Wspomnienia z Panamy, czyli po egnanie z mantr ...

8 luty
Stoimy w Colon. Aruba za nami! Morze Karaibskie za nami!
W Colon stoi mnóstwo jachtów, niektóre nawet po kilka lat. Stoj , imprezuj , raz s w
porcie, raz na kotwicy, remontuj si , czasami płyn dalej - tak jak nasze - na Pacyfik. Bardzo
du o jest pływaj cych mał e stw, par ze

redni

wieku 50-70 lat (my po ród tego

towarzystwa to w sumie małolaty). Mnóstwo osób pływa przez kilka miesi cy w roku, a
potem - na nast pne - wraca na stały l d (spotka si z rodzinami, zobaczy jak miewaj si
ich domy). A potem znów wypływaj … poznawa nowych ludzi i cieszy si

yciem!..

Zauwa yłam tak drobn ró nic : w Polsce na 15-metrowym jachcie pływa przewa nie ok.
10 osób; w okolicach Panamy czy Karaibów taki jacht jest akuratny dla 2 osób. I pełno tu
ogłosze o rejsach, o poszukiwaniu załóg na Pacyfik czy Atlantyk. Mo e ja zostan ?
Kiedy popłyn łam sobie naszym dinghy do portu. Czekaj c na dziewczyny zacz łam
si przechadza . Zaczepił mnie gostek, który zbierał (zdzierał?) na ponton i pyta, czy ja tylko
tutaj (po porcie), czy mo e wybieram si do miasta. Bo jak do miasta - to koniecznie
powinnam co ubra na siebie. Uspokoiłam go, e na pewno si ubior - jak tylko troch
wyschn (po przeja d ce dinghy). A tak przy okazji: bardzo dbaj tutaj o to, eby w
miejscach publicznych nie pokazywa nadmiernych dekoltów. Przy wej ciach do knajp czy
biur s porozwieszane kartki informuj ce, e do rodka nie wpuszcza si osób bez butów i
koszulek.
Innym razem, przepływaj c dinghy na l d, wypatrzyły my nazw „Gda sk” na białej
burcie jachtu… Hmm, czy by nasi? No jasne! Poznajemy Basi i Jurka! Serdeczno ciom i
powitaniom nie ma ko ca. W sympatycznej atmosferze bardzo szybko dowiadujemy si , co
jest potrzebne do przepłyni cia Kanału Panamskiego. Przede wszystkim na ka dym jachcie
musi by 5 osób (4 do cum+sternik; szóst osob jest pilot z miejscowego urz du). Ponadto 4
grube cumy o długo ci min. 38 m, jaki gong i tyle. No i koniecznie trzeba zaznaczy , e
łódka na silniku tak z 8-9 w złów robi (jak wpisze si mniej to mog kaza sporo dopłaci ).
Nasza mantra robi rednio 5-6 na silniku, ale jak z pr dem płynie - to spokojnie 8 potrafi.
Wi c dopłat – chyba nie musimy si ba .
eby zgłosi jacht do przeprawy przez Kanał potrzeba te załatwi szereg formalno ci.
Jedziemy wi c do biura, gdzie wypełniamy papiery (o kolorze i metra u łódek). I
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dowiadujemy si jeszcze, e mamy czeka na mierniczego. Mierniczy przypływa du ym
pilotowym statkiem (te pilotówki to potrafi takie manewry robi , e ho-ho; np. obrót w
miejscu; maj podobno zamontowane jakie dwie specjalne ruby) i zaczyna kr y wokół
naszych mantr. Kr y i kr y i zastanawia si , jak do nas wej , bo wysoko

z pilotówki -

jest spora. W ko cu podchodzi burt i skacze na pokład mantry „Asi”. Udało si . Przez
chwil robi tam obchód, sprawdza... Potem wraca do siebie i zaczyna kr y koło nas… Ale
chyba co dostrzegł, bo pyta: „A te łódki – to nie s identyczne?” No przecie , e s . Wi c nie
wchodzi ju do nas, tylko informuje, co na jachcie ma by (np. kibelek, bo bez niego - pilot
nie pojedzie), a na spisywanie papierów - umawia si w portowej knajpie. Tych papierów
okazało si by mnóstwo. I to jeszcze w ilu kopiach. Ale zostały załatwione. Teraz zostało
nam tylko ludzi wykombinowa , eby oba jachty mogły przełazi razem.
Ania, Babe i Basia decyduj si przej

przez Kanał jeszcze przed nasz przepraw ,

eby zobaczy jak to wygl da (akurat podpłyn ł sympatyczny facet pontonem i pyta, czy u
nas nie ma ch tnych… bo on tylko z on ; tak wła nie szuka si załóg). Odwozimy wi c
dziewczyny. Ale na miejscu okazuje si , e jacht którym miały płyn , nie b dzie dzi
przechodzi , bo pilotów brak. B d jutro. Straszny bałagan tu maj . Najpierw mówi

e na

pewno dzi , a potem okazuje si – e niekoniecznie. Bo to mo e by jutro, cho wcale nie na
pewno. A człowiek czeka i czeka na tego pilota. Ciekawe jak u nas to si sko czy...
Nast pnego dnia do przeprawy z udziałem dziewczyn szcz liwie doszło. Wróciły bardzo
zadowolone. Pice of cake! Tylko czasami troch power’a potrzeba do tych długich cum, ale
poza tym? Miło sympatycznie sp dzony czas. Luzik!
Innego dnia o pomoc przy przej ciu Kanału poprosili Basia i Jurek. No problem!
Bardzo ch tnie! Teraz Gosik i ja, bo jeszcze nie były my. Niestety. I nasze przej cie nieco si
przeci ga, a w efekcie - zbiega z przylotem Andrzeja. Troch głupio... Ale z drugiej strony
taka okazja mo e si przecie nie powtórzy ! Zreszt , zobaczymy si tylko jeden dzie
pó niej. Jedziemy! Dmucha troch mocno (a my jedziemy mantra dinghy). Fale spore,
chlapie jak cholera. Po chwili jeste my całe mokre, a w dinghy – wody po kostki. Szukamy
s/y Gda sk, ale nie mo emy go znale ! Kurcze, bez sensu jest tak kr ci si po porcie.
Wracamy i wywołujemy ich na UKF-ce. I gdzie s ? Przed nami! Tyle e na drugiej burcie
maj „Vancouver” a nie „Gda sk” i to nas zmyliło… Ok. 5.oo przybywa pilot. Pyta czy
wszystko jest (cumy itp.) Ma ze sob mnóstwo komórek (ze trzy?) i przez całe przej cie jak
nie pi, to gada przez te telefony... Płyniemy na silniku, ale na foku te . Obok nas - ogromne
statki towarowe. Szlak wytyczaj czerowno-zielone boje. Płyniemy bez zatrzymywania si na
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jeziorze. Mijamy Puente de Las Americas. Most Ameryk - jedyny ł cz cy obie Ameryki.
Obfotografujemy go ze wszystkich mo liwych stron. I ju jeste my na Pacyfku!!! Jeszcze
tylko cumowanie do opony (opony maj przyczepione dwie cumy, trzeba je wci gn

i

zaczepi o knag ) i … egnamy si . Wracamy do Colon.
A tu dowiadujemy, e wszyscy s na zakupach, ale powinni wróci niedługo. Głodne
zamawiamy kurczaka i browarek i czekamy na ekip . Ooo, jest Andrzej… Pierwsze co robi to
- serdecznie witaj c si - sprawdza moj fryzurk „Dziewczyny, udusz was!” Hehe, w
małym szoku jest chyba (łysy Agatek? nie spodziewał si , e to zrobi ; a ja – zrobiłam; po 4
miesi cach pływania na mantrze zmieniłam swoj fryzurk ... na całkowity brak fryzurki; od
zawsze chciałam to zrobi ! I czuj si cudownie! Fantastycznie!)
Czeka nas mnóstwo zakupów – zaprowiantowanie na kilka długich miesi cy rejsu po
Pacyfiku. Perspektywa robienia kilkudziesi ciu kursów naszym mantra dinghy (nazywanym
pieszczotliwie „water dinghy”) przera a wszystkich. Wygodniej byłoby sta w porcie i nie
marnowa czasu ani nerwów na pływanie w te i nazad. I szcz liwie miejsce w porcie si
znajduje. Akurat dla naszych dwóch jachtów. Co za wygoda! Po tylu dniach na
kotwicowisku. I prysznic blisko. I pralnia. I knajpa. Jest pi knie!!!
19 luty
Wielkimi krokami zbli a si nasze przej cie przez Kanał Panamski, a my - nadal nie
mamy pełnej załogi. Wieczorem wpadamy na genialny pomysł napisania ogłoszenia (po
bezowocnym ła eniu po porcie; wszyscy bawi si na karnawale w Panama City, wi c na
jachtach albo pustki, albo siedz z dzieciakami). I ju po chwili Ania przyprowadza dwóch
sympatycznych, u miechni tych od ucha do ucha Francuzów (na szcz cie gadaj

po

angielsku). Bardzo ch tnie nam pomog . Prawie w tym samym momencie przychodzi
Piotrek, kapitan aglowca „Concordia” (pływa z kanadyjsk szkol pod aglami), który te
bardzo ch tnie nam pomo e. Mamy wi c załog na oba jachty! Stan ło na tym, e na mantrze
„Ani” jedzie Ania, ja, Julek i Francuzi, a na mantrze „Asi” - Gosik, Babe, Andrzej, Kinga i
nauczyciel z „Concordii” (no i na ka dym jachcie – oczywi cie pilot, Meksykanin).
Pó nym popołudniem płyniemy na Kanał. W czasie naszego odchodzenia z kotwicy
pilotowy statek zahaczył swoj

rub o ła cuch kotwiczny innego jachtu i poci gn ł go z

ogromn sił do przodu! Wygl dało gro nie. Nie wiem, w jaki sposób ła cuch w ko cu został
odczepiony, ale pilotówka przycumowała si do boi i dłu sz chwil czekała na rozwi zanie
(przez nurka?).
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Pierwsze luzy przechodzimy z katamaranem, nasze mantry po obu jego burtach.
Taaak, teraz my robimy za „big fender” (jacht b d cy w kanale od strony ciany).
Nasz pilot jest bardzo rozmowny, wi c czas mija do

szybko. Na jachcie wesoło. A ja

- siedz c chwilami na dziobie i patrz c na mijane bramy - my l o tych wszystkich morzach,
które przepłyn ły my wspólnie, w dwie kobiety... wspólnych milach i wielkich oceanicznych
falach, o tym przekl tym sterowaniu i o ła eniu boso w kiecce na jachcie. Tak mi jako te 5
miesi cy miga przed oczami…
Oho, luza, na ruf trzeba wraca . Rzutkowy podaje rzutk . Ogromny ratowniczy
zawi zany, ale trzeba jeszcze przy innej linie troch si pom czy . Nasi Francuzi tak patrz i
w pewnym momencie mówi , e to ci ka praca! Nie, to nie jest praca; to jest eglarstwo! A
my, załoga s/y mantra „Ania” - po prostu to lubimy. Nie mogli si faceci nadziwi ...
Wieczorem stajemy na boi. Humory nam dopisuj . Co prawda jak siadałam na rufie
usłyszałam: „Pami taj o krokodylach co tu pływaj . Rufa blisko wody przecie .”. Na
szcz cie tym razem krokodyle nie przyszły z wizyt . Ale małpy - wyły cał noc.
Najzabawniej zrobiło si , jak stwierdziłam, e ja pi na zewn trz. Na to Francuzi, e
„no way” i koniec ko ców jeden z nich spał na deku a drugi w kokpicie. Nie ukrywam czasem fajnie by kobiet . A w ogóle to z naszych Francuzów niezłe obie y wiaty: troch
tutaj, troch tam. Sypiaj najcz ciej pod gołym niebem. Bardzo sympatyczni, cho – trzeba
przyzna – potrafi by zło liwi.
Wczesnym (!) rankiem pobudka. Jedziemy dalej. My - od razu, mantra „Asia” musi
chwil poczeka na pilota. Obok nas ci gle przepływaj du e statki i fale pasqdne robi ...
Wła nie sterowałam i upss… miska z sałatk wybrała wolno

(wypadła z kambuza... pono

lot miała niezły; ja tego nie widziałam, za to - słyszałam… bo „arcoroc” wcale nie jest
nietłuk cy; w mak poleciał.... zarówno sałatka jak i szkło były wsz dzie… I był chwilowy
zakaz ła enia boso).
Jeszcze ostatnia luza – Miraflores - no i witaj Pacyfiku! Jeste my na Oceanie
Spokojnym!!! Teraz ju tylko boja i luuuzik.

egnamy naszych francuskich przyjaciół i

czekamy na mantr „Asi ”.
Kilka dni pó niej przestawiamy si na inne kotwicowisko. Stoimy jaki czas, oddaj c
si przygotowaniom do Pacyfiku, naprawom jachtów, uciechom zwiedzania miasta itp. Jest
jeszcze mnóstwo spraw do załatwienia. Jeszcze to, jeszcze tamto... A czasu coraz mniej.
Postanowiłam wi c wyk pa si w ko cu w Pacyfiku. No bo jak e to, by tu i nie wyk pa
si ? Woda jest zimna (działanie lodowatego pr du morskiego pono ).. ale co tam. Nó ka,
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r czka i chlup. Płyn . Jeden ruch, drugi i… wracam na jacht. Rety, jak zimno! A Julek mieje
si , e a 17 sekund zaj ła mi ta pacyficzna k piel. Ale zaliczyłam, eby nie było e nie. Co ja
na to poradz , e przyzwyczaiłam si do wody z temperatur 28oC. I zimno robi si mi ju jak
woda ma stopni 27….
Karnawał
W Panamie wła nie trwa karnawał. Nie mo emy przepu ci okazji (pewnie jedynej w
yciu) by nie zobaczy go! Idziemy do miasta. Na ulicach tłumy. Mnóstwo sprzedawców,
którzy usadowiwszy si na ziemi sprzedaj koszulki, ozdoby na szyj , torby... A wszystko
drogie jak diabli. I mnóstwo straganów z pieczonym kurczakiem i piwkiem i innym takim
imprezowo-plenerowym arciem. Ludzie poubierani od wi tnie (szczególnie dziewczynki:
paraduj w licznych sukieneczkach i patrz tymi swoimi czaruj cymi ocz tami). I wsz dzie
parady! rodkami ulic jad wielkie wozy z dziewczynami na platformach. Dziewczyny, w
wiec cych strojach (oj, sk pych bardzo niekiedy), ostro wymalowane, ta cz na specjalnych
platformach (czy raczej - ruszaj biodrami) i u miechaj si szeroko do wszystkich. Takich
wozów jest całe mnóstwo! Na niektórych stoj miss – z diademami we włosach, z szarfami,
równie

takie miss kilkuletnie. Niektóre z ta cz cych dziewczyn (i to nie tylko tych

młodszych!) cz sto upatruj sobie w tłumie jakiego faceta, który od ta ca i wdzi ków
tancerki oczu nie mo e oderwa . I co? Jak chcesz tak patrze to pła ! I nie dadz biedakowi
spokoju, dopóki jaka kasa nie znajdzie si za ich bielizn . A jak ten e biedak tylko zacznie
si oci ga , to z tłumu zaraz wyłania si inny facet, obro ca kobiet… Bo ten karnawał nie
toczy si tylko na głównej ulicy, gdzie wszystko ładnie i w miar grzecznie... Mi dzy wozami
maszeruj kilkudziesi cioosobowe grupy tubylców (i chyba nie tylko tubylców), od malutkich
dzieciaczków po s dziwych staruszków. Wszyscy ta cz lub podryguj w ten sam rytm, i
wesoło pokrzykuj . I wła nie te grupy maszeruj cych podobaj mi si najbardziej. Grupy
ludzi przemierzaj cych ulice w jednym rytmie, wy piewuj cych niezrozumiałe dla mnie
teksty. Z b bnami, z lusterkami, w kolorowych panamskich strojach. Wygl daj

tak

wymy lnie. Niesamowite wra enie. Ludzie ci bawi si tak kilka dni. A potem znów czekaj
na t imprez - calutki rok!
1 marca 2006 r. Balboa, Panama
Jestem ju spakowana (zrobiłam to wczoraj), ale wstałam wcze nie. Ania i Ewka
jeszcze pi (w ko cu jest 7.oo rano, rodek nocy) Usiadłam na pokładzie. To moje ostatnie
chwile na tej mantrze. Smutno. Tyle miesi cy tutaj prze yłam!!! Tyle pora ek i sukcesów,
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tyle chwil przera enia i strachu, tyle rado ci, miechu i szcz cia. Ile razy przesiadywałam
na tym dziobie? Ile tu nawyklinałam?! Kiedy wiało i kołysało jak cholera, kiedy dziób był
cały mokry bo fale na nim l dowały i ja cała mokra byłam, kiedy tak uparcie walczyłam z
fokiem, kotwic , kontraszotem, spinakerbomem… Taaak, Neptun nas nie rozpieszczał.
Poznały my skal Beauforta od 0 do 9… Tak-tak, 0o na Atlantyku te było… i 9-tka pod
Maroko, gdzie nam dowiało ponad 40-42 w zły... Oj te cholerne trzy dni, których nie
zapomn do ko ca ycia! Ale jest i mnóstwo wzrusze : piewanie do łysego, odstraszanie
chmur, wielorybów i innych stworze , uprzyjemnianie sobie ycia słodko ciami i innymi
puszkami ( miej si , e teraz, jak b d obiad robi w domu, to puszek b d szuka ...).
Czas si

egna . Ci ko. I łza si w oku kr ci. Przecie tyle miesi cy razem – dobrych i

złych chwil, tyle zmartwie , strachu, problemów i… rado ci. A teraz - koniec. Wiem, ka dy
rejs kiedy zaczyna si i kiedy - ko czy....
Zobaczyłam kawał wiata! Poznałam tylu wspaniałych ludzi! Mnóstwo si nauczyłam!
No i przepłyn łam Atlantyk!!! W 17 dni 3 godziny i 34 minuty!!! Zrobiły my to we dwie
kobiety na 8.5-metrowej łódce. Czy to mało?...

Ju na l dzie, w taryfie, jedziemy z Andrzejem na lotnisko do Panama City. Hmmm,
czy ja ju wspominałam, e jeszcze NIGDY w yciu nie leciałam samolotem?! Wysiadamy
na lotnisku, wypełniamy jakie papiery, wa

baga e itp. Wsiadamy. Boj si ! Mam l k

wysoko ci!!! Ale słysz : „na maszt wlazła po topenancie? a na drugi saling na Chopinie? to
nie marud cholera, e jakiego lotu si boisz!”. Samolot startuje.... Ja chc na ziemi , na
mantr !!! L dujemy w Caracas. By st d lecie dalej - Boeningiem 747! Andrzej, ja nie
wsiadam!!! Ale on tylko si

mieje i opowiada jak to ten Boening szybko leci, jak wysoko, no

i jaki jest ogrooomny... Potwór! Sadysta! Za co on nade mn tak si zn ca?! Patrz na nasz
samolot i nie mog uwierzy , e ja mam tym czym lecie ...Chyba z zamkni tymi oczami!!!
L dujemy (szcz liwie) w Pary u. St d jeszcze lot do Berlina. I nareszcie koniec latania. I ju
wiem na pewno: zdecydowanie wol pływa ani eli lata …
Wracamy do Szczecina, a ja - nast pnego dnia - do domu, do kochanego Krakowa. Do
st sknionej rodziny i dawno nie widzianych przyjaciół. Teraz na nowo musz przyzwyczai
si do ycia na l dzie, do niekiwania, niesprawdzania „jeste ?!”... I t sknoty, by znów
popłyn

na morze i kiwa si mi dzy falami...
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A ju na koniec…
Andrzeju! Dzi kuj

Ci za mo liwo

spełnienia marzenia o Atlantyku, tym wielkim

ogromnym Oceanie (ja wiem, e jeszcze na wróc !)…
Asiu! Za to, e chciała ze mn płyn , e dzi ki Tobie tam byłam! (trzymam kciuki za
Pacyfik, i cał reszt )…
Gosiu! Za Twój optymizm, za „Plusssza”, „Metallic ” i za cieple słowa w chwilach trudnych..
Madzik! Za Twoj rado

i uparto ...

Aniu! Dzi kuj Ci za wspólne, niełatwe 5 miesi cy! Za Twoj uparto . Za „Steruj nie
marud !” Za „Strach ma wielkie oczy, ale trzeba go pokona !” Za „Nie patrz...zawsze
wygl da tak samo!” Za „Twardym trza by ”... Za u miech, kapita skie kawki, radosn
twórczo , wspólne wycia i protesty. I trzymam mocno kciuki za Twoje „kółko”!

Agata Mryczko

7

