kratko poročilo s po, - LOG 1 LLLastovo ))
19.9.2016, ponedeljek, Lastovo
Trenutno se javljam iz Lastova, kamor nas je prignalo slabo vreme in nepredvideno
puščanje barke. V posadki je trenutno Jana Prepeluh (hJps://www.facebook.com/
jana.prepeluh?fref=nf), umetnica, zaljubljena v morje in veter, tako da imava veliko
skupnega in enostavno sproščeno sodelovanje pri jadranju, kuhanju, črpanju morja…
Iz Strega Grada - Hvar - sva odjadrala šele četrtek, kar 3 dni je trajalo, da sem popravil
pumpe in uredil barko za na pot. Šla sva do Visa, ker je pihal jugo (celo JZ). Naslednje
jutro sva se odjadrala pro, Italiji, mestu Vieste… a po treh urah sem ugotovil da barka
“pušča” in da se je nabralo več kot 10 litrov morja. In sledilo je črpanje in ugotavljanje
kje pušča... jugo je naraščal, zato sem se odločil, da spremeniva smer in greva na
Lastovo... tudi to je trajalo do teme, ker je veter vztrajno naraščal.. .in z drugo
krajšavo in občasnim črpanjem sva pristala na pomolu z elektriko in vodo. Naslednji
dan sem ugotovil od kje in kako in zakaj je začela barka pušča,! To je bilo res
presenečenje… od kar je bila barka obnovljena je bila suha. Morje je začelo vdirat
pod letvicami za sidro, kjer s,kov med deskami na trip pri obnovi nisei popravljal…
zdaj je vse to v redu.

Naslednji dan je jugo vztrajal, jaz pa tudi; privoščil sem si še 13 malih popravil na
barki. Ponoči se je zgodila huda nevihta z močnim jugom, pomol pa zelo neugoden za
jugo, tako da sem imel kar nekaj dela, da sem s pomočjo Giacarla, Cris,ne in dveh
mornarjov na pomolu, barko varno privezal...
Danes, v ponedeljek, so se nevihte nadaljevale… Jutri, torek, bo pa veter res obrnil in
odpeljal preko…
Dva-trije dnevi so tu minimi kot tren.
Z Jano imava izredne sosede, GianCarla in Cris,no, ki sta zgodba zase **
Bližnje srečanje sta bila tudi dva prijatelja, Boris iz Sarajeva in Tonči iz Splita ki že 20
let …***
Kako bi, krater in jedrnat, bom vadil v naslednjih obves,lih... pa upam da bo tudi
manj napak.

Jutri bomo pluli skupaj dve barki; kar skupaj do Vieste.
** GianCarlo, ﬁzik ki dela trenutno tudi v CERNU | Accelera,ng science. Med YU
vojno je bil cel čas samoinicia,vno angažiran v Sarajevu… dolga izredno zanimiva
zgodba. Cris,na, antropologinja in ljubiteljica MED zgodovine, levičarka iz Rima, ki je
delala v parlementu za zelene. Za sabo imata zelo zanimivo življenje... oba sta
“obsedena” z Mediteranom in zdaj plujeta pro, Siciliji…
>>>>
Boris iz Sarajeva in Tonči iz Splita *** delata na TV projek,h, predvsem pa plujeta po
otokih, ljubita ta konec sveta, ki, kot trdita, je poln zanimivih ljudi in življenja. Sta
specialista za travarico, pripravila pa sta nama tudi odlično marendo... o vsakemu
posebej bi se dalo napisat dve strani.

Srčen pozdrav, bojan

