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Zadnja boginja

Korak za korakom se vzpenjata po pobočju Boginje izo-
bilja: Anapurne, svetega izvira, ki s svojimi vodami podarja 
živež poljem, pašnikom in vsem živim bitjem.

Dihanje pod težo nahrbtnikov postaja mučno. Vsak 
korak zahteva napor volje.

Sama sta; njuno previdno napredovanje je edino znamenje 
življenja v tem okrožju brezmadežne praznine. Korak sledi 
koraku po snežni strmini, ki sta jo sonce in veter okrasila 
z nenavadnimi oblikami. Še nekaj metrov in strmina se bo 
prevesila v velik ledeni krog.

Po lanskoletnem vzponu na Makalu je to zadnji vrh, ki 
jima manjka v zbirki štirinajstih osemtisočakov. Kaj se bo 
spremenilo, če prideta na vrh? Na odru dosežkov en osem-
tisočak več; za njiju pa še ena gora, ki sta jo dosegla skupaj, 
korak za korakom.

Ledeni amfiteater je preprežen s pajčevino razpok, ki 
spremljajo počasno drsenje ledenika v dolino. Pred njima 
je preplet ledeniških razpok, ki se z nekaj ledu in skalami 
dvigujejo proti Srpu, kot bi šlo za baročno katedralo.
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Suh zrak nima vonja, slepeča sončna svetloba se dviguje 
v zenit, vse naokrog pa biva negibna tišina prostega, indi-
ferentnega sveta.

Visoko na nebu ju je s širokimi zamahi peruti v letu do-
hitel on, plašni krokar. Tako sta ga poimenovala. V sončni 
bleščavi se njegove črne peruti zdijo, kot bi bile kovinske.

Tiho je priletel. Njegovo prisotnost sta zaznala in zdaj 
dvigneta pogled, da bi ga videla. »Slabo znamenje,« bi rekli 
doma. Tu pa ne. Tu je krokar dobrodošel in šum njegovih kril 
ustvarja prijateljsko bližino. Lajša vozel samote v trebuhu.

Z izrabo zračnih tokov se je v širokih krogih dvignil 
malo nad njuno višino in sledil naporni sledi, ki jo ustvar-
jata korak za korakom, tako majhni in nepomembni sredi 
vse te beline. Zdaj ju od zgoraj opazuje, kako se poskušata, 
spet in spet, izviti iz labirinta lednih razpok, da bi našla 
prehod navzgor.

Plašni krokar! Da, tako sta ga imenovala. Čeprav teh 
ptic spodaj v baznem taboru nikakor ni lahko odgnati, saj 
kot črne vrane oprezajo za vsakim koščkom hrane in vsi-
ljivo razgrajajo. Tu zgoraj pa gavran leti sam, mirno jadra 
in z očesom budno spremlja njuni figuri. Ve, da, kjer so 
alpinisti, tam je tudi hrana, le potrpljenje je treba imeti.

Hiter zavoj in izgine jima izpred oči. Potem se spet pri-
kaže. Njegove peruti so negibne in močne, medtem ko re-
žejo zrak v letu, ki ju spremlja v notranjost nevidnega sveta.

Vse se je začelo 1. aprila 2017, ko smo na zelo lepem tre-
kingu preko sedla Thorong La prispeli v vas Tatopani. Od 
tam je le še tri dni hoje do baznega tabora pod Anapurno.
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