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Przyl dek Dobrej Nadziei

24 pa dziernika „Joshua” przekracza d ugo Przyl dka Igielnego
w odleg o ci 200 mil od l du. B dzie pod a kursem po udniowo-po udniowo-wschodnim jeszcze do jutra, eby oddali si jak najbardziej i pozostawi daleko po lewej burcie stref konwergencji pr dów.
To mój sze dziesi ty trzeci dzie na morzu, wed ug pozycji obliczonej w po udnie przeby em ju 7882 mile. To jedna czwarta rejsu
z Plymouth do Plymouth wokó trzech przyl dków.
Atlantyk pozosta za ruf . Przede mn Ocean Indyjski. Tak naprawd
„Joshua”, mimo przebiegaj cej tu teoretycznie granicy, nie znajduje si
jeszcze na Oceanie Indyjskim, lecz na czym w rodzaju ziemi niczyjej –
na wodach Przyl dka Dobrej Nadziei. Rozci gaj si one na przestrzeni
600 mil mi dzy po udnikami tego przyl dka i Durbanu.
Te wody mog by gro ne – nawet bardziej ni te ko o Hornu – z powodu fali wywo anej pr dem Agulhas. Przekona o si o tym wiele jachtów o d ugo ci od 8 do 15 metrów. „Atom”, przewrócony na wysoko ci
przyl dka, wsta bez masztów, go y jak ponton. „Awhannee” prze y
tam najstraszniejsz ze swoich przygód. A przecie pozna tak e Horn.
Jachty „Marco Polo”, „Eve”, „Adios”, „Walk About”, „Wanda”, „Marie-Thérèse II”, a tak e wiele innych zosta y przewrócone lub ci ko poturbowane mi dzy Durbanem i Port Elizabeth przez wielkie za amuj ce
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si fale podczas wichury wiej cej z kierunku przeciwnego do pr du
Agulhas, który miejscami p ynie z pr dko ci dochodz c do 5 w z ów.
Wed ug locji najbardziej niebezpieczny sektor znajduje si na poudniowo-wschodniej kraw dzi Banc des Aiguilles, gdzie cz ste sztormy wywo uj ogromne fale, które robi si jeszcze wi ksze wskutek
cierania si ciep ego i s onego pr du p yn cego z Oceanu Indyjskiego
z zimnym i mniej s onym pr dem z Antarktydy. Ka dy, kto w czasie
przechodzenia przez luzy Kana u Panamskiego widzia wiry spowodowane ró nic poziomów zasolenia, b dzie wola trzyma si z dala od
tego rodzaju zjawiska spot gowanego do skali oceanicznej.
Wczoraj sztorm z zachodu. Dzisiaj Radio Kapsztad zapowiada, e
do pó nocy nic szczególnego si nie wydarzy. Powinienem skorzysta
z okazji i podgoni , jednak pozwalam „Joshui” cz apa 6 w z ów pod
skrajnie zarefowanymi aglami, cho móg by wyci gn 7, gdybym
zast pi kliwra sztormowego o powierzchni 5 m2 kliwrem 15-metrowym oraz postawi du y fok zamiast nie chusteczk 3,5 m2. Musz
przyzna , e nie czuj si najlepiej. Zesz ej nocy prawie nie spa em,
bo mocno wia o, a fale czasami si krzy owa y, co wzbudza o we mnie
obawy, e to efekt cieraj cych si pr dów.
Teraz niebo jest do pogodne, zachodni wiatr wieje z si 5 do 6°B
bez silniejszych podmuchów, a barometr chyba si ustabilizowa na
760 mm. Morze zachowuje si jednak dziwnie. Gdy tylko si a wiatru spadnie do 5 stopni, natychmiast si uspokaja. Lecz szybko podnosi za amuj c si fal , kiedy w niewielkich szkwa ach z pogodnego nieba wiatr znowu
osi ga si 6°B. Obawiam si wi c, e gdybym postawi znowu fok 15 m2,
to przy ponownym pogorszeniu pogody trudno by oby mi go zebra . Wczorajszej nocy okie znanie go i postawienie na jego miejsce foka sztormowego sprawi o mi du o k opotu. Rusza em si niezr cznie, nieefektywnie,
zawi zanie krawatów i refsejzingów14 zaj o mi trzy razy wi cej czasu ni
14

Krawaty – krótkie linki o ma ej rednicy u ywane do wi zania agli i przywi zywania ich do bomów lub do kosza dziobowego. Refsejzingi – krótkie linki przymocowane do refbanty naszytej na aglu, s u ce do refowania (przyp. t um.).
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zwykle. Co gorsza, mia em spó niony reﬂeks: w zupe nie niezrozumiay sposób da em si zaskoczy fali, która zmoczy a mnie po kolana na
ko cu bukszprytu, bo nie zauwa y em nadchodz cego ciosu. By mo e
jest to skutek niedo ywienia i skumulowanego w ci gu ostatnich dni
zm czenia. Pewnie, e chcia bym przej ten paskudny rejon z fasonem.
Jednak je li pogoda si za amie, co tutaj mo e nast pi w ka dej chwili, to znacznie atwiej przyjdzie mi stawi jej czo a pod tym mniejszym
o aglowaniem. Przy mojej s abej obecnie kondycji to rozs dniejsze. Och,
nie ma si czym martwi , jestem daleki od tego, ale… prosz „Joshu ”,
eby da z siebie wszystko, dopóki nie wróc do formy.
Na zewn trz otaczaj mnie wysokie szeroko ci i nieco, przy wietrze
o sile 6°B, wzburzone morze. Wewn trz – cisza i spokój mojego ma ego
wiata. Pal , rozmy laj c przy globusie, który podarowali mi przyjaciele z „Damiena”15, 16.
15

25 maja 1969 r. Gérard Janichon i Jérôme Poncet (do Antyli p yn z nimi
równie Bernard Guyot) wyruszyli z La Rochelle w trwaj cy pi lat rejs
dooko a wiata na pok adzie „Damiena”, drewnianego kutra gaﬂowego
o d ugo ci 10,10 metra i niewielkiej wyporno ci. Jacht przeby 20 000
mil po najmniej ucz szczanych wodach wiata. Trasa wiod a przez Spitsbergen, Grenlandi , Now Fundlandi , a nast pnie Antyle, wschodnie wybrze e Ameryki Po udniowej – z wej ciem na ponad 100 kilometrów w gór
Amazonki – i wreszcie przyl dek Horn, który eglarze op yn li ze wschodu
na zachód 4 marca 1971 r. Gdy zbli ali si do Przyl dka Dobrej Nadziei,
20 mil od Georgii Po udniowej, przy wietrze o sile 60–70 w z ów „Damien”
przewróci si trzy razy w ci gu jednej doby. Podczas jednej z tych wywrotek
jacht pozostawa przez 5 minut do góry dnem, z kilem w powietrzu. Maszt zosta z amany i dotarcie do Georgii Po udniowej pod prowizorycznym takielunkiem zaj o za odze 10 dni. Tam, z pomoc zespo u British Antarctic Survey
dwaj uczestnicy wyprawy przeszyli agle na mniejsze i postawili 7-metrowy
maszt. Pod tym takielunkiem dotarli do Kapsztadu, ko cz c ten etap rejsu po
20 000 mil bardzo urozmaiconej eglugi (przyp. wyd. fr.).
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3 grudnia 1971 r. eglarze wyruszyli z Kapsztadu, by dotrze do Hobart
w marcu 1972 r. Wokó ziemski rejs „Damiena” zako czy si w La Rochelle
we wrze niu 1973 r. Przygody jego dwuosobowej za ogi Gérard Janichon
opisa w trzytomowej ksi ce Damien. Autour du Monde. Pierwszy tom
ukaza si w 1973 r. pod tytu em Damien. Du Spitzberg ou Cap Horn, drugi
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Oni wyruszyli na pó noc, ja na po udnie. Tak naprawd to niewielka
ró nica, bo i oni, i ja jeste my na pe nym morzu, na pok adach naszych
jachtów.
Kontempluj d ug lini narysowan na globusie. To droga, któr pod a „Joshua” od Anglii, razem z delﬁnami i albatrosami, rado nie, ale
te kilka razy ze smutkiem. Podczas rejsu z Tahiti do Alicante przebyt
drog w taki sam sposób wykre lali my razem z Françoise na ma ym
szkolnym globusie, który dostali my od naszych dzieci. Zawsze czekali my z przed u eniem kreski do momentu, gdy „Joshua” przep ynie
dystans odpowiadaj cy 10 stopniom d ugo ci lub szeroko ci geograﬁcznej. Zrobienie tego wcze niej mog oby przynie pecha i sprowadzi
sztorm ze z ego kierunku lub spowodowa nieko cz c si ﬂaut .
O zachodzie s o ca zrzucam du y fok, ale zostawiam fok sztormowy.
Troch przed pó noc zdejmuj po jednym reﬁe z grota i bezana. Dziób
roz wietla si od fosforyzuj cej wody, a kilwater – ca y roziskrzony –
ci gnie si daleko za ruf .
Rozmy lam o naszych przodkach. Przez stulecia ich wielkie ﬂoty
przemierza y oceany, by dokonywa odkry geograﬁcznych lub w celach handlowych. Zawsze jednak najwa niejsze by o dla nich samo
morze. My l o dokumentacji nawigacyjnej, któr nam zostawili. Czy
mo na s owami odda istot morza i nieba, a strza kami – pr dów
i wiatrów. Czy zdania zawarte w tych dokumentach oddaj troski i rado ci marynarzy? Czy to w ogóle wykonalne, by mo na by o przekaza
wielkie prawa morza, zawieraj c je w s owach i strza kach?
A przecie … przypominam sobie, jak pi tna cie lat temu na wyspie
Mauritius studiowa em locje i mapy pilotowe trasy z Port Louis do Durbanu. Na czerwono podkre li em niechybne symptomy zbli aj cego si
z kierunku po udniowo-zachodniego sztormu, dm cego przeciw pr dow 1974 r. – Damien. Icebergs et mers australes, trzeci – Damien. L’Antarctique a la voile – w 1975 r., wszystkie tomy wyda o wydawnictwo Arthaud.
Po polsku nak adem gda skiego Wydawnictwa Morskiego, w ramach serii
„S awni eglarze”, w 1980 r. ukaza si tom drugi, zawieraj cy opis eglugi
od Hornu do Hobart, zatytu owany Damien. Góry lodowe i morza Po udnia
w t umaczeniu Very Soczewi skiej (przyp. t um.).
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wi Agulhas, na niebiesko za wszystkie oznaki powrotu lub utrzymywania si sprzyjaj cej pogody. Zamykaj c oczy, próbowa em wyobrazi
sobie i poczu wszystko to, co wynika o z tych nieskomplikowanych
strza ek, lakonicznych sformu owa , z ca ego tego surowego naukowo-technicznego opisu, pe nego tajemnic i ukrytych znacze , które pragn y ujawni si we mnie. A pó niej, w drodze do Durbanu, kilka razy
mia em wra enie, e ju kiedy tamt dy p yn em. Morze uwolni o si
od zb dnego balastu s ów i wówczas prze ywa em drog , któr wcze niej przeby em, czytaj c wiadomo ci o zwiastunach wojny lub pokoju
na Oceanie Indyjskim.
Nast pnego dnia odk adam na kresce kursowej kolejne 164 mile.
„Joshua” przekroczy o 70 mil granic zasi gu gór lodowych, osi gn
40 równole nik i mo e ju i kursem ENE, by jutro opu ci rejon zalodzenia, trzymaj c si zarazem z dala od strefy konwergencji pr dów.
Niebo jest pe ne sp aszczonych cumulusów. Te chmury w tych szeroko ciach oznaczaj naprawd dobr pogod , zw aszcza e wida mi dzy nimi du o b kitnej przestrzeni, a cirrusów nie ma prawie w ogóle.
Wiatr wiej cy od witu z si 6°B skr ci na WNW. Ta zmiana troch
mnie niepokoi, tym bardziej e nie mog em z apa prognozy pogody.
Jednak barometr stoi w miejscu, a to jest najwa niejsze. Morze jest
bardzo pi kne, to znaczy bardzo wzburzone. Jednak fala nie amie si
zbyt cz sto i generalnie nie jest le.
Wi ksz cz
nocy sp dzi em jeszcze w kokpicie, z powodu wykropkowanej na mapie pilotowej czerwonej linii, oznaczaj cej granic
pola lodowego. Druga noc sp dzona na czuwaniu nie zm czy a mnie,
jednak najwy szy czas opu ci ju ten rejon. W przeciwnym razie moje
zapasy tytoniu i kawy nie wystarcz do ko ca rejsu. „Joshua” p ynie
z pr dko ci 7 w z ów – w takim tempie wkrótce t granic przekroczymy.
Zastanawiam si , czy pozorny brak zm czenia nie jest czym w rodzaju hipnotycznego znieczulenia wywo anego poczuciem zespolenia
z morzem, wyzwalaj cym tyle dobrej energii, wype nionej szeptami
duchów wszystkich poleg ych w tym rejonie wspania ych statków,
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których widma teraz nas eskortuj . Jestem pe en ycia, tak jak to morze, w które intensywnie si wpatruj . Czuj , e ono tak e na mnie
patrzy, a mimo to jeste my przyjació mi17.
Dzisiaj, po raz pierwszy od pocz tku rejsu, pope ni em dwa powa ne
b dy. Z apa em kulminacj S o ca. Zamiast natychmiast, jak zawsze
w tych szeroko ciach, odnie sekstant na miejsce, w o y em go po
prostu do skrzyneczki i cisn em w k t kokpitu, bo musia em troch
wyregulowa agle. Och, nic takiego, kilka sekund i zejd na dó . Tak
naprawd , to równie dobrze mog em z tym zaczeka .
By em zaj ty zbieraniem luzu kontraszota bezana, gdy ca kiem spory
grzywacz spi trzy si nad sterem. Dostrzeg em go k tem oka i w sekund znalaz em si na wantach, z kolanami skulonymi pod brod ,
eby nie da si sk pa w chwili, gdy fala zalewa a ruf i wype nia a
kokpit po brzegi. Sekstant p ywa.
Na szcz cie nie jestem przypi ty pasem bezpiecze stwa, mam go e
stopy i pe n swobod ruchu. Skacz , zanim nast pny przechy wyrzuci sekstant za burt razem z po ow lub trzema czwartymi wody
zebranej w kokpicie. Po chwili jestem w kabinie, dumny z siebie, a jednocze nie zawstydzony.
Wyjmuj sekstant ze skrzynki, wycieram go szmatk i obk adam poduszkami w lewoburtowej koi. „Wróci e z dalekiej podró y, mój ma y staruszku”. Wn trze skrzynki musz najpierw op uka , eby usun sól, która
wch ania aby wilgo z otoczenia i mog aby szybko zniszczy lusterka.
Nast pnie uruchamiam kuchenk , aby na ma ym ogniu wysuszy
skrzynk u o on na p ytce azbestowej i wracam na pok ad, eby za oy po dwa refy na grocie i bezanie oraz jeden na foku. Wiatr nadal wie17

Prawdopodobnie autor nawi zuje do s ynnego paragrafu 146 z rozdzia u IV
Poza dobrem i z em Friedricha Nietzschego, który w t umaczeniu Stanis awa Wyrzykowskiego brzmi: „Kto walczy z potworami, ten niechaj baczy, by
sam przytem nie sta si potworem. Za gdy d ugo spogl dasz w bezde ,
spogl da bezde tak e w ciebie”. [Za:] F. Nietzsche, Poza dobrem i z em,
wydanie trzecie, Warszawa-Kraków 1912, nak adem Jakóba Mortkowicza (pisownia oryginalna, z zachowaniem regu ortograﬁi obowi zuj cych
w tamtym czasie) (przyp. t um.).
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je z WNW, a jego si a wynosi teraz prawie 7°B. W tych szeroko ciach
geograﬁcznych to wci jeszcze dobra pogoda.
Kiedy wracam, piek mnie oczy. Skrzynka sekstantu jeszcze si nie
pali, ale z pewno ci jest ju sucha! Gasz kuchenk , zdejmuj buty,
pas bezpiecze stwa i sztormiak, wycieram r ce, twarz i szyj , wk adam kapcie i robi sobie skr ta. Ma a kawa? Tak! Ma a kawa! Dobry
Bo e, jak mi o jest by w rodku, gdy na zewn trz tak huczy.
Jestem zadowolony z siebie, podczas refowania agli by em sprawny
i mia em dobry reﬂeks. Fok nie protestowa , gdy nagle kaza em mu
schowa w reﬁe jego 7 m2, i adna reﬂinka nie wy lizgn a mi si z r k.
Pal , snuj c marzenia nad map . „Joshua” zachowuje si wspaniale
pod tak niewielkim o aglowaniem, prawie nie myszkuje, mimo maksymalnej pr dko ci. Jutro b dziemy daleko st d. O 180 mil? A mo e 190?
Mapa pilotowa pokazuje, e w tym sektorze korzystny pr d zwi ksza nasz
pr dko o 1 w ze . To oznacza, e je li wiatr si utrzyma, mo emy przekroczy pu ap 200 mil. Nie czuj zm czenia. Nigdy nie by em zm czony!
A wi c, „Joshuo”, wyrwiemy si z u cisku Przyl dka Dobrej Nadziei,
prawda?
Nie zd y em dopali papierosa, gdy ogromny ami cy si grzywacz
uderzy z ca ym impetem z lewej strony, k ad c nas na burcie. Wszystkie bulaje pot uczone w drobny mak… Ale nie, s nienaruszone (w ka dym razie te w mojej kabinie) i nie mog w to uwierzy . Zdawa o mi
si , e jednocze nie z og uszaj cym hukiem wodospadu da o si s ysze odg os m ota kowalskiego spadaj cego na blach .
Otwieram luk i wychylam g ow . agle opocz , poniewa jacht wyostrzy do wiatru. Trudno uwierzy , lecz mimo kontraszotów18 bomy si
18

Kontraszot – lina biegn ca od noku bomu do knagi zamontowanej w przedniej cz ci jachtu. Zapobiega przelatywaniu agla z burty na burt przy
nag ym podmuchu wiatru wiej cego od rufy, co mog oby spowodowa
uszkodzenie agla. Kontraszoty s przydatne tak e podczas lekkich wiatrów,
ograniczaj tarcie agli o wanty, a tak e zapobiegaj uderzeniu bomu w statecznik samosteru oraz utrzymuj agiel na w a ciwej burcie w przypadku,
gdy wiatr jest zbyt s aby, by go wype ni (przyp. t um).
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nie po ama y! Wcze niej poluzowa em kontraszoty grota na wypadek
gwa townego przechy u jachtu id cego baksztagiem. Mia em szcz cie. Kontraszot bezana, zrobiony z 10-milimetrowej nylonowej liny,
p k . Powinienem by wymieni t lin ju dawno, mia a trzy lata. Jednak przyzwyczai em si do niej podczas rejsu z Tahiti do Alicante, dobrze mi s u y a i bardzo j polubi em. P kni cie liny prawdopodobnie
uratowa o bom bezana, który przelatuj c w kierunku rodka pok adu,
zniszczy jednak dr ek sterowy statecznika samosteru. To aden problem, dzi ki bardzo prostemu zamocowaniu potrzebuj tylko od 10 do
30 sekund na wymian statecznika. Mam ich jeszcze siedem w zapasie i wystarczaj co du o materia u, by dorobi kolejne w razie potrzeby.
Wychodz na pok ad, eby pod czy ko o sterowe i b yskawicznie wracam, ca y mokry od bryzgów fal. Robi mi si jednak ciep o
na sercu, bo zobaczy em, e iluminatory w kabinie rufowej tak e s
nienaruszone. Za pomoc wewn trznego ko a sterowego odpadam, by
wype ni agle wiatrem, i wracam na pok ad, eby zmieni na znacznie
mniejszy k t ustawienia statecznika samosteru do wiatru, poniewa
w momencie uderzenia grzywacza „Joshua” szed baksztagiem. Trzeba
jeszcze tylko zast pi kontraszot bezana now lin . Moment i gotowe.
Tym razem daj mu sporo luzu, tyle samo co przy grocie.
Na pok adzie ju wszystko gra. Mog zej na dó , eby si ogrza
i zrobi porz dek w kabinie. Ze zlewu na lewej burcie wydobywam
globus i mocuj go na jego miejscu, na prawej burcie. Wyspa Jawa jest
troch podrapana.
Sekstant… zupe nie o nim zapomnia em. Le a w koi na lewej burcie, zakopany w poduszkach. Teraz spogl da na mnie z prawej. Biedny
staruszek, je li nie zosta za atwiony przeze mnie na amen, to chyba
tylko dlatego, e dobry Bóg naprawd czuwa nad sekstantami, a tak e
nad g upkami. Za pierwszy razem zapomnia em o nim w kokpicie, za
drugim, gdy le a na nawietrznej koi.
Zaliczy 2,5-metrowy swobodny lot przez ca szeroko kabiny, kiedy „Joshua” po o y si na burt . Jedna z trzech nó ek z ama a si przy
gwincie. A przecie jej rednica wynosi 5–6 milimetrów. Na przedniej
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sklejce jednej z szuﬂad s trzy wgniecenia. To z lewej strony ma co
najmniej 5 milimetrów g boko ci, to po prawej jest troch p ytsze,
a górne ledwo widoczne. Zosta y wybite nó kami sekstantu, kiedy ten
uderzy w szuﬂad .
„Joshua” jest wyposa ony tak e w drugi sekstant, du y b benkowy
Poulin, na którym mo na atwo i szybko, a zarazem bardzo precyzyjnie
dokona odczytu. Ma te , co jest szczególnie przydatne przy okre laniu
pozycji z gwiazd, o wietlenie wbudowane w uchwyt. Ten pozbawiony
teraz jednej nó ki sekstant to stary model, z noniuszem. Bardzo lubi
u ywa go do obserwacji S o ca w wysokich szeroko ciach, poniewa
jest ma y, lekki i por czny. Spróbuj mu t nó k przytwierdzi klejem
Araldite, je li tylko j znajd . Trzeba b dzie tak e wyregulowa lusterka, które po takim uderzeniu musz by powa nie wykrzywione.
Zaledwie godzin pó niej „Joshua” znowu zosta powalony przez
fal . Tym razem widzia em prawie wszystko. Przysiad em w fotelu na
stanowisku do sterowania z kabiny i obserwowa em morze przez ma e
prostok tne iluminatory metalowej kopu y. W porównaniu z pierwszym
knock-downem wiatr by znacznie s abszy, wia z si co najwy ej 6°B,
jednak morze zrobi o si dziwne. Miejscami by o do spokojne, chocia
mocno zafalowane, to jednak bez za amuj cych si grzywaczy. W tych
sektorach móg bym dwadzie cia razy obej pok ad nawet z opask
na oczach. Ni st d, ni zow d, nagle robi o si niespokojne, wyboiste,
a wysokie, nak adaj ce si na siebie fale powodowa y wypi trzanie si
krzy owych, niekiedy bardzo pot nych, grzywaczy. Prawdopodobnie
to w a nie jedna z takich krzy owych fal uderzy a wcze niej. Pó niej
„Joshua” przez dziesi minut lub troch d u ej szed w streﬁe spokojnej, a potem znowu przez kolejny sektor wzburzonej wody.
Od czasu do czasu wstawa em z fotela, eby zaczerpn wielki haust
powietrza i lepiej wczu si w otoczenie. Gdy morze robi o si spokojniejsze, zagl da em te do kokpitu, nie wypuszczaj c jednak z r ki
uchwytu pokrywy luku, w ka dej chwili gotowy do skoku pod pok ad.
Gdybym kolejny raz mia przej wokó Przyl dka Dobrej Nadziei
w tym samym kierunku, prawdopodobnie trzyma bym si pomi dzy
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41 a 42 równole nikiem (zamiast 40), aby mie pewno , e nie jestem zbyt blisko strefy konwergencji ciep ych i zimnych pr dów. Co
prawda zmusi oby mnie to do znacznego przekroczenia widocznej na
mapie pilotowej granicy, któr wykropkowano na czerwono, i wymaga oby wi cej wysi ku. Poprzedni bezsenn noc sp dzi em na wypatrywaniu lodów i mia em dosy , a dzisiaj prawie na pewno nie b d
musia tego robi , poniewa b dziemy ju praktycznie poza rejonem
oznakowanym czerwonymi kropkami. Gdybym wi c musia to powtórzy , by mo e post pi bym tak samo jak obecnie, pod warunkiem
e barometr zachowywa by si spokojnie. Tak jak teraz. Od rana ma
nawet tendencj wzrostow .
Zszed em pod pok ad, eby poci gn
yk skondensowanego mleka
z puszki i skr ci sobie papierosa, a potem wróci em na swoj grz d
i obserwowa em morze przez zamkni t kopu . Przechodzili my znowu przez sektor wzburzony.
Niezwyk a fala, podobna do ma ej wydmy, unios a si za ruf . Nie
by a bardzo stroma, ale za to dwa razy – je li nie wi cej – wy sza od
innych. Jeszcze si nie ama a i mia em wra enie, e nie zanosi si na
to i wcale nie musi si z ama .
Zeskoczy em na pod og i obur cz z apa em si sto u nawigacyjnego, przywieraj c do niego klatk piersiow i zapieraj c si nogami.
Wyra nie poczu em gwa towne przyspieszenie, kiedy „Joshua” skoczy
do przodu. Nast pnie jacht z apa mocny przechy , co jakby go zahamowa o i chwil pó niej zosta brutalnie powalony. Przez uszczelk
kopu y trysn a struga wody, lecz nie mam pewno ci, czy fala, która to
spowodowa a, z ama a si .
„Joshua” wyprostowa si po czterech lub pi ciu sekundach. Trwa o
to d u ej ni po pierwszym uderzeniu grzywacza. Mo na by powiedzie , e jaka nadzwyczajna si a przytrzymywa a go przyci ni tego
do morza.
I znowu oby o si bez awarii. Maszt i salingi wytrzyma y. Nie porway si agle. Na szcz cie kontraszoty by y wystarczaj co wyluzowane,
a nylon jest elastyczny. Gdyby przedmioty, które uwa amy za martwe,
mog y da wyraz swoim odczuciom inaczej, ni tylko milcz c z zaci ni -
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tymi z bami, us ysza bym ci kie przekle stwa dobiegaj ce z górnej
cz ci pok adu. Wytrzyma tak e ma y cudowny statecznik i „Joshua”
chyba nawet przez moment nie wyostrzy do wiatru, bo nadal gna fordewindem, jakby ju zd y o wszystkim zapomnie .
Mimo wszystko jestem jednak zdumiony, widz c ekran radarowy na
swoim miejscu, na topie masztu, w jego osi. On te ju zapomnia .
Teraz niemal a uj , e nie wcisn em si w fotel, by móc ujrze na
w asne oczy ca t scen przez ma e iluminatory kopu y… Jednak
kiedy zobaczy em wydm , czu em e „Joshua” mo e przekozio kowa 19
przez dziób, a wtedy z ama bym sobie kark, uderzaj c o klap luku.
Wywrotka przy sile wiatru 6°B… Tak, dobrze wiem, e to niemo liwe… A jednak w tej okolicy wszystko mo e si zdarzy .
19

Przekozio kowa – przewróci si przez dziób, ruf ponad g ow . Przydarzy o si to „Tzu-Hangowi” i „Sandefjordowi”. Kiedy jacht kozio kuje, si a
uderzenia jest przera aj ca. Nadbudówka „Tzu-Hanga” zosta a dos ownie
zmieciona z pok adu, jakby po ciosie zadanym gigantyczn maczug . „Joshua” omal nie przekozio kowa podczas sztormu w trakcie rejsu z Tahiti do
Alicante. Jacht by wówczas bardzo ci ki.
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Pó nym popo udniem wiatr s abnie jeszcze bardziej. Morze odzyskuje swój majestat, jest spokojne i zarazem pot ne.
Czuj , e noc b dzie pi kna, bez ciosów poni ej pasa. Powinienem spróbowa przespa si troch przed nocn wacht (konieczn
ze wzgl du na mo liwo spotkania si z lodem), poniewa jestem
na nogach od witu… przed paroma dniami. Jednak wkrótce b dzie zachód s o ca i nie potraﬁ odmówi sobie podziwiania morza
i jachtu.
Powinienem jednak sypia cz ciej, w krótszych odcinkach czasu, bo to atwiejsze. Powinienem tak e bardziej serio podchodzi do
kwestii od ywiania si . Za bardzo ci gnie mnie do kawy i papierosów.
W zasadzie yj byle jak. Powinienem znale czas na solidne porcje
snu i naprawd obﬁte posi ki. Przecie nie mam zbyt wiele do roboty
na jachcie, nawet przechodz c Przyl dek Dobrej Nadziei. A nawet przy
Hornie. Lecz wiele jest do u wiadomienia sobie na wodach wielkiego
przyl dka – i w a nie temu trzeba po wi ci ca y swój czas.
Zapominamy wi c o sobie, zapominamy o wszystkim, co nie jest
zwi zane z jachtem i jego rozgrywk z morzem, z tym, co si dzieje
z morzem otaczaj cym statek. Odk adamy na bok wszystko, co nie jest
niezb dne do zrozumienia tego, co najistotniejsze tu i teraz.
Trzeba jednak uwa a , by w tej grze nie zap dzi si dalej, ni to
konieczne. W a nie na tym polega trudno .
Nazajutrz robi si przepi kna pogoda. Przez dwa dni wiatr wieje
z zachodu, raz z pó nocnego, to znów z po udniowego. Wskazówka
barometru stoi wysoko, a s o ce rozja nia grzbiety nap ywaj cej od
zachodu d ugiej martwej fali. Mo na pomy le , e morze te jest zadowolone z odpoczynku.
Nape niam o dek z wielkim apetytem, przesypiam g boko ca
noc i dodatkowo ucinam sobie krótkie drzemki za dnia, gdy tylko przyjdzie mi na to ch . Pozycja obliczona 26 pa dziernika pokazuje, e
przeszli my tylko 117 mil, a wczoraj zaledwie 68, z czego cz
dzi ki
pr dowi. No i dobrze, troch spokoju i lekkich wiatrów bardzo si nam
przyda, obydwaj tego potrzebujemy.
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