Na Dachu twiata
Byle nie patrzeć do góry, nie patrzeć do góry
– powtarzałam sobie w my lach, robi c kolejny
krok. I jeszcze jeden. I nast pny. Chciałam zamienić si w maszyn , która nie czuje zm czenia i nie ma wiadomo ci tego, co j czeka.
Strumyk potu spłyn ł mi po plecach. Gor co. Mimo e byłam na wysoko ci prawie trzech
tysi cy metrów nad poziomem morza. Im bliej nieba, tym zimniej jest w nocy i o wicie,
a w ci gu dnia sło ce pali jak ogie .
Zrobiłam nast pny krok i jeszcze jeden.
A potem niespodziewanie podniosłam głow
i zanim zorientowałam si , e robi wła nie to,
czego absolutnie nie chciałam zrobić, spojrzałam do góry przed siebie.
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Masakra! – j kn ło we mnie wszystko.
Po o miu godzinach wspinania si po skalnych stromych stopniach, przede mn w niesko czono ć ci gn ły si nast pne identyczne,
szare schody uło one ze skalnych płyt. Czułam si jak robot skonstruowany z ruchomych
elementów, które sił woli zginaj si w odpowiednich miejscach, przenosz c mnie coraz wy ej. Wyobra cie sobie milion skalnych
stopni tworz cych jedyn drog prowadz c
naprzód. Dok d? Kto to wie. Wiadomo tylko
tyle, e nie ma innego szlaku, a my kr ymy
gdzie w okolicach Annapurny w Nepalu.
I znowu zgi cie kolana, umieszczenie stopy na stopniu powy ej, napi cie mi ni, przeniesienie ci aru całego ciała, z jednoczesnym
uniesieniem drugiej nogi, która za chwil stanie na wy szym stopniu, i znów ugi cie kolana, napi cie mi ni i przeniesienie ci aru
całego ciała… I tak bez ko ca. Coraz wy ej
i wy ej, coraz dalej i dalej, dlatego e te potworne schody ci gn si jak krówka mordoklejka i wydaj si si gać nieba.
Annapurna to dziesi ta co do wielko ci
góra wiata. Wła ciwie nie jest to pojedyncza
góra, tylko cały masyw z kilkoma wierzchołkami, z których najwy szy to Annapurna I o wysoko ci 8091 m n.p.m. Jej nazwa w sanskrycie
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oznacza „pełna po ywienia”, czyli Bogini Dobrych Zbiorów. Annapurna jest te wcieleniem
bogini Durgi, niezwyci onej wojowniczki,
która pokonała wszystkie złe demony atakuj ce ziemi . Prawd mówi c, Durga ratowała honor bogów, którzy nie mogli sobie dać
z nimi rady. Jak tylko udało si cz ć demonów ujarzmić, natychmiast pojawiały si nast pne. I dlatego wła nie ostatecznie bogowie,
uznaj c swoj bezradno ć, powołali do ycia
Durg , wysyłaj c j na wojn . Wojowniczka
dosiadła lwa i ruszyła na odsiecz. Demony były
podst pne i kiedy udało si jednemu odr bać
głow , natychmiast wyrastała mu nast pna.
W ko cu jednak Durga pokonała wszystkich
przeciwników i dlatego wła nie jest nazywana
niezwyci on .
Znów zadarłam głow . Wierzchołek Annapurny błyskał w oddali mi dzy chmurami.
Ciekawe czy niezwyci ona wojowniczka dałaby rad wej ć pieszo po kamiennych stopniach, dok dkolwiek one prowadz . Spojrzałam na zegarek. Szłam ju ponad osiem godzin,
a ko ca nie było widać. Popatrzyłam jeszcze
raz na szczyt Annapurny. Odetchn łam gł boko. I znów: kolano do góry, podci gn ć ciało,
wspi ć si na stopie , odrywaj c jednocze nie
drug stop i przenosz c j na stopie wy ej.
Jak maszyna, jak robot, bez zastanawiania si
ile jeszcze drogi zostało.
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Trasa trekkingowa dookoła Annapurny jest
uwa ana za najpi kniejsz na wiecie. Prowadzi przez wioski, góry i doliny, wzgórza poroni te lasem rododendronów, nad wzburzonymi górskimi rzekami, obok pól obsianych
złot pszenic i ludzkich osiedli. Codziennie
krajobraz jest inny. Jedno tylko si nie zmienia: wspinaczka stromo do góry albo stromo
w dół po stopniach uło onych z odłupanych
skalnych płyt.
– Specjalnie miejscowi to zrobili – wyja nił
mi Rajan, przewodnik. – eby było łatwiej i ć.
– Łatwiej?! – j kn łam, d wigaj c plecak.
– Jak to łatwiej?!
– Łatwiej ni gdyby trzeba było i ć pod
górk – odrzekł rezolutnie. – Nie ma błota ani
kamieni, na których mo na si po lizgn ć. S
tylko eleganckie schody.
– Thank you very much! – odrzekłam
zgry liwie.
Te „eleganckie schody” to przekle stwo.
Łatwiej byłoby i ć nawet po stromym pochyłym zboczu, bo mo na wtedy stawiać mniejsze kroki i nie trzeba co chwil d wigać całego
swojego ci aru na jednej nodze. Zreszt w drowałam wcze niej w Himalajach w okolicach Mount Everestu i tam trekking wygl dał
zupełnie inaczej.
– Beee! – usłyszałam nagle za plecami.
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Kto wyra nie zgadzał si ze mn w kwestii schodów. Za mn stała koza o bystrym
spojrzeniu. A za ni Nepalczyk z wiklinowym
koszem. Wyra nie stanowili par .
– Id , id – ponaglił m czyzna łagodnym
tonem. – Dalej, id .
Koza przekrzywiła głow .
– No id , id – powtórzył, wyci gaj c z kosza zielon gał zk .
Koza zamrugała, a jej wyraz pyska zdawał
si pytać:
– To dla mnie?
– To dla ciebie – odrzekł Nepalczyk. – No
id , id .
– To fajnie – mrukn ła koza i ruszyła naprzód, stukaj c kopytami o skały.
A ja po pieszyłam za ni , staraj c si nie
patrzeć do góry i nie liczyć kolejnych stopni.
Wyruszyłam o wicie z Tatopani, małej wioski
nad rzek w dolinie mi dzy dwiema górami.
Nazwa Tatopani oznacza „gor c wod ”, bo
s tam naturalne ródła, w których mo na si
k pać. „K piel” to du e słowo. U miechn łam
si , wspominaj c ten widok. Tu za wiosk
przy drodze zbudowano dwie betonowe okr głe studnie, w których mo na si zanurzyć
w towarzystwie wielu innych ch tnych. Niedaleko jest te Tadapani, czyli „daleka woda”
i Ghorepani – „dom wody”.
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Pani, czyli woda, jest wa na w Himalajach.
Szczególnie kiedy jej brak. Ludzie mieszkaj cy wysoko w górach maj ten sam problem, co
mieszka cy pustyni. Trzeba codziennie wyruszać na dalekie wyprawy w poszukiwaniu ródła czystej wody. Nie ma mowy o codziennej
k pieli, bo nawet je li w pobli u płynie rzeka,
to woda w niej jest lodowato zimna. Tubylcy robi sobie co na podobie stwo prysznica, polewaj c si z du ego naczynia. Podczas
trekkingu w rejonie Mount Everestu w bardzo
nielicznych schroniskach istniała mo liwo ć
kupienia gor cego prysznica. Wygl dało to
tak, e człowiek wchodził do lodowatej chatki
skleconej z kilku kawałków drewna i blachy,
rozbierał si , dygocz c z zimna i stoj c nagimi stopami na przera liwie zimnej kamiennej
podłodze, po czym wykrzykiwał magiczne słowo: Ju !
Wtedy człowiek siedz cy na dachu z wiadrem gor cej wody wylewał je do lejka, z którego rurka wystawała nad moj głow . Boski
to był prysznic, daj słowo, szczególnie po
tygodniu w drówki pozbawionym nawet najmniejszej ilo ci gor cej wody.
Znowu stan łam, opieraj c plecak o kamie . Schody zw ziły si , znajduj c odrobin
miejsca na skraju przepa ci. Znajoma koza te
staje i rozgl da si błyszcz cymi oczami.
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– Chod , chod – zach ca j Nepalczyk,
machaj c gał zk z zielonymi li ćmi.
– A tak, jasne – przypomina sobie koza
i rusza dalej pod gór .
Kopytka stukaj , ptaki piewaj , bzyczy
przelatuj ca mucha, a ja…
Nagle u wiadomiłam sobie, e wchodzenie
po schodach przestało być m cz ce. Odbywało si samo, mechanicznie, podczas gdy ja…
Ha! Sapn łam ze zdumienia, uzmysławiaj c
sobie, e znów odkryłam t sam niesamowit
rzecz, która towarzyszyła mi wcze niej w peruwia skich Andach i podczas wchodzenia
na sze ciotysi cznik w Himalajach. To bardzo
proste, a jednocze nie wymagaj ce pewnego
rodzaju skupienia i samo wiadomo ci.
Kiedy chodzi si po górach, trzeba znale ć
swój rytm. Wiedziałam o tym ju wcze niej,
ale zapomniałam sobie o tym przypomnieć.
Kiedy wyruszyli my o wicie z Tatopani i rozpocz ła si mozolna wspinaczka po skalnych
schodach, skoncentrowałam si na tym, e
dzieje si co niespodziewanego, co jest trudne i nie wiadomo jak długo potrwa. My lałam
o tym, kto i po co uło ył te schody, ile ich jest
i jak wysoko b dziemy musieli si wspinać.
Zaprz głam moje my li do wiadomego kontrolowania ka dego kolejnego kroku, a w konsekwencji byłam w stanie dokładnie opisać
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wysiłek, ci ar plecaka, gor ce wysokie buty
obejmuj ce mi stopy i kostki, i lizganie si
strumyków potu po moich plecach. ledziłam
wszystko co si dzieje, zapominaj c zupełnie
o tym, e powinnam zrobić co dokładnie odwrotnego. Rozpu cić my li swobodnie, niech
biegn gdzie chc i same poprowadz mnie za
sob . Dzi ki temu umysł znajdzie si na wy szym poziomie wiadomo ci, gdzie nie trzeba
nieustannie okre lać swojego stanowiska wobec sytuacji, w jakiej człowiek si aktualnie
znajduje, tylko poddać si medytacji.
My lenie o tym, e jest gor co, sprawia,
e człowiek bardziej si poci. Przejmowanie
si tym, e boli noga prowadzi tylko do tego,
e ból staje si nie do zniesienia. Liczenie kamiennych schodów daje poczucie przytłaczaj cego ogromu wysiłku, jakiemu musz si
poddać.
Dlatego czasem lepiej jest wył czyć mózg
i dać si unie ć w zupełnie nowe rejony podwiadomo ci, która sama znajdzie idealny dla
siebie rytm. Taki stan uwalnia ciało i pozwala
mu w najlepszy mo liwy sposób u ywać swojej siły i energii. Dzi ki temu wysiłek staje si
niedostrzegalny i odbywa si jakby sam, bez
udziału woli.
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I tak si wła nie stało.

Zatrzymałam si na stopniach i odkryłam, e przestałam ci ko dyszeć, serce mi nie
wali, a wspinanie si po schodach przestało
m czyć. W głowie miałam tylko cztery sylaby, które rozbrzmiewały przy ka dym kroku,
podporz dkowuj c sobie wszystkie ruchy ciała. Czułam si tak, jakby moje nogi i ramiona
d wigaj ce ci ki plecak zostały podwieszone
do my li wystukuj cych jednostajny rytm:
Om mani padme hum…
Najpierw szłam w rytmie na cztery. Kiedy
pozwoliłam sobie przestać my leć i kontrolować ka dy kolejny mozolny krok, czyli kiedy
odł czyłam wiadome postrzeganie tego co
robi i zastanawianie si czy dam rad doj ć
na szczyt, moje my li same zacz ły odliczać:
raz, dwa, trzy, cztery… A moje stopy w trekkingowych butach posłusznie pod yły za
tym rytmem. Na „raz, dwa, trzy” stawiałam
trzy niewielkie kroki, a na „cztery” dostawiałam tylko lew nog do poziomu prawej. Nagle
w ogóle przestałam si m czyć. Mogłabym tak
i ć i i ć a do ko ca wiata.
Raz, dwa, trzy – niewielkimi krokami,
a potem jeszcze jeden krok po płaskim. Nie
my lałam o niczym konkretnym. Ani o tym,
e id , ani o schodach, ani o górach, ani o zm czeniu czy upale. W pewien sposób całkowicie
uwolniłam si od miejsca, w którym jestem,
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