
Połów 

 

Zapowiadał się piękny nowozelandzki słoneczny dzień, wszystkie prognozy także to 

potwierdzały, więc uznałem, że będzie to perfekcyjny dzień, by udać się na połów ryb .Nie 

zastawiając się długo poszedłem do garażu, po mój samochód wraz z przyczepą, na której była moja 

piękna czerwona łódź z trzema czarnymi pasami,  nazwałem ją Navis. Siedem lat temu odkupiłem ją 

od jakiegoś mędrca. Zabrałem ze sobą też oczywiście sieci rybackie oraz trochę jedzenia i wody. Całe 

szczęście mieszkałem nieopodal brzegu, więc droga na plażę nie była długa. Po drodze spotkałem 

jeszcze Jacka, starego kumpla, i powiedziałem mu o moich planach, on jednak nie mógł jechać ze 

mną. Gdy Navis już znalazła się na wodzie, odpaliłem silnik i odpłynąłem  w stronę wschodzącego 

słońca. 

Błękitna woda szczęśliwie lśniła w blasku słońca, a za łódką zostawała tylko smuga spienionej wody. 

Fale jeszcze nigdy nie były tak spokojne jak dzisiaj, wiatr leciutko powiewał z północy, a delfiny co 

chwilę wyskakiwały z wody. Jedyne, co zakłócało spokój panujący na pokładzie, to głośno ryczący 

silnik Navis.  

Byłem wpatrzony w niekończący się ocean, gdy nagle usłyszałem trzy głośnie burknięcia 

i łódka powoli zaczęła spowalniać. Od razu przeszedłem do silnika, by zobaczyć co się stało, powoli 

opętywał mnie strach, że utknąłem na środku oceanu. Zacząłem szybko szukać wzrokiem jakieś 

usterki, jednak nie byłem w stanie niczego zobaczyć. Po piętnastu minutach bezskutecznego szukania 

problemu stwierdziłem, że naprawię to, jak będę chciał wracać, a na razie zrobię to, po co tu 

przyjechałem, czyli wyciągnąłem ze skrzynki sieć rybacką i zarzuciłem ją na wodę, mając wielką 

nadzieję na dobry połów.  

Po około dwóch godzinach łowienia wiatr zaczął nabierać coraz większej prędkości, a fale 

coraz chętniej się wznosiły. Przez to, że to nie był mój pierwszy raz na oceanie, od razu wiedziałem 

co to oznacza. W tym  momencie serce stanęło mi w miejscu, ponieważ zbliżał się sztorm. Zacząłem 

powoli odwracać głowę ,aż zobaczyłem mamucie czarne chmury, które szybowały prosto na mnie. 

Stałem w miejscu wpatrzony w chmury, które groźnie szarżowały na mój okręt, nie wiedziałem, co 

robić. Byłem sam na środku oceanu, na statku z zepsutym silnikiem. 

Po chwili zrozumiałem, że muszę działać, więc wziąłem skrzynkę wypełnioną po brzegi różnymi 

śrubokrętami i innymi narzędziami i pobiegłem do silnika, po drodze gubiąc kilka z nich. Gdy już 

znalazłem się przy sercu mojego okrętu, nerwowo przebierałem rękami, próbując coś zdziałać, jednak 

trema była zbyt duża i na dodatek coraz głośniejsze ryki piorunów nie pomagały w jej opanowaniu. 

 Zawsze gdy wyruszałem na jakieś przygody rybackie jechałem wraz z moimi kumplami,  to Jacek 

w razie potrzeby zajmował się naprawianiem silnika lub turbin. „Co miałem w głowie, że 

wypłynąłem na ocean sam” - takie myśli zaczęły przejmować moją głowę. W tym momencie wiatr 

wiał na tyle mocno, że musiałem kurczowo ściskać barierkę, by nie spaść ze statku, fale nabrały już 

takiej wysokości, że podmywały wszystko, co znalazło się na pokładzie. Jedna z nich zabrała wraz 

ze sobą wszystkie narzędzia, więc nie myśląc długo, zamknąłem klapę od silnika i pobiegłem 

schować się do kajuty. Serce w życiu nie biło mi szybciej, a także nigdy bardziej się nie bałem jak 

w tym momencie. W kajucie było sucho i w miarę bezpiecznie, jednak odbijałem się od ściany do 

ściany. Jedyne co mogłem teraz mieć, to nadzieję, że moja siedmioletnia Navis wytrzyma ten sztorm. 

Gdy wyjrzałem przez okno, przez chwilę nic nie widziałem przez rzęsisty deszcz, jednak po chwili 

przypatrywania się zobaczyłem pięć trąb wodnych. Z początku myślałem, że się nie ruszają, jednak 

dopiero po chwili zrozumiałem, że lecą prosto na mnie. Moje nogi zaczęły się pode mną uginać. Gdy 

przypomniało mi się, że zawsze trzymałem ponton ratunkowy na Navis. Więc szybko wybiegłem z 

suchej kajuty i sprawdziłem, czy jeszcze nie odleciał.  Zawsze znajdywał się na zewnętrznej stronie 

statku. Odzyskałem trochę nadziei, gdy zobaczyłem, że łódka ratunkowa nie naruszona wisiała na 

swoim miejscu. Za nim jeszcze na nią wsiadałem pobiegłem do kajuty i wziąłem worek, w którym 

trzymałem trochę jedzenia i picia. Ponton znalazł się już na tafli oceanu wraz ze mną, bezpiecznie 

ukryłem małe zapasy i podjąłem drewniane wiosło i próbowałem płynąć dalej na wschód, by uciec 

od trąb powietrznych. Ocean pomiatał mną jak piórkiem, a ja walczyłem, by utrzymać się w pontonie. 

Fale  i deszcz cały czas mnie zalewały. A wodę miałem już wszędzie, w uszach, w nosie i buzi, jednak 



ciągle wiosłowałem przed siebie. Raz po raz słyszałem grzmot błyskawic. Walczenie z falami z każdą 

chwilą stawało się coraz trudniejsze, a ja z każdym ich uderzeniem czułem się coraz słabiej . Aż 

w końcu jedna z fal uderzyła na tyle mocno w moją ostatnią deskę ratunku, że ta wywróciła się o sto 

osiemdziesiąt stopni, a ja zanurzyłem się cały w wodzie. Próbowałem wypłynąć na powierzchnię, 

jednak brakowało mi sił. Widziałem mój ponton, był na wyciągnięcie ręki, ale moje powieki zaczęły 

się zamykać, czułem się jakbym miał zaraz zasnąć ,więc ostatnie,  co zrobiłem, to rozluźniłem się 

i zasnąłem…. 

Naraz poczułem, że promyki światła łaskoczą moje powieki. Wszystko mnie bolało, czułem się 

jakbym był pół żywy. Nieśmiało uchyliłem moje prawe oko i zobaczyłem potężne drzewo, a za nim 

ogromne słońce. Leżałem na czymś miękkim jakby liściach albo miałem takie wrażenie. Zacząłem 

się podnosić przy okazji strumykiem wypluwając wodę. Ledwo widziałem, jednak z każdą sekundą 

odzyskiwałem coraz więcej widoczności. Powoli zacząłem oglądać się dookoła, by zobaczyć, gdzie 

się znajduję. Byłem na małej polance, otoczonej wielkimi drzewami. Zastanawiało mnie, jakim 

cudem znalazłem się tutaj i jakim cudem jestem w ogóle żywy, gdy nagle dosłyszałem lekkie 

warczenie, a gdy się obejrzałem, zobaczyłem dwa małe tygrysy. 

 Oczy miały niebieskie a nosy różowe, patrzyły się na mnie groźnie, jednocześnie wołając 

o pomoc. I w tym momencie wszystko stało się jasne. Zapewne tygrys znalazł mnie na brzegu i uznał 

za martwego, więc przetransportował mnie do ich legowiska. Czułem, jak adrenalina wpływa mi do 

krwi, więc szybko wstałem i zacząłem biec, ile miałem sił w nogach w przeciwną stronę. Słyszałem 

jak małe tygryski zaczynają miauczeć coraz głośniej, a zaraz po tym rozdarł się echem wrzask 

ogromnego tygrysa. Przez co opanował mnie całkowicie strach. Potykałem się o każdy najmniejszy 

kamyk i gałązkę i za każdym razem było coraz trudniej wstać. Słyszałem ryk z każdej strony nie 

miałem pojęcia gdzie biec. Przedzierałem się przez gęste liście. Różne krzaki przedarły moją skórę 

w wielu miejscach. W końcu znalazłem się na małej polance musiałem się zatrzymać, czułem się jak 

bym miał zaraz dostać zawału. Usłyszałem dwa ryki, jednak były one dziwnie głośnie, więc powoli 

obróciłem głowę i moim oczom ukazały się dwa ogromne tygrysy o czerwonych oczach , robiące 

krok po kroku w moją stronę, ja robiłem to samo tylko, że w przeciwną stronę, utrzymując z nimi 

cały czas kontakt wzrokowy. Nie miałem żadnego planu by im uciec, liczyłem na cud. Robiąc 

powolny krok w tył, nie poczułem ziemi. Zrobiłem szybki obrót głową i zobaczyłem, że znajdywałem 

się nad urwiskiem, serce stanęło mi w miejscu. Milion myśli zaczęło biegać mi po głowie. „Czy to 

już koniec?”, „Naprawdę zostanę zjedzony przez tygrysy?”, to były jedne z nich jednak przez chwilę 

przestałem myśleć i wziąłem głęboki wdech i wydech, obróciłem się w stronę urwiska, gdy nagle 

zobaczyłem jeziorko na samym dole. Wiedziałem, że tygrysy już na mnie szarżują więc zamknąłem 

oczy i zrobiłem krok do przodu. 

Czułem jak spadam i szczerze mówiąc, to było najlepsze uczucie jakiego kiedykolwiek 

doświadczyłem, czułem się świetnie, jednak chwilę po tym nastąpiło najgorsze - uczucie trafiłem do 

jeziora, jednak ono wcale nie załagodziło bólu, wręcz przeciwnie, ból był tak ogromny, że przestałem 

czuć własne nogi. Pierwsze co pomyślałem, że muszę doczołgać się do plaży, to była najgorsza chwila, 

gdy czołgałem się po ziemi do plaży z połamanymi obiema nogami. Wybrzeże było dosłownie 

dziesięć metrów ode mnie. Czułem jak opadam z sił, a nogi bolały tylko bardziej. Byłem już na plaży, 

słyszałem leciutki szum fal, oraz przylatujące mewy, wiedziałem, że zrobiłem już wszystko co 

mogłem, więc zasnąłem z wielką nadzieją w sercu, że ktoś uratuje mnie z tej przeklętej wyspy…. 

Czułem jak światło razi mnie w oczy, gdy je otworzyłem przez chwilę nic nie widziałem. Po chwili 

gdy już odzyskałem wzrok zobaczyłem, że jestem w łóżku, a obok mnie sam  Jacek oraz inni moi 

przyjaciele, z którymi zawsze chodziłem na ryby. Nie wiedziałem nawet jak im podziękować za to, 

że - jak się domyślam - znaleźli mnie na plaży, jednak oni tylko się uśmiechnęli i Jacek powiedział 

nie ma za co. Jak się później dowiedziałem, to Jacek zauważył, że nie wróciłem na wieczór, więc 

powiedział to służbom i zaczęli mnie szukać po całym oceanie i miałem mnóstwo szczęścia, że mnie 

znaleźli. Niestety, nie wszystko zakończyło się dobrze, ponieważ moje nogi do niczego się nie 

nadawały, więc w zamian za nie mam protezy, jednak to nie jest takie złe w porównaniu z tym co 

zrobiłyby ze mną tygrysy. Navis oddałem Samowi, bo jak się okazało ją też znaleźli i to ona 



„podpowiedziała” im , gdzie mnie szukać. A dzięki tej wyprawie obiecałem sobie że już nigdy nie 

wyjadę na ocean. 
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