
Markizy

Wreszcie po 26 dniach na morzu dotarlysmy na Hiva Oa, przepiekna wyspe na
Markizach. Zatoka Tahauku okazala sie mala i zatloczona, tak ze musialysmy stanac na dwoch
kotwicach, na glebokosci 2m przy niskiej wodzie (nasze zanurzenie to 1.70 wiec niewiele
zostalo ale nie bylo juz miejsca gdzie indziej a za nami staly jeszcze jachty). Atuona okazala sie
bardzo mila wioska a jej mieszkancy to ogromnie serdeczni ludzie, jak wszyscy wyspiarze;-).
Szybko nawiazalysmy przyjaznie i wieczorami urzadzalismy wspolnie z innymi jachtami i
tubylcami "barbecue" na plazy. Miejscowi uczyli nas jak obierac kokosy i dostawac sie do
wnetrza wypelnionego mleczkiem kokosowym, przyrzadzalismy tez swiezego tunczyka na
grillu. Bylo rowniez mnostwo owocow, ktore mozna zbierac wprost z "ulicy", jak banany,
grapefruity wielkosci arbuzow, mango, papaje, cytryny....

Podczas tych wieczorow mozna bylo wymienic informacje, posluchac "morskich"
opowiesci i miejscowych legend. To niezwykle ale wiekszosc z tych ludzi to obiezyswiaty.
Niektorzy sa w podrozy od kilkunastu lat i okrazaja swiat wraz z rodzinami po raz kolejny....
Byli Francuzi z dwojka dzieci, ktore urodzily sie na katamaranie (chlopaki maja swojego
optymista, ktorego uzbrajaja przy kazdej okazji i zegluja po zatokach:-)). Byli takze Amerykanie
rowniez zeglujacy z dwojgiem maluchow. Na ich jachtach jest wszysko to, co w normalnym
domu-piekarnik, lodowka, mikrofalowka, lazienka z ciepla woda... tyle tylko, ze dom sie
przemieszcza:-). Rodzice ucza swoje dzieci i prowadza w tym celu regularna korespondencje ze
szkola, skad wysylane sa materialy i program nauczania. Nie ma chyba lepszego sposobu na
poznanie swiata! Poza tym poznalysmy Szwedow, Niemcow, Austriakow, Holendrow,
oczywiscie Francuzow i mnostwo innych nacji. Po prostu world community:-) Wspaniale jest
poznawac tych ludzi, szczegolnie ze istnieje specyficzna wiez w spolecznosci zeglarskiej i w
kazdej chwili sa oni gotowi niesc wszelka pomoc, o czym zreszta niejednokrotnie sie
przekonalysmy. Poza tym wiez ta wzmacniana jest poprzez wspolnie spedzany czas i wiesci
przekazywane wylacznie ustnie (nikt z nich nie widzial telewizora od wielu miesiecy;-).

Przyszedl jednak czas by sie rozstac i poplynac dalej na Nuku Hiva, gdzie rowniez
poznalysmy uroczych zeglarzy;-). Mialysmy tez okazje pozwiedzac wyspy i zobaczyc swiatynie
i miejsca dawnego kultu, gdzie dokonywano na przyklad rytualych tatuazy krwia kogutow
(wspolczesni artysci, ponoc najlepsi na swiecie jesli chodzi o tatuaze, robia to w cywilizowany
sposob;-)). Dawniej Polinezyjczycy czcili swoich bogow, ktorych nazywaja Tiki. Sa to
monumentalne kamienne lub drewniane rzezby o prymitywnym ksztalcie. Zabawne jak
chrzescijanie zaadaptowali elementy dawnego kultu na swoje potrzeby. Otoz katolicki kosciol w
Nuku Hiva pelen jest rzezb o polinezyjskich rysach, tylko ze z brodami (podczas gdy tu
mezczyzni nie posiadaja zarostu) oraz z krzyzami:-). Figura Papieza rowniez ma polinezyjskie
rysy a obok stoi.....wielki beben;-). Przed kosciolem zas pozostawiono monument w ksztalcie
fallusa, prymitywnego symbolu sily, na ktory nasadzono...... krzyz! Dobre:-). Pojechalam tam na
koniu razem z Ornelia-mieszkanka wyspy. Tu wszyscy maja konie, ktore sobie
zwyczajnie....lapia! Na wyspie jest trzy razy wiecej dziko zyjacych koni niz ludzi!!! Zostaly one
przywiezione z Peru w podarunku dla owczesnego krola i od tamtej pory rozmnozyly sie w
ogromnej ilosci, podobnie jak swinie i kozy, na ktore miejscowi poluja. Jest to typowy "meski"
sport. Mezczyzni wybieraja sie na kilka dni w gory, gdzie wraz z banda na wpol oswojonych
psow osaczaja dzikie swinie. Na koniec jeden z mezczyzn rzuca sie na zwierze i podrzyna mu
gardlo. Jako trofeum zawiesza sobie potem kly na szyi. Niektorzy nosza spore naszyjniki z
takich swinskich zebow;-).

Z Nuku Hiva pozeglowalysmy na Rangiroa, najwiekszy atol w archipelagu Tuamotu.
Wielka szkoda, ze nie moglysmy zobaczyc wiecej. To po prostu Raj na Ziemi! Rangiroa znaczy



doslownie "przedluzone Niebo" i nie widzialam, jak na razie, piekniejszego miejsca!
Krystalicznie czysta woda koloru mieniacego sie szamaragdu i turkusu, kryte trawa bungalowy
na palach, ryby o wszystkich kolorach teczy, ktore widac golym okiem. Nie da sie oddac piekna
tego miejsca bez kiczowatego opisu ale tak tam wlasnie jest - tak pieknie, ze az kiczowato;-).
Mialam tam okazje pierwszy raz nurkowac i z bliska obserwowac zycie na rafie koralowej. Do
laguny doslownie wlewa sie caly ocean wiec mozna tam zobaczyc wszystko - rekiny, manty,
zolwie, mnostwo ryb, no i oczywiscie korale:-).
No a teraz dotarlysmy do Tahiti. Wyspa pieknie pachnie z morza ale samo miasto-Papeete jest
brudne i nieciekawe, podobnie jak woda w marinie Taina, gdzie stoimy. Z pewnoscia liczne
zatoki Tahiti i pozostale wyspy oferuja duzo piekniejsze widoki, ktore mamy nadzieje zobaczyc
zeglujac juz wraz z Andrzejem:-).

A zatem do nastepnego......pozdrawiam Marta


