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AWANTURA
W Helsinkach wziąłem do ładowni piękną fińską tarcicę i trochę
papieru w belach a na pokład kilkanaście kontenerów. Mój statek nie brał
ich dużo, ale lubiłem je wozić, gdyż zawsze były one związane z jakimś
nietypowym ale ciekawym portem. Deski i papier przeważnie trafiały do
Portugalii lub Izraela, zaś kontenery stojące na lukach ładowni, które dla
zasadniczego wyładunku musiały być otwarte – rozwoziłem po różnych
portach po drodze.
Tym razem celem ładunku pokładowego był port angielskiego
południa – Portsmouth1 w hrabstwie Hampshire. Jestem trochę anglofilem
i każde zawinięcie do któregoś z angielskich portów bardzo mnie cieszy. W
Portsmouth bywałem wielokrotnie, więc znałem jego specyfikę i uroki. Ta
kiedyś niezwykle ważna baza brytyjskiej Royal Navy straciła dawne
znaczenie, ale port pozostał niezmiennie atrakcyjnym dla wszystkich,
którzy kochają historię żeglugi.

Portsmouth – na pierwszym planie HMS „Warrior”

Turystów przyciąga tu przede wszystkim okręt największego z
admirałów Horatio Nelsona – „Victory”2, na którego pokładzie admirał
zginął pod Trafalgarem w 1805 roku (21.X). Ale nie tylko ten piękny,
imponujący żaglowiec jest tutaj atrakcją. Hobbystów i nie tylko,
1

Portsmouth – miasto na południowym wybrzeżu Anglii w hrabstwie Hampshire.. Niegdyś baza Rogal Nawy, liczne muzea i
historyczne statki i okręty.
2
HMS „Victory” – okręt liniowy i admiralski admirała Horatio Nelsona, który na nim zginął pod Trafalgarem w 1805. Zbudowany
został w latach 1759/65 w stoczni Chatcham w Dockyard – dziś okręt muzeum w Portsmouth.
Tomasz SOBIESZCZAŃSKI-LOBO
m/t “Al Kahla” - 1980
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zaprosiłbym do starej stoczni – obecnie muzeum – Portsmouth Historic
Dockyard, gdzie można zobaczyć kadłub okrętu Henryka VIII – „Mary
Rose”3.
Przy nabrzeżu jest również zacumowany i udostępniony do zwiedzania
ciekawy okręt królewskiej marynarki HMS „Warrior”4, który miał swoich
poprzedników jak i następców.
Nazwa „Warrior” – „Wojownik”, jest
bardzo lubiana przez Brytyjczyków. Nie
wyobrażają sobie aby okręt o tym imieniu
nie pływał w ich flocie. Pierwszy „Warrior” –
został zbudowany w 1781 roku i pływał
przez 76 lat (!). Zaraz po jego stracie w 1857
roku, przystąpiono do budowy nowego,
który wszedł do służby w 1860. Ten właśnie
okręt można dziś podziwiać w Portsmouth.
Po nim zbudowano jeszcze dwa następne w 1905 krążownik pancerny i w okresie
dużego zapotrzebowania na lotniskowce, w
roku 1944, powstał ostatni HMS „Warrior”,
który po wojnie zmienił banderę na
kanadyjską. Ostatecznie dumny „Warrior”
skończył swoją służbę jako argentyński
Zaproszenie do Portsmouth
ARA „Independencja”.
Och, zapędziłem się w historycznych, morskich rozważaniach. Proszę
mi wybaczyć, tak jest zawsze ilekroć dotykam historii na morzu. Chciałem
jedynie podkreślić jak ciekawym portem jest to miasto.
Dla równowagi, dla tych, co są dalej od morza a bliżej literatury,
ciekawym miejscem będzie Charles Dickens Museum – w domu, w którym
urodził się, w roku 1812, Karol Dickens.
Portsmouth w większej części leży na wyspie Portsea, tam gdzie
cieśnina Solent łączy się z Kanałem Angielskim. Chyba nie muszę
tłumaczyć, że chodzi tu o kanał znany również pod nazwą La Manche. Ja
używam angielskiego określenia – English Channel. Lepiej się nie
przejęzyczać w tamtym rejonie. Pierwszy raz byłem tutaj w latach 70-tych,
kiedy przy nabrzeżach stały okręty Royal Navy, a ja z kolegami ze statku
m/t „Niedzica” zwiedzałem pontonem okoliczne wysepki.
Musze wrócić do zamierzonego tematu, bo inaczej rozrośnie się to
opowiadanie do formatu długiej noweli, a nie taki był mój zamiar.
Wzdłuż historycznych nabrzeży portu, tam gdzie są zacumowane
zabytki i co ciekawsze, często bardzo słynne jachty należące do równie
sławnych żeglarzy, rozsiane są, z myślą o turystach, liczne kafejki, puby i
3

„Mary Rose” – flagowy okręt króla Henryka VIII zbudowany w blatach 1509/10. Brał udział w wielu bitwach przeciw francuzom –
obecnie odrestaurowywany w Portsmouth.
4

HMS „Warrior” – pierwszy brytyjski okręt pancerny, który był największym, najszybszym, najmocniej opancerzonym i uzbrojonym
okrętem tamtych czasów , zaprojektowany przez Isaaca Watta i Johna Russela w 1859
Tomasz SOBIESZCZAŃSKI-LOBO
m/t “Al Kahla” - 1980
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restauracje. Wiele urokliwych zakątków skłania do spacerów i
przesiadywania w miejscach skąd można patrzeć na port, statki i jachty.
Widok ten jest kojący, ale i podniecający zarazem, rozbudza wspomnienia,
marzenia… Przenosimy się w dawne czasy żeglowania i pomstujemy na los,
że urodziliśmy się tak późno – lepiej by nam było 200 lat wstecz.
Spacerowałem
nabrzeżami
przyglądając się statkom, jachtom, kutrom i
wszystkiemu
co
pływa.
Podziwiałem
angielską
staranność
w
utrzymaniu
jednostek i w zachowywaniu na nich
elementów przynależnych historii. Pełno tu
było tradycyjnego takielunku i wyposażenia
–
pięknego
szlachetnego
drewna
i
mosiądzu. Większość jachtów była bardzo
starannie
sklarowana
i
fachowo
zacumowana.
Pykałem
fajkę
obserwując
okręt
„Warrior” zacumowany po drugiej stronie
basenu, nad którym spacerowałem. Okręt
dwóch epok – żaglowej i parowej, tej
conradowskiej, którą najbardziej lubiłem.
Wyglądał tak jakby za chwilę miał wyruszyć
HMS „Victory”
w morze.
W pewnym momencie usłyszałem za sobą wesoły śmiech, śmiech
wielu kobiet. Odwróciłem się w tym kierunku i znieruchomiałem. Za
moimi plecami stały cztery piękne dziewczyny, nie mogłem ich nie
rozpoznać natychmiast – Basia, Mery i Aga. Tylko tej czwartej nie znałem,
ale była równie atrakcyjna jak wymieniona trójka.
– Ahoj kapitanie LOBO – zawołała najstarsza – takiego spotkania się
nie spodziewałeś, co?
Podszedłem szybko i uściskałem je serdecznie na powitanie. Basia
przedstawiła czwartą, nieznaną mi dziewczynę.
– A to Justyna, nasza przewodniczka i gospodyni tej wyprawy. Wozi
nas samochodem po ciekawszych miejscach.
Przedstawiłem się nowopoznanej i uściskałem jak moje przyjaciółki.
Spojrzała, jakby już sporo o mnie wiedziała i tylko konfrontowała
swoje wyobrażenie z rzeczywistym obrazem.
– Co wy tu robicie ? – niemal wykrzyknąłem pytanie.
– Zrobiłyśmy mamie prezent na urodziny i zabrałyśmy do Londynu –
szybko odpowiedziała Aga.
– Ale przecież tu nie Londyn – zdziwiłem się szczerze.
– Portsmouth był w naszym wycieczkowym planie – wtrąciła Mary,
która przecież jest specjalistką od turystyki – zresztą Les Sable d’Olon jest
nie tak daleko stąd – dodała pięknie się uśmiechając.
Odruchowo obrzuciłem wszystkie cztery gracje męskim spojrzeniem.
Prezentowały się znakomicie; wysokie, zgrabne, pełne kobiecości, ubrane
Tomasz SOBIESZCZAŃSKI-LOBO
m/t “Al Kahla” - 1980
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sportowo, nowocześnie, radosne i wyraźnie zadowolone z przebiegu
wydarzeń. Każdy facet w towarzystwie takich dziewczyn czuje się
znakomicie i to uczucie mnie też nie ominęło.
– Zaczynacie, czy kończycie rundę po Portsmouth? – zapytałem w
nadziei, że będziemy mieli trochę czasu dla siebie.
– Kończymy. Mamy już za sobą muzea, okręty i Spinnaker Tower,
która nam się bardzo podobała – odpowiedziała na pytanie Basia.
Wchodząc między dziewczyny, które mnie otoczyły, poczułem
gwałtowny przypływ energii i radości życia. Stały się atrakcją mojego
zawinięcia do Portsmouth. Spojrzałem ukradkiem na najstarszą z nich,
która zawsze powodowała przyspieszenie bicia mego serca. Dostrzegłem w
oczach i twarzy wielką radość jaką sprawiło jej spotkanie mnie w obcym
mieście.
– Fantastyczny traf, że tu jesteście. Ostatni raz widzieliśmy się prawie
pół roku temu w Les Sables d’Olone, ale Mary nie było i Agi wówczas nie
przyprowadziłaś. Gdybyśmy się tu nie spotkali to nie wiem kiedy
nadarzyłaby się okazja. Ładunków do Francji nie mam w najbliższym
czasie – mówiłem jak bym chciał się usprawiedliwiać.
Zagarnąłem dziewczyny szerokim gestem i zarządziłem.
– To zapraszam was na kawę, wino, piwo czy whisky do „Mary Rose”.
To taka fajna tawerna tuż nad wodą. Ładny z stamtąd widok na port i
zachód będziemy mogli obejrzeć. Chyba znajdziecie trochę czasu dla
starego przyjaciela?

Aga, Basia i Mary w porcie Portsmouth

Tomasz SOBIESZCZAŃSKI-LOBO
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– To przecież dodatkowa przygoda naszej wycieczki. Nie spodziewałam
się, że przyjeżdżając z Francji do Londynu trafię na ciebie.
Gadając głośno i wesoło, całą piątką ruszyliśmy w kierunku tawerny
„Mary Rose”, nazwanej tak od okrętu wielkiego rozpustnika Henryka VIII.
Słońce świeciło już bardzo nisko i zapalały się pierwsze latarnie.
Dzień, który właśnie mijał był pogodny i gwiazda nasza barwiła niebo z
nielicznymi chmurami na wiele kolorów, co przydawało pewnej
tajemniczości otoczeniu.
Wybraliśmy miejsce tuż przy szklanej ścianie, oddzielającej wnętrze
tawerny od dużego tarasu, na którym też stały stoliki. Nie było jednak tak
ciepło żeby tam ktokolwiek usiadł. Dziewczyny usadowiły się z boków stołu
a ja u jego szczytu, po kapitańsku. Stół był ustawiony drugim szczytem do
szklanej ściany tak, że wszyscy mogliśmy podziwiać ginący dzień, port,
statki i przechodzących ludzi. Ciepłe światło zachodu padało na twarze
moich towarzyszek. Na wszystkie patrzyłem z wielką przyjemnością.
– Pozwólcie, że zarządzę – zwróciłem się do nich – kawa dobre ciacha i
wino proponuję – dokończyłem kwestię.
– OK. – niemal jednocześnie odparły dziewczyny.
– Może dla mnie whisky. Wiem, że ty też masz ochotę na coś
mocniejszego i chętnie się z tobą napiję – wyłamała się z mojej propozycji
najstarsza.
Skinąłem na kelnera, który jakby czekał na ten gest i szybko stanął
przy stoliku z pytającym wzrokiem utkwionym we mnie.
– Cztery dobre kawy, tyleż „Nut cakes” i butelkę „Port Tawny
Niepoort”. Mam nadzieje, że macie tu to dziesięcioletnie, znakomite do
orzechowych ciastek.
– Whisky, whisky… - przypomniała Basia.
Kelner spojrzał ponownie na mnie i zapytał:
– Jakie whisky państwo sobie życzą ?
Chwilę pogrzebałem w swojej pamięci. Lubię burbony, ale tutaj
nietaktem jest pijanie amerykańskich trunków. Pomyślałem, że jakiegoś
malta trzeba wziąć. Tu na pewno dostanę co tylko wymyślę.
– Dwa razy „Glenfiddich”. Mam nadzieję że macie tego prawdziwego,
starego malta.
Kelner uśmiechnął się sympatycznie potwierdzając skinieniem głowy
zasobność tutejszej piwnicy i odszedł.
– No to, opowiadajcie dziewczyny swoje wrażenia z Londynu i
Portsmouth – rzuciłem w ich stronę temat rozmowy.
– Nie, nie kapitanie – zaoponowała Aga – skoro już mamy takiego
gawędziarza, to my posłuchamy ciebie.
– W „Mary Rose”, wraz z whisky na stole, musi być stosowna morska
opowieść – dodała Mary, uśmiechając się pięknie.
– LOBO, ostatnio w Les Sable d’Olone obiecałeś nową historię przy
najbliższej okazji. Dzisiaj jesteśmy wszystkie w komplecie – więc opowiadaj
nam – LOBO – poparła córki, nie wyglądająca na matkę dorosłych córek,
matka.
Tomasz SOBIESZCZAŃSKI-LOBO
m/t “Al Kahla” - 1980
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–– Londyn i nasze wędrówki powspominamy kiedyś w domu –
jednocześnie mówiła Aga.
Moje śliczne towarzyszki postawiły mnie pod murem.
Rozejrzałem się dookoła. Za szklaną ścianą widać było już tylko
czerwone niebo na zachodzie. Światło stylowych latarni i ten purpurowy
niemal odblask, kładły się tajemniczymi cieniami na otoczenie i ludzi,
którzy snuli się portowymi bulwarami. Zewnętrzny nastrój przenikał do
środka, gdzie zapalono właśnie kominek i okrętowego typu, fantastyczne
lampy. Mosiężne kinkiety i wiszące nietoperze, dobrze imitowały naftówki
jakich kiedyś używano na okrętach żaglowych.
Jeszcze trochę wyobraźni i usłyszymy szum fal a stolik, na którym
kelner stawiał właśnie nasze zamówienie, zakołysze się i będziemy łapać
szkło. Ściany tawerny pełne były obrazów armatorskich, przedstawiających
żaglowce i stare parowce. Nie brakowało tam też portretów słynnych
kapitanów, morskich rozbójników i scenek rodzajowych z życia ludzi
zaprzedanych morzu.
Jedna rycina zwróciła moją szczególną uwagę. Przedstawiała wnętrze
portowej tawerny sprzed 100 lat, gdzie właśnie toczyła się marynarska
awantura, pewnie o kobietę, do której startowało wielu spragnionych
utulenia żeglarzy. Skojarzyłem tę scenę z pewnym afrykańskim
wydarzeniem z mojego morskiego życia i już miałem temat do opowiadania.
Uniosłem szklaneczkę znakomitej whisky, przez chwile delektowałem
się jej zapachem i dałem znać pozostałym do wzniesienia toastu.
Marynarskim zwyczajem nie stukaliśmy się szkłem przy tej okazji, jak to
czynią na lądzie a jedynie dłońmi, w których trzymaliśmy kieliszki czy
szklanki. Dzwonienie szkłem na statku kojarzyłoby się z odejściem kogoś z
załogi na „ostatnią wachtę”.
– Za szczęśliwe spotkanie i za wspólny czas jaki jest nam darowany
przez los.
Łyknęliśmy i teraz mogłem zacząć opowieść, niewiele odbiegającą od
tej przedstawionej na rycinie, którą mogłem oglądać na tawernianej
ścianie.
*
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– Wydarzyło się to w Afryce kiedy jeszcze byłem II oficerem na
arabskim statku „Al. Kahla”. Nasz statek miał już pełne ładownie i
staliśmy na kotwicy w Zatoce Wielorybiej, nieopodal portu Walvis Bay5,
czekając na przybycie arabskiej bazy „Al. Bahar Al’Arabi”, która została
ostrzelana podczas wojny Saddama z Iranem6 i gdzieś utknęła w Zatoce
Perskiej. Zapowiadał się długi postój więc każdy z nas wymyślał różne
zajęcia dla zabicia czasu.
Podczas postoju na kotwicy łączność z lądem jest zawsze utrudniona,
zależna od dostępności komunikacyjnych motorówek. Z niecierpliwością
czekaliśmy więc na zacumowanie do kei i swobodę w dostępie do uciech
miasta.
W końcu stanęliśmy przy nabrzeżu i mogliśmy poświęcić się
marynarskiemu relaksowi. U agenta zamówiłem samochód dla swobodnego
poruszania się po okolicy. Podstawili mi Toyotę Corollę z niemieckiej firmy
Adler, mającej siedzibę w pobliskim Swakopmund7.

Arabski statek „Al. Kahla” z Basry

*
– Lobo, ale powiedz coś o tym miejscu, gdzie to się dzieje, sama nazwa
w tej chwili mi nie wiele mówi – przerwała Basia.
– W tamtym czasie na pewno tam była inna sytuacja niż dzisiaj –
dorzuciła Mery.
– OK., zaraz wszystko umiejscowię i objaśnię.
w zachodnie Namibii nad Zatoką Wielorybią,
42 000 mieszkańców (2001), główny port i trzecie co do wielkości miasto w Namibii.
5

Walvis Bay – (afr Walvisbaai; niem. Walwischbucht),, miasto

6

Wojna iracko-irańska – zwana również Narzuconą wojną i Świętą obroną (w Iranie), Al-Kadisijją Saddama (w Iraku) oraz
Pierwszą wojną w zatoce, wojna między Irakiem i Iranem w okresie od 22 września 1980 do 20 sierpnia 1988[1].
7
Swakopmund – miasto w zachodnie Namibii, tuż nad Zwrotnikiem Koziorożca nad Oceanem Atlantyckim, 280 km na zachód od
stolicy kraju Windhuk. Pozostałość kulturowa i architektoniczna Niemieckiej Afryki Południowo-Zachodniej.
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Łyknąłem solidnie z zimnej, oszronionej szklanki. Przez chwilę się tym
łykiem delektowałem. Zauważyłem, że mojej przyjaciółce ta whisky też
smakuje.
*
– Skoro już wylądowałem na brzegu, to czas na dokładne
umiejscowienie. Enklawa Walvis Bay leży na zachodnim, atlantyckim
wybrzeżu Afryki na 23 stopniu szerokości geograficznej południowej. Od
najdawniejszych czasów była terytorium spornym. W momencie, kiedy się
tam znalazłem też sytuacja nie była jasna. Miejsce to odkrył Bartolomeus
Diaz, Portugalczyk, który szukając drogi do Indii w roku 1487, wylądował
w tej okolicy. Portugalczycy nie docenili miejsca i nie objęli go w swoje
posiadanie. Natomiast w roku 1884 zaanektowali je Anglicy, przyłączając
do Kolonii Przylądkowej. O to terytorium spierali się z Anglikami Niemcy,
których Niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia graniczyła z Walvis Bay.
Ruchy niepodległościowe i ciągłe spory niemiecko-brytyjskie spowodowały
włączenie się do sprawy Ligi Narodów, która przyznała zwierzchnictwo nad
enklawą RPA. Gdy po wojnie Niemcy utracili kolonie, o to terytorium
upomniała się Namibia. Kiedy tam byłem, to naprawdę nie bardzo było
wiadomo kto tu rządził. Ta sytuacja stała się też powodem moich kłopotów
podczas samochodowego safari, jakie sobie urządziłem po namibijskiej
pustyni, ale to już inna historia… Dziś jest to formalnie część Namibii.
Miasto Walvis Bay w tamtych latach liczyło ponad 30 tys.
mieszkańców. Jest to największe miasto i port tamtego rejonu. Nazwa
zatoki, jak łatwo się domyślić, pochodzi od częstej gościny wielorybów,
które w jej wodach odnajdują spore pokłady planktonu – swojego
podstawowego żeru.
*
Musiałem po tym wywodzie chwilę
odsapnąć i ponownie zwilżyć usta
whisky „Glenfiddich”.
– No dobrze. Teraz już wiemy czego
się spodziewać. W tamtym miejscu i w
tamtym
czasie
panowały
jeszcze
stosunki bardzo rasistowskie, apartheid,
czyż nie tak? – upewniała się zawsze
konkretna i dokładna Aga.
– Masz rację. Tam odczuwałem
silną pozycję białego człowieka. Zresztą
będzie to wyraźnie dalej widoczne.
Lobo w Swakopmund
Na zewnątrz zapadł już zmrok i
teraz główne światło oświetlające moje piękne słuchaczki pochodziło z
„okrętowych”
lamp
porozwieszanych
na
różnych
wysokościach
pomieszczenia. Na ich twarzach migotały cienie będące wynikiem
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ganiających w dość bliskim kominku płomieni. Dziewczyny były ciche,
mimo przerwy, którą na chwilę zrobiłem, jedynie łyknęły nieco Porto z
kieliszków, pogrzebały w orzechowym cieście i posmakowały kawy. Wydało
mi się, że wszyscy czekają na moją kontynuację.
*
– Zwiedzałem samochodem okolicę,
niemal codziennie grałem w tenisa na
pobliskim
korcie,
jeździliśmy
do
Swakopmund8 na basen, a wieczorami
najczęściej grywaliśmy w brydża. To był
naprawdę
relaksowy
czas,
kiedy
wymyśla się cokolwiek aby się nie
nudzić.
W mieście panował spokój, choć
wyczuwało
się
skrywaną
niechęć
Lobo przy swojej toyocie w Walvis Bay.
miejscowych do obcych. Pamiętam jak
jednego dnia wszedłem na tamtejszą pocztę aby wysłać listy. Do okienka, w
którym sprzedawano znaczki, była spora kolejka samych ciemnych ludzi –
kobiet, mężczyzn a nawet dzieci. Stanąłem na jej końcu.
Ludzie z kolejki spojrzeli na mnie ze zdziwieniem i jak na komendę,
wszyscy niemal jednocześnie, odstąpili od okienka. Jakiś starszy człowiek
skłonił się w moją stronę i gestem wskazał okienko dając mi do
zrozumienia, że mam tam podejść.
Skontrowałem to zaproszenie gestem sugerując aby wszyscy powrócili
na swoje miejsce. Bez skutku – nikt się nie ruszył. Zdałem sobie sprawę, że
nie mogę odstąpić od bezwzględnego „obyczaju” pierwszeństwa białego
człowieka. Załatwiłem co trzeba i wyszedłem.
*
– Jakie to uczucie, kiedy jesteśmy tak „uprzywilejowani” – zapytała
nieśmiało Justynka.
– Pytanie zupełne trafne. Nie byliśmy przyzwyczajeni do podobnych
zachowań. Wy dzisiaj, kiedy apartheid jest już przeszłością, nie potraficie
sobie nawet wyobrazić jak to tak naprawdę jest być białym człowiekiem w
tamtym czasie i w tamtym miejscu. Z wydarzeń, które wam opowiem,
będziecie mogły wysnuć jakieś wnioski.
*

8
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Nas,
młodych
marynarzy,
trochę
roznosiła
energia.
Wypełnialiśmy
sobie
jakoś
przedpołudnia, ale wieczory na
statku były nie do wytrzymania.
Któregoś wieczoru wpadł do
mojej
kabiny
Stachu,
mistrz
przetwórstwa na naszym statku i od
progu już wołał:
„Lobo, idziesz na potańc do
fajnej knajpy? Zrobiłem wywiad.
Jest
tutaj
taka
tawerna
marynarska, „Natasha” ją nazywają,
gdzie można trochę się powyginać,
napić i poprzyciskać całkiem fajne
dziewczyny. Co będziesz siedział na
statku.”
„Daleko to?” – zapytałem raczej
retorycznie – „Samochodu nie
chciałbym brać, mam ochotę na
scotcha.”
„Ubieraj się, to 15 minut
spaceru od bramy portu – idziemy”.
„OK., poczekaj pod trapem,
zaraz będę gotowy”.
Lobo na kortach w Walvis Bay
Rzeczywiście Ne było daleko.
Po kilkunastu minutach byliśmy przed lokalem o swojsko brzmiącej nazwie
„NATASHA”. Neon pulsował zajadle, a z wnętrza dochodziła dość
agresywna muzyka. Przed tawerną kręciło się kilku miejscowych facetów
ubranych w mocno wzorzyste koszule i stało też kilka ciemnych, kuso
odzianych dziewczyn.
Pchnąłem wysokie, wahadłowe drzwi i razem ze Stachem weszliśmy
do środka. Odbiegaliśmy wyglądem od otoczenia. Poza nami nikogo białego
tu nie było. Ubranie też nas wyróżniało. Obaj mieliśmy na sobie khaki,
które upodobniały nas do amerykańskich marines.
Natychmiast
wzbudziliśmy zainteresowanie, szczególnie dziewczyn, które powłóczystymi
spojrzeniami śledziły ruch dwóch postawnych blondynów o niebieskich
czach.
Przeszliśmy miedzy stolikami w kierunku baru, gdzie było wolnych
kilka wysokich stołków. Kiedy usiedliśmy, po chwili pewnej konsternacji,
wszystko wróciło do normy. Wyjąłem z kieszeni kapciuch, fajkę i
zapalniczkę i położyłem na bufecie. Stasiu zdążył już zamówić podwójną
whisky.
Nabiłem Petersona ulubionym tytoniem „Captain Black” i puściłem
dużego, aromatycznego dymka. Obróciłem się na stołku plecami do baru i
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trzymając w jednej ręce fajkę a w drugiej szklankę whisky, wspierając się
łokciami o kontuar, rozejrzałam po sali.
Nie było to żadne wyszukane miejsce, ot taka lokalna „tancbuda”.
Zwyczajne stoliki i krzesła, dość ciasny prostokątny parkiet, dużo
kolorowych migających świateł i kilku grajków, którzy „zabezpieczali”
muzykę do tańca. Była nawet solistka, ale jeszcze nie słyszałem jak śpiewa.
Przy wielu stolikach siedziały całe mieszane towarzystwa, ale kilka,
bliżej parkietu i baru, było zajętych tylko prze kobiety.
Zagrali, Stasiu ruszył od razu w kierunku upatrzonej tancerki, ona
widząc to wyskoczyła ku niemu energicznie, jakby obawiała się, że któraś z
koleżanek będzie pierwsza.
Ja zostałem jeszcze na stołku, choć czułem wpatrzone we mnie oczy
wielu kobiet. Chciałem najpierw zrobić dobre rozeznanie – co tańczą, jak
tańczą i jakie mogę sobie wybrać partnerki. A wybór był spory. Urok
afrykańskich kobiet jest specyficzny, oczywiście, że to kwestia gustu, ale
nie można wielu z nich odmówić znakomitych kobiecych walorów, które tu
były dość mocno eksponowane. Szczupłe, zgrabne nogi, dobre piersi i
najczęściej wyraźnie zarysowany tyłek , to taki tutejszy typ. Ubrane kuso, z
odsłoniętymi plecami i dekoltem do samych sutek, pełne erotyzmu i
obietnicy miłosnego szaleństwa.
Ale nie to w nich najbardziej cenię. Z wielką przyjemnością patrzyłem
jak tańczą. Ich ruchy – wyczucie rytmu i umiejętność niezależnego
poruszania każdą częścią ciała z osobna – są nie do podrobienia. W
niektórych momentach tańczyły niemal obscenicznie, wulgarnie,
erotycznie, ale jednak były fantastyczne. Zawsze starałem się rozgryźć
mechanizm ruchu ich, bardziej wydatnych niż u europejskich kobiet,
tyłków. Wydawało się jakby miednice miały połączone z kręgosłupem
niezależnym kardanem, nie ograniczającym ruchu bioder w dowolnym
kierunku – naprawdę fascynujący i podniecający widok.
Do Stasia przyłączyła się jeszcze jedna tancerka i obskakiwały go z
niesamowitą energią. On nie zostawał dłużny i starał się zadowolić
tanecznie obie. Tempo było szybkie i widziałem u kolegi krople potu na
czole.
Przyjrzałem się też męskiej części gości tawerny. Ciemnoskórzy, w
większości młodzi i bardzo młodzi mężczyźni, ubrani w kolorowe lub białe
koszule, którzy – poza tymi tańczącymi aktualnie – przyglądali się nie tylko
tańczącym, ale również mnie i Stasiowi. Nie mogłem wyczuć, czy były to
spojrzenia ciekawskie czy wrogie.
Patrzyłem na tańczące dziewczyny. Szukałem partnerki dla siebie.
Była jedna, która wyróżniała się nieco od innych bardziej europejskimi
rysami twarzy. Pewnie mulatka z jakiegoś kolonialnego związku. Z moich
obserwacji wynika, że tam gdzie miesza się krew wielu nacji, tam kobiety
są najładniejsze.
Ta, na którą zwróciłem uwagę, była naprawdę bardzo atrakcyjna.
Nienaganna figura, sympatyczna twarz i nietypowe tutaj, długie, lekko
kręcone włosy wyróżniały ją z odtoczenia. Zauważyłem, że koleżanki
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traktują ją z nieco większym szacunkiem niż inne. Postanowiłem, że z nią
się zabawię.
„No jak tam Stasiu, trochę cię wymęczyły?” – zapytałem kumpla, kiedy
zziajany usiadł na stołku i niemal jednym haustem wypił szklankę whisky,
która czekała na niego na barze.
*
Zauważyłem, że teraz moje przyjaciółki w tawernie „Mary Rose”,
rzeczywiście były zasłuchane w mej gawędzie. Z boku musieliśmy dziwnie
wyglądać. Jakiś brodaty facet z fajką w zębach i szklanką whisky w ręku
coś tam mówi, a wokół niego cztery piękne, młode dziewczyny wpatrzone w
niego jak w swego guru. Nawet nie zauważyły, że kieliszki mają puste.
Skinąłem na kelnera i poprosiłem o przyniesienie tych samych trunków
ponownie, ale już tylko po kieliszku, bo przecież drugiej całej butelki Porto
nie wypiją. Opowiadania jeszcze sporo a usta wciąż wysychają. Moje
słuchaczki nie protestowały. Jedynie Justynce było smutno, że jako
kierowca nie mogła się z nami napić.
Basi oczy nieco błyszczały po wypiciu szklanki „Glenfiddich”, ale przed
następną się nie broniła. Rzuciła tylko znaną mi uwagę:
– Oj Lobo, chyba mnie spijesz. Wiesz przecież, że ja jestem
„ekonomiczna” – wszystkie roześmiały się, a Mery zapewniła mamę:
– Nie martw się , do Londynu cię dowieziemy, a jutro do pracy nie
idziesz.
Zrobiła się cisza i wznowiłem swoją opowieść.
*
– Jak już słyszałyście wybrałem sobie partnerkę, która mi się nie tylko
podobała jako kobieta, ale i w tańcu była fantastyczna. Tańczyła z jakimś
Mulatem lub Arabem, na pewno nie był, tak jak i ona rodowitym
Afrykaninem. Oboje prezentowali się bardzo ładnie i z przyjemnością na tę
parę patrzyłem.
W przerwie powędrowałem oczyma za jej partnerem, który wyszedł
gdzieś na zaplecze baru. Dobra okazja pomyślałem. Akurat skończyłem
pierwsza fajkę i zapragnąłem zaszaleć na parkiecie. Lubiłem taniec.
Wprawdzie muzycznego słuchu nie mam, ale wyczucie rytmu tak . Swojego
czasu grałem nawet w szkolnej orkiestrze na perkusji, a na szkolnych
zabawach uchodziłem za dobrego tancerza.
Czarni chłopcy na niewielkim podwyższeniu uderzyli w swoje
instrumenty i zaczęło się. Wyskoczyłem od baru niczym kamień
wystrzelony z procy. Stanąłem przed wybranką zanim ta zdążyła się
rozejrzeć dookoła i skłoniłem się szarmancko, jak to u nas w Polsce się
kiedyś czyniło.
Dziewczyna podniosła swoje duże, naprawdę ładne oczy ku mojej
twarzy, uśmiechnęła się uroczo i podała mi rękę, abym pomógł jej wstać z
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krzesła. Wykorzystałem ten jej gest i szarpnąłem na tyle silnie, że niemal
wpadła w moje ramiona z impetem. Było mi miło poczuć tak blisko jej
figurę i mocno obnażone ciało. Muszę przyznać, ze zagotowało się we mnie.

Ulica w Walvis Bay

Nie było to tango, więc bezpośredniego kontaktu było niewiele. Ot,
takie szalone wygibasy i kręciołki wzajemne, gdzie tylko ręce spotykały się
od czasu do czasu. Kilkakrotnie kombinowałem tak, żeby zawinąć ją swoją
ręką jak skręconą sprężyną, wówczas nie miała szans wymknąć się z
mojego dość mocnego i zdecydowanego uścisku. W tych momentach była
tak blisko, że czułem miękkość jej ciała, oddech i zapach całkiem miłych
kosmetyków, a może raczej potu tańczącej kobiety. W tych momentach
uśmiechała się i rzucała dość zalotne spojrzenie w głąb moich
słowiańskich oczu. Mógłbym ją mieć, pomyślałem, choć wiedziałem, że nic
z tego nie będzie. Część męskiego życia to marzenia i tęsknoty za
kobietami, które nigdy nie były i nie będą do nich należały. Wydaje mi się
jednak, że istotą zabawy, szaleństwa, rozrywki jest budowanie napięcia,
podniecenia i radości chwili, którą później wspominamy jako bardzo udany
wieczór.
Na parkiecie było ciasno. Ja jestem dość „szeroki” w tańcu i musiałem
uważać abym moich sąsiadów nie poturbował. Zabawa szła na całego,
widziałem jak radośnie bawiła się i moja partnerka, która czując we mnie
olbrzymią energię, popisywała się wszystkimi, wyuzdanymi czasem,
kobiecymi ruchami i gestami – zawsze w jakiś sposób działającymi
podniecająco na mężczyznę.
W pewnym momencie, w kolejnej tanecznej ewolucji, poczułem, że
kogoś swoim biodrem dotknąłem. Wypadłem nieco z rytmu, odwróciłem się
i głośno przeprosiłem „poszkodowanego”. Gościem, którego potrąciłem
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okazał się poprzedni partner mojej dziewczyny. Nie tańczył, a jedynie
przechodził przez środek parkietu jakby nie mógł obejść go dookoła.
Moja partnerka wyraźnie przestraszyła się tym incydentem, ale
widząc, że wróciłem szybko do rytmu tańca, włączyła się do dalszej
zabawy. Koszulę już miałem mokrą i rzeczywiście lało się ze mnie. Dobrze,
że codzienny tenis podniósł mi kondycję. Może minęła minuta, może dwie,
tego dokładnie nie pamiętam, ale w pewnym momencie mój kolega Stasiu,
który tańczył tuż obok krzyknął w moim kierunku z przerażeniem w
oczach:
„Lobo! Uważaj!!!”
U mnie zadziałał jakiś siódmy zmysł i podświadomość. Odruchowo,
zupełnie bez zastanowienia, z tanecznego obrotu w tył wyprowadziłem
„prawy prosty” do kogoś, kto był za mną. Obracając się zdążyłem jeszcze
zobaczyć uniesioną nad moją głową pałkę, podobną do kija bejsbolowego.
Teraz wszystko potoczyło się błyskawicznie. Gość, którego trafiłem w
szczęką, nieco uniósł się po moim ciosie i widziałem jak leci w poprzek
stolików i krzeseł roztrącając je na boki. Doleciał tak do samego rogu
pomieszczenia i tam upadł straciwszy przytomność.
Rzut oka na otoczenie. Groźne, złe twarze, zaskoczone przebiegiem
wydarzeń. Przeraźliwy krzyk kobiet. Niektórzy mężczyźni chwytali już za
nogi połamanych krzeseł czy stołów. Niedobrze.
„Stachu ! Wiejemy !!!” – krzyknąłem i roztrącając tych, co próbowali
stanąć mi na drodze dopadłem drzwi, które w tym momencie rozwarły się
szeroko i zobaczyłem dwóch umundurowanych policjantów. Nie
zatarasowali mi drogi. Wybiegłem na zewnątrz a Stasiu za mną.
„ Do samochodu !!!” – wrzasnąłem w jego kierunku.
Była to policyjna „suka” z drzwiami otwieranymi z boku. Szarpnąłem.
Ustąpiły. Wpadliśmy do środka. Zasunąłem i zaryglowałem za nami drzwi.
„Stachu, mam nadzieję, że on przeżył?” – zapytałem raczej samego
siebie niż kompana.
„Też tak myślę, Lobo. Nieźle go walnąłeś. Ale gdyby cię zdzielił tą pałą,
to nie wiadomo czy ty byś przeżył”.
W chwilę po tym do samochodu wsiadł jeden z policjantów. Spojrzał
na nas nie okazując zdziwienia, zapalił silnik i ruszył. Nic nie mówił.
Przejechaliśmy kilka przecznic i samochód zatrzymał się przed
posterunkiem. Kierowca wysiadł, coś powiedział do policjanta, który
wyszedł mu na spotkanie. Tamten zbliżył się do samochodu, kazał
otworzyć drzwi i rozkazującym gestem wskazał posterunek.
Nie mieliśmy wyjścia, musieliśmy pójść za nim.
Było już niewiele do północy i posterunek był zupełnie pusty.
Przeszliśmy kilka korytarzy by znaleźć się na sporej hali podzielonej
stalowymi boksami. Policjant otworzył jeden z boksów i kazał nam wejść do
środka. I tak zamknięto nas do paki.
Rozejrzałem się dookoła. Pierwszy raz byłem w więzieniu, więc
musiałem zrobić rozeznanie. Większość boksów stała pusta. Może w
dwóch, na końcu korytarza też ktoś siedział. Rozejrzałem się po celi. Stal i
Tomasz SOBIESZCZAŃSKI-LOBO
m/t “Al Kahla” - 1980

14

ROZMOWY Z PRZYJACIÓŁMI
Walwis Bay

REPORTAŻ
„Awantura”
15/16

beton, na którym leżały jakieś dwie brudne derki. Nie było ani siedzenia,
ani pryczy, ot pusta klatka.
Zastanawiałem się nad scenariuszem dalszych wydarzeń. Kierowca,
który nas przywiózł pewnie wrócił do „Natashy”. Muszą przecież podjąć
jakieś śledztwo. Powinni się przecież czegoś dowiedzieć, co z tamtym
uderzonym przeze mnie – czy przeżył ten cios. My też powinniśmy złożyć
jakieś zeznania. Uznałem, że na razie jest dobrze – tu w celi jesteśmy
bezpieczni. Gdybyśmy nie trafili na policję i uciekali ulicą prawdopodobnie
rozwścieczony tłum goniłby nas, aż by dopadł i zatłukł. Takie rzeczy w
Afryce się zdarzały.
Krążyłem po celi jak zranione zwierzę. Stasiu usiadł na jednej derce,
oparł się o kraty i próbował przysnąć. Wyraźnie był zmęczony drinkami i
tańcami. W końcu i ja usiadłem na derce leżącej na betonie, ale nadal
nawet zdrzemnąć się nie potrafiłem.
Po paru godzinach, chyba była gdzieś trzecia w nocy, usłyszałem ruch
jakiś na posterunku. Zjawił się u nas ten sam policjant, co nas zamykał i
otworzył celę. Poprowadził do typowego policyjnego pokoju, gdzie siedzieli
już ci policjanci, którzy w sama porę, jak dla nas, zjawili się w „Natashy”.
Rozpoczęło się przesłuchanie. Stasiu nie mówił dobrze po angielsku i
wspierałem jego zeznania swoim tłumaczeniem. Ja też mam „kaszubski
akcent”, ale słownictwo bogate.
Policjanci odzywali się do nas z dużym respektem, a kiedy z
przesłuchania wyszło, że jestem oficerem nabrali szacunku i dystansu.
Obaj byli Afrykanami, a mieli przed sobą dwójkę białych, w tym jednego
oficera. To była tutaj moja przewaga.
Rzeczywiście, tak jak przypuszczałem, robili na miejscu śledztwo,
zbierali zeznania świadków i byli w szpitalu, gdzie zawieziono
poszkodowanego. Przeżył – rozwaliłem mu jedynie kompletnie szczękę i
będzie miał poważną operację odtworzenia żuchwy, rehabilitacja ze trzy
miesiące. Starszy rangą policjant relacjonował mi wieści ze szpitala.
„ Mocny ma pan cios” – podsumował.
„To przez przypadek tak wyszło, ja nie chciałem tak go uszkodzić,
broniłem się, a on się nadział po prostu na moją pięść” – z miną
skruszonego osiłka próbowałem tłumaczyć.
„Tak, daję wiarę pańskim zeznaniom, tym bardziej, że kilka kobiet
potwierdziło to, co pan powiedział, że został pan zaatakowany, – gdyby nie
te zeznania….” – cmoknął tutaj dwuznacznie, ale jednocześnie uśmiechnął
się do mnie.
Spłynęło ze mnie całe napięcie. W gruncie rzeczy miły ten policjant,
przynajmniej uczciwy w tej sprawie. Nie żywił do mnie urazy za pobicie
ciemnego.
„Teraz zawieziemy panów na statek, żeby po drodze się panom nic nie
stało i radziłbym nie chodzić do „Natashy” a i wieczorem wychodzenie ze
statku może dla panów być niebezpieczne. Poszkodowany to właściciel
„Natashy” mający w mieście dużo swoich ludzi” – to ostatnie dodał ze
znaczącym spojrzeniem, które nietrudno było zinterpretować.
Tomasz SOBIESZCZAŃSKI-LOBO
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ROZMOWY Z PRZYJACIÓŁMI
Walwis Bay

REPORTAŻ
„Awantura”
16/16

„Jeżeli możemy prosić, to proszę podwieźć nas tylko do bramy portu,
ten kawałeczek sobie przejdziemy, po co na statku mają wiedzieć, że nas
policja nad ranem odwiozła….” – tu też zrobiłem oko do policjanta, który
ponownie uśmiechnął się w odpowiedzi.
Zamilkłem w tym miejscu i spojrzałem na zegarek.
*
– To już koniec? I na statku kapitan się nie dowiedział o tej
awanturze? – zapytała nieco rozżalona Aga.
– Już naprawdę czas. Do Londynu macie trochę kilometrów, czy jak
tutaj się mówi mil – oczywiście lądowych, które są krótsze.
– Nie uważacie, że kapitan Lobo miał w życiu szczęście. Z różnych
perypetii zawsze wyszedł cało.
– Jakieś straty tam były, na barze została moja dobra fajka, prawie
pełen kapciuch znakomitego tytoniu i specjalistyczna fajkowa zapalniczka
– próbowałem udać nieco zmartwionego – a w dodatku przez kilka dni
nosiłem na temblaku rękę, która mi nieźle spuchła. Nie mogłem pisać, ani
nic robić moją prawicą. Całe szczęście, że kość wytrzymała uderzenie.
Następnego dnia pojechałem z agentem do szpitala. To był przykry widok –
twarzy faceta nie widziałem. Był cały w bandażach, a wokół szczęki z
opatrunków wystawały jakieś druty, pewnie rekonstrukcyjne od szczęki.
Widziałem tylko smutne oczka. Nie bardzo wiedziałem czy mam go
przepraszać, on na pewno nie mógł tego zrobić.
– Ale szczęście do kobiet było, stanęły za panem murem – dorzuciła z
przekąsem Justynka
– Patrząc na dzisiejsze otoczenie Kapitana Lobo, to na pewno tak jest
do dzisiaj. – podchwyciła Basia – kiedy już mamy się żegnać, to pozwólcie,
że w waszym i swoim imieniu podziękuje kapitanowi za świetną opowieść.
To był taki piękny dzień i wieczór... Myślę, że i Tobie Lobo było miło, że
nas spotkałeś.
– Dziękujemy Kapitanie, dziękujemy… – niemal jednocześnie
wykrzyknęły trzy gracje.
Dziewczyny pozbierały swoje ciuchy i torebki. Szykowały się do
wyjścia. Basia z trudem wstała po dwóch whiskaczach. Mówiła jeszcze z
sensem, ale ruchy miała bardziej płynne niż przed wejściem do tawerny.
– Lobosku, trochę się wstawiłam, ale to z radości, że ciebie znów
zobaczyłam i miałam ochotę się z tobą napić dobrej whisky. Żegluj tak
swoim statkiem, abyś częściej zawijał do Les Sable d’Olone i opowiadał
nam swoje przygody. Wiem, że masz ich bez liku – uwiesiła się przy tym na
moim ramieniu i ucałowała mocno.
Wychodząc z „Mary Rose” jeszcze raz rzuciłem okiem na rycinę, która
była idealną ilustracją do mojej przygody w Walvis Bay. Namalowany tam
facet leciał w powietrzu po ciosie jakiegoś marynarza, roztrącając przy tym
na boki stoliki i krzesła. Mój doleciał do samego rogu sali tawerny
„Natasha”, a ten gdzie doleciał … ?
Tomasz SOBIESZCZAŃSKI-LOBO
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