
Przyznam, że nie tego się spodziewałem. Przede mną zielone piekło. 

Niespotykana nigdzie indziej na świecie gęstwina. Wszystkiego. 

Pnączy, posplatanych gałęzi, wielkich konarów, ciernistych łodyg. 

Zbity w nieprzejednaną ścianę świat dziewiczej selwy…





Dopiero teraz widzę, co tu się właściwie odbywa. Nas naprawdę 

zalewa! Woda, niczym z wielkiej rury ustawionej dokładnie nad 

naszą łodzią, wlewa się centralnie na pokład. Burzowe urwanie 

chmury! Jest noc. Ciemna i groźna. Ciarki przechodzą mi przez plecy. 

Wszystkie te anakondy, kajmany i inne… Dotychczas niegroźne, 

bo za burtą… A teraz… Nieee! Czas się ocknąć! I jeszcze szybciej 

machać wiadrem. Niech ta łódź wreszcie przestanie się zanurzać!





Wreszcie rozumiem, o co w tym wszystkim chodzi. 

Ta kraina naprawdę potrafi  zahipnotyzować. 

Fascynuje. Bo jest inna. Nęci nieznanym. 

Kusi grozą – taką niczym z horroru. 

Ale i bujnością – taką niczym z rajskiego ogrodu.







Przybój rzeki. Plusk. Jakiś chrzęst. Kajman? Nie wiem.  
Nie wolno mi się w tej chwili odwracać. Ćwierkanie ptaków ponad 

głowami. Niezidentyfikowany szum. To już wszystko nieważne.  
Potworna duchota. Upał. Wilgoć. Stróżka potu wędruje po skroni,  

by po chwili znów spłynąć mi do oka. Nie mija kilka sekund, kiedy czuję, 
jak zaczyna piec od soli. W tej chwili nie mogę już sobie pomóc.  

Jakikolwiek ruch ręką będzie oznaczał dla mnie koniec.
Stoimy wraz z Kubą do naga rozebrani przed czterema żołnierzami 

w samym sercu dżungli. Bezbronni i skazani na ich łaskę bądź niełaskę. 
„Sam tego chciałeś. Doigrałeś się...” – mówię w duchu.  

„To już chyba koniec...”. Dwudziestokilkuletni mundurowi  
któryś już raz przeładowują broń wycelowaną w nasze genitalia.

– I po coście się tu pchali? Odważni gringos się znaleźli! 
– mamrocze z pogardą dowódca patrolu, zapalając papierosa.

 

24 listopada 2011 roku. Za plecami powoli znika ostatnia z nadgra-
nicznych miejscowości Amazonas: Puerto Ayacucho. Ostatnia, do któ-
rej prowadzi jakakolwiek droga. W skrzynce mailowej jeszcze świeżo co 

1  Gringo, l. mn. gringos (hiszp.) – cudzoziemiec, cudzoziemcy.

‰
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wypisana krótka wiadomość: „Udało się! Mamy je! Po tygodniu starań 
i oczekiwania mamy pozwolenia od wenezuelskiej armii na eksplora-
cję dziewiczego Amazonas! Przez najbliższe dwa tygodnie nie będzie 
z nami kontaktu. Jutro wypływamy w górę Orinoko. Proszę Was, Kochani, 
o modlitwę. Boję się, ale to silniejsze od mnie... Wybaczcie. Będę uważał. 
Obiecuję”.

Tak rozpoczęła się trwająca kilkanaście dni ekspedycja w nieznane. 
W białą plamę amazońskiej mapy zielonego piekła. Jest nas dwóch. Kuba 
i ja. Obaj wyposażeni wyłącznie w absolutną niepewność. Z głowami 
przesiąkniętymi paraliżującym strachem. Ze stekiem najgorszych myśli. 
Łącznie z tą najstraszliwszą z możliwych. Czy kiedykolwiek stamtąd 
wrócimy?

A zaczęło się dość niewinnie... I to już naprawdę kawał czasu temu...

 Trach! Potężny grzmot!
…
…
…
Po chwili kolejny grzmot.
…
…
…
Tu-dum! Trzask! 
Świetlista strzała pioruna na chwilkę rozświetla okoliczny parking 

i stojące tam samochody. Jest już dawno po zmroku. Za oknem leje jak 
z cebra. Pogoda, że psa z kulawą nogą byś nie wygonił. Szum rozhulanego 
wiatru. No tak... Późna jesień. W polskiej wersji. Do pokoju co pewien 
czas wpadają przez uchylony lufcik kolejne powiewy wściekłej aury. 
Zasłony momentalnie unoszą się, tworząc coś na kształt groźnego ducha, 
który zdaje się szykować do ataku na lokatora swymi nieco przybrudzo-
nymi falbankowymi mackami. Mimo to w dziecięcym pokoiku zdaje się 
panować niewysłowiony spokój. Jedynym źródłem światła jest samotna 
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świeca. Po ilości spływającego po niej wosku można przypuszczać, że pali 
się już przynajmniej od godziny. Jasnożółty płomyk tańczy z kolejnymi 
podmuchami wiatru. Jakby prowokował. Wyzywał na pojedynek. Drażnił 
się. Niczym suseł, który widząc nadlatującego orła, co i rusz chowa się 
do norki, by po chwili znów wyściubić nosek. Zabawne. Ogień prawie że 
gaśnie, by po chwili znów „powstać” i zaświecić pięknym płomieniem. 
By przyświecić pochylonej nad dziecięcym łóżeczkiem kobiecie. Sku-
pionej na ledwie widocznych literkach książki. Zdaje się, że kończącej 
właśnie cowieczorną lekturę. Cichutko – by nie zbudzić zaczynającego 
już pochrapywać malca – zamyka książkę. Świeca na moment rzuca blask 
na okładkę lektury. A na niej fruwający bohater na tle wyśnionej wyspy 
otoczonej pióropuszem chmur. Piotruś Pan.

– Mamo... – chłopiec wcale jeszcze nie śpi, choć nadal trze oczka. – 
A ta Nibylandia to naprawdę istnieje?

– Oczywiście, że istnieje, kochanie.
– Mamo...
– Tak, synku... – szepcze usypiająco.
– A jak do niej trafić?
– Widzisz... Musiałbyś zapytać Piotrusia Pana. Tylko on wie.
– Aha... – taka odpowiedź zupełnie malcowi wystarcza. Na ten czas, 

okres dziecięcej fantazji i nieskomplikowanych relacji, jest czymś zupeł-
nie akceptowalnym. Logicznym i jasnym.

Chłopiec rośnie. Mija kolejny rok. I kolejny. I jeszcze jeden. A tajem-
nicza kraina coraz to częściej gości w jego wyobrażeniach, w jego snach. 
Rozmyśla o niej podczas zabaw z rówieśnikami w piaskownicy. Pod-
czas jazdy swoim trzykołowym rowerkiem po podwórku. I gdy wraz 
z młodszym bratem misternie buduje poduszkowy domek w dziecięcym 
pokoju. A sam Piotruś Pan? Ten jest jakby w tle wszystkiego. „Kiedyś 
przyjdzie – tłumaczy sobie maluch – i na pewno pokaże drogę. Mama 
przecież powiedziała”. Niezauważalnie Piotruś Pan staje się jednym 
z najbardziej oczekiwanych gości w domu. Wyczekiwanym każdego 
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kolejnego wieczora. Zwłaszcza wówczas, gdy chłopiec zostaje w pokoju 
sam i wpatruje się przez okno w piękny, napuchnięty pełnią księżyc. „To 
może dziś?”

Tak chyba rodzą się Marzenia. Te przez wielkie „M”. Te dziecięce: 
najbardziej prawdziwe i szczere. Tak też kształtuje się sumienie doro-
słego człowieka. Poprzez głęboko skrywane tęsknoty. Prawdziwą pasję. 
Poprzez ciągłe wyczekiwanie wizyty upragnionego gościa. Piotruś Pan 
z czasem przestaje być Piotrusiem Panem, a okazuje się być Aniołem 
Stróżem. Już nie tyle bajkową postacią, co wręcz namacalnym Duchem. 
Bytem zupełnie realnym. Nie tyle bohaterem, na którego trzeba ciągle 
czekać, ale prawdziwym Towarzyszem dnia. Okazuje się, że jest już od 
dawna. O poranku, podczas obiadu, zabawy, nauki, pracy, wreszcie: pod-
czas zasypiania. Wspaniały Przyjaciel, który pomaga zdziałać w życiu 
fantastyczne rzeczy. Ktoś, kto nieustannie ciągnie nas w górę. Każdego 
dnia. Po każdym upadku. „Bylebyś nie został”. „Bylebyś znów wstał i szedł 
dalej” – zdaje się szeptać. „Nibylandia tuż-tuż...” Dla większości z nas.

Mijają kolejne lata. Okres szkoły. I jeden ze zwykłych, najzwyklejszych 
dni. Takich, jakich w życiu dwunastolatka zdaje się być bez liku. Lekcja 
geografii. Brudna, przepocona sala lekcyjna na warszawskiej Ochocie.

– Proszę pani...
– Tak, Stefanku? Słucham cię.
– A czy na świecie są jeszcze miejsca, gdzie nie było człowieka?
– Wiesz... Raczej nie... – na twarzy nauczycielki nie widać jednak 

zupełnej pewności i wiary w to, co sama przed chwilą powiedziała.
– A ja myślę, że na pewno są. Zobaczy pani. Sam je znajdę! – ogłasza 

dumnie uczeń tuż po dzwonku zwiastującym przerwę.

I znów mija kilka lat. Może nawet kilkanaście. Niezauważalnie. 
Niczym błysk. Świat wchodzi z hukiem w XXI wiek. A nasz zupełnie już 
dorosły chłopiec jedzie pociągiem relacji Kraków – Warszawa. Scenka 
nieco jak z filmu kryminalnego. Dwóch gości siedzących w przedziale 
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dla niepalących i rozmawiających półszeptem, coby nie przeszkadzać 
współtowarzyszom podróży. Tych i tak nie ma za wielu. Dwóch zaledwie. 
Jeden bawi się grą na swoim iPadzie. Drugi zaś drzemie, opierając głowę 
z rozchylonymi ustami o okno od strony korytarza. Przez moment była 
szansa na trzeciego, ale ten zaraz po wejściu i chwili wahania zabrał swoje 
manatki i... zawrócił poszukać innego przedziału. Coś mu się musiało nie 
spodobać. Zostaje zatem tylko tych dwóch. Zupełnie nie przeszkadzają-
cych owym gościom przy oknie w toczeniu dalszej dyskusji.

– Panie Wojtku, ale tak szczerze. Między nami. Mam jakiekolwiek 
szanse, by tam wpłynąć?

– (westchnienie) …Nie bardzo.
– No, nie... Zupełnie żadnych? Przyznam, że nie bardzo chce mi się 

wierzyć.
– Panie Stefanie, ja pana szanuję. Za pasję, za plan, za pomysł… Ale 

nie będę owijał w bawełnę: będzie panu cholernie ciężko.
– A pana wpuścili?
– Odkąd jest Chávez – nie. Od kilkunastu lat, z tego co mi wiadomo, 

nikogo nie wpuścili.
– I naprawdę nie ma żadnych nadziei?
– Widzi pan...
W tym momencie otwierają się drzwi przedziału.
– Dobry wieczór. Kontrola biletów – oznajmia uprzejmie konduktor, 

by po chwili krzyknąć donośnie: – O! Pan Cejrowski! I pan tutaj?! To się 
porobiło... – po wymienieniu kilku grzecznościowych laurek z uśmie-
chem dodaje – Aha, bym zapomniał. Bilecik jeszcze muszę sprawdzić...

Po chwili znów możemy kontynuować rozmowę.
– Bo widzi pan... – nawiązuje do urwanego w połowie wątku pan Woj-

ciech – Jechałem tam kręcić. Miałem przygotowany odpowiedni budżet, 
ludzi, wszystko. I pan sobie wyobrazi: nikt mnie nie chciał wpuścić. Ba! 
Nikt nawet nie potrafił pomóc mi w zorganizowaniu czegokolwiek. Choć 
oferowałem dużo. Nikt nie chciał. Nikt... Wszyscy się bali.

– Ale czego?
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– Pan pojedzie, to pan sam zobaczy.
– …1

– Ale niech pan próbuje! Panie Stefanie! Czym tu się martwić? Pró-
bować trzeba! Szczerze życzę powodzenia. Naprawdę – kończy, wlewając 
w moje serce szczyptę otuchy2.

Co tu wiele ukrywać – entuzjazm do planowanego wyjazdu mocno 
przygasa. Po takiej rozmowie nie może być inaczej. O co chodzi? 
O wyprawę do południowego stanu Wenezueli: Amazonas. Regionu, 
do którego od kilkunastu już lat wojskowo-socjalistyczny reżim Hugo 
Cháveza nie wpuszcza żadnych obcych. Prawo wstępu mają wyłącznie 
miejscowi Indianie. Turystom od lat skutecznie blokuje się dostęp. A ten 
z racji braku jakichkolwiek dróg, kolei itp. możliwy jest wyłącznie drogą 
wodną. Indiańską łodzią w górę Orinoko. Ordynarnie i prosto. Bez zbęd-
nych kombinacji. Rzeką wprost do gardła nieprzejednanej dżungli3. Do 
tajemniczego królestwa Indian, skalnych gór stołowych tepuis, królestwa 
anakondy. Do wyśnionej Nibylandii.

1 
2  To jednak ciągle mało. Maaałooo! Nic zaledwie. Wpierw mnie straszy, a potem „życzy powodzenia”. 

Powinszować! „Szczypta otuchy”, też mi… W obecnej sytuacji potrzebowałbym nie szczypty, 
a raczej garści. Ba! Taczki, cysterny naładowanej po brzegi otuchą. Wówczas może by pomogło. 
A tak? A tak jest bryndza. Ot co!

3  Za takie sformułowanie zaraz dostałbym w łeb od moich Szanownych Profesorów z Wydziału 
Geografi i. Już tłumaczę, w czym rzecz. Słowo „dżungla” w słownikach geografów i botaników 
odnosi się tylko i wyłącznie do obszarów Azji Północno-Wschodniej. Niestety, tylko w przyto-
czonych słownikach. Prawda jest taka, że sformułowanie to na tyle daleko odbiegło już od swego 
pierwotnego znaczenia, że dziś trudno znaleźć kogokolwiek, kto słysząc „dżungla”, nie wyobrażałby 
sobie przede wszystkim lasów Puszczy Amazońskiej. Prawidłowo nazywanych selwą. Na potrzeby 
tej książki ośmielę się zatem przychylić do większości zwykłych śmiertelników i używać bardziej 
rozpowszechnionej frazy. Powinno być „selwa”. Będzie „dżungla”. Trudno. Panów Profesorów 
bardzo pięknie przepraszam i błagam o wybaczenie.



Wenezuela
Ląd nazwany przez Ameriga Vespucciego Małą Wenecją. Skąd Wenecja w da-

lekim latynoskim świecie? Odpowiedź jest dość trywialna. Jedną z pierwszych 
rzeczy, jakie zobaczył odkrywca, dobijając do północnego wybrzeża Ameryki 
Łacińskiej, były domy miejscowej ludności – wzniesione na palach chaty przy-
wodziły mu na myśl kręte kanały słynnego włoskiego miasta. A zatem Mała 
Wenecja, pomyślał…

Dziś ta Mała Wenecja to trzydziesty trzeci pod względem powierzchni kraj 
świata. Państwo kojarzone z zielonymi lasami, piaszczystym wybrzeżem, jezio-
rem Maracaibo, Cordillera de Mérida i najwyższym na świecie wodospadem. 
No i, rzecz jasna, z ropą naftową.

Tak… Można by rzec, że Wenezuela ma niemal wszystko. Na północy rajski 
archipelag wysepek Los Roques. Z  białym piaskiem, seledynową wodą i  ła-
godnym szelfem. Na południu zaś zielone piekło. Najrzadziej zaludniony stan 
wenezuelskiej ziemi (zajmujący około 20% powierzchni całego kraju). Ciemny 
las deszczowy poprzecinany niczym sito dopływami Orinoko. Na zachodzie 
góry. I to nie małe, bo sięgające niemal 5 tysięcy metrów nad poziomem mo-
rza. Ośnieżone, postrzępione, groźne. Jak choćby pasmo Cordillera de Mérida 
– fenomen w  rodzinie górskich pasm świata. Kulminacja jakby wynurza się 
z ciemnej toni jeziora Maracaibo na północno-zachodnim wybrzeżu Wenezueli, 
by na długości 70 kilometrów wznieść się na wysokość 4981 m n.p.m.(!). 5 ty-
sięcy metrów przewyższenia na długości 70 kilometrów! Łatwo policzyć. To 9% 
średniego nachylenia! W górach rzecz rzadko spotykana… Cordillera de Mérida. 
Zupełnie wyizolowana od reszty najdłuższego południowoamerykańskiego 
pasma górskiego. Północna twarz Andów. Najprawdopodobniej właśnie to 
pasmo było jednym z pierwszych, jakie na nieznanym kontynencie zobaczyli 
nowo przybywający tutaj konkwistadorzy.

Na wschodzie zaś słynny park Canaima. Z najwyższymi tepuis (wenezuelskimi 
górami stołowymi*). Region, w którym ponoć najdłużej żyły dinozaury. Miejsce, 
w którym zagubiony pilot rozbitego samolotu odnalazł przypadkiem najwyższy 
na świecie wodospad: Salto Angel.

To oczywiście nie wszystko. Bo Wenezuela to także słynna delta Orinoko, 
którą możemy eksplorować usadowieni w tradycyjnych łodziach Indian Warao. 
To trawiaste Los Llanos z gigantycznymi równinami – królestwem wenezuelskich 
kowbojów, llaneros. To koralowe wysepki parku Morrocoy. To jaskinia nocnego 
ptaka – Guacharo. To wylegujący się plażowicze najbardziej turystycznego 
kurortu Magdalena. To… OK, starczy! 

Wiemy jedno. Wenezuela to raj. Dodam nieśmiało, że raj upadły. Dlaczego? 
Spokojnie. Wszystko w swoim czasie…

*  O tych cudakach jeszcze będzie nie raz…



Nocne Caracas.  Miasto strachu.   Miasto śmierci .  Według raportu Seguridad Justicia Paz drugie, 
po honduraskim San Pedro, z najniebezpieczniejszych miast świata




