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Głos

— Surprise! — Jakiś głos dotarł do moich uszu, wyrywając mnie 
z głębokiego snu. Mrużyłem oczy, usiłując dostrzec, kto woła 
mnie o tak późnej godzinie, ale w chacie moich rodziców pano-
wała absolutna ciemność. Nic nie widziałem. Leżałem na posła-
niu jeszcze przez chwilę, wsłuchując się w bicie mojego serca. 
Czy to był sen? Wołanie wydawało się takie realne.

— Surprise! — Głos stał się wyraźniejszy i bardziej stanowczy. 
Usiadłem.

— Tak? Kim jesteś? Czego chcesz?
— Opuść swój dom! Jeśli tego nie zrobisz, umrzesz. — Był to 

męski głos, mocny i głęboki.
Otworzyłem usta, by odpowiedzieć, ale nie wydobył się z nich 

żaden dźwięk. 
— Surprise! Musisz wyjść z domu! Teraz!
Polecenie brzmiało głośno i dobitnie. Wydawało mi się, że za-

drżała pode mną ziemia. Miałem wrażenie, że cała wioska zaraz 
zbiegnie się, żeby zobaczyć, co się u nas dzieje. Jednak nikt poza 
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mną nie słyszał tego wołania. Ojciec chrapał, a matka i siostra 
Maria nawet nie drgnęły. 

Miałem piętnaście lat i nie byłem gotów samodzielnie stawić 
czoła światu. Wiedziałem jednak, że nie mogę zignorować tego 
potężnego i stanowczego wezwania. Wyskoczyłem z posłania, 
ubrałem się i wyszedłem z chaty prosto w afrykańską noc. Nie 
wiedziałem, dokąd idę, nie wiedziałem też, co przydarzy się mojej 
rodzinie. Wiedziałem tylko, że chodzi o moje życie. 

Od tamtego czasu, a było to dwadzieścia pięć lat temu, ani razu 
nie odwiedziłem swojej wioski i nie widziałem swoich rodziców.

* * *
Zanim przejdę do dalszej części mojej historii, chciałbym opo-
wiedzieć o sobie trochę więcej. 

Dorastałem jako bardzo biedne dziecko w ubogiej wiosce 
Cachote na wiejskich obszarach Mozambiku. I nigdy nie słysza-
łem o Jezusie Chrystusie. Choć teraz wierzę, że to sam Bóg prze-
mówił do mnie tamtej nocy, nie potrafię podać żadnego prostego 
wytłumaczenia, dlaczego musiał w tak zdecydowany sposób za-
ingerować w moje życie. Wiem tylko, że to zrobił.

Moi rodzice, tak jak i wcześniej dziadkowie, byli szamanami. 
Twierdzili, że mają kontakt z prastarymi duchami, które posiadają 
wielką mądrość i moc. Czasami widziałem tę ich moc, ale nigdy 
nie powiedziałbym, że były mądre. Z pewnością były natomiast 
kapryśne i złe. Rozkoszowały się zemstą i wzniecały konflikty 
między sąsiadami. Nie przeszkadzało im, że moi rodzice wyko-
rzystywali je, by zarabiać na nieszczęściu innych ludzi.

Niestety, choć pragnąłem czegoś więcej, była to jedyna du-
chowa rzeczywistość, jaką znałem. Wydawało mi się oczywiste, 
że podłe, godne pożałowania duchy wywoływane przez rodzi-
ców przy pomocy zaklęć nie mogły stać za stworzeniem świata. 
Nie powołały do życia potężnego lwa, straszliwego krokodyla, 
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nieprzebytej dżungli otaczającej naszą wioskę ani jasnych gwiazd, 
które w nocy wypełniały niebo nade mną.

Czasami, patrząc nocą w górę, odczuwałem jakąś bojaźń i pokój, 
które wynosiły mnie ponad codzienne troski ubogiego życia 
w afrykańskiej wiosce. Nie spoglądałem tam jednak zbyt często.

Mimo, że moi rodzice jako szamani cieszyli się wysoką pozy-
cją społeczną, byliśmy bardzo biedni. Cała osada żyła w nędzy. 
Wszystkie dzieci, jakie znałem, mieszkały w jedno- lub dwuizbo-
wych chatach z trawy i błota. Nocą spaliśmy na cienkich matach 
z trzciny rozłożonych na gołej ziemi. Nasze matki przygotowy-
wały posiłki – gdy było z czego je przygotować – na kamiennych 
paleniskach, a chaty wypełniały się wówczas dymem. Ogniska 
stanowiły też źródło ciepła nocą i w czasie chłodów, kiedy kład-
liśmy się tak blisko ognia, że nogi mieliśmy poparzone od iskier.

Jak prawie wszystkie rodziny w wiosce większość czasu spę-
dzaliśmy na zewnątrz. Do chaty wchodziliśmy na noc lub gdy 
chcieliśmy schronić się przed deszczem. Nie żyliśmy w domach 
tak jak ludzie w innych częściach świata.

Czasami, gdy było zbyt mało deszczu, żeby cokolwiek mogło 
urosnąć – lub gdy padało go zbyt dużo — musieliśmy jeść liście 
manioku lub dyni, aby przeżyć. Jak można się domyślić, smako-
wały okropnie, ale często byłem tak głodny, że żułem je z radością.

Daniem, którego szczerze nienawidziłem, był „gulasz z kur-
czaka”, jak nazywała je mama, choć często nie było w nim ani 
śladu drobiowego mięsa. Była to po prostu gorąca słona woda. 
Wszelkie mięso stanowiło w naszej rodzinie prawdziwy rary-
tas. Nawet gdy dostaliśmy go trochę, był to zazwyczaj kawałek 
wielkości opuszki palca. Nie zjadaliśmy go jednak tak po prostu. 
Przed każdym łykiem słonej wody podkładaliśmy sobie tę odrobi-
nę mięsa pod nos, żeby nasycić się chociaż zapachem. Chcieliśmy 
nadać gulaszowi smak, ale to niestety nie działało. Piliśmy więc 
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wywar małymi łyczkami, a na samym końcu zjadaliśmy tę odro-
binę kurczaka lub koziego mięsa.

Październik i listopad były najgorsze pod względem głodu. 
Zapasy z poprzednich zbiorów się kończyły, a w tropikalnym 
lesie ciężko było znaleźć coś do jedzenia. Niektórzy zdespero-
wani wyruszali w trzygodzinną wędrówkę nad pełną krokodyli 
rzekę Shire, by zbierać cebulki lilii wodnych. Było to bardzo nie-
bezpieczne zajęcie i wielu mieszkańców wioski zginęło w pasz-
czach drapieżników. Wybierali szybką, tragiczną śmierć zamiast 
powolnej, bolesnej agonii z głodu.

Moja osada składała się z niewielkich chat stojących w kręgu 
na polanie pośród mozambickiej dżungli. Żyliśmy w świecie po-
zbawionym telefonów czy telewizji; nie mieliśmy bieżącej wody 
ani elektryczności. Najbliższe szpitale znajdowały się w odległości 
całego dnia drogi. Byłem najmłodszy z siedmiorga dzieci. Dwie 
moje siostry zmarły, zanim rodzice zdołali sprowadzić pomoc. 
Wzywali też duchy na ratunek, ale żaden z nich nie odpowie-
dział. Do naszej wioski nie można było dojechać, prowadziły do 
niej tylko wąskie wydeptane ścieżki. Kiedy głos wezwał mnie, 
żebym opuścił rodzinę, ja i Maria — jako najmłodsi — byliśmy 
już jedynymi dziećmi mieszkającymi w domu rodziców.

Skąd się wzięło moje imię
Ludzie często pytają, jak to się stało, że mam na imię Surprise 
(ang. niespodzianka). Otóż dlatego że urodziłem się z małą 
kępką białych włosów. Dla rodziców było to zaskoczenie. Gdy 
się przedstawiam, ludzie z Zachodu często się uśmiechają albo 
wręcz śmieją, lecz w Afryce moje imię nie wywołuje takich 
reakcji. Tam imiona zawsze mają bardzo konkretne znaczenie. 
Rodzice pierwotnie zamierzali dać mi na imię Try (ang. staranie), 
ponieważ starali się o kolejnego syna. Jednak gdy zobaczyli jasne 


