ROZDZIA¸ 1

Misja Herkulesa
Herkules mia∏ w twarzy coÊ mi∏ego. W pierwszej chwili pomyÊla∏am, ˝e to
wra˝enie daje blizna przecinajàca mu policzek. SpotkaliÊmy si´ w ˚elaznym Domu w centrum Iquitos – mieÊcie wybudowanym w d˝ungli nad Amazonkà.
Herkules po europejsku wyciàgnà∏ do mnie r´k´, uÊcisn´liÊmy sobie d∏onie,
spojrza∏am mu w oczy i pomyÊla∏am, ˝e mog´ mu zawierzyç swoje ˝ycie na najbli˝szy miesiàc. B´dzie moim przewodnikiem. ZamówiliÊmy dwie porcje sa∏atki
z palmowych serc i opowiedzia∏am mu wst´pnie jak ma wyglàdaç trasa. Rusza∏
brwiami, stuka∏ palcami po stole, ale ma∏o mówi∏. Chc´ pop∏ynàç kawa∏ek Amazonkà, potem w gór´ rzeki Napo i w ten sposób przekroczyç zielonà granic´
mi´dzy Peru a Ekwadorem.
– Co o tym sàdzisz? – zapyta∏am w koƒcu.
– Mmmm – odrzek∏ Herkules. – Mmmmm…
– Wiem, ˝e to troch´ niebezpieczne – dorzuci∏am wyjaÊniajàco.
Peru i Ekwador od dawna prowadzi∏y mi´dzy sobà wojn´ o lini´, wzd∏u˝ której powinna przebiegaç granica. Kilka tygodni przed moim przyjazdem do Iquitos
we wszystkich gazetach pisano o peruwiaƒskim ˝o∏nierzu, który poleg∏ w walce
z oddzia∏em ekwadorskim. Pisano te˝, ˝e Ekwador – czujàc si´ niepewnie co do
swojej si∏y i nieprzepuszczalnoÊci stra˝y granicznej – kaza∏ zaminowaç du˝y pas
ziemi po swojej stronie granicy. Na t´ wieÊç Peru zaminowa∏o ziemi´ po swojej
stronie. Wynika∏o z tego, ˝e gdziekolwiek cz∏owiek si´ ruszy, zostanie wystrzelony
w powietrze – z tà tylko ró˝nicà, ˝e mina b´dzie ekwadorska albo peruwiaƒska.
– Podobno podró˝owa∏eÊ w pobli˝u granicy z Ekwadorem – powiedzia∏am
po chwili milczenia, które stawa∏o si´ coraz bardziej k∏opotliwe.
Herkules ˝ywo pokiwa∏ g∏owà i w oczach zapali∏y mu si´ iskierki.
– Si, si – odrzek∏ od razu. – Si!
– Znasz dobrze rzek´ Napo?
– Si, si – wymamrota∏, ale jakby mniej pewnie.
Podnios∏am r´k´, ˝eby wezwaç kelnera i poprosiç go o butelk´ wody mineralnej, bo od sa∏atki zrobi∏o mi si´ sucho w ustach. Kelner mnie jednak chyba
nie zauwa˝y∏, natomiast Herkules wystrzeli∏ nagle od sto∏u jak rakieta, po czym
lotem Êlizgowym opad∏ na pod∏og´ i zaczà∏ muczeç jak krowa. Przestraszy∏am
si´. Dlaczego Indianin o spokojnej twarzy nagle próbuje fruwaç w restauracji
i dlaczego po wylàdowaniu wydaje mu si´, ˝e jest bydl´ciem ∏àkowym?...
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Wlaz∏am pod stó∏. PopatrzyliÊmy sobie prosto w oczy, a potem Herkules pokaza∏ palcem na swoje usta. Z´by mia∏ sklejone czymÊ bia∏ym. Pokaza∏ na swojà
stop´, która puch∏a jak baƒka. Nast´pnie pokaza∏ na niebo, z którego zwiesza∏a
si´ troch´ zirytowana twarz jegomoÊcia w granatowym ubraniu.
Wytkn´∏am g∏ow´ ponad stó∏ i zapyta∏am jak gdyby nigdy nic:
– S∏ucham pana?
– Czy wszystko w porzàdku? – zapyta∏ takim tonem, jakby by∏ w∏aÊcicielem
lokalu.
Siedzia∏am pod sto∏em obok ryczàcego Indianina, trzymajàc w r´kach jego
spuchni´tà stop´.
– Tak – oÊwiadczy∏am bez mrugni´cia okiem. – Wszystko w porzàdku.
– A w takim razie, je˝eli wszystko jest w porzàdku – powiedzia∏ jegomoÊç
wachlujàc si´ skrajem obrusa i starajàc si´ nie daç po sobie poznaç co o mnie myÊli – to przepraszam.
By∏a to jedna z takich sytuacji, kiedy cz∏owiek woli skryç si´ przed ludzkimi
oczami, które wÊcibsko gapià si´ ze wszystkich stron. Czym pr´dzej wi´c wróci∏am pod stó∏ i opuÊci∏am za sobà kotar´ milczenia – czyli obrus. W mroku
b∏yska∏y na mnie uÊmiechni´te z´by Herkulesa.
– Que pasa?1 – zapyta∏am najzwyczajniej w Êwiecie.
Herkules zabulgota∏, zamrucza∏ i uczyni∏ z´bami jakiÊ przera˝ajàcy gest,
po czym niewyraênym szeptem odpowiedzia∏:
– Pszszepraszszam. Mam szklejone uszta.
Nagle pod sto∏em zrobi∏o si´ jasno. To moje oczy zrobi∏y si´ wielkie jak talerze i zaÊwieci∏y ze szczerego zdumienia. Herkules dorzuci∏ wyjaÊniajàco:
– Od gumy do ˝˝˝ucia.
Herkules nie by∏ jedynym przewodnikiem w mieÊcie. Codziennie na ulicy
wÊród huku motorowych riksz zaczepia∏ mnie jakiÊ bardziej lub mniej indiaƒski
przewodnik ofiarujàc swoje us∏ugi i namawiajàc, ˝ebym wybra∏a si´ zobaczyç
„prawdziwà d˝ungl´”. Nie t∏umaczy∏am, ˝e „prawdziwà d˝ungl´” znam, bo sp´dzi∏am w niej kilka lat, ale zadawa∏am jedno czy dwa kluczowe pytania w rodzaju:
– Jakiego silnika u˝ywasz do ∏odzi?
Albo:
– Jaka jest twoja dniówka przy wyprawie trwajàcej szeÊç tygodni?
Zwykle na tym rozmowa si´ koƒczy∏a. Przewodnicy ubrani w nowe d˝insy
ze skórzanym paskiem i b∏yszczàcà klamrà, adidasy i kraciastà koszul´ z krótkimi r´kawami odpadali na samym poczàtku. Najcz´Êciej pracowali w biurach
podró˝y, które zarabia∏y na organizowaniu standardowych wypadów do d˝ungli dla spragnionych egzotyki turystów z Europy: trzy do siedmiu dni na rzece,
1)
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Que pasa? (hiszp.) – zale˝nie od sytuacji mo˝e oznaczaç: „co si´ dzieje?”, „co si´ sta∏o?”, „o co chodzi?”,
„co z tobà (z wami itd.)?”. Zadajàc to pytanie Herkulesowi mia∏am na myÊli: „Co jest grane?”.

∏owienie piranii, spanie w hamakach i nocne polowanie na kajmany. I przewodnik oczywiÊcie mówiàcy po angielsku. Dzi´kuj´ bardzo. Ja szuka∏am kogoÊ, kto
jest samodzielny, ma doÊwiadczenie, jest zdecydowanie indiaƒskiej krwi i absolutnie nie zna angielskiego. Taki by∏ Herkules.
Mia∏ p∏askà twarz przeci´tà bliznà, wàskie skoÊne oczy, czarne w∏osy i zawsze pakowa∏ si´ w najwi´ksze k∏opoty. Ze wszystkich ludzi na Êwiecie, które
przysz∏yby do ˚elaznego Domu na obiad i zamówi∏y sa∏atk´ z palmowych serc,
tylko jedna z nich natkn´∏aby si´ na swoim talerzu na czyjàÊ gum´ do ˝ucia. W∏aÊnie Herkules. I ma∏o kto w tej sytuacji nie zauwa˝y∏by tej gumy, w∏o˝y∏ jà sobie
do ust i zosta∏ nià zaklejony na amen. Tylko Herkules. I nikogo innego podczas
spokojnego obiadu nie uci´∏aby na dok∏adk´ mrówka ognista. Ale Herkulesa tak.
Dlatego zaczà∏ ryczeç jak krowa i dlatego odskoczy∏ jak oparzony od stolika.
Znajàc go pewnie na dobitk´ poÊlizgnà∏ si´ na jedynej w ca∏ym mieÊcie skórce od
banana rzuconej tamtego dnia na ziemi´ i tak wylàdowa∏ na pod∏odze. By∏ najwi´kszym pechowcem, jakiego zdarzy∏o mi si´ dotàd spotkaç, ale tamtego dnia
w Iquitos jeszcze o tym nie wiedzia∏am. Wieczorem uzgodniliÊmy warunki i wyznaczyliÊmy poczàtek wspólnej wyprawy na 16 marca, piàtek.
W kwietniu mieliÊmy dotrzeç do Ekwadoru.

Marzy∏am tylko o tym,
˝eby znów wróciç
do d˝ungli.
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ROZDZIA¸ 2

Lekcja cierpliwoÊci
By∏o póêne amazoƒskie popo∏udnie i la∏ deszcz. Przez ca∏y dzieƒ by∏o tak
parno, ˝e powietrze klei∏o si´ do skóry jak goràcy kisiel. Potem zrobi∏o si´
mroczno, nadciàgn´∏y chmury i zacz´∏o laç. Sta∏am w szarym pustym porcie na
wielkiej ˝elaznej platformie puszczonej na wod´. I czeka∏am na ∏ódê.
Wyp∏yn´∏am z Iquitos tego samego ranka, gnana – jak zwykle – ch´cià przygody, za którà dotar∏am a˝ do tej mikromiejscowoÊci, gdzie psy z nudów Êciga∏y
si´ z muchami. Tutaj mia∏ mieszkaç szaman Indian Yagua, który ch´tnych leczy
naparami w∏asnego pomys∏u. Obejrzenie ca∏ej osady zaj´∏o mi mniej wi´cej
dziesi´ç minut. O szamanie nikt nie s∏ysza∏. Byç mo˝e Herkules pomyli∏ nazwy
wiosek albo ja pomyli∏am ∏odzie, albo ∏odzie pomyli∏y trasy. W ka˝dym razie wylàdowa∏am w miejscu, z którego jak najszybciej pragn´∏am si´ wydostaç.
Dochodzi∏a pierwsza po po∏udniu. Zgodnie z planem ∏ódê-taksówka mia∏a
przyjechaç o drugiej. Wkrótce przyszli pozostali pasa˝erowie: pani w chustce
zrobionej z plastikowej torebki, Indianin w dziurawych kaloszach i o nagim torsie, po którym sp∏ywa∏y strugi deszczu; i zab∏àkany chudy pies. Wszyscy przybyli
tu, aby c z e k a ç. To jest jedna z podstawowych umiej´tnoÊci, jakie nale˝y posiadaç w Ameryce Po∏udniowej. Czeka si´ na spóênionych goÊci i na spóêniajàcych
si´ gospodarzy, czeka si´ na towar, który mia∏ dojechaç przed tygodniem, czeka
si´ na kierowc´ autobusu, na list wys∏any rok wczeÊniej, na opóêniony o kilka
godzin odlot samolotu. Czeka si´ te˝ na za∏atwienie ka˝dej nawet najprostszej
sprawy, bo z∏o˝one dokumenty muszà odle˝eç pewien czas i odczekaç a˝ pokryje je dostojny urz´dniczy kurz. Nie ma poÊpiechu. Czego si´ nie zrobi dzisiaj,
zrobi si´ jutro. Zawsze przecie˝ jest jakieÊ „jutro”. KiedyÊ nadejdzie to w∏aÊciwe
i wtedy sprawa zostanie za∏atwiona, towar dostarczony, sklep otwarty, autobus
naprawiony, a samolot gotowy do startu. Do tego czasu trzeba czekaç. ¸ódê-taksówka mia∏a przyjechaç o drugiej. „O drugiej” dla Latynosa mo˝e równie dobrze
oznaczaç „o pierwszej” lub „o trzeciej”. Dlatego przysz∏am do portu znacznie
wczeÊniej, zawin´∏am si´ w peleryn´ przeciwdeszczowà i rozpocz´∏am czekanie.
Deszcz la∏ równymi strugami. Pani w torebce plastikowej na g∏owie by∏a mokra od stóp do szyi. Pó∏nagi Indianin b∏yszcza∏ jak naoliwiony, a krótkie czarne
w∏osy stercza∏y mu na g∏owie jak kolce je˝a. Pies zwinà∏ si´ w k∏´bek pod ∏awkà
i udawa∏, ˝e Êpi. Tylko rzeka gna∏a przed siebie nie zwa˝ajàc na nic, na∏adowana
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Êwie˝à wodà, rozp´dzona, szara jak stal i równie zimna. Na brzegu ros∏o kilka g´stych drzew i pod nimi usi∏owaliÊmy si´ schowaç przed deszczem, ale od czasu do
czasu ktoÊ schodzi∏ nad rzek´ i wyglàda∏ czy widaç ju˝ zbli˝ajàcà si´ ∏ódê.
Ale Amazonka by∏a pusta i cicha – jeÊli nie liczyç wÊciek∏ej ulewy walàcej
o wod´.
O drugiej zeszliÊmy wszyscy na platform´, tak na wszelki wypadek. Czasami podczas brzydkiej pogody statki p∏ynà przed siebie i nie chce im si´
zatrzymywaç. Min´∏o wpó∏ do trzeciej. Zacz´∏am odczuwaç lekki niepokój.
W osadzie nie by∏o ˝adnego hotelu ani goÊcinnej chaty. Nie zabra∏am ze sobà hamaka. Nie mia∏am do jedzenia nic oprócz bu∏ki w kszta∏cie krokodyla, którà
kupi∏am rano w porcie. Do najbli˝szego miasta – Iquitos – jest wprawdzie tylko
trzydzieÊci kilometrów, ale nie mo˝na do niego dojechaç ˝adnà drogà. Jedyna
trasa prowadzi po rzece i motorówka, na którà wszyscy czekaliÊmy, powinna jà
pokonaç w 50 minut.
Trzecia po po∏udniu. Z oddali zdaje si´ dobiegaç lekki szum. PopatrzyliÊmy
na siebie z nadziejà. Po kilku minutach podp∏yn´∏a do nas zardzewia∏a krypa
przykryta dachem z blachy i desek. Porusza∏a si´ ostro˝nie i w ˝ó∏wim tempie,
jakby si´ ba∏a rozpaÊç na kawa∏ki. Do Iquitos dotrze za dwie godziny. Indianin si´
zawaha∏, ale pani ubrana w torebk´ plastikowà uspokoi∏a nas, ˝e za chwil´ przyp∏ynie motorówka dwa razy szybsza i wygodniejsza. Pies pod ∏awkà nawet nie
otworzy∏ oczu. PomachaliÊmy kapitanowi, ˝eby nie stawa∏, tylko p∏ynà∏ sobie
spokojnie dalej. Krzyknà∏ coÊ, co uton´∏o w deszczu i warkocie silnika, a potem
zla∏o si´ w jednolità szaroÊç z deszczem i rzekà.
Czas wlók∏ si´ jak leniwy wà˝ po pustyni. Patrzy∏am na mokre liÊcie zwisajàce
z drzew, na ci´˝kie niebo, na rosnàce b∏oto i na b∏yszczàce od wody barierki ˝elaznej
platformy. W koƒcu nawet chyba zamkn´∏am oczy i zapad∏am w krótkà drzemk´,
z której wyrwa∏a mnie lodowata kropla deszczu na plecach. Gdzie jestem?! I dlaczego na mój widok ludzie uciekajà w przeciwnym kierunku?… Otrzeêwi∏ mnie
najcudowniejszy z wszystkich dêwi´ków: narastajàcy warkot p´dzàcej motorówki.
To dlatego wszyscy rzucili si´ biegiem do platformy. Ja te˝! Zacz´liÊmy machaç r´kami, Êmiaç si´ do siebie, pani z torebkà na g∏owie powtarza∏a co chwil´:
– Mówi∏am, ˝e zaraz przyjedzie! Mówi∏am! Wiedzia∏am, ˝e ta motorówka
zaraz tu b´dzie!…
Kiedy ∏ódê wy∏oni∏a si´ zza zakr´tu, byliÊmy ju˝ wszyscy jak starzy przyjaciele – ∏àcznie z mokrym psem, który coraz bardziej intensywnie pachnia∏2.
Poczu∏am, ˝e z serca spada mi g∏az niepewnoÊci. Ràbnà∏ mnie w du˝y palec od
stopy tak, ˝e a˝ si´ zgi´∏am z bólu.
– Przepraszam! – zaszczebiota∏a pani ubrana w torebk´ i schyli∏a si´ czym
pr´dzej po siatk´, która wypad∏a jej z r´ki.
2)
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„Pachnia∏” to mo˝e nie jest najlepsze s∏owo. Jego mokra sierÊç cuchn´∏a na kilometr. Teraz zrozumia∏am
dlaczego od pewnego czasu kry∏ si´ pod ∏awkà.

– Nie szkodzi! – odrzek∏am beztrosko. Z palcem czy bez, najwa˝niejsze, ˝e
za godzin´ b´d´ w suchym i mi∏ym hotelu, zjem ananasa na kolacj´ i pójd´ spaç.
I wszystkim chyba Êpieszy∏o si´ nie mniej, bo zacz´li na ca∏e gard∏o
wrzeszczeç z radoÊci. Chwyci∏am za plecak, zarzuci∏am go sobie na rami´
i przygotowa∏am si´ do zejÊcia na pok∏ad, gdy nagle uÊwiadomi∏am sobie z lodowatym dreszczem, ˝e warkot silnika ju˝ nie narasta, ale jakby… si´
oddala!… Jak to?!… Spojrza∏am na panià w torebce na g∏owie, która bardziej
teraz przypomina∏a wyglàdem zimowy ko˝uch, bo ca∏kiem zbarania∏a. Indianin ze stoickim spokojem wylewa∏ wod´ z dziurawych kaloszy. Pies szczeka∏.
A ja wrzeszcza∏am.
Motorówka nawet nie zwolni∏a. W pe∏nym p´dzie przep∏yn´∏a obok nas
i pogna∏a w sinà dal.
ZostaliÊmy we czwórk´ na ˝elaznej platformie w lodowatym deszczu nad
Amazonkà. Sami i zupe∏nie bezradni.
W pierwszej chwili byliÊmy wszyscy tak oszo∏omieni, ˝e zachowaliÊmy si´
jak pluszowe króliki, którym z pleców wyj´to baterie: znieruchomieliÊmy z g∏upimi wyrazami na twarzach. Kiedy nie ma ∏odzi, nie ma te˝ nas. Mo˝e uda nam
si´ wytrzymaç tak bez ruchu i bez czucia do nast´pnego dnia i do pierwszej motorówki jutro rano?…
– Ta by∏a ostatnia – wyszepta∏a pani w torebce na g∏owie.
˚egnaj hotelu, ˝egnaj ananasie, ˝egnaj dachu nad g∏owà. Co teraz?… Staç
w porcie z nadziejà, ˝e przestanie padaç?... IÊç do wioski sk∏adajàcej si´ z trzech
chat pe∏nych dzieci i doros∏ych? Sp´dziç noc w lesie?…
Na szcz´Êcie nied∏ugo potem deszcz przesta∏ padaç. MyÊl´, ˝e to zas∏uga
∏awki, która wystosowa∏a do niebios i do psa uprzejmà proÊb´ o zaprzestanie
podlewania. Rozpatrzono jà pozytywnie.
Min´∏a czwarta po po∏udniu. Powietrze by∏o ci´˝kie i tak pe∏ne wilgoci, ˝e
ryby z Amazonki wychodzi∏y na spacer na làd. A mo˝e mi si´ zdawa∏o… Przetar∏am oczy. Znowu coÊ szumi i huczy, jakby w wiosce ruszy∏a fabryka z∏udnych
nadziei. Pani w torebce na g∏owie te˝ coÊ us∏ysza∏a i rzuci∏a mi czujne spojrzenie.
Jej si´ chyba te˝ zdawa∏o, ˝e to halucynacja. Ale dziwny szum narasta∏. Teraz nawet dok∏adnie mog∏am go umiejscowiç: dobiega∏ od strony rzeki. Mo˝e to ryby
majà wesele…
– ¸ódê! – rykn´∏a pani i zdar∏a sobie torebk´ z g∏owy, ˝eby lepiej s∏yszeç. –
To jest na pewno jakaÊ ∏ódê!
– ¸ódê? – powtórzyliÊmy jak echo z Indianinem.
– ¸ódê! – sapn´∏a pani zwijajàc usta w tràbk´, jakby to mog∏o zwi´kszyç moc
jej uszu. – S∏ysz´ jà bardzo dok∏adnie!
Przyznam, wstàpi∏a w nas nowa nadzieja. „Nie jest tak êle” – pomyÊla∏am.
Wprawdzie nie przyje˝d˝ajà ∏odzie przewidziane w rozk∏adzie, ale za to przyje˝d˝ajà inne, o których nikt wczeÊniej nic nie wiedzia∏. Uroki êle dzia∏ajàcego
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Do jedzenia mia∏am
tylko bu∏k´ w kszta∏cie
krokodyla, którà
kupi∏am rano w porcie.

systemu, a raczej – nale˝a∏oby powiedzieç – iluzji systemu, który polega na tym
co si´ komu wydaje, ˝e mo˝e nastàpiç i co ostatecznie nie nast´puje, poniewa˝
zwykle zdarza si´ coÊ zupe∏nie nieprzewidzianego. A umiej´tnoÊç ˝ycia tutaj polega na tym, ˝eby nie spodziewaç si´ niczego, ale z wdzi´cznoÊcià przyjmowaç to,
co nadchodzi.
Na przyk∏ad statek kosmiczny, który w∏aÊnie wy∏oni∏ si´ na horyzoncie.
Wyglàda jak wielki pajàk, który powoli i z namys∏em przesuwa si´ po falach.
Jest czarny i ma kilka czarnych grubych nóg, którymi maca wod´ pod sobà.
Z paszczy bucha mu dym. Wydaje przy tym z siebie dziwne rz´˝àce odg∏osy, jak
gdyby nie potrafi∏ si´ przystosowaç do oddychania ziemskim powietrzem. I niewàtpliwie z ka˝dà chwilà zbli˝a si´ coraz bardziej do brzegu.
Indianin ani drgnà∏. Pies le˝a∏ zwini´ty w k∏´bek ogonem w stron´ rzeki. Paniusia natomiast wpad∏a w desperacj´, podbieg∏a na skraj ˝elaznej platformy,
zacz´∏a machaç torebkà, którà zerwa∏a sobie z g∏owy i krzyczeç:
– Uhu, uhu!… Halo!… Tutaj, tutaj!…
Pojazd pos∏usznie wyrówna∏ kurs i skierowa∏ si´ wprost na nas. Posuwa∏ si´
powoli i z trudem, dymiàc przy tym jak Smok Wawelski. Zary∏ w koƒcu p∏askim
dziobem w platform´ i westchnà∏, a potem zabecza∏ i zakwicza∏ jak prosi´.
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– Buenas tardes, buenas tardes!3 – zawo∏a∏a paniusia. – Och, buenas tardes, señores!
CoÊ zabucza∏o pod deskami.
– Ju˝ myÊleliÊmy, ˝e b´dziemy tu nocowaç! – mówi∏a paniusia zbierajàc
swoje torby i pakujàc si´ na pok∏ad. – A tu ju˝ noc zapada! Motorówka w ogóle
nie stan´∏a! A my wszyscy czekaliÊmy od rana! Od rana czekaliÊmy wszyscy!
– Beee – odpowiedzia∏a jej owca.
– Ghziiii – zakwicza∏a Êwinia.
– Szuuuuu – zaszumia∏ komin i oplu∏ nas wszystkich czarnà sadzà.
Pies zosta∏ na brzegu. Paniusia zesz∏a z platformy pierwsza, potem ja, a na
koƒcu Indianin. Chudy szyper by∏ zaroÊni´ty jak drzewo od pó∏nocnej strony.
Machnà∏ r´kà w stron´ nieba, z którego natychmiast dobieg∏o uprzejme beczenie. Wspi´∏am si´ na górny pok∏ad. Na prze˝artej rdzà blasze le˝a∏y dwie Êwinie
uwiàzane za tylne nogi i sta∏a owca. Wszystko by∏o mokre od deszczu, przerdzewia∏e, ub∏ocone albo t∏uste od czarnego smaru; na jedynej ∏aweczce siedzia∏y
skorpiony, paniusia i Indianin znikli w czeluÊciach kosmicznej ∏odzi, ale by∏am
szcz´Êliwa. Postawi∏am plecak obok siebie, wyj´∏am bu∏k´ w kszta∏cie krokodyla
i ugryz∏am go w ogon. Najwa˝niejsze jest to, ˝e p∏yn´!... ˚e nie czekam na zbawienie w jakimÊ zapomnianym porcie nad Amazonkà, ale posuwam si´ z ka˝dà
sekundà do przodu!… W stron´ Iquitos!… W stron´ suchego hotelu, r´cznika
i s∏odkich jak miód ananasów!… Us∏ysza∏am szuranie. Po schodkach tak wàskich, ˝e z trudem zmieÊci∏am si´ tam nawet ja, wspina∏o si´ jakieÊ ogromne
cia∏o. Przecisn´∏o si´ przez otwór w pod∏odze i wyskoczy∏o do po∏owy nad pok∏ad. UÊmiechn´∏am si´ i pomacha∏am mu krokodylem.
– Do Iquitos? – zapyta∏ wielki facet w rozdartej koszulce, spod której wyglàda∏y granatowe tatua˝e.
– Tak! – potwierdzi∏am radoÊnie. – Do Iquitos!
– B´dziemy za dziesi´ç godzin – powiedzia∏ i znik∏.
Spojrza∏am podejrzliwie na krokodyla. CoÊ mi si´ przes∏ysza∏o. Mo˝e to
omam. Mo˝e to ˝art! Prze∏kn´∏am kolejny kawa∏ek ogona, a potem pochyli∏am
si´ nad dziurà w pok∏adzie i w pó∏mroku wypatrzy∏am brodatego szypra.
– Przepraszam pana – zagadn´∏am – czy móg∏by mi pan powiedzieç...
Ale mój g∏os ginà∏ bezpowrotnie w huku silnika i k∏apaniu blaszanych klap.
– Przepraszam! – rykn´∏am z góry. – Halo! Czy móg∏by mi pan coÊ powiedzieç!
Szyper siedzia∏ w hamaku przytrzymujàc si´ jednà stopà pod∏ogi i delikatnie
ko∏yszàc. Jak na marynarza przysta∏o, by∏ g∏´boko zatopiony. We w∏asnych myÊlach.
– Halo!!… – spróbowa∏am jeszcze raz. – Señor!!…
˚adnej reakcji. Rozejrza∏am si´, ale mi´dzy mnà a szyprem nie znajdowa∏o si´ nic i nikt, kto móg∏by s∏u˝yç mi pomocà. OpuÊci∏am wi´c przez dziur´
3)

Buenas tardes (hiszp.) – „dzieƒ dobry” mówione po 12 w po∏udnie. Mo˝na te˝ mówiç samo: Buenas!, co jest
formà mniej oficjalnà.
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krokodyla i pukn´∏am szypra w czo∏o. I natychmiast serdecznie bym tego po˝a∏owa∏a, ale nie zdà˝y∏am, bo w nast´pnej sekundzie wyr˝n´∏am czo∏em
w drewnianà pod∏og´, us∏ysza∏am Êpiew anio∏a i zemdla∏am.
Sà na Êwiecie ludzie, którzy prowadzà ryzykowne ˝ycie i mogà polegaç tylko
na sobie – na przyk∏ad astronauci albo pogromcy byków. Od ich bystroÊci, si∏y
i refleksu zale˝y to czy jutro b´dà ju˝ fruwali w bia∏ych kapotach wÊród anio∏ków
w raju, czy te˝ dane im b´dzie zjeÊç jeszcze jeden ziemski posi∏ek. Szyper by∏ jednym z nich. To znaczy nie by∏ anio∏kiem w bia∏ej kapocie, tylko by∏ jednym
z tych szybkich goÊci, którzy nie majà czasu na myÊlenie, wi´c najpierw dzia∏ajà.
Kiedy pukn´∏am szypra krokodylem w czo∏o, uczyni∏ jakiÊ b∏yskawiczny
gest, który – kiedy rozmyÊla∏am o nim póêniej – musia∏ byç po∏àczeniem rwania,
ciàgni´cia i wypychania, bo w jego rezultacie zosta∏am wyszarpni´ta z mojej
przytulnej dziury na górnym pok∏adzie, okr´cona w powietrzu i rzucona na deski pod∏ogi. Potem zapad∏a ciemnoÊç.
Kiedy si´ ockn´∏am, dooko∏a fruwa∏y stada robaczków Êwi´tojaƒskich, b∏yskajàc oÊlepiajàco odw∏okami. Po krótkiej rozterce przypomnia∏am sobie, ˝e
jestem w d˝ungli. P∏yn´ ∏odzià. Po Amazonce. Wracam do Iquitos. Tak! Wszystko sta∏o si´ znów jasne jak z´by m∏odzieƒca w reklamie gumy do ˝ucia. Stada
robaczków znik∏y. Odzyska∏am pami´ç i ÊwiadomoÊç. Ile czasu b´dziemy p∏ynàç
tà zardzewia∏à krypà, na której podró˝owaç dobrowolnie mogà tylko Êwinie
uwiàzane za nogi i owce?…
– O której godzinie b´dziemy w Iquitos? – zapyta∏am grzecznie.
– Jutro – odpowiedzia∏ mi burkliwy g∏os. – Jak dobrze pójdzie.
Z brzmienia tego g∏osu wywnioskowa∏am, ˝e mog´ zostaç tam gdzie jestem
– czyli rozp∏aszczona na pod∏odze; albo mog´ sobie pójÊç tam, skàd przysz∏am –
czyli na górny poziom do Êwiƒ i owiec. Wdrapa∏am si´ po schodkach z powrotem
na gór´ i ˝eby nie zaczàç krzyczeç ze z∏oÊci, wsadzi∏am sobie do ust krokodyla.
Przez nast´pne dwanaÊcie godzin p∏yn´liÊmy przez odcinek, który motorówka pokonuje w pi´çdziesiàt minut. Skr´ca∏am si´ na drewnianej ∏awce jak
piskorz, wi∏am si´ jak zaskroniec i dysza∏am z bezsilnej wÊciek∏oÊci jak wà˝ boa
za szybà w zoo. Zapad∏a noc, zrobi∏o si´ ciemno i g∏ucho, silnik barki wy∏ jak
pot´pieniec, a my poruszaliÊmy si´ po rzece z gracjà lilii wodnej i jej pr´dkoÊcià4.
Nigdy wczeÊniej moja cierpliwoÊç nie zosta∏a wystawiona na tak wielkà prób´.
Zda∏am na piàtk´; jeÊli nie liczyç siniaków, jakie sobie ponabija∏am wiercàc si´
z rozpaczy na ∏awce. Dop∏yn´liÊmy do Iquitos przed Êwitem.

4)
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Lilia wodna zapuszcza korzeƒ i na tym korzeniu stoi. Ani jej w g∏owie podró˝e po Êwiecie, z wyjàtkiem tych,
w które daje si´ popychaç wiatrowi.

ROZDZIA¸ 3

Czas przygotowaƒ
Nast´pnego dnia spa∏am d∏ugo. Obudzi∏o mnie walenie do drzwi. KtoÊ czeka na dole. Min´∏o dobrych pi´ç minut zanim dotar∏am do ∏azienki. Mi´Ênie
wysiedziane poprzedniej nocy na twardych deskach zwin´∏y si´ w ciasne k∏´bki.
Najch´tniej oderwa∏yby si´ od koÊci i potoczy∏y swobodnie w dal. Nic z tego –
pomyÊla∏am masujàc prawà nog´, podczas gdy lewa uparcie chowa∏a si´ z powrotem pod przeÊcierad∏o.
– Wstawaç! Ruszaç si´! Zwiedzaç! Przygotowywaç si´ do wyprawy!
Lustro w ∏azience podpowiedzia∏o mi litoÊciwie, ˝e najlepszym rozwiàzaniem by∏oby zostaç dzisiaj w hotelu i nie wytykaç spuchni´tego nosa na
zewnàtrz, ale nie by∏o to rozwiàzanie do przyj´cia. Po pierwsze dlatego, ˝e ktoÊ
czeka∏ na mnie na dole, a po drugie dlatego, ˝e by∏am g∏odna. Moje kiszki gra∏y
smutno na tràbach. Musia∏am daç im jakieÊ zaj´cie.
W recepcji znalaz∏am kartk´: „Spotkaj si´ ze mnà w ˚elaznym Domu w po∏udnie. H.”. Odda∏am klucz i natychmiast wyruszy∏am na spotkanie Herkulesa.
Skrzy˝owanie przy ˚elaznym Domu zawsze wyglàda jak niekoƒczàce si´
wyÊcigi albo arena do walki byków. To jest najbardziej klasyczne skrzy˝owanie
w kszta∏cie krzy˝a, z pasami dla pieszych i sygnalizacjà Êwietlnà. Jest to te˝ centralne miejsce miasta, przez które przeje˝d˝ajà wszystkie pojazdy. Czerwone
Êwiat∏o jest jak zapora dla wodospadu. Kiedy si´ zapala, za niewidzialnà tamà zaczynajà si´ gromadziç powarkujàce niecierpliwie motorowery, huczàce autobusy
i samochody, bezg∏oÊne rowery oraz – ponad wszystko – charczàco-zgrzytajàco-wyjàce motorowe riksze.
Opisa∏am je dok∏adnie w relacji z pierwszej cz´Êci tej wyprawy, czyli
w ksià˝ce „Blondynka Êpiewa w Ukajali”, teraz tylko przypomn´, ˝e jest to najbardziej diabelski wynalazek, jaki kiedykolwiek sprowadzono do Amazonii:
trójÊladowy potwór sk∏adajàcy si´ z przedniej po∏owy motoroweru (od kierownicy do siode∏ka) oraz przyspawanego do niej kawa∏ka wózka z ∏aweczkà.
Motoriksza z przodu ma kierownic´ i dwa lusterka, na siode∏ku siada kierowca i na ∏aweczce przewozi pasa˝erów. Obs∏uguje go silniczek typu „komar”,
strzelajàc sinymi k∏´bami spalin, prychajàc i ryczàc na najwy˝szych obrotach,
jakby wo∏a∏ o pomoc. W peruwiaƒskich miastach w rodzaju Iquitos czy Pucallpy nad Amazonkà sà ich tysiàce. Od Êwitu do g∏´bokiej nocy robià taki ha∏as
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i jazgot, ˝e na ulicy ani w parkach, ani w ogródkach restauracji nie mo˝na
rozmawiaç – bo co drugie s∏owo zostaje zag∏uszone lub porwane przez przeje˝d˝ajàce motoriksze.
Herkules czeka∏ w Êrodku. Rozwinà∏ postrz´pionà kartk´ – która wyglàda∏a
tak, jakby mia∏a dwadzieÊcia lat i s∏u˝y∏a mu przy okazji ka˝dej wyprawy do
d˝ungli – i odczyta∏:
– Latarka?
– Mam.
– Hamak?
– Mam. Moskitier´ te˝. Ârodki na owady mam. D∏ugie spodnie i buty. Koszul´ z d∏ugimi r´kawami. Krem na s∏oƒce. Kapelusz. Skarpetki. P∏aszcz
przeciwdeszczowy. Ochraniacz na plecak. Troch´ lekarstw.
Zastanowi∏am si´. Co jeszcze...
– B´dziemy potrzebowaç plastikowej p∏achty, ˝eby zrobiç z niej dach na noc
– doda∏am po chwili, starajàc si´ zag∏uszyç buntownicze odg∏osy dobiegajàce
z mojego ˝o∏àdka. – Czó∏no – osiem metrów, z dachem, nie b´dzie du˝o baga˝u,
nie zabieramy jedzenia…
Na to ostatnie s∏owo coÊ we mnie wrzasn´∏o. Herkules, który do tej pory
siedzia∏ z kamiennà twarzà, przesuwajàc palcem w dó∏ swojej wys∏u˝onej kartki,
teraz spojrza∏ na mnie ze Êwie˝ym zainteresowaniem. Ja na niego te˝. Po policzku w´drowa∏a mu mrówka.
– S∏ucham, co podaç? – wtràci∏a si´ nagle dziewczyna w czarnej bluzce pe∏niàca tu rol´ jedynej kelnerki i snujàca si´ mi´dzy stolikami niech´tnie
i powolnie jak duch.
– Dla mnie nic – powiedzia∏ od razu Herkules.
Nie zdziwi∏am si´; ja te˝ na jego miejscu wola∏abym nie ryzykowaç. Na
wszelki wypadek zrezygnowa∏am z palmowych serc i poprosi∏am o sa∏atk´ owocowà, proszàc, ˝eby by∏a bez cukru, bez syropu, bez jogurtu, bez ˝adnych
dodatków, po prostu – naturalna.
– Tylko same owoce – podkreÊli∏am jeszcze raz na koniec.
– Natural – potakn´∏a kelnerka. – Pura fruta5.
– No w∏aÊnie, pura fruta – mówi´ z ulgà, ˝e tak ∏atwo si´ zrozumia∏yÊmy.
Dziesi´ç minut póêniej kelnerka wraca wolnym krokiem i stawia przede
mnà talerz z plasterkami banana, kawa∏kami papai, mango, arbuza, melona, ananasa, pomaraƒczy, kilkoma winogronami i çwiartkà jab∏ka na Êrodku. Wszystko
tonie w ró˝owym syropie.
– Co to jest? – pytam uprzejmie.
– W kuchni dodali – mówi panienka. – ˚eby by∏o troch´ smaku.
5)
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Pura fruta (hiszp. dos∏. „czyste owoce”) – same owoce, tylko owoce.

UzgodniliÊmy list´
zakupów i ekwipunku.
Podstawa to dobre
czó∏no – musi mieç
osiem metrów i dach.
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– Ale mia∏o byç naturalne, pura fruta, tylko fruta, czysta fruta!…
– No tak – zgadza si´ niech´tnie panienka i wynosi sa∏atk´ do kuchni.
Jakie te bia∏asy sà okropne. Przychodzi taka do restauracji i zamawia danie
zupe∏nie bez smaku. Wyobra˝am sobie, ˝e to tak samo, jakby w Polsce do knajpy
wszed∏ Szwed albo Amerykanin i poprosi∏ o danie z∏o˝one wy∏àcznie z kilku listków sa∏aty. Kelnerka te˝ pewnie by∏aby zaskoczona.
Herkules przez ca∏y czas milcza∏, usi∏ujàc wyd∏ubaç sobie z oka mrówk´, która po odbyciu suchej podró˝y na prze∏aj przez jego brod´ i policzek, zapragn´∏a
zanurzyç si´ w wilgotnym jeziorku, które tutaj bardziej ni˝ gdziekolwiek mog∏oby si´ nazywaç „oczko wodne”. Z oczka Herkulesa wartkim strumieniem p∏yn´∏y
∏zy. Mrówki w Amazonii sà lepiej przystosowane do odnajdywania si´ w trudnych
warunkach naturalnych ni˝ ludzie. Kiedy oko Herkulesa okaza∏o si´ nie doÊç wilgotne, wsadzi∏a mu nó˝ki do torebki ∏zowej i urzàdzi∏a sobie prysznic.
Patrzy∏am ze wspó∏czuciem jak mruga i potrzàsa g∏owà, gdy nagle powróci∏a kelnerka i postawi∏a przede mnà talerz z sa∏atkà. RzeczywiÊcie nie by∏o w niej ani grama
syropu, jogurtu ani cukru. I rzeczywiÊcie by∏a to sa∏atka pura fruta – bo dziewczyna ka˝dy kawa∏ek banana, mango, arbuza i ananasa umy∏a wodà pod kranem!
Spojrza∏am do góry, ale kelnerki ju˝ nie by∏o. ˚eglowa∏a wolno mi´dzy stolikami, ci´˝kim krokiem, wyraênie znudzona. Kiedy podawa∏a komuÊ jedzenie,

zwykle odwraca∏a g∏ow´ i patrzy∏a gdzieÊ w przestrzeƒ ponad restauracjà i ponad
talerzami, tak jak domowa g´Ê, kiedy s∏yszy na niebie przelatujàce ptaki i myÊli,
˝e te˝ mog∏aby z nimi pofrunàç, ale chyba jej si´ nie chce.
Tego samego popo∏udnia spotkaliÊmy si´ z Herkulesem jeszcze raz. Mia∏
oko zaklejone plastrem, bo mrówka po wykàpaniu si´ w jego ∏zach uzna∏a, ˝e
miejsce nadaje si´ tak˝e na toalet´ i zostawi∏a mu pod powiekà coÊ, co z ca∏à pewnoÊcià nie powinno si´ tam znaleêç i co wymaga∏o interwencji lekarza.
UzgodniliÊmy list´ zakupów i ekwipunku. Wydawa∏ si´ rozczarowany, ˝e mam
wszystko. Na koƒcu jednak triumfalnie mrugnà∏ zdrowym okiem i zawo∏a∏:
– Kalosze! Koniecznie musisz mieç ze sobà kalosze!
– OczywiÊcie – zgodzi∏am si´ natychmiast. – Koniecznie musz´ mieç kalosze. A gdzie je najlepiej kupiç?
– Jak to gdzie?... – zapyta∏ Herkules takim tonem, jakbym mieszka∏a w Iquitos
od dwudziestu lat i zapomnia∏a gdzie mo˝na kupiç bu∏ki. – U Szalonego Micka!
I tak w∏aÊnie za sprawà kaloszy, zawar∏am znajomoÊç z Szalonym Mickiem.
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ROZDZIA¸ 4

Szalony Mick
Szalony Mick jest Anglikiem i jako jeden z wielu Europejczyków odkry∏
dziwnà w∏aÊciwoÊç miasta Iquitos: kto przyjedzie tutaj raz, b´dzie marzy∏, by
znów tu wróciç.
Kilka lat temu Mick przeszed∏ w Anglii na emerytur´, sprzeda∏ dom, rozsta∏
si´ z ˝onà i postanowi∏ na sta∏e zamieszkaç w Iquitos. To by∏ dobry wybór. Mick
jest panem w Êrednim wieku. Tutejsze m∏ode dziewczyny idà za takimi starszymi od siebie panami jak w dym.
Mick otworzy∏ ma∏y sklepik dla turystów w bocznej Êcianie ˚elaznego Domu. Pieni´dzy na wynaj´cie wystarczy∏o mu na same drzwi. Za wejÊciem ciàgnie
si´ ciasny, krótki korytarzyk, w którym od biedy mieÊci si´ pó∏ka z towarami
i jedna osoba. Mo˝na tam kupiç dwa wytarte egzemplarze ksià˝ki o ayahuasce6
(muszà tam le˝eç ju˝ od kilku dobrych lat, ale Mick uparcie nie chce obni˝yç
ceny), koszulki bawe∏niane, czapk´ bejsbolówk´ i par´ innych drobiazgów, tak
naprawd´ niepotrzebnych nikomu. Ale nie chodzi przecie˝ o to, ˝eby coÊ sprzedaç. Mick urzàdzi∏ sobie w∏asne miejsce na Êwiecie, nad którym zawiesi∏ szyld:
„Mad Mick’s Trading Post”7. Stawia sto∏ek na chodniku pod szyldem (bo
w Êrodku nie ma miejsca), siada na nim z puszkà piwa w r´ce i siedzi. I patrzy.
Bo przesta∏ si´ dokàdkolwiek Êpieszyç.
Czasem myÊl´, ˝e na tym w∏aÊnie polega p r a w d z i w e ˝ycie: przestaç si´
Êpieszyç. Nie musieç nigdzie byç ani iÊç. Nie mieç nic do za∏atwienia. Niczym
si´ nie stresowaç. Nie musieç spe∏niaç niczyich oczekiwaƒ.
Oddaliç si´ od ludzi, od pracy, obowiàzków. Zaznaç ca∏kowitego spokoju.
˚yç w zgodzie ze sobà. Patrzeç w niebo i cieszyç si´ wolnoÊcià.
Wyje˝d˝am do Amazonii. Mieszkam wÊród Indian. Ale po jakimÊ czasie zaczynam czuç jakàÊ dziwnà ochot´, coÊ mnie pcha, coÊ mnie ciàgnie, niecierpliwie
rozglàdam si´ dooko∏a. Nie musz´ si´ nigdzie Êpieszyç, ale nagle chc´ si´ Êpieszyç! I odkrywam, ˝e nieskr´powana niczym wolnoÊç jest wolnoÊcià tylko wtedy,
kiedy mo˝na jà przeciwstawiç czemuÊ wprost przeciwnemu!
Dlatego u r l o p jest urlopem, ˝e przed nim i po nim nast´puje praca.
A w a k a c j e sà wakacjami tylko dlatego, ˝e przed nimi i po nich trwa szko∏a.
6)
7)

Ayahuasca – magiczny napój z lian, u˝ywany przez szamanów kilku plemion Indian w Amazonii.
„Mad Mick’s Trading Post” (ang.) – sklepik Szalonego Micka.
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Gdyby nie by∏o szko∏y, wakacje okaza∏yby si´ wielomiesi´cznym zagubieniem. Czas by zwolni∏. Poniewa˝ nie trzeba by robiç n i c z e g o, nic nie
by∏oby nigdy zrobione. Nawet nie chcia∏oby si´ nam wyje˝d˝aç na wakacje,
bo przecie˝ skoro wakacje trwajà wiecznie, to zawsze w podró˝ mo˝na wyjechaç nast´pnego dnia, prawda?
Ten, kto nie urodzi∏ si´ wolnym cz∏owiekiem, nie b´dzie umia∏ ˝yç wolnoÊcià. My, biali ludzie motorowej cywilizacji, jesteÊmy ludêmi pracy i obowiàzków.
Nasze marzenia o wolnoÊci wynikajà z nadmiaru pracy i ci´˝aru obowiàzków, ale
ograniczajà si´ do krótkiego odpoczynku, po którym ciàgnie nas z powrotem.
Rzadko który bia∏y potrafi przestaç byç niewolnikiem systemu, w którym si´ urodzi∏ i wychowa∏. Nie umiemy naprawd´ cieszyç si´ wolnoÊcià bez ograniczeƒ.
Potrafià to tylko Indianie i buddyjscy mnisi.
Nauczy∏ si´ tego Szalony Mick.
W sklepiku Szalonego Micka kupi∏am kalosze rozmiaru 38. Mocne kalosze
to jedna z najwa˝niejszych rzeczy, jakie trzeba mieç ze sobà w d˝ungli. To prawda, ˝e jest w nich goràco i niewygodnie, czasem boleÊnie obcierajà nogi, ale jest
to jedyny i najbardziej skuteczny sposób przeciw ukàszeniom jadowitego w´˝a.
Niektóre w´˝e majà wielkoÊç i gruboÊç o∏ówka. Le˝à na Êcie˝ce wygrzewajàc si´ w s∏oƒcu albo robià sobie przystanek pod liÊçmi. Gdy czujà
niebezpieczeƒstwo, ruszajà do ataku. Najcz´Êciej gryzà w okolicach kostki.
Czasem troch´ wy˝ej, w ∏ydk´. Cz´sto cz∏owiek po ugryzieniu ma przed sobà
kilka godzin ˝ycia. W g´stwinie puszczy, daleko od lekarza i indiaƒskiego szamana, szanse na prze˝ycie sà niewielkie.
Zapakowa∏am kalosze obok myd∏a do prania, notatników i zapasu d∏ugopisów. By∏am gotowa do drogi.
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