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Jest taki zak¹tek Boliwii, wciniêty miêdzy Rio Beni i Peru, a od po³udnia
podparty stokami niebotycznych Andów, gdzie zielony bezmiar pierwotnej
d¿ungli przeciêty jest tylko wstêg¹ kawowej wody, zwanej Rio Madidi, któr¹
przyjmuje, gdzie w po³owie swojego biegu, jej starsza siostra Rio Beni.
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yæ mo¿e te same ary zbudzi³y mnie o wicie,
byæ mo¿e ten sam tapir przeprawia siê w³anie przez rzekê i na pewno te same olbrzymy d¿ungli powoli, jakby niechêtnie, ukazuj¹
swe kszta³ty w podnosz¹cej siê porannej
mgle... Madidi wita mnie i zaprasza jak przed dwoma
laty, tym razem jednak jestem gotowy to zaproszenie
przyj¹æ.

Piek³o czy raj?
Po peruwiañskiej stronie obszar równie niezwyk³y
ró¿norodnoci¹ i bogactwem tego wszystkiego, co
mo¿e zaoferowaæ amazoñska d¿ungla, chroniony jest
w obrêbie granicz¹cego z Boliwi¹ Zona Reservada de
Tambopata-Candamo i  dalej na zachód  Nacional
Parque del Manu. Najwiêksze jego dziwy, zamkniête
w granicach rezerwatu cis³ego, pilnowane s¹ przez
stra¿ników tego zielonego raju. Tu, w Boliwii, po
wschodniej stronie Rio Heath, ca³e dorzecze Madidi
wraz z Madidi Parque Nacional stoi jeszcze ci¹gle
otworem dla wszystkich. Nie znaczy to, ¿e obszar ten
nie ma swych w³asnych stra¿ników  jego tajemnic
strze¿e d¿ungla: g¹szcz pn¹czy uzbrojonych w kolce,
jadowite wê¿e, niezliczone zastêpy maravi, zdradzieckie mokrad³a i  byæ mo¿e  ci¹gle nieodkryte plemiê
Indian. To w³anie nad górnym Madidi ma ¿yæ dzikie
plemiê bezlitosnych kobiet wojowniczek lub  wed³ug
innej legendy  bia³ych Indian. Plemiê to wycofa³o

Pod patronatem
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nauczyciel z Kwidzyna,
dwa lata temu opisa³
w P swoj¹ wyprawê
kajakow¹ po Rio Beni.
W tym roku tam
powróci³, by p³yn¹æ
przez boliwijsk¹
d¿unglê ladem
tajemnic rzeki Madidi.
Za pomoc w przygotowaniu wyprawy
autor dziêkuje firmie WAYLAND
oraz W£ADZOM MIASTA KWIDZYNA
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U ujcia Madidi do Beni stojê jak u wrót, nie znam jeszcze tylko odpowiedzi,
czy doprowadz¹ mnie one do raju, czy do piek³a...
siê ponoæ w niedostêpne obszary d¿ungli i unika
kontaktu z cywilizacj¹.
To tak¿e tutaj lub za Rio Heath po peruwiañskiej
stronie od wieków ma siê ukrywaæ Paititi, czyli El
Dorado  legendarne miasto z³otem op³ywaj¹ce,
w trakcie poszukiwañ którego tak wielu ludzi straci³o
¿ycie. To miêdzy innymi tutaj na pocz¹tku dwudziestego wieku poszukiwa³ go cz³owiek legenda Ameryki Po³udniowej  pu³kownik Perry Harrison Fawcett.
To wreszcie tutaj ca³kiem niedawno, w roku 1998,
w poszukiwaniu Paititi i owego tajemniczego plemienia zagin¹³ norweski biolog i etnograf Lars Hafsjkold.
Niektórzy wierz¹, ¿e odnalaz³ to plemiê i ¿yje uwiêziony w dzikich ostêpach.
Jazmin Caballero Garcia, biolog i specjalista od spraw
Madidi, twierdzi, ¿e nad górnym Madidi wielokrotnie
napotykano lady Indian prowadz¹cych wêdrowny
tryb ¿ycia.
Tajemnic jest wiêcej. Po odkryciu w tym regionie
na prze³omie lat 20042005 nowego gatunku ma³py

i zarejestrowaniu kszta³tów niezidentyfikowanego
zwierzêcia przez kamery rozmieszczone na terenie
parku uruchamiane sensorem ruchu opowieci kr¹¿¹ce wród Indian o ma³poludzie znad Madidi nie spotykaj¹ siê ju¿ z ironicznym umiechem s³uchaj¹cych.
U ujcia tej w³anie Madidi do Beni stojê jak u wrót,
nie znam jeszcze tylko odpowiedzi, czy doprowadz¹
mnie one do raju, czy do piek³a.

Tam, gdzie s¹ jeszcze ludzie
W po³udnie, kilka kilometrów od ujcia Madidi do
Beni, robi siê zimno i ³apie mnie solidna burza. Nie
pozostaje nic innego, jak odwróciæ kajak do góry dnem
i czekaæ w strugach ulewnego deszczu na chwilê przerwy, w której rozbijê namiot na okopanym w tym czasie miejscu. Dr¿¹c z zimna  chcê oszczêdziæ jedyny
gruby polar, jestem wiadkiem wspania³ego spektaklu.
Wyblak³e kolory tropikalnego dnia nabieraj¹ ¿ycia.
Niebo przyjmuje barwê g³êbokiego b³êkitu i nisko

pochyla siê nad wszystkimi mo¿liwymi odcieniami
zieleni ociekaj¹cej wod¹ d¿ungli. Nagle spomiêdzy
chmur wygl¹da s³oñce. Z³ociste promienie rozszczepione na kroplach deszczu tworz¹ przepiêkn¹ têczê.
W tym samym momencie nad d¿ungl¹ przelatuje stado ró¿owych warzêch. Có¿ za widok  a aparat schowany tak g³êboko! Warzêchy chowaj¹ siê za zakrêtem rzeki, a têcza znika tak szybko, jak siê pojawi³a.
To jedno z trzech ujêæ na tej wyprawie, których bêdê
¿a³owa³ do koñca ¿ycia.
By dotrzeæ do Madidi w dziewiêæ dni, zamiast wymarzonego jednodniowego odpoczynku i trzech pe³nych gor¹cych posi³ków przez pierwszy dzieñ nad t¹
rzek¹ g³odujê. Pada do wieczora i nie udaje mi siê
rozpaliæ ogniska  a przecie¿ wszystkie podstawowe
produkty muszê gotowaæ. Czujê siê os³abiony. Na Beni,
by traciæ jak najmniej czasu, czêsto jada³em tylko raz
dziennie. Przep³ywanie codziennie ponad piêædziesiêciu kilometrów zabiera sporo czasu i si³. Potem
brakuje ich na zdobycie drewna, rozpalenie ogniska,
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Terror maravi

Nastêpnego dnia d³ugo walczê o ogieñ. Gdy wreszcie ¿ó³te jêzyki ognia bior¹ górê nad k³êbami dymu,
czujê siê zwyciêzc¹.
przefiltrowanie wody... To sk³ania do rezygnacji z posi³ku, pomimo wiadomoci pope³niania b³êdu.
Nastêpnego dnia d³ugo walczê o ogieñ. Muszê
wsi¹æ do kajaka i w rytmie marsza, który gra mój ¿o³¹dek, p³yn¹æ wzd³u¿ brzegu w poszukiwaniu drzewa
nadaj¹cego siê na ognisko. Gdy wreszcie ¿ó³te jêzyki
ognia bior¹ górê nad k³êbami dymu, czujê siê zwyciêzc¹. Ucztujê d³ugo. Wyp³ywam dopiero w po³udnie przy ci¹gle zachmurzonym niebie i ch³odzie
zadziwiaj¹co przenikliwym jak na tropiki. P³ynie mi
siê dobrze  Madidi jeszcze nie odkry³a swoich kart.
Dolne Madidi to Madidi cywilizowane. Na odcinku stu kilometrów od ujcia ulokowanych jest nad
rzek¹ kilka wiosek, zwanych tutaj comunidad. Czwarta z kolei na trzydziestym pi¹tym kilometrze jest
La Esperanza, która choæ najwiêksza nad Madidi, jest
w³aciwie niewidoczna z rzeki. Na szczêcie przy
g³ównej przystani najczêciej jest przycumowanych
kilka ³odzi i z regu³y kto siê krz¹ta. St¹d do wioski
jest tylko piêæ minut dobrego marszu dobrze widoczn¹ cie¿k¹.
Tu dobrze znali Larsa Hafsjkolda. St¹d te¿ wyruszy³a jedna z poszukuj¹cych go grup. Rozmawiam o wydarzeniach sprzed siedmiu lat z uczestnikiem poszu-
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kiwañ  Fridem Louis¹. Ma zdjêcie rodziców Larsa,
na którym pokazuj¹ du¿¹ fotografiê poszukiwanego
syna. Takie wydarzenia, opowiadane wieczorami przy
nik³ym wietle kaganka, potêguj¹ ich wiarê w prawdziwoæ legend i przekazów.
Lars, wracaj¹c z jednej ze swoich samotnych, kilkumiesiêcznych eskapad nad górne Madidi, zatrzyma³ siê w La Esperanzie. Mia³ tam ponoæ dotrzeæ skrajnie wyczerpany, w podartych ubraniach, z diamentem w d³oni i silnym postanowieniem powrotu na boliwijsko-peruwiañskie pogranicze tak szybko, jak to
mo¿liwe. Mia³ te¿ wspominaæ co, choæ niechêtnie
i niewyranie, o swoim spotkaniu z Indianami. To by³a
jego ostatnia wyprawa, z której powróci³.
Opowieci o nieznanym plemieniu Indian wcale nie
wydaj¹ siê takie niewiarygodne. Jeszcze w pierwszych
dziesiêcioleciach dwudziestego wieku grupa etniczna Indian  Toromonów, zamieszkuj¹cych g³ównie na
pó³noc od Madidi, by³a bezlitonie przeladowana.
Istnieje przewiadczenie, ¿e na wskutek tych przeladowañ pewna ich czêæ oddzieli³a siê i odesz³a na
ma³o poznane tereny górnego Madidi, unikaj¹c od
tamtej pory kontaktu z cywilizacj¹ i tworz¹c now¹
wspólnotê plemienn¹.

po Brabo, gdzie ¿yje Mateo ze swoja rodzin¹. Powiniene go odwiedziæ. Dalej jest ju¿ tylko d¿ungla.
Od pierwszego kilometra na Madidi s³yszê o tym
tajemniczym Amerykaninie, który dwa lata temu wraz
z ¿on¹ i dziewiêciorgiem dzieci osiedli³ siê nad t¹ rzek¹
dalej ni¿ ktokolwiek inny.

Ju¿ przed La Esperanz¹ Madidi daje mi siê poznaæ
z tej gorszej strony. Nurt na niektórych odcinkach
znacznie przypiesza  z³a to dla mnie nowina. Robi
siê te¿ ponownie gor¹co i poznajê córy piek³a  krwio¿ercze meszki, zwane przez miejscowych maravi, które bêd¹ odt¹d moim najwiêkszym wrogiem. S¹ aktyw- Oaza czystych serc
ne od wschodu do zachodu s³oñca, nie daj¹c chwili
wytchnienia i tylko silny wiatr lub bardzo zimny dzieñ
Na sto dwudziestym trzecim kilometrze rzeki, miesprawia, ¿e znikaj¹. W duszny i upalny dzieñ, kiedy rzonym od jej ujcia, ku wierzcho³kowi stromej,
nawet le¿¹c, cz³owiek siê poci odziany od stóp do glinianej skarpy prowadz¹ drewniane schody. Dalej
czubka g³owy w ubranie przesi¹kniête potem, mozol- cie¿ka wiedzie przez pampê do ma³ego gospodarnie walczê z pr¹dem i z
stwa: drewniany dom potêsknot¹ patrzê na wodê
kryty liæmi palmy, zagrowokó³ mnie. Z têsknot¹,
da i szopa dla zwierz¹t
bo wykapaæ siê, znaczy
domowych, studnia. W
rozebraæ  a na to decyprogu wita mnie m³oda
dujê siê tylko w chwilach
kobieta z dzieckiem na
desperacji.
rêku. Ubrana jest w d³ug¹,
Niedaleko La Esperanzy
prost¹ spódnicê, charakle¿y comunidad Ojaki.
terystyczn¹ bluzkê, bosa,
Jego chat, usadowionych
z chust¹ na g³owie  czy¿na wysokiej skarpie, nie
bym trafi³ pod dach amisposób nie zauwa¿yæ naszów? W Boliwii jest ich
wet oczyma pe³nymi grytrochê, tworz¹ spo³eczz¹cego potu. Do brzegu
noæ w okolicach Santa
przycumowany jest stateCruz. Mieszkaj¹ te¿
czek. Kiwaj¹ do mnie,
w Boliwii prawi pod¹¿awiêc dobijam do niego,
j¹cy cie¿k¹ Chrystusa.
demonstruj¹c ostatkiem
S¹ oni przeciwni jakiejsi³, jakim twardzielem jekolwiek przynale¿noci,
stem ja, gringo, samotnie
widz¹ w tych podzia³ach
p³yn¹cy porodku Amadzie³o szatana. Ich jedyzonii.
nymi przewodnikami s¹
To handlarz, który p³ywa
Chrystus i Biblia. MieszTu dobrze znali Larsa Hafsjkolda. Frid Louisa ma
miêdzy dolnym Madidi
kaj¹ wokó³ Rurenabaque,
zdjêcie rodziców Larsa, na którym pokazuj¹ du¿¹
a Riberalt¹ i Rurenabaque.
Ixiamas i  jak siê okazafotografiê poszukiwanego syna.
U pana Monroya zasiê³o  w Campo Brabo.
gam informacji o dop³yMateo:  Tu mogê wywie Madidi  Rio Undumo. Tak jak w La Esperanzie, chowaæ dzieci w czystoci ducha z dala od przesi¹kniêon równie¿ twierdzi, ¿e rzeka ta po trzech dniach p³y- tej z³em cywilizacji.
niêcia w górê staje siê no navigable. Ponoæ ginie
Rozmawiamy te¿ o tajemnicach Madidi: zaginionym
w d¿ungli p³ytka i poroniêta traw¹.  Nikt tam dalej plemieniu Indian, ma³poludzie i olbrzymich zwierzênie p³ywa  mówi.  To jest niemo¿liwe.  To dziwne tach przypominaj¹cych dinozaury z lagun pampy na
 mylê sobie, poniewa¿ jej ród³a s¹ daleko w Andach. wschód od Beni.  Ja sama widzia³am pewnego razu
 Powy¿ej Ojaki na Madidi s¹ jeszcze tylko dwie du¿¹ czarn¹ ma³pê. Mia³a wysokoæ doros³ego cz³oma³e osady  senior Monroy powraca do tematu Ma- wieka i nigdy przedtem i potem jej nie spotka³am.
didi.  Ostatnim sta³ym punktem osadniczym jest Cam- Wycina³am z bratem cie¿kê w d¿ungli, gdy nagle
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mi za zakrêtem rzeki, widzê ci¹gle, jak krêc¹ g³owami w gecie niedowierzania
i powtarzaj¹: Solito? Zostawiwszy za sob¹ Campo Brabo, muszê siê liczyæ z tym,
¿e przez mniej wiêcej trzy tygodnie nie spotkam ¿ywej duszy. Prawdê mówi¹c,
na to liczê...
W czasie pory deszczowej nad rodkowym i górnym Madidi mo¿na spotkaæ
sp³awiaj¹cych drzewo drwali  to g³ówne bogactwo, które siê tu pozyskuje. W porze suchej, kiedy poziom wody znacznie spada, dzia³alnoæ ta zamiera. Ponad
trzysta kilometrów rzeki to dziewicza d¿ungla. Przez dwadziecia trzy dni spotykam tylko dwie ³odzie p³yn¹ce w dó³ rzeki. Nadbrze¿ne ³achy s¹ natomiast pe³ne
ladów, a z otaczaj¹cej d¿ungli dochodz¹ odg³osy wszelkich mo¿liwych zwierz¹t
Amazonii.

Zapach przygody
W ostêpach amazoñskiej selwy ¿yj¹ dwa gatunki pekari: obro¿ne i bia³obrode
 w Boliwii zwane tropero. Te drugie, wiêksze i groniejsze, przemierzaj¹ d¿unglê
w olbrzymich stadach. Poza chrz¹kaniem, podobnym do naszych dzików, wydaj¹
bardzo charakterystyczne metaliczne dwiêki, powstaj¹ce przy uderzaniu górnych

Rio Madidi

spomiêdzy ga³êzi wy³oni³a siê ona  opowiada Twila.  Spojrza³a na nas z góry, nasze spojrzenia siê spotka³y i poczu³am przejmuj¹cy dreszcz na ca³ym ciele.
Po chwili wolno siê odwróci³a i zniknê³a w zielonym
g¹szczu. Ona tam jest!  Jak¿e tu nie wierzyæ tym prawdomównym i g³êboko wierz¹cym ludziom?
Niedzielne niadanie: ryba z ry¿em i sa³atka z ³agodnej odmiany lacoto to w wiêkszoci dzie³o szecioletniego syna Mateo. To on z³owi³ poprzedniego dnia
ogromn¹ rybê i z pomoc¹ siostry przywlók³ j¹ do
domu, wyczyci³ i przygotowa³ do upieczenia. Tak, tu
szecioletnie dziecko zdolne jest wykarmiæ rodzinê!

Teraz  na bezludzie
Kiedy wyp³ywam z Campo Brabo, Nicholsów odwiedza akurat indiañska rodzina z Cabinas. Mateo
mówi im o moich planach dotarcia w górê rzeki poza
granice parku; s¹ wyranie zaskoczeni. Kiedy znikaj¹
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5Na odcinku stu
kilometrów od ujcia
ulokowanych jest
nad rzek¹ kilka
wiosek, zwanych
tutaj comunidad.
3Rozmawiamy
o zaginionym plemieniu
Indian, ma³poludzie
i olbrzymich zwierzêtach
przypominaj¹cych
dinozaury z lagun pampy
na wschód od Beni.
Jak¿e tu nie wierzyæ
tym prawdomównym
i g³êboko wierz¹cym
ludziom?

Mapy bardzo dowolnie pokazuj¹ bieg Madidi i jej dop³ywów,
ró¿ni¹ siê te¿ co do ulokowanych nad ni¹ osad. Te, które
mo¿na kupiæ w Europie i Ameryce Pó³nocnej, dalece odbiegaj¹
od rzeczywistoci. O ile jeszcze
bieg Madidi w bardzo ogólnym zarysie przypomina to, co spotykamy
na miejscu, to dop³ywy s¹ zupe³n¹ abstrakcj¹. W miejscu, gdzie na mapach jest
zaznaczony jeden z dwóch g³ównych prawobrze¿nych dop³ywów Madidi, w terenie nie ma niczego. Z drugiej strony, prawie stu kikudziesiêciu kilometrów w górê rzeki, gdzie do Madidi
naprawdê dochodzi du¿y dop³yw, nic nie ma z kolei na mapach.
Najwiarygodniejszymi mapami s¹ te, które mo¿na kupiæ w Wojskowym
Instytucie Geografii w La Paz. Instytut ten jednak nie dysponuje jeszcze
mapami topograficznymi rodkowej i górnej Madidi, ani tym bardziej mapami jej dop³ywów.
Jeszcze gorzej przedstawia siê sprawa z punktami osadniczymi. Taka
osada jak Alto Madidi rozrzucona jest na mapach o sto piêædziesi¹t kilometrów. Santa Ana de Madidi nie istnieje  przynajmniej tam, gdzie zosta³a zaznaczona na mapach, a mieszkañcy Madidi niczego o niej nie
wiedz¹. Tak wiêc, wbrew temu co pokazuj¹ mapy, powy¿ej Campo Brabo
usytuowanego na sto dwudziestym trzecim kilometrze rzeki po pasma górskie Andów nie ma ju¿ ¿adnego punktu osadniczego.
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k³ów o dolne, choæ bowiem nale¿¹ do nadrodziny winiopodobnych, nie maj¹ górnych k³ów wygiêtych do
góry na kszta³t szabli, ale skierowane w dó³ jak u drapie¿ników i u¿ywaj¹ ich tak jak drapie¿niki. Inn¹ dziwn¹
i charakterystyczn¹ cech¹ pekari jest umieszczony na
grzbiecie gruczo³, produkuj¹cy bardzo silny zapach.
Pomimo maravi staram siê p³yn¹æ cicho i nas³uchiwaæ. Ju¿ trzeciego dnia od Campo Brawo udaje mi siê
je zlokalizowaæ po raz pierwszy, jednak najbli¿sze spotkanie nastêpuje po piêtnastu dniach samotnego wios³owania. Z chmur¹ maravi wokó³ wspinam siê na pionow¹ skarpê, gdzie s³yszê pekari. Zag³êbiam siê w gêst¹
d¿unglê, ci¹gle zerkaj¹c na kompas, by nie zostaæ tu
na zawsze i staram siê podejæ stado jak najbli¿ej.
W pewnym momencie... s³yszê je dooko³a siebie!
D¿ungla przesycona jest ich odorem, jestem w rodku
stada, maj¹c do najbli¿szych osobników dziesiêæ, piêtnacie metrów. Czujê, ¿e sytuacja robi siê niebezpieczna i decydujê siê wycofaæ.
Z du¿ych zwierz¹t naj³atwiej nad Madidi zobaczyæ
kapibary. Te najwiêksze gryzonie wiata wyprowadzaj¹
nad rzekê na poranne i wieczorne spacery swoje liczne potomstwo  raz doliczy³em siê a¿ dziewiêciu maluchów. Innym razem, tu¿ przed zachodem s³oñca,
zauwa¿y³em siedz¹c¹ nad rzek¹ ma³¹ rodzinkê.
Rodzice na zewn¹trz i dwa maleñstwa w rodku.

W wodzie co jaki czas potê¿ne zamieszanie
 kto walczy o ¿ycie, kto o po¿ywienie.
Gdy dostrzegam
w oddali ¿ó³to-czarne
cêtki na tle zielonej trawy,
serce zaczyna mi waliæ
jak m³ot. Robiê pierwsze
zdjêcie i podp³ywam
do brzegu. On te¿ mn¹
zainteresowany, zaczyna
iæ w moim kierunku.
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Brzeg by³ p³aski i widaæ by³o kulê zachodz¹cego s³oñca. Wygl¹da³y jak rodzina Muminków. Chcia³em je
min¹æ i zrobiæ zdjêcie w kontrze na tle zachodz¹cego
s³oñca. Wytrzyma³y d³ugo. Pogna³y w g¹szcz dopiero
wtedy, gdy by³em na ich wysokoci  to drugi kadr,
którego bardzo ¿a³ujê.
Noc¹ z ró¿nych stron d¿ungli dobiegaj¹ mnie charakterystyczne gwizdy  to nawo³uj¹ siê tapiry. Maj¹
znakomity wêch i s³uch, ale kiepski wzrok  w sprzy-

jaj¹cych okolicznociach mo¿na je w ci¹gu dnia blisko podejæ  i raz mi siê to uda³o. Czêsto wychodz¹
na brzeg i przep³ywaj¹ na drug¹ stronê rzeki. W ksiê¿ycow¹ noc dwukrotnie widzia³em ich cienie. Miejscowi mówi¹, ¿e mo¿na je ³atwo zwabiæ, naladuj¹c
ich gwizdy. To samo robi jaguar, kiedy na nie poluje.
Nie zdecydowa³em siê na nocne wabienie tapirów,
by nie prowokowaæ jaguarów, które i bez tego dwa
razy odwiedzi³y mój obóz.
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Spotykam siê z el tigre, jak tu nazywaj¹ jaguary, tak¿e w bia³y dzieñ. Gdy dostrzegam w oddali ¿ó³to-czarne cêtki na tle zielonej trawy, serce zaczyna mi waliæ
jak m³ot. Robiê pierwsze zdjêcie i podp³ywam do brzegu. On te¿ mn¹ zainteresowany, zaczyna iæ w moim
kierunku. Dystans powoli siê kurczy. El tigre przypada
do ziemi i zaczyna siê czo³gaæ. Nerwy mi puszczaj¹
i zamieniaj¹c aparat na strzelbê, gronie manifestujê
sw¹ si³ê. Skutkuje  odchodzi, lecz wolno i dumnie
i tylko do krawêdzi traw, sk¹d bacznie mnie obserwuje.
D¿ungla wokó³ têtni ¿yciem. Jest dzika, pe³na zagadek, inna ni¿ ta z dolnego Madidi. Czujê w powietrzu
co specjalnego, co, czego nie czu³em gdzie indziej
i jestem pewien, ¿e to nie tylko podniecenie i wiadomoæ, ¿e mogê st¹d nie wróciæ. Tak jak jej mieszkañcy, wytê¿am wszystkie zmys³y, by w³aciwie odebraæ
sygna³y, które mi przesy³a, by móc w porê zareagowaæ i wyjæ ca³o z opresji  a dzieje siê wokó³ du¿o.
Wysoko w koronach drzew uwijaj¹ siê z niewiarygodn¹ zrêcznoci¹ ma³py wszelkiej maci. S¹ wyjce
rude, najwiêksze ma³py Ameryki Po³udniowej, które
pónym popo³udniem daj¹ wielominutowe koncerty
wycia. Dwiêki te s¹ niesamowite, niepodobne do
wydawanych przez inne ma³py. Czasami podobne s¹
do silnych podmuchów wichru o bardzo zmiennym
natê¿eniu, a czasami wydaje siê  i wtedy dziwne
mrowienie czuje siê na ca³ym ciele, ¿e takie dwiêki
mog¹ pochodziæ tylko od jakiej olbrzymiej bestii schowanej w g¹szczu d¿ungli.
Mistrzami lian i ga³êzi s¹ czepiaki czarne, które
czasem schodz¹ do rzeki, by och³odziæ siê w jej wodach. Kiedy pewnego razu wyp³ywam zza ostrego
zakrêtu, na brzegu zaskakujê dwa osobniki zajête popo³udniowa toalet¹. Odleg³oæ nie wiêksza ni¿ piêtnacie metrów. W popiechu chwytam aparat i, niestety, spocone d³onie nie pozwalaj¹ mi uruchomiæ go
na czas. Po dwóch, trzech sekundach czepiaki znikaj¹ w koronach drzew, b³yskawicznie wspinaj¹c siê
po oko³odziesiêciometrowej lianie. Sekwencja wspania³a, trzeci raz bardzo ¿a³ujê.
Wokó³ rozbrzmiewa piew ptaków. Niektóre daj¹
siê podejæ na niewielkie odleg³oci bez potrzeby kamufla¿u. To raj dla ornitologa. Tu¿ po wschodzie s³oñca
goniê siê codziennie wzd³u¿ rzeki z moim ulubionym
tu ptakiem  rybaczkiem amazoñskim (Chloroceryle
amazona), próbuj¹c jak najlepiej uwieczniæ go na fotografii. W promieniach porannego s³oñca jego upierzenie mieni siê wszystkimi mo¿liwymi odcieniami
zieleni. Zawsze jednak, kiedy przestajê wios³owaæ,
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Wydry olbrzymie, wybudzone
z po³udniowej drzemki, z lekkim
zaniepokojeniem przygl¹da³y siê intruzowi.

o powrocie  to co jest dalej, nêci. Kusi mnie, by zostawiæ kajak i pójæ pieszo. Decyzja musi byæ jednak
inna  powrót. Po siedemnastu dniach i ponad trzystu kilometrach wios³owania w górê rzeki od Campo
Bravo zawracam. Po dwudziestu trzech dniach od
ujcia  codziennego wstawania o pi¹tej, gotowania
strawy na ca³y dzieñ, walki z maravi i z rzek¹, walki
o ogieñ przychodzi czas powrotu do cywilizacji.
Przede mn¹ oko³o dziewiêciuset kilometrów wios³owania z pr¹dem.
Piotr Opacian

atakuj¹ mnie tysi¹ce maravi, wchodz¹ do oczu i do
uszu, uniemo¿liwiaj¹c koncentracjê nad kadrem.
W wodzie co jaki czas potê¿ne zamieszanie  kto
walczy o ¿ycie, kto o po¿ywienie. Si³a wirów i powsta³e fale wiadcz¹ o du¿ym rozmiarze napastników.
Czasem na sekundê spod wody wynurzy siê grzbiet
drapie¿nika, czasem ofiara ratuje siê, wyskakuj¹c nad
powierzchnie wody.

Powrót wbrew sobie
Zostawi³em ju¿ daleko za sob¹ miejsce, gdzie na
mapie widnieje Santa Ana de Madidi. Choæ mówiono
mi, ¿e tam niczego nie ma, ³udzi³em siê okruszkiem
nadziei. Jak¿e przyda³yby siê wie¿e owoce! Od tygodnia jem tylko ry¿ z ma³¹ iloci¹ miêsa. Marzê
o wie¿ym pieczywie, mleku, s³odyczach. Rzeka robi
siê p³ytka, nurt bardzo silny. Trzeba mocno pracowaæ
wios³em, lecz... nie ma w czym. Kilka razy holujê kajak i prawie stajê na p³aszczce rzecznej, cudem unikaj¹c bolesnej rany. Dwa, trzy dni walczê z myl¹

P A T R O N

W nocy têtno puszczy jeszcze przypiesza. Do obozu docieraj¹ zewsz¹d ró¿norodne odg³osy. Czêæ
z nich dobrze ju¿
znam, czêæ jest dla
mnie zagadk¹. Gdy
omiotê latark¹ niedalek¹ krawêd zaroli,
widzê w jej wietle wpatrzon¹ we mnie niejedn¹ parê oczu. Powracaj¹ z pamiêci opowieci o tajemnicach Madidi, spotêgowane
wiadomoci¹, ¿e w promieniu setek kilometrów nikogo tu nie ma. Spotêgowane tym,
¿e od wielu dni nie widzia³em cz³owieka.
Umys³ nurtuje pytanie: Czy gdzie tam
w g¹szczu czai siê co jeszcze nieznanego?

H Pos³uchaj wyjca!

Na www.poznajswiat.com.pl pos³uchaj
nocnego chóru wyjców rudych nagranych
przez Piotra Opaciana w sercu d¿ungli.
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