
 

                                                  W  I  G  I  L  I  A    W    A  C  A  P  U  L  C  O      

                                                                   (Mój amigo Johnny)  

 

Johna poznałem na siłowni w dzielnicy Roma w Mexico City. To wysoki, biały Peruwiań-

czyk, urodzony w Limie, stolicy Peru, podobno – jak z żalem przyznaje – przez przypadek, po-

nieważ mama źle obliczyła dzień porodu i zamiast w Europie, poczęła go w kraju Inków. Twier-

dzi też, że jego ojciec był Belgiem, na co wskazywałoby flamandzkie nazwisko w dokumentach. 

Na imię ma Juan, chce jednak, żeby nazywano go Johnem. Możliwe, że jako obywatel Peru ma 

pretensję do losu, że nie urodził się w Belgii. Niezrozumiały to dla mnie kompleks, ale – nie mnie 

oceniać – jak mówi papież Franciszek. 

Juan czyli John to cała, niekończąca się opowieść. Jako nielegalny peruwiański emigrant, 

od kilkunastu lat mieszka w Meksyku bez dokumentów. Pamiętam jak łatwo dawałem się 

wpuszczać w maliny, słuchając z wypiekami na twarzy jego niesamowitych opowieści: 

o ryzykownych wędrówkach po brazylijskiej dżungli, kiedy stawał oko w oko z krokodylem na 

mokradłach w dorzeczu Amazonki, o niebezpiecznych spotkaniach z lewicowymi rebeliantami 

ze Świetlistego Szlaku w peruwiańskiej dżungli, o porwaniu go i przetrzymywaniu przez kolum-

bijskich terrorystów z FARC w niedostępnych, tropikalnych lasach oraz  walkach na pięści i noże 

z szefami meksykańskiej mafii. Zawsze wychodził zwycięsko z każdej potyczki, a ja długo w te 

brednie wierzyłem. Juan potrafił zmyślać na poczekaniu i większe lub mniejsze kłamstwa gene-

rował bez mrugnięcia okiem, w jednej chwili. Chyba jedyną prawdziwą historią był fakt, że miał 

bogatego i wpływowego wuja – bliskiego ku-

zyna ex-prezydenta tego ogromnego kraju- 

chociaż teraz, z perspektywy czasu, trudno mi 

już w cokolwiek uwierzyć.  

Pewnego deszczowego, szarego popo-

łudnia siedziałem znudzony w moim niewiel-

kim estudio* ………….……. 

 

…......  dalej w książce:   o ryzykownej wizycie 

na bazarze Tepito i o tym, co wydarzyło się 

w dzień wigilijny na jedenastym piętrze luksu-

sowego apartamentu wuja Manuela.  

 

 


