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Podróż za jeden cios 
 

Przygotowywał się właśnie do kolejnego zwyczajnego treningu – jak co dzień. Zawiązywał 

buty, zakładał rękawice bokserskie i mamrotał po cichu słowa, które tylko on rozumiał. 

Wtedy bez pukania wtargnął do szatni trener Javier i krzyknął: 

– Gotowy na podróż?! 

– Jaką podróż? Przecież za pół godziny mamy zaplanowany sparing – odparł zdziwiony 

bokser. 

– Zapomnij o sparingu! Za pół godziny to ty masz zaplanowany samolot do Sztokholmu na 

mistrzostwa świata! To będzie podróż, która odmieni twoje życie! 

Chabib, bo tak miał na imię aspirujący na mistrza świata bokser, nie wiedział, co 

powiedzieć. Dlatego bez słowa spakował do torby najważniejsze rzeczy i napisał do taty, że 

jego marzenie niedługo się spełni. 

Po raz pierwszy w swoim życiu Chabib leci samolotem oraz po raz pierwszy opuszcza 

swoją ojczyznę – Rosję. Leci na wyjątkowe mistrzostwa, ponieważ każda walka odbywa się 

na innym kontynencie. Jest ich w sumie pięć. Aby wygrać tytuł mistrza świata, nie może 

przegrać ani jednej walki. 

 Jego pierwszym oponentem jest mistrz Szwecji – Ingemar Johansson – wysoki, 

niezwykle silny blondyn z niesamowicie długimi rękami. Chabib był znany ze swojej 

niezłomności. Nie wiedział, co to strach, a tym bardziej, co to pokora. Nie bał się żadnego 

przeciwnika, ponieważ jeszcze nigdy w swojej karierze nie przegrał. Jego styl walki był 

stosunkowo prosty, ale przeraźliwie skuteczny. Na początku każdej walki przybierał postawę 

defensywną i unikał albo przyjmował bezpiecznie ciosy przeciwnika. Sam w tym czasie 

wyprowadzał lekkie, ale szybkie uderzenia, aby wyuczyć się zachowania przeciwnika i jego 

nawyków. Gdy nadchodziła odpowiednia chwila, wyprowadzał jeden zabójczo szybki i silny 

cios, który kończył walkę i tym sposobem wygrywał. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby ktoś po 

tym uderzeniu ustał na nogach.  

Ingemar Johansson znał taktykę Rosjanina, dlatego walczył pasywnie. Nie chciał pokazać 

Chabibowi, jak ma uderzyć. On to jednak wykorzystał i z zaskoczenia znokautował Szweda 

w pierwszej rundzie. Nikt nie był na to gotowy. Widownia go pokochała, a on niewzruszony 

po walce wyciągnął telefon i napisał do taty SMS-a: „Pierwszy z głowy. Widziałeś to?”. 

Druga, trzecia i czwarta walka odbyła się odpowiednio w Afryce, Ameryce Północnej  

i Azji. Zakończyły się bez większego trudu zwycięstwem Chabiba. Trener Javier po każdej 

walce zabierał go na spacer i zwiedzał z nim lokalne atrakcje turystyczne. Ten jednak nie 

zachwycał się widokami, tylko patrzył na swój telefon i oczekiwał na odpowiedź od taty. 

Ostatnia, finałowa walka o mistrzostwo świata nie zapowiadała się na łatwą. Chabib miał 

walczyć w Ameryce Południowej z Canelo Alvarezem – niepokonanym bokserem  

z Meksyku, broniącym tytuł mistrza świata, znanym z niesłychanie agresywnego stylu walki.   



Walka rozpoczęła się. Chabib walczy standardowo, defensywnie. Alvarez wykorzystuje 

możliwość i błyskawicznie przechodzi do ataku. Wyprowadza ciosy, których Rosjanin 

jeszcze nigdy nie doświadczył. Każdy cios był tak silny, że chwila nieuwagi skończyłaby się 

dla niego końcem walki. Wykonywał unik za unikiem, ale wiedział, że nie może tego robić 

wiecznie. Nie ma nawet czasu, aby przeanalizować słabości przeciwnika. Postanowił więc 

powtórzyć zagranie, dzięki któremu wygrał z Johanssonem – atak z zaskoczenia w pierwszej 

rundzie. Wyczuł odpowiedni moment, wziął zamach i zaatakował… 

Obudził się na parkiecie, a nad nim sędzia odliczał sekundy: 

– … Pięć! … Sześć! … Siedem! 

Niemoc spionizowania się w ciągu dziesięciu sekund oznaczała porażkę. Chabib dobrze  

o tym wiedział, dlatego momentalnie wstał. Dopiero po chwili przypomniał sobie, co się 

stało. Pierwszy raz doświadczył utraty przytomności w trakcie walki. Wiedział jednak, że to 

jeszcze nie koniec i musi dojść do siebie. Usiadł w swoim narożniku i zapytał trenera: 

– Jak to jest możliwe? Moja jedyna szansa na wygraną przepadła. Co teraz? Co mam robić? 

– Jeszcze nie przegrałeś. Masz przed sobą jeszcze dziewięć długich rund. Nic nie jest jeszcze 

stracone. 

– Nie wiem, co robić. Nigdy nie byłem w takiej sytuacji. – panikował. 

– Wiesz, dlaczego za każdym razem, gdy byliśmy w nowym miejscu, zabierałem cię na 

spacer? – zapytał retorycznie trener – Po to, żebyś doświadczył nowych bodźców. Po to, 

żebyś się przełamał i doznał czegoś nowego. Ty jednak tego nie chciałeś. Zamykałeś się  

w swojej wygodnej bańce i bałeś się zmian. To tak jak z podróżą za granicę. Musisz wyjść ze 

swojej strefy komfortu i otworzyć się na nowe doświadczenia. Jeśli żyjesz przeszłością, jeśli 

nie otwierasz się, zostaniesz w tym samym miejscu do końca życia. Oraz oczywiście 

przegrasz tytuł mistrza świata. Jestem pewien, że to samo powiedziałby ci ojciec… 

 … gdyby żył. 

Chabib nie odpowiedział słowem. Dotarły do niego w końcu słowa trenera, ale nie było 

to dla niego łatwe. 

Koniec przerwy. Obaj zawodnicy wyszli na ring. Alvarez tak pewny siebie jak nigdy. 

Chabib tak niepewny siebie… jak nigdy. Miał świadomość, że przeciwnik go rozgryzł. 

Aczkolwiek teraz już nic nie jest pewne. Teraz nawet sam Chabib nie wie, jaki ma plan na 

walkę, tym bardziej Alvarez nie wie, czego się spodziewać. To dodało Chabibowi otuchy. 

Obrał całkowicie inną strategię. Zdecydował się odpowiadać na każdy cios przeciwnika. 

Dokładnie tak jak to robił jego tata – były potrójny mistrz świata w boksie. Walka była 

niezwykle wyrównana. Każdy oddawał i przyjmował tyle samo ciosów. Tak mijały kolejne 

rundy.  

W ostatniej, dziesiątej rundzie coś się jednak zmieniło. Chabib wrócił do swojej 

pierwotnej defensywnej strategii. Po tylu rundach już wie wszystko, co powinien o swoim 

przeciwniku. Po uniknięciu kilkunastu uderzeń rozpoczyna swój popisowy ruch. Alvarez 

przygotowany na ten cios, rozpoczyna uderzenie z kontrataku. Nagle Rosjanin robi zwód. Po 

raz pierwszy w swojej karierze celowo nie dokończył swojego zabójczego ciosu. Alvarez 

uderza w powietrze i traci balans w nogach. Wtedy Chabib powtarza atak w wyprowadzonego 

z równowagi przeciwnika i… wygrywa tytuł mistrza świata! 



Po otrzymaniu pucharu Chabib podchodzi do swojej torby, bierze do ręki telefon i pisze 

do taty ostatnią wiadomość: 

„Udało się. Przepraszam, że tak długo nie pozwalałem Ci odejść. Żegnaj…”. 


