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Lew w New Delhi

Dusz>cy car New Delhi!… Rozpalone słoMcem 
chodniki, gor>ce WwiCte krowy o leniwych ru-
chach i upał buchaj>cy od blaszanych dachów!… 
OgniWcie soczysty smak dojrzałego ananasa, któ-
ry jest słodki w najbardziej zmysłowy i porusza-
j>cy sposób!…

Oblizałam usta. 
– Słucham? – powtórzyła stewardesa z dziw-

nym wyrazem twarzy. 
– Ja nic nie mówiłam – zapewniłam j>, choć 

prawdC mówi>c, nie byłam tego całkowicie pew-
na. 

Zdaje siC, ce moja wyobraania przyWpieszyła 
l>dowanie w New Delhi, po którym we Wnie wła-
Wnie siC przed chwil> przechadzałam. 

– Ma pani zapiCte pasy?
– OczywiWcie!
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– Za pół godziny bCdziemy na miejscu. 

Paszport, wiza, piecz>tka imigracyjna i wy-
miana uWmiechów z celnikiem. 

– Thank you very much! 
Jeszcze jeden ostatni korytarz, jeszcze tłum 

oczekuj>cych z nazwiskami pasacerów na tek-
turkach albo eleganckich zafoliowanych kart-
kach. Jeszcze tylko jedne, ostatnie drzwi i…

Syberia!!! Zatrzymałam siC w pół kroku, 
z niedowierzaniem rozgl>daj>c siC dookoła, 
jak gdyby to, co smagało mnie lodowatym po-
dmuchem po gołych łydkach, nie było wiatrem, 
tylko głupim dowcipem ze strony złoWliwego tu-
bylca.

Zadrcałam. Czym prCdzej siCgnCłam po gru-
by polar. ZapiCłam siC ac po szyjC, schowałam 
dłonie w rCkawy. I rozejrzałam siC jeszcze raz. 

Gdzie to carliwe piekło indyjskiego upału?… 
No gdzie?… ZatrzCsłam siC od przenikliwego 
zimna wilgotnego powietrza, które oblepiało 
skórC jak lodowaty kompres. Latem Wwiatowe 
agencje pisały o rekordowych temperaturach 
w północnych Indiach, gdzie było nawet piCć-
dziesi>t stopni Celsjusza! Wysychały rzeki, sta-
wy i jeziora, i nawet ptaki umierały z odwodnie-
nia. 

– Taxi? – kierowca zatrzymał siC i zatr>bił. 
– Taxi, yes! – zawołałam z ulg>, ale mimo 

antarktycznego klimatu nie wsiadłam od razu 
do samochodu. – Do centrum New Delhi? – za-
pytałam, zawieszaj>c głos. 
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– Yes, yes, we go! 1 – zapewnił mnie kierow-
ca, kiwaj>c stanowczo głow>. 

RozeWmiałam siC. Na wszystkich lotniskach 
Wwiata taksówkarze próbuj> tej samej sztuczki, 
licz>c na naiwnoWć turystów, która czCsto idzie 
w parze ze zmCczeniem po długim locie, niewy-
spaniem i poczuciem zagubienia w nowym miej-
scu. W Sao Paulo, Meksyku, Caracas, Nairobi, 
Kuala Lumpur, Bangkoku czy Warszawie tuc za 
szklanymi drzwiami czekaj> kierowcy, którzy 
z kamienn> twarz>, okraszon> czasem cieniem 
zachCcaj>cego uWmiechu, proponuj> swoje usłu-
gi, zawycaj>c opłatC za przejazd nawet dziesiC-
ciokrotnie. 

NajWmieszniejsze z mojej dzisiejszej per-
spektywy wydaje mi siC to, ce najbardziej oszu-
kał mnie kiedyW taksówkarz w Warszawie. Było 
to bardzo dawno temu, kiedy jako nastolatka 
przyjechałam poci>giem do stolicy i musiałam 
siC dostać w poblice królewskich Łazienek. Mu-
siałam pojechać taksówk>, bo poci>g miał opóa-
nienie. Zapłaciłam za ten kurs niewyobracaln> 
iloWć pieniCdzy, ale doskonale pamiCtam wyraz 
twarzy kierowcy, kiedy po dojechaniu do celu 
zatrzymał siC, odwrócił do mnie i powiedział:

– SzeWćset złotych. 
Zapadło wielkie, ciCckie milczenie. Zrozu-

miałam, ce coW jest nie tak, ale głos taksówkarza 
brzmiał tak, jakby dla niego była to sprawa cycia 
i Wmierci. 

1  Yes, yes, we go! – (ang.) Tak, tak, jedziemy!



10

– Nie mam tyle – odpowiedziałam bezrad-
nie.

Mieszkałam wtedy w Koszalinie, a do War-
szawy przyjechałam chyba po raz drugi w cyciu. 

– A ile masz? – zapytał kierowca. 
Oddałam mu prawie wszystko, a potem po-

włócz>c nogami ruszyłam dalej przed siebie. To 
jest miasto dla bardzo bogatych ludzi – pomy-
Wlałam. 

Gdyby s>dzić po stawkach proponowanych 
przez taksówkarzy, to wszystkie stolice Wwiata 
okazałyby siC niedostCpne dla zwykłych ludzi. 
Na szczCWcie szybko siC zorientowałam na czym 
polega ta gra i nie dawałam siC w ni> wci>gać, 
z nielicznymi wyj>tkami w Ameryce Południo-
wej, kiedy odkryłam, ce taksówkarze potrafi > 
takce przestawiać liczniki tak, ceby nabijały na-
lecnoWć co dziesiCć metrów zamiast co kilometr. 
KiedyW w stolicy Paragwaju jechałam tak> tak-
sówk>, która… O przepraszam, wracam do In-
dii. 

Kierowca uWmiechn>ł siC zachCcaj>co, bły-
skaj>c białymi zCbami w Wniadej twarzy.

– We go, we go – ponaglił. – Jedamy, jeda-
my. 

– Yes, we go – odrzekłam, przytrzymuj>c 
drzwi. – Ale ile to bCdzie kosztowało?

– Do centrum?… – powtórzył, rozgl>daj>c 
siC po desce rozdzielczej. – No, to bCdzie jakieW… 
Rzucił mi szybkie spojrzenie i dokoMczył z prze-
konaniem: – Tysi>c rupii.



Znowu siC rozeWmiałam. Niektórzy taksów-
karze na lotnisku zachowuj> siC jak lew wWród 
stada głuchych i Wlepych zebr na sawannie. Nad-
chodz> z niezm>conym przekonaniem, ce na 
pewno uda siC kogoW upolować. Wystarczy tylko 
odpowiednio nastroszyć grzywC i udawać nieza-
chwian> pewnoWć siebie. I bez wahania podawać 
najwycsze kwoty podsuwane przez swobodn> 
wyobraaniC. 

W takiej sytuacji s> dwa wyjWcia: albo zre-
zygnować z tej taksówki, albo znać realia, wie-
dzieć ile taki kurs powinien kosztować i tak> 
kwotC przeciwstawić. Ja wybrałam tC drug> 
opcjC. 

– ZapłacC dwieWcie rupii – powiedziałam, 
patrz>c mu prosto w oczy.

Kierowca poruszył siC niespokojnie. Byłam 
tak samo pewnym siebie lwem jak on. 

– DwieWcie?… – pokrCcił głow> i sapn>ł, usi-
łuj>c zyskać na czasie. 

– DwieWcie to dobra cena – oWwiadczyłam, 
kład>c znacz>cym gestem rCkC na plecaku. 

– DwieWcie piCćdziesi>t! – rzucił taksów-
karz. 

– Zgoda – odrzekłam, bo tyle właWnie do-
kładnie powinien kosztować kurs do centrum 
New Delhi. 

WymieniliWmy spojrzenia jak lew z lwem, 
wrzuciłam plecak do Wrodka i odjechaliWmy. 
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W dŊungli miasta 

Indie s> zwierciadłem Wwiata. Jest tu wszyst-
ko. Wielka bieda i wielkie bogactwo. Niezwykłe 
uduchowienie i równie niezwykle cuchn>cy mur, 
pod którym załatwiaj> siC przechodnie. Naj-
wiCkszy pałac prezydencki Wwiata i najwiCksze 
slumsy. Najlepsza kuchnia i niedocywione dzie-
ci. Wszystko jest w Indiach jak w pigułce bCd>-
cej lustrzanym odbiciem reszty Wwiata. 

Stałam i patrzyłam. Potem usiadłam na 
schodach i patrzyłam dalej, bo wydawało mi 
siC, ce w tym pozornie chaotycznym miejscu, 
gdzie kłCbi> siC ludzie, riksze, samochody, rowe-
ry, wielbł>dy, WwiCte krowy, słonie, ciCcarówki, 
autobusy i motory, istnieje jakaW równowaga 
i kieruj>ca nim harmonia. Agresja, hałas, kurz, 
klaksony, tumany czarnych spalin nie mog> ist-
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