
Wielka Majówka

Na deptaku w Kościeliskiej
Co robili Polacy w czasie długiego majowego weekendu?
Obserwacje potwierdzają narodowy najazd na Tatry, zwłaszcza Dolinę 
Kościeliską.
Barany miejskie, pobrzękując sobie dzwoneczkami polifonicznymi, 
zadeptywały całymi oddziałami łączki z krokusami, pierwiosnkami i innymi 
wiosennymi przydatkami. Przecisnąć się przez odcinek Długiego Mordercy 
wcale nie było tak łatwo. Cepry zaminowały go wózkami dziecinnymi, 
psami na smyczy, rowerami, miejscowi zaś budkami z grilowanymi 
oscypkami. Tylko gdzieniegdzie znaleźć można było naturalną końską 
minę przeciwpiechotną.
Piękna pogoda ułatwiła ten zmasowany atak. Jednak, gdy skończył się 
zalew narodowy, rozpoczął się potop atmosferyczny.

 A deszcz padał i padał....
Zaczęło się od burzy, która nas zastała w Miętusiej Wyżniej. Jeszcze 
wtedy paliła się w nas (jakże naiwnie) iskierka nadziei na słoneczną 
tygodniówkę. Po wyjściu wykręciliśmy skarpety, wylaliśmy wodę z butów 
wystawionych na promienie i grzecznie, w kaloszach zaczęliśmy schodzić 
żlebem.



Deszcz się leje, Koń kuleje 
Skutki zjazdu żlebem na tyłkach z pełną świadomością mogę uznać za 
szczęście głupiego. Nie zasiliłyśmy bowiem oddziału chirurgii miejscowego 
szpitala, choć i sam Małysz nie powstydziłby się mojego wyjścia z progu.
Dwa kolejne niżowe dni spędziliśmy na podziwianiu podhalańskiej 
architektury i licznych degustacjach alkoholu.
Ponieważ każdemu z nas coś dolegało (najczęściej lenistwo), 
odwlekaliśmy powrót do Litworki. A wrócić trzeba było!!!
Jaskinia ta najwyraźniej nie lubi dziewczyn z naszego klubu- w końcu też 
baba. Zazdrosna o nasze niewątpliwe uroki, zawsze coś wykręci. A to 
Kaśce na wyjściu kursowym maleńkie wychłodzenie, a to Marcie 
kaloszową amnezję. Na dodatek powitała nas w złotówce wodospadem, 
który nie wróżył najlepiej naszym planom dojścia do Magla. 

Powrócimy wierni
Zostawiliśmy szpeje w pierwszej salce na płacie śniegu( który w ciągu 
kilku dni zdematerializował się) i grzecznie, w nieco innym składzie, 
stanęliśmy u wrót niegościnnej jędzy. Zwracam honor. Baba upierdliwa, 
ale urokliwa. Spore przestrzenie, dość sucho (oczywiście nie wszędzie) i 
wszechobecne, budzące się nietoperze, jakoś dziwnie lgnące do naszych 
ciał… 



Ja się tu puszczam
Zeszliśmy do Sali pod Płytowcem, który jest tak łagodnie pochylony, że 
znów przeklinało się rolkę, a tam wody potopu przelewały się, dając 
konkretne wyobrażenie dojścia do Magla. Najprzyjemniejszy w całej 
jaskini był jednak trawers. Niech za komentarz starczy nagłówek.

Widma i zjawy
Stoisz spokojnie na półeczce skalnej przyprószonej śniegiem z jedną 
nogą na kaloszu, z drugą, gołą w powietrzu. Odwracasz się, szukając 
buta, a tu za tobą pięciometrowa zjawa. Nie krzyczysz, bo i po co? 
Logika podpowiada Ci, że tu nikogo przecież być nie może.
Słuchaj dzieweczko!!! To cień własny!!!
Dokoła nie ma żywego ducha.

Przyjaciel, który mieszka w plecaku
Najprzyjemniejsza chwila. Powrót na bazę. Pierwszy postój w lesie. Potok 
sobie szemrze, w butach Ci chlupocze, ubranie mokre zwisa jak pampers, 
a Koń wyciąga leśnego ssaka z klapy plecaka. Żubr mieszka w paszczy… 



Errata
Po długich i zaskakująco trawiasto-leśnych poszukiwaniach (nie 
licząc brodzenia w ciekach wodnych…), odnaleźliśmy Wyżnią 
Wołoszyńską. Jakaż była nasza radość, gdy się okazało, że w 
środku równie radośnie szumi potoczek a my mamy tylko jedną 
latarkę. Podróże kształcą…, że pantha rei…
                                                          
                                                          Tyrania Despocja I

pantha rei-wszystko płynie

Wielka Litworowa do Sali pod Płytowcem (05.05.05);
Wyżnia Miętusia do suchego dna i pierwszego syfonu (02.05.05); 
Wyżnia Wołoszyńska(08.05.05);
Uczestnicy:
Agnieszka Majewska, Marta Majewska, Marta Maślanka, Paweł 
Michalski, Anna Wróblewska, Sebastian Sobczyk.


