A gdyby lódz sie rozbila, a
jego pochlonela rwaca woda, to nie
ma przed nim zadnej nadziei.
Móglby co prawda swa moca skierowac
lódz do brzegu, ale gdyby ten nie byl
przyjazny, a on nic móglby sie po nim
swobodnie poruszac, jego sytuacja i tak
bylaby rozpaczliwa. Wiemy, ze znajduje
sie na wodzie, musimy sie tylko
upewnic gdzie. Musimy przede
wszystkim poznac jego dotychczasowe
posuniecia; to moze rzucic pewne
swiatlo na jego dalsze plany.

Prze³êcz
Karpacka
Tu¿ przed pójœciem spaæ dowiedzieliœmy siê, ¿e Drakula ze
swoimi skrzyniami przeje¿d¿a prze³êcz karpack¹. By³o wiêc
trzeba zaraz ruszaæ w drogê. Kiedy dotarliœmy do lasu by³o
ju¿ zupe³nie ciemno. Ka¿da z wacht dosta³a kolorowo
œwiec¹ce paski. ¯eby rozbiæ jedn¹ ze skrzyñ ( plastikowe
worki œwiec¹ce na zielono ) trzeba by³o po³¹czyæ si³y czteru
ludzi z ró¿nych wacht. Grê utrudniali cyganie, którzy nas
chytali. Kiedy wkoñcu, z licznymi stratami,
zlikwidowaliœmy wszystkie skrzynie, stwierdziliœmy, ¿e to
zasadzka i musieliœmy wracaæ do swoich œpiworów.

...Najdrozsza „horalka”
obozu byl okaz
wylicytowany przez Tofika
za 950 pompek...

W piatek, zdziesiatkowani po
grze nocnej wstalismy, i z
radoscia udalismy sie na
rozcwiczke. Obiad zjedlismy
juz o jedenastej a zaraz
potem wyruszylismy w
kierunku miasta.
Wtedy ujrzalam hrabiego Drakule.
Lezal w skrzyni na ziemi, która po
gwaltownym upadku nieco go
przysypala. Byl smiertelnie blady,
niczym woskowa figura, a jego czerwone
oczy groznie spogladaly tym msciwym
spojrzeniem, które tak dobrze znalam.
Kiedy na niego spojrzalam, jego oczy
dostrzegly wlasnie zachodzace slonce i
wyraz nienawisci przeszedl w wyraz
triumfu. Ale w tym samym momencie
blysnal wielki nóz Jonathana i padl cios.
Krzyknelam, gdy ujrzalam, jak
przechodzi przez gardlo hrabiego;
jednoczesnie bowie pana Morrisa zaglebil
sie w serce wampira.
To bylo jak cud; na naszych oczach, w ciagu
sekundy cale jego cialo rozpadlo sie w proch i
zniknelo.

Katakomby

Popo³udniu znaleŸliœmy siê w
Taborze ¿eby zagraæ ostatni¹
z gier. Najpierw jednak by³o
toche wolnego czasu na pizzê,
herbatkê, lody no i piosenki
obozowe. Ka¿da wacht
otrzyma³a plan miasta
z miejscem i czasem spotkania,
z którego van Helsing
zaprowadzi³ nas do tajemnieczgo
podziemia. Dostaliœmy plan
katakomb i latarniê i
b³¹dziliœmy w ciemnoœciach a¿ w
koñcu wyszliœmy na dziedziniec.
Pos³ano nas ( z kolejn¹ map¹ )
ku kaplicy, gdzie po krótkich
zmaganiach dorwaliœmy
Mofika-Drakulê i przebili
jego serce osikowym ko³kiem.
Po powrocie do obozowiska
czeka³y nas pieczone kurczaki i
wieczorne ognisko a kadra
urz¹dzi³e sobie wieczór
kapitañski.

Kadra
Nie chce nasza kadre kochana tutaj osaczac,
fama lenistwa i zlym mianem otaczac - bo prawa nie mam tego...
Przez przypadek czysty, jednak sie stalo,
ze o tym gwiezdnym skladzie piosenki nie napisano - ni slowa jednego!
Wiec w slowach kilku opisac kadrowców musí
by zaspokoic wasze... i moja dusze...
Wpierw wiec o Fifczu - oboznym troskliwym,
który kochanym piskiem gwizdka (przenikliwym)
budzil nas ranka kazdego.
Troska o zdrowie nas prostych byla nienaganna - pompkami nie zrzadka wspieral kondycje wprost fatalna
...i muskuly rosly, kolego!
I nawet pozwalal poblazliwie opuscic obozowisko - w razie potrzeby; z glowa skloniona nisko.
W kuchni krzatala sie pilnie Basia - kucharka nasza.
Przepyszne zupy, dania wikwintne, nawet prosta kasza
spod jej zlotych rak wyplywaly.
Nasze zoladki spiewaly piesni chwalace jej trudy,
chociaz wachty sluzbowe byly czasem marudy
kiedy w stosach brudnych naczyn sie zatapialy.
Ale Basia poblazliwie na zamku-przyczepie siedziala,
jedynie za brudne rece i zgubione korki karala.
Mielismy na Luznicy zdrowotniczke nieustraszona.
Podpowiedzia niech bedzie: Jest Krzysztofa zona.
Danka powiadasz? Bezblednie!
Ona to reka twarda wprowadzila regul cala mase:
uzywanie mydla, odswiezanie skarpetek zesztywnialych z czasem ...
Czystoscia równalismy snieznej bawelnie .
Ranka umilala nam usmiechem - wprost olsniewajacym ,
kiedy to nasze miesnila skrecala do skurczów zniewalajacych.
Najwiekszy wszak respekt budzila postac bosmana...
O tyle wiekszy, jezeli fiskarska przaz niego w opieke dana,
wyparowala przed chwila.
W takich sytuacjach ( czy kiedy chodzilo o sledzie,
zipsy zaciete i linki) trzeba bylo uciekac gdzie wlezie,
bo przylozyl by ci pila.
Jednak byl on dla nas sumiennych, drzewo noszacych z lasu,
mily, nie szczedzil usmiechu, dobrego slowa i czasu.
Basto troszczyl sie o nas po rycersku iscie,
przywozac, jak na bialym koniu, z zywnoscia kisnie - ratowal przed smiercia glodowa.
W prawdzie, nie na rumaku, w samochodce jezdzil,
lecz przynajmniej wieksze ilosci jedzenia miescil,
spelniajac kazda zachcianke nowa.
A ze z natury pilny jest i pracowity 5 razy na dobe
noze ostrzyl, pilnujac przy tym pomocniki mlode.

A cóz bysmy poczeli bez tych kreatywnych dusz,
które (nie mruzac prawie oka) co rusz
umilaly nam zycie stale?
Programowcy kwartet zgrabny tworzyli:
Ewka, Mofik, Tofik i Wladek czyli...
”zodne beczko” - wcale!
W takim silnym skladzie wyborem oczywistym i jedynym
byl temat ambitny - z Draula straszliwym.
Mofik nekal nas, w puder opakowany,
ze jezeli pozycji obronnych nie mamy,
on z checia krwi nam upije!
Przygotowali gry wciagajace nas zadaniami,
gdzie pól Piskowny do pytlów przesypalismy sami,
gdzie kazdy z kazdym sie bije.
Gry w nocy ( widac tylko pare krazków neonowo swiecacych).
Gry w dzien ( gromada z krzykiem przez zarosla biegnacych).
Fantazja ich granic zadnych nie znala.
Tak wiec zgraja obozowiczów doznala
niezapomniane przezycia.
Penetrowanie siedziby rafinowana strategia,
okrutne nocne walki z cyganska legia,
po nielicznych przegranych zawodu wycia.
Lecz wisienka na torcie programu zaiste byly
katakomby - czarnym plaszczem strachu nas otoczyly.
Krzysztof - komendant - zakancza korowód (powyzej),
bo chociaz pocichu obserwowal, nie podchodzil blizej,
to on za nitki szarpal delikatnie.
Siedzial z Czarna Ksiega, herbatka wiernie przy boku,
zapisywal starannie zmagania do bloku - kazdy grzech i przewinienie.
Jednak gdy widzial dzieciace minki rzednace
mówi: ”Dejmy eszcze etap - póki je to slonce!”
... I ja na obozie bylam, duzo tego przezylam,
a ze sie fajowo mialam, Kadrze podziekowac musialam.

Po po³udniu pakowaliœmy namioty, kuchniê, ³ódki… Wkoñcu
ka¿dy dosta³ d³ugo oczekiwany kawa³ miêsa i móg³ przyprawiæ i upiec swojego steaka. Jednak to nie koniec luksusów.
Nadchodzi uroczyste ognisko. Kadra popisa³a siê wspania³¹
watr¹, która rozpala³a nam twarze nawet z odleg³oœci kilku
metrów. Wpatruj¹c siê w ten ogieñ s³owa Przyrzeczenia
Harcerskiego wypowiedzia³o siedmiu nowych harcerzy:
Aneta, Bronio, Jacek, Kaja, Kasia,Kuba i Stacho,

niektórzy ocieraj¹c ³ezkê z oka. PóŸniej Krzysztof wyg³osi³
wyniki gier – na pierwszym miejscu uplasowa³a siê
wachta Against Cruel Drakula Company.
Z koleji ze swoich obowi¹zków najlepiej wywi¹za³a siê
wachta Czarymaryfuk
wygrywaj¹c najwiêksz¹ kupê s³odyczy. Po zakoñczeniu
ogniska oboŸny nie og³osi³ ciszy nocnej wiêc do póŸna
zapychaliœmy siê smako³ykami i œpiewali piosenki.

Ostatniego dnia wstaliœmy wczeœnie
i wyruszyli na drogê powrotn¹ do domu.
Jedynym przastankiem by³a Praga,
gdzie by³o trochê wolnego czasu. Podró¿
do domu trochê nam siê znudzi³a, wiêc uszczêœliwiliœmy innych pasa¿erów porcj¹ naszych opciackich
piosenek. W Cieszynie wyskoczyliœmy w mundurach
na peron i pokazali naszym rodzicom brawurowy apel.
Ostatni¹ z niespodzianek by³o og³oszenie obozowicza i
obozowiczki, których wybieraliœmy zpoœród siebie.
W tym roku odznaczono Marysia i Anetê –
gratulacje! . No i to ju¿ niestety koniec obozu. Dla
mnie by³ to œwietnie spêdzony czas –nim siê
spostrzeg³am, dwa tygodnie za nami
a ja pe³na wspania³ych wra¿eñ
i wzpomnieñ; nie mogê siê
doczekaæ przysz³ych
wakacji!

Kaja

... a Fifcz!

