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Nazywam się Wadigazen i sam fakt istnienia roznieca we mnie ogień gwałtowniejszy niż 

harmattan, pustynny wiatr. W szarości mojego spojrzenia chowam wspomnienie biwaków 

stawianych przez mój lud na granicy ciemności. Moje spierzchnięte usta, wyżłobione przez 

modlitwy i westchnienia, strzegą zazdrośnie smaku moich dawnych słów.  

Mój kraj jest większy niż wszechświat, moje niebo jak tabu – dziewicze. To ja decyduję o tym, 

gdzie leci piasek pustyni. Tylko ja wiem, gdzie są źródełka wody. Oto ja, Wadigazen, 

człowiek, który stawia czoła przemijaniu, człowiek jak ziarenko piasku w trybach czasu. 

Jestem panem każdej oazy.  

Skorpion oddaje mi pokłon, a żmija usługuje. Muflon, wysoko na skałach, stara się mnie 

rozweselić, kiedy natrętne muchy psują mi humor. 

Nie umiem modlić się do milczących świętych, nie umiem opłakiwać tych, których już nie ma. 

Jestem pamięcią pustyni, a moim życiem jest milczenie kraterów, wiarołomstwo miraży, wycie 

tornad i majestat dromaderów. 

Na szczytach barchanów wzniecam wiatr, tańcem rzeźbię ornamenty wydm.  

Jestem silny jak waran, mój członek jest mocny. Posiadam me kobiety z tą samą siłą zawsze, 

gdy domagają się uniesień. 

Kiedy pod wieczór udaję się na spoczynek, świat zamyka się wokół mych pytań jak 

skamielina, a senny zamęt odcina mnie od ziemskich spraw i przynosi ulgę. Sny niosą 

proroctwa. Świat wraca na swoje miejsce dopiero o poranku. 

Ludzie sądzą, że mnie znają, że przestałem być dla nich zagadką, lecz tak naprawdę nie 

rozumieją mojej samotności. To ja, Wadigazen. Moja starość nie zmarszczkami jest 

zaznaczona; na twarzy mam wypisane epitafium świętego. 
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Moje serce wybija rytm pór roku. Kiedy Wadigazen kocha, kamienista pustynia rozkwita jak 

łąka na wiosnę. 

Na imię mam Wadigazen i tak mnie macie nazywać. Jestem skargą nagości i wiatru. Słyszycie 

skrzypienie piasku, gdy stąpam? Tylko ja mogę się zmierzyć ze wschodzącym słońcem. 

Możecie mnie szukać w kryjówkach, pędzić za mną aż po horyzont, możecie prześledzić rzeki 

od źródeł do ujścia, lecz nigdy mnie nie złapiecie. A jeśli spróbujecie dociekać, co kryje się za 

tym, co niewypowiedziane, wtedy porazi was blask, od którego się ślepnie albo traci rozum.  

„Wadigazen” oznacza „przybywam”, „przybyłem”. Ale skąd i dlaczego – tego nie wiecie. 

Wymykam się waszym interpretacjom, waszym przypuszczeniom, równie nieuchwytny jak 

hatif, głos na pustyni, niedościgniony jak czas. Moje piękno zawstydza was swoją prostotą. Ja 

jeden tańczę wtedy, kiedy milkną tradycyjne pieśni. Najpiękniejszy jestem, kiedy nikt nie 

patrzy.  

Feniks się rodzi z popiołów moich nieprzespanych nocy.  

Jestem Afrykańczykiem z krwi i kości. W moich żyłach płynie pieśń griota.  

Nie próbujcie schwytać mojej magii. Czy można się wykąpać w jeziorze z mirażu? 

To jest moja legenda, moje talenty. Jestem wolnością czyhających hien, hojnością kapryśnych 

deszczy, pychą kanikuł, cierpliwością erozji. Intruz w moim świecie staje się kłamstwem, 

obłudą. 

-  Nie ufaj zanadto nocy, Wadigazen – mówi stara Assitan, wychodząc z chaty. – Zabarwi ci 

duszę na czarno. Nietoperz smutku rozwinie skrzydła w twoim sercu.   

Wadigazen zagryza zęby, jak asceta, któremu ktoś przeszkadza. W palcach zaciska skraj 

szaty. Przestraszony księżyc odsuwa się w najdalszą część nieboskłonu. 

- Dołącz lepiej do reszty, są w meczecie – dodaje Assitan. – Ostatnio mało się modlisz. To 

niedobrze. 

- Nie mam już siły się modlić. Słowa skapują mi z ust na ziemię ze śliną. 

- Co ty pleciesz, staruszku? Idź stąd lepiej. Nie przydajesz się do niczego, tylko się plączesz 

pod nogami. 
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- Chcę je usłyszeć, jak tylko się pojawi.  

- Jeszcze się nasłuchasz jego płaczu. Tymczasem mamy robotę, a ty nam przeszkadzasz. 

- Chcę usłyszeć, to ważne. Chcę usłyszeć, jak jego pierwszy krzyk toruje sobie drogę wśród 

odgłosów świata. To wiadomość od wszechświata, Assitan, już o tym zapomniałaś? 

- To ty się zapominasz, staruszku. Dołącz do wiernych, mówię, i lepiej zostań z nimi w 

meczecie, aż po ciebie nie poślę.  

Wadigazen nie nalega. Kobiety są zbyt skoncentrowane na sobie, aby dostrzec kosmiczne 

piękno niektórych rzeczy. 

Wewnątrz chaty płonie lampka oliwna. Słychać oddech cierpiącej kobiety. Assitan odwraca 

się w stronę, z której dobiega jęk.  

- Niedługo urodzi. Idź się pomodlić. Zrób to dla niej... – po czym znika, ukradkiem, jak cień.  

Wadigazen podnosi się, jego wychudłe ciało chwieje się przez chwilę. Daleko, w ciemności, 

słyszy nawoływanie muezina. Wezwanie na modlitwę rozlewa się nad miasteczkiem 

Aguelhok.  

Dziś wieczór czekam na dziecko.  

Dziś rano Ewegh stracił swoje. Nie płakał. Złapał głowę rękami i siedział długo skulony przed 

swoją chatą. Jakiś przechodzień, nie wiedząc, co się stało, pozdrowił go. Ewegh odpowiedział 

skinieniem głowy. A potem poszedł kopać grób za górką.  

Przez cały dzień próbowałem uchwycić jego spojrzenie. Nie podniósł głowy. Pił herbatę. 

Podniósł szklankę do ust, tak jak podnosi się kostur, wyruszając w drogę. Był jak 

porcelanowy griot, na którym każda nędzna próba pocieszenia zaznacza się rysą. Ani razu nie 

westchnął. Śmierć to siła. Nie można walczyć z nieodwracalnym. 

Nie zdając sobie sprawy z tego, co robię, wziąłem go za rękę. Nie spodobało mu się to, ale się 

nie cofnął. Współuczestnictwo nie zawsze jest dobrym sposobem wyrażenia współczucia. 

Czasami jest profanacją. 

Schyliłem głowę.  

On uniósł swoją i odszedł. 
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Nie powinienem był wątpić w jego siłę. 

Jesteśmy ludem wiecznej próby, ze wszystkich najbardziej walecznym. Plemiona Idna, Iforas, 

Regonatem, Imghad, Chamanamas, Tuaregowie legend i wiatrów, każdego dnia poskramiamy 

jakąś część przeznaczenia. Cierpienie jest dla nas kontemplacją, zwieńczeniem inicjacji.  

Byliśmy królami. W haftowanych siodłach, z szablą u boku i mężnym spojrzeniem, 

panowaliśmy nad światem. Wyższość, lekceważenie, pogarda dla sułtanów! Jak pająki 

tkaliśmy sieci wzdłuż i wszerz pustyni, łapiąc w nie karawany jak zwykłe muchy. Lecz zanim 

staliśmy się rabusiami, byliśmy wojownikami. Dziś ludzie nie mają już szacunku dla broni, 

dziś plam na honorze nie zmywa się krwią. Ze strzępów pieśni bojowych zostały martwe 

slogany, serca nie biją szybciej na widok parady wielbłądów. Moje pergaminy są 

poprzecinane wysokimi murami, moje marzenia – najeżone zbrodniczymi granicami. Moje 

królestwo skurczyło się. Teraz, gdzie się nie udam, proszą o dokumenty. Już nigdy nie będę 

polował na przeciwległym brzegu rzeki, nie będę wypasał zwierząt na rozległych pastwiskach. 

W sercu buduję wieże, ale któż może je dostrzec? Stawiam namioty całe w strzępach; kto 

przeżyje? Zanim staliśmy się rabusiami, byliśmy wojownikami. Dawno, dawno temu byliśmy 

królami. Dziś mój okrzyk nie niesie się już jak strzał. Modlitwy nie unoszą się ku niebu, zbyt 

są ciężkie od łez. Mój wnuk przyjdzie na świat. Ja muszę stąd iść. Pójdę do meczetu, gdzie 

czekają na mnie Starsi. Do świtu będziemy wyśpiewywać imię Allacha, o przeszłości będziemy 

mówić z czułością kochanków. Co przyniesie jutro? Co jeszcze będą oglądać te skołowane 

oczy? Chyba tylko kołyskę spadkobiercy obok mojego grobu. Tego, któremu nie mam mu nic 

do zapisania, nawet skrawka obietnicy. O zmierzchu życia Wadigazen smuci się. By zachować 

twarz i choć część swojej duszy, będzie opowiadał dzieciom o wzdętych brzuchach te 

magiczne historie, przy których zapomina się o głodzie.. Historie mające zaradzić 

wszechobecnej nagości – nagości ciała i spalonych ziem. Historie, które zaczynają się tak 

samo, jak się kończą: 

Nazywam się Wadigazen i sam fakt istnienia roznieca we mnie ogień gwałtowniejszy niż 

harmattan, pustynny wiatr. W szarości mojego spojrzenia chowam wspomnienie biwaków 

stawianych przez mój lud na granicy ciemności. Moje spierzchnięte usta, wyżłobione przez 

modlitwy i westchnienia, strzegą zazdrośnie smaku moich dawnych słów.  

Mój kraj jest większy niż wszechświat, moje niebo jak tabu – dziewicze. To ja decyduję o tym, 

gdzie leci piasek pustyni. Tylko ja wiem, gdzie są źródełka wody. Oto ja, Wadigazen, 

człowiek, który stawia czoła przemijaniu, człowiek jak ziarenko piasku w trybach czasu... 


