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Mój pierwszy lot do Australii… Wszystko odbywało się na wariac-
kich papierach. Sylwestra 1994 roku spędzałem w Chicago. Było 
minus 30 stopni Celsjusza. Spodnie zamarzały na nogach. Ze 

Stanów wróciłem do Warszawy w piątek rano, 6 stycznia. Tego samego 
dnia w południe już grałem smooth jazzową Tonację Trójki. Wieczorem 
Lista Przebojów. W  sobotę Markomania. W  niedzielę Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Kwestowałem w  IKEI w  Jankach. W  poniedziałek 
odlot na koniec świata… 

Było tego dnia chyba około zera. Gdy jechałem na lotnisko, pa-
dał śnieg. Prawie się spóźniłem na samolot. Ale nie ma tego złego… 

ANTYPODY  
PO RAZ  
PIERWSZY 
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Posadzili mnie w klasie biznes, bo w  turystycznej zabrakło miejsc. LOT 
latał wtedy jeszcze do Bangkoku. Miałem szczęście, ponieważ nasz sa-
molot prowadził kapitan Jerzy Makula, wielokrotny mistrz świata w akro-
bacji szybowcowej. Miałem nagrać rozmowę z  panem kapitanem dla 
polskich stacji radiowych w Australii. Byłem bardzo przejęty, bo rozma-
wialiśmy w kokpicie. Do kokpitu zostałem też zaproszony na lądowanie 
w Bangkoku. Potem powiedziałem sobie: nigdy więcej takich doświad-
czeń. Widać, jak samolot zniża się do lądowania i  już nie ma odwrotu 
– zaraz walnie o ziemię. Takie miałem wrażenie. Nie walnął, wylądował 
bardzo precyzyjnie. 

Mój pierwszy raz w Australii – zachwycało mnie wszystko. Perth
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Z  Bangkoku leciałem do Singapuru. Trzy godziny czekania i  lot do 
Perth. Qantasem. Ostatni etap podróży trwał niecałe pięć godzin. Na lot-
nisku czekali na mnie Andrzej i Leszek z polonijnego radia. Usiedliśmy na 
kawę. Była 4 rano. Kiedy wyszedłem z lotniska, zobaczyłem błękitne nie-
bo. Tam był środek lata. Kilka godzin później temperatura podskoczyła do 
30 stopni Celsjusza. Mój organizm odmówił współpracy. Zasypiałem na-
tychmiast, gdy tylko usiadłem… Ponad 60 stopni różnicy w ciągu kilku dni! 
To było zabójcze, nawet dla Niedźwiedzia. Ale niebo było tak wysoko, po-
wietrze pachniało inaczej. Cudownie… Byłem w wymarzonej Australii!

Niebo jest tak wysoko, a powietrze pachnie zupełnie inaczej…
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W samolocie ułożyłem moją listę przebojów (układam ją od 1975 roku) 
na sobotę 7 stycznia.

1. Like Jesus to a Child – George Michael
2. Get over it – Eagles/Greenhouse – America
3. Secret/Inside of me – Madonna
4. High Hopes – Pink Floyd
5. Change we Must – Jon Anderson 
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Park Narodowy Cradle Mountain, jeden z moich ulubionych w Au-
stralii, zdecydowanie ulubiony na Tasmanii. Byłem tam pięć razy. 
I  zimą, i  latem. Zawsze było cudownie. Spacer dookoła jeziora 

Dove  – niezapomniany. Wspinaczka do podnóża góry Cradle ciężka, 
ale warto. Widoki, które powracają potem w snach. Powietrze jest jakby 
bardziej czyste i przezroczyste, a wszystko pachnie tak, jakby zawsze 
była tam wiosna. A po wycieczce w góry piwo i wedges (takie trochę 
inne i smaczniejsze frytki w kształcie łódeczek) z sosem chili pikantno-
słodkim – niebo w gębie. Trzeba zapamiętywać smaki i zapachy. 

WIECZNY 
ZAPACH  
WIOSNY
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Tu unosi się zapach wiosny, Park Narodowy Cradle Mountain
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Mogą Cię także zainteresować:
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