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Wspomnienia z Oceanu Atlantyckiego:

 odcinek Mindelo (Wyspy Zielonego Przyl�dka) – Saint Lucia (Karaiby)

5  grudnia

Punktualnie o 18.05 ruszamy. Zaczyna si� wy�cig nr 3. Na pocz�tku wieje nie�le, 24-28 knt,

ale jeste�my w przesmyku i jedziemy 8-10 w�złów. Ufff, uspokoiło si�. Jedziemy dalej

baksztagiem grot na drugim refie,  fok na motyla. Jest pi�knie.

7 grudnia

         Coraz cz��ciej zaczynam znajdowa� na naszej mantrze inne formy �ycia (poza nami

dwiema). Na przykład teraz: na �ródokr�ciu le�y jakie� co�, długie, białe, z wyłupiastymi

oczyma. Brr… ciekawe co jeszcze tu znajd�. Znów słony prysznic na rufce, przyzwyczaiłam

si� ju� do tej soli wsz�dzie i jako� nie t�skni� do k�pieli w słodkiej… Dziewczyny zrobiły

nale�niki (Gosiu, a kiedy zrobisz dla nas?) i wcinaj� je…. z d�emem i bit� �mietan�.. Mniam-

mniam... Mnie jako� wena na gotowanie min�ła (Andrzeju, nie czytaj tego przypadkiem!) i

najch�tniej zjadłabym co� kompletnie gotowego. Poza tym, jako �e nam jakby troch� nie

wieje, a przynajmniej zdecydowanie za mało (10, w porywach bardzo rzadkich do 13) to

przemieszczamy si� z … i�cie zawrotn� pr�dko�ci�.

         Plumkam cichutko na gitarce. Ania próbuje zasn��… Gdzie� w okolicach 2.oo stan�łam

w kokpicie i patrzylam na gwiazdy. Hmm… pi�kna noc dzisiaj. Ania mówiła, �e widziała

jaki� statek, wi�c limit na kilka dni został wyczerpany. Na liczniku mamy ju� przepłyni�tych

4013 Mm.

8 grudnia

         Dochodzi 6.oo. Płyniemy ci�gle blisko siebie, gadaj�c na UKF, �eby nie zasn��

przypadkiem. Pojawił si� a� jeden statek, któremu Gosia musiała zej�� z drogi (bo stał w

miejscu i czekał), no i rozjechały�my si�. A wczoraj te pasqdy wredne (ale fajne, kochane

czasami), sprowokowały mnie do zrobienia nale�ników. No i co, ja nie zrobi�? Ja? No to si�

za nie zabrałam - w ramach testowania, czy patelnia si� do nich nadaje. I zrobiłam  - nale�niki

na �rodku Atlantyku! Wyszły całkiem niezłe, co wi�cej, wyszło nawet podrzucanie ich w

powietrzu (a bałam si�, �e wyl�duj� na suficie zamiast na patelni).
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         Znów prawie nic nie wieje. �agle zwisaj� jak zwi�dłe li�cie. Koszmar! Dmucha jakie�

9-12 knt, ale to za mało. I tak cały dzie� - upał, mało wiej�cy wiatr. Jednym słowem - lipa.

10 grudnia

         Wczoraj po raz kolejny do�wiadczyły�my wielko�ci Oceanu, jego ciszy i spokoju.

Obecnie mamy zawrotn� pr�dko�� 2,5 w�zła. Ale udało si� nam, po 5 dniach (!), spotka� z

Madzi� i Gosi� i poplotkowa�. No i w ramach wspólnego obiadu ze�arły�my sałatki

przygotowane na ka�dym z jachtów. Miały by� co prawda nale�niki, ale w taki upal siedzie�

w kambuzie - to awykonalne.

         Płyniemy sobie a� 1,5-2,5 kts, wiatru a� 6- 10knt. W takich warunkach grot odmawia

współpracy. To �ci�gamy go w dół i jedziemy na samym foku. Buja okrutnie i jakie�

chmurzyska si� zbieraj�. Jak na razie siła wiatru nie wzrasta, aczkolwiek to si� mo�e wkrótce

zmieni�. Zobaczymy. Mamy 12 dni, �eby na Wigili� zd��y� na l�d…

         Pó�no ju�, chyba pora budzi� Ani�, ale… wła�nie wyszedł łysy, i gwiazd pełno. �al

kła�� si� spa�! Niebo jest tak zagwie�d�one, jak ju� dawno nie było. A gdzie� tam jakie�

cumulusy, cho� na razie – tylko s�. Wła�nie to jest tutaj takie dziwne: �e jak widzi si� chmur�

(deszczow� czy wiatrow�) to z niej  albo przywieje, albo i nie. Nie ma reguły. Patrz� na gps-a.

Przed nami jeszcze 1367 Mm. Daleko! Wokół spokój i cisza. Płyniemy przed siebie. Ania �pi.

I dobrze. Przecie� nic si� nie dzieje. Ja posiedz� jeszcze pod łysym i gwiazdami...

11 grudnia

         Na Atlantyku upał. W ogóle nie wieje. I gor�co jak cholera! Pijemy mnóstwo wody,

ci�gle k�piemy si� na rufie. Ten prysznic jest boski! Ania zmyka si� zdrzemn��, ja zostaj� i

dla ochłody czytam o wyprawie na Grenlandi� (o tym, jak im tam zimno było)... Dziewczyny

widziały wczoraj wieloryby (!) I to chwil� po tym, jak odcumowały si� od siebie... My

jeszcze nie… i mo�e niech tak ju� zostanie?

         Suniemy na �aglach (�eby benzyny nie brakło; teraz baki s� pełne, ale jak nie b�dzie w

ogóle wia�?) Wieje nam 7-9 w�złów i zasuwamy po 4-5 kts! Nie�le!

         Na Atlantyku pływa si� zupełnie inaczej ni� na 	ródziemnym. Brak statków. Czasem

pojawi si� jeden na 2-3 dni, i zaraz rado�� budzi wielk�… �e nie jeste�my same na tym

ogromnym oceanie!

         Wci�� t�sknimy za jakim� wiaterkiem… bo tu lipa wiatrowa non stop!
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14 grudnia

         Upał! Gor�co!! I wieje 9-12, czasami, w porywach, do 13 knt. Po południu zabrałam si�

za sałatk� (bo nawet w tym upale co� trzeba zje��). Cebula nam si� sko�czyła i teraz

wszystkie dania b�d� tylko z czosnkiem. Sałatka, makaron, do tego jaka� puszka z owocami,

pomidorki. No i obowi�zkowo oliwa z oliwek i bazylia. No i czosnek oczywi�cie. I starczy. A

swoj� drog� rozleniwiłam si� tak, �e da� z puszek nie chce mi si� ju� doprawia�… W ko�cu

te hiszpa�skie gotowce s� naprawd� całkiem smaczne...

         Spinaker w gór�. Czasu mamy mało a zd��y� musimy. Przed nami 1200 Mm i 10 dni,

�eby na 23 grudnia dotrze� na St. Lucia i zacumowa� na l�dzie. UDA SI
!!! Zawsze si�

udawało! I nic, nawet to niewianie wiatru nam nie przeszkodzi!!!

         	piewamy troch� przy gitarce, siedz�c pod niebieskim spinakerkiem. Delfinów niet,

czasami tylko lataj�ce ryby nas strasz�, wlatuj�c na pokład. Brrr.. niektórzy mówi�, �e pono�

s� pyszne, ale my nie mamy jeszcze do nich przekonania… ale mo�e za jaki� czas wrzuc� je

na patelni�…

         Zacz�ło (nareszcie!) troszk� wia�, jakie� 15–17 knt. Momentami troch� nas wozi na

falach, ale da si� wytrzyma�. Oczy zaczynaj� mi si� klei�, ale jeszcze ze dwie godzinki

wytrzymam… A potem - do mojej dziobowej koi, do poduszki. Nigdy w �yciu nie miałam

poduszki na jachcie, ale od teraz - b�d� j� mie�. To cudowne uczucie, kiedy zm�czon� głow�

mo�na przytuli� do podusi i zasn�� na chwil�...

15 grudnia

         Całkiem fajnie nam dzi� wiało, od 18 do 20 knt. I była fajna jazda. I tak niech zostanie,

tym bardziej, �e nawet za bardzo nas nie woziło. Niestety pó�niej ju� zmalało do 12-13 knt,

ale i tak było nie�łe, bo w ci�gu doby zrobiły�my a� 151 Mm! Do brzegów St. Lucia zostało

nam 948 Mm, Jak ju� odległo�� spada poni�ej 1000 Mm, to jako� bli�ej si� wydaje, cho� to i

tak nadal kawał drogi.

          Jeszcze 2 tygodnie i kalendarz mi si� sko�czy...

17 grudnia

         Wczorajszy dobowy przelot to 141 Mm, a co poniektórzy marudz�, �e si� obijamy. W

nocy zacz�ło znów wia� – 18-20 knt, wi�c pr�dko�� cały czas 7-9 kts. Niezła jazda! Te łódki

w ogóle z wiatrem pływaj� bardzo szybko (pod wiatr- mord�ga). Ale teraz mamy fal� za sob�,

a nie przed. I najwa�niejsze, �e gonimy dziewczyny (bo�my si� baaardzo rozjechały).

Odległo�� mi�dzy nami stale si� zmniejsza. Do St. Lucia ju� tylko 780 Mm…
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         Wieczorkiem znów gitara i �piewanie, do łysego, który nam prosto w kokpit �wieci. I

�adnych jachtów, �adnych statków. Nic. Pustka dokoła. Tylko ocean, a na nim my. Cudowne

uczucie…

19 grudnia

         Brr… dowialo nam z chmurek, gdy słodko spałam. 25-27 knt. Ale potem było ju� tylko

12, w porywach do 21 knt. Ci�gle na dwóch refach jedziemy.

         I znów zdycha - do 10, i rozwiewa si� - do 23 knt. Zaraz… przecie� dzi� to pono� max

15 by� miało? Surfujemy po falach 8-9 kts! Jazda jest niezła. Grot na pierwszym refie.

Niestety, nad nami jakie� pasqdne chmurzyska si� wlok�, wi�c mo�e by� niewesoło. Brrr..

wozi nas okrutnie, wszystko przez te chmury i fale, z których ka�da w inn� stron�! Chwilowo

troszeczk� si� uspokoiło. Wieje 15-20 knt, a my jedziemy z pr�dko�ci� 6-8 w�zełków. Jest

dobrze! Niebo nad nami tak bajecznie rozgwie�d�one. Przez ostatnie dni brakowało nam

takiego nieba…

         Opanowałam sztuk� robienia kawy - nawet jak dmucha. No dobra, mo�e nie na całej

skali Beauforta wyrabiam, ale do 9O - spokojnie. I nadal nie choruj�, wiec mo�e ju� troch� si�

przyzwyczaiłam? Czas najwy�szy!

20 grudnia

         Te cholerne chmury chyba uparły si� na nas. Pr�dko�� ci�gle 8-10 kts, wiatr znowu si�

zwi�kszył do 23-24 knt, na szcz��cie nie zmienia kierunku. Zapieprzamy baksztagiem z fal i

wiatrem. Do ko�ca pozostało jedyne 379 Mm! Standardowo wozi nas po falach (mantro,

zwolnij troch�!), statków �adnych nie ma, dziewczyny daleko. Co jakie� 4 godziny słyszymy

si� na ssb (z niecierpliwo�ci� te godziny odliczamy, �eby si� nie spó�ni�, �eby nie czeka�

nast�pnych godzin, zanim znowu si� usłyszymy). Ania budz�c mnie (chwil� drzemałam)

mówi, �e osłabło i luzik. Taaak, osłabło... Ju� po chwili cumulusy z ka�dej strony, zero

widoków na popraw�, fajny dzie� si� zapowiada. 25-28 knt. Czy kto� tu mówił, �e osłabło...

Albercik ma do�� i ster przejmuje Ania. Ja próbuj� znale�� co�, co nam w kambuzie hałasuje.

To talerze! Noo, chwila ciszy. Jeszcze troch� i papier nawigacyjny nam si� sko�czy i trzeba

b�dzie z szafek go wyj��... Cholera, znów coraz bardziej wieje, dochodzi do 30-35 w�złów.

Auaaa....  miało osłabn��! Neptunie, lito�ci!!!
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  21 grudnia

         Co za noc! Trzecia z rz�du, kiedy Neptun tak si� z nami bawi… Testuje? Nas? Łódk�?

Łódka jest mocna, da rad�. To my – ludzie - mamy do�� tego bujania. Raz dmucha mocno,

raz �agle zwisaj�, jak je rozrefujemy - to rozwiewa si� znów. Wi�c tak ci�gle refujemy si� i

rozrefowujemy. O.K., jest to łatwe na naszej łódce, ale ile� mo�na? Wieje 10 w�złów. I buja.

Czyta� si� nie da, bo co chwil� pada deszcz. Albo rozwiewa si�… dla odmiany… �eby�my

nie zapomniały, jak si� grota refuje.

         Zbli�yły�my si� z dziewczynami na tyle, �e udaje si� próba ł�czno�ci na UKF.

Huraaa!!! Wielka-wielka rado��! Cieszymy si� jak dzieci. Mo�emy siebie woła�, kiedy

chcemy! Dzieli nas tylko jakie� 20 Mm! A do celu, do l�du - pozostało  tylko 100 Mm!

22 grudnia

         L�D!!! Po 17 dniach �eglowania po bezkresach Oceanu, po do�wiadczania jego łaski i

niełaski widzimy w ko�cu stały l�d!!! Przed nami Karaiby i wspa Saint Lucia. Wieje 16-18

knt, zasuwamy na pierwszym refie (za bardzo nas po falach wozi), słonko przy�wieca i jest po

prostu… zajebi�cie! Na nawigacyjnej nast�piły zmiany: zamiast generalki Atlantyku

dokładniejsze podej�cie do wyspy.

          Cholera, znowu zaczyna nas wozi� w te i nazad. I fale z ka�dej strony (jakby nie mogły

by� na przykład tylko z tylu, tak jak wiatr) Nic to. Trzeba drugiego refa zało�y�, pewne troch�

zwolnimy, ale przynajmniej b�dziemy równiej jecha�. Kurde, znów nas powiozło! I szlag

trafił brasika na foku. Spacerek na dziob i ratowniczy. I brasik działa.

         Rozkoszujemy si� widokiem wysp. Dziewczyny s� przed nami. Wygl�da na to, �e b�d�

pierwsze…

         Yahooo!!!! Przekroczyły�my lini� mety! O 21.39 III etap kobiecych regat szcz��liwie

dobiegł ko�ca! Próbujemy zacumowa�, ale nie ma mooringów.  Kr��ymy troch� my�l�c tylko

o jednym: �eby ju� stan��, �eby zobaczy� si� z dziewczynami, �eby si� wyciska�... W ko�cu

zacumowały�my. I dziewczyny te�. I pierwsze co robimy, to rzucamy si� sobie w ramiona,

�ciskamy, krzyczymy. Udało si�!!! Ogromna, przeogromna rado��. Jeste�my szcz��liwe,

zm�czone jak diabli, ale badzo-bardzo szcz��liwe!!! Cztery wspaniałe, dzielne, małe wielkie

kobiety!

     A ja, cho� ju� stoj� na l�dzie, cho� ju� jestem na Karaibach, to ci�gle nie mog� uwierzy�:

przepłyn�łam Atlantyk! Ten wielki Ocean, ogromny, pot��ny, niespokojny i … tak wspaniały

Ocean … mam ju� za sob�…

Agata Mryczko


