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Prolog
Był początek marca, jeszcze w  mia-

rę zimowy klimat, jeśli o zimach w Polsce 
w ogóle można mówić. Pomyślałem sobie, 
żeby tym razem dla odmiany nie zosta-
wiać planowania wakacji na ostatnią chwi-
lę, chociaż w moim przypadku planowanie 
czegokolwiek na kilka tygodni naprzód nie 
ma zbyt wielkiego sensu. Tak to bywa, gdy 
się jest jedynym pracownikiem własnej fir-
my. Czasami w  ostatniej chwili wyskakuje 
milionowe zlecenie od stałego klienta, któ-
rego nie można olać, bo klient może prze-
stać być stały.

Żona chyba była podobnego zdania, 
bo  najpierw popukała się w  głowę, ale 
w  końcu zgodziła „rozejrzeć wirtualnie” 
tu i  ówdzie. Najpierw wymyśliliśmy sobie 
Gdańsk, bo nigdy tam nie byliśmy a podob-
no ładnie i w ogóle. I wszyscy tam jeżdżą, 
przynajmniej tak to wynika ze zdjęć na Fa-
cebooku i Instagramie.

Każde z  nas na  własną rękę poszukało 
noclegów i atrakcje, które potem skonfron-
towaliśmy, żeby wybrać jakąś część wspól-
ną (w podobny sposób wybieraliśmy kiedyś 
imię dla córki i dopiero za  trzecim podej-
ściem nam się udało). Szybko jednak oka-
zało się, że wakacje nad polskim morzem 
nie będą tanie i  za  niewiele większą kwo-
tę możemy zaliczyć jakąś zagranicę. Dużo 
później okazało się, jak bardzo się mylili-
śmy, ale co tam. Raz się żyje, potem się tyl-
ko straszy.

Jako że Grecja była nam znana tylko 
z relacji znajomych, książek i telewizji (gdy 

jeszcze mieliśmy telepudło), nie mieliśmy 
żadnego punktu zaczepienia jeśli chodzi 
o  jakąś konkretną miejscówkę. A  możli-
wości sporo. W  końcu kuzynka doradziła 
nam Zakynthos, bo sama była i wróciła za-
dowolona. No i dobra, dla nas miejsce jak 
każde inne, chociaż przyznam, że o wyspie 
nigdy wcześniej nie słyszałem. Ale z drugiej 
strony na palcach rąk spokojnie wymienił-
bym wyspy i miasta, których nazwy znałem 
i jeszcze by mi na piwo zostało.

Skoro wybór się dokonał, czas na organi-
zację konkretnego miejsca i transportu. Tutaj 
już sami, wspomagając się internetem, wy-
braliśmy Vasilikos, bo to podobno miejsco-
wość mała i spokojna. Idealna dla rodzinnych 
wakacji, gdzie możesz wypocząć zamiast im-
prezować od rana do wieczora. Parafrazując 
Duńczyka z  Va Banku: „Z  wiekiem spada 
zapotrzebowanie na rozrywki, a rośnie popyt 
na  święty spokój”. Co  nie znaczy, że z  tych 
ostatnich mieliśmy całkiem zrezygnować. 
W  końcu wakacje to  nie tylko grillowanie 
brzucha i chlapanie się w morzu.

Niemal na  samym końcu Vasilikos (pa-
trząc od  centrum wyspy i  lotniska) zna-
leźliśmy całkiem fajną kwaterę o  nazwie 
Mouria. 10 minut od jednej plaży, pół go-
dziny od drugiej, jeden sklep i dużo słońca. 
Wyglądało nieźle, przynajmniej w  opisie 
i na zdjęciach, ale i tak zawsze są to strzały 
w  ciemno, bo  przecież reklamuje negaty-
wów tylko same pozytywy. Ale co tam, zo-
baczymy na miejscu. Strzeliłem w ciemno 
i zarezerwowałem.

Potem przyszedł czas na samolot. Wcze-
śniej obserwowałem sobie kilka fajnych lo-
tów, ale nie chciałem bukować nic konkret-
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nego, dopóki nie będę miał noclegu. I to był 
błąd. Nagle okazało się, że w ciągu weeken-
du lot podrożał o ponad 100%. No ale nie 
panikujmy. Podobno systemy rezerwacyjne 
są tak powalone, że sprawdzają zaintereso-
wanie lotem na podstawie IP, różne ceny są 
w różne dni tygodnia i takie tam... Odcze-
kaliśmy kilka dni, Dominika sprawdzała 
z pracy, ale było coraz gorzej. Na usta cisnę-
ły mi się takie słowa, których tu nie napiszę.

Jednak panikujmy!
W końcu Dominika znalazła jeden czar-

ter we w miarę sensownej cenie, który za-
klepaliśmy od ręki, żeby znowu nie obudzić 
się z ręką w nocniku. Lubię adrenalinę, ale 
jednak trochę innego rodzaju. A  ta przez 
kilka dni jeszcze miała mnie wypełniać. 
Spokojnie odstawiłem na  tydzień kawę, 
w której ostatnimi czasy zasmakowałem.

Najpierw okazało się, że loty nie zga-
dzają się z  naszą rezerwacją w  Mourii (są 
przesunięte o jeden dzień naprzód). Szybko 
wysłałem do właścicielki zapytanie, czy jest 
możliwość przesunięcia, bo z doświadcze-
nia wiem, że dobre miejsca szybko znajdują 
chętnych i  mogłoby się okazać, że zapła-
cimy za  dzień, gdy nas jeszcze nie będzie 
a ostatni i tak spędzimy pod chmurką. Dla 
mnie to żaden problem, bo Grecja jest cie-
pła (podobno), ale dziewczyny to  dziew-
czyny. Jedna jest bardzo wygodna a druga 
ma cztery lata.

Zaraz potem okazało się, że coś nam się 
porąbało i przesunięta jest tylko data powro-
tu, więc nie trzeba przesuwać całości tylko 
przedłużyć o  jeden nocleg. Ale tak to  jest, 
jak człowiek panikuje i  szybciej działa niż 
myśli. Jako, że odpowiedź nie nadchodziła, 

szybko zarezerwowaliśmy jedną noc w in-
nym miejscu. Po co kusić los?

Dzień później dostałem wiadomość 
z Mourii, że nie ma problemu z przesunię-
ciem rezerwacji i właścicielka już to zrobiła. 
Cholera! Adrenalina znowu skoczyła, tym 
bardziej, że sądziłem, że zadałem tylko py-
tanie, jeszcze bez konkretnej prośby o zmia-
nę. Bo teraz dla odmiany nie mamy pierw-
szego noclegu a ostatni w dwóch miejscach.

Szybki e-mail z przeprosinami za zawra-
canie dupy na szczęście załatwił sprawę.

W  końcu mieliśmy wszytko dopięte: lot, 
noclegi w jednym miejscu i ostatni w innym. 
Pora na jakieś delikatne atrakcje, bo przecież 
nie będziemy cały tydzień siedzieć na plaży. 
To znaczy jak nie miałbym nic przeciwko, ale 
żona nie umie pływać i chciałaby coś tam zo-
baczyć. Wygrzebała więc w internecie fajną 
firmę Zante Magic Tours, która organizuje 
wycieczki dla Polaków. Z trudem powstrzy-
małem jej zapędy wydawania mojej kasy, 
bo wzięłaby wszystkie. A ja jednak chciałem 
trochę popływać w morzu. Ostatecznie sta-
nęło na dwóch wyjazdach.

Pozostało już tylko odliczać miesiące, ty-
godnie, dni i godziny...
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Dzień 0
Budzik w komórce wyrwał mnie z lekkiego snu o czwar-

tej rano. Zawsze przed jakimś ważnym dniem śpię lekko 
i w dodatku śnią mi się jakieś głupoty. Najczęściej są to wy-
cieczki szkolne (jakaś podświadoma trauma?), na które się 
spóźniam, bo autobus jedzie w całkiem inną część miasta. Są 
takie filmy, gdzie bohater musi gdzieś dojechać, ale na każ-
dym kroku ma kolejne przeszkody i w efekcie jest dalej niż 
bliżej. Nie cierpię ich, nawet jeśli to są komedie.

Na  szczęście tym razem nie śniło mi się nic szczegól-
nego, co byłoby warte zapamiętania dłużej niż pięć minut 
po przebudzeniu a tym bardziej, co mogłoby mi zepsuć ten 
piękny, lipcowy przedświt, kiedy jest jeszcze szaro, ale dosyć 
szybko robi się coraz jaśniej. Błękitne i bezchmurne niebo 
zapowiadało fantastyczny dzień.

Była więc czwarta rano. Wyciągnąłem rękę, żeby złapać 
za cycka, ale cycka nie było. Otworzyłem oczy. Faktycznie, 
cycka z resztą ciała małżonki nie było, ale z szumu pryszni-
ca dochodzącego z łazienki wywnioskowałem, że nie ode-
szła zbyt daleko. Swoją drogą nigdy nie rozumiałem tego 
podwójnego marnowania wody, jakby nie można się było 
porządnie wykąpać wieczorem.

Ulka też wyjątkowo wstała bez problemu i nawet nie wal-
czyła przy śniadaniu. Chyba też była nakręcona wyjazdem. 
Dała się uczesać, ubrała sama i już godzinę później byliśmy 
w pociągu do stolicy łapiąc po drodze jeszcze trochę snu.

W Warszawie byliśmy około ósmej. Do odlotu było jesz-
cze sporo czasu, bo przewoźnik zrobił nam niefajną niespo-
dziankę. Początkowo lot miał być z samego rana i w Gre-
cji mielibyśmy cały dzień na plażowanie. Ale dwa tygodnie 
temu dostałem informację o przeniesieniu lotu na godziny 
popołudniowe, przez co  zostawał nam już tylko wieczór, 
a wiadomo, że zanim się rozpakujemy i odpoczniemy, to bę-
dzie już za późno, żeby gdziekolwiek iść.

W Złotych Tarasach spędziliśmy sporą część czasu kon-
sumując nieco porządniejsze śniadanie niż kanapki w po-
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ciągu. W sumie fajnie się tu siedzi rano, gdy nie ma jeszcze 
tłoku i galeria nie wygląd jak galeria.

Na lotnisko wybraliśmy się dużo wcześniej niż było trze-
ba. Nie warto ryzykować eksperymentów, gdy się nie zna 
miasta i połączeń. Dlatego do odprawy jeszcze się z godzin-
kę pokręciliśmy (tym razem już w tłumie i gwarze) a po od-
prawie... okazało się, że lot przesunięto jeszcze o godzinę.

W  międzyczasie piękne słońce ustąpiło miejsca pięknej 
burzy, wiec z młodą oglądaliśmy sobie pioruny i liczyliśmy 
czas od błysku do grzmotu. W sumie średnia atrakcja, ale 
lepsze to niż pozwolić jej wejść do sklepu z zabawkami.

W końcu jednak wpuszczono nas do samolotu. Miałem 
nadzieję na przejście rękawem, ale podstawiono tylko dwa 
autobusy. Zanim z nich wysiedliśmy, mogliśmy popatrzeć, 
jak mokną nasze bagaże podczas załadunku.

Po  kolejnym półgodzinnym opóźnieniu mogliśmy 
w końcu lecieć. Kapitan wyjaśnił, że to było wiadome od sa-
mego początku, bo  lotnisko na  Zakynthos jest małe i  ma 
ograniczoną przepustowość i lepiej, żebyśmy poczekali tutaj 
zamiast krążyć nad wyspą. W takim razie ja tu czegoś nie 
rozumiem. Skoro od  samego początku było wiadomo, że 
wcześniej nie wylądujemy, to nie można było od razu podać 
ostatecznej godziny odlotu zamiast tyle razy przekładać? No 
ale już po samym systemie sprzedaży biletów powinienem 
się zorientować, że branża lotnicza rządzi się swoimi, po-
kręconymi prawami i nie powinno się nawet próbować ich 
zrozumieć. Już chyba łatwiej byłoby z kobietami... czy nie?

Sam lot przebiegł spokojnie i byłem nawet podekscyto-
wany, chociaż jeszcze kilkanaście lat temu nie wsiadłbym 
do samoloty. Kapitan obiecywał turbulencje, ale nic takiego 
nie było i młoda szybko zasnęła. Trochę nie fair, bo najpierw 
wywalczyła sobie miejsce przy oknie, żeby patrzeć na chmu-
ry a potem tak to olała. Niestety Dominika nie pozwoliła mi 
zamienić się z nią miejscami.

Inni pasażerowie skorzystali tradycyjnie z możliwości za-
kupów i zaopatrzyli się, jakby lecieli gdzieś w dzikie ostę-
py, gdzie nie ma ani zegarków ani perfum ani alkoholu. 
I to w cenie porównywalnej lub wyższej niż w normalnych 
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sklepach. Tego jeszcze bardziej nie zrozumiem, ale kto bo-
gatemu zabroni?

Po dwóch godzinach lotu byliśmy już nad wyspą. Zakyn-
thos powitało nas ogromnym pożarem, ciemny dym za-
słaniał większy jej obszar i  spory kawałek morza. Z  góry 
wyglądał jak niskie burzowe chmury. Kolejne pół godziny 
spędziliśmy więc w powietrzu zanim pozwolono nam wylą-
dować, bo przestrzeń powietrzną zajmowały służby pożar-
nicze. Jak się później dowiedziałem, tego lata pożary są bar-
dzo częste i dosyć spore. Większość spowodowana niestety 
beztroską albo wręcz głupotą turystów, bo  przecież puste 
butelki są zbyt ciężkie, żeby donieść je do śmietnika.

Polacy, jak to Polacy, grymasili, jęczeli i narzekali na pi-
lota i linie lotnicze, jakby to była ich wina. Cóż, wygląda, że 
stereotypy o Polakach za granicą z kosmosu się nie biorą.

Pierwszy krok na greckiej ziemi odbył się pod pięknym 
bezchmurnym niebem i  w  zapierającym dech w  piersiach 
gorącym powietrzu. I to dosłownie. Wiedziałem, że będzie 
gorąco, ale nie spodziewałem się, że aż tak. A za chwilę mia-
ło być jeszcze gorzej. Autobus przewożący nas do hali przy-
lotów nie miał klimatyzacji. Zanim zapełnił się pasażerami, 
ci w  środku byli już na  granicy omdlenia. Zastanawiałem 
się, czy Ulka wytrzyma, ale dzielnie dawała radę.

Lotnisko budziło mieszane uczucia. Faktycznie jest ma-
lutkie, zarośnięte dookoła krzaczorami a budynki (przynaj-
mniej od strony pasa startowego) wyglądały jak przerobione 
stodoły. Poczułem się trochę jak w dowcipach o Wąchoc-
ku. Ciekawe, czy tu też zwijają asfalt na noc. Na szczęście 
w  środku było lepiej, chociaż trudno oczekiwać poziomu 
lotnisk stołecznych. Przynajmniej klima działała, co przy-
wróciło nas do świata bardziej żywych. 

Przy taśmie do  odbioru bagaży odbywały się klasyczne 
żarciki na najniższym z możliwych poziomie. Zastanawiam 
się, czy wszyscy ludzie na świecie odreagowują w ten sposób 
lęk przed lataniem, czy to  tylko nasza polska specjalność. 
Zastanawiałem się, czy ktoś odważy się łyknąć zakupione-
go w samolocie Jacka Danielsa, ale nawet jeśli tak, to odby-
wało się bardzo dyskretnie. Może w toalecie? Bo o niektó-
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rych współpasażerach można było powiedzieć wszystko, ale 
na pewno nie to, że są trzeźwi.

Na mapach Google wszytko wydaje się bardziej kompak-
towe, ale przejazd taksówką z  lotniska do  Vasilikos trwał 
prawie godzinę (na szczęście z włączoną klimą). Te słynne 
kręte drogi są naprawdę mocno zakręcone, o czym młoda 
dogłębnie miała się przekonać kilka dni później.

Było trochę problemów ze znalezieniem właściwej ulicy 
(pomogła wydrukowana mapka), potem z konkretnym ad-
resem. Mouria znajduje się na samym końcu długiej i w su-
mie niezbyt krętej, jak na Zakynthos, uliczki. Znaleźliśmy ją 
głównie dzięki temu, że pobliski sklep nazywał się tak samo 
i prowadziła go ta sama osoba - Miss Fani. W dodatku chyba 
nas oczekiwała, bo jak tylko wysiedliśmy z taksówki od razu 
nas powitała. Wygląda na to, że ruch tam jest tak rzadki, że 
gdy się pojawiają nowi ludzie, to nie trudno się domyśleć 
kto i do kogo.

Budynek pensjonatu (nie wiem, czy to  dobra nazwa, 
bo hotel to nie było, ot kilka pokojów do wynajęcia) miał 
dwa piętra, jak większość w okolicy. Podwórko było suche 
i twarde, jak większość ziemi w okolicy. Ale nic dziwnego, 
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skoro w ciągu roku jest ponad 300 słonecznych dni. Gdzie-
niegdzie wystawały kępki pożółkłej trawy w najbardziej za-
cienionych miejscach. Doskonale za to radziły sobie rośliny, 
które u nas ledwo wystają poza doniczki. Tutaj były prze-
ogromne. Całości dopełniały drzewa oliwne i wielki grill.

Niedaleko znajdował się mały, lokalny sklep spożywczy, 
również prowadzony przez właścicielkę, przystanek autobuso-
wy i dwie tawerny. Fajnie, będzie blisko na obiad w razie czego.

Miss Fani zaprowadziła nas do apartamentu, który miał 
się stać naszym domem na najbliższy tydzień. Luksusem nie 
powalał, ale chyba za dużo się naoglądałem zdjęć z Grecji 
i przyjąłem, że standard jest zupełnie inny. W sumie ja też 
nie zrobiłem swoich, więc ktoś kolejny planując wakacje też 
będzie bazował wyłącznie na kurortowych z wyższej półki.

Nie mogę jednak powiedzieć, że było źle. Mieliśmy dla 
siebie cały parter - salonik, dwie sypialnie (niestety dziew-
czyny zajęły małżeńskie łóżko, mi pozostał zwykły składak 
z  Ikei w  drugim pokoju), kuchnia, łazienka i  spore patio. 
Widok był tylko na uklepaną i wysuszoną ziemię i wysoki 
żywopłot. Nie planowaliśmy jednak spędzać tu więcej czasu 
niż to konieczne, chociaż może któregoś wieczora skusimy 
się na grilla...

Kiedy chwilę odsapnęliśmy po  podróży, zaczęły coraz 
intensywniej docierać do  nasz dźwięki otoczenia. Zwłasz-
cza jeden, cykliczny i bardzo głośny. Koniki polne czy inne 
świerszcze? Chyba nie...

- To ptaki - stwierdziła Dominika ze znawstwem.
Ale nie. Ptaki poświergolą trochę i przestają dając miejsce 

do  popisu innym. A  ten dźwięk dochodził nieprzerwanie 
zewsząd i czasami synchronizował się z innymi na kilka se-
kund. Żadne ptaki tak długo by nie wytrzymały. No i ptaki 
nie... cykają!

Nagle mnie olśniło. To przecież cykady! Że też wcześniej 
na to nie wpadliśmy. Tyle się o nich czyta, ale trzeba same-
mu usłyszeć, żeby zrozumieć. Pytanie, jak długo to wytrzy-
mamy i kiedy zaczniemy od tego świrować...

Rozpakowaliśmy się i poszliśmy do sklepu upolować coś 
na kolację, śniadanie i do picia (to akurat dla mnie, bo Do-
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minika jest abstynentką a  Ula ma dopiero 5 lat). Młoda 
od razu dostała od Miss Fanni prezent - wiatraczek na bate-
rie z Hello Kitty. Trochę to dziwne, ale może w Grecji są ta-
kie zwyczaje, kto wie? Nie było nawet mowy o nieprzyjęciu 
prezentu. O zapłacie razem z zakupami również.

- She’s so sweet, little girl and I give a gift only for her - ja-
koś tak stwierdziła Miss Fanni. No cóż, 
trudno z  tym dyskutować, bardzo czę-
sto słyszę, że młoda jest śliczna, słodka 
i  w  ogóle, ale nikt z  tego powodu nie 
daje jej prezentów. Poza tym to  trochę 
nie wychowawcze, bo  się przyzwyczai 
i co będzie za kilka lat?

W każdym razie dziecię moje było za-
chwycone, Miss Fanni również i  temat 
był zamknięty.

Potem uskuteczniliśmy sobie wie-
czorny spacerek na  najbliższą plażę - 
Porto Roma. Muszę przyznać, że mina 
mi trochę zrzedła. Wiedziałem o kamie-
nistych plażach w Grecji i spodziewałem 
się, że Karaibów nie mam co oczekiwać, 
ale to tutaj było... słabe. Sama plaża mia-
ła może dwa metry szerokości, potem 
od  razu morze pełne wodorostów. Na-
wet moczenie nóg nie należało do przy-
jemnych. Młodej też zdecydowanie się nie podobało.

Przeszliśmy się kawałek w jedną i w drugą stronę i wróci-
liśmy do domu. Dziewczyny były zbyt zmęczone, żeby razem 
ze mną chłonąć nowe wrażenia i śródziemnomorski klimat, 
więc zaraz po kolacji poszły spać a  ja sięgnąłem po książ-
kę w komórce i uroczyście spożyłem moje pierwsze grec-
kie piwo o nazwie Mythos. Miało ciekawy posmak, ale piwa 
koncernowe to zdecydowanie nie mój klimat. Od dwóch lat 
jestem fanem wyłącznie piw rzemieślniczych, ale jeśli są ta-
kie w Grecji to na pewno nie w małym, lokalnym sklepiku. 
Raczej mogłem zapomnieć, że w Vasilikos znajdę cokolwiek 
innego niż najpopularniejsze koncerniaki. Może na jakiejś 

Zakynthos jest w miarę kameralną 
wyspą z fantastycznymi widokami. 
Jest tu tylko jedno miasto (o takiej 
samej nazwie jak wyspa) i kilka 
dużych kurortowych miejscowości, 
które tętnią życiem przez całą dobę, 
ale bez problemu znajdziecie wiele 
małych, spokojnych wiosek. 
Wybrana przez nas Vasilikos 
znajduje się na południu wyspy i jest 
to faktycznie totalne zadupie, ale 
w pozytywnym tego słowa znaczeniu. 
Cisza, spokój, pełen chillout. 
Naprawdę magiczne miejsce.
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wycieczce...
WIFI nie bardzo chciało współpracować a internet w ko-

mórce wymagałby dodatkowego roamingu (ten standardo-
wy był tylko na  zwykłe rozmowy). Z  lekkim niepokojem 
odpuściłem sobie codzienne sprawdzanie e-maili, Facebo-
oka i innych społecznościowych pożeraczy czasu. Mogłem 
w pełni oddać się leniuchowaniu i odpoczynkowi. Ale czy 
wytrzymam tak długo? Od prawie 10 lat nie miałem prze-
rwy od  internetu dłuższej niż dwa dni. Zawsze gdzieś ja-
kiś zasięg był. Czy jestem już nałogowcem z  syndromem 
FOMO czy jeszcze nie? Oby nie...

Trochę się obawiałem wczasowiczów, ale chyba Vasili-
kos, podobnie jak my, wybierają ci, którzy chcą wypocząć. 
Po  zmroku wszystkie cykady niemal jednocześnie poszły 
spać ustępując miejsca świerszczom, które dosyć szybko 
ukoiły mnie do  snu. Możliwe, że pomógł im dzień pełen 
wrażeń i piwo.
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Dzień 1
Pierwszą noc w nowym miejscu zazwyczaj śpi się bardzo 

czujnie. To  podobno taka pozostałość z  czasów prehisto-
rycznych. Ciało instynktownie dba o to, żeby nie zagroziło 
nam żadne niebezpieczeństwo. To  ciekawe, że mimo tylu 
lat, wciąż nasze organizmy podlegają wielu takim sprawom, 
które od wieków nie mają już znaczenia.

Ale o  czwartej nad ranem to  chyba nie czujność mnie 
obudziła tylko gorąco. Wyłączałem klimatyzację na  noc 
i to był błąd, który musiałem szybko naprawić. Ale zamiast 
uruchamiać urządzenie, po prostu otworzyłem drzwi na pa-
tio. Cykady i  świerszcze spały w najlepsze. Za  to obudziły 
się koguty, które towarzyszyły mi do samego świtu. Chyba. 
Wkrótce znowu zasnąłem w najlepsze.

Właściwy poranek zaczął się dla nas koło 
ósmej. Koguty powoli sobie odpuszczały, do gło-
su zaczęły ponownie dochodzić cykady. Kolejny 
piękny, bezchmurny dzień. Z pewnością będzie 
też niezwykle gorący.

Plan był taki, żeby po śniadaniu zaliczyć słyn-
ną plażę żółwi - Gerakas. Znaliśmy mniej więcej 
położenie i drogę. Mapa nie była potrzebna. Py-
tanie tylko, jak to jest daleko na piechotę?

Okazało się, że w pół godziny spokojnie moż-
na dojść. Rano jest dosyć znośnie, słowo „chłodno” byłoby 
tutaj wielkim nadużyciem. Po drodze widzieliśmy tylko jed-
nego psa, osła i kilka kóz ukrytych głęboko w cieniu. Nawet 
nie podniosły na nas wzroku.

Gerakas bardzo upodobały sobie żółwie. W dzień niestety 
ich nie zobaczycie, bo ona ląd wychodzą w nocy, żeby złożyć 
jaja. Wtedy jednak na plażę jest zakaz wstępu. O ich bytności 
świadczą specjalne drewniane zagrody stojące w miejscach, 
gdzie złożyły jaja i tablice informacyjne o ilości tych zagród. 
O świeżych jajach na kolację też zapomnijcie, są dobrze pil-
nowane. Same zwierzaki możecie zobaczyć na jednej z licz-
nych wycieczek organizowane w  inne żółwiowe miejsca. 

Cykady dają czadu cały 
dzień, o zmroku ustępują 
pola świerszczom, a nad 
ranem do głosu dochodzą 
koguty, które udzielają się 
do samego świtu. Potem 
koło się zamyka.
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Zante Magic Tours ma taką w swojej ofercie, ale my jej nie zaliczyliśmy, bo w swojej 
naiwności spodziewaliśmy się zastać je na Gerakas.

Na samą plażę schodzi się stromymi schodkami z wysokiego klifu. Zanim zeszli-
śmy, zauważyłem wąską ścieżkę odchodzącą na prawo. Znalazłem tam całkiem fajny 
taras widokowy, z którego miałem jak na dłoni, całą zatokę. Dziewczyny nie dały się 
namówić na podziwianie widoków, bo kilkanaście metrów to dla nich „za daleko”. 
Ścieżka prowadziła jeszcze gdzieś dalej (możliwe, że jest przejście do kolejnej zatoki), 
ale powstrzymały mnie „pozostałości toaletowe” delikatnie mówiąc. A mniej delikat-
nie to turyści robią sobie tutaj regularny sracz.

Na plażę dotarliśmy jako jedni z pierwszych, zajęliśmy więc najlepsze miejsce pod 
palmowym parasolem. Przez dłuższy czas byliśmy sami i zacząłem się zastanawiać, 
czy to nam odwala, że wstajemy skoro świt zamiast leniuchować, czy to inni nie umie-
ją się zorganizować i wolą smażyć po drodze (już godzinę później było masakrycz-
nie). Nawet jeśli mają do dyspozycji wypożyczone samochody, quady lub skutery.

Podobnie zresztą jest w górach (nie wiem czy tylko Polskich, bo innych jeszcze nie 
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widziałem). Na dalekie trasy powinno się wychodzić o świcie (znam nawet takich, 
którzy o świcie są już w połowie drogi). Ale większość „niedzielnych turystów” bu-
dzi się koło dziewiątek, leniwie drapie po jajkach, je śniadanie i dopiero zastanawia, 
gdzie iść. Rusza w południe i w połowie drogi dziwi się, że wszyscy już wracają. Obo-
wiązkowo kuboty, skarpetki i siatka z Biedronki.

Chwilę po zajęciu miejsca podszedł do nas przystojny, mocno opalony Grek (Do-
minika tak jęknęła w duchu, że prawie ją usłyszałem) z pytaniem, czy będziemy pół 
dnia czy cały dzień. Uiściliśmy opłatę za pół (co i tak jest długo i trzeba być szalonym, 
żeby wytrzymać na plaży cały dzień) i chwilę potem byliśmy już w morzu. To znaczy 
tylko ja i dziecię moje, bo żona to niekoniecznie. Może chciała sobie jeszcze trochę 
dyskretnie pozerkać na Greka?

Wstyd się przyznać, ale mimo mojego wieku nigdy nie byłem nad morzem. No, 
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może raz, gdy miałem dwa lata, ale to było dawno i  tylko 
Bałtyk, więc się nie liczy. Wiedziałem, że będzie fajniej niż 
w polskich jeziorach, ale nie sądziłem, że aż tak. Woda czy-
sta, lekko błękitna i przezroczysta dalej niż się dało dojść. 
Co prawda z Ulą nie zaszliśmy daleko, bo kategorycznie od-
mówiła pływania, chociaż w basenie śmiga jak szalona. Tu-
taj nie i koniec. A obiecałem jej, że jak będzie ładnie pływać 
w morzu, to na basenie będzie sama zjeżdżać rurą. Chyba 
sobie to zapamiętam...

Odeszliśmy dosyć daleko od brzegu uważając na jeżowce, 
którymi przed wyjazdem wszyscy nas straszyli, a  tu nagle 

woda zamiast coraz głębsza, zrobiła się płytsza. 
Usiedliśmy sobie. Dominika z brzegu coś krzy-
czała, że niby jest za głęboko i młoda się utopi 
czy coś takiego. Trudno było zrozumieć, bo była 
daleko a morze wokół tak fajnie szumiało...

Szukaliśmy muszelek i  straszyliśmy rybki. 
Młoda najchętniej zabrałaby wszystkie znale-
zione kamyczki, bo takie piękne (potwierdzam), 
ale w końcu dała sobie wmówić, że mogą ją za-
trzymać podczas kontroli celnej, bo  nie wol-
no wywozić kamyków z Grecji. Nie wiem, czy 

do końca uwierzyła, bo przemyciła sobie kilka najładniej-
szych. Dużo muszelek jest zagrzebanych pod piaskiem, któ-
ry tu jest bardzo gruboziarnisty... a może to nie piasek tylko 
bardzo drobne kamyczki?

Kilka kroków dalej woda zrobiła się chłodniejsza i głęb-
sza i  uznałem, że dla Uli już wystarczy. Nie wiedziałem, 
czego się można spodziewać po morzu, więc lepiej nie ry-
zykować. Wróciliśmy na brzeg, gdzie dziewczyny wspólnie 
zajęły się oglądaniem znalezionych „skarbów” i szukaniem 
kolejnych. A ja popłynąłem sobie najpierw na jeden koniec 
zatoki, potem na  drugi. Na  obu znajdowały się olbrzymie 
głazy, aż do samego brzegu. Tu już faktycznie mogły czaić 
się jeżowce.

Poczułem się trochę niepewnie. Z  jednej strony cisza, 
spokój i tylko szum fal. Z drugiej strony tak daleko od ludzi. 
Gdyby coś mi się stało, nikt by nawet nie zauważył... Tfu tfu. 

Szybko nauczyłem się nie 
oblizywać czoła i nosa - woda 
w morzu faktycznie jest 
bardzo słona. Przez cały pobyt 
na Zakynthos dostarczyłem 
organizmowi chyba roczne 
zapotrzebowanie na sól.
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Jakie to głupie myśli człowiekowi przychodzą, kiedy ciągle 
słyszy gderanie przewrażliwionej żony. Gdyby się słuchać 
jej wiecznych lęków, to w ogóle nie powinniśmy ruszać się 
z domu, bo wszędzie czai się niebezpieczeństwo.

Ale i  tak ruszyłem w drogę powrotną. W jednym miej-
scu spotkałem parę golasów. Spokojnie podpłynąłem bli-
żej udając, że nic nie widzę, ale w duchu już się cieszyłem, 
że te wakacje mogą być całkiem fajne. Ale nie, jednak nie. 
Oni po prostu nie mieli już nic do stracenia. Może wyjdę 
na mało tolerancyjnego buraka, ale uważam, że w pewnym 
wieku ludzie nie powinni się już publicznie rozbierać.

Spokojną żabką wróciłem do naszego parasola. Nie było 
to  łatwe, bo  fale zrobiły się ciut większe, a moja kondycja 
do  najlepszych nie należy. Kilka razy próbowałem stanąć 
na dnie i przeżyłem chwile grozy, kiedy okazało się widocz-
ność dna wcale nie oznacza, że jest ono łatwo osiągalne. 
Przestałem ufać oczom i po prostu zanurzałem powoli nogi, 
żeby sprawdzić czy największym paluchem dosięgnę i jeśli 
nie, to płynąłem dalej.

Głód nas trochę przycisnął, więc zebraliśmy się z plaży 
na jakiś obiad. Tawern na Zakynthos jest chyba więcej niż 
sklepów (nie liczyłem, szacuję tylko). Przy samej plaży są 
ze cztery albo nawet pięć. Wybraliśmy jednak Perfetto znaj-
dującą się w połowie drogi do domu. Tak po prostu, strzał 
dobry jak każdy inny. A częściowo też dlatego, że na myśl 
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Nigdy nie zrozumiem ludzi (nawet z najbliższej rodziny), które w upał (ponad 30 stopni 

w cieniu) są w stanie przełknąć coś gorącego. A jednak. Ula zażyczyła sobie jakieś maka-
roniki a  Dominika sałatkę z  kurczakiem. Ja postanowiłem w  każdym lokalu próbować 
sałaki greckiej (tutaj nazywana po prostu wiejską), bo podobno wszędzie jest inna. Oliwki 
z pestkami są fantastyczne, chociaż zielone jak dla mnie trochę zbyt cierpkie. Ale czarne 
(tutaj ciemnoszare, bo nie farbowane jak te w słoikach) po prostu dupę urywają. Do tego 
świeże, zimne wino prosto z  piwnicznej beczki i  mógłbym tu spędzić całe popołudnie 
i wieczór. Tylko pewnie, gdybym faktycznie został, to o własnych nogach do domy bym 
nie dotarł. Szkoda tylko, że nie miałem z kim podzielić się wrażeniami smakowymi.

o tym, że po fajnym obiedzie w chłodzie i cieniu trzeba bę-
dzie potem tyle zasuwać w słońcu, robiło mi się słabo. W su-
mie można było wybrać coś przy samym domu (na plażę już 
się tego dnia nie wybieraliśmy), ale na to już głód nie po-
zwolił. Perfetto zgodnie z nazwą położenie miała najlepsze.
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Wieczorem znowu wybraliśmy się na spacer na pobliską 
plażę Porto Roma. A mając teraz porównanie z Gerakas, wy-
padła jeszcze słabiej niż wczoraj. Słabo, bo tutaj byłoby tylko 
pięć minut drogi i można by spędzić w wodzie całe przedpo-
łudnie a po obiedzie nawet popołudnie. Tak wiem, kto wy-
brzydza, ten nie pływa. Ale jednak co Gerakas to Gerakas.

Na kolację były lody i odwiedziny gekonów, które posta-
nowiły spędzić noc na suficie patio. Nie wyganialiśmy ich, 
ale na wszelki wypadek zamknąłem drzwi i włączyłem kli-
matyzację, żeby znowu nie wstawać o czwartej rad ranem.
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Dzień 2
O szóstej gekony jeszcze były, ale powoli zbierały się do odejścia. Zanim się zna-

lazłem aparat i przymierzyłem do zrobienia im zdjęcia w porannym słońcu, poszły 
sobie szukać lepszego miejsca. Całkiem możliwe, że powędrowały na  dach, który 
przez cały dzień będzie im dostarczał odpowiednią dawkę ciepła.

Młoda trochę marudziła na  tak wczesną pobudkę, ale dzisiaj wybieraliśmy się 
zwiedzać Olimpię i okolice. Trzeba więc było się sprężyć i dotrzeć na miejsce spotka-
nia, bo przecież nikt nie będzie na nas czekał, zwłaszcza prom na Peloponez.

Godzinę później byliśmy już na  skrzyżowaniu przy tawernie i popiersiu Dioni-
zosa Sigouros - patrona Zakynthos. Zapowiadał się kolejny gorący dzień i już o tej 
porze spacer w słońcu był średnio przyjemny. Za to każdy kawałek cienia przynosił 
ulgę. W tym przyjemnym cieniu postaliśmy zaledwie kilka minut zanim zgarnął nas 
kierowca z Zante Magic Tours. Ze względu na to, że mieszkaliśmy najdalej, byliśmy 
pierwszymi pasażerami busika. Potem, w  drodze do  portu Zakynthos, zabraliśmy 
jeszcze parę osób.
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Zawsze mnie uczono, że wita się ten, kto 
dołącza do  jakiejś grupy osób. Nie wiem, 
czy to  taki fenomen wszystkich turystów 
czy cecha narodowa Polaków, ale nie przy-
wiała się żadna wchodząca do busika oso-
ba. Co więcej, nikt nie odpowiedział nawet 
na nasze „dzień dobry”. Zupełnie jakby nas 
tam nie było. Cóż, wakacje...

Pojechaliśmy do portu morskiego, gdzie 
spotkaliśmy się z resztą grupy wycieczko-
wej i  naszą przewodniczką - Basią. Do-
staliśmy od  niej naklejki identyfikacyjne 
na koszulkę, którą nakleiłem sobie od razu 
a już pół godziny później zgubiłem. W su-
mie to nawet nie byłem zaskoczony, bo za-
wsze coś zgubię, potknę się, potrącę czy 
połamię. Ale teraz będę się musiał bardziej 
pilnować żony, żeby jakoś potwierdzić 

swoją przynależność do grupy. O ile żona potwierdzi swoją 
przynależność do mnie.

Załadowaliśmy się na  prom (autokar również) i  poszli-
śmy z  młodą zwiedzać pokłady. Ula była zachwycona i  ja 
w sumie też, ale głupio było to okazywać, więc starałem się 
udawać, że dla mnie to normalka i że w ogóle pływam pro-
mami co tydzień. Ale zdjęć trochę napykałem.
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Port otaczała ogromna mgła połączona chyba z jakimś dymem (czyżby 
kolejny pożar?), która utrzymywała się prawie przez całą drogę do Kyllini. 
W sumie coś takiego widziałem tylko w kilku horrorach i nigdy nie za-
powiadała niczego dobrego. Zazwyczaj było to przejście do innego świata 
pełnego potworów. Widzieliście „The Mist” na podstawie książki Stephena 
Kinga? Ja wolałbym nie oglądać, bo  wyobraźnia teraz szalała, zwłaszcza 
gdy z mgły wyłaniały się kolejne statki-widmo.

Jak to dobrze, że fantazja to tylko fantazja i ma niewiele wspólnego z rze-
czywistością. Dzięki temu cało dotarliśmy do Kyllini na Peloponezie. Stamtąd 
już normalnie autokarem (ach ukochana klimatyzacja) dotarliśmy do Olim-
pii. Jest to sanktuarium poświęcone Zeusowi, a przed wiekami była najważ-
niejszym ośrodkiem religijnym i sportowym w Grecji.

Jechaliśmy ponad godzinę i  w  międzyczasie dowiedzieliśmy się wielu 
ciekawostek o greckich bogach, o których w szkole nikt słowem nie wspo-
mniał. Albo dlaczego w Grecji panował kult małego penisa (zobaczcie, że 
posągi nagich sportowców z tamtych czasów nie mają się czym pochwalić) 
i dlaczego podobizny Zeusa w ogóle go nie mają, chociaż ogier był z niego 
nieprzeciętny.

Jeśli chodzi o  samą Olimpię, to  nie bardzo wiedziałem, czego się do-
kładnie spodziewać, ale gdy Basia mówiła o  stanowiskach archeologicz-
nych to  raczej wyobrażałem sobie ogrodzone dziury w  ziemi, pracują-
cych naukowców, studentów na praktykach, skanery mierniki i takie tam. 
Zawsze chciałem zobaczyć, jak pracują archeolodzy, bo to, co widziałem 
w  filmach o  Indianie Jonesie wygląda naprawdę super, nie jakoś bardzo 
mi pasuje do rzeczywistości. Tymczasem były to po prostu zwykłe ruiny. 
Dużo kamieni, jeszcze więcej cykad i grupy wycieczkowe. Albo nie doszli-
śmy do właściwych wykopalisk albo archeolodzy o tej porze roku siedzą 
na Grenlandii.

Nie żebym narzekał, Olimpia zrobiła na mnie wielkie wrażenie, chociaż 
bardziej pod względem estetycznym niż historycznym. Niespecjalnie mnie 
kręcą dokonania ludzi sprzed wieków, chociaż biorąc pod uwagę, co zrobili 
nie mając takiej techniki jak dzisiaj, to naprawdę było coś. Ja za to chętnie 
rozłożyłbym się gdzieś w cieniu na leżaku z książką i zimnym winem. Faj-
nie byłoby odpłynąć do innego świata w takim otoczeniu. Akurat jestem 
na  etapie pochłaniania kolejnych pozycji Alistaira MacLeana. Kilka jest 
o Grecji, kilka o Grenlandii, na którą też chcę się wybrać przy najbliżej oka-
zji. Chyba dopiero za rok, bo na sierpniową wyprawę już się nie załapałem.
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Przed wejściem na Olimpię Basia mówiła, że tutaj gru-
py poruszają się od cienia do cienia. Kilka osób sobie tro-
chę na ten temat śmieszkowało, ale szybko okazało się, że 
to jedyny sensowny sposób poruszania się. Prawdę mówiąc 
słońce odbierało połowę przyjemności zwiedzania, kiedy 
zamiast podziwiać kunszt dawnych rzemieślników, rozglą-
daliśmy się za kolejnym drzewem, w cieniu którego słucha-
liśmy kolejnych ciekawostek o  sporcie, bogach i  życiu co-
dziennym starożytnych Greków.

W jednym z miejsc postojowych trochę za bardzo zbli-
żyłem się do gniazda szerszeni, ale szybko zostałem przez 
nie pouczony, że powinienem trzymać bezpieczny dystans. 
„A żądłem chcesz?” - zdawały się mówić. Nie chciałem, więc 
się odsunąłem.

Doszliśmy do stadionu lekkoatletycznego po drodze usta-
wiając się w kolejce do sfotografowania węża. Chyba nie był 
zadowolony ze swojej popularności, ale też nie bardzo miał 
gdzie uciec. Na  stadionie nie było żadnego cienia i  ledwo 
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trzymałem się na  nogach mimo bezustannego nawilżania 
organizmu wodą (o  schładzaniu nawet nie ma co  mówić, 
bo już dawno była ciepła) a Basia zaproponowała jeszcze za-
wody w bieganiu. No chyba sobie żartuje?

Ale nie żartowała i  zgłosiło się kil-
ka chętnych i  chyba szalonych osób. Ja 
co prawda też mam trochę nierówno pod 
sufitem, ale jestem wystarczająco sta-
ry, żeby bardziej martwić się o  życie niż 
o prestiż. Zastanawiałem się, kto pierwszy 
padnie i czy chociaż dobiegnie do połowy. 
Ale wszyscy dali radę a  zwycięzca otrzy-
mał wieniec laurowy. Fajnie, będzie mógł 
w domu oderwać listki i dodać do kiszo-
nych ogórków.

Nieopodal odkrytej części znajduje się muzeum, w któ-
rym prezentowane są znalezione skarby. Jest też klimatyza-
cja. I  chociaż temperatura bezwzględna nie jest jakaś ma-
sakrycznie niska, to  różnica w  porównaniu z  tym, co  jest 
na  dworze, sprawia, że poczułem się jak na  Grenlandii. 
Powoduje też wzmożone wydzielanie potu, więc po chwili 
wszyscy byliśmy już mokrzy.

W końcu mogłem zobaczyć rzeźby, 
które do tej pory znałem tylko z ksią-
żek od  historii. A  wracając do  tego, 
co  opowiadała przewodniczka, pi-
siorki faktycznie malutkie. Wielu fa-
cetów mogłoby sobie tym podbudo-
wać swoje ego.

W muzeum panuje ciekawa zasada 
dotycząca fotografii. Zdjęcia można 
robić, jak najbardziej, ale tylko eks-
ponatom. Nie można fotografować 
ludzi na ich tle. Później gdzieś doczytałem, że to są obiek-
ty kultu starożytnych Greków i chodzi o obrazę bogów czy 
jakoś tak. Oczywiście strażnicy nie są w  stanie upilnować 
wszystkich, zwłaszcza tych, którzy strzelają z biodra bez pa-
trzenia na ekran. Ważne, żeby nie pozować zbyt bezczelnie.

Muszę przyznać, że chociaż 
jestem ciepłolubnym stworzeniem, 
to jednak Grecja o tej porze roku 
jest dla mnie za gorąca. Następne 
wakacje tutaj spędzę najpóźniej 
w kwietniu albo dopiero we 
wrześniu lub październiku, 
kiedy zaczyna się zbiór oliwek.
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Obiad dziabnęliśmy w  tawernie przy 
Olimpii. Sałatka była tutaj nieco gorsza niż 
w Prefetto, za to towarzyszyły nam wróble 
i jaskółki, które bez strachu latały pod da-
chem wypatrując zdobyczy i biorąc tury-
stów na litość. Ale u nas też takie są. Mia-
łem kiedyś przygodę z  jednym wróblem, 
który narzucał mi się przez cały czas je-
dzenia loda aż w końcu dałem mu resztkę 
wafelka. Zresztą podobnie działają pewne 
grupy społeczne o specyficznym zapachu. 
Czytałem, że zarobek mają z tego nie naj-
gorszy i wiele osób mogłoby im pozazdro-
ścić dochodów.

Po  obiedzie przeszliśmy na  parking, 
gdzie powoli zbierała się już nasza grupa. 
Podjechał autokar i małżonka moja zmę-
czona upałem, zapragnęła jak najszybciej 
znaleźć się w  jego chłodnym wnętrzu. 
W  ostatniej chwili ją powstrzymałem, 
bo  zabrałaby się z  grupą jakichś Francu-
zów... A  może to  było celowe? Sam nie 
wiem. Ale wydaje mi się, że to nie najlep-

szy sposób na ucieczkę od męża.
Pojechaliśmy do Kastro, żeby zaliczyć jeszcze ruiny fran-

końskiego zamku Clermont (przez greków nazywanego 
Chlemoutsi). Mimo klimatyzacji, większość z nas była to-
talnie wykończona Olimpią. Basia coś jeszcze opowiadała, 
ale niewiele z tego do mnie dotarło. Patrząc po twarzach in-
nych, chyba nie byłem w tym osamotniony. Woda w butelce 
była ciepła i utraciła swoje właściwości orzeźwiające.

Na  szczęście rundka była dosyć szybka, chociaż do  sa-
mego fortu trzeba było przejść ładny kawałek drogi w peł-
nym słońcu. Myślałem tylko o tym, żeby przed ponownym 
wejściem do autokaru kupić coś bardzo zimnego do picia 
w kafejce.

Fort nie był zbyt duży. Niewielki dziedziniec, po którym 
każdy przemykał się od cienia do cienia, kilka zakamarków 
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i klimatyzowanych sal. Przy wyjściu każdy dawał przewod-
niczce aparat i  ustawiał się do  zdjęcia. Mi oczywiście pa-
dła bateria, więc automatycznie przeskoczyliśmy na koniec 
kolejki. Potem się okazało, że aparat jest trochę za  trudny 
w obsłudze, mimo iż ustawiłem wszystko na automat. I po-
myśleć, że kilkadziesiąt lat temu większość ludzi ogarniała 
aparaty analogowe z zerową ilością automatyki, a teraz prze-
rasta ich cokolwiek bardziej skomplikowanego od smartfo-
na, gdzie wystarczy dotknąć palcem w miejscu, w którym 
ma być złapana ostrość. Z prawie dziecięciu zdjęć tylko jed-
no wyszło znośnie i zachowałem je wyłącznie dlatego, żeby 
mieć jakąś pamiątkę.

Kafejki żadnej nie zaliczyliśmy, nie było na to czasu. Na ko-
lejne wycieczcie dowiedziałem się, że Basia ma wycieczkę 
wyliczoną co do minuty. I faktycznie, w porcie byliśmy pra-
wie „na styk”. Dopiero na promie mogłem sobie kupić mro-
żona kawę, która była paskudna, ale szkoda było wylewać. 
Poza tym koniecznie musiałem wypić coś zimnego.

W  Porcie Zakynthos czekał już ten sam kierowca, któ-
ry zabierał nas rano. Odpowiednio poprowadzony dotarł 
do samej Muourii uwalniając nas od spaceru, który mógłby 
okazać się ponad nasze siły. A było dopiero późne popołu-
dnie, bo nawet nie wczesny wieczór.

Do sklepu poszliśmy wyłącznie z konieczności, 
żeby nie pędzić przed śniadaniem. W końcu waka-
cje to wakacje.

Tym razem wziąłem do spróbowania słynne grec-
kie Ouzo. To co w swej naiwności wziąłem za lek-
ki, smakowy napitek, okazało się mocną anyżkową 
wódką. Po kilku bezskutecznych próbach przyzwy-
czajenia się do mocy i  smaku, zrobiłem po prostu 
drinka z  zimnym sokiem pomarańczowym, co  okazało się 
strzałem w  dziesiątkę. I  miałbym tym samym zapewniony 
kolejny przyjemny wieczór z książką, gdyby nie to, że zmę-
czenie wzięło górę i po kilku stronach sobie darowałem.

Greckie pomarańcze 
może nie są najładniejsze, 
ale rewelacyjne w smaku. 
„Must have” każdego 
odwiedzającego Grecję.
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Dzień 3
Poprzedni dzień dał nam się we znaki i wstaliśmy dopiero o ósmej. Gekony już 

dawno znalazły sobie cieplejsze miejsce na  dachu albo jakimś kamieniu. Podczas 
śniadania próbowaliśmy podjąć demokratyczną decyzję, gdzie i  jak spędzamy dzi-
siejsze przedpołudnie. Trudno jednak osiągnąć jakiś kompromis, kiedy są tylko trzy 
osoby i ma inny pomysł. Ostatecznie stanęło na Gerakas, chociaż nie zachwycała nas 
konieczność długiego spaceru w jedną i drugą stronę.

Przywitały nas dużo większe fale niż poprzednim razem. W  ruch poszedł więc 
aparat (specjalnie na tą okoliczność kupiłem wodoszczelny pokrowiec) i kamerka. 
Kolejny raz okazało się, że nie wystarczy coś kupić, żeby swobodnie używać.  Trze-
ba wcześnie trochę potrenować. Pokrowiec okazał się bardzo niewygodny i minęło 
sporo czasu zanim opracowałem odpowiedni chwyt i naciskanie spustu. Z kilkudzie-
sięciu zdjęć zostało mi kilka poprawnych, bo  nawet nie dobrych. Co  prawda dla 
zawodowych reporterów 10% to bardzo dobry wynik, ale też oni mają zupełnie inny 
rząd wielkości pstryknięć. A ja byłem tylko na wakacjach.

W końcu odłożyłem aparat i poszedłem popływać. Trzeba przyznać, że genialnie 
się pływa na takich falach, zwłaszcza na plecach. Buja wyśmienicie i trzeba mocno 
uważać, żeby nie dać się ukołysać do  snu. Albo, żeby słona woda nie zalała oczu, 
bo ich przepłukanie może okazać się trochę trudne.
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Znowu zrobiłem sobie rundkę do obu krańców zatoki, ale było jakoś inaczej niż 
poprzednim razem. Woda miejscami była tak ciepła, że aż nieprzyjemna (to co jest 
dobre w wannie, w morzu nie bardzo się sprawdza), a miejscami bardzo chłodna. 
Na dnie pojawiło się bardzo dużo czarnego piasku. Zastanawiałem się, czy gdzieś 
w okolicy nie zamruczał jakiś podwodny wulkan, ale potem dowiedziałem się, że 
jednak nie i takie anomalie to tutaj raczej norma.

Nagle coś mi się otarło o nogę. Spanikowałem i o mało co nie popuściłem. Zama-
chałem rękami poszedłbym pod wodę, gdyby nie to, że było jej akurat po pas. Z dru-
giej strony stanie w niej podczas gdy w okolicy pływa coś dużego, wcale mnie nie 
uspokoiło. Podobnie jak przedwczoraj, byłem całkiem sam na końcu zatoki i w razie 
gdyby kraken czy inny lewiatan wciągnął mnie pod wodę, nikt by nawet nie zauwa-
żył. A nawet gdyby zauważył, to i tak byłoby za późno. Ach ta pieprzona wyobraźnia. 
Czasami żałowałem, że mam taką bujną. Jakie proste i łatwe życie maja ludzie, któ-
rych jedyna styczność z fantazją kończy się na kolejnym odcinku jakiegoś durnego 
serialu a ostatnią książkę czytali w podstawówce.

Tak szybko, jak tylko pozwalał na to opór wody, popędziłem na brzeg. Tu dopiero po-
zwoliłem sobie na głębszy oddech i chwilę zastanowienia, co to mogło być. Pewnie jakaś 
ryba ale jakoś nie ciągnęło mnie, żeby sprawdzić to osobiście. Wróciłem więc brzegiem.
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Po  drodze znowu trafiłem parę na  golasów, 
niezbyt dyskretnie zajmujących się pewną wspól-
ną czynnością. Nie speszyli się na  mój widok, 
tylko po  prostu przenieśli w  bardziej ustronne 
miejsce za krzakami. Niestety, z tego, co zdąży-
łem zauważyć, ci również byli w wieku nieatrak-
cyjnym. Pomyślałem sobie o  tych wszystkich 
biednych facetach, których żony chcą wyłącznie 
po ciemku i pod kołdrą a akcję w takim miejscu 
traktują jak najgorszą dewiację.

W sumie to wiele babeczek (ale chyba głów-
nie greczynek sądząc po  typie urody) chodziło 
na  Gerakas topless normalnie i  nikt nic sobie 

z tego nie robił, chociaż pewnie wiele żon (jedna to na 100%) 
gotował się w  środku z  wściekłości, że ich mąż zobaczył 
obcego cycka. Ale tylko faceci wiedzieli, że nie były to ta-
kie cycki, które chcieliby oglądać. Mówiąc wprost, nie było 
na czym oka zawiesić. One zwisały i mnie również.

Na kamienistych, greckich 
plażach trzeba uważać, 
żeby nie zrobić tego samego, 
co często się robi na 
piaszczystych czyli nie 
przejechać łokciami 
lub kolanami po dnie. 
Efekt zapamiętasz na długo 
i to raczej boleśnie.
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Chyba w końcu Dominika doszła do tego samego wnio-
sku i  odważnie poszła z  Ulą szukać muszelek zostawiając 
mnie samego, niepilnowanego. Po jakimś czasie jednak za-
wołała mnie, ale okazało się, że tylko znalazły rozgwiazdę 
bez jednego ramienia. Pomacałem ją sobie z lekkim obrzy-
dzeniem. Fuj, nigdy nie myślałem, że to jest aż takie mięk-
kie. Zanim jednak pobiegłem na brzeg po aparat, dziewczy-
ny wrzuciły ją z powrotem do morza.

Tym razem obiad zjedliśmy w tawernie przy plaży. Fajnie 
byłoby móc sprawdzić każdą, ale parafrazując powiedzenie: 
tak wiele tawern, tak mało urlopu. A  może by  tak kiedyś 
wybrać się na podróż po wszystkich tawernach Zakynthos 
(ktoś wie, ile ich tu w ogóle jest?) i potem napisać ogrom-
ny przewodnik dokładnie opisujący każdą? W sumie to nie 
miałbym nic przeciwko, żeby ktoś mi zasponsorował taki 
test. Ciekawe, ile czasu by to zajęło...

Na pobliskim placu zabaw Ula znalazła cała baterię po-
cykadowych wylinek. Trzeba było jej tłumaczyć, że to nie 
są kości umarniętych cykad (chociaż w pewnym sensie są, 
w  końcu to  egzoszkielety), tylko takie ubranka, z  których 
już wyrosły. I nie trzeba się ich bać. Uwierzyła na  tyle, że 
sama zaczęła szukać kolejnych i nam pokazywała.
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Ciekawe, że ani razu nie udało nam się wypatrzeć żywych 
cykad. Już nawet nie mówię, że z bliska, ale nawet na drze-
wie, na którym musiało być ich ze sto, nie widziałem żadnej. 
Nieźle się bestie kamuflują. Zajebiście się też synchronizują, 
czasami przez kilka sekund całe otoczenie gra we wspólnym 
rytmie, potem przez jakiś czas brzęczy każda sobie i znowu 
synchronizacja. Coś niezwykłego!

W  drodze powrotnej pierwszy raz wkurzyłem się (de-
likatnie mówiąc) na  greckich kierowców. Ja wiem, że są 

dobrzy i  jeżdżą „na  grubość lakieru”, ale 
to  powinno dotyczyć innych samochodów 
a nie ludzi! Jeden z nich dosłownie otarł się 
o  mnie. Poczułem tylko podmuch na  norze 
i usłyszałem szurnięcie o plecak. Gdyby za-
haczył lusterkiem, pociągnąłby mnie za sobą. 
A gdybym to nie był ja tylko Dominika albo 
Ula, która akurat zrobiłaby krok w lewo, jak 
to dzieci, które nie zdają sobie jeszcze sprawy 
z zagrożenia na pustej drodze? I pomyśleć, że 
w Polsce wkurzam się na rowerzystów, którzy 
przejadą niecałe pół metra ode mnie. Do sa-
mego domu mnie trzęsło i miałem ochotę ko-
muś nakopać.

Kiedy usiadłem na  krześle poczułem, 
ze tego dnia ostro przesadziłem ze słońcem. Mimo iż więk-
szość czasu spędziłem w  wodzie (nad powierzchnią była 
w zasadzie tylko głowa) albo pod parasolem, to jednak spie-
kło mnie porządnie. Długi, zimny prysznic niewiele pomógł. 
Kilka sekund po wyjściu znowu miałem wrażenie przypieka-
nia mnie gorącym żelazkiem. A może by tak spędzić wieczór 
i noc w łazience?

Ech, głupi człowiek, głupi. Co  roku musi przesadzić. 
Jak to się mówi: o  jeden most za daleko, o  jeden kieliszek 
za dużo, o jedno słońce za... Cóż, pewnie za kilka dni u mnie 
też zacznie się wylinka.

Ula tymczasem zrobiła sobie ciekawą zabawę. Stawała 
przy furtce i  wszystkim przechodzącym mówiła „Hello”. 
I  wszyscy jej odpowiadali. Niektórzy coś jeszcze dodawa-

Grecy dosyć frywolnie 
podchodzą sobie do wszelkich 
przepisów, nie tylko drogowych 
ale także tych unijnych, 
dotyczących palenia. Traktują 
to raczej jako luźne sugestie, 
bez większej mocy prawnej. 
Trzeba więc mocno uważać 
i stosować zasadę 
nieograniczonej nieufności.
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li, o coś pytali, ale to już niestety było ponad jej znajomość 
angielskiego. Nie przeszkadzało jej jednak to w dalszym za-
czepianiu ludzi. I za to ją podziwiam, za tą śmiałość. I na-
wet trochę zazdroszczę. Ja nigdy nie miałem takiej śmiałości 
i nawet teraz miewam czasami problemy z nawiązywaniem 
kontaktów. Te wakacje zorganizowałem tylko dlatego, że 
wszytko mogłem zrobić przez internet. Ale tak to bywa, gdy 
ma się Zespół Aspergera. Na szczęście ona go po mnie nie 
odziedziczyła.
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Dzień 4
Kolejny dzień spędzony na Gerakas. Tym razem nawet nosa nie wysta-

wiłem poza cień parasola (tylko tyle co dwa kroki do morza, żeby opłukać 
buty). I pomyśleć, że przed urlopem planowałem w ogóle nie wychodzić 
z wody. No ale wtedy nie bolało mnie każde dotknięcie t-shirta.

Dobrze, że miałem na komórce kilka książek, chociaż żałowałem, że nie 
wziąłem ze sobą Kindle’a. Nauczka na przyszłość, żeby brać go zawsze, na-
wet gdy się nie planuje dużo czytać.

Dziewczyny jak zwykle zbierały muszelki, co nie jest to łatwe na tak wy-
eksploatowanej plaży. W końcu doszły do tego, że trzeba grzebać głębiej 
w piasku. Ale i tak największa zdobycz miała może ze trzy centymetry. Ja 
siedziałem w cieniu i znalezione okazy wkładałem do pudełka.
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W jednej z muszelek coś się poruszyło. Pewnie ślimak - pomyślałem i po-
pukałem palcem. Nagle ze środka wysunęły się maleńkie szczypce i usiło-
wały dziabnąć mnie w palec. Aż z wrażenia wypuściłem muszelkę na leżak. 
Przyjrzałem się bliżej. Tak, to zdecydowanie był krab. Krabik. Krabiątko. 
Zanim jednak wygrzebałem z plecaka aparat, muszelka została mi odebra-
na i zwrócona morzu. Ach ta poprawność pro-life.

Tak w ogóle to leżąc sobie na leżaku zauważyłem 
coś ciekawego. W Polsce na każdej plaży bez przerwy 
coś uprzykrza nam życie: komary, muchy, bąki, osy 
i inne tałatajstwo. Pięciu minut nie można w spokoju 
usiedzieć, żeby coś nie przyleciało. Tutaj natomiast 
pobyt nad wodą to sama przyjemność. Można czytać 
książkę i popijać ją zimnym drinkiem bez koniecz-
ności ciągłego machania rękami. Można? Można!

Najgorszy dźwięk 
wakacji to brzęczenie 
tego jednego, jedynego 
komara w dużym pokoju 
pełnego zakamarków. 
Kto doświadczył, ten wie.
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Ale nie myślcie sobie, że tu w ogóle nie ma żadnych owadów. Aż tak idealnie nie 
jest. Komary. Może nie w jakiejś zastraszającej ilości, ale każdej nocy ze dwa gdzieś 
się nam w domu zawieruszyły. Na pewno nie więcej, bo byłoby to widać a przede 
wszystkim słychać. Wystarczyło to jednak, żeby nas nieźle pokąsać. Załatwiły mi pra-
wie całą lewą dłoń. W dodatku ślady ugryzień są dużo większe, wypełnione surowi-
cą i bardziej dokuczliwe. Możliwe, że grecka odmiana ma jakiś inny skład toksyn, 
na które my nie jesteśmy jeszcze uodpornieni.

W drodze powrotnej z plaży zaliczyliśmy kolejną tawernę a ja kolejna sałatkę. Póki 
co najlepsza, jaką jadłem w Grecji.

Ula próbowała bawić się z innymi dziećmi. Nie było to łatwe, bo one nie rozumia-
ły jej a ona ich. Twardo jednak próbowała i nie zniechęcała się, chociaż widać było, 
że poza wspólnym huśtaniem chciałaby zamienić parę słów i było jej smutno, że nie 
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może się dogadać. Było mi jej żal, ale też zazdrościłem. Ja w jej wieku nawet z polski-
mi rówieśnikami nie umiałem złapać kontaktu i dlatego wybierałem książki mimo 
mało przyjemnych docinków innych dzieci a nawet własnych rodziców. Ani oni ani 
ja nie rozumieliśmy wtedy, co tak naprawdę siedzi mi w głowie. Szkoda, że ja się nie 
dowiedziałem wcześniej, wiele sytuacji wyglądałoby zupełnie inaczej.

Wieczór jak zwykle zakończył się lodami, ciastkami, książką i ouzowym drinkiem. 
Dziewczyny poszły spać, zanim się na dobre ściemniło. Mi pozostało towarzystwo 
gekonów, ale nie były zbyt rozmowne, więc ostatecznie poprzestałem na  książce. 
Zastanawiałem się, czy nie spędzić całej nocy na patio (przyjemny chłodek kojący 
spieczone plecy, świerszcze i takie tam), ale w moim wieku rośnie popyt na wygodę 
i ostatecznie łóżko zwyciężyło. No i moja obecność na dworze z pewnością ściągnę-
łaby więcej komarów w tego wolałbym uniknąć.
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Dzień 5
Kolejna wycieczka z Zante Magic Tours, tym razem na północ wyspy. Znowu mu-

sieliśmy rano iść do skrzyżowania z popiersiem Dionizosa, bo nawet grecki kierowca, 
który przyjechał tym razem, nie bardzo się orientował, jak trafić do naszego spokoj-
nego zakątka.

Poranny spacerek na rozbudzenie jest fajny, zwłaszcza gdy słońce jeszcze nie przy-
pieka zbyt mocno. Ale niekoniecznie wtedy, gdy na zgrillowanych plecach nawet lek-
ki t-shirt sprawia ból, nie mówiąc już o plecaku.

Podczas czekania towarzyszył nam 
mały kociak, który pojawił się nie wia-
domo skąd. Kręcił się koło nas, zacze-
piał i  ewidentnie chciał z nami zabrać. 
Dziewczyny chyba nie miałyby nic prze-
ciw temu, ale one działają głównie pod 
wpływem emocji i jeśli coś jest słodkie, 
to wszystkie pozostał części mózgu au-
tomatycznie się wyłączają i  zapomina-
ją, że mamy już na składzie dwie kotki, 
którymi bywają problemy, zwłaszcza 
gdy chcemy gdzieś wspólnie na  dłużej 
wyjechać. Ale co  tam, skoro mamy już 
dwa, to trzeci nie zrobi różnicy, prawda? 
Albo dziesięć.

W  końcu doczekaliśmy się busika, 
tym razem z  innym, greckim kierow-
cą i  przewodniczką - Martyną. Podob-

nie, jak poprzednim razem, byliśmy pierwszymi pasażerami. Zrobiliśmy więc sporą 
rundkę po okolicy zanim pojazd nam się wypełnił. Nie narzekałem, przynajmniej 
było chłodno (klima robiła robotę), ale Uli na  samopoczuciu bardzo negatywnie 
odbiły się zakręty. Do tego stopnia, że musiała sobie odpuścić pierwszy punkt pro-
gramu, jakim była winiarnia Callinico. Można by mieć zastrzeżenia, czy winiarnia 
to odpowiednie miejsce dla małego dziecka, ale piwniczki były naprawdę ciekawe, 
chociaż nie było ich zbyt dużo.

Spacer zakończyliśmy w barze, gdzie odbyła się degustacja. Aż dziwne, że Polacy 
swoim zwyczajem nie wypili wszystkiego. Mam jednego znajomego, który nawaliłby 
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się pod sam korek tylko dlatego, że za darmo. I pal licho, 
że to dopiero początek wycieczki i będą ciekawsze miejsca. 
Free alko to free alko.

Z winiarni wyszedłem lżejszy o kilkanaście euro i cięższy 
o trzy butelki dobrego, greckiego wina.

Następnym punktem programu była maleńka plaża Xi-
gia ze źródłami siarkowo-kolagenowymi. Podobno świetnie 
działają na  cerę i  odmładzają (Martyna pochwaliła się, że 
sama wygląda o 20 lat młodziej niż ma w rzeczywistości). 
Żeńska część wycieczki prawie posikała się ze  szczęścia 
na te informacje i szemrały między sobą, która ile lat zosta-
wi w wodzie. Ja się zastanawiałem, jak bardzo ryzykowne 
jest wpuszczenie tam młodej. W końcu miała dopiero pięć 
lat a  ja jeszcze dobrze pamiętałem karmienie, zmiany pie-
luch, uczenie korzystania nocnika czy zwykłego chodzenia. 
Owszem, to są piękne chwile, ale niekoniecznie chciałem je 
przeżywać jeszcze raz.

Parking znajduje się wysoko na  klifie i  do  plaży scho-
dzi się dosyć krętą ścieżką. Jest tam malutka kawiarenka 
a  bardziej wymyślne zamówienia realizowane są w  tawer-
nie na górze i  szybko przesyłane zmyślnie skonstruowaną 
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windą czyli koszykiem na  lince. Można 
więc być pewnym, że lody nie roztopią się 
przed dotarciem na dół.

Sama plaża jest malutka i żwirkowa. Nie 
ma szans, żeby rozłożyć się tam na  cały 
dzień, rotacja chętnych jest dosyć spora. 
Plażę i zatokę otaczają wysokie skały, wiele 
z nich wystaje także z wody, która jest do-
syć mętna ze względu na naturalny kola-
gen. Podobno poza odmładzaniem, świet-
nie działa na oparzenia słoneczne. A tego 
mi było bardzo trzeba.

Po zejściu prawie wszyscy popędzili do wody. Tylko jed-
na osoba odpuściła sobie tę atrakcję. Nie chcę jej wskazywać 
po imieniu, bo małżonka się obrazi. Ja rozumiem, że zawsze 
będzie piękna i młoda, ale no kurcze. Takie źródła zalicza się 
dla samego faktu, że się w nich było! OK, ja rozumiem, że 
siarka, że śmierdzące jajka. Ale to tym bardziej trzeba wejść, 
żeby się przyzwyczaić do zapachu a nie kręcić nosem przez 
całą resztę wycieczki. No ale co kto lubi.

My z Ulą lubimy siedzieć w wodzie, więc szybko zrzuci-
liśmy ubranie i ruszyliśmy do wody i... brrr... Ale zimna! Ja 
rozumiem, że tam jest cień i w ogóle, ale jakoś siarka zawsze 
mi się kojarzyła z cieplejszą wodą. A tu szok! Trochę więc 
potrwało zanim się przyzwyczailiśmy.

Zaliczyliśmy małą jaskinię i  trochę wielkich głazów aż 
w końcu znaleźliśmy kawałek bardzo ciepłej wody, z której 
dziecię moje w ogóle nie chciało wychodzić. Niestety plan 
wycieczki był dosyć napięty, a  godzinka upłynęła błyska-
wicznie. Mógłbym przysiąc, że dopiero co wszedłem i  za-
raz musiałem wychodzić młodszy o dziesięć lat. Gdyby nie 
kąpielówki, Dominika by mnie nie poznała. Faktycznie od-
czułem sporą ulgę, ale chociaż ugryzienia komarów przesta-
ły swędzieć, to na spieczone plecy koszulkę wciąż musiałem 
zakładać delikatnie.

Kolejny przystanek to port Agios Nikolaos, skąd popły-
nęliśmy do  słynnych Błękitnych Jaskiń (Blue Caves). Tam 
mnie trochę poniosło i  wypstrykałem chyba więcej zdjęć 
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niż przez wszystkie wcześniejsze dni. Niestety dupa jestem, nie fotograf i większość zdjęć 
poszła do  kosza niemal od  razu, a  kolejne podczas wywoływania RAW-ów. Ale może 
to po prostu łódka była mało stabilna. Tak, tej wersji się trzymajmy.

W każdym razie potwierdzam to, o czym mówią wszyscy przewodnicy: woda jest błę-
kitna, jakby malowana farbami i skały jaskini też wpadają w podobny odcień. Zaliczyli-
śmy kilka mniejszych i większych i znowu mieliśmy godzinkę na pływanie. Tym razem 
bezpośrednio z  łódki. Starałem się nie wskakiwać zbyt gwałtownie, żeby nie zamoczyć 
oczu (trudno jest potem przepłukać) i wyszło trochę śmiesznie, jakbym się bał opuścić 
bezpieczny pokład.

W sumie trochę przerażający jest fakt, że chociaż widać dno, to jednak do niego jest... 
ponad sześć metrów! W niektórych miejscach nawet osiem! Skoro jednak dałem trochę 
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plamę z wchodzeniem do wody, to żeby nie wyjść na jeszcze większego mięczaka, udałem, 
że dla mnie to normalka i popłynąłem sobie do skał i z powrotem. Żodyn się nie zorien-
tował, że ledwo dopłynąłem. Żodyn!

Była jeszcze możliwość wpłynięcia do  podwodnej jaskini, ale odpuściłem sobie. Bez 
maski to trochę średnia przyjemność, bo jak potem słoną ręka wytrzeć mokre oczy?

Po powrocie z rejsu pojechaliśmy do Zatoki Wraku (Navagio). Zaczęliśmy od punktu 
widokowego na klifie nad zatoką. Widok faktycznie zapierający dech w piersiach a w nie-
których wręcz dosłownie. Co roku kilka osób tak się zachwyca, że bardzo szybko (podob-
no w zaledwie siedem sekund) ląduje na dole. Niestety jest to podróż tylko w jedną stronę, 
więc nie polecam.
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Przy klifie są stragany, także z  zachęcającymi napisami 
po polsku. Niektórzy sprzedający nawet potrafią powiedzieć 
kilka słów w naszym pięknym języku. Widać Polacy są tam 
stałymi i  chyba najczęstszymi bywalcami. Nic dziwnego, 
ostatni grecki pirat sprzedaje tam swoją specjalność czyli 
miodowy bimber i zajebiste słodycze. On też w kilku polskich 
słowach skutecznie zachęcił mnie do dokonania transakcji:

- Weźmiesz trzy butelki albo ci flaki wy-
prrruję, arrrr....

Cóż miałem robić? Wziąłem (dosta-
łem zresztą całkiem fajny rabat) a  żona 
całą masę mydełek i łakoci. Plecak, torba 
i dwie siatki (ale nie z Biedronki) robiły się 
coraz cięższe, zaś portfel niepokojąco lek-
ki. Zwłaszcza, że czekały nas jeszcze dwa 
dni na wyspie.

Obiad zjedliśmy w małej wiosce Anafo-
nitria. Tym razem spróbowaliśmy królika, 
który jest tu lokalnym daniem tradycyj-
nym ze względu na pobliską króliczą wy-

spę. Przepychotka, ale doceniłbym to  bardziej wiosną lub 
późną jesienią, gdy nie jest tak gorąco.

Zanim ruszyliśmy w dalszą drogę, zrobiliśmy jeszcze małą 
rundkę do  pobliskiego monastyru, jednego z  nielicznych 
obiektów, który przetrwał wielkie trzęsienie ziemi w  1953 
roku. Przez wiele lat mieszkał tutaj patron wyspy - święty 
Dionizos Sigouros. Szkoda, że aparat zostawiłem w  busie, 
jakoś nie pomyślałem, żeby go brać na obiad. W ogóle coś 
na  tych wakacjach mam tendencję do  przegapiania cieka-
wych zdjęć.

Kolejny szybki postój to  stragany niejakiego Dimitrisa, 
tym razem słynącego z najlepszej oliwy na wyspie a może 
nawet całej Grecji. Oliwą zainteresowała się żona, ja nato-
miast kolejnymi winami (do rosnącej kolekcji alkoholi do-
dałem kolejne dwie butelki). Przy okazji dowiedzieliśmy się, 
że nasz polski dąb Bartek, wcale nie jest taki stary jak nam 
się wydawało i  w  porównaniu z  drzewami oliwnymi jest 
w  zasadzie smarkaczem. Najstarsze drzewo oliwne (aku-
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rat na Krecie, nie na Zakynthos) ma ponad 2500 lat i wciąż 
owocuje. Zakynthos jest jednak uważane za centrum oliw-
ne. Rośnie tu ponad 2 miliony drzew, a  każde jest więcej 
niż ziemia, na której rośnie. Jeśli więc ktoś chce się przepro-
wadzić na wyspę i mieć na podwórku kilka drzewek, niech 
szykuje spory worek eurasów.

Na Oreganowym zakręcie zabawiliśmy się w poszukiwa-
czy ziół. Znalazłem wszystkie, które zaleciła Martyna, ale 
szybko okazało się, że to trawa, trawa i jakiś chwast. Wiało 
porządnie, więc musiałem mocno trzymać kapelusz, żeby 
nie odleciał w siną dal, czy raczej w błękitny dół. Widoki tak 
piękne, że by się chciało latać (tu morze można zaliczyć już 
w 6 sekund), co zresztą uwieczniliśmy na zdjęciach. Nieste-
ty nie pokażę, bo młoda usiadła mało przyzwoicie i za kilka 
lat znienawidziłaby mnie za publikację.

Z portu Porto Vromi wyruszyliśmy w rejs do Zatoki Wra-
ku, do której dostęp jest wyłącznie od strony morza. Nie do-
tarliśmy jednak na miejsce, bo wody zrobiły się niespokoj-
ne i kapitan nie chciał ryzykować. W sumie nawet tam, gdzie 
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płynęliśmy, rzucało nieźle i trzeba było się 
mocno trzymać, żeby wrócić na łodzi a nie 
za łodzią. Na szczęście nikt nie dostał cho-
roby morskiej, ale zachlapałem totalnie 
aparat. Oby tylko sól mu nie zaszkodziła.

W konkursie „Znajdź Sokratesa” wygra-
łem płytę CD ze świetnymi greckimi prze-
bojami. Swoją drogą świetna muzyka, bar-
dzo przypominająca nasze lata 80-te. A czy 
Ty potrafisz znaleźć na poniższym zdjęciu 
twarz Sokratesa?

W okolicy była jeszcze jedna twarz (już 
bez konkursu), tym razem to smutny Po-
sejdon gapił się w  wodę. Chyba wczoraj 
mocno zaimprezował. Z nim chyba już nie 
będziesz mieć problemu?

Wróciliśmy do Porto Vromi, gdzie zno-
wu mieliśmy godzinkę na  popływanie. 

Wyspa ma 3 zwyczajowe nazwy. 
Oryginalną grecką Zakynthos, 
włoską Zante (wyspa przez 
wiele lat była pod okupacją) 
i polską Zakrętos. Zgadnij, 
dlaczego :)
Swoją drogą w tym roku Polacy 
byli największą mniejszością 
narodową wyprzedzając tym 
samym Brytyjczyków i Włochów. 
Jeszcze kilka lat i Zakynthos 
będzie rdzennie polską wyspą. 
Bez wojen, bez okupacji, 
bez wiedzy mieszkańców...
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Świetna ale trochę przerażająca miejscówka nad niebez-
piecznie zwisającym klifem. Podobno zawalenie mu nie 
grozi, ale spadający na  głowę kamień średniej wielkości 
nie był tym, co przyjąłbym na klatę. Dominika jak zwykle 
została na brzegu (kostium kąpielowy wzięła na wycieczkę 
chyba tylko, żeby nie miała za lekko w torbie) a my z młodą 
do oczywiście wody.

I to był ostatni punkt programu. Porozwoziliśmy wszyst-
kich po kolei, a my znowu byliśmy na końcu. Ale, podobnie 
jak poprzednim razem, dojechaliśmy do samej Mourii. Led-
wo ogarnąłem się ze zdobyczami dnia, zdecydowanie przy-
dałaby się jeszcze jedna ręka albo większy plecak.

Zauważyłem taką ciekawostkę. Po  dzisiejszej wyprawie, 
gdzie przekąpałem się tylko kilka razy, czułem się bardziej 
odświeżony i mniej spocony, niż po całym przedpołudniu 
spędzonym w morzu przy Gerakas. Może to przez te źró-
dła siarkowe albo przez chłodniejszą wodę. W każdym razie 
czułem się naprawdę fajnie, tylko te plecy i ramiona...
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Wieczorem miałem wrażenie, że zbiera się na burzę. Zerwał się wiatr, na niebie 

pojawiły się chmury. Nie było jednak typowej duchoty, przy której aż się pragnie, 
żeby w końcu zaczęło padać. Wręcz przeciwnie, było dosyć chłodno i nawet przy-
jemnie (a może to tylko ja tak odczuwałem). Zresztą w Grecji o tej porze roku chyba 
nie ma burz?

Jako że była to nasza ostatni dzień w Mourii, zrobiliśmy nieco większe zakupy, 
także czysto pamiątkowe. Ja z czystym sumieniem mogłem się już pozbyć starego ka-
pelusza. Nowy był piękny, niebieski i nie tak pokrzywiony jak poprzedni. Do końca 
wakacji powinien wytrzymać. Ula dostała kolejny gift od właścicielki. Próbowały się 
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nawet jakoś dogadać, ale jedna mówiła tylko o polsku a druga po grecku i angielsku. 
Miss Fanni śmiała się do nas mówiąc, że Ula jest taka słodka, ale w ogóle jej nie rozu-
mie. Od młodej dowiedzieliśmy się dla odmiany, że ta pani jest taka fajna ale w ogóle 
jej nie rozumie.

Kurcze, czego ja nie jestem taki słodki jak młoda i po kim ona to w ogóle ma?
Na kolację znowu zjedliśmy lody, poganialiśmy z młodą jaszczurki i gekony i po-

gapiliśmy się trochę na błyskawice (czyżby jednak miało padać?). W końcu jednak 
zrobiło się zbyt chłodno, żeby siedzieć na dworze.
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Dzień 6
Faktycznie, obudził mnie deszcz. To trzeba mieć napraw-

dę szczęście, żeby w ciągu tygodniowego pobytu w Grecji 
załapać się na  tak rzadkie o  tej porze roku zjawisko. Nie 
mam nic przeciwko temu (lubię patrzeć jak pada, krople 
rozbijają się o chodnik a mi jest w domu ciepło i przytulnie), 
ale jakby to powiedzieć... w Polsce pada taniej. No i zawsze 
można sobie dłubnąć coś na komputerze. A tutaj?

Poranny spacer na plażę odpadał, nie mówiąc już o pły-
waniu. Zrobiło się chłodno i mało przyjemnie. A ja rozkosz-
nie miałem tylko sandały i  krótkie spodenki, bo  przecież 
Grecja taka ciepła...

Do  południa na  zmianę padało i  przestawało, ale cały 
czas było chłodno. Rozwrzeszczały się milczące dotąd ptaki, 
ale cykady uznały chyba, że to nie jest ich dzień. Zdążyłem 
się do nich już tak przyzwyczaić, że teraz dziwnie się czułem 
bez tego wszechobecnego cykania. Ciekawe, jak to  będzie 
w Polsce, gdzie ich w ogóle nie ma.
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Jako, że był to nasz dzień przeprowadz-
ki do nowego miejsca, Miss Fanni zamó-
wiła dla nas taksówkę a  młoda dostała 
ostatniego już gifta i to nie byle jakiego - 
plecak w kształcie żółwia. Aż było mi głu-
pio, że nie zostajemy u niej do końca wa-
kacji, ale cóż... Tak to czasami bywa, gdy 
nie bierze się all-inclusive tylko organizu-
je samemu. Zawsze to  jednak dodatkowe 
atrakcje, których biuro turystyczne nie 
dostarczy. Chyba, że takie, które weźmie 
kasę i zapadnie się pod ziemię zostawiając 
turystów na lotnisku.

Zresztą może być ciekawie poznać Vasilikos z obu stron. 
Gdybym był tu sam, pewnie każdą noc spędzałbym w in-
nym miejscu, żeby poznać większy kawałek Zakynthos. Ale 
jak się ma trzy wielkie walizki (na tygodniowy śródziemno-
morski urlop!), to trochę słabo.

Nowe miejsce (Fiore Sea Studios) znajduje 
się na przeciwnym końcu Vasilikos niż Mouria. 
Taksówki tego dnia miały jakieś spore obłoże-
nie, więc zgodziliśmy się godzinę wcześniej po-
jechać tą, która była akurat w pobliżu niż czekać 
aż przyjedzie jakaś specjalnie dla nas. Byliśmy 
już spakowani a w taką pogodę i tak nie ma nic 
do roboty.

Na  jednym z  ostatnich zakrętów mieliśmy 
okazję (bo szczęściem tego nie można nazwać) 
widzieć wypadek. Niewielki suzuki wypadł 
z  drogi i  poleciałby daleko w  dół, gdyby nie 
wszechobecne drzewka oliwne. Możliwe, że to jeden z po-
wodów, dla których jest ich tutaj tak dużo i są tak gęsto po-
sadzone. Kierowcą był oczywiście turystą (nie wiem, czy 
z Polski czy innego kraju), który nie dostosował prędkości 
do wąskich i krętych dróg i pogody. Naprawdę miał dużo 
szczęścia w nieszczęściu, bo jeden zakręt dalej i po krótkim 
locie koszącym samochód zmieniłby się w łódź podwodną. 
Nieciekawa perspektywa.

Podobno na 300 słonecznych 
dni w roku, większość 
przypada w lecie. Ale 
podobno jak ktoś ma pecha, 
to i w dupie palec złamie. 
Przynajmniej tak słyszałem, 
ale chociaż nie uważam się 
za pechowca, to jednak wolę 
nie próbować.
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Człowiek to  się jednak szybko przyzwyczaja do  dobrego. W  Mourii mieliśmy 
do dyspozycji cały parter, tutaj tylko jeden, mały pokój i wspólną kuchnię.

Niestety przyjechaliśmy trochę za wcześnie i pokój nie był jeszcze przygotowany. 
Poszliśmy więc do tawerny na obiad. Wyjątkowo wziąłem mussakę i ciepłe cappuc-
cino. Wciąż było chłodno i deszcz jeszcze od czasu nawiedzał okolicę, ale powoli się 
przejaśniało i była szansa na całkiem przyjemne popołudnie, chociaż raczej nie spo-
dziewałem się możliwości pływania. Nawet z dużej odległości widać było, że morze 
nie jest zbyt przyjazne.

Sama tawerna bardzo fajna. Duża i kilkupoziomowa. Gdybym był młodszy to bym 
sobie pobiegał po schodach ale teraz trochę głupio. Widoki z naszego kącika prze-
cudowne. Siedzieliśmy dłużej niż zazwyczaj, ale chyba nikomu to nie przeszkadzało. 
Co najwyżej nam, bo inni goście do obiadu obowiązkowo palili papierosy.

To  jest dla mnie największy problem, że nie ma tu zakazu palenia w miejscach 
publicznych. Nawet w  pomieszczeniach zamkniętych i  tawernach. Jeśli, podobnie 
jak ja, jesteś stworzeniem niepalącym, to ten aspekt Grecji Ci nie podejdzie. Palacze 
za to mają raj i mogą zagryzać papierosa ziemniakiem, pozostali muszą to przecier-
pieć. Cierpieliśmy w milczeniu konsumując deser i sprawdzając co chwilę godzinę.

W końcu mogliśmy wejść do pokoju. Faktycznie bardzo malutki, ledwo wciśnięte 
dwa łóżka i lodówka. Nawet klimatyzacji nie było, trzeba będzie pamiętać o otwo-
rzeniu okna na noc. Jedyny plus to lepszy widok z tarasu niż w Mourii. Zamiast spa-
lonego przez słońce podwórka widzieliśmy morze i Peloponez na horyzoncie. Poza 
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tym szału jakoś nie było. No, może trochę adrenaliny podczas przejścia 
do sklepu przez krętą, ruchliwą ulicę.

Szybko się rozpakowaliśmy i przespacerowaliśmy na plażę Porto Kami-
nia. Wydawałoby się, że to blisko, ale przejście dosyć stromą serpentynką 
zajęło nam prawie piętnaście minut. Sama plaża jednak nie powalała. Niby 
lepsza niż ta na Porto Roma, ale i tak nie umywa się do Gerakas.

Nie nastawialiśmy się na  pływanie i  słusznie. Morze było wzburzone, 
fale wysokie i tylko szaleniec mógłby chcieć teraz pływać... Ale jeden taki 
się znalazł. Albo desperat, który chciał wykorzystać każdy dzień wakacji 
albo... sam nie wiem. Niedoszły samobójca czy co?
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Przez chwilę chodziły mi po głowie głupie myśli i chyba dobrze, że nie 
miałem ręcznika, bo kto wie czy w chwili szaleństwa sam bym nie spróbo-
wał? Ale musiało mi wystarczyć brodzenie w wodzie po kolana. Zresztą nie 
trzeba było dużo czasu, żeby jakieś wyższe fale zmoczyły mi całe spodenki 
i t-shirta W chwilę po zdjęciu spodenek gatki także były mokre. Ale te już 
zostały na mnie. Trochę głupio paradować przed własną córką w samym 
kapeluszu.

Zanim znalazłem i wyłowiłem trzecią muszelkę (to było prawdziwe po-
lowanie, bo fale raz po raz je przesuwały i trzeba się było wstrzelić, żeby 
zdążyć je wyłowić przed zamoczeniem wszystkiego, co jeszcze mi zostało 
suche), wyszło słońce i zrobiło się nawet przyjemnie.

Osobiście jeszcze nie sprawdziłem, ale podob-
no wszystkie plaże na Zakynthos są kamie-
niste. Nawet jeśli na brzegu jest piasek, to już 
dwa kroki wgłąb morza trafisz na kamienie. 
Obuwie do wody jest więc obowiązkowe, 
zwłaszcza jeśli masz takie delikatne stópki jak 
ja (czyli jak pupcia niemowlaka). Poza tym 
dochodzi jeszcze kwestia jeżowców i meduz, 
które możesz, chociaż nie musisz spotkać.
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Dzień 7
W nocy obudziła mnie koszmarna duchota. Osz fak, za-

pomniałem otworzyć na  noc okno. Nie miałem wyjścia, 
musiałem się zwlec i  wpuścić trochę chłodnego, nocnego 
powietrza, żebyśmy się do rana nie podusili. Od razu zro-
biło się lepiej.

O  siódmej zjedliśmy na  balkonie śniadanie w  towarzy-
stwie pięknych widoków i gorącego słońca świecącego pro-
sto w oczy. Ale przecież nikt nie mówił, że nie można jeść 
śniadania w kapeluszu, prawda? Jako że był to nasz ostatni 
dzień na Zakynthos, dokończyliśmy wszystkie resztki. Cie-
kaw byłem, czy da się już pływać w morzu.

Zanim jednak się o  tym przekonałem, musieliśmy 
ostatecznie spakować walizki, żeby nie zostawiać tema-
tu na  ostatnią chwilę. Ja praktycznie byłem spakowany 
od  wczoraj (kwestia wrzucenia do  plecaka kilku męskich 
kosmetyków), ale w przypadku dziewczyn to  już nie takie 
hop-siup. Nigdy tego nie zrozumiem i nawet nie będę pró-
bował. Po prostu nie będę się w to mieszał. Każdy niech się 
zajmuje swoimi bagażami.

Zamówiliśmy jeszcze taksówkę i  już 
o dziewiątej byliśmy na plaży.

Od  wczoraj w  zasadzie niewiele się 
tam zmieniło, poza tym, że słońce moc-
niej świeciło. Woda wciąż była mocno 
wzburzona i tylko dla szaleńców. Swoją 
drogą tym razem też kilku się znalazło, 
jeden nawet z materacem.
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My poprzestaliśmy tylko na  leżakach i  spacerach brze-
giem morza. Ula znalazła sobie plac zabaw i zaliczała kolej-
ne atrakcje usiłując dogadać się z dzieciakami. Efekt był jed-
nak identyczny z poprzednim. A nawet było o tyle gorzej, że 
para rodzeństwa mówiła wspólnym językiem a Ulka czuła 
się trochę wyalienowana. Ale w dzieciakach uwielbiam to, 
że i tak coś tam razem robiły mimo barier językowych, róż-
nic narodowościowych, rasowych czy religijnych. Dorośli 
mogliby się od nich uczyć.

Powoli zbliżał się TEN czas, kiedy trzeba było się zacząć 
żegnać z wyspą i związanymi z nią atrakcjami. Wróciliśmy 
do  pokoju, oczywiście z  fochem młodej przez całą drogę, 
bo ona jeszcze chciała się bawić. Wiadomo, najlepsza zaba-
wa jest zawsze wtedy, kiedy trzeba iść. Pamiętam to jeszcze 
ze swojego dzieciństwa. Tu na szczęście zadziałał argument, 
że w Polsce będzie się bawić z dziećmi, z którymi bez pro-
blemu się dogada.

Zaliczyłem jeszcze jeden, przedwyjazdowy prysznic 
i  zwolniliśmy pokój. Resztę czasu przed przyjazdem tak-
sówki spędziliśmy w tawernie przy wczesnym obiedzie, lo-
dach i innych dobrociach. W ostatnich minutach mieliśmy 
okazję zobaczyć w  końcu żywą, żwawą i  latającą cykadę, 
która wpadła pod osłonę przeciwwiatrową. Niestety kolejny 
raz mi się nie poszczęściło i znalazła wyjście zanim wygrze-
bałem aparat z plecaka. Zaraz potem przyjechała taksówka 
i ostatecznie pożegnaliśmy Vasilikos.

W hali lotniskowej było chłodno i przyjemnie. Wygląda-
ła trochę jak warszawski Dworzec Centralny z czasów PRL, 
pomijając kilka nowoczesnych urządzeń jak bankomaty czy 
wyświetlacze LCD z informacjami o przylotach i odlotach. 
Teoretycznie działało też WIFI, ale moja komórka w  dal-
szym ciągu odmawiała współpracy. Będę musiał jeszcze wy-
trzymać te kilka godzin do Polski.

Zanim przyszła kolej na naszą odprawę, młoda zdążyła 
wymusić zakup jakichś dziewczęcych ozdób na rękę a mnie 
kilka razy przegoniła po hali. Zabawa w chowanego nie jest 
chyba najlepszym pomysłem na  lotnisku. Aż cud, że nikt 
się do nas nie przyczepił, ale na pewno byliśmy intensyw-
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nie obserwowani. Na  szczęście odprawę przeszliśmy jako 
pierwsi i niedługo potem przenieśliśmy się do hali odlotów 
i strefy wolnocłowej, która okazała się zupełnie innym świa-
tem, chociaż była tylko za ścianą.

Mieliśmy do  dyspozycji kilka fajnych sklepów a  przede 
wszystkim widok na  pasy startowe i  samoloty. Cały czas 
coś się działo. Jako że szkoda byłoby wieźć do Polski nie-
wymienialne euromonety, za resztkę kupiłem zajebiste cu-
kierki miodowo-śmietankowe. Myślałem, że dziewczyny się 
ucieszą, ale chyba tylko mi smakowały. I tu kolejny raz nie 
jestem w stanie ogarnąć mojej żony. Niby słodyczy nie i nie, 
ale jak ją najdzie to przetnie całą dużą czekoladę z orzecha-
mi (jak nie przyuważę, to nawet gryza nie zostawi) albo pół 
słoika nutelli. Ale cukierków nawet nie spróbowała. W su-
mie nie narzekam, na dłużej mi starczą.

Tym razem samolot też miał opóźnienie, więc trochę so-
bie posiedzieliśmy. Najgorsze, że skończyłem ostatnią książ-
kę na komórce i miałem zgryz, co będę czytał przez cały lot 
i następnego dnia podczas podróży pociągiem z Warszawy 
do Lublina.

Do samolotu znowu przejechaliśmy autobusem bez kli-
matyzacji, w  którym dodatkowo przetrzymano nas kilka-
naście minut przed wypuszczeniem na płytę lotniska. Wy-
obraźcie sobie Grecję, ponad trzydzieści stopni w  cieniu 
a my w pełnym słońcu w rozgrzanym autobusie. Zastana-
wiam się, czy to nie było celowe działanie, żeby ewentualnie 
stłumić nieco zapędy kogoś z niezbyt pokojowymi planami.

W końcu wypuszczono nas z  autobusu, ale do  samolo-
tu nie weszliśmy od razu. Wciąż trwał załadunek cateringu, 
a Ula zaczynała się niecierpliwić. No co jak co, ale organiza-
cja w Grecji leży (nie tylko na lotnisku). Chyba to całkiem 
wyraźnie tłumaczy, dlaczego zbankrutowali.

Na szczęście lot był spokojny i dwie godziny później byli-
śmy już w Warszawie.
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Epilog
Wylądowaliśmy dosyć późno i nie było już żadnych, pa-

sujących nam pociągów w  miejsca docelowe. Oczywiście 
nie była to  jakaś niespodzianka, nocleg w  hostelu był za-
rezerwowany jeszcze przed wylotem do Grecji. Ustaliliśmy, 
że rano wsadzę dziewczyny do  pociągu do  Kielc (spędzą 
jeszcze trochę wakacji u  rodziców Dominiki) a  ja wrócę 
do Lublina, coby w spokoju ogarnąć zaległości. I to jest cie-
kawe. Chciałem przejść na własny rachunek między innymi 
dlatego, żeby samemu ustalać czas pracy i robić sobie urlo-
py, kiedy tylko zechcę. W praktyce prawie każdy urlop mu-
szę potem nadrobić. Chyba najwyższy czas, żeby pomyśleć 
o przebranżowieniu się.

Już podczas odbioru bagażu czuło się, że jesteśmy w Pol-
sce. A szybka przejażdżka SKM do centrum jeszcze nas w tym 
utwierdziła. Wszechobecny bród (nawet nie śmieci, bo te są 
wszędzie, ale taki klejący syf), ponure miny, zero uprzejmości 
i zawistne spojrzenia, chyba przez fakt, że jesteśmy opaleni 
i ubrani wakacyjnie. To się czuło. Ula nawet nie próbowała 
nikogo zagadywać, chociaż w Grecji nie miała z tym proble-
mu. Chyba też wyczuwała, że to nie ma sensu.

Wystarczyła godzina, żeby i mój uśmiech gdzieś się zapo-
dział. A już na drugi dzień zapragnąłem wrócić na Zakyn-
thos. Już chyba wiem, gdzie spędzę przyszłoroczne wakacje, 
tylko tym razem koniecznie poza sezonem.
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