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Rozdział 1

ROZDZIA¸ 1

Chiƒski szpieg
Ten Chiƒczyk Êledzi∏ mnie od samego poczàtku. Najpierw nie dziwi∏o mnie

to, ˝e spotykam go wsz´dzie. Nad zielonym stawem w d˝ungli, gdzie by∏am tyl-
ko ja i gdzie chcia∏am zaznaç wymarzonej kàpieli – on by∏ te˝. W restauracji
hotelowej, gdy wybiera∏am z tacy ostatnie kawa∏ki ananasa – on sta∏ tu˝ obok z wi-
delcem. W puszczy, gdy ucieka∏am przed atakiem pijawek, na kogo wpad∏am na
pustej drodze?… Na niego. Zawsze wydawa∏ si´ zaskoczony moim widokiem,
zawsze otwiera∏ szeroko oczy i mówi∏ coÊ w rodzaju:

– Hello, how are you?
How are you na pustej d˝unglowej drodze, gdzie w promieniu kilkuset me-

trów nie by∏o innej ˝ywej duszy?… How are you, gdy usi∏owa∏am si´ sekretnie
rozebraç, ˝eby móc wejÊç do wody?… Odesz∏am daleko od obozowiska, zna-
laz∏am cichy zakàtek, roz∏o˝y∏am myd∏o, szampon i r´cznik – i nagle zauwa˝y∏am
dziwnie znajomà postaç, która zamiast odwróciç si´ skromnie i pozwoliç mi si´
umyç, gapi∏a si´ jak zwykle rozszerzonymi z ciekawoÊci oczami, dodajàc przy
tym niewinnie:

Hello, how are you?…
– I’m fine, thank you – burkn´∏am, z∏a, ˝e nie mog´ nawet tutaj przez chwil´

byç sama. W dodatku chyba by∏o jasne, co mam zamiar robiç w tym stawie po
kilkudniowej przeprawie przez d˝ungl´, gdzie nie by∏o nawet strumyka, w któ-
rym mo˝na by umyç z´by.

Zdj´∏am buty i skarpetki, chwyci∏am za spodnie, dajàc Chiƒczykowi jasno
do zrozumienia, ˝e b´d´ si´ teraz rozbieraç. Rzuci∏am za siebie jedno ostatnie
spojrzenie. Przyglàda∏ mi si´ z jeszcze wi´kszym zainteresowaniem. Odpar-
∏am twardo ten wzrok. Rozpi´∏am guzik i rozporek. Cz∏owieku, odwróç si´!
A on nic.

Odesz∏am wtedy w kolczaste zaroÊla, gdzie przebra∏am si´ w kostium kàpie-
lowy, syczàc ze z∏oÊci i bólu, kiedy ciernie wbija∏y mi si´ w nagà skór´. Ale nawet
wtedy nie zorientowa∏am si´, ˝e obecnoÊç tajemniczego Chiƒczyka bynajmniej
nie jest przypadkowa. Bo kto mia∏by mnie Êledziç i po co?… Powód jednak by∏,
i to wart ca∏ego wysi∏ku i kosztów, jakie ostatecznie musia∏ w to w∏o˝yç.
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Chiński szpieg

Ten Chińczyk śledził mnie od samego począt‑
ku. Najpierw nie dziwiło mnie to, że spotykam go 
wszędzie. Nad zielonym stawem w dżungli, gdzie 
byłam tylko ja i gdzie chciałam zaznać wymarzo‑
nej kąpieli – on był też. W restauracji hotelowej, 
gdy wybierałam z tacy ostatnie kawałki ananasa – 
on stał tuż obok z widelcem. W puszczy, gdy ucie‑
kałam przed atakiem pijawek, na kogo wpadłam 
na pustej drodze?… Na niego. Zawsze wydawał się 
zaskoczony moim widokiem, zawsze otwierał sze‑
roko oczy i mówił coś w rodzaju:

– Hello, how are you?
How are you na  pustej dżunglowej drodze, 

gdzie w promieniu kilkuset metrów nie było in‑
nej żywej duszy?… How are you, gdy usiłowałam 
się sekretnie rozebrać, żeby móc wejść do wody?… 
Odeszłam daleko od obozowiska, znalazłam cichy 
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zakątek, rozłożyłam mydło, szampon i  ręcznik – 
i nagle zauważyłam dziwnie znajomą postać, która 
zamiast odwrócić się skromnie i pozwolić mi się 
umyć, gapiła się jak zwykle rozszerzonymi z cieka‑
wości oczami, dodając przy tym niewinnie:

Hello, how are you?…
– I’m fine, thank you – burknęłam, zła, że nie 

mogę nawet tutaj przez chwilę być sama. W dodat‑
ku chyba było jasne, co mam zamiar robić w tym 
stawie po kilkudniowej przeprawie przez dżunglę, 
gdzie nie było nawet strumyka, w którym można 
by umyć zęby.

Zdjęłam buty i skarpetki, chwyciłam za spod‑
nie, dając Chińczykowi jasno do  zrozumienia, 
że będę się teraz rozbierać. Rzuciłam za siebie jed‑
no ostatnie spojrzenie. Przyglądał mi się z jeszcze 
większym zainteresowaniem. Odparłam twardo 
ten wzrok. Rozpięłam guzik i rozporek. Człowie‑
ku, odwróć się! A on nic.

Odeszłam wtedy w  kolczaste zarośla, gdzie 
przebrałam się w kostium kąpielowy, sycząc ze zło‑
ści i bólu, kiedy ciernie wbijały mi się w nagą skórę. 
Ale nawet wtedy nie zorientowałam się, że obec‑
ność tajemniczego Chińczyka bynajmniej nie jest 
przypadkowa. Bo  kto miałby mnie śledzić i  po 
co?… Powód jednak był, i to wart całego wysiłku 
i kosztów, jakie ostatecznie musiał w to włożyć.

Na razie jednak nic nie wiedziałam, choć przy‑
znaję, że przeczucie tknęło mnie po raz pierwszy, 
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gdy po kilku tygodniach pobytu w dżungli nagle 
zostałam absolutnie sama. Załogi wszystkich sa‑
mochodów terenowych biorące udział w  rajdzie 
przez Dżunglę Dinozaurów w  Malezji – na  któ‑
ry ja również zostałam zaproszona – spakowa‑
ły swoje prowizoryczne obozowiska i  odjechały. 
Moje macierzyste auto zaginęło w puszczy razem 
z całą ekipą. Dlatego właśnie zostałam na pustym 
polu, patrząc na ostatnie toyoty i land‑rovery, któ‑
re czym prędzej wycofywały się w kierunku drogi. 
Usiadłam przy bagażach, starając się ukryć przed 
palącym słońcem i  patrzyłam, jak znika za za‑
krętem załoga Anglików, potem Hiszpanie, Wło‑
si, Urugwajczycy, Malezyjczycy… Ktoś pomachał 
do mnie ręką, odpowiedziałam tym samym i przy‑
tuliłam się do plecaka. Muszę czekać.

Było okropnie gorąco, słońce w zenicie, ptaki 
skryły się wśród chłodnych gałęzi, nawet muchy 
latały, ledwo dysząc, z szeroko otwartymi paszcza‑
mi. Popatrzyłam tęsknie w  stronę rzeki. Była za 
daleko, żeby ryzykować oddalenie się z obozowi‑
ska. Wypiłam resztkę ciepłej wody z butelki. Sma‑
kowała osadem z  garnka, w  którym codziennie 
gotowaliśmy zupę. Woda mineralna skończyła się 
już dawno temu. W skrzyniach z jedzeniem zosta‑
ły tylko dania w proszku i kilka paczek sucharów. 
Przełknęłam ślinę. Przez parów z błotem przejeż‑
dżał właśnie ostatni samochód. Koła przez chwilę 
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buksowały w mokrej glinie, ale potem gorączko‑
wo, jakby i one jak najszybciej chciały wydostać 
się z Dżungli Dinozaurów z powrotem do cywili‑
zacji, złapały kawałek suchego gruntu, wspięły się 
po nim i pośpieszyły w dalszą drogę.

Warkot silnika znikł za ścianą puszczy. Badaw‑
czo odezwały się cykady. Coś zafurkotało w  po‑
wietrzu, ale szybko wylądowało, żeby przeczekać 
największy upał.

Wydawało się, że  dżungla zasnęła, czeka‑
jąc na  orzeźwiającą bryzę zmierzchu. Co  dalej 
ze  mną?… Bagaże polskiej ekipy leżały zakryte 
niebieską, ciężką plastikową folią. Była tam i ku‑
chenka gazowa, i łóżka polowe, i kilka par zabło‑
conych butów, i czarne skarpetki, które wcześniej 
były białe, a należały chyba do naszego chińskiego 
kierowcy, Chrisa.

Jeżeli w  nocy – jak zwykle – znowu będzie 
lał ulewny, monsunowy deszcz, to pewnie spłynę 
ze wszystkimi torbami i skrzyniami do pobliskie‑
go rowu. Nie dam rady sama zbudować obozu. Po‑
trzeba do tego co najmniej ośmiu silnych ramion, 
kilku belek i dachu samochodu, do którego mocu‑
je się folię. Całe szczęście, że przynajmniej dzisiaj 
od rana świeci słońce…

Zapadła cisza tak ogromna, że krzykiem było 
w  niej bzyknięcie przebudzonej muchy. Przypo‑
mniały mi się nagle opowieści snute przy ogniu 
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przytłumionym szeptem – o tym, jak podczas wy‑
znaczania trasy rajdu, przewodnicy zostali zaata‑
kowani przez szare zwierzę, które ukazywało im 
się wielokrotnie w różnych miejscach, ale zawsze 
znikało szybciej niż udało im się zbliżyć. Po pew‑
nym czasie stało się bardziej zuchwałe. Wtedy zo‑
rientowali się, że  zwierzę nie należy do  żadnego 
ze  znanych im gatunków, a  przypomina ogrom‑
nego jaguara lub tygrysa. Było szybkie, bezszelest‑
ne i deptało im po piętach, dokądkolwiek poszli. 
Pewnej nocy przez nieuwagę zostawili nad wyga‑
słym ogniskiem garnek z resztkami jedzenia. Coś 
miękkiego prześlizgnęło się między namiotami, 
myśleli, że  to cień chmury zakrywającej księżyc, 
ale gdy chmura dotarła do  środka obozowiska 
i  jednym ruchem szczęk zgruchotała garnek jak 
orzeszek ziemny, zorientowali się, że nadeszła kry‑
tyczna chwila. Niewłaściwy gest, dźwięk albo za‑
pach mógł sprowadzić na nich nieszczęście. Nad 
żadnym jednak nie byli w stanie zapanować. Cia‑
ła zaczęły im drżeć jak w gorączce, szczękanie zę‑
bów niosło się echem w puszczę, a gwałtowne fale 
wilgotnego potu zalewały oczy. Po krótkiej chwi‑
li wahania, tak jakby nasłuchiwał czegoś z  głębi 
dżungli, zwierz odwrócił się i cicho wycofał.

Ale był. Żył, oddychał gdzieś w pobliżu, być 
może już mnie śledził. Choć może to  piekiel‑
nie gorące słońce i na niego podziała usypiająco. 
To by znaczyło, że mam czas do zmierzchu. Muszę 
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coś postanowić i zacząć działać. Siedzenie na ster‑
cie bagaży… W głowie wyświetlił mi się czerwo‑
ny wykrzyknik. Znieruchomiałam. Z lewej strony, 
ze splątanych zarośli, dobiegło mnie szorstkie szu‑
ranie. Bardziej szorstkie niż gdyby wydawały je 
z siebie łapy iguany albo ptasie skrzydła. Odwró‑
ciłam głowę. Szuranie zamilkło na  chwilę, więc 
czym prędzej wypuściłam na wolność tabun mo‑
ich myśli – niech same znajdą rozwiązanie.

Sprawa była prosta. Jestem sama pośrod‑
ku puszczy. Nie mam mapy ani żadnego środka 
transportu. Nie wiem, gdzie zaginęła polska eki‑
pa i kiedy się odnajdzie. Nie wiem też, czy szuka‑
jąc drogi powrotnej, uda im się odnaleźć pusty 
obóz, czy też – kierując się mapami – wyjadą 
z dżungli jakąś inną trasą. Oni nie wiedzą, że tu‑
taj na nich czekam, jest jednak szansa, że chcieliby 
wrócić po swoje bagaże. Z drugiej strony – mogli 
pomyśleć, że pozostałe samochody rajdu zabrały 
dobytek polskiej ekipy, by dowieźć go w jakieś bez‑
pieczne miejsce.

Tabun zawrócił i pogalopował w przeciwnym 
kierunku. To dobry i sprawdzony przeze mnie spo‑
sób panoramicznej oceny sytuacji. Puścić wszyst‑
kie myśli wolno i  tylko patrzeć, dokąd popędzą 
i gdzie znajdą miejsce na popas.

…Dlaczego w takim razie szefowie rajdu po‑
zwolili mi tutaj zostać samej? Czy wszystkie oso‑
by i auta nie podlegają ich odpowiedzialności? Czy 
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w przepisach nie jest napisane, że nigdy nie nale‑
ży pozostawiać samotnie ani żadnej ekipy, ani tym 
bardziej żadnego z jej żyjących elementów?…

Czy nie działo się tutaj coś dziwnego?… Odje‑
chali wszyscy, machając mi na pożegnanie rękami. 
A ja siedziałam na stosie bagaży, mówiąc, że zosta‑
ję, żeby czekać na polską ekipę, która zabłądziła 
w dżungli.

– Okej, okej – odpowiadali z pewnym rodza‑
jem niecierpliwej radości, bo mieli już dosyć błota, 
deszczu i  nieprzejezdnych tras, więc czym prę‑
dzej chcieli znaleźć się bliżej cywilizacji. – To do 
zobaczenia!…

Dopiero teraz te ostatnie słowa wydały mi się 
idiotyczne. Ludzie! Zostawiacie mnie samą w pu‑
stym obozowisku w dżungli, bez samochodu i bez 
łączności, i życzycie mi, żebyśmy się znowu spot‑
kali?… Chyba w niebie?…

Stado moich rozpędzonych myśli zatrzymało 
się po raz drugi i wbiło mi się kopytami w czoło. 
W krzakach znowu coś się poruszyło. Coś wielkie‑
go. Coś, co kruszyło swoim ciężarem trzaskające 
gałęzie i rozrywało pnącza. Wstałam. Nie ma sen‑
su uciekać. Raczej będę stać i patrzeć. Nie mam 
żadnej broni. Czy ten wielki tygrys szary jak dym 
przeciskałby się przez krzaki zamiast podkradać 
się bezgłośnie z innej strony?… Chyba że to nie jest 
tygrys. Chyba że… Ale czy polska ekipa nadjeżdża‑
łaby tak ukradkiem, bez radosnego trąbienia?…
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Przycisnęłam łokcie do siebie, napięłam mięś‑
nie. Ruch nagle ustał. Wiatr przygładził rozwich‑
rzone gałęzie. Zrobiło się znów cicho. Dżungla 
Dinozaurów prowadziła ze  mną grę na  wytrzy‑
małość. Zmrużyłam oczy. Nie ze mną takie proste 
numery. Umiem panować nad swoim strachem. 
Znam dżunglę. Spędziłam w niej wiele miesięcy 
życia. Nie przestraszy mnie tak łatwo, nie przego‑
ni i nie pokona.

Pomacałam oczami okolicę. W  drzewach, 
krzakach i kępach trawy panował gęsty, tropikal‑
ny spokój. Termity cierpliwie wygryzały drzewa 
od środka, gąsienice motyli żuły liście, a pozostałe 
stworzenia drzemały w cieniu, czekając, aż minie 
największy upał. Wyobraziłam sobie nagle ogromną 
pijawkę, którą dżungla być może wysłała na moje 
spotkanie. Miała paszczę wielką jak rura wodocią‑
gowa i potężne, obłe, czarne ciało, które próbowało 
się przecisnąć przez zarośla, ale wyschło od  palą‑
cych promieni słońca. Pijawka ruszy w dalszą drogę 
pewnie dopiero wieczorem, kiedy wchłonie w siebie 
wilgoć zmroku. Do tego czasu zdążę przygotować 
się na jej przyjęcie. Może nawet wybiorę się na polo‑
wanie. Rzuciłam jeszcze jedno, ostatnie, badawcze 
spojrzenie w stronę gęstwiny, z której wcześniej do‑
biegały hałasy. Cokolwiek to było – pijawka‑gigant 
czy tylko moja wyobraźnia – zatrzymało się i zamil‑
kło. Nie byłam taka głupia, jak bohaterowie filmów 
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grozy, którzy zawsze idą wprost w paszczę lwa, wil‑
ka lub ufoludka, żeby sprawdzić, czy jeszcze żyje, 
i wtedy zostają zaatakowani.

Odwróciłam się na pięcie i zdrętwiałam.

Naprzeciwko mnie stał srebrny samochód. 
Kompletnie inny od aut biorących udział w rajdzie. 
Tamte były zbudowane jak czołgi – z dodatkowymi 
rurami, wzmocnieniami, wyciągarkami z przodu 
i z tyłu, poobklejane nalepkami sponsorów, wielo‑
tygodniowym błotem i gliną. Ten był czysty, błysz‑
czący i  wyglądał jak sen. Mimo woli przetarłam 
oczy. Fatamorgana? Wytwór mojej spalonej słoń‑
cem wyobraźni i odwodnionego organizmu?

Przyciemniona szyba od strony kierowcy opuś‑
ciła się. Na zewnątrz buchnęło chłodne, pachnące 
kwiatami powietrze z klimatyzatora, a w jego opa‑
rach usłyszałam głos:

– Hello, how are you?
Głos znajomego Chińczyka! Nagle z całą jas‑

nością uświadomiłam sobie, że  od chwili, gdy 
wylądowałam w  Malezji, ten Chińczyk pojawiał 
się w moim życiu w najdziwniejszych i najmniej 
spodziewanych okolicznościach. Wydawało się, 
że zawsze był dokładnie tam, gdzie ja. Nabrałam 
powietrza, chyba nawet chciałam coś do  niego 
powiedzieć, zawołać: „Ach, to ty! Dlaczego mnie 
śledzisz?…”, ale nie zdążyłam. Chińczyk wystawił 
przez okno rękę z kartonikiem soku.
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– Napij się – powiedział.
Opakowanie było zimne i  pokryte drobny‑

mi kroplami wilgoci. Od rana nie piłam niczego 
z wyjątkiem kilku łyków ciepłej wody pachnącej 
krupnikiem. Moje ciało wołało o  wilgoć i  odro‑
binę chłodu. Przyssałam się do rurki i poczułam, 
jak do mojego wnętrza wraca życie. Miało smak 
pomarańczowy.
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Rozdział 2

ROZDZIA¸ 2

Azjatycki czas d˝unglowy
By∏ grudzieƒ i la∏ monsunowy deszcz. By∏o goràco i mokro, od pierwszego

dnia, gdy wje˝d˝aliÊmy do d˝ungli i ka˝dego nast´pnego poranka i wieczoru, a˝
do ostatnich chwil. La∏o w Strefie Terminatora i Strefie Zmierzchu, m˝y∏o pod-
czas wieczornego gotowania kolacji, pada∏o przy zwijaniu obozowiska. Ruda glina
klei∏a si´ do butów i oblepia∏a wszystko, z czym mia∏a najmniejszà stycznoÊç –
ubranie, ∏ó˝ka polowe, naczynia, baga˝e, nawet skarpetki i szczoteczki do z´bów.
Niebo by∏o przez ca∏y czas zachmurzone i ∏ka∏o, szlocha∏o, a czasem nawet wy-
∏o ∏zami na nasze g∏owy. A my wyjechaliÊmy z wygodnego hotelu na po˝arcie
chiƒskiego smoka. Wtedy nikt jeszcze nie przypuszcza∏ co nas czeka.

Rajd Rainforest Challenge – uznawany za najbardziej trudny i przygodo-
wy rajd samochodami terenowymi – by∏ organizowany od szeÊciu lat, zawsze
w Malezji, ale za ka˝dym razem innà trasà. Po poprzednim kierowcy narzeka-
li, ˝e by∏o zbyt ∏atwo. Dlatego przesuni´to jego termin na czas monsunu
i wyznaczono szlak przez D˝ungl´ Dinozaurów, najstarszà d˝ungl´ Êwiata,
w po∏udniowej prowincji Johor.

Siedzia∏am na przednim siedzeniu bia∏ej terenowej toyoty i patrzy∏am przez
zalane deszczem okno, za którym regularnie co sekund´ miga∏o kolejne drzewo.
JechaliÊmy przez plantacj´ palm oleistych. Ros∏y pos∏usznie w równych rz´dach.
Niektóre mia∏y zaledwie metr wysokoÊci, ale by∏y ju˝ rozczochrane i grube, z czer-
wonymi p´kami owoców. Z takich m∏odych drzew naj∏atwiej jest zbieraç owoce.
Po kilku latach, kiedy palmy osiàgnà wzrost dwóch i wi´cej metrów, przychodzi
cz∏owiek z pi∏à i Êcina je, by zrobiç miejsce na nowà plantacj´.

Mój chiƒski kierowca, Chris, zaciàga∏ si´ papierosem. Przed nami i za nami
jecha∏o kilkanaÊcie innych aut z dwudziestoma pi´cioma ekipami z ca∏ego Êwia-
ta. Przy lusterku ko∏ysa∏a si´ zafoliowana przepustka ze zdj´ciem. Na tylnym
siedzeniu w milczeniu t∏oczyli si´ Balkon, Konik i Romek. Silnik mrucza∏ jak kot.
Zasn´∏am.

Gdyby zamieniç szeÊç najbardziej wulgarnych s∏ów w j´zyku polskim na po-
dobnie brzmiàce s∏owa wuj, hebanowy, morwa i naç, a tak˝e skubany oraz migdaliç to
pierwszym zdaniem w j´zyku polskim, jakie us∏ysza∏am po obudzeniu, by∏o:
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Azjatycki czas 
dżunglowy

Był grudzień i lał monsunowy deszcz. Było go‑
rąco i mokro, od pierwszego dnia, gdy wjeżdżaliśmy 
do dżungli i każdego następnego poranka i wieczo‑
ru, aż do ostatnich chwil. Lało w Strefie Terminatora 
i Strefie Zmierzchu, mżyło podczas wieczornego go‑
towania kolacji, padało przy zwijaniu obozowiska. 
Ruda glina kleiła się do butów i oblepiała wszystko, 
z czym miała najmniejszą styczność – ubranie, łóżka 
polowe, naczynia, bagaże, nawet skarpetki i szczo‑
teczki do zębów. Niebo było przez cały czas zachmu‑
rzone i łkało, szlochało, a czasem nawet wyło łzami 
na nasze głowy. A my wyjechaliśmy z wygodnego 
hotelu na pożarcie chińskiego smoka. Wtedy nikt 
jeszcze nie przypuszczał, co nas czeka.

Rajd Rainforest Challenge – uznawany za 
najtrudniejszy  przygodowy rajd samochodami 
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terenowymi – był organizowany od sześciu lat, za‑
wsze w Malezji, ale za każdym razem inną trasą. 
Po poprzednim kierowcy narzekali, że było zbyt 
łatwo. Dlatego przesunięto jego termin na  czas 
monsunu i wyznaczono szlak przez Dżunglę Di‑
nozaurów, najstarszą dżunglę świata, w południo‑
wej prowincji Johor.

Siedziałam na przednim siedzeniu białej tere‑
nowej toyoty i patrzyłam przez zalane deszczem 
okno, za którym regularnie co  sekundę migało 
kolejne drzewo. Jechaliśmy przez plantację palm 
oleistych. Rosły posłusznie w  równych rzędach. 
Niektóre miały zaledwie metr wysokości, ale były 
już rozczochrane i  grube, z  czerwonymi pęka‑
mi owoców. Z  takich młodych drzew najłatwiej 
jest zbierać owoce. Po kilku latach, kiedy palmy 
osiągną wzrost dwóch i więcej metrów, przycho‑
dzi człowiek z  piłą i  ścina je, by zrobić miejsce 
na nową plantację.

Mój chiński kierowca, Chris, zaciągał się pa‑
pierosem. Przed nami i za nami jechało kilkana‑
ście innych aut z dwudziestoma pięcioma ekipami 
z całego świata. Przy lusterku kołysała się zafolio‑
wana przepustka ze zdjęciem. Na tylnym siedzeniu 
w milczeniu tłoczyli się Balkon, Konik i Romek. 
Silnik mruczał jak kot. Zasnęłam.

Gdyby zamienić sześć najbardziej wulgarnych 
słów w  języku polskim na  podobnie brzmiące 
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słowa wuj, hebanowy, morwa i nać, a także skubany 
oraz migdalić to pierwszym zdaniem w języku pol‑
skim, jakie usłyszałam po obudzeniu, było:

– Ty, patrz, morwa jego nać, jak ten hebanowy 
wuj zamigdala.

Otworzyłam oczy. Byliśmy na miejscu – czyli 
daleko poza plantacjami palm oleistych, na skraju 
puszczy. „Hebanowy wuj” okazał się drobnym Ta‑
jem ubranym w kalosze, który zwinnie biegł w po‑
przek pochyłego pobocza. Drogi nie było. Pozostał 
tylko ledwie widoczny trakt obrośnięty paprocia‑
mi, którym prawie sto lat wcześniej jeździli zbiera‑
cze kauczuku. Spojrzałam na moich kolegów.

– Morwa, no to  jesteśmy hebanowi – powie‑
dział Balkon.

– Morwa jego nać – odrzekł Konik i popatrzy‑
li na siebie ze zrozumieniem.

– Wujowe miejsce – dorzucił Romek. – Wujo‑
wy deszcz.

Nigdy nie przypuszczałam, jak wiele rozmai‑
tych emocji i myśli można wyrazić za pomocą je‑
dynie pięciu słów. Nie mówili tego ze złością ani 
w przypływie wyjątkowego złego humoru. Mieś‑
cili się jedynie w ramach swojego słownika, któ‑
ry składał się z  dwóch przymiotników, trzech 
rzeczowników i  jednego czasownika, odmienia‑
nych na wiele różnych sposobów. Najbardziej za‑
dziwiające jednak było to, że  chociaż pozornie 
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był to  słownik ubogi, to  pozostawali zrozumiali 
nie tylko dla siebie nawzajem, ale także dla resz‑
ty świata. Nagle też zrozumiałam, że  wulgarne 
polskie słowa są najbardziej plastycznymi wyraza‑
mi świata, które można dowolnie lepić i wyginać. 
Gdyby te  same akrobatyczne zabiegi zastosować 
do innych słów, straciłyby sens, tymczasem heba‑
nowy wuj i naciowa morwa oraz skubane pojęcia 
pozostawały czytelne w każdej możliwej nowator‑
skiej formie.

Staliśmy w konwoju, czekając na dalsze decy‑
zje. Po  jakimś czasie dotarła do  nas wiadomość, 
że nocna ulewa porwała most, którym mieliśmy 
jechać. Trzeba znaleźć inną drogę. Na jej poszuki‑
wanie wyruszyli X‑men, czyli ekipa rajdowa – gru‑
pa malezyjskich Schwarzeneggerów, do  których 
zadań należało wszystko to, co innym wydaje się 
niemożliwe. A nam pozostało czekanie.

Po przyjeździe do Malezji i pierwszych dniach 
rajdowych prologów szybko zorientowałam się, 
że  czas azjatycki jest tym samym, co  czas dżun‑
glowy, który znam z  Ameryki Południowej. Jest 
to  czas w  istocie nieistniejący. Czas polegający 
na  tym, że wiecznie się c  z  e k  a, ponieważ nikt 
donikąd się nie śpieszy i nie szanuje wyznaczonych 
ani umówionych wcześniej pór czy godzin. Osta‑
tecznie efektem tak pojętego czasu jest siedzenie 
i czekanie, chodzenie i czekanie, leżenie i czekanie.
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Po pewnym czasie nikt już nie wie po co ani 
dlaczego, ale wszyscy są zmuszeni czekać i przez 
długie godziny czekają na c o ś.

Tym razem byliśmy w o  tyle lepszej sytuacji, 
że  wiedzieliśmy przynajmniej na  co czekamy – 
w  otoczeniu zirytowanych morw i  hebanowych 
migdałów rozrzucanych w języku polskim po ma‑
lezyjskiej ziemi.

Milczałam, bo dawno już nauczyłam się cze‑
kać tak, jak tubylcy – bez czekania. Bez nie‑
cierpliwości, bez pośpiechu i niepokoju, że moje 
życie stanęło i nie ma widocznej możliwości, by 
je kontynuować. Podczas czekania dżunglowego 
po  prostu trwam, zawieszona w  niebycie, poza 
świadomością.

Postanowiłam zadbać o moją najbliższą przy‑
szłość. Rozejrzałam się. Były tylko dwie możliwo‑
ści: siedzieć wewnątrz ciasnego samochodu albo 
wyjść. Wybrałam to  drugie, otworzyłam drzwi 
i  skoczyłam w chaszcze. Liczyłam na  to, że mają 
nie więcej niż półtora metra wysokości, a ich dolne 
części wyrastają z czegoś, co przynajmniej z grub‑
sza można by uznać za „stały ląd”. Niestety, myli‑
łam się. Gęstwina paproci spływała zieloną kurtyną 
po  pochyłym zboczu pokrytym warstwą śliskiej 
gliny. W ostatniej chwili zdążyłam się chwycić za 
krawędź drzwi i na nich zawisłam. Zawiasy napię‑
ły się boleśnie, a ja, słysząc ich jęk, zaczęłam szybko 
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myśleć o tatrzańskiej łące pełnej krokusów – żeby 
do wagi mojego ciała nie dorzucać ciężkich myśli, 
których – prawdę mówiąc – wcale mi nie brakowa‑
ło. Wisiałam na wysmarowanych błotem drzwiach 
terenowego samochodu, podczas gdy moje nogi 
znajdowały się w bliżej nieokreślonych okolicach 
rowu z  paprociami. Deszcz nie przestawał pa‑
dać. Było chłodno, mokro, ponuro i  zdecydowa‑
nie nieprzyjemnie. Wtedy nagle wśród krokusów 
w  mojej głowie dostrzegłam dziwne poruszenie. 
Wpatrzyłam się w  nie całą siłą mojej wyobraźni 
i w następnej sekundzie zrozumiałam, jakie niebez‑
pieczeństwo grozi moim gołym stopom ubranym 
w sandały. Gdzie, jak nie w bezpiecznym gąszczu, 
kryją się tropikalne bestie wyposażone w żuwacz‑
ki, kleszcze, jadowite kolce i trujące włosy?… Przez 
chwilę buksowałam nogami w  śliskiej glinie, ale 
nie było się o co oprzeć, przerzuciłam więc całą siłę 
do ramion i nie zważając na ostrzegawcze skrzypie‑
nie drzwi, podciągnęłam się z powrotem na drogę. 
Pasażerowie na tylnym siedzeniu wciąż spali. Chris 
na mój widok zamrugał oczami i wyglądał tak, jak‑
bym wyrwała go z podróży w zaświaty. A dookoła 
lał deszcz.

Wdrapałam się z powrotem na swoje miejsce, 
wnosząc do środka także kilogram lepkiej, czerwo‑
nej gliny, która oblepiła mi nogi i sandały, przycze‑
piła się do spodni i włosów.
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– Are you okay? – zapytał z pewną ostrożnością 
w głosie Chris.

Nie zdążyłam odpowiedzieć, bo w następnej 
sekundzie poprzedzający nas samochód zahuczał 
potężnym silnikiem, i cała kawalkada z ulgą znów 
ruszyła naprzód.
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Rozdział 3

ROZDZIA¸ 3

Koszmarny Êwiat Balkona
By∏a ju˝ g∏´boka noc, gdy dotarliÊmy do celu. O drugiej nad ranem wÊród

ulewnego deszczu zacz´liÊmy rozbijaç obóz. „Zacz´liÊmy” to w∏aÊciwie za du˝o
powiedziane. Samochód stanà∏ na wyznaczonym miejscu na doÊç du˝ej polanie.
Chris zgasi∏ silnik. PopatrzyliÊmy na siebie w milczeniu.

– Trzeba rozbiç obóz – powiedzia∏ ktoÊ.
PokiwaliÊmy g∏owami. W reflektorach by∏o widaç tylko strugi siekàcego desz-

czu. Wewnàtrz samochodu by∏o ciep∏o i sucho. Z g∏´bi d˝ungli dobiega∏o t´skne
szczekanie. Nawet Konikowi, Balkonowi i Romkowi na tylnym siedzeniu nie
chcia∏o si´ rzuciç z tej okazji kilku mi´sistych s∏ów. Po pewnym czasie, gdy sie-
dzieliÊmy bez s∏owa w przyjemnie ciep∏ej ciszy, Chris otworzy∏ drzwi i wyskoczy∏
na zewnàtrz. Uwija∏ si´ w mokrej ciemnoÊci z takà ∏atwoÊcià, jakby by∏ Êrodek
letniego dnia, a nie mroczna, zimna noc w D˝ungli Dinozaurów.

By∏o po trzeciej, gdy po∏o˝y∏am si´ na wàskim, p∏óciennym ∏ó˝ku. Pobudka
o siódmej rano. O ósmej zbiórka na briefingu. O jedenastej sformowa∏a si´ kolum-
na i wyruszyliÊmy, by pó∏ godziny póêniej dowiedzieç si´, ˝e nocna ulewa porwa∏a
kolejny most, rzeka przed nami wystàpi∏a z brzegów i w zwiàzku z tym trzeba szu-
kaç objazdu. Do tego jeszcze dru˝yny poszczególnych krajów zostanà skierowane
na odcinki specjalne, w skrócie OS, które stanowi∏y istot´ ca∏ego rajdu.

Odcinek specjalny to rodzaj szczególnie trudnego toru przeszkód. Za je-
go pokonanie dostaje si´ punkty, na podstawie których wy∏ania si´ ostatecznie
zwyci´zc´.

Ka˝dy samochód rajdowy by∏ przygotowany jak czo∏g: wzmocniony klatkà
ze stalowych rur, obuty w d˝unglowe opony terenowe marki „Krocionóg” i wy-
posa˝ony w dwie wyciàgarki. Sens rajdów terenowych polega na tym, ̋ eby znaleêç
odpowiednio trudny teren, nast´pnie dodatkowo go skomplikowaç, po czym
wpuÊciç tam startujàce dru˝yny z∏o˝one zawsze z dwóch osób: kierowcy i pilo-
ta, których zadaniem jest przedostanie si´ ze startu do mety wraz z samochodem.
Auta wpadajà do rowów, staczajà si´ w przepaÊci, wspinajà na pochy∏e zbocza, po-
konujà rzeki, jadà nocà w ulewie przez zryte ko∏ami b∏oto, zatrzymujàc si´ raz po
raz na zwalonych pniach drzew, do∏ach, pionowych stromiznach i koleinach. Wte-
dy z szoferki wyskakuje pilot, chwyta za koniec stalowej liny nawini´tej na b´ben
i biegnie do najbli˝szego drzewa, ˝eby umocowaç tam lin´, po której samochód
b´dzie móg∏ si´ wciàgnàç z powrotem na sta∏y grunt.
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Koszmarny 
świat Balkona

Była już głęboka noc, gdy dotarliśmy do celu. 
O drugiej nad ranem wśród ulewnego deszczu za‑
częliśmy rozbijać obóz. „Zaczęliśmy” to właściwie 
za dużo powiedziane. Samochód stanął na wyzna‑
czonym miejscu na dość dużej polanie. Chris zga‑
sił silnik. Popatrzyliśmy na siebie w milczeniu.

– Trzeba rozbić obóz – powiedział ktoś.
Pokiwaliśmy głowami. W  reflektorach było 

widać tylko strugi siekącego deszczu. Wewnątrz 
samochodu było ciepło i  sucho. Z  głębi dżungli 
dobiegało tęskne szczekanie. Nawet Konikowi, 
Balkonowi i  Romkowi na  tylnym siedzeniu nie 
chciało się rzucić z tej okazji kilku mięsistych słów. 
Po  pewnym czasie, gdy siedzieliśmy bez słowa 
w przyjemnie ciepłej ciszy, Chris otworzył drzwi 
i  wyskoczył na  zewnątrz. Uwijał się w  mokrej 
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ciemności z  taką łatwością, jakby był środek let‑
niego dnia, a nie mroczna, zimna noc w Dżungli 
Dinozaurów.

Było po trzeciej, gdy położyłam się na wąskim, 
płóciennym łóżku. Pobudka o siódmej rano. O ós‑
mej zbiórka na briefingu. O jedenastej sformowała 
się kolumna i wyruszyliśmy, by pół godziny póź‑
niej dowiedzieć się, że nocna ulewa porwała ko‑
lejny most, rzeka przed nami wystąpiła z brzegów 
i w związku z tym trzeba szukać objazdu. Do tego 
jeszcze drużyny poszczególnych krajów zostaną 
skierowane na  odcinki specjalne, w  skrócie OS, 
które stanowiły istotę całego rajdu.

Odcinek specjalny to rodzaj szczególnie trud‑
nego toru przeszkód. Za jego pokonanie dostaje 
się punkty, na podstawie których wyłania się osta‑
tecznie zwycięzcę.

Każdy samochód rajdowy był przygotowany 
jak czołg: wzmocniony klatką ze  stalowych rur, 
obuty w dżunglowe opony terenowe marki Krocio‑
nóg i wyposażony w dwie wyciągarki. Sens rajdów 
terenowych polega na tym, żeby znaleźć odpowied‑
nio trudny teren, następnie dodatkowo go skom‑
plikować, po czym wpuścić tam startujące drużyny 
złożone zawsze z  dwóch osób: kierowcy i  pilota, 
których zadaniem jest przedostanie się ze  startu 
do mety wraz z samochodem. Auta wpadają do ro‑
wów, staczają się w przepaści, wspinają na pochyłe 
zbocza, pokonują rzeki, jadą nocą w ulewie przez 
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zryte kołami błoto, zatrzymując się raz po  raz 
na  zwalonych pniach drzew, dołach, pionowych 
stromiznach i koleinach. Wtedy z szoferki wyska‑
kuje pilot, chwyta za koniec stalowej liny nawinię‑
tej na bęben i biegnie do najbliższego drzewa, żeby 
umocować tam linę, po  której samochód będzie 
mógł się wciągnąć z powrotem na stały grunt.

Wszystko dzieje się bardzo szybko, bo  naj‑
ważniejszym elementem konkurencji jest czas; im 
szybciej pilot uwinie się z  wyciągarką, tym wię‑
cej punktów dostanie zespół. Kiedy koła chwycą 
znów podłoże, pilot odwiązuje linę i pomaga kie‑
rowcy nawinąć ją z powrotem na bęben, wskaku‑
je do szoferki – mokry, brudny i oblepiony gliną 
– samochód rusza, by kilka metrów dalej zwis‑
nąć z krawędzi urwiska. Pilot wyskakuje, chwyta 
za linę, szuka drzewa, biegnie, nawija, podciągają 
samochód, zwija linę z  powrotem na  bęben wy‑
ciągarki, wsiada, ruszają, wpadają do dziury, pilot 
wyskakuje, chwyta za linę, szuka miejsca, gdzie 
można ją podczepić, krzyczy do kierowcy:

Winch, winch1!…
Podciągają samochód, który kilkanaście me‑

trów dalej wpada w  inną pułapkę i  cała zabawa 
powtarza się od  początku. Silnik rzęzi, wokół 
unoszą się błękitne chmury spalin, każdy kolejny 

1  Winch, winch! (ang.) – cza sow nik utwo rzo ny od sło wa winch 
– wy cią gar ka; prze tłu ma czyć go moż na ja ko „cią gnij za po‑
mo cą wy cią gar ki”.
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samochód coraz bardziej rozrywa kołami ziemię, 
pogłębia błoto i pozostawia po sobie coraz więcej 
hałasu, dymu, dziur i poszarpanych roślin.

Nie tylko mnie zresztą wydało się to osobliwym 
zajęciem. Balkon, Konik i Romek zostali zaprosze‑
ni na rajd przez polską ekipę – Agnieszkę i Marka 
Janaszkiewiczów. Balkon miał robić zdjęcia, Konik 
obserwować i opisać, a Romek był mechanikiem.

Po trzech dniach wiedzieliśmy już mniej wię‑
cej, kto jest kim i  jak zapatruje się na  zaistniałe 
okoliczności. Konik wyróżniał się stoickim spo‑
kojem i  bez przerwy skręcał cienkie papierosy 
z bibułki i tytoniu. Lubił dobrze zjeść i unikał wy‑
siłku. Romek ciężko pracował przy samochodzie 
i denerwował się, kiedy nasi zawodnicy zbyt długo 
nie wracali. Agnieszka i Marek startowali w rajdzie 
i chcieli wygrać, więc nie oszczędzali ani auta, ani 
siebie. Natomiast Balkon szybko odkrył, że świat 
azjatyckiej puszczy równikowej jest całkowicie 
sprzeczny z jego naturą. Był bowiem człowiekiem 
o określonych wymaganiach i stałych przyzwycza‑
jeniach. Krótko mówiąc: świat Balkona zamienił 
się w nieustający koszmar, o czym bez przerwy nas 
informował, przy czym w jego głosie można było 
odczytać towarzyszące mu poczucie beznadziei – 
tragiczna była pogoda, jedzenie, dżungla i błoto, 
potworne były czające się dookoła pijawki, tygrysy, 
małpy i inne niebezpieczeństwa, beznadziejni byli 
ludzie uczestniczący w rajdzie.
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On sam przygotował się doskonale: miał zielo‑
ne spodnie z amerykańskiej armii, zielone koszul‑
ki z  krótkim rękawem, buty z  cholewką do  pół 
łydki i włosy zaplecione w długie dredy, które no‑
sił w skarpecie w kolorach dżunglowych. Codzien‑
nie rano zakładał na siebie skomplikowaną uprząż 
składającą się z szelek, pasów i sprzączek, do któ‑
rych miał przyczepione ważne elementy ekwi‑
punku, takie jak śrubokręt, latarka, kilka metrów 
sznurka, manierka, przybornik do jedzenia, zapa‑
sowe baterie i inne, tylko jemu znane niezbędniki, 
dzięki którym miałby szansę przeżyć w  dziewi‑
czej puszczy. Nie ma co ukrywać – Balkon wyglą‑
dał jak komandos. Tym trudniej było znieść jego 
wieczne narzekanie i marudzenie na każdy moż‑
liwy temat. Miałam już wcześniej doświadcze‑
nia z  ludźmi, którzy po  raz pierwszy wybrali się 
do dżungli z samopoczuciem Indiany Jonesa, któ‑
re stopniowo zamieniało się w zdumienie, strach 
i łzy. Balkon jednak przebił wszystkich.

O dwunastej w południe staliśmy w konwo‑
ju na wąskim, dżunglowym trakcie. Po obu stro‑
nach znowu szalały paprocie, a  z  nieba lały się 
na nas strumienie zimnej wody. Padało bez prze‑
rwy od kilku dni. Po wieczornej ulewie deszcz za‑
mienił się w równomierne opady, które szemrały 
wokół przez całą noc. Rano znowu się rozpędziły, 
z trudem zwinęliśmy obozowisko, pakując mokre 
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kanadyjki2 w  mokre pokrowce i  umieszczając je 
na  mokrym dachu pod mokrą płachtą plastiko‑
wą. Potem znów na  zmianę padało, lało, padało 
i lało, aż wreszcie deszcz zaczął walić tak wściekle, 
że Balkon powiedział:

– Morwa, nigdy w życiu za wuja nie widzia‑
łem, żeby deszcz tak zamigdalał.

Odpowiedziało mu milczenie.
– Zdechniemy tutaj.
Konik filozoficznie dmuchnął dymem z pa‑ 

pierosa.
– I  nikt nigdy nie odnajdzie mojego cia‑

ła – ciągnął z  ponurym przekonaniem Balkon. 
– …A nawet jeśli znajdzie – dodał po chwili za‑
stanowienia – to mnie nie rozpozna, bo będę cały 
spuchnięty od wody. Obrzmiały i sinoczerwony.

Romek i Konik spojrzeli na niego z zaintere ‑ 
sowaniem.

– Widziałem kiedyś topielca – potwierdził 
Balkon grobowym głosem. – Martwe ciało wcią‑
ga w siebie wilgoć, wszystkie tkanki napełniają się 
wodą i puchną, czasem nawet nie można rozpo‑
znać, czy topielec był mężczyzną, czy kobietą.

Wszyscy zaczęli sobie nagle wyobrażać spuch‑
niętych nieboszczyków. Konik zbladł, a Romek za‑
cisnął palce na oparciu siedzenia.

2  Ka na dyj ka – skła da ne łóż ko po lo we z alu mi nio wych ru rek 
i wą skie go pa sa ma te ria łu.
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– Nie jesteś z cukru, Balkon – odezwałam się, 
żeby odwrócić ich uwagę od katastroficznych wi‑
zji. – Deszcz ci nie zaszkodzi.

– Jasne – odrzekł z cmentarną miną. – Do cza‑
su. Człowiek nie jest w  stanie długo wytrzymać 
w  takich warunkach. Organizm odmówi posłu‑
szeństwa. Ale wtedy będzie już za późno, bo stąd 
nie ma odwrotu.

– Balkon, daj spokój – roześmiałam się. – Nie 
dzieje się nic złego. Żyjesz, rozmawiasz, możesz 
chodzić…

– Ty to nazywasz życiem?! – zapytał z goryczą. 
– To jest morwa wegetacja w tej cholernej dżungli.

– To przygoda – powiedziałam. – Zrobisz faj‑
ne zdjęcia…

– Aparat nie wytrzyma tyle wilgoci w powie‑
trzu. W  każdej chwili może się zepsuć. I  wtedy 
morwa…

Nagle urwał i wielkimi oczami spojrzał za ma‑
skę samochodu, gdzie stała jakaś postać w jaskra‑
wo seledynowej kurtce z kapturem.

– Hello – powiedziała postać. – How are you?
– Fine – odpowiedziałam z ulgą.
Człowiek w kurtce podał mi torebkę z suszo‑

nymi paskami mango.
Poczęstowałam chłopaków. Odniosłam wra‑

żenie, że im bardziej staram się pokazać sytuację 
z  jasnej strony, tym mroczniej widzi ją Balkon, 
a  razem z  nim także Konik i  Romek. Jeżeli nie 
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poprawi im się nastrój, wyprawa rzeczywiście 
może się okazać koszmarem.

– Thank you – powiedziałam, oddając mu toreb‑
kę i próbując przez strugi ulewy dojrzeć jego twarz 
w kapturze. Mokre włosy lepiły mu się do czoła.

Pomachał mi ręką, odwrócił i  odszedł dalej 
w  deszcz. Nie wzbudził moich podejrzeń, bo  co 
można robić, kiedy konwój stoi przez kilka godzin 
w szalejącej ulewie?

– Kto to jest? – zapytał Balkon.
– Jakiś Chińczyk.
– Czego chciał?
Wzruszyłam ramionami. Czego może chcieć 

przemoknięty do nitki Chińczyk z torebką suszo‑
nych mango? Odwróciłam się, żeby znów na nie‑
go spojrzeć i podskoczyłam ze strachu. Tuż przede 
mną na deszczu stał Chris, nasz kierowca.

– Zostajemy tu na noc – powiedział.
Z tylnego siedzenia dobiegło mnie kilka morw 

wypuszczonych spomiędzy zaciśniętych zębów. 
Balkon nabierał przekonania, że zginiemy jeszcze 
tej samej nocy.

– Zapytaj go, morwa, jaką szansę na przeżycie 
ma człowiek w tej hebanowej dżungli.

Ale Chris znikł. Zostały po nim tylko krople 
deszczu spływające po szybie.
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Rozdział 4

Balkon idzie na wojnę

Kolumna ruszyła, żeby znaleźć miejsce na obo‑
zowisko. Z gęstych paproci wyjechaliśmy znowu 
na  pofałdowaną, rudą ziemię, która w  nieustają‑
cej ulewie zamieniała się w grząskie błoto. Droga 
coraz bardziej zaczynała przypominać rzekę. Po‑
ruszaliśmy się naprzód powoli, mijając tych szczęś‑
ciarzy, którym udało się już zawłaszczyć fragment 
gliniastego pobocza. Wyskakiwali z samochodów, 
ślizgając się jak po lodzie i usiłując utrzymać rów‑
nowagę, wyciągali z bagażników wilgotny sprzęt 
i zaczynali budować schronienie na najbliższą noc.

Architektura obozowiska była prosta: wystar‑
czyło umieścić plastikową płachtę poziomo w pew‑
nej odległości nad ziemią, tak żeby mogła pełnić 
funkcję dachu. W  praktyce było to  zadanie bar‑
dzo trudne do wykonania, ponieważ drzewa rosły 
w puszczy zbyt gęsto, a na gliniastej drodze zbyt 

nadziej´ i poprawi nastrój, tym bardziej, ̋ e Balkon zaczyna∏ w∏aÊnie uÊwiadamiaç
Konikowi i Romkowi ogrom zagro˝eƒ, jakie czyhajà na nas nocà. Poprosi∏am go
o zapalenie ognia na kuchence gazowej.

Bez wahania si´gnà∏ do jednej ze swoich stu kieszeni komandoskich spodni
i zastyg∏ w bezruchu. Pod warstwà czerwonego b∏ota zastygajàcego mu na twa-
rzy widzia∏am, ˝e zblad∏.

– Zgubi∏eÊ zapalniczk´? – domyÊli∏am si´, i ˝eby uniknàç potoku narzekaƒ,
doda∏am szybko: – Nie martw si´, nie zabraknie nam ognia.

Ale Balkon uparcie milcza∏ z zaciÊni´tymi ustami. Nie przepowiedzia∏ nam
koƒca Êwiata, nie ostrzeg∏, ˝e umrzemy z g∏odu i ch∏odu i ˝e to by∏a ostatnia za-
palniczka Êwiata. Milcza∏ z oczami wlepionymi w ziemi´. By∏o to tak niezwyk∏e,
˝e po raz pierwszy w jego obecnoÊci poczu∏am niepokój.

– Balkon? – zapyta∏am ostro˝nie. – Co si´ sta∏o?
– Morwa umieram – powiedzia∏ bez ogródek.
– Ale co ci si´ sta∏o? – zapyta∏am jak najbardziej wspó∏czujàcym g∏osem, pró-

bujàc ukryç uÊmiech.
Konik i Romek poderwali si´ od swoich baga˝y. Powietrze zg´stnia∏o od dro-

biowego testosteronu, bo ze strachu obaj dostali g´siej skórki. Tymczasem Balkon
nagle oklap∏, tak jakby wypuszczono z niego powietrze. Zwiesi∏ ramiona i g∏ow´,
dredy opad∏y mu na twarz.

– Wykrwawi´ si´ na Êmierç – szepnà∏ i zwis∏ jeszcze bardziej.
– Balkon! – wrzasn´li jednoczeÊnie Konik i Romek.
Zerwali si´ na równe nogi, pe∏ni wspó∏czucia i ch´ci pomocy, a przy tym prze-

ra˝eni do g∏´bi, od czego w∏osy tak sztywno stan´∏y im d´ba, ̋ e mimowolnie zacz´∏am
si´ rozglàdaç za prawdziwkami, które lubià rosnàç w d´bowych zagajnikach.

Z mojego doÊwiadczenia wynika∏o, ˝e jeÊli ktoÊ ma dosyç si∏y, ˝eby poinfor-
mowaç zebranych o tym, ˝e umiera, to istnieje znaczna szansa na to, ˝e prze˝yje.
Jednak komandos Balkon w∏aÊnie zamilk∏.

– Balkon, co ci jest?! – krzyknà∏ Romek, a z wyrazu jego twarzy wywniosko-
wa∏am, ̋ e jest gotów do natychmiastowej reanimacji metodà usta-usta. Pozwoli∏am
sobie nawet na migawk´ tej sceny w wyobraêni: mechanik samochodowy o uro-
dzie Hulka Hogana wpity ustami w twarz komandosa z dredami.

Balkon wyda∏ z siebie dêwi´k przypominajàcy j´k i westchnienie. Pochylili-
Êmy si´ nad jego kieszenià. Zapad∏o krótkie, przepastne milczenie, które natychmiast
wykorzysta∏ deszcz i zaczà∏ z ca∏ej si∏y waliç o plastikowy dach.

Nogawka spodni Balkona by∏a dziwnie ciemna. W pó∏mroku obozowiska
trudno by∏o w pierwszej chwili zorientowaç si´ od czego pochodzi ten kolor.

Krew – szepnà∏ Balkon. – Pe∏no krwi.
Kto ci to zrobi∏?!… – zawo∏a∏ Konik.
– To nie krew – powiedzia∏am stanowczo i wyciàgn´∏am r´k´, ˝eby go do-

tknàç. – Zobacz!
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rzadko, żeby móc przyczepić do  nich dach. Raj‑
dowcy stosowali więc różne techniki – od wbijania 
w błoto pali i belek, poprzez konstrukcje namioto‑
podobne, aż po genialne rozwiązanie, jakim było 
rozpięcie dachu między dwoma samochodami. 
Niestety, zawsze co  najmniej dwie ekipy lądowa‑
ły z  brzegu, będąc zmuszone do  szukania nowa‑
torskich rozwiązań, dzięki którym udałoby im się 
przyczepić zewnętrzną stronę ciężkiej, mokrej 
płachty plastikowej do płaskiego, śliskiego błota.

Tamtego dnia każda drużyna była zdana 
na  siebie. Na  wąskim, pochyłym poboczu z  tru‑
dem dawało się znaleźć miejsce dla jednego auta. 
Wszystkie w miarę równe płaszczyzny zostały już 
dawno zajęte przez samochody z  czoła konwo‑
ju. Pozostały nam śliskie pagórki i zbocza dołów 
o nachyleniu 30 stopni. Dziesiątki kół rozgniotły 
gliniastą drogę, tworząc głębokie koleiny i  rowy. 
Buty zapadały się w niewidoczne pułapki i ślizga‑
ły się po błocie, stając się ciężkie od oblepiającej 
wszystko czerwonej, mokrej gliny.

Kiedy skończyliśmy wznosić nasze skrom‑
ne obozowisko, wyglądaliśmy jak mieszkańcy 
hiszpańskiego Buñol po  pomidorowej bitwie3. 

3  Buñol – miasto w prowincji Walencja w Hiszpanii, gdzie co 
roku we wrześniu organizuje się wielką bitwę na pomido‑
ry. Tradycję rozpoczął w 1944 r. doktor Paco Ganes Sanchez, 
który z nudów usiłował trafić pomidorem do trąbki przecho‑
dzącego trębacza. Ostatnio podczas bitwy na ulicach miasta 
zużyto 130 ton świeżych pomidorów.
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Padający bez przerwy deszcz wcale nie poprawiał 
sytuacji, bo nie był w stanie zmyć z nas czerwone‑
go błota, a jedynie je rozmazywał.

Zrzuciłam z siebie rudą (niegdyś zieloną) kurt‑
kę i rude (wcześniej czarne) buty. Zostałam w ru‑
dej (poprzednio białej) koszulce i  czym prędzej 
zabrałam się za gotowanie obiadu. Miałam nadzie‑
ję, że gorący posiłek wszystkim przywróci nadzieję 
i poprawi nastrój, tym bardziej że Balkon zaczynał 
właśnie uświadamiać Konikowi i Romkowi ogrom 
zagrożeń, jakie czyhają na nas nocą. Poprosiłam go 
o zapalenie ognia na kuchence gazowej.

Bez wahania sięgnął do  jednej ze  swoich stu 
kieszeni komandoskich spodni i zastygł w bezru‑
chu. Pod warstwą czerwonego błota zastygającego 
mu na twarzy widziałam, że zbladł.

– Zgubiłeś zapalniczkę? – domyśliłam się, 
i żeby uniknąć potoku narzekań, dodałam szybko: 
– Nie martw się, nie zabraknie nam ognia.

Ale Balkon uparcie milczał z zaciśniętymi us‑
tami. Nie przepowiedział nam końca świata, nie 
ostrzegł, że umrzemy z głodu i chłodu i że to była 
ostatnia zapalniczka świata. Milczał z oczami wle‑
pionymi w ziemię. Było to  tak niezwykłe, że po 
raz pierwszy w jego obecności poczułam niepokój.

– Balkon? – zapytałam ostrożnie. – Co się stało?
– Morwa umieram – powiedział bez ogródek.
– Ale co ci się stało? – zapytałam jak najbardziej 

współczującym głosem, próbując ukryć uśmiech.


