Were you crossing ? Płynąłeś przez Atlantyk ?
Na żeglarskich wspominkach przy piwie zawsze ktoś w końcu cię zapyta. No niby płynąłem ...
bo i z Lizbony na Gibraltar i z Malagi na Teneryfę i rundkę po Wyspach Kanaryjskich, w sumie
1600 mil by się zebrało. Za dużo żeby spasować i powiedzieć „nie” ale na proste dumne „tak”
to niestety nie wystarczy. Dość więc tego, ruszamy szlakiem Kolumba póki pesel pozwala. Nie
ma to tamto.

Kolumb musiał mieć jakiś dostęp do aplikacji Windy bo wybrał trasę jakby mapę wiatrów
atlantyckich znał na pamięć. Z Kanarów na południe a przed Cabo Verde w prawo na pasatową
autostradę, dalej prawym baksztagiem prosto do celu. No, może jeden zwrot przez rufę na
tydzień trzeba zrobić. To nie Mazury, gdzie na kilwaterze węgorz by sobie kręgosłup połamał.
GPS Kolumb nie miał, bo nie wiedział nawet gdzie dopłynął. Myślał, że dotarł do Indii. Dziwne,
z Cabo Verde do Japonii jest w linii prostej 8000 mil a na Bahamy, gdzie dotarł, tylko 2600.
Słynny nawigator pomylił się w obliczeniach swojej pozycji o 10 tysięcy kilometrów ? Do
pomiarów miał co prawda tylko drewniany krzyż zwany laską Jakuba i log czyli sznurek z
drewnianym klockiem ale jednak ... W muzeum Kolumba w Las Palmas stoi w kącie drewniany
globus, który wyjaśnia zagadkę. Wyraźnie świat był wtedy dużo mniejszy, ocean wąski, a Indie
zaczynały się w Kalifornii. Nauce nigdy nie można ufać.

Niektórzy twierdzą, że największym wyzwaniem rejsu przez Atlantyk jest zrobienie zakupów w
supermarkecie. Po trzech godzinach biegania między półkami i godzinie przy kasie patrzyliśmy z
przerażeniem na cały pociąg sklepowych wózków do załadowania. Na pięć osób załogi i trzy tygodnie.
Kolumb miał czterdziestu marynarzy i płynął na dwa miesiące. Nawet lodówek i puszek nie mieli,
zabierali żywe kury, żeby kapitan mógł zjeść jajecznicę na śniadanie.
My mamy Windy więc prognoza pogody na tydzień jest jasna. Wiatr w dziób i trzymetrowa fala przez
trzy dni a potem centrum wyżu i kompletna flauta. Znajdziemy pasat czy święta na oceanie ? Ruszamy
w pośpiechu przed nocą bo barakuda zamiast karpia na Wigilię nam nie pasuje. To wy jecie karpie ? angielscy załoganci nie mogą się nadziwić.
Fala oceaniczna nie zawiodła. Buja w dzień, buja w nocy, wali w kadłub, o spaniu nie ma mowy, wachty
co sześć godzin. Czujemy się jak myszy w klatce, w którą kot wali łapą co minutę. Ugotowanie wody na
kawę to wyczyn. Otwierasz szufladę i wyskakuje z niej ławica widelców i łyżek. Kuchenka się buja,
dotarcie z pełnym kubkiem na pokład to cyrkowa akrobacja. Zakupy żywności okazały się zbędne, nikt
nic nie je, wręcz odwrotnie. Po trzech dniach wiatr zdycha, robimy jajecznicę i skręcamy na południe
od Gran Canaria. Z falą w rufę robi się spokojniej, można się wreszcie przespać bez spadania z koi i
huku fal o kadłub.

Gdzie te pasaty ? Ciągle wieje z północnego zachodu, Cabo Verde coraz bliżej, czas już zawracać na
zachód ! Na pocieszenie łapiemy wielką, piękną błękitno zieloną rybę Mahi Mahi. Anglicy smażą ją z
boczkiem, musztardą i curry, my z masłem i panierką. Obie wersje zjadamy błyskawicznie. Obiady i
kolacje na trzy dni byle lodówka działała, bo z prądem słabo, solary nie ładują, słońce za chmurami.
Trzeba podganiać silnikiem, nie ma to tamto.
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Jest wreszcie pasat, przed nami prawdziwa autostrada do Ameryki, szeroka po horyzont, Białe
Konie gnają na zachód (tak Anglicy nazywają grzywy na falach), 4 w skali Beauforta, słońce,
prawie idealnie. W nocy gwiazdy jak w planetarium, tylko sierp księżyca jakiś poziomy bo,
bliżej równika, ciepło, na wachcie już bez sztormiaków i czapek. Ale kamizelki ratunkowe
obowiązkowe. Trzeba się przypinać do pokładu, wypadnięcie za burtę w nocy nie daje szans
na ratunek. W dzień plaża.

Sielankę przerywają orki. Ktoś krzyczy „delfiny” i nagle milknie. Dwa ogromne czarno białe
cielska przyciskają się do burt, trzecia, największa, atakuje rufę jadąc na trzymetrowej fali
przeszywając nas ponurym wzrokiem. Czujemy się jak foki na lodowej tafli. Przewróci nas i
pożre na śniadanie ? Czy tylko odgryzie ster ? Orka odpuszcza i zawraca, widocznie nie
wyglądamy smakowicie. „Od dwóch miesięcy u zachodnich wybrzeży Hiszpanii nasilają się
ataki orek na statki i jachty jachty. Orki zdołały poważnie uszkodzić niektóre z nich” –
dowiadujemy się od Tomka.

Ocean jest czysty. Od Kanarów nie widzieliśmy żadnego śmiecia. I nagle na samym środku
płynie nadmuchiwana różowa poduszka. Chcemy ją wyłowić ale z bliska to już nie poduszka.
To żeglarz portugalski, jadowita meduza z mackami długimi na kilkanaście metrów. Wystawia
nad wodę poduszkę, wabi ryby i zabija je jadem. Człowieka też może zabić. Rezygnujemy z
wyłowienia.

3

Po kilku dniach na latające ryby już się nie zwraca uwagi. W nocy robią się zielone albo
czerwone w zależności od tego, z której strony wyskoczą i które światło burtowe je podświetli.
Jak trafią w łódkę to leżą do rana aż pozbieramy je wiadra i usmażymy na śniadanie. Czasem
trafią w pokład, czasem w twarz, czasem wpadną przez okno do koi. Szału nie ma ale parówek
z puszki mamy już dość.

W nocy też płyniemy na żaglach ale trzeba uważać na szkwały, z ciemnej niskiej chmury może
nagle przywiać 39-40 węzłów. Wtedy za późno na refowanie żagli i może być duży problem.
Tyle, że w nocy wszystkie chmury są czarne. A po wschodzie słońca zamieniają się w niewinne
białe baranki.
Słońce wschodzi coraz później, na Kanarach o siódmej rano, po dwóch tygodniach już o
dziesiątej. W smartfonach czas się nie zmienia, ciągle hiszpański, nie ma zasięgu. Na Martynice
zarobimy cztery godziny życia, niestety stracimy je wracając do domu. Zasięg ma tylko telefon
satelitarny, można kilka minut pogadać z rodziną płacąc dolara za minutę. Pytają co się dzieje.
Nic, płyniemy ...

Koniec łowienia ryb i nadziei na sałatkę z tuńczyka. Pojawiły się wodorosty, tworzą całe łąki,
czekamy aż pojawią się na nich bizony. Może wtedy zaczniemy polować. Marzymy o
schabowym z młodymi ziemniakami i mizerią.
Emocje na nocnej wachcie. Nad falami pojawia się czerwone światełko. Zaraz znika ale wraca.
Nie jesteśmy sami na oceanie. Ktoś płynie na żaglach lewą burtą do nas. Robimy namiary, kąt
się zwiększa, po dwóch godzinach za rufą pojawia się czerwone i zielone światło czyli dziób
jachtu ale za chwilę znika. Znów spokój i tylko czerwone i zielone latające ryby. Słuchamy w
ciemnościach jazzu, Randy Brecker i Night in Calisia, rewelacja.
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Nie ma internetu, telewizji i radia. Swoje życiorysy już znamy na pamięć, pojawiają się inne
tematy. Skąd się bierze ciemna strona strona księżyca, czy chińskie szczepionki szkodzą
białym, czy reinkarnacja ma sens i przyspiesza ewolucję. Niczego nie można sprawdzić w Wiki
więc dyskusja jest zażarta. Cztery godziny nocnej wachty mijają błyskawicznie. Płyniemy ...
Wreszcie na ekranie nawigacji zamiast białej plamy głębokiego oceanu pojawiają się wyspy
karaibskie. Jeszcze trzy dni i powinniśmy je zobaczyć w realu, na horyzoncie. Pierwszy
wypatrzył je Henry. Land, ho ! Na tle chmur ciemna plama wulkanów Martyniki. Po lewej
burcie odległa poświata z Saint Lucia. Cieszymy się ale też trochę żal, że rejs się kończy. Za
nami przebyte 3117 mil morskich i 537 godzin żeglugi. Na pamiątkę zostaną czerwone
spodnie, które teraz możemy już legalnie nosić.

Were you crossing ? Płynąłeś przez Atlantyk ? Odpowiemy bez wahania - Tak ! Nie ma to
tamto.
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