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Obóz Lužnice

W sobotê 23. 7. spotkaliœmy siê wszyscy, lekko zaspani,
o 7.15 na dworcu w Cieszynie, ¿eby wyruszyæ na
tegoroczny obóz. Ju¿ w po³owie drogi œwiat³o dzienne
ujrza³ pierwszy hit obozu – gra Ching Chong,
która sta³a siê menaszkowym przebojem.
Ko³o po³udnia zatrzymaliœmy w Pradze i by³o trochê
czasu na zwiedzanie, a potem ju¿ prosto do Suchdolu
nad Lužnicí. W obozowisku przywita³y nas obowi¹zki
(namioty, kuchnia…) i rozdzielenie do wacht.
Wieczorem programowcy wprowadzili nas do tematu
obozu. Widzieliœmy jak Jonatan przyje¿d¿a do siedziby
tajemniczego Drakuli i jest œwiadkiem ró¿nych
dziwnych zdarzeñ. Wszystko opisuje w listach swojej
ukochanej Minie.

... poniewaz w Londynie mialem nieco wolnego czasu, odwiedzilem
British Museum i w tamtejszej bibliotece przejrzalem mapy i ksiazki
dotyczace Transylwanii. Przyszlo mi do glowy, ze nieco wiedzy na
temat tego kraju na pewno mi sie przyda w kontaktach z
przedstawicielem miejscowej arystokracji. Okazalo sie, ze
wymieniony przez niego region lezy na wschodnich rubiezach
tego kraju, w samym sercu Karpat, w miejscu, gdzie zbiegaja sie
granice trzech panstw: Transylwanii, Moldawii i Bukowiny. To
jedno z najdzikszych i najmniej znanych miejsc w Europie. Nie
udalo mi sie znalezc ani jednej mapy...

… Wyjechaliœmy
mniej wiêcej zgodnie z
rozk³adem i po zapadniêciu zmroku
dotarliœmy do Klausenburga.
Zatrzyma³em siê na noc w Hotel Royale.
Na obiad - a raczej na kolacjê - zjad³em
kurczaka z papryk¹, który by³ po prostu
wyœmienity, choæ niezmiernie trudno
ugasiæ po nim pragnienie. Zapyta³em o tê
potrawê kelnera, a on powiedzia³, ¿e nazywa
siê „paprika hendl" i poniewa¿ jest to lokalna
specjalnoœæ, powinienem j¹ spotkaæ w ca³ych
Karpatach. Przekona³em siê, ¿e bardzo mi
siê tu przydaje znajomoœæ tych kilku
niemieckich s³ów; nawet sobie nie
wyobra¿am, jak bym móg³ sobie tutaj bez
nich poradziæ.
Wikikrzysztof - encyklopedia wyspecjalizowana na
SLOWNICZEK OBOZOWY:
wyrazy z (nowego) opciackiego spiewniczka

Mates Fajkus

Kule na Drakule

Zly czas na sen, musisz ze spacaku wylezc na rozcwiczke ...
Kazde rano taki je, totalnie dobity po nocnej warcie ...
Nie wierzym, ze uz 7 rano je, tak plynie obóz, plynie dzien za dniem ...
Moze sie wydawac, ze nas Danka ganc polómac chce,
Na codziennej dlógi rozcwiczce - mozna zlepszymy se ...
Kupa nas nadowo, jak se swaly rozciongajóm,
Rozcwiczki se nie podobajóm - lecz wazne dla nas sóm.

Wojtek Mendrek
Jaco Mitura
Ala Ry³ko

melodia - Moze sie wydawac

Marek Bubik

Mofik w tej grze strasznie zbladnyl a nic nie je - yny krew ...
Kazdy dziyn nas zabic chce, na alarmach wampirowskich my broniymy se ...
Nie wierzym, ze to swiynto woda je, kazdy upijo z flaszki po kapce ...
Moze sie wydawac, ze nasz Mofik to Drakula je,
Ze nóm w nocy wszystkim krew pije, w Transylwanii zyje ...
Nosi czorny kabot, make-upu na sobie kilogram,
W swoim zamku mieszko calkiem sam - dalej on opowie wam:
¯yje w Transylwani Drakula,
jedyne co na niego pomogo je srebrno kula,
œwiyncono woda, hostia a krzy¿ ...
a eszcze czosnek - to snad wiysz!
Pozor, jak œpisz, nigdy nie wiysz co se Kasi dziœ œni…
Ganc nahodóm Daro ojcym je, do czoskuli chcio³ daæ skoøice…
Dowej pozor bo ci skipi to, p³ywej, p³ywej – p³ywiesz o z³oto…
-A co teraz? - Rock´n´rolla!!! ...oklaski
Obiod w kuchni, Basza nóm go gotowa³a – czuchni…
Bosman sprawi ka¿dy zips, dowej pozor na fiskarsi jeœli furt
chcesz ¿yæ…
Program nóm troche zniszczy³ wielki deszcz, lecz
programowcy poradzili se…
Mo¿e siê wydawaæ, ¿e oboŸny strasznie kruty je,
¯e nóm kliki za wszystko daje – za ka¿dóm g³upote…
Ale Fifcz je super, staro se o naszóm kondyczke,
Nikiedy nas smoli troszyczke, lecz fajny oboŸny je!
Tu normalnóm wiecóm klikowaæ je,
W ka¿dej chwili mo¿esz prziznaæ ¿e:
¯e obóz tyn fajny je, ¿e obóz tyn super je,
¯e gry fajne sóm, choæ nogi bolom,
Ró¿ne urazy se stowajóm…
U¿ se obóz koñczy, ostatní ognisko przed nami,
U¿yli my se to fest z wami – wszystkimi wachtami…
Drakula zabity, to zadani spe³nione,
Teraz wszystko skoñczone, u¿ do domu wracaæ czas…

Nastepnego ranka odbyly sie
niezbedne warsztaty, a potem
juz wytlumaczenie gry
caloobozowej:

Alarmy wampirowskie
Ka¿da z wacht musi utworzyæ w czasie
cca 15 sekund „pozycjê defensywno-ofensywn¹“.
Poszczególni cz³onkowie powinni mieæ przy sobie artefakty,
czyli czosnek, krzy¿, srebrn¹ kulê, hostiê i wodê œwiêcon¹.
Je¿eli nie zd¹¿yliœmy siê obroniæ, Drakula upija³ nam
odpowiedni¹ iloœæ krwi. Po obiedzie z powodu deszczu
zrezygnowaliœmy z popo³udniowej gry i œpiewaliœmy pod
kuchni¹. Dlatego ¿e pogoda siê nie zmieni³a,
reszta dnia w trybie podp³achtowym.

Poniedzialek przywital nas milo sloneczkiem i rozcwiczka. Oprócz tego,
bylismy juz spragnioni przygotowanych gier:

Cyganie
... Cyganie ciagle sa na zamku i wykonuja
jakies prace. Wiem to, bowiem od czasu do czasu
slysze odlegle, stlumione odglosy, jakby motyki
i szpadla; to z pewnoscia zwienczenie jakiegos
kolejnego skonczonego lotrostwa.
Kiedy pisze te slowa, ze znajdujacego sie ponizej
korytarza docieraja do mnie odglosy kroków wielu
ludzi i loskot przekladanych ciezarów - bez
watpienia tych wielkich, wypelnionych ziemia
skrzyn. Rozlegl sie stukot mlotków, zabijaja
skrzynie. Teraz znowu slysze ciezkie kroki w
hallu i podazajace za nimi inne leniwe kroki.

¯eby Drakula móg³ wyruszyæ
do Anglii na spotkanie z Min¹,
musia³ wieŸæ ze sob¹ trochê
transylwañskiej gleby, która
dodawa³a mu si³ê. Ka¿da z
wacht musia³a wiêc nape³niæ
piaskiem 6 plastikowych worków,
a siódmy, do po³owy pe³ny, w³o¿yæ
do ³ódki i p³yn¹æ w kierunku
Gibraltaru (Tomasz w ³ódce).
Ma³e utrudnienie polega³o na
tym, ¿e sternikowi zawi¹zano oczy
a dziobowy nie mia³ wios³a.
Naszczêœcie wszystkie za³ogi
dop³ynê³y do „Londynu“ w pe³nym
sk³adzie.

Zostalem w zamku sam z
tymi strasznymi kobietami. Do
diabla! To Mina jest kobieta, a ona nie
ma przeciez z nimi nic wspólnego! To
diablice z piekla rodem! Nie zostane tu
z nimi. Spróbuje zejsc po scianie dalej
niz dotychczas. Wezme ze soba troche
zlota; moze mi sie pózniej przydac.
Moze uda mi sie znalezc jakies wyjscie z
tego strasznego miejsca.
A potem do domu! Do najblizszego i
najszybszego pociagu! Jak najdalej od tego
przekletego miejsca, przekletego kraju,
gdzie diabel i jego dzieci nadal stapaja po
ziemi! Wole juz zdac sie na laske Boga,
niz tych potworów; a urwisko jest
strome i wysokie. U jego stóp czlowiek
moze zasnac na wieki jak czlowiek.
Zegnajcie wszyscy! Zegnaj, Mino!

Ucieczka
Jonathana

Kiedy Jonatan przekona³ siê, ¿e zamek Drakuli jest dla niego
wiêzieniem, musia³ przygotowaæ siê do ucieczki. Ka¿da z wacht
wyruszy³a wiêc biegiem na Pískovne, gdzie najpierw spoœród
wielu kluczy by³o trzeba wybraæ ten w³aœciwy. PóŸniej
przepi³owaliœmy kraty pilnikiem i ze starego przeœcierad³a
zwi¹zaliœmy linê, ¿eby Jonatan móg³ uciec przez okno. Na dole
czeka³y nas krzaki do przedarcia, a potem, po przyci¹gniêciu
³ódki, jak najszybciej pop³yneliœmy do obozowiska.

Nagle obudzilam sie i usiadlam na lózku bardzo przestraszona,
z uczuciem jakiejs pustki wokól siebie. W pokoju bylo ciemno, wiec nie
moglam dojrzec Lucy; podeszlam do jej lózka i poszukalam jej po
omacku. Nie bylo nikogo.
Lucy musiala wyjsc na zewnatrz tak, jak spala. Nie bylo czasu na
rozwazanie, co sie moglo stac; mysli i tak mieszal mi dominujacy
nad wszystkim, niejasny lek. Narzucilam na siebie duzy, gruby
szal i wybieglam z domu.

Kolacja w Londynie

Danuœka Franek
Mates Klimek
Kuba Langner
Ula Pustówka
Jurek Stonawski

Czarymaryfuk

melodia - Pod jod³¹

Maryœ Bu³awa

Na obóz przyjechali,
Drakule napotkali,
cale dalsze dwa tydnie
nas otrawowol dali ...
Alarmy wampirowski,
relikwie wycióngejcie,
Jak nimocie formacje
tak nóm swojom krew dejcie!
Ref: A Drakulowi w nos,
co mysli sobie,
co mysli wampirek
krew sosac bedzie nam!

Najwiynkszo bomba byla
jak Kasia porodzila,
Sebestianek a Chrystianek
swoje dziecka ochrzcila ...
Jak Anet wartowala,
bandere wachowala,
Rumen bandere chciol zetnyc,
glowe mu ugryzc chciala!
Ref:A Rumenowi w nos,
co mysli sobie,
co mysli frajerek
bandere ukrasc chcial!
Nie wyszle nóm pogoda,
byla to kapke szkoda,
Bialke my se przipomnieli
a w stanach polezeli ...
Dwa etapy my zjechali,
cugym pokraczowali
a Drakulowi my przednost
aji przed wodóm dali ...
Ref:Taki pogodzie w nos,
co mysli sobie,
co mysli pogoda
psuc obóz bedzie nóm!
W Taborze my dognali,
podziymia przeszukali
a wspólnymi silami
my Drakule zadzgali ...
Do domu uz jadymy,
obóz finiszujymy,
wspomnienia nóm zostanóm
a za rok se zas zyndymy!
Ref:A obóz Luznica,
uz go konczymy,
cieszymy se za rok
kaj se zajadymy!

Nie mam pewnosci, co do diagnozy, wiec zrobilem
to, co w tej sytuacji wydaje mi sie najlepsze:
napisalem do mojego starego przyjaciela i
mistrza, profesora Van Helsinga
z Amsterdamu, który o rzadkich chorobach wie
wiecej, niz ktokolwiek inny. Poprosilem go, by tu
przyjechal, a poniewaz mówiles, ze pokryjesz
wszelkie koszty, wspomnialem mu, kim jestes i
co laczy cie z panna Westenra. Zrobilem to, mój
drogi przyjacielu, jedynie dlatego, ze chcialem byc
posluszny twoim zyczeniom, sam bowiem jestem
bardzo dumny i szczesliwy, ze moga dla niej
uczynic wszystko, co tyiko jest w mojej mocy.
Z pewnych osobistych powodów Van Helsing takze
zrobi dla mnie wszystko. Niezaleznie jednak od
tego, na jakich zasadach sie tu znajdzie, musimy
zaakceptowac jego zyczenia ...
W wtorkowy poranek
zaskoczyli nas programowcy - przygotowali nam
nastepne zadanie.

Depesza

Transfuzja

Zaprowadzono nas z Van
Helsingiem do pokoju Lucy. Jesli to,
co zobaczylem wczoraj, bylo dla mnie
wstrzasem, dzisiejszy widok byl po
prostu porazajacy. Byla przerazliwie,
smiertelnie blada; wydawalo sie jakby
nawet jej wargi i dziasla utracily
resztki naturalnej czerwieni; wyraznie
zarysowaly sie kosci twarzy; patrzenie
i sluchanie, jak oddycha, sprawialo
wrecz fizyczny ból. Lucy lezala bez
ruchu i sprawiala wrazenie, jakby nie
miala dosc sily, by sie odezwac; przez
chwile wszyscy trwalismy wiec w
milczeniu. Potem Van Helsing skinal na
mnie i po cichu wyszlismy z pokoju.
Kiedy tylko zamknely sie za nami
drzwi, ruszyl korytarzem do
sasiedniego pokoju, który okazal sie otwarty.
Wepchnal mnie do niego i zamknal za nami
drzwi. „Boze mój! - powiedzial. - To straszne!
Nie ma czasu do stracenia! Ona umrze od
niedokrwienia, które akcje serca zatrzyma.
Transfuzja potrzebna i to zaraz”.
Nastepnie szybko, ale absolutnie zgodnie
z zasadami sztuki lekarskiej,Profesor Van
Helsing przeprowadzil zabieg transfuzji.
Z czasem na policzki biednej Lucy zaczelo
powracalo cos, co mozna by nazwac zyciem.

Po szybkim sprawdzieniu stanu zdrowia Lucy, jest oczywiste,
¿e potrzbna jej transfuzja krwi. Co oznacza to dla nas? Ka¿da
z wacht nosi w koszulkach wodê z Pískovny, miesza z fioletowym hypermanganem w kiblach i wprawia strzykawkami do
butelek. Niestety nikomu nie udaje siê uratowaæ Lucy. Za³amani psychicznie powróciliœmy do obozowiska i jak zwykle:
kolacja, ognisko…

Przy poszukiwaniu Drakuli razem z doktorem odwiedziliœmy
jednego z szaleñców zamkniêtych w instytucie dla chorych
umys³owo, który by³ kiedyœ pracownikiem Drakuli. Cz³owiek
cierpia³ chorobliw¹ obsesj¹ na punkcie wysysania krwi
z rozmaitych zwierz¹tek. Gra polega³a wiêc na zbieraniu
muszek, paj¹ków, ptaków i kotów co trochê utrudnia³a trójka
Krzysztof - Tofik - W³adek.

Blázinec

Odnotowalismy pewien
postep. Mój przyjaciel ma juz cala
kolonie wróbli, a jego muchy i pajaki
zniknely niemal bez sladu. Kiedy do
niego wszedlem, podbiegl do mnie i
powiedzial, ze chcialby mnie prosic o
wielka przysluge - bardzo wielka
przysluge; kiedy to mówil, lasil sie do
mnie jak pies. Zapytalem go, o co
chodzi. W odpowiedzi, w jego glosie i
zachowaniu pojawilo sie cos w rodzaju
ekstazy:
„O kotka! O malutkiego, rozbrykanego
kotka o lsniacej siersci, z którym
móglbym sie bawic, którego móglbym
uczyc i karmic, karmic, karmic!".

W srode dopoludnia
powtórzylismy sobie
podstawy pakowania z
sternikami i zagrali
petang. Po obiedzie
wyruszylismy w
kierunku Pískovny.

Po grze wyruszyliœmy w stronê
Pískovny, ¿eby trochê siê sch³odziæ.
Rzeczy zostawiliœmy przy drodze i
tylko w k¹pielówkach wyszliœmy na
pla¿ê… I wtedy zaczê³o siê piek³o –
czyli chrzest. Diab³y znêca³y siê
nad nami chwilê ( klasyczne
procedury; lepiej nie wzpominaæ
dobrze wszystkim znanych
szczegó³ów ), ale wkrótce wszystkie
szczury l¹dowe sta³y siê
wodniakami. Absolutnie martwi

Chrzest

wróciliœmy i po ognisku „padli
trupem“ w œpiwory.

