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archipelagar' rczrrnconrdl r' pro!1ic
nN ki]kuscl |ilo]nctró\v oJ g}ór!!ci
tr\str: 5r Nti,riti,Ls do niclloLud(iw
n]e nr]eżl bo n]a Nlnrji|]'okoto 6{)

ne 10 |rn i ramiesrliuie so ponad i.2
nrln h fi' l rlillwoś.i HN]LI!Ó|
i](fuo]ól1 Tl]Io 2 Pro(' l]li(\Zk.rncó|
\t!r'o{iit l:,r.cu1i, ro j.( d/i\ r)., o t\ lc,
że \Iatrl]l]trs n]epod]e8lość uztska]
\. i9.8 Ioku' a]e f rak lińlolej b|ltri
noci i taki t!Ż i!Z!]i ull9.oi!! oLrouit'
rut. ua !v\!i( A r.l.ro 10. flf \\\/r-
](.]. b,! n]iqd/) \drą ('Jnł1rii]] inr.fć
]ak to klćolsktr ]ub ]lan.trsk!'

Stoll.r. loft l,ouis, to stare fortoNe
liiasto, arakomicie ntrrtmane i pfr)

Porninającc śrcdni!i \!lt]ko(i poItol(
nrjasta Hiyparli - pl.ja(]a s ikulht
\']doc7na ni k.żdrm kloku' 6{) tloc
dochodu narodoreso tel naluiljei
rfubli|j staDor.i tunnrk!, (hoa,!crr
nrjei słó$!1]n boga|h!.m l}spl lrlla
1Ifcirre cul. {.r, Itór.] rlJdt)l |.lkr]NJ
nj. a]ą.1ęść llśtl: To J]ł bo!xts7!.
klłj Ą]fki. bo do tego kltIlffniu'
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\r lotrj\ku !!lliicH nas J-joufl, o.Er-
]rill1o l\ prltr'\. J( !t Flancu^}!' mlśl j

\'r.r riN.dolllm 7 li.en.l .a Rt.\,
lvlorambik I Nlauritius ljo slio'1.ronlrn
sefonie !a iele!ie p|fenoli 5ię do ifrIki
i tem sp+]Za Pofosta]. }róI lo]i!'
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są ludzie' któIf'Y potlalią u]oż}'ć sobie

hzyicŹdŹany dC, liot(lu' a {łaśd.
Wic konpleksu botelose8o. !o1ożo
neSo nad senrtn ocea.em. ustala'nl"
że następDego dnia odpoczyilanrl
a pojutlze o ó'00 sPńbuje'n}' faPolo
tać na PieN5z)'nw sezoDi. polowJliu

Nie będę fanudzać otos'iłdaniami
o,,prorie" hotelos'ego ilypocrynku,
bo d]a mnje z l'yiqtkien noŹhso-
ścj t]ywania do woli W occanic . b)]o
to rac1cj lużą(c' Dość' żc oja żońa
j 7.ajorni' którf' f .n'nj pojecha1i1

nieli fmjdę' Ja cfekalen lra swói c,as:

]elenie' a rykowisko właślie się zaczv

Na zbiolóWkę riie poiechałen z plo'
faicznego lowodu' Zasp3łcn' bo bldzik

''nic $.icdzia}''' żc ma'rv ].ną strctę
.zasol'ą' A na po]owani! stlze]i]i' s'32
nryślii\Th' 60 (I) jelenj i4 dfiki'

Następnego dnia mieiiśmy Zaplano'
wan. I}b\: o 6.00 podjcchała taksó|ka
(która jcst tańszl od Wvn;Ljęci? san]o
chodul) i zas,iozłJ nas do B]ack Rntr
na spotkanie r Sebastianen, kolejlym
liancufenr, który w-vbrał Ź}de' jakie
lnbi. Ma dwic duic bdzi. dla wldka.zy,
a ponicważ se,on tr}!;L .iepr7elwanie
okrąg]v hk' nieŹ]e sobie ż}'je'

Łódź była $nposażola we wsfelki
niezbędnv sP|zęt' napoie' jedze]ie i dilie
osobr fałogi' Nasflm Za.lanicrn bv}o'
w rafic b nia' holować nbę do łod7]'
a tan rcs7tę Załatwia]] Jeln i Da|iele'
Łoilienie ''nł do!ożkę'' ]est ru standar
do!. Sztula polega na znalerieliu $'la-
ścii\'ego twjstela, kololowcj' sztucznci

Plfynęt!, jnjtuiącci icwiclką .ybłę'
dobraniu bar1v do i.teisYwności świa
tl' slonecfnego' $'ie]kości plfynęq'
i hacfyka i s' końcu zlalefje!fu niei-

sca żelowania !yb' To ostatnie jest dość
ocz!'wjste: aujduje się pta]d rnoBkie'
żenjące rra łarvjcach dmbnych łlr' bo tc
ściągają rrbl Większc i tak w kolcjności
dochodTimy do srcTl'tu drubin_v pokar

Minr l'ie]u PIób udało się lvitiąsnąć
j€dynie czterl fuńcz]'ki' a i to w ok("sic
tanltcjsfci Zn!) nic bylo Złlń ('t.]
łiem. Mlniny }oq'i się Jniędfy ]isto1ra

dem i mxlcem' ale $1ed'v nie toluje się

Na byka wybMłem się nastęlncgo
dDia. Zaplanowane mialcn' n'l! dni
polowlni!, choć ] ione] towie.lział mi'
że będziemy|olować i]e tlzeba' by stże
ljć zbtoŃda]oa'ego nrsa'

]e]eń nsa (C.r,,5 t',or']n!;s), splo.
wadzony n3 \{]'spę W l639 r' !l7ef
łolo.]f ato(n{ holende.5k jch' pf f Y]ąt się
na !\.vspie znakolnicie' Dość towiedzieq
że ie8o stan szacuie się na 70 tys' sztuk].fu śrcdniej ]vjclkości jc]cń azjat\aki'
pochodząc]' 7 wysp Tnnor' Jawa i Ba]i'
o lorożu s2óstaka, rzadfiej ósnraka'
oczniakach skieloila!}th w górę' moclo
igłęboko uperlon}dr lykadi' \Ą'aga tuszy
Die pue]Gcza r30 kg. szarob]ąZo$3 n
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D $lknia ma('łos nieco d}uŹsz}'niż jcle.

nia srlachetnego. lypoi{e sifdlisko dla
tc8o je]enia to otilarc saw!łn-v 2 rfad
k jm zadlze$'ieniem, kraiohlłf Y Iarkowe
i lfadkic ]asy liściln. szczyt rofwoiu
po1oż3 prfJ'lada na 8' rol ż}.ia' \\tdh'8
fonnuly Roalands Wi s, tlki o $Tso
kości27 calj osjągają llotv medal'

\łtze$]'rn popo]udnienr u.laljśnrl
się do Lio cle po broń' gdfie Poka'
za] mi swo]e tro|ea i pasjonuiącv nln'
n3 którym iego żona farcjcst]oła1x
stirelenie bawola kafrvtskieBo z tl'kul
To się nazlwa Żona Z char'kteremI

ZabicE y srtuce. $' kalibrre 7 R.m.
I'lag. Z lu.etą ilusfam]'na póhtoc,
w gól1l Dloga wiedzie |rzu plantac]e
n7cinn nlijaml d$'a dość duże ]efjora
i wjeżdŹany rv tcrcn pokq'ty trotika]
nln lasen i popr2eci.an-v liczntrni
wąl'ozańi 2 lwąrymi strumjcnia |i

kI!stalicfnie cz}'siei i!od} Nl końcu
szrtlowei drosi stoi donrck kluboi\Y
2 rarasem i lfido]dc n.l te€n |o|o$'a
!ia' W śIo.ku budynku trotea na ścia
mch' lrar' dwa pokoie gości'lre f łafjen.
kani; ulocfe nrieisce spotkali nyś]iN),ch

Już po zatlf}'nuniu sanochodu widać
czte!! lr}'ki na sąsicdłiej górf. TeIe'1

PrzePi!]oy' a]e dość ciężki do polowa.
riia. strc,nre |odejścia' głębokie wawozy
j dość otwarle plfestŹeti' nieułahvjaiąc.i
pod.hodu' Wypiiamv law9 i po klót
kiei ilfomracji o plallowanyrn sposobie
polowarrjl rus7any w gólę' Ze wfsLędu
na tcnpe.atulę plopono$'a}en $,jcchać
nl najłyższy punk tercnu j stańt4d
loz|ocząć ]]odchód' lolnrsł batdfo
spo.1oba} sję Liorr(]ołi.

l,odieżdżan1y $'ięc lod sfcz]t i wraz
z Jcaiicu' którv dolącfył .lo nas w klu.
|ic' ] fuŚfemy na polowanie Zat.Zyn'u.

ienry sję na chwi]9 W cicniu potężn)rh
a|aukadi, pjqkn}ch j8llkóN' spotyka
n}'ch w Amcrvce Poludnioivej' ale i]łÓ$-
nic v Polinerji i r\ustlalii. .lean tlulu.zl
]jone|owi todeiście i .nvba nicjsce,

8dzie s|odfiewa się Ńarcgoi fnane8o mt
byka. Ntc nic rc^rn1icin, bo rornuwiaja
po francusku' l|e gesiv sugenią tkśĆ
roln]osy A mój plzeilodnik słncha go

ważnie' wsfak to ktoś W m.lzaju gospo
dalza łoiljska, odpol'icdzialn! fa stfze
]anje fdziczał)ch psó$' usul'anie szrlrk
Ęnny..hj chcrla$i)th i redukcję łali i cie.
1ąt plci żeńskie]' najlepjei zlającv tc'l
teren' NIa około 32lat i iakmółiUo.e]'
strzeljł w żitiu oko}o 2000 jeleni' (]iesfę

się' bo Prosi 'nnic 
o kanrelę; będzie fr]

mo!!ać nas, !odchód
spotlkamy dość dużo jele]ii' W iyn

kllka dobrvch bvkijw' ale są Za rlr}ode'

\ł- peilIej chwilj' nrinro wieiącego
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na ]]órze wiatnr' dość w)laźlie s]ysfę

ry.zącego blk' Jcst to o q'|e .lziw!e'
że g}o5 do Zh]d4nia |rz!tomim nasfe
rcdznn. Lvkowisko. lori{iedra to LiG
nc], to taki sam dŹ'!ięl. lhscynujące'
że na drugnn końCu śWjatn, pl7ecież ied
na|jnny zwicrz' wtakisJnr sposób głosj
('iatu ${ą potęgę igotolvośćdo ni}oścj'

|odchod,imI pod ]Vli.ador, coś
w rodraju naturelDego kopca, otocro-
nego fews,ąd dohunri' Nas/clycie licha
a'nbona' Iacfei lodfaj q'o]no s1oiącei
drabhy W dolc, w kietunku widocrneso
N lalilarurov'ego oceann, widaa chmrrc
lań 7 ciel2kami' dwa chłysty i stare8o'

ci!żkiego bI]Q' Leżą w cicniu drzew
i\. odlesłości około l20 Jn' I,jonel dec-r

duje' b) stvc]a..' Nicśet]'cIrmara dostaie
iviatru i fus'a pLzez fadrzewion]' $'ąWóZ
na pL,ecŃllegb Sto]< sóry: opjc.am
s,tLlce! o szcfelrel drabin} j g{iżdżę jak

tylko potrafię' Pńbując choć na chwiLę
zatlfvn ć chmlrę' Byk z('aL'rie' staie

i patrzy \! noi'n kierunku. \v morncn'
cic' gdr' ma ffif}t' lekIo wvplzcdz3jąc'
ściągam stust'Jesl 175 m, a b}k tLaliony
.i \ł}'soką łoPatkę rv3]j się nl2jemię

(łatulacjc i schodfimy do zlvielza'
ostatDi kqs i s€sjx ,djęcio$'a zafuD|o.

$tDa rni plfcz Liollcl;L' l'ł ]est s1lrl
pon3d l0 l3tj slóstak' ieŚfc,e , niev]
ta.t} j do ko'r.x nagami' To się cfęsto
fdlrzL, a bwfa i tak' Źe do Iiońca slzoN
ila8i |ozostaią Da tllu.'h' Rad4 ']i'bY je !nrnąć Plcp.rrator \.ydobędzie
z tyk sl!|ię pc]]y mó$'ią' Nie bez $'ąt
plNłoścj h)rażam,godę'

Jean w czasie gdy Liorel ,,kLcpic"
fd]ęcie fa zdję(iern idfic to samochód
i już po 40 ninutach u'raca f ]akinrś
Hildusen' Łldu]cn'Y byka na sano
chód iicd7ieJn' do klubu- lrjwo j poilrót
n;Llono 

'.rodznr-!''' 
któIa na$,et nic pfa'

NastęPnego dria nrillem jes,cze

Pojcch]ć .a ba'lnt! x|e z !!f}tz-\.1
to$.rrz]'skich frez']"gnowałetn' |ost!-
no$i]em dotrfynrać tolauystwa Zonlc
i przr]aciołom' Wiecforum um.Iti;Lń!.
się na poDowDl Nyja7d do B|xcł Rnq
tym rarcm,ra spotkanle r dellinami
i podsodne space|y po lańe A]e to jLtż

tcmat do jnnrh tśpoDrnjeń.

Jeźeli ktoś ze(hcc fmb]ć sobie
i swei lubei $\pa rly prczc.t, poleca'n

Rtzysztof Cień i ,lki


