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parki narodowe / rezerwaty, w których pracuję
REPUBLIKA KONGA
29. Odzala-Kokoua/
park narodowy

MALAWI
30. Nyika/park narodowy
31. Liwonde/park narodowy
32. Majete/rezerwat

ZAMBIA
33. Liuwa Plains/park narodowy
34. Kafue/park narodowy
35. Lower Zambezi/park narodowy
36. Południowa Luangwa /park narodowy
37. Północna Luangwa/park narodowy

ZIMBABWE
38. Mana Pools/park narodowy
39. Zambezi & Wodospadów Wiktorii/
park narodowy
40. Hwange/park narodowy

BOTSWANA
41. Chobe/park narodowy
42. Linyanti/rezerwat
43. Moremi/rezerwat
44. Nxai Pan/park narodowy
45. Makgadikgadi Pans/rezerwat
46. Tuli/park narodowy & Mashatu/
rezerwat
47. Centralne Kalahari/rezerwat

NAMIBIA
48. Etosha/park narodowy
49. Wybrzeże Szkieletów/park narodowy 
50. Namib Naukluft/park narodowy
51. Kanion Rzeki Rybiej/park narodowy 

KENIA
1. Samburu/park narodowy
2. Shaba/rezerwat
3. Mount Meru/park narodowy
4. Mount Kenya/park narodowy
5. Aberdares/park narodowy
6. Nakuru/park narodowy
7. Maasai Mara/park narodowy
8. Amboseli/park narodowy
9. Tsavo Południowe i Północne/
parki narodowe

TANZANIA
10. Serengeti/park narodowy
11. Ngorongoro/obszar chroniony
12. Arusza/park narodowy
13. Manyara/park narodowy
14. Tarangire/park narodowy
15. Mahale/park narodowy
16. Katavi/park narodowy
17. Ruaha/park narodowy
18. Saadani/park narodowy
19. Mikumi/park narodowy
20. Nyerere/park narodowy 
(dawniej rezerwat Selous)

UGANDA
21. Murchisons Falls/park narodowy
22. Semliki/rezerwat
23. Kibale/park narodowy
24. Królowej Elżbiety/park narodowy
25. Mburo/park narodowy
26. Bwindi/park narodowy
27. Mgahinga/park narodowy

RUANDA
28. Wulkanów/park narodowy
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REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
52. Kruger/park narodowy
53. Kalahari Gemsbok/park narodowy
54. Hluhluwe & Umfolozi/park narodowy
55. Addo/park narodowy
56. Tsitsikamma/park narodowy
57. Wilderness/park narodowy

Poza parkami narodowymi wschodniej, 
centralnej oraz południowej Afryki pracuję 
w ponad stu mniejszych, prywatnych rezer-
watach przyrody.

TANZANIA

Arusza 

Serengeti 

Ngorongoro 

 Ruaha

Manyara 
Tarangire

Mahale 

NYERERE
/Selous 

Saadani 

MIKUMIKatavi 

KENIA

SHABA

MOUNT MERU
MOUNT KENYA

ABERDARES
NAKURU

AMBOSELI

TSAVO

MAASAI MARA

SAMBURU

UGANDA

MURCHISON FALLS

SEMLIKI
KIBALE

KRÓLOWEJ ELŻBIETY
MBUROBWINDI

MGAHINGA

RUANDA
PARK WULKANÓW

KONGO
ODZALA-KOKOUA
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NAMIBIA
ETOSHA

WYBRZEŻE SZKIELETÓW

NAMIB NAUKLUFT

KANION 
RZEKI RYBIEJ

ZIMBABWE
MANA POOLS

ZAMBEZI
WODOSPADY WIKTORII

HWAGNE

RPA

WODOSPADY WIKTORII

KALAHARI GEMSBOK

KRUGER

HLUHLUWE IMFOLOZI

ADDO
TSITSIKAMMA

TSITSIKAMMA
WILDERNESS

BOTSWANA

MOREMI

NHAI PAN

TULI
/MASHATU

CENTRALNE KALAHARI

MAKGADI KGADI PANS

CHOBELINYATNI

ZAMBIA

LIUWA PLAINS

KAFUE
LOWER ZAMBEZI

POŁUDNIOWA LUANGWA

PÓŁNOCNA LUANGWA

MALAWI

LIWONDE

MAJETE

NYIKA
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WSTĘP
 

– Po czym można odróżnić prawdziwy atak słonia od pozorowanego?
– Po falujących uszach?
– Po podniesionej trąbie?
– Po tumanach kurzu wzniecanych przez tego silnego ssaka?
– Doris, no powiedz wreszcie!
– ….
– Po jego zakończeniu!

 
To żart nie żart, jaki opowiadam Gościom moich wypraw. Odda-

je wszystko to, co wiemy o buszu. Słoń może wysłać znaki ostrzegaw-
cze przed atakiem. Lub też nie. Słoń może szarżować na nas i w ostat-
niej chwili zwolnić. Spuścić w dół podniesioną trąbę. Spokojnie się 
odwrócić. Zarzucając wielką pupą to w lewo, to w prawo, odmasze-
rować w przeciwnym do naszego kierunku. Słoń może zaatakować. 
I nie darować tego, że weszliśmy gwałtownie w jego strefę ochronną. 
To wszystko, co czeka na nas w buszu, jest nieprzewidywalne. Lata 
doświadczeń moich kolegów, przewodników pracujących na sawannie, 
pustyniach i w wilgotnych lasach tropikalnych, czynią tę wspaniałą 
i niepowtarzalną przygodę dużo bezpieczniejszą. Najważniejsze jest 
przestrzeganie zasad, jakie wypracowaliśmy przez lata pracy w buszu.

 
Nie opowiem Wam w tej książce o tym, co widziałam i przeżyłam 

z Gośćmi moich wypraw:
– o antylopce Thompsona, która rodziła młode na naszych oczach 
w kalderze Ngorongoro,
– o dzioborożcu, który wbił ostry dziób w dziurę po głowie żółwia 
i próbował roztrzaskać jego skorupę o kamienie, żeby dostać się 
do smakowitego mięsa,
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– o kobach śniadych, których skóra pokryta mazistym tłuszczem 
śmierdzi czasami tak intensywnie, że nawet lwy omijają je z daleka,
– o tropieniu piechotą agresywnych, czarnych nosorożców na gorą-
cych, namibijskich terenach Damaralandu,
– o ataku lwa i kilku lwic na starego bawoła kilkadziesiąt metrów od 
nas spacerujących w gęstym buszu na południu Parku Narodowego 
Tarangire.

Te historie muszą poczekać na swój czas. Być może musicie wy-
brać się ze mną do buszu, żeby je usłyszeć. Opowiem Wam natomiast 
inne, równie wspaniałe, którymi obdarowała mnie Afryka.

 
Życie przewodniczki na wyprawach po najpiękniejszych re-

zerwatach i parkach narodowych Afryki jest fascynujące. Pełne 
dyskretnego podglądania radości i dramatów żyjących tam zwie-
rząt. Jednocześnie moja praca nie jest łatwa. To tysiące kilometrów 
pokonywanych wertepów, lata dogadywania się z silnymi mężczy-
znami w buszu i walki z afrykańskim chaosem. Na pracę w naszym 
zawodzie decyduje się niewiele kobiet. Trudno jest pogodzić życie 
rodzinne z zawodowym. Jednak po dwudziestu siedmiu latach po-
dróży po Afryce i dwudziestu zawodowego prowadzenia wypraw 
nie zamieniłabym ich na nic innego. Nie oddałabym wschodów 
słońca witanych na wydmach pustyni Namib, porannego tropienia 
lampartów w dolinie Luangwy, popołudniowego pływania czółna-
mi mokoro w delcie Okawango czy żegnania dnia dżinem z toni-
kiem przy ognisku w sercu parku Serengeti, dolinie rzeki Seronera. 
To wielki przywilej być częścią natury i szczęście obserwować jej 
zmienność. Niech te opowiadania będą hołdem oddanym moim ko-
leżankom i kolegom ze świata dzikiej przyrody, którzy codziennie 
robią wszystko, żeby ją chronić. Jednocześnie dbają o to, żebyśmy 
mogli bezpiecznie obserwować zwierzęta i odpoczywać wygodnie 
w namiotowych obozach czy lodge’ach.
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 Książka musiała we mnie dojrzeć. Odłożyłam „na półkę” część 
moich wspomnień spisanych w 2011 roku. Wróciłam do nich dopiero 
w 2017. W międzyczasie przeniosłam się na wyspę Zanzibar. Jak co 
roku wiele miesięcy spędzałam w buszu. Tym bardziej jestem wdzięcz-
na mojej agentce, Edycie, za motywację, wsparcie i pomoc w wydaniu 
podróżniczych historii. Pozdrawiam serdecznie wykładowców i moich 
kolegów z kursu kreatywnego pisania w Instytucie Badań Literackich 
Polskiej Akademii Nauk. Właśnie tam, wiele lat temu, odważyłam się 
po raz pierwszy pisać o mojej Afryce.

 
Życie osobiste ściągnęło mnie na otoczoną oceanem wyspę Zan-

zibar, mimo że to ziemia i powietrze są moimi żywiołami. Z czasem 
jednak nauczyłam się doceniać tutejsze widoki. Lazurowe wodne i po-
wietrzne błękity Unguji powoli stały się częścią mojego życia. To tutaj 
po raz pierwszy ktoś się do mnie odezwał imieniem, jaki widzicie na 
okładce tej książki. W małym sklepiku Kamiennego Miasta, po zale-
dwie kilku miesiącach mojego życia na wyspie, sprzedawca powitał 
mnie słowami: – Jak się masz, Mama Busz? Kiedy zdziwiona podnio-
słam na niego oczy, roześmiał się i dodał: – Wiemy, co robisz w życiu. 
Wszyscy tutaj wiedzą.

 
Moje opowieści niech będą inspiracją dla wszystkich kobiet, któ-

re pragną zmienić swoje życie. Nie bójcie się. Idźcie za marzeniami. 
Bez względu na to, ile macie lat oraz ile błędów za lub przed Wami. 
Wędrując, odnajdziecie drogę do domu. Każda przewodniczka czy 
przewodnik opowie Wam o Afryce w inny sposób. Te historie są moje. 
Tak je zapamiętałam. Drodzy Czytelnicy, zapraszam serdecznie do 
buszu! Niech będzie dla nas łaskawy w odkrywaniu swoich tajemnic!

Dorota Kozarzewska
Warszawa 2011 & Zanzibar 2017–2021
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Dziękuję Mojej Rodzinie i Przyjaciołom za wsparcie.

Mamo i Tato, Kasiu i Jacku, Bartku, Kasiu, Soniu, Beciu i Grzesiu, Rude 
z Piotrem, Pyzko z Piotrkiem, Sylwuniu, Aniu i Radziu, Lenko i Piotrusiu, Ewo 
z Wareckiej i Asiu, Ewo i Krzysiu z Białołęki, Basiu i Wojtku, żoliborscy: Sitko 
i Justynko z Andrzejem, Sowo z Jankiem, Wandziu z Sergiuszem i Baśko z Łu-
kaszem z miasta królewskiego, Kate i Andrzeju z Bieszczad, Kasiu i Jędrusiu 
z Tatr. Dzięki Wam od lat mam warszawskie, krakowskie i górskie domy, 
do których uwielbiam wracać. Łukaszowi – za wspólne lata na Zanzibarze. 
Starym i nowym Przyjaciołom oraz Znajomym z wyspy za to, że jesteście 
w dobrych i słabszych chwilach w tropiku. Ściskam mocno Piotra z Krakowa 
za to, że ponad dwadzieścia lat temu uwierzył w afrykańską podróż Doris, 
umieszczając w sieci moją pierwszą internetową stronę. Mądrej Sowie, kocha-
nej Lubie, wysyłam same dobre myśli za to, że uczy mnie rozumieć wolność 
i żyć w zgodzie z samą sobą. 

Jestem wdzięczna Gościom moich wypraw, dzięki którym mogę wracać 
bardzo często w ukochane miejsca. Niektóre pary i rodzinne klany odnajdą się 
na stronach tej książki. Kłaniam się Wam nisko. 

„Mama Busz” jest podziękowaniem dla moich najbliższych dwóch Przy-
jaciół ze świata afrykańskiego, Hashima Luhindi i Dona Ridleya, przewodni-
ków, którzy byli i pozostają moimi mentorami. Pracowałam z każdym z nich 
ramię w ramię  przez ponad dziesięć lat w Tanzanii i Namibii. Dzięki pierw-
szemu fascynują mnie nie tylko duże zwierzęta Afryki, a również szare skow-
ronki i wróble, a drugi nauczył mnie odkrywać tajemnicę w każdym ziarnku 
piasku pustyni. 

Najserdeczniejsze podziękowania wszystkim wspaniałym darczyńcom, 
którzy w czasie pandemii uznali, że chcą wesprzeć projekt wydania książki. 
Jestem Wam bardzo wdzięczna. 
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Rozdział 1                                   
Dedykuję Aloisowi Lekoli 

– wojownikowi z plemienia Samburu, 
który jako pierwszy pokazał mi busz.

AGAMA Z SAMBURU                    
 Kenia

Agama czerwonogłowa (Agama agama) – jaszczurka 
prowadząca stadny tryb życia. Występuje w całej Afryce na suchym 
i skalnym terenie. Samiec tworzy harem składający się z kilkuna-
stu samic i młodych. Jaszczurka osiąga czterdzieści centymetrów 
długości. Tylne kończyny i ogon stanowią dwie trzecie jej długości. 
Samce walczą o terytorium intensywnością barw czerwono-turku-
sowego ciała i energicznym machaniem głową. Kolor samca staje się 
jaskrawszy od słońca oraz w sytuacjach zagrożenia. Agamy żywią się 
owadami. Panicznie boją się węży.

Rezerwat Samburu – położony na północy Kenii, nad rzeką 
Ewaso Ng’iro. Niewielki, liczy jedynie sto sześćdziesiąt pięć kilome-
trów kwadratowych. W tej okolicy pod koniec lat pięćdziesiątych 
XX wieku mieszkali George i Joy Adamsonowie wychowujący lwicę 
Elzę. Oria i Iain Douglas-Hamiltonowie, wybitni badacze zachowań 
słoni afrykańskich, wybrali Samburu na bazę projektu badawczego 
dotyczącego tych ssaków. Teren rezerwatu jest sawannowy z cha-
rakterystycznymi parasolowatymi akacjami i górskimi pasmami 
Koitogor oraz Ololokwe. Wspaniałe miejsce do obserwacji zwierząt.
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Łypała na mnie bacznie czarnym okiem.

A było na co patrzeć. Zwijałam się z bólu. W przerwach po-
między skurczami zerkałam na nią. Była piękna. Uniesiona wysoko 
czerwono-pomarańczowa głowa w kształcie rombu na karku płynnie 
przechodziła w ostry, nastroszony grzebyk. Szafirowy odwłok zakoń-
czony turkusowym ogonem i łapami w tym samym jaskrawym kolo-
rze odznaczał się intensywnie na tle szaroburych skał. Trwała na ka-
mieniu nieruchomo i wpatrywała się we mnie leżącą na ziemi. Zgięta 
wpół jęczałam za każdym razem, kiedy ból przeszywał moje ciało.

– Co się dzieje? Co z nią? – Nasz lokalny przewodnik, Alois, 
podbiegł do Michała.

– Nie wiem. Od północy bardzo się męczy – odpowiedział mój 
mąż.

* * *

To była moja pierwsza podróż do Afryki. Miałam dwadzieścia 
trzy lata i zacięcie do obserwacji przyrody. Uwielbiałam wędrówki 
po lasach i górach Polski oraz Słowacji. Na początku lat dziewięć-
dziesiątych XX wieku, kiedy oboje zaczęliśmy dobrze zarabiać, za-
pragnęłam więcej. Chciałam zobaczyć lwy, słonie, żyrafy. Marzyłam, 
żeby ruszyć do Afryki. Moje pragnienie nabrało realnych kształtów 
na początku 1993 roku. Internet w Polsce nadal był w powijakach. 
Safari, głównie po Kenii i Republice Południowej Afryki, oferowa-
ły nieliczne biura podróży. Po intensywnych poszukiwaniach trafi-
łam na fajną, rodzinną agencję podróżniczą z dalekiego Warszawie 
Ostrowa Wielkopolskiego. Wybrałam krótkie safari po Kenii i wypo-
czynek w hotelu zbudowanym na początku XX wieku nad Oceanem 
Indyjskim. Byłam wniebowzięta! Lecimy do Afryki!
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Już po przylocie do Nairobi zaczęły się kłopoty. Informacyj-
ne programy telewizyjne przestrzegały przed podróżą na północ 
kraju, a tam właśnie się wybieraliśmy. Siedziałam w niewielkim 
hotelowym pokoju i wpatrywałam się w ekran telewizora. Przed 
oczami migały mi zdjęcia pokładających się na ziemi zwierząt 
hodowlanych zapadających na nieustaloną śmiertelną choro-
bę. Kamera pokazywała Kenijki ubrane w kolorowe szaty, sto-
jące w długich kolejkach po czystą wodę przewożoną ciężarów-
kami z centrum kraju na jego północ. Dziennikarze prześcigali 
się w prognozowaniu przyszłości Kenii. Kilka tygodni wcześniej, 
po prezydenckich i parlamentarnych wyborach, zaczęły ze sobą 
walczyć klany plemienne Wielkiej Doliny Ryftowej1. Starły się do-
słownie. Jak się dowiedzieliśmy później, od końca 1992 do końca 
1993 roku w Kenii śmierć poniosło tysiąc pięćset osób2. Nie wy-
glądało to dobrze. Mocno zaniepokojeni ruszyliśmy na spotkanie 
z lokalnym organizatorem naszego safari.

– Cóż, z waszej osiemnastoosobowej grupy została garstka. 
Sześć osób. Większość turystów odwołała przyjazd lub odłoży-
ła go w czasie. Nie rozumiem ich decyzji – niewysoki, starszy pan 
z siwą czupryną i okazałą brodą spokojnie informował naszą dwójkę 
o zmienionym składzie wyprawy. – Nadal ruszacie na północ. Daję 
wam najlepszego przewodnika, jakiego znam z tamtejszego plemie-
nia Samburu – Aloisa.  On pracuje dla kilku polskich biur. Jedziecie 
najlepszym autem na północne wertepy. Ciężarówką z wojskowe-

—————————————
1 Wielka Dolina Ryftowa (Wielki Rów Tektoniczny) – system rozpadlin o długości ośmiu tysięcy kilometrów 
i szerokości czterdziestu–pięćdziesięciu sześciu kilometrów. Zaczynają się w górach Taurus w Turcji, rozcią-
gają na południe przez Jordanię, wzdłuż Morza Martwego i części Morza Czerwonego do Etiopii, a dalej przez 
Kenię i Tanzanię do Mozambiku. Ściany Wielkiej Doliny Ryftowej wznoszą się średnio na sześćset–dziewięćset 
metrów ponad dno doliny, w niektórych jednak miejscach osiągają nawet dwa tysiące siedemset metrów. 

2 Źródło: Human Rights Watch, https://www.hrw.org/reports/1994/WR94/Africa-02.htm [dostęp 
10.09.2020].
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go demobilu – przerwał, zaśmiał się pod nosem i ściągnął z niego 
okulary. Wytarł je w błękitną koszulę opinającą się na wydatnym 
brzuchu i spojrzał na nas ponownie: – Tak to już jest w Afryce. Nie 
ma się czego bać – skwitował.

Patrzyłam na Dicka Hedgesa3 i nie wierzyłam w ani jedno jego 
słowo. Bałam się przeraźliwie.

Dwa dni później znowu się wystraszyłam. Tym razem z inne-
go powodu. Braku wiedzy o zachowaniach zwierząt. Było to moje 
pierwsze w życiu spotkanie z afrykańską przyrodą. A konkretnie 
z dwoma jej przedstawicielkami.

– Czy te lwice na pewno nie wskoczą nam do auta? – Nie mo-
głam uwierzyć, że podjechaliśmy tak blisko kocic. Dwie dorodne 
samice leżały na rozłożystych gałęziach potężnej sykomory4. Mieli-
śmy je na wysokości twarzy, a w poziomie dzieliło nas nie więcej niż 
cztery metry. Żółte, świecące oczy bacznie obserwowały nas spod 
przymrużonych powiek.

– Nie – Alois zaśmiał się i odwracając głowę w naszym kierun-
ku popatrzył najpierw na lwice, a potem na grupę zaniepokojonych 
gości wyprawy. – Są spokojne. Nie wystawiajcie rąk i luf aparatów, 
a wszystko będzie dobrze.

– A dlaczego są takie grube? Ciężarne? – Nie wiedziałam, co 
oznaczają mocno napięte kocie brzuszyska.

—————————————
3 Dick Hedges zapoczątkował organizację budżetowych safari w Kenii. Najsłynniejsza trasa to „Turkana 
Bus”, ciągnąca się z Nairobi na północ kraju – nad Jezioro Turkana. Przejazd odbywał się starymi cięża-
rówkami Bedford. Taką też ruszyliśmy na naszą wyprawę. W lutym 2015 roku córka Dicka, Emma Hedges, 
próbowała wznowić organizację tego typu safari.

4 Sykomora (Ficus sycomorus), inaczej figowiec sykomora, figowiec morwowaty, figa morwowa, figa ośla, kar-
wia, to gatunek drzewa z rodziny morwowatych (Moraceae). Rośnie dziko w Afryce i na Półwyspie Arabskim 
(w Arabii Saudyjskiej, Jemenie, Omanie). Jest uprawiana w wielu krajach świata. Uważana za królową drzew.
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– Są po prostu najedzone – odparł przewodnik. – Popatrz przez 
lornetkę. Widzisz te ciemne, czerwone plamy pod pyskiem i na łapach? 
Musiały się obżerać całą noc. Coś dobrego sobie upolowały. Dzielne 
dziewczyny! Wdrapały się rankiem na drzewo i trawią. Zostawmy je 
w spokoju. – Alois odpalił silnik i powoli odjechał od sykomory. Wy-
patrywał już czegoś nowego na otwartej sawannie rezerwatu.

* * *

Kilka godzin później, po wspaniałej kolacji przy świecach 
i dobrym winie, wierciłam się w łóżku z boku na bok. Nie mogłam 
zasnąć. W przerwach na zmianę pozycji wpatrywałam się w ciem-
nozielony brezent namiotu rozpościerający się nade mną. Nasłu-
chiwałam. Busz huczał, piszczał, szeleścił i gwizdał. Nie było tutaj 
tak jak w moich ukochanych polskich górach, gdzie letnie wieczory 
w namiocie były zazwyczaj ciche i spokojne. Nie wiedziałam, kto wy-
daje te odgłosy. Nocne ptaki? Małpy? Nie potrafiłam tych dźwięków 
odróżnić. Wyobraźnia robiła swoje. Również silne leki antymala-
ryczne, jakie obowiązkowo przyjmowaliśmy każdego dnia. Wyda-
wało mi się co chwila, że ogromny lew z puchatą grzywą przechadza 
się obok naszego namiotu. „Czy jesteśmy naprawdę bezpieczni?” To 
pytanie raz za razem kołatało mi w głowie.

Zapadałam w krótkie drzemki, a po chwili się wybudzałam 
i nasłuchiwałam ponownie. W połowie nocy poczułam nagły, ostry 
ból w prawej stronie brzucha. Zginałam się wpół, wstawałam, kła-
dłam. Masowałam, piłam wodę, brałam kolejne środki przeciwbólo-
we. Czekałam, aż przejdzie. Nic nie pomagało. Nad ranem cierpienie 
ustało. Usnęłam.

* * *
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Kłopoty powróciły na przystanku w trakcie porannej obserwa-
cji zwierząt.

– Musimy zawieźć ją do lekarza – zdecydował Alois, patrząc 
na moją niewyspaną, udręczoną bólem twarz.

– Do Nairobi?! To godziny drogi stąd. – Michał był poważnie 
zaniepokojony.

– Nie. Mamy tutaj lekarza, w luksusowym obozie niedaleko 
stąd. Jedziemy – zdecydował.

„Klinika” mieściła się w dużym, brezentowym namiocie. W sa-
mym środku buszu. Łóżko i narzędzia wyglądały na czyste, a sam 
doktor od początku wzbudził moje zaufanie. Czarne dłonie badały 
mój obolały, biały brzuch, delikatnie go ugniatając. Widok, który 
teraz jest dla mnie codziennością5, wtedy wydawał się niesamowity. 
Z ciekawością dziecka przyglądałam się kontrastowi naszych kolo-
rów skóry.

– Doris, niczego złego tutaj nie widzę. Z tego, co opowiadasz, 
to typowa reakcja na stres. Dostaniesz ode mnie silne tabletki roz-
kurczowe i nasenne, żebyś nie była znowu jednym z nocnych straż-
ników obozowych – lekarz zaśmiał się cicho, patrząc mi w oczy. – 
A od jutra zalecam ci dużo spokoju i podwójną szklaneczkę dżinu 
z tonikiem przed kolacją. Wszystko będzie dobrze.

Znowu usłyszałam to zdanie. Ponownie wypowiedziane tutaj, 
w Afryce. „Wszystko będzie dobrze” niosło mnie przez dalsze dni wy-
prawy.

————————————— 
5 Mieszkając na Zanzibarze, kiedy potrzeba, leczę się u wspaniałego Zanzibarczyka, doktora Shaabana. 
Wykształconego w Ałma Acie. Jego diagnozy i zalecenia, będące niekiedy w sprzeczności z opiniami euro-
pejskich lekarzy, sprawdziły się już kilkakrotnie na korzyść mojego organizmu.
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W trakcie naszej wędrówki wszędzie, w rezerwacie Masai 
Mara czy podczas odpoczynku na wybrzeżu Kenii, nieoczekiwanie 
natrafiałam na kolejne kolorowe agamy. Patrzyłam na nie i miałam 
wrażenie, że od pierwszego spotkania czuwają nade mną. Ich obraz 
zabrałam w pamięci ze sobą do Europy. Wróciłam do „normalnego 
życia”.

* * *

Minęło kilka lat od tamtych wydarzeń. Rozwiedziona, wolna 
jak nigdy wcześniej, zaczęłam marzyć o kolejnych obserwacjach 
zwierząt i dalszej eksploracji Afryki. Wprowadziłam to w czyn – co 
roku ruszałam w kolejne zakątki kontynentu. Aż któregoś roku po-
stanowiłam wrócić do Kenii.

Siedziałam oparta plecami o blaszaną ścianę lokalnego sklepi-
ku i wpatrywałam się w tłum mężczyzn próbujących naprawić nasze 
zepsute auto. Obok mnie Krysia, Ewa z Witkiem, Ala z Karolem. 
Wszyscy zmęczeni i zrezygnowani.

Nie znaliśmy się wcześniej. Kupiliśmy w jednym z polskich biur 
wyjazd na północ Kenii, nad słynne Jezioro Turkana6 i do kolebki 
cywilizacji, Koobi Fora7, a potem planowaliśmy dotrzeć do ugandyj-
skich goryli górskich żyjących w parku lasu tropikalnego Bwindi8. 
To był zły wybór. Program safari był wyjątkowo ciekawy, ale niestety 

—————————————
6 Jezioro Turkana – jezioro położone w Wielkim Rowie Tektonicznym, na północy Kenii. Znane ze stanowisk 
paleoantropologicznych. Za czasów kolonialnych nosiło nazwę Jeziora Rudolfa – od imienia austriackiego księcia.

7 Koobi Fora – obszar wschodniego wybrzeża Jeziora Turkana. Jedno z ważniejszych stanowisk paleoan-
tropologicznych w Afryce. Odkryto tam ponad sto pięćdziesiąt szczątków hominidów z gatunków: Paran-
thropus boisei, Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo erectus.

8 Nieprzenikniony Las Bwindi – wilgotny las równikowy w południowo-zachodniej Ugandzie.
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biuro podróży okazało się niesolidne. Nasze auto psuło się dosłownie 
każdego dnia. Było w fatalnym stanie – silnik gasł, a metalowy ba-
gażnik na dachu samochodu łamał się pod wpływem ciężaru bagaży. 
Wiedzieliśmy, że ten grat nie doświadczył przeglądu w garażu praw-
dopodobnie od wielu miesięcy. Także i tego dnia, kiedy po wyjeździe 
z rezerwatu Samburu mieliśmy pojechać szutrem na północ, auto 
odmówiło współpracy. Kierowca usadził nas pod daszkiem lokalnego 
sklepiku, a sam za pomocą kilku drucików i zapasowych śrubek pró-
bował przywrócić land cruisera do stanu używalności. Jak to zwykle 
bywa w takich sytuacjach, otoczył nas tłum miejscowej ludności. Ko-
biety, zawinięte w kolorowe, bawełniane tkaniny, próbowały sprze-
dać nam paciorki. Przystojny, ubrany w dżinsy i modną koszulkę 
młodzieniec proponował po kolei każdej z nas, uczestniczek safari, 
małżeństwo. Kiedy jednemu z młodych wojowników, przyodziane-
mu w tradycyjne czerwone szaty9, władającemu niezłym angielskim, 
powiedziałam, że już kiedyś tutaj byłam i moim przewodnikiem był 
jego plemienny pobratymiec, niejaki Alois Lekoli, roześmiał się, bez 
słowa odwrócił i zniknął w pobliskich krzakach.

Czas ciągnął się niemiłosiernie. Zbliżało się południe. Słońce 
zaczęło grzać intensywnie i pod metalowym daszkiem zrobiło się 
nieprzyjemnie lepiąco od potu, ale nic nie zapowiadało końca na-
szego postoju i dalszej podróży. Usłyszałam głośną rozmowę. Spoj-
rzałam w kierunku zmierzających ku nam drogą mężczyzn. Jednym 
z nich był młody wojownik, z którym rozmawiałam pół godziny 
wcześniej. Drugi, bardzo wysoki, o postawnej, nawet barczystej syl-
wetce, wydał mi się znajomy. Zmierzał w moim kierunku, stawia-

—————————————
9 Samburu – nilotycki lud afrykański zamieszkujący północ Kenii. Spokrewniony z Masajami. Samburu są 
koczowniczymi pasterzami. Ich liczebność to ponad dwieście sześćdziesiąt tysięcy osób. Konflikt o ziemię 
z plemieniem Pokot i susze w 2017 roku spowodowały, że Samburu zaczęli wprowadzać swoje stada na 
tereny prywatnych rezerwatów na płaskowyżu Laikipia. W wyniku konfliktu spalili między innymi lodge 
Mukutan należący do włoskiej arystokratki, Kuki Gallmann.
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jąc spokojne, wyważone kroki. Zmrużyłam oczy i podniosłam dłoń 
ponad nie, zasłaniając twarz od słońca. Widok mi się wyostrzył. To 
był Alois!

Przywitaliśmy się serdecznie. Nie zmienił się fizycznie od na-
szego safari. Cichy i skupiony patrzył na mnie, lekko się uśmiecha-
jąc. Speszona tym niespodziewanym spotkaniem po latach z prze-
wodnikiem, którego przecież dobrze nie poznałam, trajkotałam, 
zagadując ciszę. Mówiłam o naszym wspólnym safari, kolejnych 
afrykańskich wyprawach i o problemach na tym wyjeździe. On pa-
trzył na mnie bez słowa. Wpatrywał się w moje oczy, włosy, dłonie. 
Kiedy zamilkłam, wziął mnie za rękę.

– Nie pamiętam cię z naszego safari, bo wyglądasz zupełnie 
inaczej. Ale pamiętam, jak niosłem cię na rękach przez busz do le-
karza. I pamiętam twoje oczy.

Alois zamilkł i popatrzył przed siebie. Podążyłam za nim wzro-
kiem. Na pobliskim kamieniu siedziała para jaszczurek. Jedna kolo-
rowa, a druga szarobura. Wygrzewały się.

Kiedy byłam po raz pierwszy w rezerwacie Samburu, nie wie-
działam, że patrzę na samca agamy czerwonogłowej. Dojrzałe przy-
bierają piękne pomarańczowo-grafitowo-turkusowe szaty, aby zwa-
bić potencjalne samice. Dziewczyny tego gatunku są równie zgrabne 
i zwinne, ale niestety – natura nadała im barwy kryjące. A może to 
dobrze, bo dzięki temu łatwo mogą się zamaskować wśród liści lub 
przylgnąć do podobnego w kolorze kamienia.

Patrzyliśmy na dwie jaszczurki bez słowa. Alois nadal trzymał 
moją rękę w swojej. Po dłuższej chwili spojrzał na mnie ponownie.
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– Nie wiem, co się stało, że tak zmieniłaś swoje życie, ale to, 
że wróciłaś i wracasz tutaj tak często, jak tylko możesz, oznacza jed-
no. Należysz do Afryki.

Zamilkł na chwilę i dodał: –  Nie walcz z przeznaczeniem.

Nie czekając na moją odpowiedź, odwrócił głowę w stronę ka-
mienia z jaszczurkami. Nie powiedział do mnie już ani słowa, aż do 
pożegnania po naprawie auta.

* * *

Nie wiedziałam wtedy, jak prorocze okażą się słowa wojownika 
z plemienia Samburu. Dwa lata później zostawiłam wygodną pracę 
w Polsce. Ruszyłam do buszu. Zaczęłam prowadzić wyprawy. Już 
nigdy nie spotkałam Aloisa Lekoli.

Agama z Samburu została ze mną na zawsze. Od dwudziestu 
lat wygina swoje ciało w kształt ukochanej przeze mnie Afryki w lo-
gotypie mojego biura wypraw.















31

Rozdział 2

SZKOŁA BUSZU
      Republika Południowej Afryki

Biały nosorożec afrykański (Ceratotherium simum) 
– jeden z dwóch gatunków nosorożca występujących w Afryce. Żyje 
na otwartych przestrzeniach. Ma szeroki, krowi pysk i żywi się je-
dynie trawą. Waga samca dochodzi do dwu i pół tony. Łagodniej-
szy od czarnego nosorożca. Oba gatunki nosorożców afrykańskich, 
szczególnie czarny, są zagrożone wyginięciem. Sproszkowany róg 
zwierzęcia uznaje się w Azji za lekarstwo na choroby serca i wątroby 
oraz afrodyzjak.

Rezerwat Tilodi – położony w północno-wschodniej czę-
ści Republiki Południowej Afryki. Jego pierwszym właścicielem był 
prezydent Paul Kruger. Rezerwat słynie z dużej populacji białego 
nosorożca i lampartów. Miejsce, w którym ukończyłam kurs prze-
wodnika po buszu.

Szliśmy na nosorożce.

Wysłużona strzelba zwisała Wayne’owi z ramienia. Lewą dło-
nią lekko ją przytrzymywał. Prawą mocno trzymał mnie za rękę 
i pewnie maszerował prosto na nie. Trzy jasnoszare, ogromne zwie-
rzęta stały w bezruchu na wprost nas na środku rozległej łąki. Chwi-
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lę wcześniej przestały skubać zieloną, soczystą trawę i podniosły 
ciężkie łby. Jak na zawołanie skierowały je w naszym kierunku. „Czy 
to na pewno bezpieczne? – zastanawiałam się. – Pewnie nie, ale 
sama tego chciałam. Zaufałam mu, a przecież on robi to nie pierwszy 
raz w życiu” – pocieszałam się w duchu.

Bardzo chciałam zostać przewodniczką po buszu. Teoretyczna 
nauka zachowania, studiowanie wymiarów zwierząt, zapamiętywa-
nie ich nazw po angielsku i łacinie – to mogłam i robiłam w domu. 
Jednak wszystko, co wyczytałam w książkach i na nielicznych 
w tamtym czasie stronach internetowych, to było dla mnie za mało. 
Musiałam to jeszcze dokładnie zrozumieć w terenie, w konfrontacji 
ze zwierzętami. Powinnam poznać przyrodę w buszu. Dlatego zna-
lazłam się tutaj – prosto z Warszawy na afrykańskiej ziemi.

* * *

Właściwie nie wiedziałam, czy jestem dobrym materiałem 
na przewodniczkę. Tyle lat siedziałam w innej, wygodnej skórze. 
Aż w końcu zaczęła mnie ona uwierać.

– Prezesie, muszę wyjechać na dłużej do Afryki.
– Znowu?! Zwolnię cię, laleczko.
– Sama się zwolnię, jak mnie nie puścisz.
– Jedź.

Tak mniej więcej wyglądała rozmowa z ważnym dla mnie 
człowiekiem dwa miesiące wcześniej, zanim wylądowałam w Tilo-
di na kursie przewodników po buszu. Od lat pracowałam w fajnej 
i prestiżowej agencji reklamowej, ale zbliżał się, wtedy jeszcze nie-
uświadomiony, koniec mojej pracy na Żoliborzu.
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Wieczorami, po dniach szykowania prezentacji o kolejnych 
reklamowanych produktach, do których już po prostu nie miałam 
serca, otwierałam w komputerze strony o Afryce. Od siedmiu lat 
jeździłam na afrykańskie sawanny. Po powrocie z kolejnych, corocz-
nych, ale krótkich safari, miałam w głowie odgłosy i zapachy buszu. 
Pochłaniałam książki Kuki Gallmann1. Wczytywałam się w opisy 
miejsc, których jeszcze nie znałam, w opowieści tropicieli zwierząt. 
Patrzyłam na zdjęcia i marzyłam, że właśnie do tych miejsc kiedyś 
dotrę. A kiedy w życiu prywatnym zostałam sama, nie miałam wąt-
pliwości. Musiałam jechać. Zostawić za sobą dawne życie. Dowie-
dzieć się więcej o Afryce. I o samej sobie.

To był 1998 rok. Znalazłam w internecie ofertę kursu prze-
wodników po buszu. Załatwiłam trzymiesięczną wizę w ambasadzie 
Republiki Południowej Afryki. Spakowałam plecak i poleciałam.

* * *

Nie pamiętam drogi do obozu ani tego, kto mnie tam wiózł 
przez dwie godziny. Pewnie byłam nieźle zmęczona lotem i pełna 
emocji związanych z czekającym mnie szkoleniem. Zapamiętałam 
natomiast pierwsze spotkanie z Wayne’em, szefem mojego kursu 
i późniejszym „guru od buszu”.

– Cześć, Doris, miło cię poznać. Nigdy w życiu nie miałem 
Polki, nawet Europejki, na zajęciach. Jesteś, poza Christel, jedyną 
kobietą na kursie. Damy ci popalić, ale to będzie przygoda twojego 
życia – zaśmiał się głośno. – Witamy!

—————————————
1 Kuki Gallmann – włoska arystokratka, od 1972 roku mieszkająca w Kenii. Autorka bestselerowej książki 
Marzyłam o Afryce. Założycielka Gallmann Memorial Foundation promującej koegzystencję człowieka 
i przyrody. Kuki od lat jest zaangażowana w pracę humanitarną oraz ochronę środowiska w Afryce.
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Popatrzyłam na ogorzałą twarz niewysokiego, barczystego 
czterdziestolatka i pomyślałam: „To jest człowiek, któremu zaufa-
łam. Ciekawe, co z tego wyniknie”.

A teraz, po kilku dniach w buszu, trzymając go mocno za rękę, 
maszerowałam prosto na te białe nosorożce.

– Zobacz, już wiedzą, że tu jesteśmy. Posapują, słyszysz? – za-
pytał Wayne szeptem. – Spróbujmy je trochę zepchnąć.

– Dobrze – odpowiedziałam, chociaż nie miałam pojęcia, co 
dokładnie ma na myśli.

Wayne delikatnie puścił moją dłoń. Spokojnie ściągnął broń 
z ramienia, odbezpieczył i trzymając ją lekko pochyloną kolbą w dół, 
powoli ruszył do przodu. Szłam krok w krok za nim. Nosorożce od-
sunęły się kilka metrów od nas. Podeszliśmy bliżej. Stanęliśmy. 
Zwierzęta się posunęły. Znowu się zbliżyliśmy. Spokojnie, ale pew-
nie kilka metrów do przodu. Kilkutonowe, szare cielska cofnęły się, 
zachowując dystans do nas. Patrzyliśmy na nie, a one z podniesio-
nymi ostrymi uszkami zwrócone były w naszą stronę. Nagle Wayne 
podniósł strzelbę do góry. Lekko ściągnął ciemne, krzaczaste brwi.

– OK, to jest ten moment. Wycofujemy się.
– Dlaczego? – zapytałam. Serce mi biło mocno. Bałam się, 

że skoro przewodnik chce się wycofywać, to nosorożce zaraz na nas 
ruszą.

– Popatrz na tego dużego, z lewej strony. To dominujący sa-
miec. Słyszysz, jak dyszy? Tak nosorożce ze sobą rozmawiają. A te-
raz spuścił głowę i cofnął uszy. Zaraz wyda jakiś dźwięk. – Na po-
twierdzenie słów Wayne’a zwierzę zaczęło lekko prychać. – One 
mają bardzo słaby wzrok, ale wyśmienity słuch i węch – dodał. – 
Wkurzył się na nas. Odwrót. Powoli, do tyłu. Patrz na nie. W najbliż-
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sze krzaki. Niech nas zasłonią – instruował mój trener.

Łatwo mu było mówić. Adrenalina pompowała mi krew do 
serca, ale posłusznie wykonywałam polecenia. „Nieźle się wpakowa-
łam – pomyślałam. – Prosto od biurka i kampanii >> Moja babiczka 
pochazi z Chrzanowa<< do szarżujących nosorożców”. Cofnęliśmy 
się w otulinę gęstych krzewów Boscia foetida, o których później się 
dowiedziałam, że ich żółte, śmierdzące kwiaty zazwyczaj skutecznie 
trzymają nosorożce z daleka. Poczułam się znowu bezpieczna, ale 
nie mogłam uwierzyć w to, co właśnie zrobiliśmy. Marsz na jedne 
z największych ssaków świata wydawał mi się migawką z fabular-
nego filmu, a nie osobistym, właśnie przeżytym doświadczeniem.

* * *

Zaczęło się intensywne szkolenie. Byliśmy zakwaterowani po-
jedynczo, w dużych, brezentowych namiotach, oddalonych od siebie 
o trzydzieści metrów. Na uroczystym rozpoczęciu kursu odebrano 
nam zegarki.

– Musicie się nauczyć słyszeć i czytać busz – powiedział Wayne. 
Jego słowa spodobały się moim nowym kolegom, ja nie miałam poję-
cia, co to oznacza.

Odgadywałam godziny instynktownie, słysząc poranne włą-
czanie generatora czy głosy kolegów schodzących z nocnej wachty. 
Czasami wychodziłam z namiotu za wcześnie, ale wraz z mija-
jącymi dniami mój organizm zaczął regularnie zasypiać i budzić 
się właśnie wtedy, kiedy była na to odpowiednia pora. O piątej 
trzydzieści rano trzeba było wyjść z cieplutkiego śpiwora. Pół go-
dziny później, jeszcze przed świtem, spotykaliśmy się na kawie 
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i ciasteczkach przy ognisku. Zmarznięci chłodem sierpniowego, 
afrozimowego poranka, otuleni ciepłymi polarami i nieprzewiew-
nymi kurtkami, w czapkach na głowach i rękawiczkach na dło-
niach, rozgrzewaliśmy się powoli od ognia i ciepłego napoju. Pół 
godziny później wsiadaliśmy do dwóch otwartych, terenowych 
samochodów2.

Każdego dnia jeden z kursantów był odpowiedzialny za spraw-
dzenie broni3 oraz przygotowanie samochodu. Obwoziliśmy kolegów 
po rezerwacie, a oni, udając przyszłych gości naszych safari, wypy-
tywali nas o to, co pojawiało im się przed oczami. Byli dociekliwi, 
niecierpliwi, a czasami złośliwi. Wspólne tygodnie bycia prawie non 
stop razem i życia w buszu dawały się nam we znaki. Przeżyliśmy też 
wiele zabawnych chwil. Chłopcy łapali dla mnie małpiatki, które ja 
natychmiast wypuszczałam, nie chcąc ich męczyć. Kiedyś przynieśli 
dla mnie i koleżanki pięciometrowego pytona, grubego jak udo do-
rosłego mężczyzny, pytając, czy dam się przekupić takim prezentem 
i zostanę z nimi w buszu na zawsze. Po zamknięciu starych drzwi 
życie zaczęło otwierać dla mnie nowe okno.

W trakcie moich „dyżurnych dni” zawsze trafiałam w buszu 
na nosorożce.

– Zobaczcie, one lubią Doris. Trzymają się ciebie – zauważył 
Wayne, a ja uśmiechnięta opowiadałam moim „turystom” o różni-
cach między czarnym a białym gatunkiem4, przyglądałam się ich 
—————————————
2 Otwarty samochód – na południu Afryki w trakcie obserwacji zwierząt używamy specjalnych samocho-
dów. Auta nie mają zabudowanych boków, jedynie wyciągnięty na rurkach w górę brezentowy dach. Goście 
siedzą na podwyższonych siedzeniach, zazwyczaj trzy osoby w rzędzie. W takich samochodach jesteśmy na 
wyciągnięcie ręki od zwierząt.

3 Przewodnicy pracujący w rezerwatach w RPA mogą posługiwać się bronią. Wymaga to jednak ukończenia 
szkolenia i posiadania certyfikatu.
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łajnu i kąpiącym się w nim żuczkom gnojnym.

– Całe szczęście, że mnie już poznają – zażartowałam. – Jest 
szansa, że nie zaatakują.

Te „moje” białe nosorożce były łagodniejsze i bardziej wi-
doczne na otwartym terenie od swoich czarnych kolegów preferu-
jących gęste krzaki. Nauczyłam się z daleka rozpoznawać granice 
terytoriów poszczególnych dominujących samców, oznaczone ich 
odchodami. Coraz bardziej wyćwiczone oczy dostrzegały skały i ter-
mitiery, o które nosorożce ocierały swoje ciała, chcąc pozbyć się 
pasożytów. Podglądałam je regularnie, ukryta w krzakach, tarzające 
się w wodzie i błocie, co dawało im ulgę od popołudniowego słońca. 
Ze zdziwieniem odkryłam, że nosorożce nie mają siekaczy, a trawę 
przeżuwają szerokimi, policzkowymi zębami. Zauważyłam, że samce 
znaczą teren, siusiając na stojąco, a samice i młode nie rozrzucają 
kupy dookoła. „Moje” nosorożce piły jedynie po południu lub wie-
czorem, i to nie każdego dnia.

Znowu zaczęłam czuć się szczęśliwa.

* * *

Po kilku dniach teorii i poznawania terenu Wayne zdecydował, 
że czas, żebyśmy nauczyli się strzelać. Zabrał nas na niewielką po-
lanę i wręczył strzelby większe od tych, które do tej pory mieliśmy 
na przejażdżkach.

– To jest magnum. Takiej broni używamy w trakcie chodzenia 
—————————————
4 Czarny i biały nosorożec nie odróżniają się kolorem. Oba gatunki są szare. Różnią się natomiast wagą, 
dietą, środowiskiem, jakie preferują, charakterem oraz długością ciąży.
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po buszu. Tylko nią jesteście w stanie zatrzymać słonia i nosorożca. 
Gotowi?

Moi koledzy urodzeni w Afryce, obeznani od dziecka z bronią 
na swoich rodzinnych farmach, z entuzjazmem przyjęli propozycję 
szefa. Ja niepewnie kiwnęłam głową. Wayne podszedł bliżej.

– Przyłóż kolbę do ramienia, niech dokładnie przylega do 
wgłębienia. Tak… Popatrz przez szczerbinki. Lewa noga do przodu. 
Stój stabilnie, lekko ugnij kolana. Widzisz puszkę na końcu? Świet-
nie. Postawa i pal!

Strzeliłam. Głośny huk i siła odrzutu spowodowały, że niespo-
dziewanie wylądowałam na pupie na ziemi. Nie byłam na to przygo-
towana. Po policzkach poleciały mi łzy jak groch.

– Co jest? Doris? Przestraszyłaś się?

Nie mogłam się uspokoić, a z łzami wypłakiwałam wszystkie 
lęki. Te z nieudanego, prywatnego życia. I te dotyczące przyszłości. 
Bałam się, że nie dam rady. Wayne machnął ręką do innych kursan-
tów: – Idźcie do obozu. – Usiadł koło mnie na piasku.

– Słuchaj, mała, wiem, że coś musiało się stać w twoim ży-
ciu, bo bardzo chcesz je zmienić. Nie pytam co. Prawie każdy z nas 
przeżył coś, o czym bardzo by chciał zapomnieć – mówił do mnie 
spokojnym głosem. Buczałam dalej.

– Wiem, że turyści nie wracają sobie od tak do Afryki, na kurs 
przewodnika. Ty kochasz przyrodę. I bardzo się starasz. – Spojrza-
łam na niego przez łzy. Wyglądał poważnie i zdjął nawet ciemne 
okulary, które na co dzień przysłaniały mu twarz. Niebieskie oczy 
patrzyły na mnie łagodnie.
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– Boję się, że mi się nie uda – wyszeptałam.
– Uda ci się! Oczywiście, że ci się uda! Potrzeba czasu. I cier-

pliwości.

Posiedzieliśmy chwilę w ciszy.

– Doris, bierzemy się do pracy. – Wayne podskoczył dziarsko 
do góry. – Musisz nauczyć się strzelać. Nie po to, żeby zranić zwie-
rzę, ale żeby je wystraszyć, gdyby pozorowało atak. Gdyby jednak 
zaatakowało naprawdę, musisz obronić swoich gości na safari.

– Wstawaj, strzelamy. – Podał mi rękę. Podniosłam się. Otar-
łam oczy. Przeładowałam magnum i zaczęłam strzelać. Zabijałam 
puszkę po puszce.

* * *

Nadeszły krótkie deszcze. Z nimi kolejne żmudne dni obser-
wacji ssaków w rezerwacie, wkuwania łacińskich nazw okolicznych 
roślin i insektów, niezliczonych wacht w środku nocy z lampartem 
obserwującym nas z pobliskiego drzewa oraz hodowania w obozo-
wym terrarium złapanych skorpionów i małego pytona5, którego 
nazwaliśmy Junior. Moje białe nosorożce z radością wcinały trawy 
rosnące jedynie po deszczach, Cynodon i Digataria. Aż nadszedł ten 
dzień. A właściwie dni.

– Macie trzy egzaminy. Pierwszy jutro – pisemny. Drugi po-
jutrze – zabieracie grupę na obserwację z samochodu. A trzeci ko-
lejnego dnia – wysadzamy was pojedynczo w buszu. Odnajdujecie 

—————————————
5 Pyton – nasz Junior należał do podgatunku pytonów południowoafrykańskich. Dorosłe węże osiągają 
długość od trzech do pięciu metrów, wagę między czterdzieści a pięćdziesiąt kilogramów. Pytony są jajo-
rodne. Polują na małe ssaki. 
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drogę do obozu. Po drodze rysujecie mapę terenu. Zbieracie kości 
i gałęzie do identyfikacji. Podchodzicie zwierzęta. My obserwuje-
my was z dystansu. Pytania?

Cisza. Wszyscy byliśmy bardzo przejęci. Wiedziałam, że je-
stem gotowa do teorii. Po wykładach wieczorami studiowałam 
gatunki orłów, poszczególne zestawy zębów u słoni, określanie 
wieku antylopy po rogach. Obawiałam się jednak części prak-
tycznej w terenie. Po raz pierwszy miałam pójść przez busz kom-
pletnie sama.

– Będziemy cię dyskretnie obserwować w trakcie przejścia. 
W przypadku zagrożenia użyj radia. Powodzenia, Doris. Mój 
mistrz z uśmiechem na ustach podał mi strzelbę.

– Dziękuję Ci, Wayne – szepnęłam w ciemne szkła jego oku-
larów. Odwróciłam się do samochodu plecami. Zeszłam z głównej 
drogi w kierunku, jaki wskazał mi szef.

* * *

Wąska dróżka do wodopoju wiodła wśród gęstych krzaków. 
Szłam nią ostrożnie, rozglądając się na boki. Przede mną na kamie-
niach wygrzewały się agamy6. On z jaskrawo błękitną głową, ona 
w skromniejszych, buro szarychbarwach. Na drzewie obok mignęła 
mi skacząca z gałęzi na gałąź gruba, płowa góralka7. Na akacji sie-
działy dwie czarno-białe dzierzby8, a w oddali słyszałam nawoły-
wania hałaśnika9. Słońce wchodziło szybko po niebie do góry, a ja 
czułam, jak moja skóra ogrzewa się wraz ze wstającym dniem. Gęsty 
busz się skończył i otworzyła się przede mną przyjemna, rozległa 
polana. Stały na niej dwa białe nosorożce. Żywe cztery tony w sku-
pieniu skubały trawę i nie zwracały uwagi na nic dookoła. Przeska-
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nowałam obszar w poszukiwaniu innych zwierząt. Pusto. Popatrzy-
łam w niebo, wzięłam głęboki oddech i pomyślałam: „Czas to zrobić, 
Doris!”

Zdjęłam broń z ramienia. Odbezpieczyłam. Wyszłam z krza-
ków. Powoli ruszyłam w kierunku nosorożców.

—————————————
6 Agama atra – gatunek gada występującego na południu Afryki. Podczas godów głowy samców przybie-
rają błękitny kolor, jednak jeżeli zbliża się do nich zagrożenie, powracają do swojej buroszarej barwy. 
Żyją w małych grupach na terenach skalnych. Długość ciała dochodzi do dwudziestu pięciu centyme-
trów.

7 Góralek (Dendrohyrax) – ssak przypominający świnkę morską, ale dużo od niej większy. Długość do 
pięćdziesięciu centymetrów. Ma krótki ogon i krótkie uszy. Budowa ciała, kły i mózg są najbardziej zbli-
żone do słonia. Podobnie jak słonie góralki mają wyśmienitą pamięć. Roślinożerne. Terytorialne, znaczą 
obszar uryną i odchodami.

8 Dzierzba białobarkowa (Lanius collaris) – ptak z rodziny wróblowatych (Passeriformes). Mały drapieżnik 
z dziobem zakończonym haczykiem. Często naśladuje odgłosy innych gatunków.

9 Hałaśnik szary (Corythaixoides concolor) – ptak z rodziny turakowatych (Musophagidae). Znany z wy-
dawania głośnych, nosowych dźwięków. Występuje w dużych rodzinach, do trzydziestu osobników. Lubi 
tereny, na których występują akacje. 
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