
Ladijski dnevnik…z enodnevno zamudo 

Ne, ni nas zapustil kapitan in tudi naša Concordia še vedno plove nad gladino. Le kapitan si ni ošilil 

svinčnika, zato zamuja z dnevnikom. Pot do marine potekala po planu, gospa Garmin si je tik pred 

Pulo vzela malo pavze, pa sedaj vemo, kje se v soboto ne da dobiti pizze, torej smo formalno še 

zmeraj lačni za soboto. Ampak brez skrbi, morje je bogato s svojimi darovi, le doseči jih je potrebno. 

To je lahko težava, ker od namakanja palcev v morje, do podvodnega ribolova smo oddaljeni nekako 

za okroglih 15 stopinj, ali kot pravi tretji častnik Antonio: »Ko bodo v toplicah ribe plavale in ne bodo 

na meniju, jih bom pa lovil.« Sicer pa imamo v posadki ekipo hitrih in drznih, ki se ne ustrašijo malo 

hladne vode. Pozejdon nam je namenil prvo jadralsko izkušnjo in pihnil v jadra. 3 vozli hitrosti res 

niso dovolj, da bi nama s Tonetom razmršili pričeski, je pa dovolj da pozabiš na žarečo kroglo, ki 

neusmiljeno flambira našo kožo. Učitelja nista vlekla za ušesa! Sonce je proizvajalo D vitamin na 

periferji. Nič hudega z malo photoshopa in retuširanja bomo vsi lepi in zagoreli na pravih mestih. 

Poizkusili smo se tudi v SUPanju. Kratica za Stand up Paddle. Kar v prevodu pomeni Stojiš, Ups, Padaš. 

Ne, nismo se podali v strankarske in politične vode, ampak z napihljivo desko (oksimoron) po gladini 

morja. Častivredni gorenjci, pletnarji blejski, ni potrebno biti v skrbeh, ne prihajamo še na kremšnito.  

Zaenkrat samo v položaju mladih bodočih ženinov, ki še ne vedo, da ko enkrat vstaneš lahko hitro 

prideš do U in P…lahko pa si nadarjen za krmarjenje v nemirnih voda in lepo veslaš proti … cilja še 

nimamo, važna je pot do njega (mataforično ali resnično). Ravnotežje pa je tako bistvo življenja. Še 

dva dni in dve priložnosti, da s človek po dveh milijonih letih spet postavi pokonci…tokrat na vodi, 

torej napredujemo.   

Letos za kosilo niso bile polnjene paprike, ampak golaž. Kosilo je bilo postreženo sredi zaliva, tako da 

smo se z lahkoto otepali vseh prvomajskih pohodnikov s kuponom za brezplačen obrok. Dober je bil, 

kaj dober, odličen. Hrvati so spraševali, če morda še ni zaščiten kot kranjska klobasa in bi ga oni 

uvrstili na seznam avtohtonih jedi. Torej Urša, če želiš postati častna državljanka sosedne države, zdaj 

je tvoja priložnost. Le recept izdaj. Za večerjo pa smokiji iz mletega mesa.  

Delovni dan za posadko se je zaključil ob 2130. Kapitan pa je do konca dne šilil svinčnik in danes 

zaključil včerajšnji dnevnik. Pika stop. 

Dan minil brez ledenih gora v vodi. Leonardo di Caprio še živi 

 


