
Jukajlili z Isle de Cook Cook Cook!
Gdzie jak opiewaja piesni "mieszkal straszny kapitan Papawaj, co pil, palil i Murzynow tlukl".

Po tygodniu kolysania sie w okropnej flaucie udalo sie wreszcie dotrzec na Wyspy Cooka. A dzis,
wypozyczywszy rower wyprawilam sie na poszukiwanie sladow po strasznym kapitanie Papawaju. Rower
wzielam z odleglego hotelu, gdzie dojechalam autobusem, jezdzi tu co godzine autobus w kolko wyspy, jedyna
droga jest dookola i zrobilam 32 km na rowerze - pelne kolko. Swiata sie rowerem dookola nie objedzie, trzeba
plynac, ale wyspy do tego znakomicie sie nadaja, byle nie za wielkie. Srodek wyspy gorzysty - mozna sobie
zrobic wycieczke piesza gorska w poprzek, albo spokojnie, rowerkiem po plaskim wzdluz brzegu, podobnie jak
wzdluz przelomu Dunajca. Tylko uwazac trzeba, bo to dawna kolonia brytyjska i jezdza po lewej stronie.

Pieknie jest na tej wyspie, bo ludnosc tubylcza mowi po angielsku i wreszcie sie czuje jak w domu -
wszystko rozumiem i normalnie sie z ludzmi porozumiewam. Jakich Murzynow kapitan Papawaj tlukl, nie
wiem, bo ich tu nie ma. Sa Maorysi. Maorysi sa bardzo sympatyczni i zyczliwi, wcale nie wygladaja
wojowniczo. Bylismy rano w kosciele na mszy maoryskiej - kazanie bylo po angielsku, ale liturgia i spiew po
ichniejszemu - piekny spiew na glosy a capella i to nie chor, tylko zwyczajni ludzie, ktorzy po prostu przyszli do
kosciola.

Rosna tu palmy kokosowe i to chyba jedyny zwiazek z Papawajem - ale te rosna wszedzie, od
Galapagos, w koncu plyniemy trasa Coconut Milk Run. Oprocz palm kokosowych jest jeszcze pelno innej
roslinnosci tropikalnej, podczas wycieczki natrafilam na ogrod botaniczny, to poogladalam i porobilam zdjecia
kwiatkom. Niestety, nie byly podpisane jak w porzadnym ogrodzie botanicznym byc powinno, to nie wiem, jak
sie nazywaly.

Wszystko fajnie, ale trafilysmy tu w weekend i wszystko zamkniete, miasto wymarle od sobotniego
poludnia. Wczoraj to chociaz monopolowy byl czynny, a dzisiaj w niedziele - prohibicja. Jutro tez wszystko
bedzie pozamykane, bo urodziny krolowej, to swieto jest, chociaz krolowa brytyjska, a nie tutejsza. Ale Wyspy
Cooka sa wlasciwie nowozelandzkie, wiec naleza do Commonwealthu. Waluta jest dolar nowozelandzki, ale
maja troche swoich monet, trojkatne dwodolarowki i nawet banknoty - o nominale trzy dolary.

Ksiazke o Cooku przeczytalam, ale o tych wyspach tylko jest wzmianka, ze je odkryl. I buntownicy z
Bounty tez tu byli. A kapitan Papawaj to chyba bardziej na "swietlistych, mglistych wyspach Hawaj", tu to moze
goscinnie tylko bywal, po drodze na kokosy wstepowal. Na sto procent pil je z rumem.

Sprzedaja tu platki sniadaniowe, ktore sa 98% fat free. To jest marketing! Probuje wytlumaczyc
Andrzejowi, ze piwo jest w  95% bezalkoholowe, ale jakos nie daje sie przekonac. A maslo to nam kupil (wyslij
faceta po zakupy spozywcze - "kup pol chleba i pol masla i pol glowki kapusty i pamietaj, zeby serek takze byl
poltusty" - wiadomo, wszystko polowicznie zalatwi i tak dobrze, ze pol litra nie zakupil ;-)) 69% beztluszczowe
(41% masla w masle!). Ale nie narzekam, przeciwnie - 100% pelnotlustej wazeliny!

Kolejna wyspa, kolejny port, a jutro dalej - Tonga i Fidzi.

Jukajlili!
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