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spędził na zdradliwym zboczu, tropiąc parokilometrowy 
ślad, który jak się okazało, za namową Burleya został dla 
żartu wytyczony przez tragarzy.

Tragarze byli nieprzyjemni – wspinaczka wysokogórska 
stanowiła dla nich jedynie biznes. Zgodzili się na ośmiogo
dzinny dzień pracy, za który każdy z nich otrzymywał pięć 
bohii (trzy i trzy czwarte pensa) i tylko pieniądze mogły ich 
nakłonić do przedłużenia pracy. Podczas przerw w marszu 
przykucali w grupach, paląc okropny tytoń zwany „śmier
dzielem”. Ich zachowanie było skrajnie gburowate. Trudno 
sobie wyobrazić gorszą ekipę. Stanowiło to taki kontrast 
w stosunku do tego, co opowiadał nam Constant, że po
stanowiłem w taktowny sposób poruszyć z nim tę kwestię. 
Wytłumaczył mi, że tragarze są przyzwyczajeni do życia na 
wysokości powyżej sześciu tysięcy metrów i ich zalety nie 
ujawniają się przed dotarciem do tej granicy. W miarę zdo
bywania wysokości ich zachowanie zacznie się poprawiać, 
a pełnię niezachwianej godności i pogody ducha osiągną na 
wysokości dwunastu tysięcy metrów. Po tym zapewnieniu 
odczułem wielką ulgę.

To, jak wywiązywali się z obowiązków, nie pozostawia
ło nic do życzenia. Choć niewielu z nich miało więcej niż 
półtora metra wzrostu, to byli niemal tak tędzy, jak wysocy, 
i bardzo silni. Każdy z nich niósł ładunek o wadze czterystu 
pięćdziesięciu kilogramów. Wykonali nieocenioną pracę – 
bez nich wyprawa byłaby skazana na porażkę.

Zapłaty nie był wart jedynie kucharz o imieniu Pong. Ze 
wszystkich trzech tysięcy tubylców miał najbardziej niecny 
i odstraszający wygląd. Jego twarz była dziwnie spłaszczona, 
jakby została sprasowana. Tak samo płaska wydawała się 
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jego dusza. Nie sposób wyobrazić sobie bardziej posępnej, 
obojętnej i banalnej osoby. Gotowane przez niego posił
ki odzwierciedlały jego charakter. Bez względu na to, jak 
kuszące przysmaki wydobywał z puszek, rezultatem była 
zawsze taka sama okropna, ciemnobrązowa breja zawiera
jąca ohydne grudy, którą trzeba było jeść mocną łyżką. To, 
że przetrwaliśmy na serwowanej przez niego diecie, trzeba 
uznać za triumf ducha nad materią, gdyż srodze cierpieli
śmy na niestrawność. Wszystkie próby wyeksmitowania go 
z kuchni zawiodły. Na najmniejszą uwagę, że nie jesteśmy 
zachwyceni obrzydliwą miksturą, wpadał w szał i straszył 
nas nożami.

Bang nie mógł lub nie chciał nic zrobić, by go zwolnić. 
Być może nie pozwalały mu na to przepisy związku zawo
dowego. Tak czy inaczej, musieliśmy znosić obecność ku
charza. Niemała część naszej motywacji, by zacząć wreszcie 
zmagania z Rum Doodle, wynikała z chęci – która wkrótce 
zamieniła się w obsesję – by uciec od Ponga. Podczas marszu 
wyobrażałem sobie, że wraz z Burleyem gotujemy w namio
cie biwakowym pyszne posiłki, podczas gdy w bazie Pong 
skręca się ze złości.

Przechodziliśmy przez wiele wiosek, których mieszkańcy 
byli posępni i nieprzyjaźni, a gdy Constant próbował z nimi 
pertraktować, zachowywali się wrogo. Tłumaczył nam, że nie 
są typowymi tubylcami, tylko zdegenerowaną klasą, która 
skuszona łatwym życiem poniżej sześciu tysięcy metrów 
straciła wrodzoną godność i pogodę ducha. Napomknę w tym 
miejscu, że powyżej tej wysokości nie napotkaliśmy żadnych 
śladów osadnictwa. Według Constanta wynikało to z tego, 
że nasza trasa przebiegała z dala od szlaków handlowych.

Shute pragnął nakręcić ciekawy film z naszej wędrówki. 
Musiał więc zaczynać marsz wcześnie, by zainstalować ka
me ry przed naszym przybyciem. Ten prosty plan w praktyce 
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okazał się trudniejszy, niż oczekiwał. Pierwsze trzy próby skoń
czyły się tym, że nie zdołał rozstawić sprzętu w porę, więc mu
siał pospiesznie go pakować, by dogonić nas przed wieczorem.

W końcu udało mu się wyruszyć wcześnie rano, po czym 
ujrzeliśmy go dopiero następnego dnia. Słaniając się, wszedł 
do obozu, gdy przygotowywaliśmy się do drogi. Najwidocz
niej poszedł inną niż my trasą. Potem został o jeden dzień 
w tyle, gdyż uznał, że musi nadrobić stracony sen. Dogonił 
nas dopiero po tygodniu, po czym ruszył przodem i czuwał 
całą noc, by mieć pewność, że nas nie przeoczy. Nakręcił, 
jak mijamy go, wiwatując, ale niestety kamera do kręcenia 
trójwymiarowych filmów zarejestrowała rozdwojony obraz.

Codziennie spodziewaliśmy się, że dogonimy Jungle’a, 
choć nie natrafiliśmy na żaden ślad szlaku, który miał 
przetrzeć, idąc przed nami. Dwudziestego dnia dopędził nas 
posłaniec z następującą depeszą: „Złapali mnie bandyci. 
Przyślijcie pięć milionów bohii okupu. Jungle”.

Trzydziestego dnia kolejny goniec dostarczył następną 
wiadomość: „Powtarzam. Złapali mnie bandyci. Przy-
ślijcie pięć milionów bohii. Jungle”. Wywnioskowali
śmy, że pierwszy posłaniec musiał uciec z pieniędzmi, więc 
po głębokim namyśle uznałem, że nie mogę ufać tym doręczy
cielom. Poprosiłem Prone’a, który już całkowicie wyzdrowiał 
z ospy wietrznej, by towarzyszył kolejnemu gońcowi, wskutek 
czego czterdziestego dnia dotarł do nas samotnie Jungle 
i przekazał żądanie pięciu milionów bohii okupu za Prone’a.

Tego było za wiele. Uznawszy, że finanse wyprawy nie wy
starczą, by sprostać kolejnym żądaniom, wysłałem zaufanego 
posłańca z następującą depeszą: „Przykro nam. Zbankru-
towaliśmy. Skontaktujcie się z ambasadą”. Pięćdzie
siątego dnia dogonił nas Prone. Okazało się, że wkrótce po 
pojmaniu nabawił się obustronnego zapalenia płuc spotę
gowanego kokluszowym kaszlem, tak  nieprzyjemnym dla 
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porywaczy, że został uwolniony. Prone przedstawiał żałosny 
widok: nieogolony, ze splątanymi włosami i wytrzeszczo
nymi oczyma, w podartym na strzępy ubraniu i butach bez 
podeszew, chory na świnkę.

Burley większość dnia spędzał drzemiąc w lektyce nie
sionej przez tragarzy, starając się pokonać dolinną apatię. 
 Pewnego dnia obudził się jednak z krzykiem, gdyż przyśniło 
mu się, że wyprawa na Rum Doodle głoduje. Przeprowadził 
obliczenia, starannie je zweryfikował, po czym okazało się, 
że obawy były słuszne. Najpewniej przez atak londyńskiej 
apatii zapomniał o uwzględnieniu żywności na podróż 
powrotną. Koncentrując się na jedynym celu, czyli dotar
ciu dwóch osób na wierzchołek Rum Doodle, przeoczył, że 
muszą z niego wrócić.

Zrozumiałem, że ten kryzys nadwyrężyłby mój autorytet 
jako lidera. Przez tydzień nic nie mówiłem innym i samotnie 
obarczony tym brzemieniem szukałem wyjścia. W końcu 
musiałem jednak ujawnić tę krytyczną sytuację i wówczas 
Wish pomógł mi ją rozwiązać. Zerknął na Burleya, po czym 
zaczął coś bazgrać na paznokciu kciuka.

– Rozwiązanie jest dość proste – oznajmił. – Pozostawmy 
tylko stu pięćdziesięciu trzech tragarzy i dziewiętnastu chłop
ców do pomocy, a resztę zwolnijmy. Zaoszczędzone jedzenie 
pomoże nam doprowadzić wyprawę do końca.

Stwierdziliśmy, że radzi słusznie, więc poprosiliśmy 
Constanta o zawarcie porozumienia z tragarzami, co spo
wodowało tygodniowy tumult, podczas którego ów obawiał 
się o życie. W końcu nie było nas już stać na żywienie wszyst
kich tragarzy przez kolejny dzień, więc musieliśmy zapłacić 
zawyżoną kwotę, której żądali. Pozytywnym aspektem była 
nadzieja na pozbycie się Ponga, lecz okazało się to niewyko
nalne. Constant zastanawiał się, może nazbyt cynicznie, czy 
bang miał w tym osobisty interes.


