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VOLČJA POLNA LUNA

TOREK, 18. JANUAR 2022



Včerajšnja generalka na kopnem.



Eno izmed bolj znanih poimenovanj je VOLČJA LUNA – ameriški staroselci naj bi v tem času poslušali, kako 
volkovi ponoči zavijajo in tulijo v luno. Verjeli so, da je razlog v mrazu in lakoti teh živali.

Mi, kajakaši/čofotalci BDS, smo prvič počastili polno luno z veslanjem decembra 2019. Danes smo se družili 
ob naši uradno 26. zaporedni polni luni, v tem času pa smo dodali še kar nekaj „izrednih“, saj smo poleti 

pogosto veslali še tudi dan prej ali pozneje od koledarsko opredeljenega datuma. 



Morda ste manjkali prav vi, da bi danes dosegli pravljično število 7.



Sonce je zašlo, kmalu bo zapihal zahodnik in najavil prihod žareče lepotičke.





Danes je iz neznanega razloga zamujala. Včeraj je bila ob tem času že visoko na nebu. Je pa bila 
bolj oranžna in polna prijazne topline.



Pravljično lepa!





V daljavi osvetljeno smučišče na Kopah, mi pa bomo na vmesni kontrolni točki konzumirali nekaj 
antigripina. Nobenega pretiravanja, povsem normalen poživitveni odmerek.



Če ni Šumar z nami (močno ga že pogrešamo v naši sredini!), je pa Sašo tista faca, ki s 
komentarji skrbi za obilo dobre volje in smeha. Še zahodnik je nekam poniknil in nam znova 

podaril kot olje temno in mirno gladino.



Ljubo: Pridite, imam odličen antigripin! Bob: Ta je pa po vonju in okusu povsem podoben 
mojemu. Ljubo: Saj tudi je tvoja gorenjska šparovno medla zadeva! Ampak kljub vsemu odličen! 



Kompanija, vabim na Sidro na kuhančka! Frekvenca zaveslajev se je v hipu dvignila.





Ej, foto Magla, pohiti s tvojimi „gasilskimi“! Se bo kuhanček ohladil!







Je Ljubo pravilno ugotovil, da se nam poznajo leta: „Včasih smo za gasilsko na cilju čolne dvignili 
in držali pokonci!“



Obvezna analiza na koncu veslanja. Čolni pospravljeni, poročilo poslano naši šefici Dravski Roži. In 
notarski zapis, da bomo tudi letos v februarju počastili spomin na našega največjega pesnika in 

pomladi zagotovo „telovadili“ na Savinji, ko bo imela tisti pretok za metuljčke v trebuhu. 



Današnja jagoda na torti:
Vse smo pospravili, zaklenili boks s čolni in se pričeli poslavljati. Pa se Bob spomni, da v 
njegovem avtodomu ni čolna. Kaj je ena mini panika proti petim režečim obrazom? 
Mu ga je Sašo na koncu veslanja mimogrede „kolegialno“ pospravil v boks. Če je v tvoji 
družbi „von Gailhofer“, potem ne potrebuješ dodatnih „sovražnikov“!
Veselje in smeh (na račun žrtve) sta najmočnejši vezivi v naši skupini!


