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Vår andre dag I Tbilisi tok I stor grad sted under en skytung himmel, men det dempet på ingen mate
eventyrlysten!

På dagens sightsee-liste var blant annet Narikala-fortet, som stod støtt og ble gradvis bygd opp fra det fjerde
århundret, helt til et lynnedslag traff kruttlageret og sprang hele sulamitten I 1827. Ikke langt unna stod en langt
nyere konstruksjon: den enorme statuen av “Mor Georgia”, som holder en vinkopp ut til de som kommer i fred, og
et sverd til alle som kommer med vold.

Mer vandring i gamlebyen førte oss også forbi en merkelig klokke. Det ti meter høye klokketårnet var satt sammen
for å se ut som et pusleverk av blokker fra forskjellige hus skrånende i forskjellige retninger, men klokka var like
presist som noe annet.

Gondolkjøring ble det også tid til, og etter middag ble en deilig fruktdessert inntatt med god utsikt fra
restauranten til Tbilisi Radisson. På grunn av avreisen dagen etterpå ble det en tidlig kveld, og med leiren mindre
enn et døgn unna ble det hard kamp om de siste elektriske dusjene vi kom til å se på en god stund.

Onsdagens store begivenhet var kjøreturen tvers gjennom landet, med norske og aserbajdsjanske speidere fordelt
over tre ‘mashutkaer’, en type store minibusser. Høydepunktet av dramatikk kom da vi skulle stable all bagasjen
inn i en av bussene, ogkom farlig nærme å ikke ha plass til alle passasjerene. Til lykke for et par småspeidere som
ellers hadde blitt etterlatt, er georgiske bussjåfører ressurssterke problemløsere på sin helt egen måte.

Andre høydepunkter av mindre bekymringsverdig karakter var en stopp i Gori, Stalins fødested, og det å støte på
et ferierende norskt ektepar i en liten restaurant på veien over fjellene. Passasjerene i den ene mashutkaen var
under fare for at et enormt bagasjetårn skulle rase over dem hver gang fartøyet bremset, men utover det og et par
forsinkelser var det en bedagelig reise til ankomsten i Batumi, åtte timer senere.
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Til vår store overraskelse ble både bagasje og speidere kjørt hele veien inn til leirområdet i den idylliske botaniske
hagen. Her ble vi godt mottatt av georgerne som hadde bosatt seg for et par dager siden, og velkommeligheten
strakte seg helt til at telt stod ferdig oppslått for oss. Både do og kjøkken stod også ferdige, slik at alle fasiliteter
utenom dusjen var i full gang.

Siden det allerede begynte å bli kveld da vi ankom var det knapt så vi hadde tid til å spise middag og re oss inn før
sola forsvant i Svartehavet. 
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