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Žygeiviai:
Vadas – Vaidotas (mūsų užsispyrėliškai didvyris)
Finansininkas – Darius Styra (skaičiuojantis iki paskutinio skatiko, dainininkas)
Remontininkas – Saulius (tikras batsiuvys)
Maistininkė – Dovilė (besišypsanti kantruolė)
Vaistininkė – Dovilė (maitino mus ne tik vitaminais)
Intventorininkas – Marius-Marumas (ne tik fotografuoja, bet ir šokinėja per kalnų plyšius)
Metraštininkas – Arūnas (gimęs kalbėti)

2006 rugpjūčio penkta diena
Važiuojam... lyja... važiuojam... plepam.
Įvažiavus Baltarusijon draugus apima nostalgija dėl užrašo „prodūkty“. Užrašas 50 let CCCP su
gandru ant stogo. Rods rūkas. Septyniese grūdamės keturiuose kvadratiniuose metruose –
dviem aukštais, kaimyniniuose keturiuose kvadratiniuose metruose gyvena tik vienas žmogus.
Tų pačių metų rugpjūčio šeštos dienos rytą radom Maskvoj. Už traukinio laukė Lena. Viena
pora patraukė į ekstremalų centrą su tikslu gauti bevandenių uogų, bachilinių pirštinių ir
kaubojiškos kepurės. Likusį būrelį Lena sąžiningai pradėjo vedžioti po Maskvos centrą. Turiu
pripažinti, kad iki dienos galo nuo kojų nuvedžiojo labai sąžiningai.
Dovilė B.

2006 rugpjūčio penkta-šešta
Išaušta rytas ir po lietingos nakties mes atvykstam į Rusijos sostinę. Mus pasitinka Lena: „И
опять вы Литовцы привезли дождь“ Bet „Москва Литовским слизам неверит“ ir būnant
joje nenukrenta nė lašas. Nenustygom vietoj ir pasidalinom į dvi grupes. Vaidotas ir Marumas
kaip tikri ekstremalai išvarė i „Extrymą“ medžioti mum sublimuoto maisto, o mes kaip tikri turistai
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europiečiai, turintys aukščiausios klasės gidę, išžygiavom po Moscow apylinkes pasidairyti:
tylioji Maskva, Raudonoji aikštė, Aleksandro sodai, Patriarcho prūdai ir t.t. + krūva istorijų iš
Maskvos praeities. Pvz.: Buvo Maskvoj toks baisus rajonas “Xitrovskij“, o jame pati baisiausia
vieta, kur rinkdavosi didžiausi galvažudžiai pavadinimu „Katorga“. Kadangi pagrindinis įėjimas į
ją buvo užrakintas, tai mes, kaip tikri banditai, įsilaužėm iš vidinės pusės, kad galėtume
apžiūrėti istorinę vietą. Toj „katorgoj“ nuolat vykdavo žudynės ir peštynės, bet atsirado toks
padavėjas, kuris sugebėjo ne tik išlikt gyvas, bet ir nusipirkti solidų namuką.
Galutinai nusivarę nuo kojų, ilsėjomės „Patriaršyje prudy“, kur galėjom išsiauti iš savo
sunkiųjų batų ir pamirkyti savo kojytes prūde, tiksliau paslidinėti ant jo plytelių. Tiesa, dar
pietavom „buterbrodnoj“, o tada po visų ekskursijų į metro ir į Kazanovskaja stotį, o jau iš ten į
Osetiją, į Vladikavkazą. Traukiny sutikom kitą kalninių grupę. Jie taip pat keliavo į Kaukazą tik jų
kategorija 5ta.Su Vaidotu vyksta info mainai. Rusų grupė pasakoja kur jie keliavo, kokios buvo
sąlygos, kada keldavosi, koks oras ir panašiai. Sąlygos traukiny pakenčiamos, bet Lietuvos
buvo geresnis. Čia mes išbarstyti kaip žirniai po visus kampus ir norint susirinkti reikia atlikti eilę
operacijų. Taip pat tvyro karštis ir mintys apie sniegą kalnuose atrodo labai viliojančios. Tiesiog
nesitiki, kad teks dėvėti kepurę ir pirštines.
Štai pirmą kart traukinys sustojo ilgesniam laikui ir mes turėjom galimybę pasiganyti
Rusijos mieste Russum. Tik išlipus jau pasitinka virti kukurūzai, pliušiniai meškučiai, šviežias
medus ir geltonosios dynios. Su Marumu ir Styra nubėgam į turgų ir marumas sudera kibirą
pomidorų už 55 rublius+ nuperka grietinės-bus pomidorų salotos pietums. O Styra paima du
bambalius giros, kuri puikus vaistas nuo karščio ir uždegimo. Užgesinam savo uždegimus ir
Vaidotas sėdasi prie popierių, o Dovilė derina zabroskes. Pietų pertrauka........
Dovilė N.

2006 rugpjūčio septinta diena
Ir tada ir tada traukiny dušna čia nėr mėgėjų langus prasidaryti. Varo prakaitą, svajojam kada
bus dušas tualete, arba kaip jį pagaminti. Kaip tai padaryt: varai į tualetą dviese. Vienas stoja
ant klozeto, kitas pila vandenį. Šitam tualete vanduo sunkiai bėga- reikia kranui tokį pimpiliuką
nuspausti.
Saulius

2006 rugpjūčio aštunta diena
Pagaliau atvykom į Vladikaukazą. Vladikaukazo traukinių stotis man paliko gerą įspūdį.
Anksčiau maniau, kad ta stotis paprastesnė. Iš stoties tolumoje matosi kalnai... Geras 
Išvažiavom iš Vladikaukazo. Kelionėje man buvo įdomu pamatyt, kad kiemo tvora ir vartai –
labai dideli ir aukšti. Beveik visi...
Arūnas
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2006 rugpjūčio devinta diena
Šiandien vis dar neturim registracijos ir pasienio leidimų. Iš ankstyvo ryto išvažiavo daryti
Marumas ir Vaidotas, vargšai, net pusryčių nespėjo suvalgyt. O likę išsivirė košės, prikirto
sočiai, bet nepamiršo ir likusių – jiems į puodelius buvo pridėta košės. Po to persivalgėm
arbūzo ir atėjo vietiniai į svečius bei pakvietė mus jodinėt su arkliu. Su šiais vietiniais
susipažinom vakar vakare: kol kuitėmės savo kuprinėse jie vis beldėsi į vartelius ir kvietė ateis
pas juos – jie vakarojo. Pirmi nuėjo Marumas su Vaidotu, likę miegojo. Paskui neiškentė
Dovilė – Zaraza, vėliau į vakarušką nuėjo ir likę. Vietiniai labai draugiški, papasakojo apie savo
tradicijas. Visi labai tikintys, labai gerbia vyresnius. Laibai nustebino pasakojimas apie
vestuves. Pas juos vestuvės būna labai didelės, švenčia mažiausiai 1000 žmonių, pristato
stalų, palapinių, stalus nukrauna prašmatniais maistais, ikros yra ir juodos ir raudonos. Keldami
vestuves jie parduoda net savo automobilius, butus ir namus. Jiems labai svarbu ką apie juos
kalba kaimynai ir kiti, ir viską daro, kad tik gerai kalbėtų. Jauni visuomet rūpinasi vyresniais.
Jaunesni negali sėdėt prie vieno stalo su vyresniais, jie sėdi prie atskiro, bet prie to pat
patarnauja vyresniems. Kiekvienoje šventėje balius prasideda nuo tosto už aukščiausiąjį –
Dievą, po to už šventąjį Grigorijų – Osetų globėją – karingas ir keliaujantis vyrukas ant žirgo.
Osetų pagrindinės sporto šakos yra kovos. Tostas už slenkstį – tai baigiantis baliui, kad būtų
geras – t.y. priimtų gerus svečius ir juos laiku išprašytų, kad per jį perliptų tik geri žmonės. Taip
pat pas juos durys yra žemos - kad įeinantis svečias nusilenktų ir tuo pagerbtų namus. Jei į
namus įeini su kepure – tu priešas, todėl prieš įeinant į namus, žengiant per slenkstį reikia
nusiimti kepurę. Jie labai gerbia svečius ir rūpinasi jais.
Gaila, bet arkliu pajodinės neteko visiems. Po Zarazos jodinėjo Čiombė ir po to paleido arklį – o
jis nedurnas – lengvai nepagausi. Jodinėjimas baigės ir nuėjom į kalnų upę maudytis,
prisiturškėm, po to kortom pažaidėm ir pargrįžom į Ruslano sodybą. Ten laukt nereikėjo – iškart
teko eit į svečius pas kaimyną, kur vaišino pyragais, serbentų kompotu, vynu ir degtine. Blynų
buvo dviejų rūšių: su burokų lapais ir su bulvėmis, į abu įdėta pačių gaminamo sūrio. Tuos
blynus jie vadina pyragais. Juos pateikia po 3 : v ieną už žemę, vieną už dangų ir vieną už
saulę. Kai būna laidotuvės – tai pyragai būna du, nes mirusiam saulė nešviečia. Valgėm
blynus, gėrėm gėrimus, grojo gyva muzika, net sušoko nacionalinį šokį. Po to gavom ženklą,
kad Marius su Vaidotu ir parsiveža registracijos dokumentus, vėliau atėjo Ruslano tėvas ir
pakėlė tostą už slenkstį – supratom, kad balius baigtas ir kilom nuo stalo. Po to pradėjom
krautis daiktus ir ruoštis į kalnus.
Išvažiavom į Dzinaga, pradžioje kelias buvo normalus, po to prasidėjo kilimas palei upę į kalną
akmenuotu keliu. Pakeliui sustojom prie kalnų upės, nuo tiltelio matėsi giliai tarp uolų didžiulė
srovė – tekėjo galinga kalnų upė. Upės vanduo buvo purvinas – tai reiškia, kad aukštai
kalnuose lyja. Antras sustojimas buvo šventoje vietoje. Ten sustojus papilstė visiems alaus,
sukalbėjo maldą ir visi išgėrėm. Tokios šventos vietos Osetijoj būna tik kalnuose, tik ypatingoj
vietoj, kur teigiamas energetinis laukas. Pro ta vietą pravažiuojant reikia sustoti ir pasimelsti,
arba bent pristabdyti. Ten nieko negalima paimti, jei auga obelis – obuolį valgyt galima, bet
išsivežti iš ten – negalima. Tokiose vietose būna aukų dėžutės, jose renkami pinigai, o kartą
per metus už surinktus pinigus iškeliamas balius. Į dėžutę pinigų aukoti negali nei mergina, nei
moteris – tik vyras. Paaukojom kelias monetas ir nuvažiavom toliau. Šalia tekėjo upė, aplink
kalnai, kurių viršūnes glostė debesys. Pagaliau privažiavom Dzinaga, 5 žmonės liko, o aš su
Vaidotu nuvažiavom į alplagerį palikti zabroskę. Po to skubėjom atgal į Dzinaga, atvažiavom į
vietą 21:30. Reikėjo atsiskaityti su Ruslanu, buvo sutarta iš anksto 5500Rub, bet negavę
pasienio leidimų sumokėjom dar daugiau – 6900Rub. Tikimės ryt gauti pasienio leidimus, jei ne
– jie bus zabroskėje po ~10 dienų. Beliko mums užkopti keliuku į kalną, kur už antro tilto po
kaire puse laukė palapinės ir stovykla. Po grikių košės ir vietinių žolelių arbatos tuoj griūsim į
palapinę miegučio.
Darius Styra
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2006 rugpjūčio dešimta diena
Labas rytas kalnuose! Atsikeliam ir greit susiruošiam, nes aušta Vaidoto ir Arūno išvirta košė.
Greit pavalgom(košė nelabai lenda, gal kad nesijaučiam alkani)Ir pirmas siurprizas – iš dangaus
pasipila pupų dydžio lašai. Mes pavirstam ufonautais su skafandrais ir kitokiais padarais. kas
kaip išgali slepiasi nuo lietaus. kaip skruzdės susirankiojam daiktus ir žygiuojam toliau. Tai
pirma diena, kurią praleisim kalnuose. Labai gaila, kad pakyla rūkas ir paslepia visas grožybes:
jaučiamės kaip šiknoj! Žygį pradėjom be Vaidoto, nes jis pasiliko laukti pažadėtųjų leidimų.
Leidimų negavom. mes kalniniai nelegaliai. Ajajai, o man ryškiai dzin , nes čia viskas kitaip. Čia
pamiršti įstatymus rūpesčius, rutiną, čia galioja savi-nerašyti įstatymai. Tai nuklydimas...Kai
kyšteli veidelį saulutė atsiveria užslėptasis grožis. Kaip Saulius sakė-gero po truputį. O kalnai
išties turi ką parodyt! Man kaip žolių fanatikei čia tikras rojus. Atsigauna siela bežiūrint į
daugybę augalų, kurie ne tik puošia, bet ir gydo. Čia yra gausybė natūralių vaistų nuo visų ligų:
Kalninė arnika, kraujažolė, ryškiais rožiniais žiedais tikrasis čiobrelis, ramunės, raudonėliai ir kt.
Vos palietęs pajunti stiprų eterinių aliejų kvapą. Fantastika! vėl nukrypimai. Negaliu nepaminėt
kalnų upių, jose kaip toj reklamoj "tyras, gaivus vanduo", kuris keičia spalvą nuo skaidrios iki
pieno baltumo.. Besigrožint vaizdais mus paveja Vaidotas ir dabar jau einam visi kartu. Einam,
stojam, ilsimės, vėl einam. Pasijuntu tikra kalnų ožka, kai tenka liuoksėt per akmenis. Prieinam
vietą pietums. Visi išalkę ir laukia davinio. Labai jau greit dingsta Džiugas- sūris, kuris
pradžiugina pilvus, duona taip pat greit dingsta. Skalsūs pasirodo tik lašiniai ir ilgai vyksta
dalybos. Buvom ramūs, nes nežinojom, ką teks patirt netrukus.. Ogi teko persikelt su visom
kuprinėm per sraunią upę. Marumas kaip koks voras greit perlipa ir paparacina likusius/Įkrist
buvo baisu tik dėl daiktų, o pats vanduo net viliojo, kadangi saulutė teikėsi išlįsti ir nusišypsoti.
Perėjus upę-"gera žinia" teks grįžt atgal.. Ojojoj kaip per kokį sąskrydį- išbandymų laukas.
Perėjus man gimsta ketureilis:
Ir mes visi turėjom drąsos
Lipti per upę pirmyn-atgalios
Repečkotis aukštyn ir žiūrėt žemyn
It žąsyčiai žygiuot viens kitam įkandin..
Paprastas kaip trys kapeikos, bet einant skambėjo galvoj..
Viskas kolkas labai liuks, dar einant visokie bajeriai alia Arūno nedžiovinta duona, kuri buvo
truputį apipelijus ir iš tolo Styra žiūrėdamas klausia: čia ta duona su aguonom?
Pavalgėm, sunkiai atsikėlėm su pilnais pilvais ir žygiavom, žygiavom...Kai priėjom akmeningą
pakilimą-buvo sunku ir Dovilės padalinta chalva buvo puikus apdovanojimas. Nė nepastebėjom
kaip atėjo į svečius ponas vakaras ir teko apsistoti labai gražioj vietoj "Krasnaja poliana"
vadinamoj. Iš ties verta foto sesijos vieta. Pavalgius kaip pagal užsakyma išsisklaidė rūkas,
atsivėrė kriokliai ir galėjom stebėt įvairaus riebumo pieno upelius...Vakarienė taip pat buvo
prabangi: valgėm justės siurpraizą: lašišą, labai skanią kukurūzų košę su priedais, o desertui
buvo mėlynių kisielius su sezamu. Tikra prabanga...Nuovargis ima viršų ir dar pasikuitę
susiruošiam liuliuko. labanaktis kalnai!
Dovilė N.
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2006 rugpjūčio vienuolikta diena
Kėlėmės anksti. Kuitėmės ilgai ir po kokių dviejų valandų iškeliavome Belag- Don upės krioklių
link. Kriokliai įspūdingi, kokių 50m aukščio. Po didžiausiu pavyko nusimaudyt. Smagus dušas.
Persivertę slenkstį nuo kurio bėgo kriokliai patraukėm Severnyj- Belag perėjos link.
Orientavomės pagal Aixva viršūnę. Netrukus paaiškėjo, kad viršūnė, kurią laikėme Aixva visai
ne ta. Priėjome Južnyj- Belag ledyną. Mums reikėjo Severnyj- ne ten pataikėme. Tačiau dabar
jau aišku, kur esame, pasukome truputį į šoną ir po geros valandos pasiekėme Severnyj- Belag
ledyną. Matosi Severnyj Belag perėja, kurią rytoj eisime. Apsistojome visai šalia ledyno. Sauliui
suplyšo batai- turėjo užsiėmimo visam vakarui. Aplink pradėjo kauptis juodi debesys. Griaudėjatuoj lis. Vakarienė gatava- šaukia budintieji.
Pradėjo smarkiai lyti. Visi sulindom į vieną palapinę. Buvo smagu vakarieniauti. Lauke dėjosi
baisi audra, aplink žaibavo. Vakarienė ir lietus truko neilgai, sutemo, einam miegot. Rytoj keltis
4 ir į perėją. Tik Saulius vargšas batus dar drožia lauke.
Marumas

2006 rugpjūčio dvylikta diena
Jau tik daug kartų esu girdėjęs tuos žodžius „kalnų perėjos“.
Atsikėliau labai ankstyvą rytą – apie 4val. Pirmas įspūdis, kai išėjau iš palapinės į atvirą lauką,
paveikė mane. Buvo tamsu, vien žvaigždės, mėnulis... Gražus vaizdas aplinkui, o virš galvos
žvaigždynai..
Iškart apsirengiau drabužiu ir kitomis specialiomis įrangomis kopimui. Gerai, kad persirengiau
lauke 
Greit sutvarkėme palapinę, po to pusryčiai – košė ir karšta arbata. Kaip gera buvo šildytis.. 
Tai pati geriausia Dievo dovana kalnuose – karštas maistas.
Nužingsniavome prie ledyno. Ten visi jau susirišome virvėmis po 2, 3, 2 žmones. Aš su
Mariumi.
Pirmą kartą ėjau per ledyną su katėm, ledkirčiu...
Ėjom ir ėjom, jau nušvito saulutė... Jau nebešalta.. Per 1,5val. Priėjom prie akmenuoto kalno,
per kurį turėjom pereiti. Mūsų vadas pradėjo laipioti, nes turėjo sutvarkyti virves, ten kur
turėsime kopti virvėmis. Žiūrėjau, ten į viršų, kur buvo labai daug akmenų ir ...kurių reikės
saugotis.. Laukėm, laukėm, sėdėjom ant snieguoto ledyno.. žiūrėjome į kalnuotą šalį... Kalnai...
kalnai... kalnai...
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Po vieną kopėme į viršų. Paskui atėjo ir mano eilė pereiti kalną... Pradėjau kilt kilt kilt, daug
akmenų, saugotis nuo jų smūgio... kopiau su didele kuprine, kuri svėrė netoli 30kg...
Pagaliau užlipau ant perėjos viršūnės... Čia tik perėja, o ne viršukalnė. Kitoks vaizdas į kitą
perėjos pusę... Vien kalnuotoji šalis... Pasėdėjom, mūsų vadas Vaidotas pasiėmė sniego,
atnešė kondensuoto pieno, džiovintų vaisių, riešutų, spirito. Viską sumaišė ir mus pavaišino...
Kaip ledai... Paskui lipdėm sniego senį besmegenį ir gavom pirmą perėjos krikštą – sniego ant
galvos.
Vėl sėdėjom ir žiūrėjom... Pūtė nestiprus vėjelis... Man pasakė, kad tolumoj yra vien ledynai,
sniegynai ir ten vėl kopsim... žiūrėjau... žiūrėjau... pavyks... taip, pavyks.
Nusileidom žemyn virvėm ir vėl su tokia pačia kuprine... vėl reikėjo saugotis akmenų... Perėjus,
ėjom pasiramstydami lazdomis, per daugybę akmenų, kur reikėjo saugotis kojų išnirimo..
Pažvelgiau atgali į perėjos viršūnę... Nuostabu... Pasakiau, ačiū tau, mano pirmoji perėja 
Ir vėl leidomės, leidomės, leidomės ir pasiekėm vietovę, kur galėjome pasistatyti palapines, nes
jau artėjo vakaras...
Tai pirmoji perėja... Jau žinau, kas tai 
„Pirmoji perėja“ (Rašinėlis)
Arūnas

2006 rugpjūčio trylikta diena
Šnd ne penktadienis, kol kas beveik... oops, ant tų žodžių Marumas išliejo košę... kądarytkadaryt. Iki žodžio „beveik klostėsi diena visai neblogai.
Ryte pažadino saulutė. Nors ir ilgiau šįryt turėjom pamiegoti, bet šviesulys jau per aukštai.
Kumšteliu su laikrodžiu Dovilei petin, ji greit pašoka ir išbėga puodais barškint. Rytą
nusileidimas lygiai toks pat kaip vakar. Smulkūs – sambūs akmenukai. Apačioje peršokam
keletą putojančių upeliūkščių. Apveizėjom krioklį. Karts nuo karto nužvelgiu rytojaus perėją.
Tiesą sakant jai artėjant ji baugėja. Negudrai. Sulipam į snieginį šlaitą. Pasisekė, joks akmuo
nenubyrėjo. Per pietus pasiekėm Галдор terasą – čia bus nakvynė. Iki vakaro turint truputį laiko
subėgiojom iki sniego šlaito paugdyti laisvo kritimo ir pasaugojimų įgūdžių. Naujokams iš
pradžių sekasi sunkokai, bet ko kiek laiko įsivažiuoja. Kai kas labai nedrąsiai leidžiasi ant
uodegos žemyn, kad vėliau ledkirčiu įsisegtų į šlaitą. Po truputį drąsėja. Vis ilgiau įsižiūriu į
perėją. Nebus paprasta. Iš slėnio kito kelio nėra.
Sutemo ir vėsoka. Visi išsitraukė ką turėjo šilto. Ir košės mažoka. Nžn ar tik todėl, kad košė
išsiliejo. Turbūt baigėsi aklimatizacija. Rytoj anksti keltis. Ir budėt man. Nuostolio didelio nebus,
visi kelsimės kartu.
Bus taip kaip bus.
Vaidotas
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2006 rugpjūčio keturiolikta diena
O buvo teip. Kėlėm kai buvo tamsu – BJAUROKA, bet teko. Surijom košę ir pradėjom skverbtis
ledyno luito linkui. Pradžioj tik biški baisu, paskui baisiau, į plyšį pažiūrėjęs siusiuko užsimanai.
O paskum teko ir virves kabint, kad nepatyrusi mūsų gauja neturėtų tokio didelio šanso nudribt
žemyn. Tąsėmės ilgai, kol galų gale virvėm sulipom, tada vėl lipom, paskui ėjom lygiau, bet vis
tuo pačiu ledo gabalu. Retkarčiais viršuje pralėkdavo akmenys. Kai jau akyse ėmė šviesėti dėl
galbūt artėjančio galo – paaiškėjo, jog apsirikom. Mes su Dovile buvom paliktos sėdėti ant
sniegingo ledo šlaito. Šlapo uodegos ir rankos Viršuje padėtis mums buvo visiškai neaiški. Taip
valandą ir prasėdėjom ant savo ledkirčių ir keikdamos, ir žvengdamos, o paskum teko leistis
žemyn: kolegos paaiškino, jog viršuje milžiniškas plyšys.
Po pasisėdėjimo ant šlaito mano nuotaika ir tądieninė sveikata visiškai atsirašė. Tiesa,
stovyklavietės įrengimas irgi buvo ne baikė – kastuvais daužėm, katėm trypėm sniega – darėm
balonus palapinėm ir virtuvei. Man problematiškiausia pasirodė rast kruma už kurio
individualiais reikalais užsiimt galima, mat kuklinaus kaip tai viešai, bet teko kukluma pamiršt.
Tai va, virė kisielių, bulvių košę, prieš tai lijo, įsitaisėm palapinėse. Saulius lydėsi lauke. Tądien
lietus išsisklaidė, davė mum pavalgyt ir pažėrė daug žvaigždžių. Tik Vaidotas buvo negeras,
nes bekasdamas sniegą, nulaužė mano ir Styros puodelių ąseles.
Taigi. Praleidom visą dieną ant ledo gabalo, ant to pačio ir užmigom.
Dovilė B.

2006 rugpjūčio penkiolikta diena
Po varginančios ir sunkios vakarykštės dienos maniau, kad miegosis sunkiai, bet ar išvargintas
streso organizmas ar šaukštas spirito su arbata padėjo gan neblogai pamiegoti, tik keltis teko
anksti t.y. 4tą ryto ar nakties nė nežinau kaip pavadinti. Vos ne vos per kraują ir skausmą
išsiropštėm iš palapinės, miegoję tarp žemės ir dangaus(ant ledyno). Tai ką anksčiau mačiau tik
per TV teko patirti pačiai. Kad vėl nenukrypčiau nuo temos rašysiu apie šią dieną. Tai va, kai
išsiropštėm patamsėm, stebėdami žvaigždėtą dangų (tokį mačiau tik planetariume) ir kaip
Saulius sakė Holivudo kino kompanijos vaizdo intro. Eilinį kart suvalgėm košę ir kuo greičiau
turėjom pasišalinti iš to ledyno karalystės, nes jau labai nesaugiai ten jautėmės. Kai vos ne ant
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galvos iš viršaus byra saulės nutirpdyti akmenys filosofuoti ir grožėtis kalnais nebesinori. Tad
kol saulė dar aukštai nepakilo, per vargus ir kančias( čia kalbu iš savo pusės), apeidami tokius
milžiniškus kaip iš filmuko „Ledynmetis“ plyšius, užsiropštėm ant perėjos „Severnyj Galdor“ ir
čia atsivėrė vaizdelis toks, dėl kurio vertėjo tiek kankintis. Čia pajutau, kad įtampa atslūgo ir visi
atsipalaidavo, bajeravo, marumas daug fotografavo. Žodžiu po to streso tikra fiesta, o dar Styra
ištraukė siurprizą Lion batonėlius, kurie čia labai tiko. Bet atsipalaidavimas truko neilgai. Kai
pradėjo leistis nuo perėjos ji dar kartą parodė savo „nagus“. Gal ir dėl nuovargio ir dėl statumo
man pradėjo raut stogą ir jau mačiau save ant tų akmenų kaip mėsos gabalą išteškusį. O dar
kai Arūnas mum su Styra paleido akmenų ant galvų ir teko slėptis, tai visai praskydau...Vaidotui
teko man padėt nulipt dalį atstumo, nes pati nepajėgiau. Tikrai jaučiaus klaikiai! Po kiek laiko
truputį atsipalaidavau, bet belipdama nugrybavau ne į tą pusę, t.y. ten, kur uolos stačios. Čia į
pagalbą atėjo Styra ir kad galėčiau nusiropšti nuo uolos, jis priėmė mano kuprinę, bet prieš tai
nuo jos nukabinom mano kates, kad nesulaužytume.Ir spėkit, ar aš jų nepalikau?! Atspėjot, jos
liko ant kalno kai mes visi jau buvom nusileidę. Ir taip manęs laukė ir dar kates palikau. Žodžiu
diena buvo kažkokia nelaiminga ir stresinė. Bet katės sugrįžo. Tiksliau jas sugrąžino Vaidotas ir
Styra. Jaučiaus klaikiai! Net neįsivaizduoju, ką būčiau sakiusi Edui :“Atsiprašau, bet tavo katės
nusprendė apsigyventi kalnuose“. Juokai juokais, bet gerai, kad viskas gerai baigėsi. Nusileidus
švietė saulutė, susiradom vietą ant žalios žolytės(sakyčiau neblogas kontrastas po ledo).Taip,
čia kalnuose matėm visus metų laikus. Tik ruduo buvo pseudo dar pačioj žygio pradžioj, kai
pageltę kai kurių medžių viršūnės ir praplaukiantis rūkas priminė jį. Tad čia, Kaukaze, kiekviena
diena gali būti skirtingas metų laikas. Tai va, vėl lengvas nukrypimas.
Kai tik susiruošėm valgyti, jau kelintą kartą iš dangaus pasipylė kruša. Kaip pasakė Styra:
„Visą dieną krušomės ir dabar kruša mus. Tad greit pavalgėm ir išsiskirstėm po palapines.
Lietus greit nustojo lyt ir vėl visi išlindom lauk. Kas nuėjo pasivaikščiot ir pažiūrėt kalnų
grožybių, kas sugalvojo fotosesiją padaryti, kas vandens prisipilt. Žodžiu vyko stovyklavimas
pilnu tempu. Tada pavakarieniavom. Visi jautėmės labai ištroškę ir kakavos išgėrėm po 3
puodelius. Marumas buvo užkopęs ant greta esančio kalno ir aš užsimaniau, kai papasakojo,
kad ten atsiveria gražūs vaizdai. Nusprendžiau užsiropšti. Buvo keista lipti ne kietais akmenimis
ar ledu, o sudūlėjusia uoliena, kuri panaši į juodžemį. Ir iš ties, užlipus atsivėrė nuostabus,
magiškas vaizdas. Sunku žodžiais nusakyti jausmą, kurį patiri žiūrėdamas į žvaigždžių ir
mėnulio apšviestas snieguotas kalnų viršūnes. Atsiranda magiška trauka ir tą akimirką pamiršti
visus patirtus sunkumus ir nesklandumus. Mintyse užduodu sau kankinantį klausimą į kurį,
žinau, kad atsakymo nėra, nors teorijų išvesta šimtai; kur viso to pradžia?, iš kur ir kokiu tikslu
tai atsirado? Ir t.t.kartais jautiesi esantis toks stiprus, toks galingas sutvėrimas vardu žmogus .O
kalnai leidžia pajusti, kad esi niekas, tik mažas sraigtelis be galo sudėtingo visatos
mechanizmo...Tai, ką patyriau privertė pakeisti požiūrį į daugelį dalykų, bet, galbūt, tai laikina ir
tik čia, kalnuose, o grįžus viskas liks po senovei. Laikas parodys... O jis visatos vienas iš
valdovų. Tad mažiau filosofijos, baigiu blevyzgas, nes tas pat laikas bėga ir jau laikas miegučio.
Ryt vėl anksti keltis, bet, ačiū vadui, ne 4tą, o 6 tą. Ryt budžiu. Labanaktis.
Dovilė N.

2006 rugpjūčio šešiolikta diena
Zabroskės ėmimo diena.
Lipam žemyn. Kelias žalyn. Rods pereinam iš žiemos į vasarą.
Greit stojam. Vaidotas ir Marumas išeina imt zabroskės.
Turim visą dieną poilsio. Šalia ganosi smalsūs arkliai ir didžiausia galvijų banda. Dovilė N. pieno
norėjo, ale visai nesėkmingai.
Maudėmės! Kas kur. Bet labai lauktas dalykėlis.
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Ganomės kartu su galvijais. Keista, kad šių karvių niekas nemelžia.
Negavom nei lietaus, nei šiknos.Labai oras geras pataikė būt.
Einam miegot nesulaukę Marumo ir Vaidoto su zabroske.
Saulius

2006 rugpjūčio septyniolikta diena
Ankstus rytas 4:20 . Marumas įkiša galvą į palapinę ir klausia ar Vaidotas yra – atsakau, kad
ne. Tada Marumas pradeda garsia galvot: kur prapuolė, gal kur nusirovė, kodėl jie grįždami
išsiskyrė... Pabunda Zaraza, paklauso ir iškart įkrečia diržo: kodėl nėjot kartu. Aš jai sakau
gulk, miegok miegok. Ji atsigula ir miega toliau. Marumo galva iš palapinės dingo. Aš
rangausi lauk, apsirengiu. Virtuvėje laukia du puodai, viename arbata, kitame košė – viskas
senai atšalę. Košė skysta, nes virėm iš pusės dienos normos – tik 200gr. Reikėjo taupyt
maistą, nes vakar vakare, nesulaukus zabroskės, buvo neaišku kiek su likusiu maistu(400gr.
Bulvių košės, saldumynai, arbatžolės bei 300gr. lašinių) teks gyvent. Viskas būt paprasta, jei
ne pasienio zona, o čia reikia spec. leidimų, kurie turėjo būt zabroskėj.
Nueinu į virtuvę, o ten Marumas geria šaltą arbatą, užkaičiu primusą, pašildau. Kol arbata
sušyla klausau Marumo pasakojimo. Jo veidas pasikeitęs, visas išvargęs, akys kaip negyvos: “
vakar vos neužsirovėm ant pasieniečių. Jei nebūtumėm sutikę bobos, ar ją sutikę vėliau –
būtumėm nuėję tiesiai į pasieniečių postą. Ji papasakojo, kad postas netoli, tai mes ėjom
aplink: per statų šlaitą su uolų laipiojimo elementais, užtrukom ilgai, iki alplagerio nusigavom tik
apie 15:30 (išėjo 10:00). Pasiėmėm zabroskę ir ėjom atgal. Zabroskėj nebuvo pasienio
leidimų, užtat grįžtant vėl reikėjo apeiti pasienio postą. Grįžimui kelias tas pats, tik ne leistis nuo
kalno, o jau kilt reikėjo. Nors pakilimas ir nedidelis, bet vis vien pakilimas, o dar 7 žmonių
zabroskė ant pečių. Iki alplagerio ir zabroskės galima nueiti per 2-3valandas, bet apeidinėjant
pasieniečių postą per “nepraeinamas” vietas užtrunka gerokai ilgiau. Ėjom ėjom, pradėjo jėgos
baiginėtis – kojos visai neneša. Užkandam ir toliau einam. Gert neturėjom visiškai nieko. Jau
apie 3 valandas ėjom visiškai negerdami, kankino baisus troškulys, atėjo naktis – darėsi tamsu,
šalta, vienintelis geras dalykas – kad nelijo. Priėjom upelį, bet pasiek vandenį neįmanoma –
labai status šlaitas. Nusprendėm kilt upelio šlaitais į viršų, kol bus galima prieiti prie vandens.
Lempas/ciklopus įsijungdavom tik retkarčiais, kad neužkliūtų už pasieniečių akių. Prie upelio
išsiskyrėm su Vaidotu, susitarėm susitikt apačioje. Pagaliau priėjau vietą, kur galėjau atsigert,
išgėriau apie 1.5Ltr vandens, užkandau – iškart palengvėjo, atsirado jėgų, bet tuo pačiu ir šalta
nuo ledinio kalnų upelio vandens. Rūbų daugiau neturėjau, krėtė baisus drebulys. Pradėjau
raustis po zabroskę, nes ten buvo palikta ir rūbų. Radai maikę, šortus, dar kelis skudurus ir
viską apsirengiau. Pradėjau eit – vėl pasidarė karšta. Eit buvo sunku. Paeini, sustoji , paguli
užkandi ir vėl pirmyn. Stovyklą naktį surast buvo sunku, ją praėjau, o apie tai supratau vėlai.
Teko apsisukt ir grįžt atgal. Radau stovyklą. Visi miegojo...”
Supratau, kad Vaidotas ir gali nerast stovyklos, tik buvo neaišku ar jis stovyklą jau praėjęs, ar
dar nepriėjęs. Užlipau ant šalia esančio kalnelio ir laukiau pasirodant jo lempos/ciklopo žiburio.
Nueidavau į vieną kalno galą, iš kurio turi pasirodyt Vaidotas, jei dar nepraėjo stovyklos, tai
nueidavau į kitą, kur jis turėjo pasirodyt, jei stovyklą praėjo. Pasidarė šalta – apsirengiau
daugiau. Netrukus pradėjo švisti. Vaidoto nesimatė. Po kiek laiko kitam kalno gale išgirdau lyg
šauksmą, pasirodė lyg kas pagalbos prašo. Nulėkiau pasižiūrėt, o ten tyla. Klausau ausis
ištempęs, po kiek laiko vėl panašus balsas – pasirodo karvės/buliai tolumoje baubia.
Po kelių valandų pradėjo kilti stovykla, šiek tiek palaukiau ir nusileidau nuo kalnelio į stovyklą.
Paėmiau lazdas ir salotinę kuprinės apsaugą nuo lietaus. Nunešiau viską ant kalno ir pastačiau
žymeklį, kad matytųsi kur mes.
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Stovykloj pradėjom virti pusryčius, po pusryčių turėjom eit ieškoti Vaidoto. Kol virė košė Dovilė
(čiombė) buvo ant kalnelio. Košė ir arbata baigė virti ir staiga čiombė sušuko:
-kažkas ateina!!!
Visi suskubo, nes laukė Vaidoto, kiti nulėkė jo pasitikti. Pasitikę siūlė savo pagalbą – padėt
nešti kuprinę, bet jis išdidžiai pagalbos atsisakė ir zabroskę nunešė iki pat stovyklos. Ten visi
ištempę ausis klausė Vaidoto pasakojimo, kaip jis nešė zabroskę: “Prie upelio išsiskyrėm su
Marumu, turėjom susitikt, bet nepavyko. Nusprendžiau grįžt nelaukęs. Eiti buvo sunku, šalta.
Paėjęs iki ~23val nusprendžiau gult pamiegot. Nei miegmaišio nei palapinės neturėjau, rūbai
visi buvo likę stovykloj. Zabroskėj radau kažkieno flisą. Užsidėjau jį ir kritau į pievą. Iškart
užmigau. Miegot buvo šalta, kai paryčiais, pradėjus švisti visai sušalau, nusprendžiau keltis ir
eiti toliau...”
Pagirdėm Vaidotą vakarykščiu gėrimu iš sublimuotų spanguolių, po to padalinom košę,
sudainavom kusačių...
Iš stovyklos reikėjo greitai nešdintis, nes netoli pasieniečiai. Buvom nedideliame aukštyje, apie
3km virš jūros lygio, dėl to buvo šilta ir vanduo upeliuose nebuvo ledinis. Kol visi krapštėsi,
ruošėsi ir maivėsi, Marumas su Vaidotu nuėjo išsimaudyt. Pirmas grįžo Vaidotas, Marumas liko
uogauti – rado aviečių auką. Jį beuogaujantį sučiupo pasieniečiai. Jie čia paprastai jauni
kareivukai, kuriuos po kalnus vaiko vadai. Tikriausia rytini krosiuką į kalną bėgo. Prieš tai buvo
praėję du turistai. Pasieniečiai Marumo paklausė “Ty s nimi?”. Jis atsakė “Da”. Jie vėl klausia:
“Tiebia provieriali?”, o jis vėl jiems “Da, koniečno”. Taip Marumas išsisuko, stovykloj
papasakojo savo nutikimą.
Susipakavom, nors ir labai lėtai, bet susipakavom, gavom nauja didelę dozę į kuprinę. Dabar
reikėjo žygiuoti visą mantą susikrovus į kuprinę, kuri pasunkėjo kelis ar daugiau kartų. Kepino
saulytė. Iš laukymės “Koš” judėjom pasienio zona link perėjos “Soldat”, vis atsigręždami – ar
neatbėga “rota” pasieniečių. Bridom per pievą/pelkę, kuri dvokė čia besiganančių žirgų ir
galvijų mėšlu, batai mėšlini, kelnės apsitaškę. Marumas su Vaidotu judėjo pamažu, neatsigavę
po zabroskės nešimo. Sausesnėje vietoje sustojom užkast ir išgert. Gėrėm vandenį su tirpiais
vitaminais bei valgėm riešutus su riešutais. Tokia nesąmonė, riešutai su riešutais. Suvalgai
migdolą ir užkandi žemės riešutu, o kitą kart suvalgai žemės riešutą ir užkandi migdolu – taip tai
čiombė mus maitina. Užkandę vėl skubėjom tolyn nuo pasieniečių ir jų posto, kilom upės krantu
į viršų, netrukus reikėjo sukt dešinėn, kur viršuje matėsi krioklys, o šalia mūsų iš jo tekėjo
upeliukas. Upeliuko krantais kilom į viršų,vis atsisukdami ar nėra pasieniečių, pereidami iš
šlaitų atitekančius dar mažesnius upeliukus, akmenis.
Šis slėnis visai kitoks, nei tas, kur prieš tai leidomės. Prieš tai akmenys buvo juodi, kampuoti, o
čia visi šviesūs, vos ne balti, ir apvalūs. Apačioj mėlynos gėlės, pakilus aukščiau sutikom
sibirinius barščius, kurių liesti negalima, ypač tokią karštą dieną kaip ši.
Šiandien pirma žygiavo Dovilė/Zaraza, o stipriausiems – Marumui ir Vaidotui sekės sunkiai.
Pagaliau pasiekėm krioklį, jau prieš jį buvom pradėję ieškot vietos nakvynei, bet visur status
šlaitas ir dideli, balti ir apvalūs akmenys. Palipus šalia krioklio radom kelias vietas palapinei, bet
jos toli viena nuo kitos. “Virtuvę” įkūrėm per vidurį. Prieš statant palapines reikėjo gerokai
paplušėti – išrinkti akmenis. Per vakarinę labiausiai nusikalusiems – Vaidotui ir Marumui
kažkas pasiūlė vitaminų – neva atsigaus greičiau, Marumas prarijo, o Vaidotas – vėl išdidžiai
atsisakė.
Po pasunkėjusios palapinės nešimo, bėgimo nuo pasieniečių, visi buvo nuvargę , nekalbant jau
apie zabroskės nešėjus. Visi sulindo į palapines, po to į miegmaišius ir greit užmigo krioklio
ošime.
Darius Styra
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2006 rugpjūčio aštuoniolikta diena
Atsikėlėm kaip visada ir ėjom aukštyn, aukštyn šalia upeliuko akmenimis, akmeniukais...
Tolumoje paskui pamatėme trečią perėją... bet negalėjom tiesiai nueiti prie jos... Teko apeiti,
nes ten buvo gilus griovys.
Tada vėl į ledyną su katėm, paskui akmenimis... Vėliau buvo ne akmenys, kaip pasakė, o
morena. Buvo lengva kopti ir perėjom 3 perėją. Ten valgėm „kalnų ledus“... kaip skanu valgyti
kalnuose 
Traversu perėjome kalnagūbrį ir pasigrožėjome 3D trimačiais kalnynais, kalnais, ledynais,
sniegynais... super vaizdelis...
Tada nusileidom stačiai morena, iš žvilgsnio atrodo, kad labai pavojinga, bet iš tiesų smagu
buvo paslidinėti morenom, paskui vėl tikrais akmenimis ... sukėlėm mažas griūtis... leidomės,
leidomės... vėl ledynas... turėjau apsiauti katėmis, o kiti čiuožinėjo , slidinėjo savais būdais... su
paklotuku... ypač buvo didvyriškas nusileidimas mūsų žygeiviu Dovilės ir Dovilės... bet rimtai
nesusižeidė.. Ačiū Dievui 
Ėjom šlaitais.. netoliese ėjom upeliukais, lopinėliu ledyno, kurį norėjau pereiti, laimei mane
perspėjo, kad po tuo ledynu tunelis, kuriuo tekėjo upeliukas... Galėjau įkristi į tą tunelį.
Pasiekėm aukštumos kraštą ir pasistatėme netoli skardžio palapines.
Pasigrožėjome didingais vaizdais... po kojomis magiški debesys... saulė... kalnai... ledynai...
Super panorama..
Pavakarienavom.. Ačiū Jam už sėkminga nusileidimą ir „ledus“, ir karštus valgymus.
Labanakt.. Iki rytojaus..
Arūnas

2006 rugpjūčio devyniolikta diena
Tai buvo vakar. Budintys kėlė septintą valandą. Kiti miegojo kol išvirė košė, tik Styra ant kalno
dienoraštį rašė. Ilgai valgėm, ilgai krapštėmės, tikrinom viens kito kuprines, sagtelių firmas,
apsifotkijom ir apie vienuoliktą valandą ėmėm šliumpinti žemyn. Iš pradžių buvo ramu, valgėm
džiovytus vaisius, paskum pasidarė neramu, mat toj vietoj, kur turėjom pradėti lipti į perėją,
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iškilo uolos. Tada nusprendėm pavalgyti. Pavalgę ieškojom kelio per uolas ir radom – teko
žumarint ir lipt uolom. Tuo pat metu ėmė lyt, uolos pasidarė slidesnės – priedas prie ir taip gan
nemielo lipimo. Per kokią valandą visi užsikabarojom. Suvalgėm likusius saldainius, susikrovėm
šmutkes ir greitai suieškojom stovyklavietę, ilgai lijo... Lijant su Marumu virėm košę ir dar
kakavą. Po to, kiek pasiginčiję, sulindom valgyti į oranžinę Basko palapinę. Buvo šilta, košė
drabstėsi laisvai, bet Dovilė saugojo palapinės švarą. Šiaip susirietus skrandžiui prastokai
sekėsi virškinti. Paskum trise persikraustėm į savo jaukią žalią švarią palapinę ir ramiai
užmigom po įspūdingu ledokričiu.
Dovilė B. (maistininkė)

2006 rugpjūčio dvidešimta diena
Šįvakar trys teletabiai stato sau namus- Bask palapinę. Bask‘o statymas labai teletabiškas
darbas- viskas turi būti daroma iš lėto ir iš eilės. Teletabiai pagaliau pasistatė namą. Terletabiai
džiaugiasi. Šiandien vertėmės per Rcyvaški perėją ir nusileidę ledynu anksti stojom- kelią
pastojo šikna, kuri lyg dūmų uždanga atitvėrė slėnį nuo mūsų ir vis sukinėjosi aplink, bet mūsų
nesiekė...(Rytas).
Nakvojom virš krioklio, visai netoli ledyno, kuris kyšojo virš uolų visai suaižėjęs ir panašėjo į
miegančio balto drakono nugarą. Pavalgę ir palipėję iki ledyno pakraščio dėjomės kates ir su
Vaidotu ryšyje išėjom į žvalgybą. Atsivėrė nepaprasto grožio ledo aikštė tolumoje pasipuošusi
plyšiais ir visokiais pasakiškais ledo dariniais. Ledo laukas centre buvo gražiai sutrūkęs ir
lengvai įveikiamas. Už jo matėme perėją. Visa grupė be kliūčių kirtome nuostabų ledyną ir per
gerą pusvalandį uolomis pakilome į perėją. Leistis teko gan stačia, bet nesutrūkusia ledyno
nugara, kuria be paliovos tekėjo begalybė vandens upelių, sukeldami nepakartojamą, keistą
garsą ir bepaliovos tirpstančio ledyno vaizdinį...
Marumas

2006 rugpjūčio dvidešimt pirma diena
Išaušo eilinė pindesio diena. Vakar perlipom paskutinę perėją. Beliko leidimasis žemyn. Mano
galvoj planai kaip čia kuo lėčiau ėjus. Planuoju daug остоновк‘ių. Iš ankstaus ryto dar
nukrapina lietutis. Budintieji sėdėjo palapinėj ir pro tento apačią stebėjo garuojančius puodus. Į
lietų taip nesinori...
Galų gale visi iškrapštyti iš stovyklavietės. Susirišę ryšiais pasileidom ledynu žemyn. Paskutinis
ledynas... Ir upeliuko sriegiu išgraužti vingiai. Kartais pemėlstantis dangus, kartais
apsitraukiantis pilkais debesim. Padarom foto sesiją ant dėmesį patraukusio akmens. Marumas
užstato fotiką ant automatinio režimo ir bando žaibo greičiu užsiropšti ant akmens. Saulius jam
ant kaktos lipina ragą. Pinčiukas 
Bėgam žemyn arklių takais. Vietomis sunku įsivaizuoti kaip gyvūnėliai čia praeina. Su laipiojimo
bateliais. Upeliuks Rcivaški stipriai šniokščia ir riaumoja. Vanduo skaidrus, labai mielai žiūrisi.
Patsai įdomumas prasidėjo, kai šovė mintis stabtelti ir tuo pačiu įkurti stovyklą. Lyg iš niekur
pasirodė pora džigitų. Pasiklausinėjo kas-kur ir pakvietė į košą paragauti tikrų tikriausio airano.
„И всё начилось“. Kądaryt kądaryt. Eiti-neiti-eiti-neiti-eiti. Eiti. Ima lašnoti. Lašnojimas
įsismarkauja. Drėgmė persismelkia iki odos receptorių. Bet vis turim viltį rasti košą. Žvelgiam
žemyn kur baigiasi pievos – nieko nesimato. Visi šlapi ir sušalę. Stovim, galvojam, akimis
ieškome piemenų gyvenamosios pėdsakų. Statom palapinę!!! Bet apie tai niekas nežino. Kol
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niekas nežino, Dovilė subėgiojo iki mojuojančio piemens. Aš gerokai susierzinau. Bet nieko
nebeliko kaip eiti gelbėti blondinę. Labai skubėjau. Iš to skubėjimo ir patį košą prabėgau.
Piemenys įsikūrę dūminėje pirkioje. Sienos žvakėmis aptekėję, dūmais aprūkę. Pusė triobos –
asla, pusė – gultai. Centre kabo pistoletas.
Mes nebuvom vieninteliai svečiai – keletas piemenų, maskvietis, kuris kartais biskį
nušnekėdavo į šoną, bet buvo kalbiausias pašnekovas. Gavosi pižoniškai – šiluma, sriubytė,
duonelė, šašlykiukas.
Vaidotas

2006 rugpjūčio dvidešimt antra diena
Po vakarykštės, įspūdžių kupinos dienos, atsikėlėm košo teritorijoj. Manau, kad tik dėka
svetingų jo šeimininkų mes atsikėlėm sveiki, nešniurkščiodami ir sotūs. Kaip kokie partizanai
sulindom į apkasą ir pavalgėm pusryčius. Tuo metu atsikėlė vienas iš košo šeimininkų ir atėjo
su mumis pasilabinti. Įvyko dovanų įteikimo ceremonija; Marumas įteikė jaunajam košiečiui
virvės galą (repšniūrį, kurį tas buvo nusižiūrėjęs). Mes susidėjom daiktus ir nuėjom išgert
arbatos. Arbatą ruošia labai skanią(sumaišo tris rūšis ir užpiko) ir gavom skaniojo sūrio, vietinių
vadinamo „Gornyj“. Jis daromas karvės skrandyje: pripilama ir laikoma kol surūgsta. Sūris tikrai
super, o prie jo labai derėjo vietinės gamybos, ant laužo keptos lepioškės ir, žinoma, garsusis
airanas, kurio gavom ir išsivežimui į namus. Bandysim gamint lietuviškąjį variantą. Po arbatėlės
sekė linksmybės: leido mums pašaudyt iš šautuvo karabino, kuris man atrodė gan grėsmingai.
Marumas pataikė į nurodytą taikinį(akmenį kalno papėdėj). Šaudė visi, kas tik norėjo. Aš taip
pat su šeimininko pagalba. Žinoma buvo ir fotosesija, apsikeitimas kontaktais ir atsisveikinimas.
Leidžiamės žemyn...Nebėra sniego, plikų viršūnių, akmenų sangrūdų. O pilka spalva
savo valdžia perduoda žaliai. Pakeliui užsukam dar į apleistą košą. Ir vis žemyn, žemyn.
Leidžiantis atsiveria peizažai su medžiais apaugusiais kalnais ir kalneliais, pievomis ir daugybe
įvairiaspalvių augalų. Mes su Saulium dar prabėgom pasirenkam vaistažolių, kiti aviečių
paskanauja.. Taip nusileidžiam iki „Verxniaja Balkarija“. Prieš akis atsiveria idiliškas miestelio
paveikslas. Įspūdį palieka „Rodovaja bašnia“ su aplinka ją išsidėsčiusiais buvusios gyvenvietės
pėdsakais. iš tolo miestelis atrodė gražiau, o nusileidus matės, kad žmonės gyvena ganėtinai
vargingai. Namai senoki, bet išpuošti įvairiais ornamentais, vyrauja mėlyna spalva. Gatvėse
sėdi moterys ir mezga, o merginos prisidažę ir išsipuošę vaikštinėja pirmyn-atgal.
Susigaudom autobusą ir kol jis dar poilsiauja prisikemšam nacionalinio patiekalo „xičiny“t.y.
riebių blynų su sūriu ir bulvėm. Persivalgom...Čia dar labai pigūs ledai. Vaflinis puodelis 25
centai. Išvažiuojam prie „Goriačije istočniki“. Pakeliui atsiveria vaizdai, kurie tikrai įspūdingi- tikri
kanjonai.. Tenka važiuoti ir per tunelį. Karštis siaubingas, o dar bloga nuo tų xičinų.
Pravažiuojam pro vietinių išgirtus „Golubyje oziora“. Jie man įspūdžio nepalieka, lietuvoje žymiai
gražesni. Čia įspūdingos upės.. Na ir pagaliau išsvajotos karštosios versmės! Pagal koše
buvusio svečio pasakojimą, tai turėjo būti įspūdingas vandens telkinys, kur vandens
temperatūra 40° ir jis pasižymi gydomosiom savybėm. Pamačius iliuzijos išsisklaidė. Iš pradžių
pasirodė kaip kokia bala, visur rusiškas kičas, groja rusiška muzika, maudos auksais apsikarstę
vietiniai, veikia lariokas, kur galima nusipirkti alaus, ledų ir t.t. Trumpai tariant- nusivylimas.. bet
nelaukę įpuolam, o mus pasitinka pikta mergina ir įsakmiai paprašo susimokėt po 20 rublių.
Greičiau, greičiau į vandenį! Oi, o čia dar karščiau nei ore. Kojos liečia kažkokį glitumą, aplink
plaukioja cigaretės, bet svarbu vanduo. Po kiek laiko apsiprantam, visi išsitepam vietiniu
gydomuoju moliu ir pozuojam. Marumas pavirsta velniu. Vėliau ant primuso išsivirėm arbatos ir
ilgai krovę daiktus išsinešdinam ieškot nakvynės. Randam netoliese, tereikia perbrist upę.
Įsitaisom po atviru dangum. Dar išverdama vakarienė ir tada miegučio, čiučia liulia. Ryt į
Nalčiką......
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Dovilė N.

2006 rugpjūčio dvidešimt trečia diena
Išsimiegoję šalia „Istočniko“ ir prisižiūrėję Marumo ugnies iš likusio bendzino šou, pasigavom
Gazelę ir nuvežė mus į Nalčiką, į pat viešbutį Alpinist. Alpinistas tai vos gyvas viešbutis. Žmogui
atsiėjo po 200 rub.. Gavom dviejų kambarių bloką. Yra dušas, tulikas ir televizorius!
Ėjom į išgirtąjį nalčiko turgų. Deja vaisiai kone visi ne vietiniai ir brangesni nei pas mus. Yra
įdomių sūrių ir daug chalvos rūšių. Apart šitų beveik viskas atveštinės prekės.
Vakare vaikščiojom mieste. Į interneto kavinę kas ne kas įlindo. Arūnas bandė parlamento
rūmus nufotkinti, tai vos neprarado foto kortelės- milicija neleidžia fotkint.
Iki 4:00 ryto darėm susipykimo vakarą ar kaip jis ten vadinasi, kur geriant grogą reikia pasakyti
kas buvo ir ką nors kritiško apie kiekvieną komandos narį. Mažai liko miegot.
Saulius
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RAŠINĖLIS APIE PIRMĄJĄ PERĖJĄ
Tą dieną pirmą kartą kėlėmės labai anksti, kai dar žvaigždės karaliavo danguje, o ponas mėnulis sukiojo
savo apskritą galvą. Kad greičiau susiruoštume išvirėme greitsriubę. Patamsėj sulapnojom ir toliau
ruošėmės. Tai buvo pirmoji diena, kai užsidėjom kates, pirmoji diena, kai teko ropštis aukštyn susirišus
ryšiais...Tai buvo šauni trakcija – atrakcija, kol pasiekėm visi pirmąją perėją, o per ją teko kabarotis su
virvėm, žodžiu žumaruoti. Prieš šią iškilmingą procesiją Vaidotas su Marumu viską suruošė, o mes
avinėliai nabagėliai laukėm kažko tokio, ko dar neteko patirti. Pirmasis pakilo Styra, tada Dovilė B., aš ir
galiausiai Arūnas. Buvo sunkoka, bet įmanoma. Kai turi tikslą, visos mintys ir priemonės būna nukreiptos į
jį ir belieka tik pasiekti.Ir štai aš pagaliau čia-viršuje! Apačioje buvo karšta, o čia, ant pirmosios mano
perėjos, pasitiko šaltukas. Tik nebuvo taip laukto sniego.. Dėl klimato atšilimo ar velniai žino ko, jis ištirpo,
išgaravo....Bet Vaidotas su marumu nepasimetė ir sniego atgabeno iš apačios.Na, tada prasidėjo apeigos!
Visų pirma turėjom pastatyti senį-besmegenį, bet gavosi kažkoks teddy-bear. Vos ne vos jį užskaitė, o tada
marumas paruošė skaniųjų ledų, apie kuriuos buvau prisiklausiusi daug pasakojimų. Išties kažkas
nerealaus. Tokių namie paprasčiausiai nėra, o jeigu ir pasigaminsi, tai tokio skonio jie neturės. Skonis
atsiranda kalnuose.. kalnų ledai... mmmm kaip skanu! O tada, o tada mes turėjom klauptis ant kelių ir
prisiekinėt visagaliui karabinui. Pasižadėjom klausyt vado, padėti draugams ir t.t. Tada gavom į galvą t.y.
pašventino su sniegu. Po to liepė išsirinkti gražiausią akmenį, o išsirinkus- pasiimti su savim ir palikti ant
paskutinės perėjos. Buvo liuks. Man patiko pirmoji perėjos dalis, bet kai reikėjo nusileisti linksmumas
praėjo. Gero po truputį...Tai va, aš jau pakrikštyta, krikšto tėvai-kalnai, o gal Vaidotas su Marumu. Taip tai
buvo mano pirmoji perėja dar vienas pirmas kartas mano pasaulėly...
Čia gimę eilės kalnams:
PASIJUNTU TOKS MAŽAS IR BEJĖGIS VAIKAS
KAI TIK ATSIDURIU KAUKAZO GLĖBYJE,
O DAR KLAIDINA APGAVIKAS LAIKAS,
KURIS TAI KLUMPA, TAI ŠUOLIUOJA RISTELE
PIRMOJI PERĖJA, PIRMIEJI ŽINGSNIAI
Į NAUJĄ ŠALĮ PAVADINIMU-KALNAI
KIEKVIENAS JON ĮŽENGĘS TIKIS
PASĄMONĖS SRAUTŲ, KURIE APLANKO NEDAŽNAI
KO AŠ TIKIUOSI,KĄ VILIUOSI
SURASTI ŠIOJ KLAIDINANČIOJ ŠALY..
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TIKRIAUSIAI TAI, KAS PADEDA SUVOKTI
ESMINIUS DALYKUS GYVENIMO KELY....
Dovilė Naruškevičiūtė
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...Linksmi žodžiai... 
Vakaras, palapinė
- Dovile, tavo pečiai platūs
- Tai, kad aš ant šono...
- Tai čia turbūt ne pečiai platūs
Dovilė:
- Į akmenis labai gerai riebaluotas rankas nusivalyt
Styra:
- Riebalai – gerai, duok – nulaižysiu.
Styra:
- Visą dieną prasikrušom, sustojom pavalgyt ir dar kartą kruša iškrušo.
Dovilė nubėgo pas džigitus.
Arūnas:
- Pagrobė blondinę!
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