł
w pustynnym parku stanowym Anza-Borrego. Jak to jest

Pierwszy na naszej trasie ameryka�ski park narodowy.

Na lotniskowcu „Midway”.

Muzeum marynistyczne w San Diego.

Jak tym jecha�?
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z tym obozowaniem w namiocie na
dziko? Otó� zdecydowanie odradzał-
bym biwakowanie w pierwszym lep-
szym miejscu po zje�dzie z główniej-
szej drogi. Prawo jest w tym przypadku
bezwzgl�dne i pracuje na korzy�� wła-
�ciciela terenu. Je�li byliby�my tam
niemile widziani mo�emy w skrajnych
przypadkach dosta� nawet przysłowio-
w� „kulk�”. Jednak wystarczy odrobina
rozs�dku i mo�na bezpiecznie sp�dzi�
noc. B�d� to wła�nie obszary stanowe
(o ró�nej formie ochrony przyrody).

Informuj� nas o tym punkty informacyjne, ale moim zda-
niem najlepiej zapyta� si� dla pewno�ci miejscowych
o sprawdzone miejscówki. Oczywi�cie zawsze mo�emy
te� skorzysta� z organizowanych campingów (ceny ró�-
ne; od kilku do kilkunastu, a nawet kilkudziesi�ciu dola-
rów za miejsce). W Anza-Borrego rozbili�my si� na dzi-
ko w�ród kaktusów i innej sk�pej ro�linno�ci, ale na tere-

nie parku stanowego, w miejscu poleconym wła�nie
przez miejscowych. Troch� nas zaniepokoił co prawda
samochód ze szperaczem je�d��cy po okolicznych pust-
kowiach. Mo�e to nas chc� namierzy�? Byli�my dobrze
zakamuflowani, ale pewien niepokój pozostawał. W ko�-
cu samochód znikł z naszego pola widzenia i pierwsza
noc w �rodku nico�ci min�ła bez przygód. Poza jednym
drobnym incydentem przy zwijaniu namiotu… W trakcie
tej czynno�ci Jasiek krzykn�ł: „Tata – czy to mo�e jest
skorpion tam pod podłog�?”  Ups! Jako� nie zauwa�yłem
drania, ale r�ce miałem ju� bardzo blisko jego zawini�te-
go ogonka. Potem byli�my ju� bardzo ostro�ni.

Awaria w�ród drzewek Jozuego
Z Anza-Borrego udali�my si� na północny wschód

w stron� Parku Narodowego Joshua Tree. Jak si� pó�niej
dowiedziałem drzewka te, dorastaj�ce nawet do kilkuna-

Za kilka mil Joshua Trees kojarzy� mi si� b�d� z ... awari �.

Niebezpieczna Ameryka. Nocleg w Anza-Borrego.
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stu metrów wysoko�ci, wła�ciwie s�
bylinami (gatunek ro�lin nale��cych
do rodziny agawowatych). �yj� na-
wet do 900 lat, a przyrosty roczne s�
bardzo powolne (dosłownie kilka
centymetrów). Poza tym spotkamy w
parku szereg innych dziwnych dla
nas ro�lin, w stylu Cholla Cactus.

Ruch turystyczny w parku
praktycznie zerowy. Spotykamy
dosłownie jedynego motocyklist�,
który doje�d�a swoim Harley’em do
pracy i łatwiej mu zrobi� skrót przez
teren parku. Jakie� roboty drogowe
i musimy czeka� na samochód-
pilota, która ma przeprowadzi� kon-
wój (kilka aut i dwa motocykle) przez kilka kilometrów
remontu drogi.

Powoli opuszczamy teren parku i przy lekkim
zje�dzie nagle co� strzeliło w wydech… Motocykl zacz�ł
jako� dziwnie pracowa�. Odkr�cam delikatnie manetk�.
Reaguje, ale bardzo opornie. Pustki. Upał. Boj� si� za-
trzyma� motocykl, aby nie znale�� si� w „czarnej dziu-
rze”. Cały czas jest lekki spadek terenu - zje�d�amy jak-
by z wypi�trzenia w lekk� dolin�. Patrz� na map�. Naj-
bli�sza miejscowo�� to Twentynine Palms. Musz� tam
dojecha� za wszelk� cen�! Po zje�dzie teren robi si� bar-
dziej płaski. Redukuj� ju� na trójk�, mało mocy, ale mo-
tocykl wci�� jedzie do przodu. Tylko zachowa� spokój.
Doje�d�amy w ko�cu do skrzy�owania i skr�camy do
najbli�szej stacji benzynowej. Szukamy odrobiny cienia.
Na wszelki wypadek pytam o zakład naprawy motocykli.

Okazuje si�, �e jest taki w pobli�u. Odpalamy silnik, ale
czuj�, �e dwa garnki nie pracuj�. Doje�d�amy dosłownie
par� minut przed zamkni�ciem warsztatu. Wła�ciciel
jednak osobi�cie robi wst�pne ogl�dziny. Potrzebna bar-
dziej powa�niejsza diagnoza. Mo�emy przyjecha� jutro
z rana. Znajdujemy motel i tam dopiero mog� na spokoj-
nie rozładowa� motocykl i zacz�� własne ogl�dziny
w celu zidentyfikowania usterki. Powoli zdejmuj� kolej-
ne cz��ci obudowy. Sprawdzam poł�czenia. Wszystko
wygl�da niby OK. Robi si� ju� powoli ciemno. Składam
ponownie motor do kupy i idziemy co� zje��. Czytam
jeszcze w łó�ku instrukcj� i oto znajduj� wło�on� kar-
teczk� z napisem „Dynatec” i jaki� schemat elektryczny.
Kilku wła�cicieli starszych Goldasów uczulało mnie wła-
�nie na ewentualne problemy z mechanicznym układem
zapłonowym. Ale chwila, ten Goldas ma wymieniony

Czekaj�c na pilota. Uff, gor�co...

Joshua Tree National Park i... cholla cactus’y.
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aparat z mechanicznego na akcesoryjny – elektronicz-
ny firmy „Dynatec”. Czy�by to było przyczyn� nie-
domagania motocykla? Z takimi my�lami przyło�yłem
głow� do poduszki…

Samonaprawa… nie do ko�ca
Tak to bywa z elektronik�... Rano wsiadam na

motocykl i silnik zacz�ł pi�knie i równo pracowa�, tak
jak przed awari�. Ale jestem przecie� umówiony w
zakładzie na przegl�d. Jednak pojad�, �eby mie� ju�
pewno��, �e wszystko wróciło do normy. Wje�d�am
na tył zakładu obok olbrzymiego klimatyzatora wy-
stawionego w drzwiach warsztatu. Specjalna winda
podnosi Goldasa do góry. Pracownik w zasadzie
sprawdza te poł�czenia, które ju� dotykałem wczoraj
wieczorem przed motelem. Jak tu znale�� usterk�,
skoro wszystko chodzi jak nale�y? Jest sobota. Mówi�
wła�cicielowi, �e mam zamiar jecha� na północ i do-
bi� do starej drogi 66. Przecie� tam nie ma nawet �ad-
nej wi�kszej osady! Jest co prawda Roy’s Caffe, ale to
mała stacja benzynowa i motel przy 66. Do pierwszego
miasteczka Needles mamy 130 mil, czyli ponad 200 km.
Wła�ciciel daje mi swoj� wizytówk� z prywatnym telefo-
nem komórkowym i mówi, �eby dzwoni�, gdy awaria si�
powtórzy - przyjedzie po nas truckiem. Za okazan� po-
moc w jego zakładzie nie wzi�ł nawet przysłowiowego
dolara. To nie prawda, �e w Ameryce „czesz�” turystów.
Mo�e to załadowany Goldas i plany przemierzenia nim
kontynentu wpłyn�ły na decyzj� wła�ciciela zakładu,
a mo�e po prostu zwykła �yczliwo�� i ch�� pomocy.

Pakujemy ponownie motor i obieramy kurs na pół-
noc. Droga pusta, motor znów pi�knie pracuje. Do cza-
su… Po przejechaniu mo�e z 50 km, podobnie jak po-
przednim razem, czyli przy zje�dzie w dół silnik znów

nagle robi „paf” i sytuacja si� powtarza. Mamy dwie
mo�liwo�ci: albo wraca� do Twentynine Palms, albo
spróbowa� dosta� si� jednak do Needles. Podejmujemy
decyzj� - nie cofamy si� i napieramy do przodu.

Dojechali�my w ko�cu do legendarnej drogi 66
i Roy’s Cafe, zbudowanej w 1938 r. przez Roya Crowl’a
w Amboy. Obecnie to „ghost town”, czyli wła�ciwie
miasto duchów. Gdy w 1972 r. oddano do u�ytku auto-
strad� I40 stara „Droga-Matka” straciła swoje znaczenie
i wszystkie ulokowane przy niej businessy popadły w
ruin�. Dopiero w 2008 r. nowy wła�ciciel Albert Okura
oddał ponownie obiekt do u�ytku. Z uwagi na niedobór
wody nie działa jednak kuchnia i mo�na naby� głownie
zimne napoje i przek�ski oraz zatankowa� paliwo, jednak
po du�o wy�szej cenie ni� na innych stacjach.

Roy’s Cafe na „Drodze-Matce”.

Serwis motocyklowy w Twentynine Palms.
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Robimy tam odpoczynek spo�ywaj�c du�e ilo�ci
zimnych płynów. Dajemy Goldasowi i sobie czas na od-

poczynek. Do Needles pozostało ponad
70 mil. Powinni�my da� rad� i wtedy
zajmiemy si� napraw� motocykla.

Jak to bywa jednak w �yciu nie-
szcz��cia chodz� parami. Doje�d�aj�c
do mi�dzystanowej drogi I40 nagle
motocykl bardziej zwalnia i w ko�cu
stajemy na poboczu… �eby jeszcze nas
troch� zdołowa� akurat z autostrady
zjechała grupa motocyklistów z wozami
technicznymi i przejechali obok nas
wymieniaj�c przy okazji powitania.
Widzimy w oddali samochody przemie-
rzaj�ce autostrad�, a my gdzie� na po-
boczu zastanawiamy si� co dalej…

Motocykl troch� przestygł (w przeciwie�stwie do
nas). W ko�cu jakim� cudem udaje nam si� go odpali�
i dosłownie na jedynce i dwójce przecinamy wolno auto-
strad� mostem i wje�d�amy na drog� gruntow�. Znów
motor staje. �ar z nieba leje si� niemiłosiernie. Jasiek
siada na ziemi, opiera si� o przednie koło i łapie odrobin�
cienia od owiewki. Mamy zapas wody, mamy jakie� je-
dzenie, wi�c nie ma jeszcze tragedii. Staram si� wybada�
spraw� co teraz mogło si� sta�. Przecie� nawet na tych
dwóch garnkach dało si� jako� jecha� motocyklem. Mo�e
co� z paliwem… Ale przecie� w Twentynine Palms za-
tankowali�my pod korek. Czy�by a� tak du�o konsumo-

Obrazki z Route 66.
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wał? W sumie na tych dwóch garnkach mogło si� tak
dzia�. Staram si� zdj�� w��yk z kranika, ale chwila… co�
jest wilgotny przy kró�cu. Zrywam osnow� w��a pali-
wowego i odnajduj� usterk� - drobne p�kni�cie. W��yk
nie jest a� tak napi�ty, wi�c spokojnie mog� go troch�
skróci�. Dodatkowo na wzmocnienie poszła ta�ma PCV.

Uff - doprowadziłem do sytuacji, �e mo�na znów
jecha�, cho� cały czas na dwóch garnkach. Podejmujemy
ryzyko i wje�d�amy na I40, gdy� to jest najszybsza droga
do Needles. Wszystkie samochody nas oczywi�cie wy-

przedzaj�, ale przemy na wschód. Zdaj� sobie spraw�, �e
motocykl musi teraz wi�cej pali� - w ko�cu dwa garnki
robi� za cztery. Jeszcze kilka mil do Needles, ju� nieda-
leko. Jest jednak jaki� zjazd jeszcze przed miastem. Do-
staj� jaki� impuls – Adam, zje�d�aj z tej cholernej auto-
strady! Dosłownie w ostatniej chwili zmieniam pas,
wje�d�am na �limak i widz� w oddali jaki� szyld. Tak, to
chyba camping. Jeszcze nie doje�d�aj�c do recepcji mo-
tor ga�nie! Dojechali�my tu dosłownie na oparach benzy-
ny. Goldas spalił nam wtedy ok. 10 l/100 km. Dotarli�my
jednak prawie do Needles. Spacerkiem do miasta po za-
kup benzyny b�dzie jakie� par� kilometrów, ale to ju�
bułka z masłem. Zreszt� pracownica campingu zapropo-
nowała podwiezienie nas samochodem. Kupiłem 4-
litrowy kanister, jakie� drobne zakupy i z powrotem na
camping.

Poprosz� moduł zapłonowy do GL 1000 ’79
Temperatury w cieniu ponad 40 stopni, na sło�cu

ponad 50. W namiocie wszystko si� klei od potu. Jedynie
�wiadomo�� wskoczenia rano do basenu pozwala nam

jako� przysn��. Jest
te� klimatyzowane
pomieszczenie do
korzystania przez
go�ci. Mog� na spo-
kojnie zaj�� si� ogar-
ni�ciem spraw z mo-
tocyklem.

Pami�tacie t�
karteczk� z napisem

„Dynatec”, która była wło�ona do instrukcji? Był tam
numer telefonu do biura tej firmy. Dzwoni� do nich
w niedziel�. Wa�ne, �e ju� na samym pocz�tku wyprawy
kupiłem za 25 dolarów telefon ameryka�ski na kart� i nie
musiałem obawia� si� o koszty roamingu. Zgłasza si�
sekretarka. Firma wci�� istnieje, ale pracuj� od ponie-
działku. Mamy czas na odpoczynek. Kolejnego dnia tele-
fonuj� ponownie, jednak jako� nie za bardzo mog� doga-

Nieszcz��cia chodz� parami.

na zabytkowym „Złotym Skrzydle”                                                                                                                                 37

MOTOCYKL MOJE HOBY   3/2015

da� si� ze sprzedawc�. Nast�pnym razem odbiera inna
osoba i powoli wyja�niam cał� spraw�. Otó� nie maj�
tego modułu na stanie, ale sprawdz� u swoich dealerów
rozsianych po całych Stanach. Kolejny telefon - s� jesz-
cze trzy takie moduły do kupienia. Najbli�ej w Las
Vegas, ale i tak trzeba zamówi� kuriera. Z przesyłk�
zamkn�łem si� kwot� 200 dolarów.  Przez telefon podaj�

wszystkie namiary adresowe i dane karty (co prawda nie
mam kredytowej, a debetow�, ale jako� transakcja zostaje
zaakceptowana). Zamawiam FedExem, gdy� tak mi pole-

ciła pani z campingu (inne firmy miały pono� trudno�ci
z dor�czeniem przesyłek w terminie akurat do tego miej-
sca). Przesyłka idzie jak�� dziwn� drog�, najpierw do a�
do centrum przeładunkowego gdzie� we wschodniej cz�-
�ci USA (chyba Tennessee), ale na nast�pny dzie� kurier
dostarcza paczk� prosto na camping pod Needles.

Teraz tylko przeło�y� aparaty. Zapłon trzeba usta-
wi� na czuja. Robi� znaczniki na obudowie korpusu
i z mo�liwie najwi�ksz� precyzj� montuj� nowy moduł.
Chwila prawdy… Naciskam przycisk rozrusznika...

Upragniona przesyłka ... monta� ... i ...

... i �ycie jest pi�kne!
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Victoria! Znów pra-
cuj� cztery garnki!
Jaka ulga! Po trzech
nocach sp�dzonych na
campingu pod Ne-
edles mo�emy konty-
nuowa� podró�.

Znów na Route 66
Z Needles uda-

jemy si� do Kingman
stara drog� 66. Ten
odcinek jest wspa-
niały. Kr�te drogi,
sporo dziur, ale wido-
ki i ten klimat „Drogi-
Matki” rekompensuj�
wszystko. Honda
znów pi�knie pracuje,
czysta przyjemno��
jazdy. Przeje�d�amy
przez Oatman - nie-
samowicie senne
miejsce przy Route 66
z osiołkami maszeru-
j�cymi w centrum
miasteczka. Przeje�-
d�aj�c przez t�
„aglomeracj�” widzi-
my dosłownie jedn�
osob� i to w dodatku
na drabinie! Szkoda,
�e nie za bardzo ma-
my czas, aby zosta� w
tym miejscu na dłu�ej.
Czy kto� co� mówił
o szczycie sezonu
turystycznego w lip-
cu? Na pewno nie
w tym miejscu!

Szczyt plastikowej
kichy

Do Kingman
docieramy ju� po
zmierzchu. Plan jest
taki, �e mamy doje-
cha� obok zapory
Hoovera do Las Ve-
gas droga nr 93. Tak
te� czynimy. Luksu-
sowe hotele w tym
mie�cie s� niemal�e
w cenie motelu, tylko
za bardzo nie ma wol-
nych miejsc! Znajdujemy w ko�cu jaki� wolny pokój
w hotelu bez kasyna. Kolejnego dnia zwiedzamy centrum
Vegas. Temperatury znów astronomiczne. Obserwuj�

bacznie wskazania temperatury
płynu chłodz�cego. Ju� blisko
czerwonego pola. W ko�cu znaj-
dujemy miejsce na podziemnym
parkingu przy jednym z kasyn.
Robimy wycieczk� po tym labi-
ryncie. Jest południe, ale ponad
nami rozgwie�d�one niebo
z gwiazdami. To jest jakby mia-
sto w mie�cie. Chodzi si� wy-
brukowanymi i l�ni�cymi ulicz-
kami przechodz�c z jednego
kasyna do drugiego. Ka�de prze-
�ciga si� w aran�acji wn�trz
i przyci�gni�ciu klienta. Znajdu-
jemy jednor�kiego bandyt� za
1 centa. Próbujemy wybada�
o co w tym wszystkim chodzi.
Po pewnym czasie namierza nas
jednak pracownik kasyna i in-
formuje, �e dzieci nie mog� sie-
dzie� przy automatach. Grzecz-
nie opuszczamy miejsce realizu-
j�c kupon z maszyny na jakie�
kilkadziesi�t centów (drugie tyle
przegrali�my).

Z Las Vegas to podobnie
jak z Hollywood. �al nie zoba-
czy�, skoro jest si� tak blisko.
Kilka godzin nam zupełnie wy-

starczyło. Jednak nasze główne cele jeszcze przed na-
mi…

Ci�g dalszy nast�pi.      Adam Grzegorzewski

W labiryncie kiczu. Las Vegas.

Niekomercyjny biuletyn motocyklowy

Motocykl Moje Hobby
ul. Starogardzka 13, 93-491 ód ,
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