
Szekspir na safari czyli scena z życia impali

Czasem życie pisze scenariusze jak z najlepszego kryminału. 
Choć Szekspira na safari się nie spodziewałam!

Osoby dramatu:
  ON - zazdrosny mąż 
  ONE - jego żony (z nadzieją na romans) 
  ONI - dwóch młodzików (gotowych na skok w bok)

Czas i miejsce akcji: początek stycznia, równiny Serengeti (Tanzania)

xxx

Zbliżaliśmy się na camping. Po kilku godzinach jeżdżenia po Serengeti byliśmy pełni wrażeń, 
dzieliliśmy się więc niecierpliwie opowieściami i zrobionymi zdjęciami. Niespecjalnie już 
wypatrywaliśmy zwierzaków, no bo co ciekawego może zdarzyć się tak blisko obozu? Pewnie jak 
zwykle powita nas czapla na czatach, może przemknie hiena albo szakal...

- Zobaczcie co się tu dzieje! - nasz przewodnik Abdul zatrzymuje się nagle obok stada impali i 
zaczyna się śmiać.
Na pierwszy rzut oka - nie dzieje się nic. Antylopy skubią trawy, czasem podbiegną kilka metrów i 
wracają do przerwanego posiłku. Nuda! Ile można patrzeć na żerujące impale? Tymczasem w tle 
rozgrywa się scena, jak z szekspirowskiego dramatu!

Ciała nasze - to nasze ogrody, w których wola nasza jest ogrodnikiem. 
William Shakespeare, Otello

One strzelając w bok oczami udają, że interesuje je tylko trawa. W rzeczywistości chętnie by się 
urwały na randkę z młodzikami, którzy stoją po drugiej stronie drogi. W świecie impali podział jest 
prosty: albo jest się w grupie samic i samca broniącego swego haremu, albo jest się w gangu samców 
singli, albo dołącza się do grupy młodych matek z dziećmi. Wszystko zależy od tego, kim przyszło ci 
się urodzić i na jakim etapie życia aktualnie jesteś.

Choć to szaleństwo, lecz jest w nim metoda. 
William Shakespeare, Hamlet

Kobietkom z tego stada podoba się perspektywa macierzyństwa, zatem chętnie dałyby szansę 
młodzikom. No ale obok jest zazdrosny mąż. Samice zatem skubiąc trawki, niby od niechcenia, krok 
po kroku, przybliżają się ku niewiernemu skokowi w bok...

Miłość w swej prostej i nieśmiałej mowie, powie najwięcej, kiedy najmniej powie.
William Shakespeare, Sen nocy letniej

Już samice są o metr bliżej... I kolejny metr... Skończyłoby się to może płomiennym romansem, gdyby
nie ich mąż, który ani myśli tolerować zdradę! Czujnie łypie na swe kobiety. Oho! Tamte są już zbyt 
blisko młodzików, trzeba je natychmiast zawrócić! I już mknie ku samicom, zastępuje im drogę, 
zagania na swe terytorium. Uf, katastrofa była o krok!

Strzeż się zazdrości, Zielonookiej bestii, która żre
Swoje ofiary i drwi z nich zarazem.
Szczęśliwy rogacz, co świadom swych rogów,
Wygnał przynajmniej z serca krzywdzicielkę.
William Shakespeare, Otello

Niestety, zazdrosny mąż płaci sporą cenę za swój sukces. Ten pan impala ma spory harem, więc gdy 
odegna jedne dziewczyny, inne ani myślą być mu posłuszne! Biedny samiec! Co chwila musi 



porzucać pyszny obiad, by pilnować swych wiarołomnych niewiast!

Żyjmy nadzieją jak mówią prorocy. Dzień w końcu staje po najdłuższej nocy. 
William Shakespeare, Makbet

Tymczasem młodziki cierpliwie czekają. Może wreszcie los do nich uśmiechnie? Choć samce impali 
są dojrzali seksualnie gdy skończą rok, to zwykle muszą poczekać jeszcze trzy lata, nim uda się im 
wywalczyć swój harem i przekazać swe geny. Cóż, życie na sawannie nie jest sprawiedliwe, bo 
samice dostają szansę na macierzyństwo mając półtora roku. No ale im wypadnie potem trudna rola 
donoszenia ciąży i wychowania malucha...

Ta noc rozstrzygnie, czy tryumf i chlubę los mi przeznaczył, czy klęskę i zgubę.
William Shakespeare, Otello

Przez dłuższą chwilę oglądamy jak biedny samiec biega to w jedną, to w drugą stronę. Samice niby 
się mu podporządkowują, truchtając we skazanym im miejscu, ale wystarczy, że mąż zniknie im z 
pola widzenia i znowu robią to, na co mają ochotę! Z drugiej strony - może nie ma co temu samcowi 
współczuć?

Gdy ograbiony nie wie o swej stracie, nie mów mu o niej, a nie zubożeje. 
William Shakespeare, Otello

Ten samiec zgromadził harem ponad 20 niewiast, które nawet jeśli nie dbają o rozwijanie swych cnót, 
to i tak większość zostanie matkami jego dzieci. A to znaczy, że odchodząc do krainy wiecznie 
zielonych pastwisk, samiec zostawi tu pokaźną gromadkę potomstwa, które dalej przekaże jego 
geny...

Zamiary są wiatrem, kiedy nie idą z wykonaniem w parze. 
William Shakespeare, Makbet

Gdy Jane Goodall opisywała ludzkie zachowania wśród badanych przez nią szympansów, 
naukowcy besztali ją za zbędną (według nich) antropomorfizację (czyli uczłowieczanie). Jednak
to ona miała rację, a im dłużej obserwuję zwierzęta, bym bardziej jestem przekonana, że Więcej 
jest rzeczy na ziemi i w niebie, niż się ich śniło waszym filozofom.(Hamlet)
:) 

Impale - ciekawostki

 Żyją w stadach, liczących nawet do kilkuset sztuk.
 Samce mają ponad półmetrowe rogi wygięte w kształcie liry.
 Mistrzowie skoku: potrafią wyskoczyć na trzy metry w górę i jednym susem pokonać do 10 m.
 Nazwa gatunku pochodzi od słowa phala oznaczającego w języku Tswana czerwoną antylopę.
 Impale są nazywane Mc Donaldem sawanny z racji charakterystycznych pasków z tyłu, są też 

ulubionym daniem wielkich kotów.
 Zadzieranie górnej wargi pomaga w wyczuwaniu feromonów przez narząd Jacobsona (i 

ustaleniu, czy z daną samicą warto wchodzić w romans).
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Więcej inspirujących opowieści znajdziesz w mojej książce: Namibia. Przez pustynię i busz - do 
kupienia z autografem w sklepie www.namib.pl
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