
»Bosta prišla ali ne?« premišljujem, sedeč v 
rogovili drevesa, ki je prilepljeno v gladko, 

navpično, dvajset metrov visoko steno Starega 
gradu. Pred tremi dnevi sem bil prvič tu. Naš 
načelnik Ivo Motnikar nam je pokazal, kako se je 
treba privezati na vrv in zabijati kline. Potem sta 
Ivo in Andrej Balantič začela plezati po nekakšni 
zajedi (tako piše v knjigi Plezalna tehnika). Andrej 
je plezal prvi in prišel kakih petnajst metrov visoko. 
Potem je varoval. Plezala sta počasi in previdno. 

»Da bi jaz zmogel kaj takega,« sem si mislil takrat, 
»zajeda je popolnoma navpična, če ne previsna!«

Andrej je hotel od stojišča prečiti kakih petnajst 
metrov proti desni do drevesa, na katerem sedaj 
sedim. Ni mu šlo, ker je bilo preveč krušljivo. Tone 
Škarja, za katerega pravijo, da najbolje pleza, ima 
roko v mavcu in danes samo gleda. Meni se ne zdi, 
da bi kaj posebno dobro plezal, ko je tako dolg in 
suh, da se kar lomi. Ivo in Andrej sta se spustila po 
vrvi k nam. Zame sta res dobra, čeprav Tone pravi, 
da bi lahko zlezla tudi prečnico. Zmenili smo se, da 
se dobimo čez tri dni tu in da bom tudi jaz plezal.

»Gotovo!« sta obljubila Tone in Pavle Šimenc, 
ki mi je zabičal, da sam ne smem nikamor. Če bi 
vedel, kako se bojim, tega zagotovo ne bi rekel.

Tu sem bil že ob pol štirih. Hodim okoli stene, jo 
gledam in čakam, kdaj bodo prišli drugi, pa jih ni.

»Kaj, če bi samo poskusil?«
»Ne, ne smem!«
Ne vem, zakaj sem pričel plezati zajedo, in ne 

vem, kako sem prišel do tistega kuclja, s katerega 
nisem mogel več nazaj. Strah me je bilo tako, da sem 
preklel vse skale sveta, pa še Stari grad povrhu. Ves 
sem se tresel, ko sem prišel na stojišče. Nekaj časa 
sem stal, da sem se spočil, in začel plezati prečnico. 
Ta ni bila tako navpična, samo gladka. Hipoma sem 
se spomnil, da tega Andrej in Ivo nista zlezla in da 

lahko padem skoraj dvajset metrov; živ ne bom več. 
Toda v Belačevi knjigi piše, da trezen in premišljen 
alpinist lahko prepleza vse in da se lahko reši iz 
vsake zagate, če je miren.

»Miren bom, vse bom natančno premislil in 
tudi poč bom zlezel.« 

Uspelo mi je. Tulim od veselja, ko sedim v 
drevesni rogovili. »Alpinist bom! To je največ, kar 
more človek doseči. Mogoče bom kdaj preplezal 
južno stran Planjave. In strah me ni bilo!«

»Bilo te je!« mi nekaj šepeta.
»Ne, ni me bilo. Alpinista ni strah.« 
»Res te je bilo strah.« 
»Mogoče ne bom nikoli alpinist, zato ker me je 

strah. Bom pa še čez tale previs zlezel in me ne bo 
nikoli več strah.«

»Živijo!« Tone in Pavle sta spodaj. Pavle takoj 
začne, kako sem prišel gor. 

ALPINIZEM

Moje prvo leto potepanja po gorah 
Iz dnevnika nekega alpinisti!nega pripravnika1

" Metod Humar � Tone !karja

1 Julija smo v Planinskem vestniku objavili intervju z 
Metodom Humarjem. Ob tej prilo!nosti nam je Metod 
dal v branje svoj plezalski dnevnik. Objavljamo izredno 
zanimivo prvo leto dnevnika, ko je bil Metod star osem-
najst let.

Kal"ka gora - Metodov prvi vzpon
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»Splezal sem.«
»Sam?«
»Sam! Brez vrvi!«
Pavle mi še govori, naj tega ne naredim nikoli 

več. Tone je danes brez mavca in se takoj loti 
previsa, ki ga ne bo nikoli nobeden splezal. Pa je 
že skoraj čez rob. Kaj je to? Padel je in leži na tleh 
in gleda špranjo, iz katere se je izpulil klin. Saj sem 
vedel, da je to nemogoče.

Potem sta Tone in Pavle prilezla do mene s tako 
hitrostjo, da je bilo veselje gledati. Vsa čast Tonetu! 
Mislil sem, da je neroden, pa v steni bolje izgleda 
kot na ravnem. Je pa as! Toda jaz ne bom nikoli tak! 
Neumnost je, kar počne; pleza nemogoč previs ali 
pa dirka kot norec. Pavle ni pa nič boljši.

»Kaj boš naredil sedaj?«
»Tjale gor bom zlezel.«
»Čez previs?«
»Da.«
»Na vrv! In naveži se! Srečo imaš, da sva prišla 

pravi čas. Tamle gor ne bi ti nikdar zlezel.«
Tone pleza čez previs, zabija kline in se muči, 

tako da se mi zdi čudno, saj je dovolj oprimkov in 
stopov. Težko težko pride na vrh. Potem grem za 
njim. Kaj je to? Oprimkov ni in stopov tudi ne, pa 
je vse tako lepo izgledalo.

»Tone, padel bom!« in že visim na vrvi in ne 
vem, kaj bi naredil. 

»Tone, drži!« 
»Tone vleci!« 
O, kako prav sta imela, ko sta rekla, da sta prišla 

zadnji čas. Čim se izpnem iz klina, že visim na vrvi. 
Ves upehan in nečloveško utrujen se privlečem na 
vrh. Tone se mi na skrivaj smeje.

Mislim si, saj je zadnjič, ker me sem ne bo več. 
Ko smo vsi trije na vrhu, vržeta vrv okoli drevesa za 
spust. Pavle me vpraša, ali se kaj bojim.

»Ne!«
Pa se in veliko rajši bi šel naokrog dol. Pa ne 

rečem, ker potem ne bom nikoli alpinist in rekla 
bosta, da sem reva. Počasi in krčevito se spuščam. 
Pavle mi spodaj vpije, naj dam noge v razkorak in 
telo odmaknem od stene, pa ne morem. Vse me 
peče in vrv me bo zadušila. Pa sem le prišel. Res 
je, da me je spodaj ujel Pavle, toda to je bilo že na 
koncu. Na poti domov sem sklenil, da bom začel 
pisati gorski dnevnik. Vanj bom napisal vse, kar 
sem doživel in splezal v hribih.

DRAGI DNEVNIK!
Danes mi je rekel Tone, da bova šla plezat seve-
rovzhodni raz Kalške gore. Smer sta prva preplezala 

Vinko Modec in Stane Režek. Ocenjena je s četrto 
težavnostno stopnjo. Tone pravi, da v njej ni težjega 
mesta, kot je previs v Starem gradu. Skoraj bi ti 
pozabil povedati, da sem danes zlezel previs v 
Starem gradu kot prvi. Težko je bilo, šlo pa je le in 
Tone in Pavle sta mi čestitala. Pavle je rekel, da bom 
as, pa mislim, da se je hecal. Mene je še vedno strah. 
Saj kadar sem pod steno ali na vrhu stene, me ni; 
samo kadar je težko, takrat se pa bojim. Ampak to 
povem samo tebi. Kako se veselim, da bom končno 
v pravi steni. Komaj čakam, da pride sobota, da 
bova s Tonetom odrinila v gore.

16. MAJ 1957
Kako je lepo sedeti doma in se spominjati tistih 
težkih trenutkov v steni. V soboto popoldne sva se s 
Tonetom dobila v Bistrici. Vreme je bilo lepo, tako da 
sva brez skrbi odšla na Kokrsko sedlo. Med potjo mi 
je Tone kazal smeri v južni steni Kogla in mi govoril, 
da je to ena najbolj trdnih sten pri nas in da je v njej 
baje užitek plezati zaradi popolne navpičnosti in 
izredno trdne skale. Meni se je zdela preveč navpična 

Stoji"#e v Direktni vstopni varianti na SV raz Kal"ke gore
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in previsna. Tudi vrha nima pravega. Bolj mi je bila 
všeč Skuta in so se moje misli več mudile z njo kot 
pa s Koglom. Spala sva v zimski sobi, ker koča še ni 
odprta. Spal sem zelo slabo, ker me je skrbelo, kako 
bo v steni, Tone pa je spal kot ubit. Proti jutru sem 
krepko zaspal, tako da me je moral Tone zbuditi. 
Dan je bil lep in miren. Motilo naju je le kamenje, 
ki je letelo iz sten. Tone je prvi začel. Plezal je z dna 
grape proti levi po gladki plošči. Zabil je štiri kline ter 
dosegel lepo polico, ki naju je pripeljala levo od raza. 
Po gladki steni sem en raztežaj vodil jaz. Bil je kar 
precej težak, toda plezal se je lepo. Naslednji raztežaj 
je bil Tonetov. Ko ga je preplezal, se mi je zdelo, da 
ne bo kaj posebnega. Nekaj metrov je tudi meni lepo 
šlo, potem se je začelo prav tako kot prvič v Starem 
gradu. Komaj sem se izpel, že sem zanihal dva metra 
proti desni. Kako lepo bi bilo doma! Roke so mi kar 
šinile proti vozlom. Zakaj bi se mučil, če je pa lahko 
takoj vse gotovo. Samo odvežem se in ne bom se več 
mučil. Ne vem, kako da sem takrat zagledal Brano, 
Tursko goro, Skuto, Trato in Lepi kamen. Pogled tja 
me je zresnil, a ne zato, ker bi se mi zdelo vse lepo. 
Nasprotno, vse stene so se mi zlovešče režale. 

Samo danes še, pa nikdar več!
Še dvakrat me je odneslo od stene, potem sem 

prilezel do Toneta. Režal se mi je in mi nudil kocko 
sladkorja. Jedel sem zato, da bom lahko zlezel iz 
sveta, ki me vsak trenutek hoče s svojo omamno 
globino potegniti vase.

Tone je po dveh raztežajih predlagal, da bi v 
lažjem svetu vodil jaz. Vodil sem brez volje z eno 
samo mislijo, čim prej ven iz tega trdega sveta dol, 
kjer tega ni in zares lahko uživaš v naravi, ko jo 
gledaš, tu pa se ves dan ukvarjaš sam s seboj. Za 
vsak stop in prijem je treba priganjati samega sebe.

Na greben sva plezala hkrati in šlo nama je 
dobro. Tako dobro, da sva bila že ob peti uri na 
sedlu. Tam sta bila dva turista, priletna ženska in 
starejši mož. Občudovala sta naju in sam sebi sem 
se zdel mož. Tam sem sklenil, da to ne bo moja prva 
in zadnja tura.

JUNIJ
V nedeljo sva s Helenco Lužarjevo preplezala smer 
X v zahodni steni Planjave. Vse težje raztežaje sem 
vodil jaz. Bili so vražje težki, da pa ne bi pokazal 
Helenci, da se bojim, sem plezal hitro, čeprav 
nesigurno. Nato sva plezala po severozahodnem 
grebenu na vrh Planjave. Greben mi je bil zelo 
všeč. Prvič sem med plezanjem užival ob pogledu 
na tisoč metrov niže ležečo, vso v zelenje odeto 
Logarsko dolino, slap Rinko in sosednjo Ojstrico.

Mislim, da bom tudi jaz počasi postal gornik, 
samo vsega res ne morem naenkrat, ker težko 
plezanje in lepota ne gresta skupaj. S Helenco 
bom še plezal, ker me kot ženska ne zanima, če pa 
plezava skupaj, vse težje smeri vodim jaz.

9. JUNIJ 1957
Spet čepiva s Tonetom v Kalški gori. Zadnjič 
nisva prav plezala in sva tisto ploščo in prečnico 
plezala kot prvenstveno. Danes sva se namenila, 
da opraviva direkten vstop na severovzhodni raz 
Kalške gore. Do plošče nama je šlo lahko. V plošči 
sem prvi raztežaj vodil jaz, težjega pa spet Tone. 
Danes nisem nič padel. Res je, da mi je Tone prav 
zato pripravil stopne zanke, sicer pa on pravi, da bi 
tu kot drugi padel skoraj vsak. Klinov pa vseeno 
nisem mogel izbiti vseh, tako da sta dva ostala 
tam, in kot kamnoseškega vajenca me to zelo moti, 
posebno pa še zato, ker imava s Tonetom samo še 
šest klinov. Tone pravi, da se mora alpinist sprija-
zniti tudi s takimi stvarmi. 

Ko sva dosegla raz, sva se odločila, da ne bova 
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plezala na vrh, ker sva že ves dan v megli in naju je 
začel nadlegovati še dež. Kako bova šla dol, pa ne 
vem. S seboj imava dvoje konopljenk,1 ki sta sicer 
še dobri, toda ena je na sredini zvezana skupaj, ker 
je bila že nekaj let nazaj presekana. Tone je našel 
nekakšno polico, ki vodi proti desni navzdol. 
Imela sva srečo. Polica naju je pripeljala skoraj do 
dna stene, le kakšne tri ali štiri metre pred varnim 
svetom se je končala. Najprej sva mislila na spust, 
pa se ni dalo. Zato sva raje poskakala. Vesel sem, 
da imam prvenstveno varianto. Plezanje pa ni bilo 
lepo, ker je bila ves dan megla, skala pa mokra.

JULIJ, KAMNI!KO SEDLO
Tečaj reševalne postaje Kamnik. Na sestanku 
Gorske reševalne službe so Toneta, Pavleta in mene 
sprejeli med pripravnike GRS. Tako smo prišli na 
tečaj postaje. Vodja Pavle Kemperle nas je poslal v 
več smereh v zahodno steno Planjave. Pavle Šimenc, 
Helenca in jaz smo plezali po smeri Y do Maričkine 
plošče, kjer so bili že skoraj vsi reševalci. Določili so 
me za ponesrečenca in me vsega povili, tako da se 
še gibati nisem mogel. Štritofov Tone me je potem v 
Grammingerjevem sedežu s pomočjo jeklene vrvi 
preko Farške riti2 prinesel do koče v sedlu.

Tečaj mi je bil zelo všeč, ker sem videl, kakšna 
odgovornost je biti reševalec in kakšni nevarnosti 
so izpostavljeni zaradi velikega števila ljudi v steni 
in padajočega kamenja. Pavle Kemperle je odličen 
alpinist in v reševanju dober strateg, ker je naveze 
poslal po različnih smereh, kar se mi je v začetku 
zdelo nerazumljivo, pozneje pa sem videl, da je to 
ravno zaradi kamenja.

Po zaključku tečaja smo se Tone, Helenca, Cene 
Griljc in jaz odločili še za Jugovo poč. Tone in Cene 
sta plezala skupaj, Helenca in jaz pa skupaj. Jugova 
poč je do sedaj najtežja tura, kar sem jih lezel, čeprav 
pravi Tone, da je to samo detajl. Po dobro izplezani 
Jugovi poči smo se odločili še za Brinškov kamin.3 
Ta je bil zame najbolj uživaška tura in mislim, da 
ni varnejšega od plezanja v kaminu. Tone pa je ves 
kamin preplezal z vrvjo okrog ramen in se je na 
vrhu tako zabasal, da si je polomil nekaj reber, da je 
lahko prišel na vrh. Po moje je za kamine prevelik, 
on pa pravi, da je predolg.

Na poti s sedla sem premišljeval o Jugu, 
vzorniku slovenskih alpinistov. Zares je moral 
biti dober plezalec, da je take stvari plezal brez 

1  Plezalna vrv. 
2  Ime plezalne smeri.
3  Ime plezalne smeri.

klinov. Samo meni ni všeč. Ko sem bral o njem, 
se mi je zdelo, da je preveč čudaški in zame nera-
zumljiv. Veliko bolj všeč mi je Marko Dular, ki je 
letos zaključil svojo zadnjo turo in svoje življenje v 
severni steni Ojstrice. Marko je tudi plezal težke in 
nemogoče smeri, pa je zato ostal enak, kot smo mi 
vsi, človek, ki je ponosen na svoje delo. Ni pa zaradi 
svojih del močnejši in boljši od drugih. Marko 
je plezal zaradi plezanja samega, ne pa zaradi 
nesrečne ljubezni. In še eno: pošteno je priznal, da 
ga je bilo v Rzeniku strah.

Mislim, da brez alpinizma in gora ne bi mogel 
več živeti. Vedno so gore tiste, ki mi nudijo največ 
zadovoljstva in miru. Sicer ne vem, kakšen mir je 
to, saj sem v steni vedno ves napet, toda po turi sem 
nekako potolažen.

JULIJ
Tone mi je že dolgo obljubljal Gregorinov steber 

v Kalški gori. Pred nekaj dnevi sva se ga lotila. 
Smer se mi je zdela izredno težka in izpostavlje-
na, lepa pa tudi, posebno ker so naju s Kokrskega 
sedla opazovale vajenke iz Šentvida in nama celo 
ploskale, ko sva prišla iz previsov. Na poti proti 
sedlu sva jih srečala, kako prečijo snežišče v strnjeni 
koloni, držeč se druga druge okrog pasu, midva pa 
sva se po snežišču smučala s tako eleganco, da so 
kar vriskale od strahu. Lepo je plezati v soncu in ob 
lepi, če že ne čudoviti publiki.

AVGUST 1957, DURMITOR
Ne vem, ali bi sploh pisal o tej zame nezanimivi 
odpravi. Prvič sem se peljal z avionom. Užitek. 
Črna gora brez prometnih zvez, Durmitor krasen, 
samo nič nismo plezali. Ivo Motnikar, Pija, Helenca 
Lužarjeva, Jože Mulej, Pavle Kemperle, Pavle 
Šimenc in Tone Škarja so prišli že dva dni prej, tako 
da so Tone in Pavle ter Ivo, Helenca in Pija splezali 
že eno prvenstveno smer. Mihol Habjan, Lojze 
Čebular …, Cene Griljc in jaz smo prišli dva dneva 
kasneje, in komaj smo se uspeli ozreti naokrog, 
so nam Ivo, Pavle in Jože povedali, da gremo jutri 
domov. Nisem mogel do besed. Šel sem proti jezeru 
in se zagledal v srebrno gladino, obdano z belimi 
navpičnimi stenami. Zajokal sem. Ali imajo ti 
ljudje pravico, da sklenejo nekaj, kar je zame greh? 
Ali nimajo oči in so me samo zato denarno podprli, 
da mi bodo dokazali, da je vse prav, kar mislijo oni? 
Ne vem, koliko časa sem ležal v travi in jokal. Potem 
sta me našla Tone in Mihol in me prisilila, da sem 
večerjal. Kajti napovedal sem gladovno stavko, pa 
sta med tem časom priborila še en dan.
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Noči za nas res niso bile prijetne. Pet nas je 
spalo v šotoru za dve osebi, tako da sem »starejše« 
deloma razumel, zakaj silijo domov. Dan, ki je 
nastal iz neprijetne noči, je bil tak, da ni bilo čudno, 
da sem noč, prespano na prostem  – težji so me 
podzavestno izrinili iz šotora – takoj pozabil. Ker 
smo ostali samo še en dan, smo se zmenili, da si 
to čudovito črnogorsko gorovje vsaj ogledamo. S 
kamionom smo se odpeljali k Škrčkim jezerom. 
Vozil nas je Črnogorec, vožnja je bila čudovita. 
Videli smo skoraj vso skupino Durmitorja.

Pod sedlom na južni strani nas je kamion 
odložil. Do sedla ni bilo daleč. Od tam sva s Tonetom 
opazila čudovit raz. Opremo sva imela s seboj in na 
vsak način sva hotela tja. Pa ni bilo nič. Kaj pa, če se 
kaj zatakne in potem jutri ne bomo mogli domov? 
Zagrozili so nama z izključitvijo iz odprave. Šla sva 
za ostalimi kot telička, ki sta že dovolj stara, da sta 
moža, nista pa še dovolj izkušena, da bi vse prevzela 
nase. Škrčka jezera so zelo lepa, samo mene je bolj 
zanimala severna stena Bobotovega Kuka.

V Durmitorju sem bil preveč razočaran, da bi 
lahko kaj lepega odnesel iz njega. Zares je lep, toda 
lepota brez doživetja je kot lep okvir brez slike. Zdi 
se mi, da je zame doživetje v gorah tako potrebno 
kot vsakdanji kruh, saj samo v težjih stenah vidim, 
da je življenje zares lepo in da se je zanj vredno 
boriti.

4. JULIJ 1957
V sredo popoldne sva se z bratrancem Vikom 
Stuparjem zmenila, da gre z mano pod Kogel, ker 
imava s Tonetom namen preplezati Gregorinovo 
smer v južni steni. Tone, Mihol in Tine Štritof 
bodo prišli zvečer. Ker po poti čez Trato še nisem 
hodil, mi je Mihol točno povedal, kod naj hodim. 
Z Vikom sva se namenila pod Kogel že zgodaj 
popoldne. V Kamniški Bistrici sva se ustavila pri 
lovskem nadzorniku Jurju Romšaku, da bi nama 
posodil sekirico za postavljanje šotora. Jur pa ni 
hotel razumeti, kako to, da hočeva ravno pod 
Kogel. Vpil je, naju zmerjal, obžaloval gamse, ki 
bodo odšli od tam, sekirico pa je vseeno dal.

Kljub hudi vročini sva dobro hodila. Prvič, ko 
sva prišla iz gozda, sva zagleda Kogel in se zmenila, 
da greva kar po Malem Hudem grabnu navzgor, 
da bova prej prišla do stene. Plezala sva hitro, tako 
da so metri kar vidno ostajali za nama. Počasi je 
graben postajal strmejši in Viko me ni več dohajal. 
Čakal sem ga, toda to ni pomagalo. Ker nisem imel 
vrvi, sem mu pomagal tako, da sem se dobro prijel, 
on pa se je prijel zame in plezal do boljših mest. 

Koliko časa sva lezla, ne vem. Zavedla sva se šele 
takrat, ko naju je v ruševju zalotila noč. Kogla nisva 
videla, odkar sva zapustila pot.

K sreči sva sedela na ozki travnati polici. Vika 
sem privezal na kratko pomožno vrvico, sebe pa na 
plezalno kladivo. Moj prvi bivak se je začel. Tako 
sem si želel enkrat doživeti noč v steni in končno 
sem na tem. Res je, da to ni prava stena, toda 
drugam ne moreva in prav pošteno naju skrbi, da 
se polica ne bi odlomila, ker se počasi, a vztrajno 
pomika navzdol. Viko ni alpinist in se mu noč zdi 
dolga in mrzla. Mene pa skrbi, kaj bodo rekli Mihol, 
Tone in Tine. Smejali se mi bodo in nikoli ne bom 
alpinist, saj na navadni poti zaidem in nimam čuta 
za orientacijo. Kako bom jutri spravil Vika iz tega 
grabna?

Med skrbmi se je naredil dan. Z najine police se 
je videl vrh Kogla in dalo se je priti do tja. Toda Viko 
noče več plezati. Pravi, da bo tu počakal reševalce. 
Sam grem naprej. Nekako moram priti do Toneta, 
Mihola in Tineta, ker jih moram obvestiti, da je vse 
v redu in da gremo z vrvjo po Vika.

Dobro, da ni šel Viko z menoj. Že v plošči nad 
bivakom sem videl, da oba brez vrvi ne bi mogla 
preko. Potem sem plezal po skrajnem levem robu 
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Kogla na vrh. Niti pomislil nisem, kje naj grem. 
Nekaj me je vodilo po robu na vrh in od tam po 
robu na drugo stran. Šlo mi je dobro in plezal sem 
hitro in zanesljivo. Ko sem se znašel že skoraj na 
dnu, mi je kakšne tri metre dolg skok zaprl pot. 
Brez pomišljanja sem skočil. Imel sem srečo in sem 
si odrl samo dlani. Potem sem tekel po grušču in 
pritekel naravnost do Toneta.

Ko sem ga zagledal, sem, ne vem, zakaj, začel 
jokati. Zavpil je, potem mi je ponudil vode in kekse. 
Ni se kregal, le spraševal je, kje je Viko. Med jokom 
sem mu povedal, kako je bilo.

Iznenada je stal pred menoj Tine. Bil je jezen, pa 
ne dolgo. Mihol je že priganjal k odhodu. Peljal sem 
jih do Malega Hudega grabna. Tone pravi, da sem 
bil dober, da sem se sploh izmazal, in da imam za 
danes orientacijo odlično. Ne gre mu v glavo, kako 
sem ga mogel včeraj tako polomiti, danes pa tako 
odlično voziti.

Vika je Tine privezal na svojo vrv in vsi skupaj 
smo odšli preko Velikega Hudega grabna na Pode 
in od tam na Kokrsko sedlo. Na tej turi sem si tako 
strgal hlače, da sem jih moral odsekati, če sem v 
Bistrici hotel biti podoben ljudem. Vseeno se je Jur 
na ves glas smejal, ko sem mu prinesel sekirico nazaj.

11. AVGUST
Šele ob enajstih sva se ustavila ob bivaku pod 
Ojstrico. Tone je spet z menoj, pravzaprav jaz z 
njim. Včeraj sva šla pozno iz Bistrice in sva bila 
šele ob polnoči na Korošici. Danes sva zato vstala 
šele ob osmih. Pred nama stoji ogromen petsto-
metrski zid severne stene Ojstrice. Namenjena sva 
v Herletovo smer, ki je ena najlepših, pravzaprav 
najlepša smer v Kamniških Alpah. Za naju bo to 
najtežja smer, kar sva jih lezla. Kar mika me, da 
bi šel preko Kopinškove poti na Ojstrico, pa tega 
Tonetu ne povem. Že prvi metri so naju presene-
tili. V opisu piše, da gre smer nekaj časa po lažjem 
svetu do praga, tu pa je navpična poč in Tone zabije 
nekaj klinov. Za počjo je bil svet res lažji in že ob 
dvanajstih sva pod pragom. Tone se ga loti in ga 
v lepem stilu hitro prepleza. Sam sem sopihal kot 
»kamničan«4 in precej časa mine, da sem dosegel 
dober oprimek nad pragom. Naprej je šlo hitreje. 
Plezala sva menjaje se v vodstvu. Raztežaj okrog 
votlin mi je bil posebno všeč, čeprav je bil krušljiv. 
Prečnico je Tone plezal skrajno dovršeno brez 
stopnih zank. Naslednji raztežaj sem vodil jaz in 
ni bil tako težak, toda izredno izpostavljen, tako da 
je bilo melišče pod steno videti ravno. Skala je bila 
od tod naprej izredno trdna ter izpostavljena, tako 
da sva do konca kamina varovala in plezala zelo 
previdno. Ob osmih sva stala na vrhu Ojstrice, ob 
dvanajstih sva bila šele v Bistrici in oskrbnik doma 
se je kregal, zakaj ga ne pustiva pri miru. Lepo mu 
poveva, da hočeva samo kolo in naj oprosti pozni 
uri. Pa še vedno ni miren in nič koliko jih slišiva, 
preden nama da ključ od kolesarnice.

Oba sva se peljala s kolesom, pa samo do Bele. 
Tu je kolo počilo. Tone se je kar po praznem peljal 
domov. Jutri mora biti ob šestih v službi na Vrhniki. 
Sam grem pač naprej, tako utrujen, da bi se najrajši 
usedel in zaspal, pa ne smem. Treba je v službo. 
Koliko je bila ura, ko sem prišel v Stranje, ne vem. 
Zbudil sem se ob ograji šole, ko je bila še noč. Drugič 
so me zbudili delavci, ki so šli v službo, tokrat za 
zidom smodnišnice, ko je bil že dan. Ob sedmih 
sem prišel domov tako zbit, da mi je mama umila 
noge, oče pa me je nesel v posteljo. To je bil moj 
najtežji vzpon in mi bo stal v spominu kot najlepši.

8. SEPTEMBRA, !TAJERSKA RINKA, 
DIREKTNA SMER, DRUGA PONOVITEV
Brkati oskrbnik mi prinese Planinski vestnik, rekoč: 
»Tole preberita, poba, če že na vsak način hočeta 

4  Vlak.
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tja gor. Zate ne rečem,« pravi Tonetu, »ti, poba, si 
pa premlad in premajhen.« Ko bi vedel, da sem ob 
njegovih besedah višji, tega ne bi rekel. Vestnik sem 
že bral in prav ta članek. Pa ga bom še enkrat, saj 
sta Planinski vestnik in planinska literatura moje 
najljubše branje. Oskrbnik, videč, da ne opravi nič, 
naju pusti pri miru in nama rajši lepo postreže, ko 
vidi, da veva, kaj hočeva.

Ob šestih zjutraj že visim v drugem raztežaju v 
Rinki. Ne gre mi in ne gre. Ne dosežem niti toliko, 
da bi lahko zabil klin. Potem se ga loti Tone. Kako 
in na kakšen način ga je zlezel, ne vem, vem pa le 
to, da če bi živel petsto let, ne bi plezal z boljšim 
plezalcem, kot je on.

V poči sem vodil jaz, pa ne dolgo. Izgleda, da 
danes ni dan zame. Tone pa pleza kot navit. Hitro 
sva pod previsi. Vpenja stopne zanke in meni je 
delo olajšano. Tu vidim, da drugi lahko hitro pleza, 
če si od zgoraj visečo zanko podaljša s pomožno 
vrvico, ki jo ima v žepu, in tako pleza kot po lestvi. 
Tako prvi nima nič težav z vlačenjem.

Še en raztežaj in prišla sva do stojišča pod 
prečnico. Ker sem se odlično počutil, sem hotel 
raztežaj voditi. Šlo mi je res dobro, pa ne dolgo. 
Hitro sem dosegel strehe in od tam je bila pot samo 
še navzdol. Žrtvoval sem klin in vponko in ves 
poparjen prišel do Toneta. Tone je poskusil na levo 
in dosegel pravo prečnico, ki je ključ smeri.

Prečnica je bila izredno težka in naporna. Ker 
sva imela s seboj dve konopljenki, se je Tone pošteno 
namučil, da je dosegel stojišče. Zame je bil položaj 
na sredi prečnice nemogoč. Moral sem narediti 
prečenje v tegu vrvi.5 S strahom sem zagrabil vrv in 
se zapeljal po steni. Uspelo je in nedolgo za tem sva 
si s Tonetom stiskala roki ter se veselila vode, ki jo 
bova šele čez dve uri pila na Okrešlju.

Pa sva se krepko zmotila. Druga ponovitev 
Direktne smer v Štajerski Rinki ni šla v enem dnevu. 
S stojišča sem plezal proti levi, od tam naprej Tone 
navzgor do ogromnega kratkega kamina. Vedela 
sva, da nisva v pravi smeri. Preko tega kratkega 
kamina sva poskusila doseči položnejši svet pod 
Glavo Rinke, Tone je v kaminu zabil klin in s tem 
»natrajbal« cel blok. Zadnji čas je odskočil, sicer bi 
ga kakšno tono težak blok porinil v globino.

Poskusila sva že na več strani, pa je bil mrak 
vedno gostejši. Ostala sva na polici, jo zravnala, 
zabila kline in se pripravila na noč. To je bil zame 
pravi bivak, mrzla in dolga noč, sredi osemsto 
metrov visoke stene. Spal nisem nič, Tone pa 

5  Tehnika plezanja z vle"enjem vrvi. 

precej. Vso noč me je zeblo in z vsakim premikom 
zvezd se mi je zdelo, da do dneva ni več daleč. Ure 
so se vlekle v neskončnost. Dan tako kratek, noč 
pa tako dolga brez dela. Topo sem ždel ob Tonetu, 
gledal v noč ter si mislil, da takšna noč, kljub nebu, 
posejanemu z zvezdami in temnimi obrisi gora, ni 
prav nič lepa, še manj pa romantična. Od časa do 
časa sem zbudil Toneta, da sva si lahko otrla otrple 
ude, si rekla besedo, dve ter se spet pogreznila 
vsak v svoj krog. Še v temi se je pod steno oglasila 
vojaška patrulja in naju spraševala, kako gre. Bila 
sva vesela, saj se potem nisva več počutila tako 
sama. Lepo je, če imaš občutek, da nekdo misli 
nate. 

Dan, ki je sledil grdi noči, je bil prav tako lep, 
kot je bil prejšnji. S svojega mesta sva odšla precej 
pozno, tako da sva bila po nekaj metrih že pošteno 
prepotena od vročih žarkov jesenskega sonca. Smer 
sva kmalu našla in potem se nama ni več mudilo. 
Vsaka druga beseda je bila voda. Bila sva tako žejna, 
da črk, kot so ž, r in č, nisva mogla več izgovarjati. 
V ustih se mi je nabrala neka trda in gosta masa 
in zdelo se mi je, kot da v moj hrbet sije tisoč sonc. 
Tone je imel prav tako suhe in razpokane ustnice in 
v kotih gosto rumeno maso.

Pri vojakih v Kala"inu FOTO: ARHIV METODA HUMARJA
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Ko sva z vrha slišala neke glasove, sva pohitela, 
toda ne za dolgo. Vroče sonce naju je tako izsušilo, 
da sva se komaj vlačila po skalah. Ko bi vedela, da 
je na vrhu sneg, bi prav gotovo plavala naprej. To 
sva izvedela šele, ko so nama oni z vrha kazali kepe 
snega. Kot bi trenil, sva bila na vrhu. Padla sva v 
sneg in ga dobesedno žrla. Ko sva si za silo potešila 
žejo, sva šele pogledala okrog sebe. Čakali so nas 
Tonetov brat Nande, Pija ter nek njen prijatelj. Lepo 
je bilo sedeti na ravnem, brez težke vrvi okrog pasu 
ter pripovedovati o težavah v steni.

Nande, Pija in njen prijatelj so odšli na 
Kamniško sedlo, midva pa sva zmagoslavno priko-
rakala pred brkatega oskrbnika na Okrešelj. Precej 
postrani naju je gledal, se zadovoljno muzal in 
nama postregel z veliko porcijo dobre juhe.

Z Okrešlja sva se tudi midva napotila na sedlo in 
hodila sva tako dobro, da sva bila v pičli uri že v koči.

Sedaj, ko to pišem, se spominjam svojih obljub, 
da ne bom nikoli več plezal šeste stopnje. Pa še sam 
ne vem, kako je do tega prišlo, zares ne vem. Vem 
pa, da bom še plezal težke stvari. Čeprav je v steni 
včasih res težko, tako da ti je žal, da si se lotil tega, je 
potem občutek, da si nekje res uspel, da si znal svoja 
čustva obrzdati s trdno voljo, lepši od vseh, kar jih 
lahko Zemljan doživi.

29. SEPTEMBER, KOGEL, RUMENA 
ZAJEDA
Zvečer, ko sem prišel domov, me je čakal Tone. To 
je pa nekaj nenavadnega, on te navade nima. Pustil 
je, da sem pojedel. Potem je prišel z besedo na dan. 
Kogel, Rumena zajeda.

Bral sem Levstkov opis te ture. Ne, to pa ne. Že 
ekstremne stvari so pretiravanje. Toda supereks-
tremne stvari pa nimam namena plezati. Tonetu 
pa rečem, da imam vsak dan, tudi ob sobotah, po 
deset ur šole in da ne morem. Tone govori o zadnji 
priložnosti, da gre spomladi k vojakom in bom 
potem sam in da mi bo žal. In res mi pride na misel 
špricanje.

»Dobro, grem, samo denarja nimam.«
»Brez skrbi, boš že vrnil.«
V soboto ob dvanajstih sem šel iz vajeniške šole 

že v vajeniški uniformi, mimo mene pa v šolo inženir 
Kavs, ki predava kamnoseštvo, naš glavni predmet.

»Dober dan!« 
»Dober dan!« in šla sva vsak svojim ciljem 

naproti.
Na postaji na Homcu me je počakal Tone in 

mi prinesel nahrbtnik. Kakšno kondicijo ima. 
Ob dvanajstih je bil še na Vrhniki in ob štirih 

že v Kamniški Bistrici. Tam sva dobila še Tino 
Škorjančevo in ta nama je obljubila, da nama bo nesla 
eno vrv. Na Kokrskem sedlu so dan pozneje zapirali 
eno kočo, tako da je bila polna in seveda že dobro raz-
položena. Midva sva jo prav na hitro pobrisala spat, 
saj naju jutri čaka superekstremna smer.

Ob osmih zjutraj sva v megli stala pod navpično 
ozko Rumeno počjo. Nahrbtnike, čevlje in odvečno 
obleko sva pustila pod steno. Tone se je lotil prvega 
raztežaja in ga precej s težavo splezal. Naslednji 
raztežaj je bil spet njegov. Ko je prišel do sredine 
zajede, mu je zmanjkalo klinov in vponk. Plezal 
sem do njega. Potem sem se preko njegovih ramen 
povzpel do zagozde in od tam v oporni drži plezal 
do stojišča. Koliko je ura, nisva vedela, ker ur nisva 
imela s seboj in sonca nisva videla ves dan. Prečnice 
se je Tone lotil previdno; (no, (no jo je tudi zlezel. 
Pod strehami sva pojedla vsak svojo čokolado. Spet 
je bil Tone tisti, ki je plezal naprej. Strehe so bile 
težke in naporne. Posebnih izkušenj v plezanju z 
dvojno vrvjo nisva imela, toda Tone jih je preplezal 
zelo zanesljivo. Na vrhu se je pošteno trudil, da si je 
nabral toliko vrvi, da je lahko dosegel stojišče. 

Vedel sem, da mi vsaj v začetku streh ne bo 
mogel pomagati z vrvmi. Ko sem stoječ v stopnih 
zankah pogledal navzdol, sem med nogami 
zagledal grušč pod steno. Začuda me niti ni bilo 
preveč strah, čeprav je bil previs tak, da si v začetku 
tega leta še predstavljati nisem mogel, da je take 
stvari sploh mogoče zlesti. Ta previs je bil namreč 
precej večji od onega v Starem gradu, s katerega je 
ob mojem prvem treningu padel Tone. Strehe sem 
preplezal z enako tehniko kot v Štajerski Rinki s 
podaljševanjem stopnih zank. Na stojišču sva se 
zarežala drug drugemu, češ težje je že za nama. Po 
plošči, ki jo je zlezel Tone, sem se lotil »propelerja«. 
Dan se je že nagibal v noč, ko sem po petem brezu-
spešnem poskusu odnehal. Tudi s Tonetom ni bilo 
nič boljše. Poskuša, pa ne gre. Skoraj v temi se mu 
posreči s pomočjo zagozde doseči oprimek nad 
gladkim delom tega propelerja. 

Kmalu sva bila skupaj. Od tam sva plezala v 
temi proti vrhu. Najtežji odsek je bila zadnja zajeda 
tik pod Gredino. Plezal sem jo z gvozdenjem. Videl 
nisem popolnoma nič. Zanašal sem se le na kolena 
in zadnjico. Uspelo mi je, da sem dosegel škrbino 
na Gredini. Samo moje popolnoma nove hlače so 
bile na zadnjici popolnoma uničene.

Ker je bilo temno kot v rogu, sva se odločila, da 
po Gredini prečiva vso steno in preko vrha doseževa 
svoja nahrbtnika, kajti Tone ima doma neko slavje, 
jaz pa jutri deset ur kamnoseštva.
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Hitro sva dosegla konec Gredine in od tam 
Pode. Tam naju je objela kot črnilo gosta megla in 
po nekaj desetinah metrov nisva več vedela, kje sva. 
Ker poti čez Gamsov skret6 ne bi več našla, sva se 
odločila, da greva na Kokrsko sedlo. Križarila sva 
po Podih tako dolgo, dokler nisva našla markacije. 
Plazila sva se od ene do druge po kolenih. Mogoče 
pa sva našla vedno eno in isto. 

Po brezuspešnem blodenju sva se odločila za 
bivak. Zlezla sva v neko kraško luknjo, položila 
vrvi podse ter se usedla nanje brez volje. Kako 
sva ga polomila, da nisva plezala v čevljih, saj 
imajo gumijaste podplate. Puloverji so lepo pod 
steno, midva pa v vetru, dežju in mrazu, samo v 
tankih srajcah ter enojnih vetrovkah in copatih 
Borovo. Že noč v Štajerski Rinki je bila dolga in 
mrzla. Ta pa je bila naravnost obupna. Od časa 
do časa sva vstala ter gibala z rokami in nogami, 
da sva spravila kri po udih. To noč mi je postalo 
popolnoma jasno, zakaj so umirali ljudje v Eigerju, 
Piz Paluju ter drugih stenah, pri nas pa v Jalovcu 
in Špiku. Naporno plezanje ter dolge mrzle noči 
pripomorejo, da postane človek apatičen in brez 
volje za boj. Sedaj razumem številne Kunaverjeve 
in Mahkotove bivake v Triglavski steni. Noči so 
najdaljše in se je treba nanje pripraviti bolj kot na 
težke previsne raztežaje v steni. Budila sva drug 
drugega, se hrabrila in boksala. Proti jutru je dež 
ponehal. Potegnil pa je veter, ki bo gotovo prinesel 
sneg, zato sva jo še v temi pobrisala iz ogabne in 
odurne luknje, ki bi bila lahko najin grob. 

Po okoliških vrhovih so se vlačile odvratne 
temne megle, ko sva s trdimi udi hitro sestopala 
proti Trati. Kakšen užitek je bil obleči suh pulover 
ter na otrple in otekle noge nadeti mehke volnene 
nogavice. Kot prerojena sva stekla po lovski stezi v 
Bistrico. Pred domom sem si okrog pasu zavezal 
pulover, tako da osebje doma ne bo moglo uživati 
ob moji rožnati zadnjici. Spet sva se kot tolikokrat 
oba z obema nahrbtnikoma usedla na Tonetovo 
kolo ter se odpeljala proti domu. Toneta je vso 
pot skrbelo, kaj bo doma, mene pa, kaj bo v šoli. 
Mislim, da je moja mama najbolje ocenila najino 
doživetje, ker mi je ob pogledu na mojo zgarano 
postavo rekla: »Ja, ti si pa kronan osel!« 

Moje prvo leto potepanja po gorah je za menoj. 
Sicer sem že prej hodil v hribe, toda to se ne da 
primerjati z letom, ki sem ga preživel. Kakšna je 
razlika v primeri z nogometom! Tam sem na vsaki 
tekmi hotel dati vse od sebe, pa nisem mogel. Preveč 

6  Tako se imenuje lovski prehod.

sem bil odvisen od vseh drugih igralcev in dva nisva 
enako mislila. Poleg tega sem bil tam postavljen pred 
dejstvo, da moram drugemu, ravno tako športniku 
onemogočiti, da bi dosegel svoj cilj. In to mi ni všeč. 

Pri plezanju je ravno nasprotno. Ko si že 
popolnoma izčrpan, hoče stena od tebe še več in 
ravno s svojim hotenjem to dosežeš. Poleg tega se tu 
boriš v največji in najlepši areni sveta. Pravzaprav 
to areno gradiš v sebi. Z vsakim vzponom je lepša, 
večja in mogočnejša. In soplezalec, ki pleza s teboj, 
ni več nek drug človek. To si ti sam. Je del tebe, oba 
sta eno in zdi se mi, da sva si bila s Tonetom vedno 
enih misli. 

Hvaležen bom goram, da so mi omogočile, 
da sem se spoznal s takim človekom, kot je Tone. 
Čeprav je moj učitelj, se mi zdi, da to ni res, saj 
počne vse neprisiljeno, brez naukov. Pušča mi 
svobodo presojanja in s tem doseže, da ga še bolj 
spoštujem.

Šele v gorah sem spoznal, da je prijatelja treba 
spoštovati. Tega brez gora ne bi nikdar dosegel. m

Na Kokrskem sedlu
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