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Wspomnienia z Oceanu Atlantyckiego:

 pobyt na Wyspach Kanaryjskich

         Pierwsza cz��� Oceanu Atlantyckiego za nami. I pierwszy regatowy etap – równie�.

Wygrały dziewczyny. Gratulacje!!! Było ci��ko... Prze�yły�my i 30-40 w�złowe porywy

wiatru pod Maroko, i ogromne szare fale, i taki gwizd wokół, �e brrr! Ale dały�my rad�. A ja

kolejny raz poczułam, �e nie ma rzeczy niemo�liwych: ani dla naszych mantr, ani dla nas

samych.

         Przed nami krótki odpoczynek na Wyspach Kanaryjskich. Najpierw przypływamy na

Lanzarote, do Puerto Calero, a potem - do Mariny Rubicon. Tu spotykamy si� z Andrzejem

(chyba nas lubi, skoro tak cz�sto z nami si� spotyka). Aha. W tym porcie maj� złote polery!

Ogromne, �wiec�ce, jeszcze takich nie widziałam. Tylko do prysznica mo�na zabł�dzi�.

         Którego� dnia jedziemy na wycieczk�. Andrzej zabiera nas na poznawanie wyspy

(widziały�my j� ju� troch� od strony Atlantyku, teraz z kolei - zobaczymy Atlantyk z innej

perspektywy). Namówione, wsiadamy na wielbł�dy. S� du�e. Naszym namowom ulega

równie� sam Andrzej (no co, tylko my mamy si� m�czy�?) Wielbł�d Andrzeja i Ani jest

bardzo towarzyski i namolnie zaczepia A�ke... Najwyra�niej chce si� z ni� zaprzyja�ni�… Na

szcz��cie ma co� na pysku, bo Asia – zdaje si� - ma nieco odmienne zdanie o zawieraniu

przyja�ni z wielbł�dem... Na wielbł�dzie najtrudniej jest wsta�. A kiedy zwierz� wstanie to

dopiero wida�, �e to troch� daleko od ziemi... Wielbł�dy id� powi�zane, jeden za drugim.

Tras� znaj� chyba na pami��. W pewnym momencie przewodnik puszcza lin� (któr� trzymał

pierwszego garbusa) i mówi „noo, id� sobie....” I po chwili wielbł�d (jaki posłuszny!) ju�

zaczyna biec. Taaak, bardzo �mieszne! (wspominałam, �e na tym pierwszym wielbł�dzie to

my siedzimy?) Ale trzeba przyzna�, �e całkiem fajnie si� jechało, chocia� troch� inaczej to

sobie wyobra�ałam. Na jednym wielbł�dzie siadaj� dwie osoby. Siadaj� w takich specjalnych

siodełkach, �e nie odczuwa si� garbu... Zupełnie inne wra�enie ni� przy je�dzie konnej, kiedy

ko� z kłusa wchodzi w galop.. (zaraz… ja rozmarzyłam si�? no mo�e  troszeczk�…)

         Andrzej zawozi nas w niesamowite miejsce: na przepi�kn� pla�� z czarnym piaskiem!

Jak dla mnie - mo�e mnie tu zostawi�... Te fale oceanu bij�ce z hukiem o brzeg…  Rany, jak

tutaj jest pi�knie! Mog� tu siedzie� i godzinami wpatrywa� si� w Ocean. I marzy�. Mimo, i�
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niedługo znów b�dziemy na Oceanie! Ale to b�dzie ju� zupełnie inna perspektywa Oceanu…

Ka�da z nas wykorzystuje t� chwil� po swojemu… ale nie byłyby�my sob�, gdyby�my nie

zacz�ły tapla� si� w wodzie... a� ogromne fale o mało nie porwały nam butów... Czas jecha�

dalej. Szkoda, bo bardzo chciałabym tu zosta�…

Innym razem jedziemy zwiedza� inn� cz��� wyspy, gdzie maj� taki ładny pomnik

�eglarza na �aglówce… Polujemy na moment, kiedy w pobli�u nikogo nie ma… Chcemy

zrobi� fotk�, a chyba nie wolno. Wbiegamy na trawnik i… dostajemy ochrzan od jakiego�

stra�nika (gdzie on si� ukrył?). Ale za kolejnym razem udaje si� i mamy upragnione foto.

Idziemy do olbrzymiego ogrodu kaktusów. S� tutaj - w jednym miejscu - setki, tysi�ce

kaktusów! A ka�dy – innego kształtu: okr�głe i szpiczaste, płaskie i kuliste, obsypane

kwiatami lub tylko kolcami, wznosz�ce si� strzeli�cie ku niebu i pło��ce rozło�y�cie po

ziemi… Sesja zdj�ciowa trwa dłu�sz� chwil�, bo wła�ciwie ka�dy z tych okazów chciałoby

si� mie� na pami�tk�... cho�by na zdj�ciu…

Kiedy wracali�my z wycieczki w r�kach niosłam całe mnóstwo betów. Równie� swój

aparat. W porcie nagle wypadł mi on … prosto do wody... Zd��yłam tylko zobaczy� jak si�

otwiera, jak wylatuje z niego film, i jak znika w czarnej czelu�ci wody. W ułamku sekundy…

tyle wspomnie� zapisanych w obrazach – przepadło na zawsze. Czy byłam zła? Chyba nie

musz� o tym pisa�! Potem próbowałam zabra� si� za mycie naczy� i …przeci�łam sobie

palucha.. No to Ania wyrzuciła mnie z kambuza, �e niby co� jeszcze narozrabiam…

         �egnamy Andrzeja. Robimy jaki� klar... Mamy nowych go�ci – Grzesia i Viol� (pewnie

�eby nam za smutno nie było). I płyniemy do Gran Tarajal na Fuerteventurze. Kompletnie nic

nie wieje, wiec jedziemy na silniku, a przy okazji testujemy naszego nowego albercika. Przy

wej�ciu do portu o mało co nie wr�bali�my si� w przeszkod� miedzy główkami portu (jakie�

nieoznaczone �elastwo, na dodatek z ła�cuchem i lin� rozci�gni�t� w taki sposób, �e

jakby�my na to wpłyn�li to po nas). Zero o�wietlenia! Masakra!!! Pierwszy raz co� takiego

nam si� przytrafiło, ale mieli�my - kolejny raz – szcz��cie. A potem? Jeszcze nie zd��yli�my

zacumowa�, a na brzegu ju� czekali go�cie z karteczkami i opłat�. My do nich: „Halo,

mo�emy najpierw zacumowa�?!” (inne słowa, jakie padały w tym momencie, opuszcz�...)

Oni na to: „O.K.” I stoj� dalej. Cumowanie obu jachtów troch� trwało: mooringów nie ma, na

kotwicy trzeba jako� stan��, cumy szpringi, odbijacze... Umówmy si�: zaj�ło nam to troch�.

Tym bardziej, �e tak naprawd� to nigdzie nam si� nie spieszyło, a do tego - jak kto� na nas tak
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patrzył i chciał pogania� - to spieszyło si� nam jeszcze wolniej.  W ko�cu jednak wypełniamy

wszystkie papiery, podł�czamy si� do pr�du i … idziemy na piwko.

         W okolicy oczywi�cie nie ma kompletnie nic. Nie ma nawet pryszniców - bo to ju� po

sezonie. Codzienny prysznic odbywa si� wi�c na kei. Pływamy po porcie. Wojtek uczy mnie

nurkowa� (jestem kiepskim uczniem, ale – staram si�). Jadamy w knajpie. Ta najbli�sza –

okazuje si� by� jak�� miejscow� spelun�. Nast�pna - do�� kawał st�d – troch� lepsza.

Wrodzone lenistwo nie pozwala szuka� nam dalej, wi�c zostajemy. Karty nie ma. Do

zjedzenia: ryba (do wyboru: albo ichniejsza, której nazwy nie pami�tam, albo łoso�), kalmary

i o�miornice. I to zdaje si� wszystko. Ale trzeba przyzna� – przepyszne. Po kilku dniach

znamy ju� cały repertuar serwowanych da�.

Tu� przed opuszczeniem Wysp Kanaryjskich �egnamy naszych go�ci (Julka i Wojtka )

i znów zostajemy we cztery. Nast�puje zmiana w załogach: Asia postanawiła wróci� do kraju,

a przyjechała Madzia Tatar - siostra Gosi. Na pocz�tek płyniemy tak, �e na odcinku Kanary –

Capo Verde ja jestem z Gosi�, a Madzia – z Ani�. Znów sztauowanie, sprz�tanie,

tankowanie… Wszak przed nami – kolejny kawał drogi!

Agata Mryczko


