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Élmény(ek) a 2003-as nyári táborból
Hol is lehetne kezdeni ezt a történetet?! Talán a tábor előtti héten kezdett izgalmassá válni a dolog, amikor a
Farkas őrs keretmese ruha gyártásba kezdett. Korán reggel már a kárpitos boltban kezdtünk, ahol hatalmas
vastag kartonokat vásároltunk magunknak, majd festékboltokat jártunk vörös és fekete festéket kutatva.
Ezek kellettek az ember méretű pajzsainkhoz. Mert hogy mi képviseltük a Római Birodalmat a gallok elleni
háborúban. Tiszta Travián. Szóval több napnyi keretmese ruha készítés után nagyon büszkén másztunk be
a kispolákba öten, hogy eljussunk a táborhelyre. Megjegyezném, hogy ugyan fiatalok voltunk, de a kispolák
tényleg nagyon kicsi volt. A tábor során a két nép közötti ellentét egyre jobban kiélesedett. Nyilván ehhez
hozzájátszottak a különböző, számunkra addig ismeretlen játékok, mint az ATTAKOLÁS, mely során az
ember alkarja szenvedett olyan maradandó sérüléseket, hogy a nyugdíjintézet azonnal leszázalékolt volna
minket, ha látja, vagy a bölény here játék, amikor amellett, hogy az ember a csapatának győzelmét szem előtt
tartva próbált meg életben maradni és a fa dorongok között hajolgatva két összekötözött teniszlabdát a
kapuba juttatni, még arra is figyelni kellett, hogy a vérengzés közben legalább a saját csapattársaidat ne
akard eltenni láb alól. Ám ezek a játékok mind csak előkészítettek valami sokkal nagyobb dolgot. De azért,
hogy a végső harc előtt nehogy elszabaduljanak az indulatok, voltak nyugtató programok is, melyek során
lepkéket és bogarakat gyűjtöttünk, hogy aztán Zsófi segítségével precízen meggyilkoljuk és felszurkáljuk
őket. De volt egy pont amikor már az Istenek is megőrültek, és onnantól nem tudták tovább diplomáciai
mederben tartani ezt a vitát. Ekkor kezdtünk el katapultokat építeni. A gallok egy trébuchet-t (ejtsd:
trebusé) kezdtek el építeni, míg mi egy ballistába fogtunk bele. Sajnos ez a vonal hamar elhalt megfelelő fa
hiányába, de maradtunk a rugós ostromgépek kategóriánál. Miután a csapatok a réten felállították
tekintélyparancsoló gyilkológépeiket, hamar kiderült, hogy nem sokat érnek, és gyors test elleni küzdelembe
fordult a háború. Ismét attakoltunk, csak most mindenki vizes is lett a végére. A viszály diplomáciai
kimenetele szempontjából ugyan nem fontos, de más szempontból elég jelentőségteljes eseményt érdemes
még megemlíteni, ugyanis ebben a táborban tett fogadalmat a Farkas őrs ¾ része
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