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Pewnej nocy…

Mleczna wata spowiïa noc. KsiÚĝyc wbpeïni pokazuje siÚ od czasu 
do czasu, gdy mgïa pod stratusami robi siÚ trochÚ rzadsza. Caïe morze 
mieni siÚ fosforyzujÈcymi zielonymi plamami. Huczy tylko trochÚ. To 
dlatego, ĝe mgïa tïumi děwiÚki. ByÊ moĝe równieĝ zbtego powodu, ĝe 
Horn jest juĝ bardzo blisko ibfale krzyĝowe nie sÈ tak olbrzymie jak te 
na peïnym morzu. 

Po jednej stronie leĝy Ziemia Ognista, wbbezpiecznej odlegïoĂci, ale 
wystarczajÈco blisko, by ĝadna wiÚksza fala nie mogïa stamtÈd nadejĂÊ. 
Po drugiej Ziemia Grahama ze swymi ïawicami, ob500 mil na SSE, bar-
dzo daleko wbmojej skali, abbardzo blisko wbskali globu. Przed dziobem 
zaĂ – wyspa Hornos sÈsiadujÈca zbinnymi wysepkami zagradzajÈcymi 
drogÚ falom mogÈcym nadejĂÊ ze wschodu. To bez wÈtpienia powód, 
dla którego morze maïo huczy pomimo wiatru ibzaskakujÈcej wysokoĂci 
fal wbpobliĝu przylÈdka Horn. Dzieje siÚ tak równieĝ dlatego, ĝe wiatr 
wieje zbpóïnocnego zachodu, prawie zbNNW.

To nie jest sztorm we wïaĂciwym tego sïowa znaczeniu, poniewaĝ 
barometr zachowuje siÚ niemal rozsÈdnie, chociaĝ jego wskazówka 
lekko spada. Wiatr jednak wieje zb siïÈ solidnej siódemki ib „Joshua” 
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ĝegluje pod skrajnie zarefowanym bezanem, zbdwoma refami na gro-
cie, jednym na foku ibsztormowym kliwrem obpowierzchni 5 m2. Idzie 
bardzo szybko, troszeczkÚ zygzakujÈc po bardzo wzburzonym morzu. 
Trudno jednak podjÈÊ decyzjÚ obzmniejszeniu powierzchni oĝaglowa-
nia, dopóki nie grozi nam realne zagroĝenie ibchcemy jak najszybciej 
znaleěÊ siÚ po drugiej stronie.

Rano zdoïaïem bardzo dokïadnie okreĂliÊ pozycjÚ. Sïoñce caïymi 
godzinami nie chciaïo siÚ pokazaÊ, lecz zagapiïo siÚ na chwilkÚ, prze-
chodzÈc nad mniej gÚstym stratusem, ibwtedy udaïo mi siÚ ĂciÈgnÈÊ 
jego zawstydzonÈ bladÈ twarz do linii horyzontu. Niecaïe dwie godziny 
póěniej znów miaïem szczÚĂcie ibzrobiïem drugÈ liniÚ pozycyjnÈ. Dwie 
godziny róĝnicy miÚdzy dwiema liniami pozycyjnymi to nie jest idealny 
pomiar, ale byïem bardzo zadowolony, poniewaĝ wbczasie kulminacji 
padaï deszcz, abSïoñce juĝ wiÚcej siÚ nie pokazaïo. 

Mam nadziejÚ, ĝe spotkam siÚ zbnim na maïÈ chwilkÚ jutro rano. 
Wolaïbym nie byÊ zmuszony do przechodzenia po omacku miÚdzy wy-
spami Diego Ramírez abHornem. Bardziej na póïnoc jest Ziemia Ogni-
sta, abdalej na poïudnie – ryzyko napotkania gór lodowych.

Dziób mruczy, narzekajÈc na weïnistÈ noc. Trzeba podejĂÊ bliĝej, 
ĝeby go dobrze usïyszeÊ. Za to wbkabinie sïychaÊ go wszÚdzie. Aĝ za 
dobrze.

Wedïug rocznika astronomicznego zachód sïoñca byï obgodzinie 20. 
Nie widziaïem go zbpowodu pochmurnej pogody. Ale pojawiï siÚ ksiÚ-
ĝyc, rozĂwietla noc znad stratusów. Abdaleko na poïudniu, nad ïawi-
cami lodu, trwa jeszcze dzieñ. Gdyby nie zachmurzone niebo caïy ho-
ryzont po prawej stronie byïby biaïy dziÚki promieniom sïoñca odbija-
nym przez lód. NawigowaÊ wbwolnych od kry kanaïach poĂród lodo-
wych pól… Mimo wszystko obawiaïbym siÚ zapuszczaÊ tak daleko 
wbkrainÚ bieli. 

Zaraz po przejĂciu Nowej Zelandii, kiedy pogoda byïa tak piÚkna, 
czÚsto patrzyïem wb tamtÈ stronÚ. ZmieniÊ kurs, zobaczyÊ, poczuÊ 
ib szybko wróciÊ, nim bÚdzie za póěno, realizujÈc to senne marzenie 
obostrym biaïym czubku niebieskawej góry lodowej, które zawsze bÚdÚ 
nosiï gïÚboko wbsobie.
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Iboto godzinami tkwiÚ przy maszcie, gotowy do zrzucenia grota, przy-
piÚty dwoma karabiñczykami pasa bezpieczeñstwa wbdwóch róĝnych 
miejscach. „Joshua” mknie po bardzo wzburzonym morzu, usianym 
dïugimi pasmami bladej piany, zbprÚdkoĂciÈ na granicy miÚdzy za szyb-
ko abza wolno. Mleczna noc tïumiÈca wszystkie děwiÚki nadal trwa.

Siïa wiatru roĂnie do 8°B. Jestem niezwykle zadowolony, ĝe rano 
zastÈpiïem foka fokiem sztormowym. Gdybym chciaï zmieniaÊ ĝagle 
teraz, miaïbym sporo problemów. ChcÚ mieÊ spokój ibmam go. Na 
pokïad wpada bardzo maïo wody, czasami tylko trochÚ bryzgów. Ciepïo 
mi wbnogi ibwygodnie wbweïnianych skarpetach wewnÈtrz butów. To te 
same buty, których uĝywaïem podczas rejsu zbTahiti do Alicante. Wiej-
skie kalosze, których solidne, grube podeszwy ponacinaïem noĝem, 
ĝeby siÚ nie Ălizgaïy po pokïadzie. Po tym zabiegu, cierpliwie wykony-
wanym przez caïy dzieñ, sÈ doskonaïe, abponiewaĝ zrobione sÈ zbgumy 
ibniepodbite materiaïem, ïatwo je wysuszyÊ wewnÈtrz – dziÚki czemu 
ciepïo mi wbnogi. WolÚ je znacznie bardziej niĝ te prawdziwe morskie, 
które zawsze sÈ wilgotne zbpowodu podklejenia pïótnem.

Od czasu do czasu ĂciÈgam jednÈ rÚkawicÚ, abkiedy palce zaczynajÈ 
kostnieÊ zbzimna, znowu jÈ zakïadam. NastÚpnie zdejmujÚ weïnianÈ 
kominiarkÚ ibwkïadam jÈ ponownie, gdy piekÈ mnie uszy. Tego wieczo-
ru bardziej niĝ kiedykolwiek czujÚ potrzebÚ bezpoĂredniego kontaktu 
którejĂ czÚĂci mojego ciaïa zbotoczeniem, ĝeby wyczuwaÊ ibdoĂwiad-
czaÊ tego, co dzieje siÚ wbgïÚbi nocy. Oczy, uszy, rÚce, abnawet kark. 
Abgdybym mógï byÊ na bosaka… Niestety, to niemoĝliwe. 

Szukam zapachu lodowców ibwodorostów Ziemi Ognistej. Wdycham 
noc caïym sobÈ ibczujÚ obecnoĂÊ przyjacielskich istot, które szukajÈ 
tego zapachu razem ze mnÈ. Jednak wodorosty iblodowce sÈ zbyt dale-
ko stÈd, ponad 100 mil po lewej. 

Jak na póïnocno-zachodni wiatr ob tej porze roku temperatura jest 
nieco za niska. MyĂlÚ, ĝe wbkanaïach Patagonii wiatr wieje wbtej chwi-
li zb póïnocy ib oziÚbia siÚ wb zetkniÚciu ze zlodowaciaïÈ ziemiÈ. Bez 
wÈtpienia na morzu jest spychany wblewo przez wiatry zachodnie, by 
staÊ siÚ wbkoñcu póïnocno-zachodnim, zimnym bez ĝadnego innego 
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powodu. WyjaĂniaïoby to, dlaczego ten sztorm nie jest prawdziwym 
sztormem, poniewaĝ wskazówka barometru nie spadïa zbyt nisko. Czy-
niïoby teĝ zrozumiaïym doĂÊ regularny stan morza mimo wyjÈtkowo 
wysokich fal. ZaïamujÈ siÚ na doĂÊ duĝej powierzchni, ale niezbyt wy-
soko, nie spadajÈ ciÚĝkimi kaskadami, jak robiïyby to podczas prawdzi-
wego sztormu. Dlatego na pokïadzie jest tak maïo wody, jeĂli nie liczyÊ 
lodowatych bryzgów, które wyrywajÈ mnie zbodrÚtwienia.

Tak wysoki rozkoïys zapowiada – byÊ moĝe – sztorm zbsektora zachod-
niego jutro lub pojutrze. Trzeba wiÚc pÚdziÊ szybko ibpróbowaÊ utrzymaÊ 
siÚ wbsiodle tak dïugo, jak siÚ da. JeĂli nastÈpi to pojutrze, bÚdÚ chronio-
ny przez Horn, obktóry fala siÚ rozbije, kiedy „Joshua” weěmie kurs ku 
Falklandom, juĝ na Atlantyku. JeĂli jednak zdarzy siÚ to jutro, na wodzie 
obgïÚbokoĂci 100 metrów, gdzie olbrzymia fala moĝe siÚ spiÚtrzyÊ jak 
na skraju naszych plaĝ, to mam nadziejÚ, ĝe przynajmniej przed Diego 
Ramírez bÚdzie chociaĝ trochÚ sïoñca, aby sterowaÊ precyzyjnie, nie za 
daleko ibnie za blisko. Abpóki co… bierzmy siÚ do galopu.

Dolna czÚĂÊ foka jest peïna ĝywych pereï. WznoszÈ siÚ aĝ do jed-
nej trzeciej wysokoĂci ĝagla, abpóěniej spïywajÈ wzdïuĝ faïdy refów. To 
fosforyzujÈca piana wzbijana przez dziób ib rozpylana przez ïañcuchy 
waterbaksztagów. Podczas jasnego dnia, peïnego sïoñca ĂwiecÈcego 
zbdobrej strony, po nawietrznej przy dziobie powstaïaby duĝa tÚcza, 
rozciÈgniÚta na 15 metrów. Nie byïaby jednak piÚkniejsza od tych 
tysiÚcy zielonych gwiazd ĂwiecÈcych wbpóïmroku poïudniowej nocy. 
Takĝe na bukszprycie jest ich peïno, bïyszczÈcych mocniej od tych na 
foku, poniewaĝ pomalowany na czarno bukszpryt wyraěnie kontrastuje 
zbjasnym tïem nocy. 

Tu ibówdzie pojawiajÈ siÚ na powierzchni morza duĝe bïyski wielko-
Ăci balonika, wyglÈdajÈ jak bardzo jaskrawo ĂwiecÈce robaczki ĂwiÚ-
tojañskie obgigantycznych rozmiarach. Widywaïem czÚsto takie same 
wbpasacie, czasami podÈĝaïem za nimi wzrokiem przez ponad póï mi-
nuty, nim zgasïy. 

Na poczÈtku dopatrywaïem siÚ wbnich oczu jakichĂ niezwykïych zwie-
rzÈt, wynurzajÈcych siÚ zbgïÚbin. Zbpokïadu mojej „Marie-Thérèse II” ci-
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skaïem wbnie harpunem ibbyïem zawiedziony, abjednoczeĂnie czuïem ulgÚ, 
nie wyciÈgnÈwszy na jego koñcu wielkiej, kïapiÈcej paszczÈ kaïamarnicy.

Wkrótce póïnoc. Nie chce mi siÚ spaÊ. WyczekujÚ przy kolumnie 
grotmasztu. Wyczuwam pod rÚkÈ jej drĝenie przy mocniejszych po-
dmuchach. Jeszcze wytrzyma…

Jestem niemal pewien, ĝe wiatr osïabnie, poniewaĝ przeszedï na 
NNW, co wboczywisty sposób oznacza, ĝe nie mam do czynienia zbni-
ĝem. Wiem jednak, ĝe wbwysokich szerokoĂciach nie ma czegoĂ takiego 
jak oczywiste dowody. DowodziÊ czegoĂ moĝemy juĝ po fakcie. Nie 
zawsze zresztÈ majÈc racjÚ.

Mimo wszystko postanawiam zaïoĝyÊ ostatni ref na grocie. Jest teraz 
bardzo maïy, abduĝa cyfra „2” znajduje siÚ bardzo blisko bomu. Od razu 
czujÚ siÚ lepiej, abwbnogi mi cieplej niĝ dziesiÚÊ minut temu.

Maszt juĝ nie wpada wbwibracje, poza chwilami, gdy fok zapracuje 
mocniej wb silniejszym szkwale. Nie ma mowy ob zakïadaniu na nim 
drugiego refu. Drugi ref na foku pojawia siÚ tylko wtedy, kiedy dmucha 
zbzabójczÈ siïÈ.

PrzejaĂnienie, którego wyczekiwaïem, nie oĂmielajÈc siÚ wbnie wie-
rzyÊ wbobawie, ĝeby nie zapeszyÊ. PrzejaĂnienie wysokich szerokoĂci! 
Przychodzi jak wielkie Ăwiatïo. Niebo rozchmurza siÚ po nawietrznej, 
oĂwietla swÈ jasnoĂciÈ jacht ibspycha na poïudniowy wschód ostatnie 
warstwy stratusów wraz zbwiszÈcÈ pod nimi mgïÈ. Po kilku minutach 
gwiazdy przejmujÈ niebo we wïadanie. Na górze mocno wieje, migo-
czÈ wiÚc bardzo intensywnie. Jednak cirrusów przed okrÈgïÈ tarczÈ 
ksiÚĝyca jest niewiele. Przypuszczam, ĝe jeĂli wszystko pójdzie dobrze, 
bÚdzie mi Ăwieciï podczas przechodzenia Hornu zbpoczÈtkiem jutrzej-
szej nocy. Chociaĝ przed chwilÈ KsiÚĝyc minÈï swojÈ kulminacyjnÈ wy-
sokoĂÊ, to wisi nisko, poniewaĝ ma póïnocnÈ deklinacjÚ, podczas gdy 
my jesteĂmy na 56 stopniu szerokoĂci poïudniowej. Nigdy jeszcze nie 
widziaïem Krzyĝa Poïudnia tak wysoko ibĂwiecÈcego tak mocno. Dwie 
maïe mgïawice leĝÈce na przedïuĝeniu jego dïuĝszego ramienia, do-
kïadnie nad biegunem, przypominajÈ dwie fosforyzujÈce wyspy. Niebo 
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tymczasem wyglÈda jak obĂwicie. Po lewej ksiÚĝyc wbpeïni, po prawej 
refl eksy zbpola lodowego na niebie Poïudnia, abwszÚdzie dookoïa srebr-
ny dywan morza ïamiÈcego siÚ szerokimi falami. 

Ogniste kule, które widziaïem wczeĂniej poĂród fal, teraz – kiedy 
odeszïa mgïa – widoczne sÈ na 100 metrów. GdzieĂ wyczytaïem, ĝe to 
nie sÈ oczy wielkich oĂmiornic, tylko skupiska planktonu. Ale chyba ni-
gdy nie dowiem siÚ naprawdÚ, dlaczego ĂwiecÈ tak jasno, by nagle, bez 
wyraěnego powodu, zgasnÈÊ. Chciaïbym zobaczyÊ, jak idÈcy wbĂlizgu 
„Joshua” uderza wb jednÈ zbnich. Przy tej prÚdkoĂci miaïbym na foku 
wspaniaïy pokaz sztucznych ogni.

MinÚïa póïnoc. Wiatr nie sïabnie. Fale sÈ wysokie, bardzo wysokie. 
ObecnoĂÊ ksiÚĝyca prawdopodobnie potÚguje wraĝenie wysokoĂci fal, 
pozostawiajÈc wbcieniu ich atakujÈce Ăciany, które pozostajÈ ciemne 
na tle rozciÈgajÈcej siÚ wszÚdzie dookoïa bieli. Powinienem zrzuciÊ 
resztÚ grota, abmoĝe takĝe fok. „Joshua” nadal szedïby bardzo do-
brze, nie przekraczajÈc zbytnio bezpiecznej prÚdkoĂci. Jednak czasami 
wchodzi wbzdumiewajÈce Ălizgi, ablog wbciÈgu 6 godzin odmierzyï juĝ 
49 mil. Przekracza to granicznÈ prÚdkoĂÊ bezpiecznÈ dla kadïuba. Sam 
juĝ nie wiem… ZmniejszyÊ powierzchniÚ oĝaglowania wbtakiej chwili? 
Nie. CoĂ bym tym zepsuï. Horn jest zbyt blisko, by pozwoliÊ sobie na 
redukcjÚ ĝagli, dopóki wszystko gra, nawet jeĝeli nie idzie juĝ najlepiej. 

Przy kaĝdym ataku fali, gdy zwala siÚ ostatnia jedna trzecia jej zbocza, 
porywy wiatru przez kilka sekund osiÈgajÈ siïÚ 9°B. Wszystko dokoïa 
robi siÚ biaïe, jacht wbczasie podmuchu ostrzy do wiatru ob10 stopni, 
abja wybieram mocniej szoty grota. Ta ostatnia, trzecia faza zaïamywa-
nia siÚ zbocza zawsze wywoïuje ów podmuch, który zmienia nasz kurs 
ob10 stopni, wypeïnia ĝagle wybrane na blachÚ ibpowoduje wchodze-
nie jachtu wbĂlizg. CzujÚ przemoĝnÈ chÚÊ pójĂcia na kosz bukszprytu… 
Jednak nie mam odwagi wychyliÊ siÚ poza fok. To on wyznacza ostatniÈ 
granicÚ rozsÈdku. Woda podczas Ălizgu to juĝ nie woda, abskaïa.

Tumany piany wzbijanej przez dziób lecÈ przez kilka sekund po na-
wietrznej kadïuba. TworzÈ lekkÈ mgïÚ, unoszÈcÈ siÚ na zawirowanym pra-
cÈ foka powietrzu, po zawietrznej stronie ĝagla. Wir leci dalej swojÈ trasÈ, 
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ab jacht próbuje go dogoniÊ. Podczas zeĂlizgów zb fali czasami mu siÚ to 
udaje. Niebezpieczna zabawa, potwornie ekscytujÈca wbtym nieco niere-
alnym Ăwiecie. Upojenie prÚdkoĂciÈ… lecz takĝe czymĂ znacznie wiÚcej.

Uszy mi pïonÈ. NaciÈgam kominiarkÚ, abna niÈ jeszcze kaptur sztor-
miaka. Huk morza zmienia siÚ wbodlegïy grzmot, jakby siÚ sïuchaïo 
muszli. 

Sïucham, czujÚ, staram siÚ odgadnÈÊ to, czego nie widzÚ. Rozkosz-
ne ciepïo spïywa wzdïuĝ mojej ïydki. Jestem tym trochÚ zaskoczony, 
ale staïo siÚ ibzaoszczÚdziïo mi tych wszystkich komplikacji zbzamkami 
bïyskawicznymi ibguzikami od spodni, które mogïyby mi przeszkodziÊ 
wbzauwaĝeniu czegoĂ naprawdÚ waĝnego. 

Staram siÚ wyczuÊ lód ibwodorosty, które ĝyjÈ na odlegïych rozle-
wiskach. Dobrze wiem, ĝe zbtej odlegïoĂci to niemoĝliwe, lecz muszÚ 
szukaÊ ich zapachu, by widzieÊ dalej, niĝ on siÚga. 

Wir piany przechodzi po powierzchni wody wzdïuĝ nawietrznej bur-
ty. Stoĝkowy na poczÈtku, przybiera postaÊ maïej fali, gdy odkos wy-
twarzany przez dziób spycha go na prawo. Noc jest tak jasna, ĝe widzÚ, 
jak znowu zmienia ksztaït. 

„Joshua” pÚdzi za nim wb Ălizgu, który odchyliï jego kurs mocno 
wbprawo, podczas poĂcigu za tym maïym duszkiem. Gwaïtowna zmia-
na kursu… nie do wiatru, jak powinno byÊ. 

Silny kopniak. Tym razem „Joshua” ïapie wiÚkszy przechyï. Buksz-
pryt nurkuje podczas zjazdu wbĂlizgu, absolidna porcja wody przewala 
siÚ przez pokïad. Trzymam mocno szot foka. Wbbutach peïno. Maïy 
statecznik samosteru ciÈgle trwa na swoim miejscu. ZbpewnoĂciÈ za-
nurkowaï wbmorzu, gdy jacht gwaïtownie siÚ przechyliï, ale siÚ nie 
zïamaï. Posyïam mu caïusa.

Zbliĝa siÚ fala, doĂÊ wysoka, caïy wierzchoïek jasny, zbocze czarne 
i… fruuu… kil prawie nie zmienia poïoĝenia przez 20–25 metrów. Po 
obu stronach dziobu unosi siÚ duĝy snop wody, wznosi siÚ bardzo wy-
soko, peïen wirów, którymi wiatr omiata fok, abnawet trochÚ sztormkli-
wer. Sïucham. Jeden faïszywy ruch wbczasie Ălizgu jasnÈ nocÈ i… mój 
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piÚkny ptak przylÈdków kontynuowaïby rejs wb towarzystwie duchów 
piany ibpiÚknych ĝaglowców, które szïy tÚdy niegdyĂ, pilotowane przez 
mewÚ lub delfi na. Sam nie wiem, co bym wolaï – mewÚ czy delfi na?

„Joshua” pÚdzi wb stronÚ Hornu wb blasku gwiazd ib czuwajÈcego 
wboddali ksiÚĝyca. Perïy spïywajÈ po foku, aĝ chciaïoby siÚ te szla-
chetne kamienie wziÈÊ do rÚki, lecz ich widok moĝna zachowaÊ tylko 
wbpamiÚci. Abdaleko za rufÈ kilwater niczym jÚzyk ognia wije siÚ po 
zboczach fal, siÚgajÈc ich wierzchoïków. 

Skrajnie zarefowane ĝagle odcinajÈ siÚ na jasnym niebie najwyĝ-
szych szerokoĂci, abksiÚĝyc rozĂwietla morze prosto za rufÈ. Biaïy od-
blask lodów na poïudniu. Duĝe zielone plamy zieleni na wodzie. Ostre 
jak zÚby wierzchoïki fal zasïaniajÈ horyzont, abdziób dudni gïucho, wa-
lecznie toczÈc walkÚ zbmorzem.

Caïe morze jest biaïe, caïe niebo jest biaïe. TracÚ juĝ orientacjÚ, 
gdzie wïaĂciwie jestem. Wiem tylko, ĝe od dïuĝszego czasu pÚdzimy 
zbprÚdkoĂciÈ znacznie przekraczajÈcÈ granicÚ bezpieczeñstwa. Jednak 
nigdy wczeĂniej nie czuïem tak wielkiej siïy mojego jachtu, „Joshua” 
nigdy nie daï zbsiebie tak wiele.

Od wczorajszego poranku nie rozstajÚ siÚ ze sztormiakiem. Koïnierz 
ibrÚkawy swetra sÈ mokre, spodnie przemoczone od Ărodka, abna obiad 
poïknÈïem tylko dwie puszki sardynek. Jednak nie odczuwam zmÚcze-
nia, ĝadnego zniechÚcenia. Jak po dïugim wysiïku przy pïywaniu, duch 
zaczyna unosiÊ siÚ ponad ciaïem. 1000 metrów, 1500, 2000, 2500… 
Po jakimĂ czasie tracimy rachubÚ basenów, krÚcimy obroty na koñcu 
czegoĂ przezroczystego, wbczym ciaïo ibto, co wbjego wnÚtrzu, zbliĝajÈ 
siÚ do siebie, by razem otrzeÊ siÚ obinny wymiar. Abwtedy nie ma juĝ 
ani powietrza, ani wody, ani wysiïku, ani zmÚczenia.

SpïywajÈ na mnie ciepïe fale wspomnieñ zbdzieciñstwa. Odpycham 
je delikatnie, bo nie jest to wïaĂciwy moment. WracajÈ, lecz grzecz-
nie odchodzÈ, kiedy proszÚ, by tego wieczoru zostawiïy mnie sam na 
sam zbHornem. Potem znowu wracajÈ, by popieĂciÊ mnie niezmiernie 
czule… Dïugie wycieczki na bosaka po lasach Indochin wbposzukiwa-
niu dzikiego miodu, razem zbbraÊmi… uĝÈdlenia pszczóï… polowania 



zbprocami… fale Zatoki Syjamskiej zbnaszymi piÚknymi czóïnami… To 
dziwne, ĝe niebo nad Indochinami ibto tutaj, nad Hornem, sÈ tak blisko 
siebie, ĝe niemal siÚ stykajÈ. 

Wbfantastycznym Ălizgu caïy bukszpryt znika pod bryzgami, wbktó-
rych na uïamek sekundy ksiÚĝycowi udaje siÚ wyĂwietliÊ bladÈ tÚczÚ po 
lewej stronie dziobu. „Joshua” podskoczyï niczym lekki ponton ibwydaï 
taki děwiÚk, jakby kadïub uderzyï wbcoĂ twardego. 

Zrzucam kaptur, ĂciÈgam kominiarkÚ ib wkïadam jÈ do przedniej 
kieszeni sztormiaka. Powietrze jest lodowate. Sïucham. Dociera do 
mnie zbcaïÈ siïÈ ibprzeraĝajÈcÈ jasnoĂciÈ, ĝe trzeba zredukowaÊ po-
wierzchniÚ ĝagli, zwolniÊ ibprzestaÊ wchodziÊ wbĂlizgi. AbjednoczeĂnie 
jest coĂ, co dostrzegam wbsobie, coĂ, co Ăpiewa, co chciaïbym sïyszeÊ 
jeszcze ib jeszcze dalej – wielka Ăwietlista fala, na której wpïynÈïbym 
wbwiecznoĂÊ.

Wracaj pod maszt… wracaj, koniecznie… Przestañ juĝ igraÊ zbdu-
chami piany, mewami ibdelfi nami… Wracaj szybko pod maszt, by zrzu-
ciÊ grot ibtrzymaÊ twardo wbryzach jacht ibswój rozsÈdek. 

Morze wciÈĝ roĂnie. By nie wchodziÊ zbyt czÚsto wbĂlizg, zrzucam bezan


