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 Pe data de 30 mai 2017, cu mult entuziasm si bucurie ne-am urcat in 

autobuzul 615 cu destinatia Harbour, portul orasului Paphos. Cand am 

ajuns in port, multe vase si barcute asteptau sa fie duse in largul marii 

Mediterane, dar noi ne-am indreptat spre o barca micuta, galbena. 

Capitanul vasului ne astepta cu un zambet larg si ne-a invitat sa urcam 

pe vasul sau. Doamna profesoara Popa a discutat cu el cateva reguli, ce 

avem voie sa facem, ce este periculos, ce ar trebui sa evitam. Inainte sa 

pornim in larg, el ne-a explicat ce urmeaza sa vedem si sa facem: vom 

porni in larg, ne vom opri in apropierea unui vas prabusit in urma 

razboiului de independenta intre Cipru si Turcia, bombardat de armata 

turca in anul 1974. Douazeci de oameni se aflau la bordul acelui vas, 

niciunul nu a supravietuit bombardamentului, si intrucat nu au fost gasite 

ramasitele lor pentru a organiza o inmormantare, locul in care a ramas 

epava a fost desemnat un monument memorial. Dupa ce vom fi trecut de 

epava, urma sa ajungem intr-o laguna unde puteam cobori din barca 

pentru a putea inota. 



 

In momentul in care am pornit, cu totii ne-am adunat fascunati 

imprejurul gamurilor de sticla de pe fundul vasului, ce ne permiteau sa 

vedem fundul marii : roci, pesti de toate marimile si culorile, alge. 

Capitanul vasului a pornit muzica, am putut sa stam pe margnea barcii, in 

patele barilor pentru siguranta, si sa simtim apa marii, vantul, si sa ne 

bronzam. Cand am ajuns in laguna, am sarit cu totii in apa rece, sarata, 

am inotat si ne-am distrat de minune.  

Capitanul prietenos, geamul de sticla, privelistea uimitoare, apa marii, 

soarele, briza, toate adunate au facut aceasta experienta de neuitat, o zi cu 

adevarat deosebita in orasul Paphos. 

 

 


