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Wspomnienia z Oceanu Atlantyckiego:
 odcinek Fuerteventura  (Wyspy Kanaryjskie) – Mindelo (Wyspy Zielonego Przyl�dka)

23 listopada

         Opuszczamy Wyspy Kanaryjskie. Zbiorniki z wod� zatankowane na ful, bakisty i inne

ogólnie dost�pne miejsca pełne zapasów �arełka. Tylko troch� nam nie wieje...  a to przecie�

maj� by� regaty!

         17.05 wybija i zaczynamy! Troch� pó�niej ni� było to zaplanowane, i Andrzej pewnie

ma mordercze my�li wobec nas, ale trudno. Najwa�niejsze, �e po tylu dniach stania w

bezprysznicowym porcie, w ko�cu płyniemy! Najpierw troch� bujamy si� na �aglach, ale

potem - odpalamy silnik ...

         Yahoooo, zacz�ło wia�!!! Stawiamy grota foka i fruniemy do przodu. Jest super!

Pr�dko�� 4-5 kts, nad nami pi�knie rozgwie�d�one niebo, jeszcze widzimy kawałek l�du, ale

po chwili na horyzoncie - jak okiem si�gn�� – ju� tylko Atlantyk. Obieramy kurs na Wyspy

Zielonego Przyl�dka. A potem -  na Karaiby.

 24 listopada

         Równiutko dwa miesi�ce mija od momentu opuszczenia Monfalcone. Nie�le! Jaka� taka

refleksja mnie z tej okazji naszła… �e tak naprawd�, to niezale�nie do tego w jakich

warunkach i rejonach pływamy, najwa�niejsze jest to, �e nie pozabijały�my si� jeszcze. Bo

przecie� dwie kobiety na jednym 8,5 metrowym jachcie - to mieszanka naprawd�

wybuchowa, a my… wci�� dogadujemy si�…

25 listopada

         Nie działa nam sailmail (cholera wie czemu). Jeste�my odci�te od zewn�trznego �wiata,

ale… jako� nie brakuje mi tego. Dziwne, prawda? Komunikujemy si� z dziewczynami by

UKF . Zasi�gu komórkowego te� nie ma. Znowu tylko ocean m i my. Bosko!

         Gosia tłumaczy mi wykre�lanie kursu na mapie (noo, tego jeszcze nie potrafi�) a po

chwili – daje ju� jakie� zadanie .. Hmm, to wcale nie takie trudne, jak mi si� kiedy�

wydawało.
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        Zaczyna wia� całkiem-całkiem, jakie� 15-20 w�zełków. Suniemy do przodu na

�agielkach, �e hej! W ko�cu stawiamy nawet spinakera (a co tak samotnie b�dzie w worku

le�ał)… I zapiera nam dech. Bo wygl�da… pi�knie! I wprost unosi nasz� mantr� tu� nad tafl�

granatowych fal…

26 listopada

         Wspominałam ju�, �e mamy nowe autopiloty? Na mantrze „Asi” ten nowy zwie si�

zenek (w chwilach irytacji - zenobiusz). Tak sobie na niego wła�nie patrz�... Hmm… oczka

kolorowe (jedno zielone, drugie czerwone), bu�ka otwarta (zupełnie jakby chciał co�

powiedzie�, ale na szcz��cie - tylko jakby; bo jeden facet próbuj�cy co� powiedzie� po�ród

dwóch absolutnie nie milcz�cych kobiet nie miałby przecie� absolutnie �adnych szans), i

wykonuje te swoje nami�tne, zwrotno-posuwiste ruchy. I jest czarny (Andrzej chce nas chyba

przyzwyczai�, �e białych – to my teraz rzadko b�dziemy ogl�da�). Ale naprawd� - porz�dny z

niego go��.

        Gosia sprawdza na mapie, gdzie jeste�my (poza tym - �e na wodzie). Dookoła ciemno.

Zero statków. Zero gwiazd. I nagle - za ruf� �wiatło! Jasne, olbrzymie, niesamowite. Sk�d

ono si� wzi�ło? „Gosik!!!” Gosia weszła na pokład i ze spokojem: „Aaa, too? To ksi��yc

wstaje. Te� mnie kiedy� wystraszył”. Uff, a ju� my�lałam, �e to jaki� stator. I popatrzyły�my

sobie obie, jak wstaje nasz łysy. Ogromna �wiec�ca kula wynurzaj�ca si� z oceanu. Tylko

dlaczego tak mnie wystraszył?

28 listopada

         Gdzie� w okolicach 3.oo udało mi si� obudzi� Gosi� (noo… nie było lekko, ale te� i nie

miałam sumienia jej budzi�; w ko�cu jest cicho i �adnych statków, i wiaterek te� oki; tylko

oczy taaak mi si� klej�, �e zasypiam na stoj�co...) Uff… w ko�cu mog� poło�y� si� spa�…

Kurde, Gosia miała obudzi� mnie za 2-3 godziny... a  tu co słysz�? „�niadanko!” I widz� ten

jej pi�knym u�miech, i power na buzi. Super! Pewnie znowu wzi�ła podwójn� dawk�

„Plusssza”…

         Po �niadaniu ci�g dalszy �wicze� z wykre�lania kursów, nanoszenie pozycji,

wypełniania dziennika… no co, co� trzeba robi�...

         Dzisiaj, po kilku dniach pływania kawał od siebie (to znaczy na odległo�� słyszalno�ci

na UKF-ce), obie mantry spotkały si� i mogły�my pogada� na �ywo. Przywi�zały�my łódki

mocno do siebie, by �adna nie uciekła (bo co my bez nich na �rodku Atlantyku by�my

zrobiły?) Troch� powygłupiały�my si� i takie tam… Ba! Nawet popływały�my sobie w
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Oceanie! Szcz��liwie ani rekinów ani innych wi�kszych stworze� nie było. Tylko kolorowe

rybki przepływaj�ce tu� obok…  Przy okazji spotkania zrobiłam  rizotto (chyba dobre, skoro

nawet na zimno było wyjadane.) Ania i Gosia próbowały zrobi� co� z naszym sailmailem, ale

lipa, dalej nie działa.

29 listopada

         Gosia poło�yła si� spa�. Ja to pisz�, to dziennik wypełniam, i patrz� czy co�

przypadkiem nie płynie (dziewczyny s� obok - ci�gle widz� ich �wiatła!) Ooo… jeszcze 303

Mm do mety! To� to rzut beretem… w porównaniu do tych 2000, które czekaj� nas potem.

         Cieplutka noc dzisiaj, mnóstwo gwiazd, chocia� i par� chmurek si� zbiera pasqdnych,

ale mo�e przejd� bokiem... Wieje wprost zabójczo: 5, w porywach do 7 knt, a nasza pr�dko��

to 3-4,5 kts. Ale silnika nie odpalamy! Ju� i tak mamy za du�o godzin, a w ostatecznym

podsumowaniu czasów te godziny na silniku licz� si� najbardziej (niezale�nie od tego, kto

kiedy przekroczy lini� mety). Wi�c si� bujamy… mo�e potem b�dzie wi�cej wiatru i

nadrobimy straty? Zobaczymy.

         Patrz� na dwa samotne jachty na wielkim Atlantyku! Wokół �adnych innych �wiateł...

jest pusto... i bardzo cicho…

         Wczesnym rankiem (ok. 7.oo) rodzi si� plan. Nie powiem - wredny. Jeszcze zanim

dziewczyny o tym pomy�lały my wykorzystujemy wiatr (jakie� 4-5B) i stawiamy naszego

spinakera. I suniemy do przodu… Płynie si� rewelacyjnie. Ja steruj� - r�cznie (!) Ze

spinakerem to jeszcze trudniejsze, ale daj� rad�. Gosia pasqda zostawiała mnie sam�… i ze

sterem, i ze spinakerem… Troch� si� boj�! A jak przestanie pracowa�? A jak wpadnie do

wody i mantra stanie w niekontrolowanym przechyle? Strach i mnóstwo pyta�… ale z drugiej

strony tak cudownie jest trzyma� ster w r�kach! I patrze� na spinakera w całej jego krasie. I

czu�, �e nad wszystkim panuj�! I stopniowo strach zamienia si� w ogromn� radoch�!!! Bo tu

jest tak pi�knie! Po prostu pi�knie!...  Pora zrzuci� czerwony �agielek… jedna przy fałach i

brasach, druga - zrzuca i do wora. A steruje - nasz facet.

30 listopada

         Wooow!!! zostało nam niecałe 100 Mm do mety! Mam nadziej�, �e na Wyspy

Zielonego Przyl�dka dotrzemy za dnia.

         Wieje 5-6B i wozi nami po tych falach okropnie! A niektóre fale to nawet burtami do

�rodka wpadaj�... ale szcz��liwie jeszcze suche jeste�my, ciekawe jak długo? W oddali gdzie�

pomi�dzy falami �agielki mantry „Ani”… fajnie znów je widzie� niedaleko. R�kaw spinakera
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nam si� troch� podarł na szwie. Gosia ceruje go zawzi�cie. Humory nam dopisuj�, bo czemu

nie? Wieje nie�le, to suniemy do przodu jak na skrzydłach. Próbuj� spa�, ale co si� poło�� to

z �aglami trzeba co� zrobi�.. Po ka�dych takich manewrach uparcie wracam do koi. A Gosia

tylko si� �mieje: „Mo�e we� Plusssza, i tak nie za�niesz…” Nie, nie b�d� brał�. A tu wieje

coraz mocniej. W ko�cu poddaj� si� i id� po Plusssza.... I obie w �miech. W ramach tego, �e

jeste�my happy, puszczamy sobie „Nothing Else Matters” i… wyjemy (bo nie napisz�

przecie�, �e �piewamy, i tak nikt nie uwierzy). I jest pi�knie!

1 grudnia

         Yahooo!!! O 3.53 udało si� nam przekroczy� lini� mety! Były�my pierwsze!!! Co

prawda lekko nie było, bo pomi�dzy skałami z dwóch stron trzeba było jecha�, na jednej

�wiatła latarni, na drugiej - �wiatła brzegowe. Brrr, niefajna perspektywa. I dowiewało nam w

tym przesmyku 25-28 knt!!! �e a� ster ci��ko było utrzyma�. A nie wolno było skr�ci�, bo

brzeg jeden i drugi tak blisko... Sterowały�my na zmian�. Gosik co chwila biegała do laptopa

sprawdzi� gdzie mamy jecha�, i czy przypadkiem w co� si� nie wr�biemy. Ech, to było

przej�cie! Nie zapomn� go nigdy! Ci��ko i trudno było. Nie tylko, �e cały czas wiało solidnie,

�e w�sko, ale - ten brak snu!… Tak bardzo chciały�my ju� stan��, ju� odpocz��, ju� by� na

miejscu… A mimo to - dały�my rad�!!!

         Kiedy w ko�cu udało si� nam zakotwiczy�, to okazało si�, �e kotwica nie trzyma. Ja za

sterem, Gosia na dziobie wspomaga mnie swoim kapita�skim pewnym głosem. Kotwica w

dół i chwila spokoju. Ale nie na długo. Bo kotwica puszcza a nas znosi na inne jachty. Trzeba

j� wybra� i jeszcze raz spróbowa�. A tu pojawia si� problem, bo winda nie chce

współpracowa�. W zwi�zku z tym Gosia u�ywa sił r�czno-mi��niowych, �eby ten ła�cuch na

pokład wytarga�. Rzucamy kotwic� ponownie, a ta, kurde, znowu nie trzyma. Mo�e co� �le

robimy? Dziewczyny ju� si� zakotwiczyły - bez problemu. Ich kotwica trzyma. Chciały�my

by� w miar� blisko siebie, ale wygl�da na to, �e raczej nic z tego. Powoli dochodzi 6.oo rano.

Wszystkie jeste�my zm�czone jazd�, oczy zamykaj� si� same, a my�li kr��� tylko wokół

jednego: by cho� na chwil� przyło�y� głow� do poduszki. W ko�cu udaje si� nam

zakotwiczy�. I to blisko siebie…W razie czego - b�dziemy si� budzi� wzajemnie.

Mindelo, ci�gle 1 grudnia...

         Godzina tak wczesna, �e a� głupio wstawa�… Min�ły ledwie 2, mo�e 3 godzinki, kiedy

nagle słyszymy przez UKF krzyk Madzi z drugiego jachtu. Kotwica znowu nam pu�ciła i

zbli�amy si� do ogromnego, �elaznego statku. Natychmiastowa pobudka. Tym razem Gosia
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przejmuje ster. Ja ruszam na dziob do walki z kotwic�. Jako �e winda znów odmawia pomocy

- kotwic� wybieram nap�dem siłowym własnych r�k. Kotwica w dół. Szlag by to trafił:

znowu nie trzyma! Co jest u diabla? Po raz kolejny wybieram j� r�cznie (w czym nabieram

ju� wprawy). W ko�cu wygl�da na to, �e jest oki, �e kotwica trzyma. Niestety, odległo��

miedzy naszymi jachtami troch� si� zwi�kszyła, ale nie jest tak �le.

         Wreszcie mo�emy zobaczy� gdzie jeste�my. Jak wygl�da ten koniec �wiata: Mindelo na

Wyspach Zielonego Przyl�dka. Dookoła stoi pełno jachtów, statków i stateczków ró�nej

ma�ci, czasem nawet jaki� prom da zna� o swoim istnieniu. Na brzegu góry, co wygl�daj� jak

łyse skały. Pi�kny zak�tek.

        Bardzo du�o gramy na gitarach, wykorzystujemy te chwile, kiedy mo�emy by� we

cztery… Ponadto, chyba jako jedyne, kapiemy si� na kotwicowisku pływaj�c do siebie jak

nam si� nie chce pontonu u�ywa� (jest gor�co!!!) A poza tym ci�gle co� naprawiamy,

reperujemy, klarujemy… czyli dzie� jak co dzien.

         A tak w ogóle to budzimy rado�� w�ród innych jachtów, kiedy tak pływamy nasz�

mantr� i ci�gle co� �piewamy... albo l�dujemy za blisko tego statora, co za nami na kotwicy

ci�gle stoi i chyba nikogo na nim nie ma… albo nie mo�emy odkr�cimy zaworu paliwa i

prosimy o pomoc z jednego jachtu…  Ech, przemili ludzie tutaj! Poznały�my np. stoj�cy

niedaleko katamaran z Niemcami na pokładzie (sami faceci!) Irakijczycy te� nas do siebie

zaprosili. I tu dopiero niespodzianka. Kapitanem u nich - kobieta!!! Pierwsza napotkana przez

nas pani kapitan du�ego katamarana. I wcale si� nie dziwiła, �e na naszych łódkach same

kobity. A potem my pomagały�my im przy ich grocie, który z naprawy wrócił. Prawdziwy

olbrzym! Nie wiem ile miał metrów, ale jego doln� listw� musiało trzyma� z 10 osób.

         Nast�puje te� zamiana załóg. Przewozimy wszystko pontonem i sztaujemy si� na nowo:

ja na dziobie na mantrze „Ani”, natomiast Madzik - na rufie na mantrze „Asi”. Miło jest

wróci� na stare �mieci. Jestem pełna energii i szcz��cia!

         Ostatniego wieczoru popłyn�ły�my na l�d i wyl�dowały�my w takiej małej knajpce, a

tam, po�ród fotek ró�nych �agli, jest i „Fryderyk Chopin”! Oni te� tu byli! Ka�dy klient

dostaje kartk� i długopis, �eby co� o sobie, o knajpce napisa�. Zapisane kartki wisz� na

�cianach. S� głównie w j�zyku angielskim i francuskim. My - dla odmiany - napisały�my po

polsku. Potrawy wybieramy na chybił trafił. Pani jest miła, ale kompletnie nie rozumie ani po

angielsku (cho� kiwa głow� tak tak...), ani po francusku, ani włosku… a hiszpa�skim – to z

kolei my nie operujemy. Chciały�my frytki. Mamy do�� ry�u!!! Co dostajemy?! Ry�! Cztery

razy!!! Obok nas siedzi mał�e�stwo Włochów. Zagadn�li�my do nich. Bardzo sympatyczni
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ludzie (a mo�e to my tak na ludzi działamy?) Wy�ciskali nas na po�egnanie i �yczyli

wszystkiego dobrego.

         Wracamy na łódk�, u�miechni�te, roz�piewane... a tu, w połowie drogi, silnik odmawia

posłusze�stwa. Paliwo si� sko�czyło. Do mantr – daleko. Madzik chwyta za wiosła. My j�…

dopingujemy: „I raz! I dwa! I z krzy�a! I mocniej!”. Madzik chce nas zabi�...hmmm ciekawe

dlaczego?

          Dopływamy do kotwicowiska. Na mantr� „Ani�” wiosłuj� ja. I nawet udaje mi si�

trafi� w łódk�.

         Andrzej napisał, �e mam mo�liwo�� powrotu z Granady. Hmm… chyba z niej

skorzystam, czemu nie? W maju mogłabym np. na Bałtyk (jak mnie kto� we�mie na łódk�)…

Agata Mryczko


