Минаваме по ръба и се подслоняваме на една малко по-широка скала, за да
приготвим джаджите. Момчи носи клеми, защото е чул, че няма много
възможности за осигуряване.
Намираме два солидни лепени клина. Вторият изглежда поставен малко
нелогично, но решаваме да действаме с каквото разполагаме. Момчи минава
пръв, скрива се от погледа след втория клин и говори нещо за "пасажче", което
звучи малко притеснително. Въоръжена с осигуровка от въжето на Момчи и от
моето, Ани тръгва нагоре. Недоволства за нещо в "пасажчето", но скоро изниква
отгоре.
Мой ред. Преговарям наученото и припомненото от курса. Решавам да пробвам
седалка с ринг, един от най-лесните и бързи „командо“ варианти. Нагласям
лентата, послушно завивам муфата на карабинера, и потеглям. Скоро съм в
"пасажчето". Ако беше на площадка щеше да е елементарно, но понеже е
надвесено над споменатите 600 м. потенциално свободно падане, усещането е
много различно.

Момчи след "пасажчето". На скалата зад него се вижда кутията с книгата за
гости.
Има достатъчно хватки и по-малко стъпки. Момчи е минал със заклещване на
юмрук в една цепка, аз пък намерих друга, в която мога да вкарам и двете ръце
до втора фаланга. Лошото е, че моята хватка не е по линията нагоре и ме
изнася леко встрани, но с малко повече концентрация при набирането минавам
безпроблемно.

Стратегически оставяме Зори да се справи сама, знаем че може, а ако
започнем да я обгрижваме може да се притесни повече от необходимото.
Решението ни се оказва правилно и Зо скоро изниква зад ръба, доволна, че се е
справила сама.

Отдих на върха.
Покорители на 2909 м. Гледката е прекрасна. Светлината от утрото все още е
мека, обектите имат плът и обем. Заслонът се белее ниско долу на платото.
Някъде на север се тъмнее и Пирин. Не съм свикнал да мисля за Пирин като
нещо на север от мен. Имаме директна видимост към по-високия, но по-лесен
за достигане Митикас. Малко след нас там изникват трима души, които говорят
на български, или поне така ни се струва. Викаме Деси, но безответно, явно не
са те.

Записваме се в книгата за похвали и оплаквания на български и английски.
Освежаваме се с малко огнена вода с мед. Дори и Ани, недоволна от начина, по
който е минала през пасажа, започва да се усмихва. Не ни се слиза.
Най-сетне приключвам с писарстването, оглеждам се за последно околовръст, и
отивам при Момчи, за да организирам прибирането ни. Ще спуснем рапел,
Момчи ще жертва един карабинер за най-горния клин.

Настроението е повече от ведро.

Митикас, гледан откъм ръба на Стефани.
Той се пуска първи, девойките са след него, аз оставам последен. Опитвам се
да прокарам сдвоеното въже така, че да не заседне в някоя пукнатина, като го
дърпаме отдолу. Не се получава съвсем по план, кръстосал съм двете въжета и,
разбира се, точно това, което трябва да издърпаме, не иска да ни съдейства.
Момчи се качва малко нагоре, освобождава въжето, и слиза обратно при нас.
Събираме джаджите и въжетата в раниците, но оставаме със седалките за
престиж, след което тръгваме обратно към кулоара.
Движим се в темпо, но внимателно, Момчи и Ани са по-напред, Зори затваря
групата. Теренът не е много удачен за щеки, така че се стремим да пазим
колената с по-леки стъпки.
Сравнително скоро сме в основата на улея, малко над основната пътека.

Жълто-зелената маркировка, бележеща пътя по кулоара на Стефани.
Попадаме на информационна табела, която сме пропуснали на качване. На три
езика подробно е описано какво предстои, така че потенциалните покорители
да се ориентират дали качването е по силите им.

Указателната табела в началото на изкачването по кулоара на Стефани.
Точно преди да излезем на основната пътека, чуваме познати гласове.
Намираме се с Деси, Ники и техния приятел Боби. Идват по малко
нетрадиционен маршрут, откъм нашия заслон, въпреки че са спали при хижа А,
откъдето класическият път минава от другата страна на масива, но важното е,
че са тук. Разменяме приятелски данни кой как е пътувал и колко време се е
движил, хвалим се едни на други колко тежки раници сме помъкнали нагоре, и
накрая се отправяме към кулоара на Митикас. Виждаме група "бедстващи" край
една стена на дълбок кулоар. Коментираме, че теренът там изглежда твърде
пресечен и няма как пътят да минава оттам. Маркировката (жълти кръгове със
син център) ни опровергава - и ние ще минем точно по същия път.

Кулоарът на Митикас със стената, край която видяхме "бедстващите" гърци.
Въпреки че са съвсем близо един до друг, двата улея са много различни като
терен. Наклонът е сходен и при двата, но тук почти няма лабилни камъни, а
релефът е отчетливо насечен на малки корнизи и стъпала, което прави
придвижването много по-лесно. Също и много по-спокойно, хората долу не са
толкова застрашени от намиращите се над тях.
Времето продължава да е с нас, движим се бързо. Групата се разкъсва леко, но
пък няма опасност да се загубим - кулоарът е толкова ясен, че повече няма
накъде.
Настигаме групата "бедстващи" над нас, гърци са, екипирани с дънки и кецове.
В някои отношения са по-смели от нас да се изправят пред такова изкачване
без специализирани обувки поне.

По целия улей има планки за осигуряване. Не са особено нужни в момента, но
сигурно са особено полезни при евентуални спасителни акции. Както и за
екипиране на парапети за големи групи от по-неопитни хора.
Момчи и Ани не са сигурни къде ще ни изведе улеят - според Момчи ще
излезем непосредствено под върха, докато според Ани ще сме в основата на
последното дълго и неприятно качване, което се преодолява по "класическия"
маршрут.
В крайна сметка Момчи се оказва по-прав - малко неочаквано цъфваме до
четирима гърци, които блажено се припичат на слънце до пирамидката и
гръцкото знаме, бележещи връхната кота.
Покорители, за втори път днес. Малко изненадващо, гърците са свалили един
метър от официалната височина на върха, като актуалната за момента е 2917
м. Изчакваме да се съберем всички и се поздравяваме с успеха. Отдаваме се
на отдих и всеки вади от наличните в раницата благини - черен шоколад с касис
от Ани, ябълки от Деси, ядки от Зо и олимпийски нектар от мен. Развъртаме
нектара за вътрешна дезинфекция и се отпускаме напълно, наслаждавайки се
на гледката.

Деси и заслужената глътка нектар. Не съвсем божествен, но все пак добър.

Де бяхме (Стефани - там), де стигнахме (Митикас - тук).

Отбор олимпийци - Момчи, Зори, Ани, Деси, Ники, Боби и моя милост.

Една приятна цепнатина, от която се открива чудна гледка надолу.
Дори сме достатъчно високо, за да проведем няколко телефонни разговора и да
се похвалим на най-близките с успеха. Поразмотаваме се още малко, докато
полека-лека не решаваме, че е време за тръгване. Прибираме багажа по
раниците и се понасяме надолу по традиционния път към върха - през връх
Скала. Стръмно е и изглежда по-неприятно за катерене от нашия кулоар. Бързо
губим височина, разминаваме се с много изкачващи се бъдещи покорители.
На седловината между Скала и Митикас обмисляме дали да катерим Скала,
или да се върнем към нашата подсичаща пътека, до която води един от улеите
надолу. Изкачването и на Скала е свързано с преминаването на неприятен
пасаж, по който ще трябва и да се прескачаме с останалите групи туристи.
Накрая решаваме, че предпочитаме да спестим време и търтим надолу.

Към премката между Скала и Митикас.

Игличка.
Точно преди да тръгнем юначен пубер се забавлява, хвърляйки камъни по
склона. Наклонът е достатъчен, за да няма какво да ги спре, така че малките
снаряди гърмят надолу, повличайки със себе си много свои събратя. Културата
за викане "камък" при такива обстоятелства явно не е на почит, така че си
дерем гърлата в опит да предупредим евентуалните туристи по подсичащата
пътека. Гледат ни неразбиращо. В един момент обмислям дали да не им
набием няколко международни планинарски морални императиви с помощта на
каратеките Деси и Ники, но хипарливите ми разбирания за мир, хармония и
братство между народите надделяват...
Буквално тичаме надолу, не знаем кога някой туристунгер ще ни засипе с
шрапнели. С Ани и Момчи си тананикаме руски военни песни, сигурно найдобрия фон за правене на нещо, което може внезапно да свърши зле.
Благополучно успяваме да стигнем до подножието на скалните игли, които ни

защитават от потенциалните каменопади и малко по-спокойно спускаме
последните метри към пътеката ни. Тук маршрутите ни се разделят - Деси, Ники
и Боби тръгват надясно към хижа А, където са бивачните им неща и останалият
багаж, ние сме наляво към заслон С и нашия си багаж. Планираме да се
върнем по пътя от платото на музите по другия ръкав на долината и да излезем
на друг паркинг, намиращ се пет километра преди Приония. Така ще сме видели
още един подстъп към планината, а и ще сме проучили района много по-добре.

Част от скалите на Зонария, които ни опазиха от хвърлящия камъни пубертет.
На Момчи му хрумва интересна идея - даваме ключа за Пешо на Ники,
вероятно те ще са по-бързи от нас, така че могат да докарат колата ни до
нашия паркинг. Така ще си спестим едно кросче след цял ден ходене и няма да
се налага девойките да ни чакат с багажа. Не съм във възторг, понеже се
притеснявам да не се налага да ни чакат твърде дълго, или да не се окажем
блокирани при разни обстоятелства. Но пък "интересна импровизация", както я
нарече Момчи, описва ситуацията идеално. Докато вади ключовете, Ани
установява, че документите й не са в раницата. Понеже аз карах до паркинга,
предполагам, че не е намерила време да ходи до шофьорската врата, за да си
ги вземе, което си е нормално в лудницата около стягането на багажа.
Минаваме бързо по пътеката под скалите на Зонария, както изглежда се казва
целият район, сключен между ръба на Скала, спускащ се към хижа А, и южния
ръб на Стефани. Пътеката е с минимален наклон, няма какво да ни спре. Сегиз

тогиз поглеждам нагоре за някой търкалящ се камък, но изглежда сме
преминали отвъд опасната зона.

Пирамидката, бележеща преминаването на южния ръб на Стефани и (може би)
края на Зонария.
Скоро сме обратно при заслон С, като пътем се разминаваме с голяма група
американски колежани - трима водачи и между 30 и 40 тийнейджъри.
Заслонът е напълно освободен от десетките туристи от вечерта и сутринта.
Още от снощи сме се наточили да пробваме спагетите, поднасяни от хижарите
с червен сос и много сирене. Оказват се точно толкова вкусни, колкото се
надяваме.
Размотаваме се и приготвяме багажа, преразпределяме нещата по раниците.
Пием бира и лимонада, зяпаме бавно наоколо. Хубаво е, не ни се тръгва.
Разменяме по няколко думи на благодарност с хижаря. Разказваме му, че
скалите по стената на Стефани са изглеждали нестабилни. Обещава ни, че от
другата страна скалата е по-добра. Относително лесни турове по 600 метра...
Момчи веднага минава в режим на планиране - ако се тръгне от заслона по
зазоряване, прибирането ще е на челници... няма невъзможни неща, само да
дойдем пак...
Накрая все пак се наканваме и потегляме надолу. Би трябвало да слезем за
около три часа и половина.

Последен (само за това идване) поглед към Стефани и заслона от края на
платото. Вляво се вижда и колоната на Митикас.
Пътеката върви по ръб, което я прави значително по-огледна и приятна от
горската пътека към хижа А. Както се казваше в един виц "от тия дървета
никаква природа не се вижда".

По ръба и надолу, към облаците...
Долината остава забулена под вълма облаци, както беше през целия ден. Със
спускането надолу все повече приближаваме тази пелена, в която ни чакат пониски температури и почти никаква видимост.

И слизащите искат почивка. Пък и хората са направили пейка, трябва да я
уважим.
Като на магия, колкото по-ниско слизаме, толкова по-ниско остава облачната
покривка. Сякаш бяга пред нас. Поне на мен ми допада да продължи в същия
дух колкото е възможно по-дълго. Не съм се наситил на слънцето днес, въпреки
че скулите ми леко "придърпват" и устните ми леко парят.
Минаваме през местните "суходоли", улеи, изравяни от ежегодни лавини, и
навлизаме в чудесна гора от черни мури. Някои от дърветата са с внушителни
размери. Други пък носят "татуировки" от местни бабаити, добре позната
практика и от нашите горски пътеки. Убеждавам се, че хората са си хора
навсякъде. Важи както за добрите, така и за лошите неща.

Призрачен силует на фона на небето.
На около 1900 метра височина минаваме покрай друга от местните хижи, която
изглежда е в процес на ремонт. Бързаме и не проучваме дали функционира в
момента или това ще стане в бъдещ момент.
Скоро се случва и неминуемото и влизаме в облаците. Общото настроение
бележи осезаем спад, успореден с този на температурата и осветеността.
Планината пак е красива, както винаги, но мислите ни плават към прибирането,
часовете път, които ни остават, и това, което ни чака след тях. Ани продължава
да се притеснява за документите си, особено с оглед на факта, че сме в чужда
държава. Тези грижи май й помрачиха малко от слизането още преди да
планината да притъмнее заради мъглата. Бързаме, колкото е възможно.

На изпроводяк.
Деси ми звъни, за да пита къде сме. Чакат ни от половин час. Стрелям напосоки
с някакви "десетина минути", но се оказва, че след по-малко от две сме на
паркинга при тях. Взимам ключовете от Ники и отивам до шофьорската врата.
Документите и портмонето на Ани са си там, както се надявахме. Всичко е
наред.
Поредно пренареждане на багаж. Установявам, че прошутото ми е близо до
границите на смарангясването, така че щедро го споделям с две кучета на
паркинга. Двама гърци, с които се засякохме там, ми обясняват с възхищение,
че това е скъпа храна, за да я давам на кучета. Изкушавам се да им обясня, че
съм толкова щедър и благороден, че храня всички улични кучета с прошуто по
минимум три пъти на ден.
Деси и Ники са ни чакали достатъчно и потеглят преди нас, взимайки двамата
гърци на стоп. Скоро тръгваме и ние.
Пътят минава неусетно, плувам в мисли и впечатления за планината. Ани и Зо
искат да си купят някакви специални маслини, но не попадаме на работещ
магазин в Литохоро. То и на неработещ магазин не попадаме, явно са си ги
скрили за вътрешна употреба. Няма какво да се направи, продължаваме
нататък.
Въпреки умората Ани ни извежда от Гърция, аз сменям караула в Петрич. Така
поне нямам възможност да пропусна отбивката за България, както направих
със Словения на връщане от Мон Блан... Все пак успявам да пропусна някоя и

друга отбивка - първо малко мистериозното отклонение от магистралата, което
води до магистралата. Особено се гордея с втория пропуск. Докато
дълбокомислено опитвам да умножа 60 литра дизел по 2.6 и да разделя
резултата на три, Момчи ми казва "южна дъга". Аха да разгадая умело
кодираното му послание, и забелязвам безвъзвратно отминаващата отбивка,
покрай която минаваме със 110 км/ч. Оказва се, че няма как да компенсирам за
пропуска, така че се прибираме през Люлин и околовръстното.
Минава полунощ, оставяме Зо, после се самооставям, Ани и Момчи ще
продължат нататък. Разделяме се с обещание за още планини и върхове и
знаем, че това е обещание, което ще изпълним. Това е и най-ценният подарък,
който получихме от музите - вдъхновението да искаме отново и отново да
бъдем там, където е високо.

