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Z Rampuru jsme po del&scaron;ím Ä•ekání vyrazili v pÅ™eplnÄ›ném autobuse s tím, Å¾e si asi nesedneme. Autobus
ov&scaron;em témÄ›Å™ okamÅ¾itÄ› zastavil na autobusovém nádraÅ¾í, o jehoÅ¾ existenci jsme nemÄ›li tu&scaron;ení a stál
témÄ›Å™ dvÄ› hodiny. Výhodou bylo, Å¾e se témÄ›Å™ v&scaron;ichni cestující vymÄ›nili a my jsme se posadili. PÅ™i&scaron
Å™ada, abych sedÄ›l u okna a já si brzy pÅ™ál, aby tomu tak nebylo.
PÅ™edstavte si silnici &scaron;irokou sotva pro jedno vozidlo, bez svodidel, vytesanou v kolmé skalní stÄ›nÄ›. Autobus je
starý krám bez poÅ™ádných brzd, s pneumatikami, které pamatuji Ghandhiho coby batole. Å˜idiÄ• jede jako &scaron;ílenec, vy
sedíte u okna, díváte se do kilometrové hloubky pÅ™ímo pod sebou a do toho zní divoká indická hudba. VáÅ¾ení, já mÄ›l
strach&hellip;

ZdrÅ¾eli jsme se asi hodinu u objíÅ¾Ä•ky vybudované proto, Å¾e silnici zasypala kamenná lavina. Celé místo by se dalo ob
za 5 minut, ale to by tam musel nÄ›kdo Å™ídit dopravu. NeÅ™ídil a tak to bylo na samotných Å™idiÄ•ích, kteÅ™í situaci Å™e&
mohutným troubením a hádkami. Nakonec jsme opustili údolí Å™eky Satluj a serpentinami, ve kterých mÄ› zbÄ›lelo
dal&scaron;ích pár vlasÅ¯, jsme se koneÄ•nÄ› dostali témÄ›Å™ do cíle na&scaron;í cesty - mÄ›steÄ•ka Sanghla.

Hned po výstupu z autobusu jsme zjistili, Å¾e povÄ›sti nelhaly. Krása toho místa nám jednodu&scaron;e vyrazila dech.
MÄ›sto starobylých dÅ™evÄ›ných domkÅ¯ a tÅ™epetajících se buddhistických vlajek postavené na strmých svazích, nad tím
v&scaron;ím jabloÅˆové sady a úplnÄ› nejvý&scaron; hora Kinner Kailash, vysoká 6005 metrÅ¯.

Ubytovali jsme se v malém hotýlku uprostÅ™ed mÄ›sta, prozíravÄ› pÅ™iplatili za elektrická kamínka a zjistili, Å¾e máme pÅ
nad pokojem terasu s neuvÄ›Å™itelnÄ› nádherným výhledem. PÅ™ed veÄ•eÅ™i jsme &scaron;li na krátkou procházku do jablo
sadÅ¯. Zrovna probíhala sklizeÅˆ a bedny s jablky pÅ™iná&scaron;eli a nakládali neuvÄ›Å™itelnÄ› otrhaní a chudÄ› vyhlíÅ¾ejíc
týpkové. PÅ™i veÄ•eÅ™i nás pak v baru otravoval jakýsi silnÄ› podnapilý pan v obleku. Ukazoval nám fotky svého krásného
domÅ¯ i auta a tvrdil, Å¾e je obchodník s jablky. VzpomnÄ›l jsem si na ty otrhance a Å™ekl jsem Joanne, Å¾e je&scaron;tÄ› pá
takových záÅ¾itkÅ¯ a stane se ze mÄ› socialista.
Dal&scaron;ích pár dní jsme se vÄ›novali výletÅ¯m do okolí. NejhezÄ•í b
do vesnice Kamru, kde je známá starobylá pevnost a zároveÅˆ buddhistický chrám. Poznali jsme tam hroznÄ› pÅ™íjemnou
rodinku, která právÄ› cosi slavila. Ti lidé nás pozvali k sobÄ› a hostili nás místními knedlíky zvanými momo. Celá rodina
pak tanÄ•ila za doprovodu velikého bubnu jakýsi místní tanec. Srandovní bylo, Å¾e mÄ› celá atmosféra téhle oslavy silné
pÅ™ipomnÄ›la vinobraní nÄ›kde na Slovácku.

Prastarý chrám, pÅ™ipomínající mrakodrap, byl nádherný. Aby nás do nÄ›ho mni&scaron;i pustili, museli jsme splnit tÅ™i
podmínky. Museli jsme si uvázat kolem pasu stuhy, nasadit si místní Ä•epiÄ•ky a nesmÄ›li jsme menstruovat. Zkrátka a
dobÅ™e - zajímavé místo. No a po pár dnech jsme vyrazili ke koneÄ•nému cíli cesty - vesnici Chitkul u hranic s ÄŒínou
okupovaným Tibetem. MIKIN
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