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Pewnej nocy…

Mleczna wata spowi a noc. Ksi yc w pe ni pokazuje si od czasu
do czasu, gdy mg a pod stratusami robi si troch rzadsza. Ca e morze
mieni si fosforyzuj cymi zielonymi plamami. Huczy tylko troch . To
dlatego, e mg a t umi d wi ki. By mo e równie z tego powodu, e
Horn jest ju bardzo blisko i fale krzy owe nie s tak olbrzymie jak te
na pe nym morzu.
Po jednej stronie le y Ziemia Ognista, w bezpiecznej odleg o ci, ale
wystarczaj co blisko, by adna wi ksza fala nie mog a stamt d nadej .
Po drugiej Ziemia Grahama ze swymi awicami, o 500 mil na SSE, bardzo daleko w mojej skali, a bardzo blisko w skali globu. Przed dziobem
za – wyspa Hornos s siaduj ca z innymi wysepkami zagradzaj cymi
drog falom mog cym nadej ze wschodu. To bez w tpienia powód,
dla którego morze ma o huczy pomimo wiatru i zaskakuj cej wysoko ci
fal w pobli u przyl dka Horn. Dzieje si tak równie dlatego, e wiatr
wieje z pó nocnego zachodu, prawie z NNW.
To nie jest sztorm we w a ciwym tego s owa znaczeniu, poniewa
barometr zachowuje si niemal rozs dnie, chocia jego wskazówka
lekko spada. Wiatr jednak wieje z si solidnej siódemki i „Joshua”
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egluje pod skrajnie zarefowanym bezanem, z dwoma refami na grocie, jednym na foku i sztormowym kliwrem o powierzchni 5 m2. Idzie
bardzo szybko, troszeczk zygzakuj c po bardzo wzburzonym morzu.
Trudno jednak podj decyzj o zmniejszeniu powierzchni o aglowania, dopóki nie grozi nam realne zagro enie i chcemy jak najszybciej
znale si po drugiej stronie.
Rano zdo a em bardzo dok adnie okre li pozycj . S o ce ca ymi
godzinami nie chcia o si pokaza , lecz zagapi o si na chwilk , przechodz c nad mniej g stym stratusem, i wtedy uda o mi si ci gn
jego zawstydzon blad twarz do linii horyzontu. Nieca e dwie godziny
pó niej znów mia em szcz cie i zrobi em drug lini pozycyjn . Dwie
godziny ró nicy mi dzy dwiema liniami pozycyjnymi to nie jest idealny
pomiar, ale by em bardzo zadowolony, poniewa w czasie kulminacji
pada deszcz, a S o ce ju wi cej si nie pokaza o.
Mam nadziej , e spotkam si z nim na ma chwilk jutro rano.
Wola bym nie by zmuszony do przechodzenia po omacku mi dzy wyspami Diego Ramírez a Hornem. Bardziej na pó noc jest Ziemia Ognista, a dalej na po udnie – ryzyko napotkania gór lodowych.
Dziób mruczy, narzekaj c na we nist noc. Trzeba podej bli ej,
eby go dobrze us ysze . Za to w kabinie s ycha go wsz dzie. A za
dobrze.
Wed ug rocznika astronomicznego zachód s o ca by o godzinie 20.
Nie widzia em go z powodu pochmurnej pogody. Ale pojawi si ksi yc, roz wietla noc znad stratusów. A daleko na po udniu, nad awicami lodu, trwa jeszcze dzie . Gdyby nie zachmurzone niebo ca y horyzont po prawej stronie by by bia y dzi ki promieniom s o ca odbijanym przez lód. Nawigowa w wolnych od kry kana ach po ród lodowych pól… Mimo wszystko obawia bym si zapuszcza tak daleko
w krain bieli.
Zaraz po przej ciu Nowej Zelandii, kiedy pogoda by a tak pi kna,
cz sto patrzy em w tamt stron . Zmieni kurs, zobaczy , poczu
i szybko wróci , nim b dzie za pó no, realizuj c to senne marzenie
o ostrym bia ym czubku niebieskawej góry lodowej, które zawsze b d
nosi g boko w sobie.
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I oto godzinami tkwi przy maszcie, gotowy do zrzucenia grota, przypi ty dwoma karabi czykami pasa bezpiecze stwa w dwóch ró nych
miejscach. „Joshua” mknie po bardzo wzburzonym morzu, usianym
d ugimi pasmami bladej piany, z pr dko ci na granicy mi dzy za szybko a za wolno. Mleczna noc t umi ca wszystkie d wi ki nadal trwa.
Si a wiatru ro nie do 8°B. Jestem niezwykle zadowolony, e rano
zast pi em foka fokiem sztormowym. Gdybym chcia zmienia agle
teraz, mia bym sporo problemów. Chc mie spokój i mam go. Na
pok ad wpada bardzo ma o wody, czasami tylko troch bryzgów. Ciep o
mi w nogi i wygodnie w we nianych skarpetach wewn trz butów. To te
same buty, których u ywa em podczas rejsu z Tahiti do Alicante. Wiejskie kalosze, których solidne, grube podeszwy ponacina em no em,
eby si nie lizga y po pok adzie. Po tym zabiegu, cierpliwie wykonywanym przez ca y dzie , s doskona e, a poniewa zrobione s z gumy
i niepodbite materia em, atwo je wysuszy wewn trz – dzi ki czemu
ciep o mi w nogi. Wol je znacznie bardziej ni te prawdziwe morskie,
które zawsze s wilgotne z powodu podklejenia p ótnem.
Od czasu do czasu ci gam jedn r kawic , a kiedy palce zaczynaj
kostnie z zimna, znowu j zak adam. Nast pnie zdejmuj we nian
kominiark i wk adam j ponownie, gdy piek mnie uszy. Tego wieczoru bardziej ni kiedykolwiek czuj potrzeb bezpo redniego kontaktu
której cz ci mojego cia a z otoczeniem, eby wyczuwa i do wiadcza tego, co dzieje si w g bi nocy. Oczy, uszy, r ce, a nawet kark.
A gdybym móg by na bosaka… Niestety, to niemo liwe.
Szukam zapachu lodowców i wodorostów Ziemi Ognistej. Wdycham
noc ca ym sob i czuj obecno przyjacielskich istot, które szukaj
tego zapachu razem ze mn . Jednak wodorosty i lodowce s zbyt daleko st d, ponad 100 mil po lewej.
Jak na pó nocno-zachodni wiatr o tej porze roku temperatura jest
nieco za niska. My l , e w kana ach Patagonii wiatr wieje w tej chwili z pó nocy i ozi bia si w zetkni ciu ze zlodowacia ziemi . Bez
w tpienia na morzu jest spychany w lewo przez wiatry zachodnie, by
sta si w ko cu pó nocno-zachodnim, zimnym bez adnego innego
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powodu. Wyja nia oby to, dlaczego ten sztorm nie jest prawdziwym
sztormem, poniewa wskazówka barometru nie spad a zbyt nisko. Czyni oby te zrozumia ym do regularny stan morza mimo wyj tkowo
wysokich fal. Za amuj si na do du ej powierzchni, ale niezbyt wysoko, nie spadaj ci kimi kaskadami, jak robi yby to podczas prawdziwego sztormu. Dlatego na pok adzie jest tak ma o wody, je li nie liczy
lodowatych bryzgów, które wyrywaj mnie z odr twienia.
Tak wysoki rozko ys zapowiada – by mo e – sztorm z sektora zachodniego jutro lub pojutrze. Trzeba wi c p dzi szybko i próbowa utrzyma
si w siodle tak d ugo, jak si da. Je li nast pi to pojutrze, b d chroniony przez Horn, o który fala si rozbije, kiedy „Joshua” we mie kurs ku
Falklandom, ju na Atlantyku. Je li jednak zdarzy si to jutro, na wodzie
o g boko ci 100 metrów, gdzie olbrzymia fala mo e si spi trzy jak
na skraju naszych pla , to mam nadziej , e przynajmniej przed Diego
Ramírez b dzie chocia troch s o ca, aby sterowa precyzyjnie, nie za
daleko i nie za blisko. A póki co… bierzmy si do galopu.
Dolna cz
foka jest pe na ywych pere . Wznosz si a do jednej trzeciej wysoko ci agla, a pó niej sp ywaj wzd u fa dy refów. To
fosforyzuj ca piana wzbijana przez dziób i rozpylana przez a cuchy
waterbaksztagów. Podczas jasnego dnia, pe nego s o ca wiec cego
z dobrej strony, po nawietrznej przy dziobie powsta aby du a t cza,
rozci gni ta na 15 metrów. Nie by aby jednak pi kniejsza od tych
tysi cy zielonych gwiazd wiec cych w pó mroku po udniowej nocy.
Tak e na bukszprycie jest ich pe no, b yszcz cych mocniej od tych na
foku, poniewa pomalowany na czarno bukszpryt wyra nie kontrastuje
z jasnym t em nocy.
Tu i ówdzie pojawiaj si na powierzchni morza du e b yski wielkoci balonika, wygl daj jak bardzo jaskrawo wiec ce robaczki wi toja skie o gigantycznych rozmiarach. Widywa em cz sto takie same
w pasacie, czasami pod a em za nimi wzrokiem przez ponad pó minuty, nim zgas y.
Na pocz tku dopatrywa em si w nich oczu jakich niezwyk ych zwierz t, wynurzaj cych si z g bin. Z pok adu mojej „Marie-Thérèse II” ci-
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ska em w nie harpunem i by em zawiedziony, a jednocze nie czu em ulg ,
nie wyci gn wszy na jego ko cu wielkiej, k api cej paszcz ka amarnicy.
Wkrótce pó noc. Nie chce mi si spa . Wyczekuj przy kolumnie
grotmasztu. Wyczuwam pod r k jej dr enie przy mocniejszych podmuchach. Jeszcze wytrzyma…
Jestem niemal pewien, e wiatr os abnie, poniewa przeszed na
NNW, co w oczywisty sposób oznacza, e nie mam do czynienia z niem. Wiem jednak, e w wysokich szeroko ciach nie ma czego takiego
jak oczywiste dowody. Dowodzi czego mo emy ju po fakcie. Nie
zawsze zreszt maj c racj .
Mimo wszystko postanawiam za o y ostatni ref na grocie. Jest teraz
bardzo ma y, a du a cyfra „2” znajduje si bardzo blisko bomu. Od razu
czuj si lepiej, a w nogi mi cieplej ni dziesi minut temu.
Maszt ju nie wpada w wibracje, poza chwilami, gdy fok zapracuje
mocniej w silniejszym szkwale. Nie ma mowy o zak adaniu na nim
drugiego refu. Drugi ref na foku pojawia si tylko wtedy, kiedy dmucha
z zabójcz si .
Przeja nienie, którego wyczekiwa em, nie o mielaj c si w nie wierzy w obawie, eby nie zapeszy . Przeja nienie wysokich szeroko ci!
Przychodzi jak wielkie wiat o. Niebo rozchmurza si po nawietrznej,
o wietla sw jasno ci jacht i spycha na po udniowy wschód ostatnie
warstwy stratusów wraz z wisz c pod nimi mg . Po kilku minutach
gwiazdy przejmuj niebo we w adanie. Na górze mocno wieje, migocz wi c bardzo intensywnie. Jednak cirrusów przed okr g tarcz
ksi yca jest niewiele. Przypuszczam, e je li wszystko pójdzie dobrze,
b dzie mi wieci podczas przechodzenia Hornu z pocz tkiem jutrzejszej nocy. Chocia przed chwil Ksi yc min swoj kulminacyjn wysoko , to wisi nisko, poniewa ma pó nocn deklinacj , podczas gdy
my jeste my na 56 stopniu szeroko ci po udniowej. Nigdy jeszcze nie
widzia em Krzy a Po udnia tak wysoko i wiec cego tak mocno. Dwie
ma e mg awice le ce na przed u eniu jego d u szego ramienia, dok adnie nad biegunem, przypominaj dwie fosforyzuj ce wyspy. Niebo
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tymczasem wygl da jak o wicie. Po lewej ksi yc w pe ni, po prawej
reﬂeksy z pola lodowego na niebie Po udnia, a wsz dzie dooko a srebrny dywan morza ami cego si szerokimi falami.
Ogniste kule, które widzia em wcze niej po ród fal, teraz – kiedy
odesz a mg a – widoczne s na 100 metrów. Gdzie wyczyta em, e to
nie s oczy wielkich o miornic, tylko skupiska planktonu. Ale chyba nigdy nie dowiem si naprawd , dlaczego wiec tak jasno, by nagle, bez
wyra nego powodu, zgasn . Chcia bym zobaczy , jak id cy w lizgu
„Joshua” uderza w jedn z nich. Przy tej pr dko ci mia bym na foku
wspania y pokaz sztucznych ogni.
Min a pó noc. Wiatr nie s abnie. Fale s wysokie, bardzo wysokie.
Obecno ksi yca prawdopodobnie pot guje wra enie wysoko ci fal,
pozostawiaj c w cieniu ich atakuj ce ciany, które pozostaj ciemne
na tle rozci gaj cej si wsz dzie dooko a bieli. Powinienem zrzuci
reszt grota, a mo e tak e fok. „Joshua” nadal szed by bardzo dobrze, nie przekraczaj c zbytnio bezpiecznej pr dko ci. Jednak czasami
wchodzi w zdumiewaj ce lizgi, a log w ci gu 6 godzin odmierzy ju
49 mil. Przekracza to graniczn pr dko bezpieczn dla kad uba. Sam
ju nie wiem… Zmniejszy powierzchni o aglowania w takiej chwili?
Nie. Co bym tym zepsu . Horn jest zbyt blisko, by pozwoli sobie na
redukcj agli, dopóki wszystko gra, nawet je eli nie idzie ju najlepiej.
Przy ka dym ataku fali, gdy zwala si ostatnia jedna trzecia jej zbocza,
porywy wiatru przez kilka sekund osi gaj si 9°B. Wszystko doko a
robi si bia e, jacht w czasie podmuchu ostrzy do wiatru o 10 stopni,
a ja wybieram mocniej szoty grota. Ta ostatnia, trzecia faza za amywania si zbocza zawsze wywo uje ów podmuch, który zmienia nasz kurs
o 10 stopni, wype nia agle wybrane na blach i powoduje wchodzenie jachtu w lizg. Czuj przemo n ch pój cia na kosz bukszprytu…
Jednak nie mam odwagi wychyli si poza fok. To on wyznacza ostatni
granic rozs dku. Woda podczas lizgu to ju nie woda, a ska a.
Tumany piany wzbijanej przez dziób lec przez kilka sekund po nawietrznej kad uba. Tworz lekk mg , unosz c si na zawirowanym prac foka powietrzu, po zawietrznej stronie agla. Wir leci dalej swoj tras ,
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a jacht próbuje go dogoni . Podczas ze lizgów z fali czasami mu si to
udaje. Niebezpieczna zabawa, potwornie ekscytuj ca w tym nieco nierealnym wiecie. Upojenie pr dko ci … lecz tak e czym znacznie wi cej.
Uszy mi p on . Naci gam kominiark , a na ni jeszcze kaptur sztormiaka. Huk morza zmienia si w odleg y grzmot, jakby si s ucha o
muszli.
S ucham, czuj , staram si odgadn to, czego nie widz . Rozkoszne ciep o sp ywa wzd u mojej ydki. Jestem tym troch zaskoczony,
ale sta o si i zaoszcz dzi o mi tych wszystkich komplikacji z zamkami
b yskawicznymi i guzikami od spodni, które mog yby mi przeszkodzi
w zauwa eniu czego naprawd wa nego.
Staram si wyczu lód i wodorosty, które yj na odleg ych rozlewiskach. Dobrze wiem, e z tej odleg o ci to niemo liwe, lecz musz
szuka ich zapachu, by widzie dalej, ni on si ga.
Wir piany przechodzi po powierzchni wody wzd u nawietrznej burty. Sto kowy na pocz tku, przybiera posta ma ej fali, gdy odkos wytwarzany przez dziób spycha go na prawo. Noc jest tak jasna, e widz ,
jak znowu zmienia kszta t.
„Joshua” p dzi za nim w lizgu, który odchyli jego kurs mocno
w prawo, podczas po cigu za tym ma ym duszkiem. Gwa towna zmiana kursu… nie do wiatru, jak powinno by .
Silny kopniak. Tym razem „Joshua” apie wi kszy przechy . Bukszpryt nurkuje podczas zjazdu w lizgu, a solidna porcja wody przewala
si przez pok ad. Trzymam mocno szot foka. W butach pe no. Ma y
statecznik samosteru ci gle trwa na swoim miejscu. Z pewno ci zanurkowa w morzu, gdy jacht gwa townie si przechyli , ale si nie
z ama . Posy am mu ca usa.
Zbli a si fala, do wysoka, ca y wierzcho ek jasny, zbocze czarne
i… fruuu… kil prawie nie zmienia po o enia przez 20–25 metrów. Po
obu stronach dziobu unosi si du y snop wody, wznosi si bardzo wysoko, pe en wirów, którymi wiatr omiata fok, a nawet troch sztormkliwer. S ucham. Jeden fa szywy ruch w czasie lizgu jasn noc i… mój
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pi kny ptak przyl dków kontynuowa by rejs w towarzystwie duchów
piany i pi knych aglowców, które sz y t dy niegdy , pilotowane przez
mew lub delﬁna. Sam nie wiem, co bym wola – mew czy delﬁna?
„Joshua” p dzi w stron Hornu w blasku gwiazd i czuwaj cego
w oddali ksi yca. Per y sp ywaj po foku, a chcia oby si te szlachetne kamienie wzi do r ki, lecz ich widok mo na zachowa tylko
w pami ci. A daleko za ruf kilwater niczym j zyk ognia wije si po
zboczach fal, si gaj c ich wierzcho ków.
Skrajnie zarefowane agle odcinaj si na jasnym niebie najwy szych szeroko ci, a ksi yc roz wietla morze prosto za ruf . Bia y odblask lodów na po udniu. Du e zielone plamy zieleni na wodzie. Ostre
jak z by wierzcho ki fal zas aniaj horyzont, a dziób dudni g ucho, walecznie tocz c walk z morzem.
Ca e morze jest bia e, ca e niebo jest bia e. Trac ju orientacj ,
gdzie w a ciwie jestem. Wiem tylko, e od d u szego czasu p dzimy
z pr dko ci znacznie przekraczaj c granic bezpiecze stwa. Jednak
nigdy wcze niej nie czu em tak wielkiej si y mojego jachtu, „Joshua”
nigdy nie da z siebie tak wiele.
Od wczorajszego poranku nie rozstaj si ze sztormiakiem. Ko nierz
i r kawy swetra s mokre, spodnie przemoczone od rodka, a na obiad
po kn em tylko dwie puszki sardynek. Jednak nie odczuwam zm czenia, adnego zniech cenia. Jak po d ugim wysi ku przy p ywaniu, duch
zaczyna unosi si ponad cia em. 1000 metrów, 1500, 2000, 2500…
Po jakim czasie tracimy rachub basenów, kr cimy obroty na ko cu
czego przezroczystego, w czym cia o i to, co w jego wn trzu, zbli aj
si do siebie, by razem otrze si o inny wymiar. A wtedy nie ma ju
ani powietrza, ani wody, ani wysi ku, ani zm czenia.
Sp ywaj na mnie ciep e fale wspomnie z dzieci stwa. Odpycham
je delikatnie, bo nie jest to w a ciwy moment. Wracaj , lecz grzecznie odchodz , kiedy prosz , by tego wieczoru zostawi y mnie sam na
sam z Hornem. Potem znowu wracaj , by popie ci mnie niezmiernie
czule… D ugie wycieczki na bosaka po lasach Indochin w poszukiwaniu dzikiego miodu, razem z bra mi… u dlenia pszczó … polowania
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Morze wci

ro nie. By nie wchodzi zbyt cz sto w lizg, zrzucam bezan

z procami… fale Zatoki Syjamskiej z naszymi pi knymi czó nami… To
dziwne, e niebo nad Indochinami i to tutaj, nad Hornem, s tak blisko
siebie, e niemal si stykaj .
W fantastycznym lizgu ca y bukszpryt znika pod bryzgami, w których na u amek sekundy ksi ycowi udaje si wy wietli blad t cz po
lewej stronie dziobu. „Joshua” podskoczy niczym lekki ponton i wyda
taki d wi k, jakby kad ub uderzy w co twardego.
Zrzucam kaptur, ci gam kominiark i wk adam j do przedniej
kieszeni sztormiaka. Powietrze jest lodowate. S ucham. Dociera do
mnie z ca si i przera aj c jasno ci , e trzeba zredukowa powierzchni agli, zwolni i przesta wchodzi w lizgi. A jednocze nie
jest co , co dostrzegam w sobie, co , co piewa, co chcia bym s ysze
jeszcze i jeszcze dalej – wielka wietlista fala, na której wp yn bym
w wieczno .
Wracaj pod maszt… wracaj, koniecznie… Przesta ju igra z duchami piany, mewami i delﬁnami… Wracaj szybko pod maszt, by zrzuci grot i trzyma twardo w ryzach jacht i swój rozs dek.

