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PRZEDMOWA

Ominęła Państwa pierwsza część Tomkowych przygód? 
Rzekłbym „niech Państwo żałują”, ale w  literaturze 

postęp nie jest tak szybki, więc pierwszy tom nie jest jeszcze 
zabytkiem dostępnym w antykwariatach. Na dobrą sprawę to 
właśnie jednak tom drugi pozostaje w 100% wierny nazwie wy-
prawy widniejącej na grzbietach książek z tej serii. Poprzednia 
część opisuje raczej, w jakich bólach owo przedsięwzięcie się 
rodziło; jako dziecko planowane, lecz odkładane; jak niekiedy 
zamierała nadzieja na jakiekolwiek potomstwo; aż w końcu – 
jak tytułowe dziecko przyszło na świat wbrew planom. Proszę 
dobrze zrozumieć: od początku było chciane. Czekało na nie 
wdzięczne imię. Wielu rodziców jednak wie, jak to jest, gdy 
spodziewamy się chłopca, a pojawia się dziewczynka. Trudno 
mianować ją „Markiem”, więc warto mieć na zapleczu jakieś 
równie piękne, lecz bardziej adekwatne imię. Tak było i z wy-
prawą Tomasza: „tak, może być, ale później. Teraz staramy się 
o coś innego. Nie, trzeba to przerwać. Dobrze, kontynuujmy. 
Co? Nie da się? No to robimy tamto”.

Tak właśnie, choć bardzo enigmatycznie, można by streścić 
Drogę na Północ. Streszczenia są jednak dobre dla licealistów, 
którzy – poniekąd zrozumiale – nie pałają entuzjazmem do ka-
nonu szkolnych lektur. To, co zaskakujące; co piękne; co dające 
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przecież odruch bezwarunkowy. Tomasz nie chce się zatem 
cywilizować – zmierza nadal do Saamów, od których pragnie 
nauczyć się tego, co nam uleciało. Swoją drogą… cóż za ironia 
losu, nieprawdaż? Kilkaset lat temu pewien żeglarz, na którym 
wzorowana jest postać Robinsona Crusoe*, uczył tubylca i prze-
konywał go do cywilizacji; w którą więc stronę skręciliśmy, że 
pewne ważne wartości w sposób bardziej wyrazisty odnajdziemy 
dziś raczej na peryferiach świata, a nie u siebie? To pytanie 
otwarte – sam domyślam się odpowiedzi, a w świetle mojego 
przypuszczenia pragnienie Tomasza jest dla mnie zrozumiałe. 
Trzeba zaś dodać, że to jego niezmienne pragnienie egzystowa-
nia poza religią zachcianek imitujących potrzeby – a w zamian 
prowadzenia surowego, samowystarczalnego, ale i wdzięcznego 
żywota nomady**, trapera*** – rozpaliło się jeszcze bardziej.

Norbert Paprocki
Chrzypsko Wielkie, w sierpniu 2022 roku.

* Robinson Crusoe (w polskich przekładach również: Robinson 
Cruzoe, ew. Robinson Kruzoe) – główny bohater powieści przygo-
dowych Przypadki Robinsona Crusoe oraz Dalsze przygody Robinsona 
Crusoe angielskiego pisarza Daniela Defoe.

** Nomadowie – inaczej koczownicy, ludzie prowadzący koczow-
niczy tryb życia, niemający stałego miejsca zamieszkania.

*** Traper – myśliwy, który za pomocą pułapek (ang. trap) 
poluje na zwierzęta futerkowe (lisy, norki, gronostaje itp.). Okre-
ślenie to dotyczy zazwyczaj myśliwych z Ameryki Północnej (USA, 
Kanada), chociaż ludzi trudniących się traperstwem spotkać moż-
na w innych rejonach świata (np. na Syberii). Francuscy traperzy 
w Ameryce Północnej nosili miano coureur de bois (goniec leśny). Na 
zachodzie Stanów Zjednoczonych traperów nazywano często moun-
tain man (ludźmi gór). Terminem traper nazywa się niekiedy ludzi 
wędrują-cych w odległe miejsca w dziczy, z dala od cywilizacji.

do myślenia; co mrożące krew nie tylko w żyłach; co zabawne – 
tego nie da się streścić. A nawet jeśli się da, wówczas cała przy-
goda staje się encyklopedycznym wpisem, a w nim najbardziej 
bujna wyobraźnia nie zyskuje żadnej pożywki. Zachęcam więc 
do prześledzenia, jak wyprawa SámiiLand Expedition raczkowa-
ła. Jak niesfornie stawiała pierwsze kroki. Jak Tomasz zarywał 
noce, choć nie w celu przewijania bobasa. Jeśli jednak zechcą 
Państwo zacząć od niniejszego tomu, wypada mi wspomnieć, iż 
ostatnio zakończyło się na ważnym kroku do celu, zaś jest nim 
nadal dotarcie do Saamów*, rdzennych ludów północy. Po przy-
byciu na oficjalny punkt startowy wyprawy Tomasz zbudował 
obóz bazowy na wyspie nad trzecim co do wielkości jeziorze 
w Europie – szwedzkim jeziorze Vänern. Przeżył w nim – ra-
zem ze swym psiakiem, Nanookiem – pełen przekrój chwil (od 
trwogi, poprzez zachwyt, aż po sporą irytację) oraz nakreślił, 
co należy udoskonalić, by wyprawa się powiodła. Następnie 
powrócił na moment do cywilizacji i zdecydował, że świat może 
ujrzeć jego nowe dziecko. Cywilizacja znów okazała się jednak 
krótkim przystankiem. Tomasz najwyraźniej woli męczyć się 
z myszami, deszczami i burzami; z ryzykiem zaatakowania 
przez wilki, niedźwiedzie; ze wszystkim, co krzyżuje plany, 
ale co wynika wprost z natury… natury. Trudno traktować 
podobnie niektóre zachowania ludzi, bo choć w naszej naturze 
tkwi skłonność do różnych bezeceństw, to nie jest to jeszcze 

* Saamowie, właśc. Saami – lud zamieszkujący głównie Laponię 
– krainę historyczno-geograficzną w Europie Północnej obejmują-
cą północne krańce Norwegii, Finlandii, Rosji (Płw. Kolski) oraz 
Szwecji. Historycznie nazywani Lapończykami, które to miano jest 
obecnie uważane przez niektóre społeczności saamskie za obraźliwe. 
Saamowie są potomkami pierwotnych mieszkańców Skandynawii.
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Cóż, minął okrągły rok, odkąd pokonałem Szwedzkiego 
Olbrzyma. Dziś, składając tom poświęcony tej przygo-

dzie, czytam z lekką nostalgią swoje zapiski i obrabiam foto-
grafie; obrazy, które są dla mnie jak wehikuł do tamtego czasu. 
Po chwili wejrzenia zamieniają się wręcz w taśmy filmowe, 
z turkotem wyświetlane przez stary projektor wewnątrz mojego 
umysłu. To chwile spędzone nad jakże pamiętnym jeziorem 
Vänern – nieposkromione, budzące respekt fale i tęgie wiatry, 
ale też pełna gama ekstremalnych warunków, które przemawiają 
do całego jestestwa. Pamiętam, że wtedy po prostu chciałem 
wreszcie przepłynąć to jezioro, tak strasznie mnie ono nużyło... 
A dziś – o ironio – chciałbym choć na chwilę tam wrócić, aby 
raz jeszcze ujrzeć nieopisanie bajeczne zachody słońca; przy-
prawiające o zawrót głowy, niedające się zmierzyć przez wzrok 
przestrzenie; surową naturę przytłaczającą swym zagadkowym 
i potężnym charakterem, a także krajobrazy – krajobrazy wyjęte 
niekiedy jakby z innej planety.

Ale z rozrzewnieniem wspominam o jeszcze jednej rzeczy – 
tej stricte wewnętrznej, bowiem nadmienione jezioro, które jesz-
cze trochę i załapałoby się na miano tytułowego, jest doskonałym 
rzeźbiarzem ludzkiego charakteru. Lecz wiem, że powrót tam 
jest niemożliwy; historia została zamknięta we wspomnieniach 
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Lecz czuję i uważam, że na szczególne podziękowania za-
służyli moja Mama, mój Tata oraz Paweł Talarek z firmy Goal 
Zero Polska – za rozbudowę naszego warsztatu o elektrownie 
solarną. Biorąc pod uwagę mój system pracy – czyli wydawania 
w trybie self-publishing* w trasie – bez Waszego konkretnego 
wsparcia, ten tom (jak i zapewne każdy kolejny) nie ujrzałby 
światła dziennego i oczu czytelników. Dziękuję!

Tomasz Paterski
Lisjön, we wrześniu 2022 roku.

* Samopublikowanie (ang. self-publishing) – zjawisko publikowa-
nia nakładem własnym autora, różnego rodzaju wydawnictw (książka, 
broszura, płyta kompaktowa itp.).

i ich wyzwalaczach – zaklęta w obraz i słowo – my musimy 
wędrować, posuwać się dalej i dalej, doceniając jeszcze bardziej 
to wszystko, co wkrótce znów stanie się „tylko” wspomnieniem 
i znajdzie ujście w kolejnych opowieściach.

Pragnę więc z całego serca podziękować firmom, które wspar-
ły ten etap naszej wędrówki: Wild Willy, This-1, Militaria, 
Mr.Preppers, Juchcik, Becla, JDC24, Laplander, Goal Zero 
Polska, El Rey Zäune oraz Aero Mind. Nie sposób zapomnieć 
o ogromnej pomocy otrzymanej od Szałaśny Fotografia, za któ-
rą jestem ogromnie wdzięczny. Dziękuję również za wsparcie 
medialne magazynom National Geographic Traveler, Kontynenty, 
Zew Północy, Magazynowi Kajakowemu WIOSŁO oraz Radiu 
Nowy Świat. Dziękuję także najbliższym – bratu, tacie, mamie, 
dziadkowi oraz przyjacielowi Radziowi; oni wszyscy włożyli 
(i nadal wkładają) ogromnie pomocny wkład w moje przedsię-
wzięcie. Podczas naszej włóczęgi pomogli nam również Piotr 
Zohar, Jarmila Szałaśny, Rafał Szałaśny, Paweł Kesaj i Adrian 
Fitzner – Wam wszystkim dziękuję raz jeszcze!

W imieniu całego naszego zespołu składam też serdeczne 
wyrazy wdzięczności osobom, które przyczyniły się do powsta-
nia niniejszego tomu, a te osoby to: Elżbieta Paterska, Andrzej 
Paterski, Paweł Talarek, Norbert Paprocki, (...)

Oczywiście nie sposób pominąć Patronów, którzy wspie-
rają nas we włóczędze, i którym dziękuję tak samo gorąco: 
Paweł Kozań, Mirosław Pudełko, Wiktor Szymański, Renata 
Bartkowiak, Jacek Solakiewicz, Magdalena Pawelska-Grala, 
Jarosław Jankowski, Kacper Paszel, Parys Paikert, Rafał Bobrowski, 
Jarosław Mikulski, Rafał Szałaśny, Norbert Rutkowski, Wojciech 
Żychiewicz – bez Was byłoby ciężko!

XII XIII



15

ROZDZIAŁ I 
„Ranna Wydra i przebiegły Jaguar”

– Może zaszkodziła ci jakaś potrawa? – zapytał Bernard.
Dzikus skinął głową.

– Owszem, jadłem cywilizację.*

Pytałem sam siebie: czy ten mój płomień wewnętrznej prze-
miany, który nieomalże wypchnął mnie z „nowoczesności”, 

nie spalił przy okazji czegoś cennego? Gdziekolwiek jednak biegły 
moje myśli, znajdowały odpowiedź przeczącą. Wracając wspo-
mnieniami do dni na wyspie, widziałem cały wachlarz doświad-
czeń, spośród których te nieprzyjemne i irytujące zawsze mnie 
czegoś uczyły. Tymczasem kolejny przystanek w cywilizowanym 
świecie okazał się być powtórką z tej samej dennej rozrywki. 
Dlaczego na ludziach nie można polegać? Przecież i ja nie jestem 
święty, ale czy zwyczajne dotrzymywanie umów i liczenie się 
z drugim człowiekiem to aż tak wysoko ustawiona poprzeczka? 
Takie właśnie refleksje kotłowały się w mojej głowie, aż w końcu 
22 kwietnia 2021 roku opuściłem dobrze się zapowiadający, lecz 
ostatecznie pechowy Göteborg, tym samym kończąc przygodę 
z całą cywilizacją. Dość prędko dotarliśmy do obozu bazowego, 
który powstał, jak już być może wiesz, na jednej z bezludnych 

* Aldous Huxley – Brave New World, Londyn 1932.
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wysp nad jeziorem Vänern. Stał nienaruszony; zapasy cierpliwie 
i grzecznie czekały na nasz powrót, co ogromnie mnie ucieszyło. 
„Dobra robota” – mamrotałem pod nosem pełen satysfakcji, acz-
kolwiek obóz nadal milczał. Aby ożywić to miejsce, prędko się 
rozgościliśmy i spędziliśmy w nim następne cztery dni, adaptując 
się do warunków terenowych oraz dochodząc do siebie po kilku 
miesiącach pobytu w hałaśliwym mieście.

Niestety, zła passa, niczym urok rzucony przez czarnoksięż-
nika, nie powiedziała ostatniego słowa – w pewnym momencie 
straciliśmy łącze internetowe, co pokrzyżowało nam plany do-
szczętnie. Zamiast bowiem wkroczyć w obozowanie z pełną parą 
i dokończyć przygotowania sprzętowe, musieliśmy przedostać 
się bliżej nie tak dawno pożegnanej cywilizacji, aby rozwią-
zać sieciowy problem. Byliśmy całkowicie odcięci od świata! 
Zaczęło się więc robić nieciekawie, bo chociaż takie odcięcie 
samo w sobie mi pasuje, tydzień bez łączności zrodził niepokój 
wśród najbliższych i frustrację u współpracowników, a prowa-
dzenie oficjalnej relacji z podróży stało się mniej realne, niż 
przejście wielbłąda przez ucho igielne.

Jak na złość, przez sięgające aż po horyzont wody mknęły 
rozwścieczone fale. Z impetem wymierzały kolejne bezlitosne 
ciosy wystającym skałom, by w furii wystrzeliwać ku górze. 
Żywioł był nieposkromiony, lecz nasza cierpliwość – po kilku-
dniowym wyczekiwaniu sprzyjających warunków pogodowych – 
została wynagrodzona. Widząc wreszcie tę zapłatę w spokojnej 
tafli wody, spakowałem w pośpiechu nasz cały dobytek. Oto 
na Wydrze – cedrowym canoe – znalazło się blisko trzysta 
kilogramów ekwipunku i suchych zapasów, które to zostały po 
zimie, a żal było mi wyrzucać. W towarzystwie tych licznych 
bagaży niepewnie opuściliśmy bezpieczny ląd, trzymając się 

jednak zarazem w jego względnym pobliżu – i w ten właśnie 
roztropny sposób skierowaliśmy się bliżej osad ludzkich. Co 
jasne, w poszukiwaniu sklepu lub równie pożytecznej stacji ben-
zynowej, choć nie wykluczałem zakrawającego na cud spotkania 
jakiegoś starego kolegi w tych okolicach.

Nasz dość stresujący rejs nie trwał zbyt długo, bowiem za-
trzymaliśmy się nieopodal pierwszej napotkanej osady o nazwie 
Tådene. Pospiesznie założyłem tam obóz, a nazajutrz udaliśmy 
się zasięgnąć informacji od tubylców – pytałem natomiast, gdzie 
możliwe będzie doładowanie internetowe. U miejscowych czekała 
nas kolejna ścinająca z nóg nowina: w promieniu dwudziestu pię-
ciu kilometrów nie było bowiem ani żadnego sklepu, ani też stacji 

Mapa obrazująca drogę do obozu bazowego
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paliw! Zdruzgotani wróciliśmy do obozu, gdzie rozpędziłem nerwy, 
wyciągnąwszy mapnik, przy którym począłem na chłodno anali-
zować sytuację. „Najdogodniej będzie pójść do miasta Lidköping, 
do tego miejsca mam mapy. Co prawda w dużej skali, ale są… 
Trollhättan odpada, brakuje mi fragmentów map” – zacząłem 
dedukować, po czym rzuciłem do swego przyjaciela i kompana: 
„Jutro wymarsz, Nanook, nie ma się co zastanawiać… kupię ci 
kiełbaskę na miejscu”. Kompan podniósł swój wielki łeb i nastawił 
uszy, jednocześnie rzucając na mnie wymowne spojrzenie. Zaraz 
po tym zabrałem się za przygotowania do drogi. U podnóża po-
tężnych skał spoczęła Wydra, zaś pod nią legł cały nasz ekwipunek, 
a wraz z nim i zapasy. Wszystko to nakryłem liśćmi, gałęziami 
oraz kawałkami mchu, aby nie rzucało się w ciekawskie oczy; 
chciałem po prostu oszczędzić sobie dodatkowego stresu. U mego 
boku zatem – nie licząc Nanooka – pozostały tylko wełniany ple-
cak oraz podstawowe wyposażenie terenowe: to oznaczało naszą 
gotowość na odciążoną, aczkolwiek nielekką wyprawę interiorem*. 
Nielekką choćby z tego względu, że dwudniową.

Kolejnego dnia opuściliśmy miejsce obozowe; pachnący las 
zamienił się najpierw w szutrową drogę, a później w katujący 
stopy i  łapy, rozgrzany do oporu asfalt. „Trzeba coś zrobić, 
żeby to się więcej nie powtórzyło. Może jakieś automatyczne, 
cykliczne doładowania?” – uciekając raz po raz myślami do 
bardziej abstrakcyjnych problemów, próbowałem zagłuszyć te 
bardziej namacalne: ból, skwar i pragnienie. Po całodniowym 
marszu dotarliśmy pod miasto Lidköping. W tamtejszym małym 

* Interior – terytorium położone w głębi kraju, nieznacznie za-
gospodarowane i trudno dostępne wnętrze lądu, z dala od wybrzeża 
morskiego i od ośrodków przemysłowych.

świerkowym lesie powstało wkrótce schronienie z pałatki*, a na 
składanej kuchence wreszcie pojawiła się kolacja. Z ogromnym 
trudem stawialiśmy najmniejsze choćby kroki w obozie, toteż 
wykończeni znojem wędrówki zakończyliśmy urzędowanie, wręcz 
padając na swych posłaniach.

Tuż przed ożywczym świtem spakowałem wszystko do ple-
caka i wkroczyliśmy do pobliskiego miasta. Tam czekała na nas 
pierwsza nagroda za trud i poświęcenie – nagroda dla naszych 
organizmów, bowiem Nanook dostał hot-doga bez sosów (na 
zamówienie), a ja uraczyłem się mocną, czarną kawą. Już chwilę 

* Pałatka – długa i obszerna peleryna wojskowa, gwarantująca 
okrycie całej postaci wraz z plecakiem i bronią osobistą.

Zaplanowany szlak do miasta Lidköping
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po tym przyszedł czas na rozpakowanie prezentu docelowego: 
tak, udało się znów połączyć ze światem za pośrednictwem sieci 
zwanej zwyczajowo Internetem. Wyczerpani, lecz szczęśliwi 
ruszyliśmy wtedy dziarsko w drogę powrotną do miejsca, gdzie 
zostawiliśmy prawie cały nasz dobytek zabezpieczony jedynie 
przyrodniczym kamuflażem. Na horyzoncie zaczęły pojawiać się 
wypiętrzone, złowrogo spoglądające na nas chmury. Na ich wi-
dok zerwał się wiatr, a odpowiedzią temperatury był znaczny jej 
spadek – wtedy zrozumiałem, że taka dynamika relacji żywiołów 
wieszczy załamanie pogody. Narzuciłem więc jeszcze większe 
tempo, by wyprzedzić niebo i jak najszybciej znaleźć się w obozie. 
Z niebywałym trudem stawiałem kroki na ostatnich setkach me-
trów do celu. Każdy krok, każdy ruch przyprawiał mnie o dawkę 
przeszywającego bólu – niemniej w przeciwieństwie do pogody 
nie załamywałem się, lecz kiedy tylko dotarliśmy, czym prędzej 
zacząłem zakładać proste obozowisko, aby przeczekać noc i złapać 
chwilę oddechu.

Delikatnie zregenerowany, nazajutrz – pośród wielkich głazów, 
spomiędzy których przeciskały się i pięły ku górze dojrzałe olchy 
– znalazłem kawałek płaskiego gruntu. Odgarnąłem stertę liści, 
rozwinąłem zrolowany namiot i – po wbiciu kilku śledzi oraz 
naciągnięciu linek – na cypelku stanowiącym bramy do zatoki 
stanęła nasza ostoja. Jeszcze tylko wrzuciłem do środka wszystkie 
graty, narąbałem trochę drewna i ułożyliśmy się – niemal bez 
życia – na swych posłaniach. Tylko na tyle było nas stać; obtar-
cia miałem nawet od… majtek, nie wspominając już o torturze 
zakwasów.

Kiedy podniosłem na nowo powieki, powitała nas przeszy-
wająca mżawka, której wstrętny charakter uwydatnił silny wiatr. 
Ciężko było wynurzyć się spod futer – jednak przełamałem się. 

Kawa i śniadanie zapewne by dopomogły, lecz poradziłem sobie 
bez nich i prędko – choć nadal z bólem – poleciałem ściąć czte-
ry małe suszki*, po czym pociąłem je na długość do pieca i po-
łupałem na połówki. Od razu napaliłem w namiocie i wziąłem 
się za nadrabianie szkieletu książek, czyli dzienników podróży, 
w międzyczasie gotując jadło na cały dzień. Za oknem naszej 
ostoi spadł deszcz ze śniegiem, toteż nie było sensu wyściubiać 
nosa poza brezentowe schronienie.

Uporawszy się z dziennikami, ze szwungiem zabrałem się 
za zaplanowane prace – te, które miałem wykonać w obozie 

* Suszka – uschnięte, martwe drzewo.

Obozowisko na cyplu niedaleko miejscowości Tådene
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bazowym, a które zostały odwleczone przez sieciową niedogod-
ność. Tak oto na krawiecki warsztat trafiły moje spodnie, choć 
wtedy jeszcze nie do końca byłem świadom, jaka przeprawa mnie 
z nimi czeka. Pogrążając się w coraz to większej monotonii 
szycia, jednocześnie suszyłem bedrolla* – wkradła się bowiem 
wilgoć w okolicach nóg, co mogło sprzyjać rozwojowi grzybów, 
a tych akurat grzybów nikt przecież nie lubi. Lecz późne po-
południe – ku pokrzepieniu serc – uraczyło nas słońcem, dzięki 
czemu delikatnie podładowałem akumulatory za pomocą naby-
tych niedawno, przenośnych paneli słonecznych. „Podaruj mi 
trochę słońca” – mógłbym tak właśnie śpiewać jak Ewa Bem, 
i to nie tylko z myślą o wspomnianych panelach.

Czy śpiewałem? Nie, a jednak kolejny dzień wyprawy roz-
począł się właśnie od wystrzału promieni naszej najbliższej 
gwiazdy, zaś niebo było wzorcowo niebieskie. Wstałem więc 
i czym prędzej wystawiłem owe panele, aby tym razem nie 
żałować akumulatorom i nakarmić je do syta. W piecu zaś od 
wczoraj się tliło, zatem wystarczyło wrzucić garść cienkich 
patyczków, by po chwili uzyskać buzujący ogień. Wstawiłem 
wreszcie śniadanie i wodę na kawę, po czym – nie czekając zbyt 
długo – rozpocząłem kolejny dzień prac nad odzieniem. Tym 
razem wszyłem do spodni elementy z cieńkiej skóry, a także 
dorobiłem dwie kieszenie. Nie obyło się przy tym bez zabawy 

* Bedroll – zwany też kowbojskim łóżkiem. Bedroll był amery-
kańskim prekursorem współczesnego śpiwora na Starym Zachodzie, 
choć nie jest do końca jasne, kiedy i  jak się rozwijał. Być może 
rozwinął się on z elementarnego posłania używanego przez ludzi gór, 
którzy na ogół korzystali tylko z koca Mackinaw i wyprawionej skóry 
z niedźwiedzia wraz z włosem. Jego konstrukcja jest nieprzemakalna, 
a istotną częścią tej konstrukcji jest prostokąt ciężkiego płótna z mo-
siężnymi oczkami na rogach i krawędziach.

w kominiarza, bo przez prawie trzy dni palenia komin przybił 
piątkę ze sporą ilością sadzy. Dwa nicponie w nikczemnej zmo-
wie skutecznie przyczyniły się do zadymienia wnętrza namiotu, 
a czujnikiem i alarmem są w tym przypadku tylko moje zmysły. 

„Warto byłoby popłynąć, warunki idealne” – pomyślałem, 
gdy rankiem kolejnego dnia dojrzałem spokojną wodę i bez-
chmurne niebo. Szybko jednak zdałem sobie sprawę, że byłaby 
to podróż... w kalesonach. Dlatego po rozstawieniu paneli 
oraz  szybkim spacerze z Maliniakiem* rozpaliłem w piecu 
i wstawiłem wodę na poranną, rytualną wręcz kawę.

Rozbudzony tymi czynnościami rozpocząłem dalsze prace 
nad modernizacją spodni. Najpierw dokończyłem ornament 
w postaci czterech kolorowych pasów – zielonego, niebieskiego, 
czerwonego i żółtego. W kulturze Saamów, do których zmie-
rzałem, kolor zielony symbolizuje rośliny/naturę; niebieski 
wodę, która jest eliksirem życia; czerwony – ogień odpowie-
dzialny za ciepło i miłość, a żółty oznacza słońce. W ramach 
ciekawostek dodam, że legendarna kompania futrzarska Hudson 
Bay Company** również w podobny sposób oznaczała swe wy-
roby. Ale to temat na inny czas. Co z moimi spodniami? 
Otóż wszyłem także to, bez czego nikt nie wyobraża sobie 
dziś tej części garderoby: kieszenie. Wewnętrzną zaś część 

* Maliniak – ksywka wymyślona przez Matta, naszego manage-
ra z Alberty; Matt nadał ją Nanookowi podczas pobytu w Supraślu 
(historia ta opisana jest w pierwszym tomie, w rozdziale drugim 
Podlaskie dzieje).

** Hudson Bay Company – korporacja handlowa utworzona 
w 1670 roku i w dalszym ciągu działająca. Kompania ta jest jednym 
z najstarszych przedsiębiorstw na świecie. Powstała jako spółka łowiec-
ka i handlu futrami, z czasem rozwijając się do olbrzymich rozmiarów.
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spodni podszyłem grubym lnem o rzadkim splocie, mającym 
za zadanie pochłaniać pot i wszelkie inne, mniej cuchnące 
rodzaje wilgoci.

Tak w zasadzie upłynął ten majowy dzień, a gdy minęła 
kolejna noc, wskazówka zegarka wskazywała zabójczą 10:24 – 
oznaczało to tylko jedno: minęła już nie tylko noc! Jednak tylko 
ja zaspałem; mój psi przyjaciel, Nanook, zawsze może sobie 
chrapać nieco dłużej. Gdy wychyliłem głowę za naszą płachtę, 
zobaczyłem padający w najlepsze deszcz, a w dodatku... koło 
pieca nie było ani grama opału. Jak to podczas opadów bywa, 
z trudem wygramoliłem się spod futer, skontrolowałem zasta-
wione w nocy pułapki na myszy (tak, mieliśmy lokatorkę – jak 
ja za tym tęskniłem…) i wrzuciłem na siebie wełniany anorak*. 
Wtedy powędrowaliśmy przed siebie wilgotnym lasem, ja z piłą 
w ręku, a Nanook z wiadomą potrzebą fizjologiczną. Muszę 
przyznać, że nawet się zgraliśmy. Po kwadransie byliśmy już 
z powrotem w obozie, więc od razu zabrałem się za energiczne 
cięcie oraz łupanie przyniesionej suszki. Zaopatrzyłem jeszcze 
w wodę dwa pięciolitrowe wiadra i rozpaliłem wreszcie w piecu.

Mogłem teraz oddać się kawie oraz – a  jakże – kolejne-
mu dniowi szycia spodni. Wszyłem w nich drugą już kieszeń, 
wyprowadziłem skórzane obszycia i dodałem lnianą podszewkę 
po prawej stronie. Zabrałem się także za podszywanie szwów 
filcem, tak aby nie obcierały nóg podczas marszów, bo i po co. 
Wypełniony po brzegi pracą dzień, w otoczeniu nieskażonej 
natury, zakończyliśmy sytym plackiem i herbatą. Na horyzoncie 

* Anorak – to, pierwotnie, nazwa płaszcza z kapturem wykonane-
go z foczych futer, a używanego przez Inuitów. W dzisiejszych cza-
sach wykonywany jest zwykle z grubej wełny lub gęsto tkanej bawełny, 
co czyni go wiatroszczelnym. Anorak jest zakładany przez głowę.

malował się na czerwono zachód słońca, co oznajmiało, że 
nadchodzi zmiana pogody.

I nadeszła, bo nagle rozległ się grzmot, który za pośrednic-
twem słuchu otworzył moje oczy. Nanook również nadstawił swe 
zdziwione uszy. Po chwili niebo rozbłysło, a zaraz potem obaj 
usłyszeliśmy kolejny trzask dobiegający z nieba. Dotarło do mnie 
dość szybko, że właśnie zaczęła się premiera: pierwsza w tym roku 
burza. Od razu usadowiłem Nanooka na bedrollu, by odizolować 
go od podłoża, w razie gdyby piorun zechciał uderzyć gdzieś 
w pobliżu. W szybkich ruchach rozpaliłem w piecu i zagrzałem 
wodę na kawę, a po tym porannym codzienniku sytuacja na ze-
wnątrz zdążyła się wyklarować, tak więc bez obaw, że dopadną 
mnie „pioruny ogniste siarczyste”, poszedłem ściąć suszkę. Po 
czterdziestu minutach mieliśmy już solidny opał nagromadzony 
obok pieca; wziąłem się zatem za prace krawieckie, do których 
względny talent odziedziczyłem prawdopodobnie po mamie.

Kolejne żmudne szwy... kolejne dramatycznie długie chwi-
le doprowadzały mnie z mozołem do zwieńczenia pracy, które 
to zwieńczenie w mojej wyobraźni jawiło się niemal jak utopia. 
Rozumiem uroki matczynego zawodu, lecz gdybym miał poświęcić 
się wyłącznie szyciu, na pewno spotkałby mnie zawód. Znużenie 
znużeniem; zrobiła się za to przyjemna pogoda – na tyle ciepła 
i słoneczna, że wyeksponowałem panele. Sami zresztą też wy-
szliśmy z naszej pieczary, a ja poczułem się zaiste jak akumula-
tor: usiadłem przed namiotem, bez koszulki, ze spodniami i igłą 
w dłoni, po prostu czerpiąc życiodajne promienie. W namiocie zaś, 
futra oraz bedroll korzystały ze słońca niejako rykoszetem, susząc 
się po nocy. Zapanował tam, nawiasem mówiąc, totalny galimatias.

Znużony pracą, a jednocześnie upojony ciepłą, wiosenną po-
godą, wpadłem na pomysł, aby się nieco zregenerować. W tym 
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celu wziąłem ręcznik, mydło i (jako że byłem tu totalnie sam, 
a Nanooka nic już nie zgorszy) na golasa wskoczyłem do lodo-
watego jeziora. Nawet w bogatym języku polskim nie ma takich 
słów, które mogłyby oddać moją ówczesną ulgę. Odświeżony, 
dokończyłem toaletę koło namiotu i przygotowałem na kolację 
dwa razy z rzędu ulubioną owsiankę – a co, jak szaleć, to szaleć.

Ze smacznego snu wyrwały mnie poranne krople deszczu, 
które to wybijały rytm na poszyciu namiotu jednostajnie niczym 
bęben szamana. Stuk-puk, stuk-puk, kap... Po chwili otworzyłem 
oczy; las za oknem skąpany był przeszywającą wilgocią. Wtedy 
Nanook dostrzegł swym bystrym wzrokiem, że się przebudziłem 

– jak zwykle nie próżnował i postanowił odprawić swój poranny, 
instynktowny obrzęd. Podziałał on jednak z opóźnieniem, bo 
dopiero po kwadransie postanowiłem się wreszcie ruszyć.

Myśl, że w pierwszej kolejności czeka mnie pozyskanie opału 
oraz czyszczenie komina, hartowała tylko mój stalowy opór przed 
opuszczeniem suchego i ciepłego posłania. Niemniej powędrowa-
liśmy – ja z piłą w ręku, odziany w pałatkę i wełnę, a Nanook 
w swym niezawodnym futrze. Gdy minęło jakieś pół godziny, 
w namiocie mieliśmy już opał gwarantujący zaspokojenie cało-
dniowych potrzeb pieca. Przemoczony i zziębnięty zacząłem 
ochoczo pracować nad ciepłem i suchością, lecz niebawem zo-
rientowałem się, że zapomniałem o najważniejszym. Komin!!! 
Zirytowany wyszedłem z powrotem na jeszcze silniej zacinający 
deszcz, i za pomocą szczotki usunąłem nawarstwioną sadzę, która 
przypomniała o sobie tak boleśnie. „Koniec, dość tego cyrku! 
Następny piec będzie z rurą minimum Ø100. Te fi sześćdziesiąt 
to się nadaje dla niedzielnych entuzjastów siedzenia w lesie, 
a nie do faktycznego w nim życia…” – na skąpanej deszczem 
Tomaszowej twarzy malowały się grymaśne groźby słane w kie-
runku komina i drucianej szczoty.

W końcu jednak wróciłem pod dach i wznieciłem ogień, więc 
zrobiło się ciepło i przyjemnie, a w zasięgu owego ciepła za-
wisły wszystkie mokre ubrania. Zaparzyłem wtedy wytęsknioną 
kawę i zabrałem się za kolejny odcinek tasiemca „Dalsze Szycie 
Spodni”. Motywem przewodnim fabuły były tym razem nakolan-
niki, i to właśnie im poświęciłem całą swą uwagę. W międzycza-
sie, gdy deszcz przestawał testować naszą cierpliwość, ruszałem 
docinać jeszcze trochę opału. Lecz w pewnym momencie zrobiło 
się już tak ciemno i ponuro, że przestałem widzieć, gdzie wbi-
jam tę cholerną igłę. Postanowiłem zatem zrobić jeszcze szybki 

Prace nad spodniami wewnątrz namiotu
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porządek w namiocie i przygotować się do nocy. Nanook zyskał 
więcej przestrzeni do spania, a w małym kociołku pojawiła się 
wieczorna owsianka. I wtedy zapadła noc.

W pewnym momencie do moich uszu dobiegł melodyjny śpiew 
ptaków pośród koron zielonych sosen, przez które przebijały się 
złociste promienie słońca. Otworzyłem oczy szerzej; błękitne 
niebo i inne okoliczności na zewnątrz namiotu jak najbardziej 
zachęcały do opuszczenia wygodnego, lecz nudnawego posłania. 
Nanook podzielał opinię natury, wręczając mi w geście powi-
tania swoją ulubioną zabawkę. Nie pozostawało mi nic innego, 
jak tylko się wynurzyć. Sięgnąłem po termos i napełniłem kubek 
pobudzającą kawą. Kilka iskier na hubkę*, parę zdecydowanych 
dmuchnięć w rozpałkę... i zacząłem dokładać cieniutkie świer-
kowe szczapki**, by po chwili móc wstawić na piec całodniową 
strawę. Kolejność wykonywanych czynności o poranku była nie-
mal każdego dnia taka sama.

Lecz w lesie panowała naówczas magiczna aura; w powietrzu 
unosiła się ciepła woń żywicy, której w każdej sekundzie towa-
rzyszył świergot ptaków tudzież przelatujących nieopodal dzi-
kich gęsi (no tak, to w sumie też ptaki). Wywołana tym euforia 
szybko minęła, gdy uświadomiłem sobie, że szycie spodni jest 
nadal moim nieszczęsnym priorytetem. Wiedziałem, że jestem 
ich zakładnikiem; że dopóki ich nie skończę, dopóty nigdzie nie 

* Hubka – materiał łatwopalny produkowany z nadrzewnych 
grzybów (tzw. hub) rosnących na drzewach buka, jodły i brzozy. 
Produkowano ją mocząc w saletrze i odwarze z popiołu drzewnego, 
następnie miażdżąc i susząc. Jako hubkę używa się także zwęglonej 
bawełny lub lnu.

** Szczapki – drewno uzyskane przez łupanie wzdłuż włókien.

popłyniemy. Nie tylko dlatego, że na relacji z wyprawy kiep-
sko prezentowałbym się w kalesonach. Znużenie ślęczeniem na 
tyłku w jednym miejscu coraz bardziej potęgowało nacisk na jak 
najszybsze ukończenie spodniego odzienia. Wyobrażenia nowych 
krain stały się moim drugim, pełnym nostalgii domem. Czegoś 
mi brakowało, a tym czymś była prawdopodobnie wędrówka.

Pod wieczór postanowiłem więc udać się w miejsce, w któ-
rym jeszcze nie byłem – bezapelacyjnie potrzebowałem sporej 
odskoczni. Wraz z Nanookiem ruszyliśmy zatem na północ ska-
listym nabrzeżem; na horyzoncie puszczał nam oko zbliżający 
się zachód słońca, a wewnątrz mnie promieniowały szczęście 
i wdzięczność, że pozwolono mi być właśnie w tym miejscu 
i w tym czasie. Wszystko znów było „takie, jakie być powin-
no”*, zatem nadszedł stan, który C.S. Lewis** streścił tymi 
właśnie słowy jako fenomen szczęścia. „Musimy, Nanook, czym 
prędzej ruszyć na szlak, bo dostanę tu depresji… Musimy wę-
drować” – nuciłem przezornie do uszu swego wiernego druha, 
tuląc i głaszcząc go między uszami.

* „Wszystko jest takie, jakie być powinno” – zdanie padające 
m.in. w filmie Cienista Dolina, który traktuje o wybranym fragmen-
cie z życia pisarza, C.S. Lewisa. Chodzi o scenę, w której Lewis 
z małżonką (w pięknych okolicznościach przyrody) prowadzą dialog 
związany z tymi okolicznościami. Wtedy okazuje się, że C.S. Lewis 
właśnie tymi słowy („wszystko jest takie, jakie być powinno”) jest 
gotów streścić zjawisko szczęścia.

** C.S. Lewis (ur. 29 listopada 1898 w Belfaście, zm. 22 listo-
pada 1963 w Kilns) – brytyjski pisarz, filozof, filolog i świecki teolog. 
Znany jest ze swych prac na temat literatury średniowiecznej, dzieł 
krytycznoliterackich oraz z zakresu apologetyki chrześcijańskiej, jak 
również cyklu znanych powieści fantastycznych Opowieści z Narnii 
(1950–1956, pierwsze wyd. polskie 1985–1989).
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Po powrocie do obozu zrobiłem wokół niego porządek przed 
nadchodzącą nocą, która czasem lubi nieść ze sobą nieoczeki-
wane. Wyciągnąłem też książkę autorstwa Henry’ego Davida 
Thoreau’a – Walden*, i  jeszcze odlałem świeczkę do latarni. 
Niedługo po tym Thoreau skutecznie zaprowadził mnie do krainy 
sennych marzeń.

Wtedy, jakby po minucie, choć w istocie minęła cała noc, po-
jawił się nagły impuls, który wyrwał mnie z bajkowej Nibylandii. 
Nagle zerwałem się z myślą, że zaspałem. Sprawdziłem raptow-
nie zegarek i kompletnie się zdziwiłem – wskazywał godzinę 
7:28. Fałszywy alarm. Z ulgą wpełznąłem jeszcze pod futra, 
ale nie z Nanookiem te numery – szybko poddałem się jego 
porannemu, tradycyjnemu powitaniu. Wstałem prędzej niż za-
kładałem, co nie zdarza się za często, po czym wyciągnąłem 
krzesiwo, rozpalając tym samym w piecu. W brezentowym na-
miocie rozeszła się aromatyczna woń kawy – ten klimat sprawił, 
że mogłem z czystym sumieniem i podobnie czystym umysłem 
powrócić do krawieckich prac.

Pełen werwy zabrałem się w końcu za nogawki; tak, nogawki! 
Chyba każdy kojarzy, że to ten element, na którym spodnie 
się kończą. Widząc więc bliskie zwieńczenie prac, a tym sa-
mym obraz wyruszenia w dalszy etap podróży, dostałem jeszcze 

* Walden – zbiór 18 esejów filozoficznych napisanych przez 
Henry'ego Davida Thoreau w trakcie jego eksperymentu samotnego 
zamieszkiwania nad stawem Walden (4 lipca 1845 – 6 września 
1847) w zbudowanym przez siebie domu na ziemi należącej do 
Ralpha Waldo Emersona w pobliżu Concord w stanie Massachusetts, 
dokończonych i opublikowanych w 1854 roku na własny koszt. Eseje 
mają postać autobiograficznej relacji z dwóch lat życia w lesie.

większego kopa energii. Podzieliłem się tym szczęściem nawet 
z Nanookiem – dostał ode mnie naprawdę dużą kość. Z ma-
chającym ogonem i smakołykiem w pysku powędrował w swoje 
ulubione miejsce, by oddać się szpikowej uczcie.

Aura tego dnia należała do bardzo pogodnych; dookoła wy-
brzmiewał śpiew ptaków, a w powietrzu rozchodziła się woń 
soczystej żywicy… aczkolwiek w oddali usłyszeć można było 
przetaczającą się burzę. Ten bezpardonowo złowrogi pomruk 
skłonił mnie do odłożenia na moment igły i przygotowania się 
na ewentualne nadejście burzowego żywiołu. Udałem się zatem 
do rozśpiewanego, pachnącego lasu po korę brzozową i suchy 
świerk, który następnie pociąłem i rozłupałem na mniejsze czę-
ści. Wyczyściłem także komin, poprawiłem naciągi namiotu 
oraz wkopałem jego fartuchy. Na sam koniec przyniosłem też 
dwa wiadra wody, aby móc spokojnie gotować, gdy na zewnątrz 
powstanie totalna zawierucha. Byłem gotowy na nadejście bły-
skawic; nasz namiot stał się prawdziwą definicją ostoi.

Nie tracąc jednak cennych minut, wróciłem do swych po-
przednich zajęć – tym razem na zewnątrz namiotu, jako że 
las zapadał w objęcia wieczoru. Nie trwało to natomiast zbyt 
długo, bowiem ciemności nadeszły ekspresowo. Wziąłem więc 
kociołek i udaliśmy się na skalisty brzeg. Usiedliśmy na strasz-
liwie nagrzanej skale, zaś horyzont wymalował się w barwach 
typowych dla zmierzchu. Gdzieś w pobliżu obozu głuszec* wy-
głaszał swe orędzie do mieszkańców lasu, zaś w oddali dzikie 
gęsi prowadziły gorliwe debaty nad dalszymi losami ich żywo-
ta. Mieszanka czerwieni i granatowych, wypiętrzonych chmur 
okraszona wieczornym życiem lasu była po stokroć ciekawszym 

* Głuszec – gatunek dużego ptaka z rodziny kurowatych, za-
mieszkujący Europę i Azję.
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i bardziej pouczającym spektaklem, niż jakikolwiek wieczorny 
program w telewizji – nawet taki z walorem edukacyjnym; dla-
tego siedzieliśmy jeszcze tak prawie godzinę, rozsmakowując się 
w okolicznościach natury i oczekując gwieździstej nocy… lecz 
wypatrywaliśmy jej na marne.

Już po kilku godzinach do mych uszu dobiegł dźwięk kropel 
deszczu rozbijających się o namiotowe poszycie. To stukały 
i pukały, to znowu bębniły, by za moment ściekać ciurkiem po 
jego ściankach. Wbiłem się jeszcze głębiej w miękkie futra, 
a gdy przebudziłem się jakiś czas później, usłyszałem trzepo-
czącą na wietrze flagę i ujrzałem promienie słoneczne wpadające 
subtelnie do namiotu. „Już czas!” – pomyślałem. Prędko prze-
brałem się w odzież obozową i ruszyłem rozstawiać fotowoltaikę.

Niebo było prawie bezchmurne, a widok ten naładował mnie 
nadzieją na pełny akumulator i możliwość ukończenia montażu 
pierwszego filmu z wyprawy; zawsze coś. Wyszliśmy na skały 
otulające brzeg jeziora. Starannie, pod odpowiednim kątem 
ułożyłem sprzęt i ruszyliśmy znaną nam ścieżką na spacer. Po 
powrocie – jak zwykle – rozpaliłem w piecu, wstawiłem posiłek 
i zaparzyłem czarny napój. Wpisałem też kilka zdań do dzien-
ników podróży, po czym z zapałem usiadłem do szycia spodni. 
Skąd zapał? Wizja bardzo bliskiego końca prac napełniała mnie 
rosnącą regularnie radością – zwiastowała bowiem nadchodzącą 
nową przygodę; mgła monotonii przerzedzała się coraz silniej.

Lecz niestety… na horyzoncie zaczęły pojawiać się deszczo-
we chmury; ich złowróżbny i zimny, niebieski kształt wysyłał do 
mej podświadomości sygnał: „lepiej się przygotuj”. Odstawiłem 
więc posłusznie szycie, a następnie zabrałem się za gromadze-
nie cennego opału. Po chwili wokół pieca pojawiła się sterta 

patyków pozwalająca – w razie konieczności – rozpalić ogień. 
Sprawdziłem jeszcze okolicę obozu i namiot, gdy zaczęło kropić. 
„Zdążyłem. W samą porę” – pomyślałem, po czym zawołałem 
do Nanooka i  schowaliśmy się do naszego azylu pośród skłó-
conych ze sobą ślepych żywiołów; wiatr i deszcz zaczęły grać 
pierwszą rolę w tym przedstawieniu, a ich charyzma nie miała 
sobie równych.

Aby jakoś się do tego dostroić, rozpaliłem w piecu, zapaliłem 
świeczkę oraz odpaliłem kawałek Paulo-Santo. Namiot, który 
z każdą sekundą bombardowany był setkami kropel deszczu, na 
przekór zewnętrznym okolicznościom rozświetlił się i wypełnił 
ciepłem, a w jego powietrzu unosił się przyjemny aromat kadzi-
dła. W ten sposób zaśpiewaliśmy drugim głosem – co kontrast, 
to niekoniecznie fałsz.

Z godziny na godzinę deszcz ustawał; wiatr również prze-
stawał dąć w masy wilgotnego powietrza, lecz zmienił swój 
kierunek, niosąc ze sobą dźwięki z pobliskiej osady. Przez pół 
nocy słuchałem zatem opery w wykonaniu wielce sfrustrowanej 
krowy, którą niestrudzenie wspierał pies. Wyczerpany, w któ-
rymś momencie jednak zasnąłem.

Obudziłem się wczesnym rankiem… a tu obóz, a  tu las. 
Byłem wpółprzytomny... Do namiotu wpadały jednak promienie 
słoneczne, które jawiły mi się jako wybawienie. Chcąc uchwy-
cić każdy foton w akumulatory, wzgardziłem snem, pospiesz-
nie wstałem i ruszyłem na opromieniony skalisty brzeg. Tym 
sposobem znów rozpoczęła się poranna rutyna, tak bardzo do-
skwierająca mej wędrownej duszy. I co dalej? Oczywiście, znów 
wziąłem się za spodnie; widziałem szanse na ich ukończenie... 
może i nawet tego dnia! O, panie; taki scenariusz oznaczałby 
tylko jedno – jak pogoda pozwoli, to już jutro płyniemy dalej! 
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Zacząłem więc szyć, a tu nagle na poszyciu namiotu zaczęły 
lądować jakieś… krople. No idealny moment! Wkurzony jak sto 
pięćdziesiąt ruszyłem schować elektrownię, ale i tak wróciłem 
do szycia, bo bywam uparty. W końcu jednak w lesie rozpęta-
ła się doprawdy gęsta ulewa, toteż zacząłem intensywniej palić 
w piecu, aby jak najsilniej uchronić się od napierającej coraz 
prężniej wilgoci. Opał zaczął ubywać w oczach, aż go w końcu 
zabrakło. Zostałem zmuszony przerwać pracę i przerzucić się na 
inną, ruszywszy do  m o k r e g o  lasu po coś  s u c h e g o  do 
palenia; misja trudna, lecz nie niemożliwa. Przy okazji Nanook 
załatwił swe potrzeby, co też było jakimś plusem. Wreszcie 
po czterdziestu minutach deszczowej pracy wróciliśmy do na-
miotu, rozwieszając wszystko do suszenia i układając drwa pod 
gorącym piecem.

Nie było więc tak źle, lecz finał prac nad spodniami oddalał 
się i oddalał; a przecież byłem już tak blisko! Zacząłem popadać 
w apatię dodatkowo zwielokrotnioną niedosytem słońca i wodą 
lejącą się z nieba. Jednak zawzięcie szyłem; aż do momentu, 
gdy ze znużenia przestałem widzieć, gdzie wbijam igłę – wtedy 
postanowiłem wstrzymać wir hipnotyzującej pracy i zjeść słodką 
owsiankę na kolację (i na poprawę humoru). Nieco zrezygno-
wany, w otoczeniu pamiętliwie deszczowej aury, wtuliłem się 
głęboko w futra i udałem się spać.

Krople deszczu, choć tak depresyjne, stały się poniekąd moją 
przymusową kołysanką; aż do momentu, gdy wybiła godzina 
siódma – wtedy panującą w namiocie ciszę przerwał dźwięk 
budzika. Szybkim podrygiem wyłączyłem złośliwą bestię, któ-
ra zakłóciła mój wewnętrzny spokój. W mgnieniu oka zrobiła 
się prawie dziewiąta, a Nanook swym spojrzeniem ewidentnie 
sugerował mi opuszczenie legowiska. Nie miałem wyboru... 

wstałem i – jak co rano – udałem się najpierw rozstawić pa-
nele słoneczne, a potem odbyłem szybki spacer za potrzebą, by 
w drodze powrotnej przytargać do obozu suchy opał. Mając już 
opanowaną sytuację w obozie, zająłem się kończeniem spodni. 
Samo słowo „kończenie” brzmi obiecująco, lecz początek szedł 
doprawdy ślamazarnie; znużenie i monotonia wielodniowego 
szycia „nowych starych spodni” dawały się we znaki jak umiar-
kowanie poważna dolegliwość. 

Podczas przerwy obiadowej postanowiłem dla odmiany prze-
palić komin pieca, tak też udałem się po suchy dąb. Gdy już uszy-
kowałem dobrej jakości opał (wysokokaloryczny, w małym stopniu 
zabrudzający komin), przystąpiłem do zadania. Rozpaliłem więc 

Obszywanie ostatnich detali w spodniach
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porządny płomień wspomnianą dębiną, a górne sekcje komina 
– po wyszczotkowaniu – wsadzałem jako pierwsze od pieca. 
Dzięki temu gęsty, tłusty nagar został skazany na wygnanie; 
zaczął spływać i wytapiać się. Wystarczyło tylko po tym daną 
sekcję komina porządnie wyszczotkować. Po przepaleniu pięciu 
odcinków (cały komin) powtórzyłem operację jeszcze raz. A po-
tem kolejny, już ostatni. Piec zaczął wręcz dudnić i huczeć od 
cugu – była to doniosła i zrozumiała melodia, że wszystko jest 
ponownie drożne i nie grozi nam zaczadzenie. „Fajnie grasz, ale 
i tak jesteś za cienki, gościu…” – rzekłem do komina, po czym 
dodałem: „Jak zdecydujesz się zejść ze sceny, to zapraszamy 
kogoś z większą trąbą…”.

Wyszedłem zadowolony z namiotu, a Nanook uważnie się 
przyglądał i jakby uśmiechał. Wreszcie zaczął machać ogonem. 
Zgodnie uznaliśmy, że to jak najbardziej odpowiedni czas na 
wspólne ściganie, szarpanie i patroszenie zabawki niefortunnie 
przypominającej kaczora. Nieco później, gdy niebo zasłoniły 
szaro-niebieskie chmury, dociąłem jeszcze trochę dębiny do 
palenia. W oddali widać było, jak zatokę w całości spowija 
zraszająca każdy atom mżawka. „Zdążyliśmy na czas, Nanook” 
– powiedziałem do mojego przyjaciela, który wpatrywał się 
z ufnością w moją twarz. Schowałem wszystko do namiotu, po 
czym wróciłem do moich dwóch koleżanek: igły i nici. Ale co 
z tego: niedługo po tym można było usłyszeć niosące się daleko 
grzmoty burzy, zaś chwilę później lunęło, jakby ktoś na cały 
regulator odkręcił wielgachny kran.

Gdy jednak zawierucha na dworze ustała, stwierdziłem, że to 
akuratny moment na przymierzenie spodni – brakowało w nich 
bowiem tylko paru praktyczno-estetycznych detali, a  prze-
chadzka wśród mieszkańców lasu to przecież żaden pokaz mody. 

Wyszedłem więc z namiotu i wskoczyłem w nowe portki. No 
i popędziliśmy na testowy spacer… Recenzowanie własnej pracy 
brzmi dziwnie, lecz muszę szczerze przyznać, że spodnie leżały 
prawie idealnie, bez dwóch zdań wymagały jednak rozchodzenia.

Nazajutrz przywitał nas dobrze znany, deszczowy poranek. 
Leżałem, intensywnie nasłuchując, jak krople deszczu wybijają 
ponownie swój rytm na przyzwyczajonym do tego namiocie. 
Gdy rytm ten zaczął ustawać – a prym w leśnej melodii prze-
jęły ptaki – zrozumiałem, że koniec ulewy jest już bliski. Nie 
myliłem się. Wydostałem się spod brezentu, po czym – jak każ-
dego poranka – ruszyliśmy z elektrownią, a następnie na spacer, 

Przymiarka spodni tuż przed przechadzką po lesie
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w drodze powrotnej organizując opał. Z tym ostatnim pojawił 
się jednak problem, bowiem większość dobrego opału, jak się 
okazało, już pozyskałem. Chodziłem zatem wkoło i bawiłem się 
w leśnego muzykanta, stukając w suszki kostkami i nasłuchując, 
która dobrze „gra”. W końcu wróciliśmy do obozu, a wtedy 
zająłem się rutynowymi zadaniami, by móc po tym zająć się już 
przedostatnim etapem kreacji spodni. Dorobiłem w nich pad na 
kość ogonową oraz zacząłem doszywać szlufki do pasa. Spodnie 
były prawie gotowe, co wypełniało mnie ogromnym szczęściem. 
„Jak niewiele trzeba…” – snułem w głowie. Przeplatało się 
z tym entuzjazmem wyostrzające się widmo nowych przygód, 
które czekają na nas już naprawdę lada moment.

Wtem jednak... niczym zjawa rozległ się grzmot! Błyskawica 
rozpruła granatowe niebo, a łoskot rozszedł się po całym mo-
krym lesie wzdłuż i wszerz. Znów zaczęło lać… Piec buzował 
w najlepsze, a z trudem odnaleziony opał po raz kolejny nabawił 
się gwałtownej anoreksji. Na szczęście ta akurat zawierucha 
nie trwała zbyt długo, więc po kwadransie mogliśmy ruszyć na 
obchód oraz poszukiwania karmy dla pieca. Czułem przy tym, 
że zaczynam wyraźniej żyć zgodnie z rytmami natury, dosko-
nale dostosowując się do zmiennych okoliczności, jakkolwiek 
paskudne by nie były. Przychodziło mi to bardzo naturalnie, 
wręcz przestałem się nad tym zastanawiać.

Jaka była jednak pogoda, taki był też cały ten konkretny 
dzień – w kratkę. Rozstawiałem elektrownię i zbierałem opał, 
gdy tylko wyjrzało słońce, a „żółte światło” dawały w tej sy-
tuacji ptaki. Gdy nadchodziły granatowe chmury, zatrzymywa-
liśmy się i chowaliśmy wszystko; wówczas całe życie obozowe 
przenosiło się do namiotowej komórki, której sercem był piec 
i ciepłe, tulące do snu futra.

Podniosłem powieki; ku mej uciesze, przeciwnie do poprzed-
niego dnia, przez okna namiotu wpadały promienie słońca! Kopę 
lat… Nie czekając, zerwałem się z posłania jak na wystrzał 
do maratonu, pochwyciłem panele słoneczne i – w wyścigu po 
promienie – przywitałem się pospiesznie z Nanookiem, który to 
na moje oko nieco się zdumiał tym porannym tempem. Pogoda 
zapowiadała się całkiem dobrze, choć gdzieś tam na horyzoncie 
widać było zmierzające do nas chmury; co tam – dobrze już 
wiem, jak sobie z nimi radzić, kiedy już się przybliżą.

Wzorowo zatem wykonałem swe poranne zadania, by następ-
nie bez najmniejszej zwłoki zabrać się za resztę prac zatrzy-
mujących nas na cyplu. W precyzyjnym pośpiechu doszyłem 
ostatnie szlufki do spodni, aby za moment wykonać solidny 
pas ze skóry. Gdy ten był już gotowy, zostałem wyciągnięty na 
spacer, a zaprosił mnie nań Maliniak. Powędrowaliśmy na trochę 
dłuższą przechadzkę brzegiem wschodniej zatoki, podziwiając 
różnorodne formacje skalne; wróciliśmy jednak do obozu całkiem 
szybko – miałem nieodpartą chęć wypłynięcia następnego dnia, 
zaś aby tak się stało, spodnie potrzebowały jeszcze minimal-
nego dopieszczenia. Dorobiłem więc napy w klapkach kieszeni, 
a następnie zacząłem chybcikiem pakować i przepakowywać 
zapasy oraz ekwipunek.

Nad horyzontem rozpościerał się znamienity zachód słońca, 
którego ciepłe barwy mieszały się z błękitem bezchmurnego 
nieba. W ferworze pracy i gonitwy aż zapomniałem o jedzeniu, 
lecz wyglądało na to, że kalorii miałem pod dostatkiem; byłem 
też nasycony zrozumiałą radością. W końcu uporałem się ze 
wszystkim, ale spojrzenie Nanooka było zdecydowane i pełne 
irytacji. Jakby chciał powiedzieć: „A wieczorny spacer sam się 
zrobi?”. Kończąc pakowanie w biegu, nie potrafiłem odmówić mu 
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racji ani samego spaceru – rozrywka to też poniekąd obowiązek, 
a więc przeszliśmy się na spacer i szybkie załatwienie potrzeb.

Po powrocie powędrowaliśmy na skały, żeby zjeść w końcu 
wieczorny posiłek – przy zachodzie słońca, rzecz jasna. Po tym 
pięknym seansie pokręciliśmy się jeszcze beztrosko po okolicy 
obozu, by wreszcie, w półmroku, udać się do namiotu. Przy 
świeczce przestudiowałem tylko mapy, ustawiłem budzik na piątą 
i wtuliłem się w futra. „Spodnie ukończone, ważny rozdział za 
mną” – stwierdziłem w myślach, powoli zasypiając.

•

Jak we mgle, rozległ się dźwięk budzika. Zignorowałem go 
jak pyskatego podrostka – w nocy spać zbytnio nie mogłem, tak 
więc uznałem, że nie będę roszczeniowy domagając się jeszcze 
chwili zapomnienia. W końcu wstałem, a wskazówka zegarka 
wskazywała godzinę 7:18. Ruszyliśmy zatem na spacer; tym 
razem niecodziennie długi – a to z uwagi na to, że po drodze 
mogło nie być możliwości wyjścia… nawet na brzeg. Tego dnia 
musieliśmy pokonać zatoki Kalvefjorden i Åljorden, tymczasem 
brzegi jednej i drugiej były tak samo bujnie pokryte pasmem 
trzcin daleko wychodzących w głąb wód.

Gdy wróciliśmy do obozu, natychmiast rozpocząłem pakowa-
nie, które zabrało mi godzinę. Wskazówka zegara wykonała więc 
pełen obrót, a my byliśmy gotowi do drogi; szybki rzut okiem 
na miejsce byłego obozu, podziękowanie za gościnę, no i cóż – 
wsiedliśmy do naszej Wydry, która też już miała chyba dość tego 
przydługiego urlopu. Jednak możliwe, że wyszła z wprawy, bo 
jej dziób – już podczas opuszczania małej zatoczki – nadział 
się na przeszkodę. „Oho, zaczyna się…” – rzuciłem posępnie, 

przynajmniej jak na tak wytęskniony start. Zostałem zmuszony do 
wyjścia z kanadyjki* na skały pośrodku zatoczki – były zaś one 
ukryte kilka centymetrów pod wodnym lustrem. Gdy tylko uczy-
niłem krok, wówczas nagle do załadowanej do granic możliwości 
kanadyjki wlało się dobre pięć litrów wody. Zacząłem kląć, jed-
nocześnie zbierając wodę gąbką niczym wkurzona kura domowa.

Po kwadransie brnęliśmy już jednak dalej, a woda cieszyła mnie 
względnym spokojem. Wpłynęliśmy wreszcie do Kalvefjorden, 

* Kanadyjka, canoe – niewielka łódź turystyczna lub sportowa, 
napędzana wiosłem o jednym piórze (pagajem). Załoga klęczy lub 
siedzi twarzą do kierunku płynięcia. Wynalazek Kanadyjskich Indian, 
który zrewolucjonizował handel futrami w Ameryce Północnej.

xorn2x Dwudzie-
sty ósmy dzień 
oficjalnej wyprawy. 
19 maja 2021.

Załadowana Wydra, chwilę przed wypłynięciem
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gdzie brzegi były, jak się dobrze domyślałem, gęsto pokryte 
wszelaką roślinnością. Wiatr zaczął się wzmagać, a my płynęli-
śmy nieustannie wzdłuż trzcinowisk, które – w nagłym szkwale – 
mogły się okazać ostatnią deską ratunku. Po chwili dostrzegłem 
w oddali inny kolor wody, brunatny, wyraźnie kontrastujący 
z wodami jeziora. Odczytałem ten znak dość prędko: mówił on, 
że ujście rzeczki płynącej przez Tådene jest niedaleko.

Wiatr natomiast wykazywał się coraz większą agresją; po-
rywy żywiołu obracały nas na wodzie bokiem do kursu, igrając 
z kanadyjką jak z zabawką. Sam dostawałem wtedy ostrym 
podmuchem, który mocno przechylał cały nasz zespół na jeden 
z boków. Choć pewnie wyglądało to jak taniec, mogło się to 
skończyć tylko solidnym wlaniem się wody przez burty. Z kro-
pelkami potu na czole obracałem więc Wydrę do właściwej 
pozycji i czym prędzej uciekałem gdzieś, byle gdzie – byleśmy 
byli w stanie wyjść na ląd.

W końcu wpłynęliśmy na brunatne wody zatoki Åljorden. 
Daremne było jednak wpatrywanie się w toń i szukanie skał, 
na których moglibyśmy osiąść. Niesiony pędem wiatru dmu-
chającego nam w plecy, wypatrywałem lękliwie dziwnego „za-
chowywania się” wody u powierzchni; mogło to oznaczać, że 
sprawczynią owego ewenementu jest czyhająca na nas skała. 
Wiatr w tym momencie stał się już naprawdę niebezpieczny, 
generując sporą falę zagrażającą nie tylko pływaniu. Raz po raz 
rzucały mi się w oczy charakterystyczne białe bałwanki, toteż 
nadając Wydrze tempa, ruszyłem żwawo ku wypatrzonemu 
w oddali skalistemu brzegowi.

Dopłynęliśmy w końcu do formacji kilku wysepek usytu-
owanej pośrodku trzcinowisk. Z niekłamaną ulgą wyszliśmy 
na brzeg, gdzie zacumowałem Wydrę i zaczerpnąłem radości 

z bardzo prostej rzeczy, jaką było posiadanie stałego gruntu 
pod nogami – wodne bitwy pozwalają docenić i  takie drob-
nostki. Postanowiłem zrobić chwilę odpoczynku i  zastano-
wienia się, co tu dalej czynić. Wyciągnąłem więc sprzyjający 
tej refleksji obiad, Nanookowi dałem miski, a na zasilanej 
patykami kuchence wstawiłem wodę, bo kawa także była mi 
potrzebna. Po chwili regeneracji chwyciłem lornetkę i mapę, 
po czym ruszyliśmy pieszo na miejsce najbardziej wysunięte 
w głąb zatoki. Patrząc zeń na linię brzegową, obmyśliłem 
plan pokonania ostatniego odcinka – a musieliśmy go pokonać 
ze względu na stan wody w zatoce. Wody, która kompletnie 
nie nadawała się do uzdatniania – aż dziw, że w takiej po-
dejrzanej cieczy potrafią przeżyć jakiekolwiek istoty. Przy 
czym bez wody nie byłoby nawet posiłku, nie wspominając 
o zaspokojeniu pragnienia.

Zapakowaliśmy się więc do Wydry i  sprytnie, trzcinowi-
skami, przedostaliśmy się na brzeg sąsiedniej wyspy, unikając 
dużej fali i wtórującego jej wichru. Mowa tu o wyspie Rägö, 
której wschodni brzeg był już skalisty. Wysiadłem z Wydry, 
dowiązałem drugi koniec cumki do dzioba kanadyjki, a Nanooka 
wypuściłem na brzeg. Trzymając mocno kanu, zacząłem powoli 
posuwać się do przodu wzdłuż brzegu, brodząc raz to po kostki, 
raz to po pas... w syberyjsko lodowatej wodzie. Czasem zaś 
zjeżdżając po śliskich kamieniach i lądując w wodzie na tyłku. 
W takich sytuacjach pad doszyty do spodni – w miejscu kości 
ogonowej – działał bez zarzutu. Również nakolanniki z gru-
bego filcu wywiązywały się z obowiązków, gdy niespodzianie 
upadałem na kolana. „Czułem, że warto to dorobić” – mamro-
tałem pod nosem, pod którym z pewnością malował się uśmiech 
przemoczonego szaleńca.
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Wtem zerwała się jednak niesłychana wichura, która po-
zbawiła mnie uśmiechu; w jej obliczu trzymanie kanadyjki bo-
kiem do fali mogło zwiastować jedynie niechybne zatopienie. 
Ustawiłem ją więc dziobem do fali, a  sam wszedłem nieco 
głębiej do toni. „Gdybym wiedział, założyłbym chociaż kąpie-
lówki” – tak znalazłem w sobie siły do marudzenia, jednocze-
śnie kalkulując w każdej sekundzie położenie Wydry, Nanooka 
i dna jeziora.

Wreszcie dotarliśmy do kolejnej małej zatoczki; zacumowa-
łem więc naszą łupinkę w bezpiecznym miejscu i udaliśmy się 
na mały rekonesans. Niestety, mały z tego powodu, że północ-
no-zachodni brzeg wyspy nie oferował dojścia do czystych wód 

Przeprowadzanie kanadyjki przez wzburzone wody

zatoki przy St. Björkö. Pozostało nam więc tylko jedno – przeć 
dalej! Wróciliśmy po Wydrę, wpakowałem się do wody… i dalej, 
krok po kroku pokonywaliśmy chropowaty, skalisty brzeg, o który 
ze wściekłością rozbijały się fale.

Po kilometrze brodzenia w wodzie po pas i kilku rozładowują-
cych nieco atmosferę fikołkach na śliskich kamieniach… dotarli-
śmy w końcu do kolejnych wysepek pośród trzcin. Zacumowałem 
canoe i ponownie ruszyliśmy na wstępny zwiad. „Nareszcie!” 
– krzyknąłem uradowany, ściskając przy tym mokrego na równi 
ze mną Nanooka. Była to radość z dotarcia do czystych wód, co 
było dla nas prawdziwym ocaleniem z opresji.

Aby to pragmatycznie uczcić, od razu przygotowałem niemal 
trzysta metrów szlaku do obozu i – nie zwlekając – zacząłem 
ten szlak mocno wydeptywać, dźwigając 110 kg żywności oraz 
drugie tyle wyposażenia, warsztatu i  surowców. Znój przeno-
ski, podczas której umysł został uwolniony od wszelkich innych 
bodźców cywilizowanego świata, odkrywał przede mną świeże 
pokłady świadomości. Nie była to w istocie tylko przenoska, ale 
też droga do mistycznego świata, usłana bytami zamieszkującymi 
prastare lasy. 

Słońce, na tle dziesiątek zielonych wysp, poczęło już za-
chodzić, a my dopiero co zakończyliśmy przenoszenie całego 
dobytku. „Nie możemy się zatrzymać, Nanook…” – szem-
rałem wycieńczony do swego przyjaciela, który chyba mnie 
rozumiał. Wziąłem małego łyka i nalałem towarzyszowi resztę 
swojej herbaty, bo nie miał już biedaczyna wody. Zgodnie ze 
zdaniem posłanym przyjacielowi, zabrałem się niebawem za 
rozstawianie namiotu, a potem za szybką segregację: co można 
było, to fru – pod kanadyjkę, a co do suszenia – to pod brezent. 
W półmroku złożyłem piłę, by udać się odciąć suchą sosnową 
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gałąź. Zaraz po tym pociąłem ją, połupałem i zrobiłem z niej 
użytek, z czego ucieszył się nie tylko piec. Znów zrobiło się 
ciepło i przyjemnie, co niejako zachęciło mnie, by wziąć ostat-
nią już tego dnia lodowatą kąpiel – tym razem z atrakcją pod 
postacią mydła. Na sam koniec rozwiesiłem wszystko co mokre, 
zaparzyłem herbaty i zjadłem błyskawiczną owsiankę. Podobnie 
błyskawiczne okazało się moje zaśnięcie.

Rankiem moje spojrzenie powędrowało ukradkiem na widok 
za oknem. Niebo spowite było szarymi chmurami, po któ-
rych trudno byłoby spodziewać się czegoś innego, niż deszcz. 
Na szczęście spostrzegawczy na ogół Nanook tym razem nie 
zauważył, że się przebudziłem, tak więc chytrze wbiłem się 
w futra jeszcze głębiej. Ten sielski komfort utwierdzał mnie 
w przekonaniu, że dzisiejszy dzień poświęcę głównie odpoczyn-
kowi i suszeniu się. Wstałem... o 12:27 (!), bijąc w ten sposób 
swój rekord. Nanook jednak nie czekał na mnie z pucharem 
– wręcz przeciwnie, wyraźnie dawał mi do zrozumienia, że 
mocno przeginam. Niemniej po chwili na zawołanie „dzień 
dooobryyy” położył uszy, zrobił głupkowatą minę (być może 
mnie przedrzeźniając) i wręczył mi swoją zabawkę: wszystko 
wróciło zatem do zdrowej normy.

Tak oto – zaspani – ruszyliśmy przez mieszany lasek po-
rastający wysepkę; ja z zakwasami, a Nanook z pilną potrzebą. 
Po powrocie niespiesznie rozpaliłem w piecu za pomocą ze-
branej na spacerze kory brzozowej, a następnie rozpocząłem 
swoje poranne kucharzenie: najpierw owsianka i kawa na teraz, 
a potem jadło i picie na cały dzień. Bez pośpiechu i bezsensow-
nej presji zająłem się w końcu rzeczami tego dnia najważniej-
szymi. Należało do nich porządne napalenie w piecu, a także 

rozciągnięcie dodatkowych sznurków w namiocie. Chwilę po 
tym zawisły na nich wszystkie mokre rzeczy; rozpakowałem 
także zapasy żywności i paczki, które zamokły – je również 
ułożyłem troskliwie w pobliżu gorejącego pieca.

Następnie zacząłem sprawdzać poszycie Wydry, które było 
bardzo porysowane. I nagle zjeżył mi się włos na głowie – 
spodnia część dzioba zasłużyła na tytuł zmasakrowanej! Poszycie 
zostało zdarte do surowego drewna… tym razem pomyślałem, 
że gdyby tylko Wydra potrafiła mówić, na pewno wcześniej 
ulżyłbym jej w cierpieniu. Jej odkryty w szoku stan był niespo-
dziewanym, lecz bardzo mobilizującym bodźcem – natychmiast 
przystąpiłem do działania na najwyższych obrotach; takich, na 

Liczne uszkodzenia poszycia Wydry po załamaniu pogody
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jakich ekipa medyków gna z łóżkiem pacjenta, któremu potrzeb-
ny jest defibrylator.

Wparowałem do namiotu jak przeciąg, pochwytując plecak 
i odnajdując w nim puszkę, żywicę oraz utwardzacz; dalej, prze-
walając dwie torby, natknąłem się na – tak samo przydatne – 
ścierniwa i szczotkę. W kolejnych zaś odkryłem matę szklaną. 
Wyleciałem na zewnątrz jak bąk, od razu wpadając w wysokie po 
pas trawy – celowo, bo właśnie z nich uwiłem prowizoryczny pę-
dzelek, by polecieć z nim ku rannej Wydrze. Zebrany rynsztunek 
pozwolił mi na wyszlifowanie miejsca usterek i nałożenie pierw-
szej warstwy żywicy, a zaraz po tym docięcie na wymiar łatek. 
Zrozpaczony błagałem tylko w duchu, aby tej nocy nie padało.

Naprawa uszkodzeń w poszyciu kanadyjki

Skończywszy naprawy, udaliśmy się jeszcze dociąć suche-
go drewna – po to, by w piecu nieustannie tętniło płomienne 
życie. Wstawiłem zaraz po tym wiadro z wodą do zagrzania; 
miałem bowiem bardzo ambitny zamiar umycia głowy. Nanook 
natomiast został w tym czasie dokładnie – centymetr po cen-
tymetrze – sprawdzony, czy nie ma kleszczy; ucieszyłem się, 
że ich nie znalazłem, więc na odchodne przyciąłem mu jeszcze 
pazury. Wreszcie umyłem głowę, dokańczając swe wczorajsze 
dzieło i żegnając kolejny pracowity, lecz z pewnością nie nudny 
dzień nad jeziorem Vänern.

Gdzieś w tle rozbrzmiewał jakby znajomy głos, lecz moja 
uwaga na powrót skierowała się do krainy sennych marzeń. Ten 
głos stał się tylko muzycznym podkładem w tamtym (również 
traperskim) świecie. Słowa jego, przy akompaniamencie banjo, 
brzmiały tak… Gonna build me a log cabin, on a mountain so 
high [...]* ... a był to Doc Watson**. W końcu poranna me-
lodia zagrała po raz ostatni i już nie zamierzała się powtarzać; 
wstałem więc, a była to zaspana godzina 7:31. Przez moment 
zastanawiałem się, po co w ogóle się wygłupiam z tym budzi-
kiem, skoro i tak wstaję, kiedy chcę. „Kto w ogóle wymyślił 
budzik?”. Przerwałem w końcu tę specyficzną kontemplację nad 

* The Coo Coo Bird – utwór Doca Watsona; utrzymany w tra-
perskim klimacie utwór traktuje o kukułce i zaczyna się słowami: 
„zbuduję sobie chatę z bali, na górze tak wysokiej, żebym mógł zobaczyć 
Willy'ego”. Willy to właśnie imię kukułki.

** Doc Watson – właściwie Arthel Lane Watson (ur. 3 marca 
1923, zm. 29 maja 2012) – amerykański gitarzysta, kompozytor 
oraz piosenkarz. We wczesnej młodości stracił wzrok. Był laureatem 
nagród Grammy. Występował z synem Merle przez ponad 15 lat, aż 
do jego śmierci w 1985 roku w wypadku w gospodarstwie rodzinnym.
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meandrami czasoprzestrzeni, wziąłem kubek i nalałem kawy. 
Wciągnąłem jeszcze skromną porcję ryżu z soczewicą o smaku 
curry i  ruszyliśmy na dłuższy spacer, by załatwić przed tra-
są potrzeby słabo znoszące zwłokę. Gdy tylko powróciliśmy 
z przechadzki, od razu zająłem się pakowaniem, by po półtorej 
godziny wyruszyć dzielnie wschodnim brzegiem jeziora.

Pogoda była wyśmienita – zwłaszcza jeśli chodzi o wiatr, 
toteż sprawnie minęliśmy St. Björkö i wpłynęliśmy do zatoczki 
Hallefjorden. Wtedy przelotna mżawka zafundowała nam po-
ranną toaletę, której zresztą w amoku pakowania zapomnieliśmy 
zrobić. „Co się odwlecze…” – stwierdziłem z lekką ironią, choć 
bez dąsów.

Gdy tak płynęliśmy, uważnie obserwowałem taflę wody, z za-
partym tchem wypatrując ukrytych podwodnych skał, czyhają-
cych z nienasyconą złośliwością na dogodną dla nich sekundę 
ludzkiej nieuwagi i zapomnienia. Niestety, czasem i  to nie 
pomagało – a wtedy trzeba było wysiadać pośrodku zatoczki, 
sapać i wypychać załadowane canoe sprzed przeszkód.

Przebrnęliśmy jednak przez ten skalny labirynt, po czym 
wpłynęliśmy do kolejnej zatoki, której urodą była figlarna plą-
tanina wysp, wysepek i trzcinowych przesmyków. Te zaczęły 
wówczas – zgodnie z przymiotnikiem – płatać mi orientacyjne 
figle, przez co kilka razy musiałem się zatrzymywać i uważnie 
studiować mapy, obserwować otoczenie oraz analizować prze-
bytą drogę. Kompas, lornetka i mapa były bardzo pomocne 
w znalezieniu optymalnej drogi pomiędzy wyspami Lammo, Vik, 
Bastholmen i Hälar. Z tego pokrętnego szlaku wypłynęliśmy 
w końcu do zatoki Skäftet.

Aby poranna toaleta zapadła nam skuteczniej w pamięć, 
otrzymaliśmy wkrótce kolejną mżawkową kąpiel; kąpiel bez 

piany, bo na co tu się wpieniać – sama natura. Wzmógł się też 
podobnie naturalny wiatr, a co za tym idzie, również i  fala; 
tymczasem – jak na złość – mieliśmy do pokonania prawie ki-
lometrowy odcinek cieśniny, w którym to wiatr wiał z południa; 
falę mieliśmy zatem z prawej strony burty.

Po chwili zastanowienia obrałem kurs północną stroną wyspy 
Hälar, z której to dość głęboko w środek cieśniny wychodziły 
rozległe szuwary*. Na samym końcu, osłonięty od wiatru i fal, 
przystanąłem i  raz jeszcze przeanalizowałem całą sytuację. 
Wziąłem głęboki oddech, uklęknąłem i w końcu wprawiłem 
Wydrę w  ruch – najpierw południowo-wschodnim kursem, 
biorąc fale pod kątem. Wiatr dmuchał jednak impertynenc-
ko, a woda chwilami chciała wedrzeć się gwałtem do Wydry. 
Niemniej brnęliśmy dalej, uważnie monitorując położenie gła-
zów i skał. W pewnym momencie zrobiłem ostry zwrot i ob-
rałem kierunek północno-wschodni, po raz kolejny łamiąc fale 
pod kątem. Teraz było już pięćset metrów do widocznych 
domostw osady Marbogården. Około osiemdziesiąt metrów od 
brzegu skierowałem się już ku północy i – z wiatrem w plecy 
– pospieszyliśmy wprost do trzcinowego przesmyku, by zaraz 
po nim wpłynąć na otwarte wody Dalbosjön.

Minąwszy zatokę Lötefjorden, zatrzymaliśmy się na Västerby 
Sand, by przyjrzeć się dokładniej sytuacji na kolejnej wyspie. 
Wyszliśmy na brzeg i (z lornetką oraz mapą) skierowaliśmy się 
na szczyt tego kawałka lądu. Wtedy ku naszemu niemałemu 

* Szuwary – strefa roślin przybrzeżnych (helofitów), występu-
jących w litoralu jezior, rzek i wód przejściowych oraz ich dolinach. 
Wyróżnia się szuwar niski (bliżej brzegu), na który składają się głów-
nie turzyce, oraz szuwar wysoki (budowany przez np. trzcinę, pałkę 
szerokolistną, oczeret jeziorny).
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zaskoczeniu z krzewów bagna zwyczajnego wyleciały biliony 
meszek, wchodząc nam we wszystkie otwory w głowach i usiłu-
jąc wydrążyć kolejne. Nad głową latały nie tylko one – pojawiły 
się też równie liczne i głośne komary, a te razem z meszkami 
sprawiły, że eter rozbrzmiewał nieustannym i równomiernym 
brzęczeniem. Miejscami i momentami robiło się wręcz ciemno, 
tak więc... wróciliśmy znów do Wydry i ruszyliśmy ponownie 
na wodę – tam był ewidentnie większy spokój, a roiło się tylko 
od niewielkich fal.

Po chwili minęliśmy w popłochu wyspę Bastholmen, a na-
stępnie Kleven; później sprawdziliśmy jeszcze kilka innych 
miejsc. Żadne z nich nie miało w ofercie, niestety, zadowa-
lającego miejsca na biwak (choć jest też możliwość, że nasze 

Trzcinowy przesmyk wiodący ku wodom zatoki Dalbosjön

oczekiwania były wygórowane). Udaliśmy się więc na bezludną 
wyspę Burken w zatoce Främmestadfjorden. Wyszliśmy po raz 
kolejny na brzeg, by okrążyć wyspę w poszukiwaniu przestrzeni 
na biwakowanie. Wreszcie się udało – ba, choć nie zamawia-
liśmy takich rzeczy, mieliśmy nawet uszykowane drewno oraz 
miejsce na ognisko! Wróciliśmy zatem do łodzi i wybraliśmy 
się na północny brzeg. Również tam dobiegał do uszu wiercący 
dźwięk niezliczonej ilości owadziego bestiariusza, a na dodatek 
– rzecz straszna – Nanook uzbierał imponującą kolekcję ponad 
trzydziestu kleszczy! „Dżumandżi…”* – zirytowany szeptałem 
pod nosem, przeglądając swego poszkodowanego przyjaciela. 
W końcu po trzech godzinach usiedliśmy w założonym obozie. 
Wyczerpani zjedliśmy ostatni posiłek, no i udaliśmy się na 
zasłużony odpoczynek – tym razem bez nastawiania budzika 
(nadal nie wiedziałem, kto go wymyślił).

Kap, kap, kap… jakże kojąco i deszczowo brzmiący to rytm. 
Tym milszy, gdy leży się w ciepłym posłaniu i suchym od środka 
namiocie. Niczym w ostoi, wokół której niby beznamiętnie wal-
czą ze sobą ślepe żywioły; ścierają się w ponadczasowej walce 
o  szczyt hierarchii w naturze. Podniosłem w końcu powieki 
i rzuciłem okiem za okno namiotu – odbywało się tam starcie 
dwóch tytanów; nie, nie chodzi o żadne potężne istoty rodem 
z greckich mitów, lecz o znane już deszcz i wiatr. Nadchodził 
jednak sędzia tego pojedynku, a jego ciepło i nakazujące rozejm 

* Dżumandżi, właśc. Jumanji – amerykański film z 1995, wy-
reżyserowany na podstawie książki Jumanji napisanej w 1981 roku 
przez Chrisa Van Allsburga. Esencja fabuły polega na tajemniczej 
grze, która spowodowała magiczne wtargnięcie mnóstwa zwierząt 
do cywilizacji.
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promieniste światło było widać całkiem nieźle zza wiecznie 
zielonych sosen.

Wstałem więc i wyciągnąłem krzesiwo. Kilka uderzeń o kra-
wędź krzemienia wystarczyło, by posypał się grad iskier na 
zwęgloną bawełnę, która, łapiąc jedną z nich, zaczęła tlić się na 
czerwono. Zaraz potem, przeniesiona do wiechci trzcin, została 
rozdmuchana do postaci płomienia, który strawił w brzuchu 
pieca suche wiechcie. To właśnie ta chwila każdego poranka 
jest niczym wehikuł czasu do XVIII wieku, kiedy to traperzy 
Ameryki Północnej wzniecali w ten sposób ogień.

Dołożyłem jeszcze kilka świerkowych szczap i bez pośpie-
chu zabrałem się za poranne zadania. Nie spieszyłem się, bo 
wiedziałem, że i tak nigdzie dziś nie popłyniemy. W okolicy 
kręciła się na dodatek grzmiąca złowrogo burza, ostrzegając 
swym łoskotem, że nie ma z nią żartów; że w każdej chwili 
i ona może włączyć się do serii starć i utarczek. Nie siedziałem 
jednak bezczynnie – miałem do nadrobienia prace pisarskie, 
kinematograficzne oraz odpisanie na ważne wiadomości. Także 
Wydra potrzebowała szczególnej uwagi. Niestety, moja repe-
racja uszkodzeń po szkwale poszła na marne; łata się odkleiła! 
Gdy to zobaczyłem, dotarło do mnie, jaka moja omyłka zagrała 
tu rolę… Pośpiech nie jest dobrym suflerem, lecz pozwoliłem mu 
zabrać moją uwagę i omyłkowo zmieszałem nie te składniki. Nie 
pozostało mi więc nic innego, jak tylko zrobić kolejną przerwę 
i uporać się na lądzie z tym, co istotne.

Wziąłem się więc za pracę, najpierw biorąc na warsztat spra-
wy publikacji oraz te organizacyjne. W następnej zaś kolejności 
zająłem się biedną, poharataną Wydrą. Poza tym przeorganizo-
wałem przestrzeń pod brezentem: z sześciu kłód zrobiłem stojak 
pod kanadyjkę. Jej dziób wstawiłem do namiotowego przedsionka, 

a całość szczelnie zamknąłem – dzięki takiemu rozwiązaniu re-
perowana połać poszycia nie mokła, a ja mogłem w cieple i bra-
ku wilgoci zająć się uszkodzonym fragmentem canoe. Najpierw 
delikatnie zeskrobałem dłutem warstwę nieszczęśliwie dobranych 
składników, a na koniec wszystko zmatowiłem gruboziarnistym 
papierem ściernym, przygotowując tym samym Wydrę do ju-
trzejszej zabawy z żywicą i  łatkami. Wtedy dookoła nastała 
tajemnicza aura, której tajemniczość potęgowało pohukiwanie 
sowy. Mrok zakradał się w każdy zakamarek obozowiska, zaś 
szelesty stawały się jeszcze donioślejsze niż zwykle. Wreszcie 
w pełni nadciągnęła noc, a nasza uwaga przeniosła się do świata 
snów i marzeń – koszmar miał nadejść dopiero na jawie.

Reperacja kanadyjki wewnątrz namiotu
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Nie było go widać ani słychać, choć jego świdrujące spoj-
rzenie było wyraźnie odczuwalne na plecach. Bezszelestnie 
przemykał między drzewami w słoneczne dni, niczym jagu-
ar w Górach Skalistych*. Czekał cierpliwie w ukryciu, gdy 
spędzałem z Nanookiem szczęśliwe chwile podczas zachodów 
słońca na skalistych brzegach jeziora. Nie wychylał się – jak 
to doskonały łowca. Obserwował z ukrycia, nawet gdy leżałem 
z pokaleczonymi stopami, a mógł przecież zaatakować. Wił się 
wśród głębin pokonywanych zatok i cieśnin; podstępnie skradał 
się, kiedy walczyłem z falą. Nie zaatakował również w chwili, 
gdy byłem całkowicie wycieńczony, przemoczony i zziębnięty. 
Był bardzo inteligentnym myśliwym; czekał na odpowiedni mo-
ment. Wreszcie przyszedł niespodziewanie o świcie – podczas 
deszczowej pogody – i z całą dostępną sobie siłą wbił się w me 
ciało; wtedy, gdy nie byłem na to gotowy. Wiedział, co robi – 
był bowiem mistrzem w swym fachu. Podróżnicy, traperzy czy 
pionierzy** znają go pod wieloma nazwami; ja nazywam go po 
prostu... kryzysem.

Po miesiącu terenowych zmagań „jaguar” totalnie ściął mnie 
z nóg; nagle okazało się, że każda obozowa czynność jest nie 
lada wyzwaniem. Przyniesienie wody, rąbanie drewna czy zwy-
czajne sięgnięcie po kubek z herbatą. Na domiar złego skończyła 

* Góry Skaliste – łańcuch górski, a właściwie system górski 
(wschodnia część Kordylierów), ciągnący się na długości ok. 4800 
km, od rzeki Liard w Kolumbii Brytyjskiej do rzeki Rio Grande 
w stanie Nowy Meksyk.

** Pionier – w tym kontekście: pierwszy osadnik. Mianem tym 
określa się ludzi w historii Stanów Zjednoczonych, którzy – głównie 
w XVIII i XIX wieku – wyruszyli na zachód (tzw. Dziki Zachód), 
aby zasiedlać nowe terytoria, zamieszkiwane dotąd przez rdzenną 
ludność.

mi się kawa... Byłem ugotowany jak jajo na twardo. Z pomocą 
jednak przyszły mi dzieła Jacka Londona*, dzięki którym mo-
głem uwolnić umysł od fizycznych cierpień. Oddałem się więc 
lekturze; najpierw Odszczepieniec, a potem Zew Krwi i Biały Kieł. 
Deszczowa atmosfera nakręcała tylko znużenie, bezsilność i apa-
tyczny nastrój, którego nawet tak znamienite dzieła nie potrafiły 
przezwyciężyć. Pomiędzy rozdziałami często pogrążałem się 
w mozaice snów, leżąc niczym zraniony dziki zwierz i dochodząc 
do siebie po zagorzałej, nierównej walce z przeciwnikiem.

Jednak nie poddawałem się. Próbując przemóc swego oprawcę, 
zająłem się reperacją Wydry; przyklejaniem łat i smarowaniem 
żywicą. W nieśmiałym błogostanie patrzyłem, jak dobrze tym 
razem dobrane składniki zasychają, tworząc solidną ochronę 
przed bezlitosnymi skałami, których tu całe mnóstwo. Z wiel-
kim wysiłkiem udało mi się zaimprowizować coś w rodzaju 
zderzaka na przedniej, dziobowej części Wydry. A wtedy znów 
przyszedł on, swym potężnym uściskiem szczęk zgniatając ledwo 
co odrastające tkanki animuszu. Poległem…

Na kalendarzu odznaczyły się dwa kolejne dni, gdy próbo-
wałem odzyskać siły. Deszcz padał jednak od rana do wieczora, 
skutecznie zniechęcając mnie do czegokolwiek i stawiając krzy-
żyk na każdym moim walecznym podrygu. W nocy zaś wiatry 
próbowały zdmuchnąć nas z brzegu jeziora, a wtedy z trudem 
wyskakiwałem z namiotu i poprawiałem naciągi, wpatrując się 
w nie przyćmionymi źrenicami. Zrozumiałem, że po prostu 
muszę się ruszać – że leżenie tylko mnie dobija; że jak czegoś 

* Jack London (ur. jako John Griffith Chaney 12 stycznia 1876 
w San Francisco, zm. 22 listopada 1916 w Glen Ellen) – amerykański 
pisarz, autor przygodowych bestsellerów takich jak (wspomnianych) 
Zew Krwi oraz Biały Kieł.
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nie zrobię, to tu zostaniemy. Postanowiłem dźwignąć się jeszcze 
raz, z ambitnym planem na kolejny dzień.

Wpółprzytomny, będący jeszcze jedną nogą w świecie snów, 
zostałem radośnie powitany przez swego psiego wspomożyciela 
w walce z „jaguarem”. Rzeczywistość poza brezentem opano-
wał przesiąkliwy, drobny deszcz dodatkowo rozdęty przez wiatr. 
Przez chwilę wahałem się, czy w ogóle opuszczać ciepłe futra… 
Miałem jednak niełatwe, acz proste postanowienie:

PATERSKI – RUSZAĆ SIĘ!

Włożyłem więc buty i wełniany anorak, po czym – z piłą 
w ręku oraz siekierą drwalską – „popędziliśmy” do porannych 
zajęć. Kiedy Nanook załatwiał swe potrzeby, ja chodziłem i stu-
kałem w stojące nieopodal obozu suszki, nasłuchując, która 
wydaje ładniejszy dźwięk. W końcu zdecydowałem się na jedną 
z nich, a był to świerk, u podstawy około 23 cm. Starannie wy-
konałem nacięcie z jednej, a potem drugiej strony pnia, kierując 
suche drzewo w wybrane miejsce. Okrzesane, od razu zostało 
pocięte na wymiar do pieca, a polana rozłupane na połówki 
i ćwiartki. W tym czasie Nanook zdążył sprawdzić okoliczne 
norki i nory, poszukując nowych lokatorów, by w razie ich za-
stania uskutecznić eksmisję. Ja zaś zniosłem drewno do namio-
tu, układając je elegancko obok pieca. Naniosłem także wody 
w wiadrach; sprawdziłem również kompana pod kątem kleszczy.

Brzmi to dobrze? Bo takie było. Zacząłem powoli wchodzić 
w rytm, ujarzmiając stopniowo dziką bestię, która z nieopisa-
nym okrucieństwem pastwiła się dotychczas nad moją werwą do 
działania. W walce z nią wyczyściłem jeszcze komin, a chwilę 

później schowaliśmy się w namiocie, by schronić się przed 
dojmującym deszczem w zestawie z wiatrem.

Po chwili ogień zapłonął w piecu, a co za tym idzie, pojawiły 
się również śniadanie oraz ciepła herbata. Mając już zapew-
nioną całodniową strawę, zabrałem się w cieple za nadrabianie 
dzienników podróży. Tuż po tym miłym zajęciu rozpiąłem 
bedrolla i rozwiesiłem futra do suszenia. Skoro chęci do dzia-
łania skromnie, lecz konsekwentnie przybywało, zabrałem się 
za długo odwlekane ostrzenie i konserwację narzędzi. Niestety, 
warunki pogodowe wręcz krzyczały, że praca przy Wydrze musi 
poczekać. Wyciągnąłem więc kamienie do ostrzenia, pilniki 
i inne niezbędne akcesoria.

Na początku zająłem się siekierą drwalską; wyeliminowałem 
luz pomiędzy żeleźcem a trzonkiem, usunąłem wyszczerbienie 
powstałe w wyniku uderzenia o skałę i naostrzyłem narzędzie 
do stanu zdolności golenia włosów. Następnie zlikwidowałem 
wkradającą się gdzieniegdzie rdzę, a trzonek i żeleziec zaim-
pregnowałem swoim bezcennym specyfikiem na bazie wosku, 
terpentyny* i kondycjonera. Pochewkę natomiast odświeżyłem 
odżywką do skór. Tak samo uczyniłem z małą siekierką obozową 
oraz nożem. Zrobiłem jeszcze na szybko porządek w namiocie, 
spiąłem suchego już bedrolla, no i czmychnęliśmy z Nanookiem 
na ostatni tego dnia spacer. Dumny z faktu, że mimo wycień-
czenia w walce z kryzysem udało mi się postawić duży krok 
naprzód, zająłem się na koniec dnia kolacją, by w poczuciu 
spełnienia i sytości móc udać się na należny nam wypoczynek.

* Terpentyna – bezbarwna lub żółta ciecz, łatwopalna i słabo 
rozpuszczalna w wodzie. Otrzymuje się ją z żywicy drzew iglastych, 
głównie sosen, przez destylację z parą wodną lub ekstrakcję benzyną 
karpiny sosnowej.
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Tak, poprzedniego dnia dźwignąłem się – choć niechętnie 
przewróciłem się na prawy bok, a wówczas nasze spojrzenia 
się spotkały; chodzi oczywiście o Nanooka, który – jak zresztą 
co rano – ucieszył się, że znów otworzyłem oczy. „Dzieeeń 
dooobryyy…” – rzuciłem do niego uśmiechnięty, a jego wy-
raz pyska jakby chciał odwzajemnić ludzki uśmiech… ach, ta 
skłonność do antropomorfizacji*. Wręczył mi zaraz po tym 
zabawkę, którą przyjąłem bez chwili wahania. Czułem się 
nawet dobrze; przynajmniej w porównaniu do poprzedniego 
dnia. Drapieżny jaguar pod płaszczykiem kryzysu w końcu 
zaczął odpuszczać – ubrałem się zatem ochoczo i wyszliśmy 
na poranny spacer. Po powrocie do obozu migiem rozpaliłem 
w piecu i wstawiłem śniadanie oraz całe dwa litry herbaty. 
Czułem, jak powoli wracają do mnie pokłady witalności, czego 
objawem był fakt, że w mojej głowie zaczęły układać się plany 
na dzisiejszy dzień.

Po śniadaniu, gdy do mózgu dotarła już glukoza, zabrałem 
się za realizację przyjętego planu. Najpierw ściąłem kolejną 
suszkę, która miała zapewnić nam opał na ostatnie dwa palenia. 
Pocięte i połupane polana trafiły pod piec w namiocie, którym 
zająłem się w dalszej kolejności. Wyciągnąłem dziób Wydry 
z przedsionka i przerzuciłem w jej miejsce zapasy żywności do 
podsuszenia – były bowiem do tej pory na zewnątrz, przykry-
te kanadyjką. Zamknąłem wreszcie szczelnie namiot, a klapy 
i daszek wentylacji przymknąłem tak, aby ciepła ulatywało jak 
najmniej; wtedy porządnie rozpaliłem zgromadzonymi drwami. 

* Antropomorfizacja – celowa przenośnia polegająca na przypi-
sywaniu cech ludzkich np. zwierzętom, roślinom, przedmiotom, zja-
wiskom lub pojęciom abstrakcyjnym, ale też nieumyślne i naturalne 
dopatrywanie się takowych cech.

Usuwanie źle skomponowanej mieszanki z poszycia Wydry

W namiocie błyskawicznie zapanował skwar, a poranna wilgoć 
odeszła w zapomnienie.

Jako że prognoza pogody była bardzo optymistyczna, nie 
wahałem się podejść do Wydry, która leżała nieopodal namiotu. 
Z zasobnika narzędziowego wyciągnąłem dłuta i papier ścierny, 
a  także nożyczki oraz igły. Rzecz jasna, na miejsce prac po-
wędrowały wraz ze mną słoiczki z żywicą, łatki oraz szmatki. 
Wziąłem jeszcze porządnego łyka świerkowej herbaty i zacząłem 
zdzierać źle skomponowaną, zaschniętą warstwę mieszanki ży-
wicy i utwardzacza do lakieru samochodowego. Nie spieszyłem 
się zbytnio; miałem świadomość, że w pobliżu wciąż kręci się 
złowrogi „jaguar”, który doskonale wie, w jakim jestem stanie 
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– byłem niby jak nowo narodzony, ale noworodki to przecież 
kruche istoty.

Krótka przerwa – no i przyszła pora na zmatowienie miej-
sca, gdzie obecna była stara warstwa mieszanki do napraw, zaś 
szczotką zmiotłem pył. Nie czekając zbyt długo, dociąłem łatki, 
przytwierdziłem je do Wydry za pomocą szpilek i zmieszałem 
małą porcję żywicy. Minął kwadrans, a cały proces klejenia 
miałem już za sobą. Szczęśliwy, zwinąłem narzędzia oraz kom-
ponenty i postanowiłem poświęcić dłuższą chwilę Nanookowi 
– poszliśmy więc do obiektu jego żywej pasji: nor i norek.

Minęła dobra godzina beztroskich, ludzko-psich harców, to-
też wróciliśmy do obozu. Gdyby nie fakt, że brałem w tych har-
cach udział, Nanook mógłby mnie nieźle przestraszyć; wyglądał 
po wszystkim jak diabeł tasmański – piach miał nawet w nosie 
i uszach. Za to był szczęśliwym psem, choć nieco zdyszanym. 
Wszak rycie, kopanie, węszenie i  temu podobne zajęcia... to 
mozolna praca. W nagrodę dostał zatem ulubionego smakołyka, 
a także pełną miskę ulubionej karmy oraz drugą miskę – z wodą.

Przygotowałem następnie obóz do nocy, zjadłem kolację, jak 
i również przyniosłem dodatkową porcję drewna do głodnego 
pieca, bo i jemu kolacja się należy. Wyciągnąłem jeszcze lor-
netkę, i – w objęciach nadchodzącego zmierzchu – ruszyłem 
na brzeg; Nanook zaś, z miną obżartego emeryta, postanowił 
odpocząć w namiocie. Usiadłem spełniony na skałach, przyglą-
dając się przez lornetkę miejscom, przez które mamy zamiar 
płynąć. Wtedy słońce zaczęło chować się za horyzontem; niebo 
przybrało barwę tlącej się żagwi*, którą to ciemnoniebieskie, 
zimne chmury próbowały ugasić. Dookoła kłębiły się komary, 

* Żagiew – płonący kawał drewna.

pochłonięte swym ulotnym tańcem i usiłujące pokonać powiewy 
wiatru. Wszystko w swej istocie wróciło do normy, a czerwone 
niebo było niczym wróżba – dobra, bo zapowiadająca długo 
przeze mnie oczekiwaną zmianę pogody.

Nazajutrz przywitał nas niezwykle pogodny poranek. Nad 
naszą ostoją rozpościerało się niebieskie niebo, zaś rosnący wo-
kół, pachnący wiosną las zdawał się być przepełniony śpiewem 
wszystkich ptaków z ptasiej encyklopedii. Była to melodia zapra-
szająca do działania, miałem bowiem szansę ostatecznie przypie-
czętować zwycięstwo nad „jaguarem”. Zdecydowanie ruszyliśmy 
więc naprzód, w pierwszej kolejności wykonując zadania porannej 
rutyny. Poszło niesamowicie sprawnie, a satysfakcja przeradzała 
się u mnie w dumę. Oto on, potężny jaguar, wreszcie poddał 
się całkowicie i – pokonany – odszedł na swoje ścieżki. Jednak 
wydarzenie to nie zgasiło we mnie pokory, jak i bacznej uwagi; 
byłem nadal gotów na ponowny atak wroga. Pamiętajmy, że py-
cha lubi przebierać się za dumę, a kroczy przed upadkiem – lecz 
nie po to, by ten upadek w razie czego pohamować.

Nie spoczywając na laurach, zabrałem się za pracę. Najpierw 
zmatowiłem dno i inne miejsca Wydry – dokładnie tam, gdzie 
miał być położony lakier. Z traw i kawałka patyka kreatywnie 
zrobiłem pędzel, którym zmieszałem ten tajemniczy specyfik. 
Kwadrans później Wydra była prawie gotowa – wystarczyło, 
aby wysechł lakier. W tym czasie zająłem się przepakowywa-
niem żywności, a także suszeniem bedrolla. Nie było to trudne, 
bowiem w namiocie panował upał bijący od pieca; brezentowe 
wnętrze usłane zostało futrami. Gotowe, przepakowane paczki 
zanosiłem już na brzeg, w miejscu wodowania; tak aby zaosz-
czędzić sobie pracy i czasu w następnym dniu.
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W dalszej kolejności zająłem się piecem; mając suche po-
słanie, wyciągnąłem go z namiotu i „przepaliłem”, skutecznie 
usuwając sadzę, smołę i inne produkty spalania leśnej materii. 
Wreszcie zacząłem pakować w odpowiednie miejsca resztę ekwi-
punku, przy okazji robiąc porządek w worach transportowych. 
Znalazłem też czas na zacerowanie koszuli w miejscu barku, 
a następnie zniosłem bagaże bliżej brzegu. Na sam koniec zwi-
nąłem namiot, linki oraz śledzie, i wziąłem się za zakładanie 
obozu nad brzegiem: przewróciłem Wydrę na bok, podpierając 
ją worami transportowymi. Naciągnąłem brezent. Pod nim wy-
lądował bedroll, posłanie Nanooka i kilka drobnych elementów 
wyposażenia. Kwadrans sobie poszedł, a obozowisko było już 
urządzone, zaś w palenisku pojawił się gwóźdź programu: wie-
czorny płomień. Wstawiłem wówczas wodę na herbatę, a także 
zrobiłem nasz „wspólnie ulubiony” placek.

Minęła pora kolacji, zaś samopoczucie wyraźnie kwitło – 
jakby wszystkimi siłami wiosny. Choć niekiedy jeszcze się za 
nim rozglądałem, podstępnego „jaguara” nie było widać ani 
słychać; ruszył swymi drogami, do krain, gdzie nie wzeszło 
jeszcze słońce. My natomiast dzisiejszą noc mieliśmy zamiar 
spędzić pod dachem utkanym z gwiazd, gdyż prognozy były 
wyjątkowo przychylne. Wbiłem się więc śmiało w futra, a obok 
mnie ułożył się mój futrzany przyjaciel. Przyjemnie ogrzewające 
nas ognisko akompaniowało rozgrywającemu się na horyzoncie 
zachodowi słońca.

Wreszcie zapanował wyczekiwany zmierzch, a nad naszymi 
głowami dostrzegłem Wielki Wóz*, w którego stronę mknęły 

* Wielki Wóz – tzw. asteryzm widoczny dla obserwatora z Zie-
mi, składający się z siedmiu najjaśniejszych gwiazd gwiazdozbioru 
Wielkiej Niedźwiedzicy.

bezpowrotnie iskry z  rozżarzonych polan. „Tam płyniemy, 
Nanook: tam, na północ” – wskazałem swemu przyjacielowi 
kierunek. Popatrzył na mnie badawczo, polizał dłoń i poma-
chał ogonem; jednak mało go to interesowało, więc zwinął się 
w kulkę u mego boku.

Leżałem tak aż do godziny drugiej w nocy, podziwiając, jak 
coraz to płynniej zachód przeistacza się we wschód słońca. Białe 
noce po raz kolejny wywołały u mnie bezsenność, lecz na siłę 
opuściłem powieki.


