Adam Tkaczyk
Ostatni wieczór na Malcie
Dwa tygodnie spędzone na Malcie minęły jak z bicza strzelił. No cóż, w dobrym
towarzystwie czas szybko płynie. A my, niewątpliwie, tworzyliśmy dobre towarzystwo.
Dziesięć osób – pracowników wawerskich instytucji kulturalnych – świetnie się ze sobą
dogadywało i stanowiło zgrany zespół. Czas poza lekcjami angielskiego spędzaliśmy miło
i kreatywnie. W grupie panowała dobra i serdeczna atmosfera. Nic więc dziwnego, że wiele
pomysłów realizowaliśmy wspólnie - albo całą dziesięcioosobową grupą, albo w większych
lub mniejszych podgrupach. A pomysłów było wiele bo wszystkimi kierowała chęć
poznawania fascynującej Malty, jej historii, kultury, sztuki, zabytków, kuchni, urokliwych
miejsc, mieszkańców i śródziemnomorskiego klimatu. Gnani ciekawością codziennie
uskutecznialiśmy fascynujące wycieczki w różne zakątki kraju.
Były więc częste
wypady do stolicy
Malty – Valletty, do
pobliskiej Sliemy,
do
nieco
dalej
położonych Mdiny i
Rabatu,
wspólna
wycieczka na wyspę
Gozo do Victorii i
megalitycznych
świątyń. Wszędzie
znajdowaliśmy czas
na
odwiedzanie
muzeów, zwiedzanie zabytków, poznawanie historii. Nie zabrakło oczywiście wypadów
czysto relaksacyjnych jak choćby rybna uczta w Marsaxlokk, odkrywanie Blue Groto, kąpiele
w krystalicznie czystej wodzie Blue Lagoon. I nawet gdy późnym wieczorem ściągaliśmy do
St. Julian’s zawsze znaleźliśmy jeszcze chęć i siłę na posiedzenie na pobliskiej plaży,
a choćby i na ławce pod hotelem, żeby toczyć miłe rozmowy, wymienić się przeżyciami
i doświadczeniami z kończącego się dnia. Nie dziwi więc, że kiedy zbliżał się koniec naszej
maltańskiej przygody zrodził się pomysł miłego zamknięcia wyjazdu w postaci wspólnej
kolacji w miłym miejscu.
Padło na Vallettę, która
obfituje
w
restauracje
serwujące dania różnych
kuchni i oryginalne klimaty.
A poza tym Valletta to
Valletta... tu zawsze jest
pięknie, a każdy spacer po
jej wąskich, ale gwarnych
uliczkach,
wśród
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podświetlonych zabytków, kamienic z kolorowymi balkonami i drzwiami sprawia wrażenie
błądzenia po jakiejś nierealnej krainie. Oczyma wyobraźni już widzieliśmy cichą przytulną
restaurację, przyciemnione światło, stół zastawiony wykwintnymi daniami, już czuliśmy
smak śródziemnomorskich potraw i wina, już słyszeliśmy sączące się spokojne rozmowy
o maltańskich przeżyciach. Podekscytowani tą wizją udaliśmy się do stolicy Malty. Najpierw
spacer – ostatni rzut oka na piękne uliczki, zabytki, kamieniczki, urokliwe placyki, na
Marsamxett Harbour, na Grand Harbour i Trzy Miasta po jego drugiej stronie. Ostatni raz
wdychanie cudownej śródziemnomorskiej atmosfery Malty. Zgłodniali skierowaliśmy
wreszcie kroki do restauracji. Potem... do drugiej, trzeciej i kolejnej. Niestety, wszędzie
odprawiano nas z kwitkiem. Powód? Bardzo prosty! Tak prosty, że aż nie wpadliśmy na to, że
aby w piątkowy wieczór zjeść pyszną kolację w przytulnej restauracji w Vallettcie, zwłaszcza
liczną grupą, należy dokonać... wcześniejszej rezerwacji! Po odwiedzeniu kilkunastu
restauracji i usłyszeniu „Niestety, nie mamy wolnych miejsc”, humor nas opuścił, a głód
coraz bardziej dawał znać o sobie. Zrezygnowani i zawiedzeni byliśmy gotowi opuścić
Vallettę, powrócić do St. Julian’s i spędzić wieczór na pobliskiej plaży, racząc się pastizzi
i winem z butelki.
Pomału kierowaliśmy się na przystanek autobusowy.
Idąc w dół schodkami stromej uliczki ujrzeliśmy nagle
świecący szyld, szeroko otwarte drzwi i małą grupkę
ludzi na zewnątrz. Nie wierząc w powodzenie
spytaliśmy jednak czy są wolne miejsca. Miły pan (jak
się potem okazało – właściciel), z uśmiechem na
twarzy odpowiedział, że tak. - Nawet dla większej
grupy? – dopytaliśmy z niedowierzaniem. – Tak!
Zapraszam! – Mile zaskoczeni weszliśmy do środka.
Od progu czuliśmy, że trafiamy do wyjątkowego
miejsca. Wystrój nie przypominał wykwintnych,
drogich restauracji odwiedzanych przez turystów.
Surowość wnętrza sugerowała, że to raczej lokal,
gdzie spotykają się miejscowi, „swoi” aby pogadać o
życiu, napić się w spokoju kawy, zjeść coś swojskiego
i rozegrać partię snookera. Dosłownie w chwilę
znalazły się trzy zestawione ze sobą stoliki, nakryte
następnie świeżym obrusem, a obsługa z uśmiechem
pytała na co mamy ochotę. Patrząc w kartę dań ochotę
mieliśmy na niemal wszystko bo był tak imponujący
wybór makaronów, steki, sałatki z kurczakiem,
tuńczykiem, maltańskim serem. Było też „obowiązkowe” danie – fish and chips, przy okazji
naprawdę znakomite, z frytkami ze świeżych ziemniaków. I oczywiście ftira, czyli słynna
maltańska kanapka, bardzo pożywna, składająca się z bułki w kształcie pierścienia,
nadziewanej pomidorami, cebulą, kaparami, oliwkami oraz tuńczykiem, sardynkami lub
maltańską kiełbasą. Ta zamówiona tutaj była po prostu pyszna! Do tego wszystkiego
znakomite maltańskie piwo i wino. Biesiada rozpoczęta! Wiadomo – Polak, jak głodny to zły,
ale po takim przyjęciu i po kilku kęsach wspaniałych dań nasze samopoczucie zaczęło się
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poprawiać i niebawem cała grupa tryskała dobrym humorem. Powróciły miłe tematy,
wspomnienia wspólnych wypraw i przygód. Dzieliliśmy się swoimi maltańskimi
doświadczeniami, wnioskami, przeżyciami. Znalazła się nawet chęć na partyjkę szachów.
Miejsce, w którym
wylądowaliśmy
na
pożegnalnej
kolacji
również
dostarczało
kolejnych przemyśleń.
Na ścianach znajdowało
się bowiem mnóstwo
starych, czarnobiałych
zdjęć Valletty. Niektóre
ukazywały miasto w
1920
roku.
Inne
przedstawiały brytyjską
królową Elżbietę II
odwiedzającą Maltę w
maju 1954 roku. Jeszcze inne dotyczyły obrony Malty podczas walk II Wojny Światowej a
między nimi, na ścianach wisiało wiele pamiątek związanych z tymi wydarzeniami. Nic
dziwnego, w końcu znaleźliśmy się w miejscu o nazwie The Royal British Legion Bar Of
Malta!

Atmosfera się rozluźniała,
humory dopisywały, nad
stołem zaczęły unosić się
lekkie tematy i żarty
kwitowane
wybuchami
śmiechu.
Z
głośników
zaczęła sączyć się muzyka...
Co za odmiana! Nie żadne
tam „Oczy zielone”, ale
„You are always in my
mind”
w
wykonaniu
autentycznego króla – Elvisa! A zaraz potem wiązanka znakomitych przebojów z lat 50. i 60.
Na efekty nie trzeba było długo czekać – nogi same rwały się do tańca i już po chwili parkiet
był nasz! Potem chwila miłej rozmowy z właścicielem, opowieści skąd jesteśmy, co tu
robimy, że to nasz ostatni wieczór na Malcie. My zachwyceni atmosferą jego restauracji, do
której trafiliśmy przypadkiem, on zachwycony naszą spontanicznością, humorem i zabawą.
Tak na marginesie: okazuje się, że nie tak wiele różni Słowian i Południowców – my też
jesteśmy otwarci, sympatyczni, roześmiani, spontaniczni, lgnący do ludzi, biesiad i zabawy.
Pod tym względem nie mamy im czego zazdrościć. To chyba jednak wpływ pogody sprawia,
że oni – Południowcy są tacy niemal przez cały czas. To nie trudne, gdy ma się ciągle ciepło
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i 300 słonecznych dni w roku. A u nas... „(...) i tylko zimno, i pada, i zimno, i pada...” (jak
śpiewa Kazik Staszewski), no to jak być miłym, radosnym i się uśmiechać w takiej aurze?!
Niestety, każda dobra zabawa ma swój kres. Następnego dnia czekał nas przecież powrót do
domu.
Kiedy z żalem opuszczaliśmy
przyjazny, rodzinny lokal usłyszeliśmy,
jak obsługa śpiewa „Happy birthday to
you”. Okazało się, że starsza pani, matka
właściciela, ma w tym dniu urodziny.
Czy wypadało nie zaśpiewać naszego
„100 lat” z tak zacnej okazji? Nie!
Gromki śpiew w języku polskim poniósł
się cichymi uliczkami Valletty. Jeszcze
tylko wspólne zdjęcie i już żegnaliśmy
się serdecznie z właścicielami. Wniosek
– warto odbić w bok od głównej ulicy,
zaszyć się w mniej uczęszczane rejony
bo tam właśnie dzieją się rzeczy
niezwykłe. A adres Triq Melita 111 w Valletcie zapamiętamy na zawsze.
To nie był koniec pożegnań - żegnaliśmy się z Vallettą, żegnaliśmy się z St. Julian’s,
żegnaliśmy się Maltą. Morze Śródziemne szumiało, Księżyc świecił, a my tanecznym
krokiem wracaliśmy do hotelu.
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