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Szeherezada… 

 

…Istnieje oczywiście różnica między ryzykiem, na 

jakie narażamy się świadomie, a ryzykiem wpisanym w 

same warunki życia społecznego lub typowym dla 

wybranego przez nas stylu życia. Obszary ryzyka 

zinstytucjonalizowanego dostarczają pewnych ram, w 

których jednostki mogą zdecydować, czy podjąć duże 

ryzyko, także utraty życia, jak w niebezpiecznych 

sportach i tym podobnych przedsięwzięciach. Ale różnica 

między ryzykiem podejmowanym na własne życzenie a 

ryzykiem, jakiego jednostka wcale nie szuka, jest często 

zamazana, i po prostu nie zawsze odpowiada podziałowi 

na obszary ryzyka zewnętrznego i zinstytucjonalizowane-

go… 

(Anhony Giddens, Nowoczesność i tożsamość) 

 

 

Planowo prom powinien płynąć dwie godziny, a właśnie mijała czterdziesta trzecia 

godzina rejsu. Coś, co miało trwać tylko moment, przerodziło się w gehennę, o której, jak się 

później okazało, trąbiły wszystkie egipskie, izraelskie, jordańskie i saudyjskie media. 

Kończyła się druga doba podróży. Ponad czterysta osób uwięzionych na tymczasowej barce. 

Wszyscy razem na jednym pokładzie. Mężczyźni, kobiety, dzieci. Starcy i niemowlaki. 

Muzułmanie, żydzi i chrześcijanie. Bogaci i biedni. Dzieci, które bawiły się osprzętem promu. 

Żołnierze, drobni sprzedawcy, pasterze. Podziałów było tyle, ile fal na wodzie. I nikt nie 

przypuszczał, że spędzi tutaj tyle czasu. 

Wracałem przez Jordanię z Syrii. Męcząca wyprawa dobiegała końca. Od jakiegoś 

czasu Syria zamknęła swoją północną granicę z Turcją, a przejazd wozem z Europy był tym 

bardziej niemożliwy. Zdarzały się przypadki, gdy pogranicznik przymykał oko za drobną 
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opłatą. Tak było, kiedy chciałem dostać się do samozwańczej Republiki Naddniestrzańskiej, 

czy nawet do Mauretanii – sto euro załatwiało sprawę. Tutaj jest inaczej. Wojsko, wojsko i 

wojsko. Aby przedostać się do Damaszku, kilkanaście dni wcześniej wylądowałem na Synaju. 

Stamtąd promem do jordańskiej Akaby, wozem na północ, a potem autobusami do stolicy. 

Gdy wracałem, zdarzyła się ta historia. 

Zatoka Akabska to 180 kilometrów wschodniej odnogi Morza Czerwonego. Oddziela 

półwysep Synaj od Półwyspu Arabskiego. Gdy dryfuje się na jej tafli, odległość między 

brzegami zdaje się nie wynosić więcej, niż pięć kilometrów. Ale oko na wodzie jest złudne: w 

najwęższych miejscach nadal jest to ponad dwa razy więcej (od 12 do 28 kilometrów, brzeg 

do brzegu). Zwana jest także zatoką Ejlat, a to ze względu na izraelskie miasto u jej szczytu. 

Szczególność Zatoki leży w jej historii, która sięga dziesiątego wieku dawnej ery. Dziś, po 

licznych konfliktach z drugiej połowy XX wieku, obowiązuje na niej tzw. prawo 

nieszkodliwego przepływu statków, choć leżące u jej podnóża wody terytorialne Cieśniny 

Tirańskiej należą tylko do Egiptu i Arabii Saudyjskiej – z wyłączeniem Jordanii i Izraela. 

Innymi słowy: na tym wąskim i krótkim obszarze wodnym krzyżują się interesy czterech 

krajów o różnych historiach, religiach i tradycjach, a wzajemne militarne doświadczenia nie 

sprzyjają budowaniu ogólnego zaufania i współpracy. 

W podróży najważniejsza jest obserwacja. Ona skłania do wyciągania wniosków. W 

drodze, jeśli dwa plus dwa równa się cztery, to nie ma co kombinować. Tutaj układy są 

zerojedynkowe, a za próbę złamania szyfru płaci się słono. Zazwyczaj bywa tak, że mała iskra 

rozpala ogień, który potem trudno objąć wzrokiem. Z wydarzenia prostego i na pozór 

banalnego, i niemającego żadnego znaczenia (na pierwszy rzut oka), powoli wykluwa się 

sekwencja konsekwencji, o których nikt nawet nie śnił. Wtedy wystarczy tylko być. Czasem 

niewinne słowo na targu przeradza się w jedną wielką jatkę, a stragany z odzieżą nagle 

przypominają skład broni i amunicji. Doskonale pamiętam liczne kałasznikowy wśród 

materiałowych beli na targu w libańskim Baalbeku. W Europie mówi się, że jedna jaskółka 

wiosny nie czyni. W tych rejonach jest odwrotnie: wystarczy słowo o jedną intonację za 

wysoko i raban gotowy. Tutaj jakby każdy każdemu musi za wszelką cenę udowodnić, że jest 

ważniejszy i ma do czegoś większe prawo, niż inny. Gdy wsiadałem na ten prom, nie mogłem 

przypuszczać, że planowane błogie wieczorne dwie godziny, pośród pluskających się przy 

plaży delfinów, przerodzą się w długą rozmowę o zaszłościach, polityce i przyszłości. Podróż 

uczy, że nawet, jak nic się nie dzieje, to dzieje się właśnie to nic, czyli wszystko. Czyli coś. 

Arabskie przysłowie mówi, że na mały haczyk można złowić dużą rybę. 
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Lata spędzone w drodze nauczyły mnie jednego: nawet, jak wydaje mi się, że coś się 

skończyło, to nie znaczy, że się skończyło. To mnie się tylko tak wydaje. Jeżeli myślę, że coś 

jest – to nie oznacza, że jest. A jeżeli czegoś nie ma, wcale nie znaczy, że nie ma. Gdy w 

Damaszku siedziałem w autobusie, nie znaczyło to, że tym autobusem pojadę. Za chwilę stał 

zepsuty, do kolejnego się nie dostałem i trzeba było czekać do rana. Gdy na lotnisku w 

kameruńskim Douala siedziałem zadowolony w samolocie, a ten ruszył z miejsca, nie 

przypuszczałem, że za chwilę zobaczę za oknem moją torbę, która jako jedyna nie zmieściła 

się do luku bagażowego. Stała na pasie jak samotny struś na australijskiej sawannie. Trzeba 

było zatrzymać samolot. Gdy w omańskim Maskacie przyszedłem z biletem na autobus 

(wykupiona dzień wcześniej miejscówka), wcale a wcale nie znaczyło to, że do tego autobusu 

wsiądę i pojadę. Mieć na coś bilet, być umówionym, zawrzeć porozumienie – nie oznacza 

jechać, kupić, posiadać, mieć. To jedynie promesy i przedpłaty. Często złudzenie 

powodzenia. Miraże. Fatamorgany rzeczywistości. Gdy w hotelu jest łazienka – nie znaczy 

wcale, że będzie w niej woda. Dla Europejczyka to, co następuje później, jest lewatywą z 

prawdy. Dla Europejczyka rozczarowanie jest tym większe, im większe było oczekiwanie. W 

Afryce zdarza się, że ubiegający się o entą reelekcję urzędujący prezydent, by zjednać sobie 

głosy ludu, każe stawiać słupy elektryczne. Jednak w buszu nikt nie wie o tym, że nie ma 

jeszcze elektrowni. Im bardziej jestem zdziwiony, tym bardziej nie miałem pojęcia. Skala 

zaskoczenia jest wprost proporcjonalna do ułudy marzeń i oczekiwań. Jednak to 

doświadczenie jest wspólne (w mniejszym lub większym stopniu) dla wielu. Claudine, cicha 

bohaterka jednego z reportaży Jeana Hatzfelda („Strategia antylop”) mówi: Ale najgorsze jest 

jeszcze przede mną. Moje serce już zawsze będzie nieufne, ono już wie, że przeznaczenie nie 

musi dotrzymywać najprostszych obietnic.  

Statek odbił z jordańskiej Akaby o północy. Nigdy nie zdarza się taka punktualność. 

W drugą stronę, kilkanaście dni wcześniej, najpierw odwołano tzw. szybką łódź (miała płynąć 

dwadzieścia minut), by po chwili zacząć sprzedawać bilety na egipski prom. Rzuciliśmy 

cumy dwie godziny później i po kolejnych czterech staliśmy przy nabrzeżu Jordanii. 

Spóźnienie tłumaczono zbyt wysoką falą. Teraz miało być inaczej. Do portu przywiózł mnie 

taksówkarz, który podczas drogi dwukrotnie zawyżył należność. Niby zrozumiał, że ma mnie 

dowieźć jedynie do portu handlowego, a nie pasażerskiego. Gdy zapłaciłem, kazał, bym sam 

sobie wyciągnął torby z bagażnika. Musiał skończyć rozmowę przez telefon z przyjacielem. 

Gdy odchodziłem usłyszałem huk. Cofając rozbił cały tył o duże, betonowe zapory. Klął i 

krzyczał. Rzucił telefonem o ziemię i kopał w opony. 
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Wsiadłem. Tyle było w tym szczęścia, że wojskowy sprawdzający bilety wcisnął mnie 

do klimatyzowanej sali – choć potem, jak zaczęło brakować paliwa (prądu), przestało to mieć 

jakiekolwiek znaczenie. Kapitan dla oszczędności wyłączał wszystko. Obok mnie przysiadła 

egipska rodzina: mężczyzna, trzy kobiety i pięcioro dzieci. Jechali z Syrii do rodziny, do 

Kairu. Kobiety były siostrami, a Rida bratem męża najstarszej. Dzieci grały w różne gry, 

biegały po pokładzie. Później, w kolejnych godzinach gehenny, i tak wszyscy chodzili w tę i z 

powrotem. Każdy siadał gdzie chciał. Jedni zapraszali drugich. Kwitł handel, częstowanie się 

jajkami. Snuto opowieści. Jednak na początku nic nie zapowiadało takich emocji. Przede 

wszystkim każdy miał przy sobie tylko podręczny bagaż: jakąś torbę, torebkę, butelkę wody. 

Wszystkie duże toboły trzeba było złożyć w bagażowni pod pokładem: tuż przy 

ciężarówkach. Liczyłem, że o drugiej w nocy przybijemy do egipskiej Nuweiby. Godzinę 

mogą zająć formalności. Koło czwartej nad ranem powinienem być w pobliskim Dahab, gdzie 

planowałem spoczynek. W Polsce się mówi: człowiek myśli, Pan Bóg kryśli. 

Druga w nocy i nie cumujemy. Za oknami światełka kolejnych egipskich miasteczek: 

Ras el Barqa, Ras el Masri. W oddali Taba, która pod egipskie władanie przeszła ponownie 

dopiero w 1988 roku. Turystyczny kurort doświadczył też zamachów terrorystycznych. W 

październiku 2004 roku trzy ataki bombowe pogrzebały 34 osoby, a ponad 170 zostało 

rannych. Za nią rozłożysty, izraelski Ejlat. Po drugiej stronie Zatoki saudyjskie Al Humaydah 

i Al Haql. Na promie spokój. Wielu podróżnych śpi na podłogach, na ławkach. Opatuleni w 

ciepłe kurtki, na swoich matach, dywanikach. Statek jakby zamarł. Im dla mnie z godziny na 

godzinę spóźnienie było coraz większe, dla nich zapadała głęboka noc. Prawie wszyscy spali. 

Nikt nie powiedział mi, że dopłyniemy dopiero nad ranem. Za wysokie fale nie pozwalają 

przybić do brzegu. Staram się zasnąć. Na ścianie przy moim stoliku wisi obraz: cztery kobiety 

przy stole nakrytym białą chustą. Czerwień, żółć, niebieski, biel. Jakiś dzbanek, jedna 

filiżanka. W oddali drzewa i błękit nieba. Siedzą na werandzie i rozmawiają. Wygląda, jakby 

trzy z nich dosiadły się na prędce do damy w perłowej czerwieni. 

Obudziło mnie szarpnięcie. Mały Asim przyniósł herbatę. Miał ogromne czarne oczy, 

czarne loczki i białe jak śnieg zęby. Dzieci to twarze narodów. Zawsze zadziwiają 

spontanicznością, odwagą i brakiem wstydu. Prawie wszędzie poza Europą istnieje coś na 

wzór niepisanego prawa ciszy. Oprócz zwykłej i bezinteresownej chęci niesienia pomocy 

przybyszowi, rzadko zdarza się, by ktoś sam od siebie zagadał. Raczej milczą i obserwują. 

Wyczekują. Natomiast dzieci przełamują wszystkie bariery. Asim miał osiem lat i wracał z 
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ojcem do Kairu. Twarz Jasara oddawała arabskie znaczenie jego imienia: spokój i bogactwo. 

Powściągliwy w słowach, raczej małomówny. Prowadzi sklep w Kairze. 

Kiedyś dryfowaliśmy tutaj osiem godzin. Nigdy nie wiadomo, gdzie leży problem. Jak 

słońce będzie wyżej, to pewnie przybijemy do brzegu. Wszystko przez pełnię. Jestem już 

zmęczony tymi podróżami i ciągłym czekaniem. Ile można? Zazwyczaj  dwa razy w roku: w tę 

i z powrotem. Wieziemy herbatę na sprzedaż. Najwięcej jaśminowej. Ale coraz bardziej 

przestaje się opłacać. Gdyby Izrael otworzył granice, byłoby inaczej. A tak musimy na 

okrągło. 

Dla rozprostowania kości czasem chodziłem po statku. Samotne podróżowanie zawsze 

skazuje na łaskę lub niełaskę otoczenia. Ale jest w tym magia. Trzeba zaufać i pogodzić się z 

kosztami. Trzeba skoczyć w przepaść i wierzyć, że otworzy się spadochron. Innej drogi nie 

ma. Trzeba mieć tę pewność, że linki się nie poplątają. Zostawiałem więc mój mały, 

podręczny plecak, polar z discmanem, wodę, książki z notatkami. Łaska i niełaska. Na 

pokładzie najwięcej było mężczyzn. Nieliczne kobiety raczej siedziały razem, a z nimi dzieci. 

Jakiś Jordańczyk kłócił się w okienku wymiany walut. Za nim krzyczał kolejny. Barierki 

zamykały przejścia na inne pokłady. Widocznie załoga uznała, że wszyscy zmieszczą się na 

jednym poziomie: mniej sprzątania, wszystko pod kontrolą, mniejsze straty, mniejsze koszty. 

Ludzie dadzą sobie radę. 

Było południe, a my dryfowaliśmy w stronę Cieśniny Tirańskiej. Docierały do mnie 

strzępy informacji: zbyt wysoka fala nie pozwala na cumowanie. Pływaliśmy więc na północ i 

południe niemal całej Zatoki, a brzeg był na wyciągnięcie ręki. A na nim stały dziesiątki 

samochodów, busów, kilka większych autokarów, taksówki – wszyscy czekali na wszystkich. 

Ludzie machali do siebie przez duże okna statku, dzwonili. Kierowcy dawali znaki światłami, 

trąbili. Niemiłosierny hałas. Z godziny na godzinę wzrastało napięcie. Dla laika fala była 

normalna, jak każdego dnia. Przy jakichś drzwiach siedzieli na ziemi młodzi Egipcjanie. 

- Znowu nie zapłacili jakichś opłat, dlatego to trwa tak długo. Może czekają na 

pieniądze? Pływamy w kółko i co z tego? Przecież paliwo też kosztuje, a silniki są cały czas 

na chodzie. Nie możemy dopłynąć, bo nie ma zgody z góry. 

- To wiatr nas znosi. Mówią, że popołudniu się uspokoi i najpóźniej wieczorem 

będziemy. Rodzina czeka na mnie w porcie od wczorajszego popołudnia. 
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- A ja wam mówię, że jeszcze wrócimy do Akaby. Zobaczycie. Kapitan musi coś zrobić, 

a jak nas Egipt nie przyjmie, to wracamy do Jordanii. No ale co potem? Poczekamy? 

Ucieknie nam robota. Wezmą kogoś innego, z miejscowych. 

- Nie wierzę tym kłamcom. Zaraz będzie wieczór, a my znów płyniemy w dół. Dlaczego 

nie cumujemy? Zaraz wskoczę do wody. Ja bym tam dopłynął. Ktoś mówił, że zabraliśmy za 

dużo ton i jesteśmy za nisko w stosunku do nabrzeża i trzeba coś wyrzucić. Pewnie jedną, 

dwie ciężarówki – tak, jak dwa lata temu. 

Powoli zapadał zmierzch. Z jednej strony nie wierzyłem w to, co się działo. Z drugiej 

czułem zadowolenie. To był mój wybór: i nie mój wybór. Wolna wola z przeznaczeniem. 

Myślałem nad tym, co dalej? Nie musiałem wsiadać. Jeśli faktycznie wrócimy do Akaby i 

nikt nie będzie umiał określić terminu kolejnego rejsu, wtedy przejdę kilka kilometrów do 

granicy z Izraelem, jako członek UE przekroczę ją bez problemu, i przez Ejlat dojdę kolejne 

kilka kilometrów do granicy z Egiptem. A stamtąd busem do Dahab. Samolot do Europy 

miałem za kilka dni. Za oknem przychodziła noc. Najbardziej malowniczo wyglądał 

oświetlony Ejlat. Miasto miało swoją historię. Już siedemset lat przed Chrystusem były tam 

osady, choć dzisiejsze wykopaliska archeologiczne potwierdzają jeszcze wcześniejszy status 

zamieszkania. Od zawsze kwitł tu handel. Górnictwo, wydobycie kruszców, rzemiosło 

miedziane, żywica olibanowa, mirra. Patrząc na mapę widać wyraźnie, jak wielkie znaczenie 

handlowe i wojskowe musiało mieć w przeszłości to miejsce, choć pierwotnie znajdowało się 

dokładnie w miejscu dzisiejszej jordańskiej Akaby. Panowali tu na przemian starożytni 

Egipcjanie, Syryjczycy, potem Rzymianie, Nabatejczycy z niedalekiej Petry oraz 

Umajjadowie. O Ejlacie wspomina biblia, jako o miejscu postoju Izraelitów podczas ich 

wędrówki z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Przez wieki przechodziła tędy także tzw. Droga 

Pielgrzymów, którą do Mekki przez Egipt niestrudzenie wędrowali muzułmanie mieszkający 

w Afryce. Jednak ostatnie półwiecze naznaczone jest wieloma regionalnymi waśniami między 

Izraelem, Arabią Saudyjską i Egiptem – choć i wcześniej swoje zrobili Brytyjczycy. 

Niedawno, w sierpniu 2010 spadły na Ejlat cztery rakiety wystrzelone prawdopodobnie z 

Synaju. 

Nie wiedziałem, co robić. Byłem zdany na los. Prom dryfował kolejne godziny. Na 

pokładzie zaczęła przeważać wersja, że tak długo nie dobijemy do brzegu, aż nie zostaną 

zapłacone i wyrównane rachunki między armatorem, portami, kapitanem z załogą. Powoli 
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sytuacja zaczynała wymykać się spod kontroli. Czterysta osób uwięzionych na małej łupinie 

pomiędzy czterema zwaśnionymi krajami. 

Byliśmy zakładnikami. Stało się to jasne, gdy wieczorem informację o tym podała 

egipska telewizja państwowa. Zaraz podchwyciły to inne zagraniczne media. Na pokładzie 

włączono dwa telewizory. W ruch poszły małe, tranzystorowe radyjka. Każdy słuchał czegoś 

innego. Wszystkie kontakty były pozajmowane przez telefoniczne ładowarki. Do kilku 

kolejka na zapisy. Błyskawicznie stało się jasne, że szybko stąd nie wyjdziemy. Zaczął się 

tumult. Wszyscy chodzili we wszystkie strony, szukali się i liczyli. Gdy tylko pokazał się ktoś 

z załogi, mogło dojść do linczu. Potem starsi medytowali siedząc na podłogowych 

wykładzinach, a młodsi biegali i krzyczeli. Siedziałem wciśnięty w swój róg. Ludzie byli 

głodni. Od początku działała tylko jedna łazienka z dwiema kabinami. Dzieci popłakiwały. 

Kilka godzin wcześniej skończyło się wszystko w promowym sklepiku. Po korytarzach 

walały się śmieci, puste butelki po wodzie, kartony po sokach, papiery. Co chwilę zalatywało 

odorem z zatkanych toalet. Informacje z telewizji podsycały gorącą atmosferę. Oficjalnie 

mówiono o zbyt wysokiej fali, która uniemożliwiała przybicie do brzegu. Wiadomości 

zaczęły się wykluczać, gdy ktoś poddał pomysł na wezwanie holownika. Podobno takie 

sytuacje miały tu już miejsce, jednak znów problemem mają być rozliczenia finansowe. 

Gdzieniegdzie ktoś się modlił. Zbliżała się doba od zaokrętowania. W nocy banki nie robią 

przelewów. Trzeba było czekać do rana. 

Trochę spałem, trochę siedziałem. Wymieniałem uprzejmości ze wszystkimi. Jak na 

dłoni pokazała się cała nomadyczność Arabów: nie było osoby, rodziny, grupki, by przez ten 

cały czas zajmowała tylko jedno miejsce. Wszyscy wędrowali. Składali i rozkładali swoje 

maty to przy jednej burcie, to przy drugiej. Na rufie i bliżej dziobu. Gdy na chwilę 

przysypiałem, po przebudzeniu miałem już innych sąsiadów. Nie znałem klucza tych 

wędrówek i zmian. Najpierw pomyślałem, że organizują się narodowo, potem że religijnie 

albo klanowo. Rodzinnie. Ale to nie miało znaczenia: nikt nie mógł usiedzieć na jednym 

miejscu. Przypominało to kolorową łańcuchową karuzelę. Wszystko wirowało kolorami 

krzesełek. Ktoś leżał tu, potem tam. Ktoś mówił z tym, potem z tamtym. Gdy wstawałem i 

podchodziłem do małego okienka, ciągle miałem nadzieję, że już koniec. Jednak światła się 

nie przybliżały. Byliśmy jak na czterech smyczach. 

Zobaczyć przez przeżycie. Podróż jest jak rzeka. Aby podróżować, trzeba do niej 

wejść, zanurzyć się. Nie można inaczej. Albo można inaczej: ale wtedy będzie to opowieść o 
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brzegu, a nie o rzece. Jest wartka jak górski strumień, albo rozległa jak nizinny olbrzym ze 

stepów. Podróże, podobnie jak rzeki, są okresowe: kończy się jedna, trzeba poczekać, i 

zaczyna się druga. Między podróżami, gdy rzeka wyschnie, żyje się wspomnieniem przebytej 

i nadzieją kolejnej. Płynąc rzeką można przestać żeglować, a ona i tak powiedzie nas dalej i 

dalej. Rzeki o różnych nurtach. Pełne wodospadów, kamieni na dnie, starych korzeni. Czasem 

z rozległymi brzegami, zakolami – na których można odpocząć. Turkusowe, niebieskie, 

granatowe, zielone. Wąskie i szerokie. Podróż jest jak rzeka, gdy w całości obmywa ciało, 

gdy prowadzi nawet przez mielizny, zapory i tamy. Pełna życia za dnia i nocami. Z mułem, 

wirami i światem przodków, gdy służy za cmentarz. Tym różni się od mórz i oceanów, że nie 

trzeba wybierać kierunku. Wystarczy się na nią zdać. Zaufać. Gdy jest się w rzece, świat 

wydaje się pędzić po obu jej stronach. Chwytając się brzegu – świat ucieka. Jest ciepła i 

zimna. Czasem trzeba się zanurzyć, by przepłynąć pod krą. W podróży to jest chyba 

najpiękniejsze, gdy niesie człowieka przed siebie, jak po Dniestrze drzewo. Można walczyć, 

negocjować, zmieniać, unikać. Ale potem przychodzi taki moment, gdy trzeba jej zaufać. 

Zdać się na nią. Odpuścić. Rzeka zawsze płynie w dół. Na niziny nizin. 

Obudził mnie przeraźliwy jazgot i hałas. Niskie głosy przekrzykiwały się nawzajem. 

Jeden wołał przez drugiego. Wszyscy stali, machali rękami. Bójka wisiała w powietrzu. 

Harmider mieszał arabskie słowa, z których nic nie można było zrozumieć. Czekałem na 

ciosy. Dwa, trzy metry obok. Wtedy podszedł do mnie Tamam i widząc moje zaniepokojenie, 

zaczął tłumaczyć: 

Mój przyjacielu, nie przejmuj się. Oni tak zawsze. Dzisiaj wieczorem Egipt gra w 

finale! Puchar Narodów Afryki! Puchar będzie nasz! Mój przyjacielu, po raz siódmy możemy 

mieć w ręce ten puchar! Trzy dni temu Faraonowie rozgromili Algierię cztery do zera! 4:0! 

4:0! Widziałeś to? Kłócą się, kto strzeli bramki i czy Geddo wejdzie od pierwszej minuty. 

Słyszałeś o Geddo? Gdzie ty mieszkasz człowieku? Mój przyjacielu, nie słyszałeś o Geddo? 

Geddo jest The Best! To król strzelców. Strzelił Algierczykom w doliczonym czasie gry. Tak 

samo wcześniej Kameruńczykom. Przegrali trzy jeden – wielki Kamerun pokonany! Teraz 

pokonamy Ghanę! Mój przyjacielu, kibicuj nam! Egipt musi wygrać! Mamy świetną drużynę i 

najlepszego trenera. Puchar będzie nasz! Vivat Egipt! To będzie mecz! Sprzeczamy się o 

wszystko, bo za długo jesteśmy na tym promie, i jak nie przybijemy, to ludzie rozniosą tę łajbę 

w drobny mak! Mój przyjacielu, wszyscy chcą oglądać finał, a tu jest tylko jeden telewizor i 

czterysta ludzi! A jeszcze każdy musi dojechać do domu. Mój przyjacielu, śpij dalej. Ale 

zobaczysz, Geddo strzeli gola! 
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Drugi poranek na promie. Gdy spałem, kapitan zezwolił nielicznym na zejście pod 

pokład po bagaże. Teraz na statku trwał jeden wielki piknik. Wszędzie gotowano, pieczono, 

smażono. Lała się herbata, kawa. Wielu Arabów na czas podróży wiezie ze sobą podręczne 

kuchenki na małe kostki węgla. Wszystko żarzyło się na każdym dostępnym metrze. 

Brakowało tylko pożaru. Co chwilę ktoś mnie czymś częstował. Ryszard Kapuściński 

zanotował kiedyś taką uwagę: Są rzeczy, na które ludzie bardzo zwracają uwagę, na przykład 

czy akceptuje się ich jedzenie. Jeśli ktoś nie chce jeść ich potraw – a czasami, wierzcie mi, są 

one naprawdę okropne – to jest się spalonym, trzeba wyjeżdżać. Jadłem placki, powidła, 

jakieś pieczone mięso, makarony. Ktoś upiekł pączki. Z każdej strony mojego stolika, gdy 

kończyłem coś jeść, przynoszono nowy poczęstunek. 

Ty tu jesteś jedyny inny. Masz pecha i szczęście. Pewnie już odleciał ci samolot. Dla 

nas to normalne. Wy, Europejczycy, dbacie tylko o to, by dotrzeć do celu, by już być – ale nie 

żyjecie samą podróżą. Dla was liczy się efekt, a nie sposób. Jesteście niecierpliwi. Ty siedzisz 

i pewnie myślisz, kiedy się to skończy, a my żyjemy w tej chwili. Jesteś tu sam jak palec. 

Siedzisz w jednym miejscu. My musimy się pogodzić z podróżą. Musimy ją znosić, a potem 

idziemy dalej. Ty wsiądziesz w kolejny samolot, bo jesteś inny. Wy wszystko upraszczacie. My 

ci pomożemy, jakbyś potrzebował, przyjdź do nas. 

Pokazał ręką miejsce, gdzie siedzieli i jedli. Przyniósł gotowane na twardo jajka. Był 

Saudyjczykiem. Jean Hatzfeld we wstrząsającej obrazami „Strategii antylop” zapisał: Biały 

nie domyśla się, jak bardzo zazdroszczą mu Afrykanie, a w każdym razie Afrykanie z 

prowincji, i jak się go obawiają. Widzisz na przykład zgromadzenie w liczbie tysiąca osób, 

które odbywa się w wiosce, są tam wysocy urzędnicy, profesorowie, ważne osobistości, ludzie 

elegancko ubrani w towarzystwie żon lśniących od biżuterii. Przypadkiem przechodzi jakiś 

biały. Ma na sobie pomiętą koszulę i spodnie, bose stopy w sandałach. Nikt nie wie, kim jest, 

co myśli i co posiada, lecz mówca na pewno przerwie, kiedy go zobaczy; biały będzie 

ważniejszy od wszystkich w grupie, póki się nie oddali i nie zniknie z oczu. Prawda była taka, 

że nie sposób było mnie nie zauważyć, a i oddalić się nie miałem za bardzo gdzie. Siedziałem 

przy swoich czterech kobietach namalowanych przez Tarkaya. Atmosfera na promie się 

poluźniła. Może dlatego, że byliśmy w mediach i ludzie wiedzieli, że lada chwila sytuacja 

musi się rozwiązać. Ale fala się nie zmieniała. Nieoficjalne komentarze dotyczyły tylko 

regulacji finansowych. Dla wszystkich było jasne, że jesteśmy zakładnikami między 

kłócącymi się o swoje stronami. Ktoś musiał w końcu nas wykupić. Dobić targu. Co pewien 

czas wracała jak bumerang możliwość powrotu do Akaby. Czy jednak w kasie portu były 
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jeszcze pieniądze, które trzeba byłoby zwrócić podróżnym za bilet? Wątpiłem. Koło południa 

kapitan otworzył górny pokład widokowy. Staliśmy jakieś dwa, może trzy kilometry od 

brzegu – na wprost portu. A tam kłębiły się tłumy oczekujących na rodziny i znajomych. 

Trąbiły klaksony. Następne ciężarówki czekały w kolejce. Skończyła się dusznota 

zamkniętego pokładu. 

I wtedy stanęły silniki. A za chwilę statek zaczął bezwolnie dryfować w dół Zatoki. 

Metr po metrze odpływaliśmy od portu w Nuweibie. Nikt niczego nie rozumiał. Prom ciął 

granatowe fale. Nasza Szeherezada rozpoczęła kolejną opowieść. I choć prom nosił imię 

prosto z baśni, nikomu nie było do śmiechu. Znów zaczęła się gorączka. Krzyki. Wrzaski. 

Bieganie po schodach. Szukanie kogoś z załogi. Dzieci płakały. Ludzie wołali do brzegu. 

Pokład ani drgnął: żadnych wibracji, szmeru silników, dymu z komina. Sunęliśmy jak duży 

niebieski kajak. Kibice dostawali szału, bo wieczorny finał oddalał się wraz z brzegiem. Na 

domiar wszystkiego chlusnęło deszczem. Dryfowaliśmy na południe. Kapitan oznajmił przez 

podwładnych, że kończy się paliwo i musimy oszczędzać. Nikt nie był przygotowany na 

czterdzieści godzin żeglugi. Wiatr wzmagał i za chwilę płynęliśmy obok Dahab. Nabrzeża 

pełne nurków zdradzały charakter mieściny. Kilka lat wcześniej atak terrorystyczny 

kosztował tutaj życie 23 turystów, a ponad 160 zostało rannych. Pójście na dno naszego 

promu także byłoby równie spektakularne. Jednak kapitan zlitował się i znów zaczęliśmy 

wracać, by na wysokości portu w Nuweibie ponownie poczuć komendę: silniki stop. Tym 

razem coś się zmieniło. Z południa, od strony Cieśniny Tirańskiej,  płynęły w naszą stronę 

dwie niewielkie łódki. Kto tylko mógł, oglądał ten spektakl z zaciekawieniem. Czym łódki 

były bliżej, tym bardziej stawały się łodziami. A za chwilę było jasne, że płyną do nas dwa 

potężne saudyjskie holowniki. I znów fala nieprzebranych emocji: gwizdy, śmiechy, 

klaskanie. Euforia i radość. Media podały, że służby dyplomatyczne doszły do porozumienia i 

mimo odmowy otwarcia portu ze strony jordańskiej Arabia Saudyjska, czująca się 

gospodarzem tych wód, przysłała z pomocą swoje okręty. 

Po czterdziestu trzech godzinach zszedłem na ląd. Bagaż (jak wiele innych) leżał pod 

oponą jednej z ciężarówek – gdyby ta chciała się przesunąć. Każdy wiedział, że widzi się po 

raz ostatni. Na pamiątkę dostałem kilka chust, szytą ręcznie serwetę. Niebieska Szeherezada 

stała dumnie przywiązana linami do brzegu. Załogę czekało solenne sprzątanie. Jako jeden z 

pierwszych wyszedłem ku odprawom celnym. Ale pośpiech nie miał znaczenia: bus w stronę 

egipskiego Dahab nie mógł odjechać tylko z jednym pasażerem. Nigdy jeszcze nie widziałem 

ludzi z tak wielkimi bagażami. Niektórzy mieli po kilkanaście tobołków i kartonów. Stawiali 
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część i wracali po pozostałe. I tak na przemian. Po dwóch godzinach nabrzeże opustoszało. 

Kierowca wysadził mnie na rondzie w Dahab. Do plaży Zatoki był może z kilometr. Gdy za 

chwilę zasypiałem, Egipt wygrał Puchar Narodów Afryki. Pokonał w finale Ghanę 1:0, a 

bramkę strzelił Geddo. Do rana plaża pełna była świętujących Egipcjan. 
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