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ZGODBA IZPOD EVERESTA, KI BI SE LAHKO KONČALA DRUGAČE

NE ZAPUSTITE ME!
DAMIJAN MESKO
V spomin Andreju Markoviču in Andreju Zamanu, ki
sta ostala na gori in počivata v Himalaji.
V Planinskem vestniku sem prebral zgodbo o smrti na
gori. Naslov zgodbe je bil »Drama na vrhu sveta« in to
je pretresljiva izpoved o umiranju na gori.
»Ne zapusti me!« je zašepetala Francis Arsentijeva.
In vendar so jo zapustili. Odprava, ki jo je srečala, bi
doživela neuspeh, če bi ji pomagali. Zaman bi bil ves
trud, ves s težavo zbran denar in ves čas, ki so ga
vložili v pot na vrh sveta.
Pozneje sem srečal Marijo Stremfelj, prvo Slovenko,
ki je bila na Everestu. Sedela sva v travi pod cerkvico in
se pogovarjala o hribih. Povedala mi je svojo zgodbo z
Everesta.
Ko so se vračali z vrha, so srečali Korejca, ki je bil na
poti proti vrhu in zmanjkovalo mu je moči. Očitno je
bilo, da ne bo dosegel vrha. Ni imel kisikove bombe in
vrh si je močno želel. Prosil jih je za kisik.
Marija je premišljevala: če mu odstopim svoj kisik, bo
nadaljeval pot, vendar ne bo dosegel vrha in bo umrl.
Če mu ne damo kisika, bo uvidel, da ne zmore poti in
se bo obrnil. Tako ima možnost, da bo ostal živ, saj vr
nitev pomeni zanj življenje.
Niso mu dali kisika, upajoč, da se bo obrnil. Toda Ko
rejec je nadaljeval pot proti vrhu. In je umrl.
»Tolikokrat se spomnim tega Korejca! Kaj bi morali na
praviti, da bi ostal živ?«
Večkrat je Marija ponovila to vprašanje, ko sva se po
govarjala. Cankarje napisal: »Srceje pravičen in nez
motljiv sodnik.« Marija je želela tistemu Korejcu rešiti
življenje, napravila ni nič slabega ali grdega. Pa vendar
jo vest neprestano opominja.
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Damijan Meško, miss Poonam, Tone Škarje v baznem taboru pod
mogočno goro, ki bi bila lahko usodna.

Spominjam se številnih smrti na Everestu leta 1996.
Takrat je Davo Karničar prvič poskušal smučati z vrha
in je imel srečo, da so mu pomrznili prsti; izgubljeni pr
sti so mu rešili življenje. Pustil je smuči na višini 8000
metrov in se vrnil v dolino.
Takrat sva s Tonetom Škarjo doživela svojo zgodbo.
Namenila sva se na Severno sedlo. Na »depoju« sem
si navezal dereze in bil kmalu na »planjavi«, na pro
stranem snežišču pod Severnim sedlom. V steni sem
videl nekaj drobnih pik. Ljudje. Sonce je sijalo.
Pod vrvjo, ki je visela iz stene, sem zagledal človeka, ki
je ležal v snegu. Pomislil sem, ne vem zakaj, da leži na
koncu tiste vrvi Rus, ker je takrat ruska odprava plezala
novo smer levo od naše poti. Videl sem, da se je posta
va skušala dvigniti, toda obvisela je na vrvi kot lutka: s
sklonjeno glavo, roke so obvisele ob telesu in noge so
bile skrčene v kolenih.
Hodil sem naprej proti steni, tista nebogljena postava je
spet skušala vstati, toda zgrudila se je v sneg: najprej z
glavo naprej, nato soji klecnila kolena, tudi roke je spu
stila v sneg. Slišal sem silovito kašljanje.
Hodil sem sklonjen naprej, razločil sem že obraz, videl
sem, da je obraz indijski in ko sem prišel še bližje, sem
videl, da je to ženski obraz. Pogledal sem navzgor: le
dena strmina nad menoj, Severno sedlo, Everest, pod
steno pa ubogo bitje, ki leži ob vrvi, kašlja in grebe s
prsti po snegu. Prišel sem do nje. Indijka je imela glavo
v snegu, kašljala je in po snegu ob njenem obrazu je
bila rumena sluz, pomešana s krvjo. Ob njej je ležal
napol razvezan nahrbtnik. Roke so nemočno počivale
v snegu. Ni imela rokavic in ni čutila mraza. Kapo je
imela globoko poveznjeno čez ušesa, lasje so bili zlep
ljeni na čelu - pramen povsem črnih las. Ustnice so bile
rahlo razprte, uvele in razpokane. Utrujen obraz, skoraj
nobenega življenja v njem. Na obrazu sem zaznal son
ce, ki je sijalo od vzhodne strani. Tisti dan ni bilo vetra;
samo sonce, mraz in utrujenost.
Z vrhnjega žepa nahrbtnika sem vzel termovko in zdra
vila, ponudil sem ji topel čaj in v drobno, temno dlan
sem ji položil tableto. Odkimavala je z glavo. Rekel
sem ji, da sem zdravnik. Nekaj se je premaknilo v
njenem obrazu, gledala je mene in potem tablete v
svoji dlani, dvignila je roko k ustom, potem sem ji dal
termovko s čajem k ustom in je pila.
Postala je ubogljiva kot otrok. Odvezal sem nahrbtnik
in zmetal na sneg vso obleko, kar sem jo imel, pod gla
vo sem ji dal pulover, noge z derezami sem ji položil
višje na njen nahrbtnik. Rekel se ji, da ji bom pomagal,
da pride do baznega tabora.
Dvignila je glavo in odkimala, potem je glavo spustila v
sneg in je kašljala in hlipala; nekaj mi je skušala pove
dati, nekaj je šepetala, ker je bila povsem brez glasu;
pokazala je na sneg, ki je bil poškropljen s krvjo in razu
mel sem, daje zašepetala »bleeding«. Povedal sem ji,
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da na tej višini skoraj vsak kašlja tudi kri in da to ni pra
va »bleeding«. Verjela mi je, spet spustila glavo na
sneg in se pomirila.
Spet sem ji rekel, da jo bom spremljal do baznega ta
bora. Začela je jokati, rekla je, da moram naprej gor in
da bo sama prišla do baznega tabora. Večkrat sem ji
rekel, da grem lahko gor tudi jutri ali katerikoli dan in da
s tem ničesar ne izgubim.
Poskušala je vstati, opotekla se je, sedla na sneg, mi z
obupno kretnjo pokazala, da moram gor - in potem je
kašljala, pljuča so ji plapolala v silovitem kašlju in spet
se je pokazala kri, ki je pordečila sneg ob njenem
obrazu.
Počivala sva. Vprašal sem jo, kako ji je ime in zašepetalaje: Miss Poonam.
Čez čas sem ji pospravil stvari v nahrbtnik in skrajšal
svoje palice na njeno višino. Dolgo sem se ubadal s
tem, ker vijaki v mrazu niso hoteli prijeti. Nadel sem ji
rokavice, dal sem ji palice in vsak prst posebej sem ji
moral potegniti skozi zanko.
Začela sva hoditi. Do naju je prišel Tone Škarja in po
vedal sem mu, kako je z Indijko in da jo moram peljati
dol. Ni pomišljal, pogledal je proti Severnem sedlu in mi
rekel: »Pomagal bom.«
In smo hodili, počasi, opotekajoče. Pogosto smo se
ustavljali. Prišli smo čez planoto do skal, sneli dereze in
tam nekaj časa sedeli. Poonam je bila veliko boljša in
ko smo šli naprej, se je še opotekala, toda hodila je že
sama.
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PREDLAGATELJI IN
NAGRAJENCI
Pomembno je imeti dobre prijatelje in društvene aH
klubske tovariše, brez katerih gre tudi v planinstvu
težko.
Pri tem ne mislim na gorniške naveze, ki pomenijo v
gorah varnost. Mislim na naveze, ki so trdne pred
vsem v dolinah in za mizami, kjer se odloča o mar
sičem, tudi o usodah občutljivih ljudi.
Krovna planinska organizacija in planinska društva
vsako leto, najpogosteje ob koncu letnega koledar
skega štetja ali ob pomembnih društvenih prazno
vanjih, podeljujejo svojim zaslužnim članom društve
na ali zvezina priznanja. Obstajajo nekatera merila,
po katerih naj bi nagrajevali, ker pa ta merila določajo
ljudje, so pogosto osebno obarvana.
Da visokih priznanj ne bi razvrednotili, jih vsako leto
podelijo le redkim in če imata dva planinca zelo po
dobne planinske zasluge in poleg tega še nekakšno
okroglo visoko rojstno obletnico, dobi priznanje tisti,

VESTNIK

Življenje je rešeno - kako lepo je!

S Tonetom sva Miss Poonam pripeljala do baze. Ko
smo se bližali indijskim šotorom, naju je s šepetajočim
glasom povabila, da se oglasiva pri Mr. Singu, da se
nama bo zahvalil za pomoč; Mr. Sing je bil vodja in
dijske odprave.
Tibetanski romarji prinašajo v Laso darove. Nekateri
prinesejo živali, ki so jih kupili od mesarjev, da jih rešijo
smrti. Plačajo jih s svojim bornim denarjem. Bolj krepo
stno je rešiti življenje kot svoje bogastvo.
Američanka Francis Arsentijeva je šepetala pod vrhom
Everesta: »Ne zapusti me...«
ki ga nekdo predlaga ali ki ima več podpornikov, drugi
pa nemara nikoli.
Dogaja se, da nekateri vrhunsko zaslužni slovenski
planinci vsaj v krogih, ki odločajo o priznanjih, nimajo
prav nikogar, ki bi jih predlagal, ker tisti krogi njihovih
nekdanjih velikanskih planinskih zaslug bodisi ne
poznajo, bodisi so se kdaj prej komu iz teh krogov
kakorkoli zamerili, pri čemer pa so njihove planinske
zasluge ostale enako velike. Tako ti planinci ne bodo
nemara nikoli dobili planinskega priznanja, ki bi ga
vsekakor zaslužili, ker nimajo dovolj močnih predla
gateljev. Na drugi strani jih dobijo ljudje, katerih zaslu
ge za planinsko gibanje so sicer velike, vendar objek
tivno manjše od tistih, ki nimajo predlagateljev,
medtem ko jih ti imajo.
Marsikomu, ki se je vse življenje razdajal planinstvu in
marsikaj vgradil v veliko stavbo slovenskega
gorništva, ne da bi kdajkoli pomislil na kakršno koli
nagrado, bi bilo zdaj, na stara leta, veliko do tega, da
bi se ga organizacija spomnila in mu na prsi pripela
majhno značko ali mu dala v roke nekakšen uokvirjen
list papirja. Zdaj se od najbolj aktivnega planinskega
delovanja poslavlja generacija, ki je zidala temelje
povojne Planinske zveze Slovenije in nemara bi bilo
prav, da bi jih ta organizacija nagradila. Če bi ta leta
podelila nekaj več značk, te ne bi izgubile nobenega
od svojih karatov.
Marjan Raztresen
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PRIJATELJU ANDREJU MARKOVIČU, KI SE JE SMRTNO PONESREČIL V JANAK HIMALU

GROB POD HIMALAJSKIM JONGSANGOM
URBAN AZMAN
Bel nasmeh in krepak stisk rok sta naju seznanila, ko
sva se prvič srečala pred gorjansko trgovino z željo po
plezanju v Centralnih Alpah. Prvič sva se skupaj nave
zala pod severno steno Grandes Jorasses februarja
lani. Po treh dneh plezanja v trdih zimskih razmerah na
grebenu Velikih Stebrov sva ob pogledu na zasneženi
Courmaveur vedela, da to ni bila najina zadnja skupna
smer. Lanskega avgusta sva ob sončnem zahodu z
vrha Vertov spet obujala spomine na zimsko avanturo,
pred nama pa se je rojevala nova, himalajska zgodba.
Zvezno odpravo Janak Himal Planinske zveze Slove
nije je sestavljalo dvanajst članov: vodja Andrej
Štremfelj, zdravnik Miran Rems in mladi alpinisti, med
njima tudi midva z Andrejem Markovičem.
PLEZANJE NA OŠILJEN VRH KOTE 6470
Dostop do gora pod Kangčendzengo, kjer smo postavi
li bazni tabor, je eden od najdaljših v Nepalu. Območje,
ki je na skrajnem vzhodu na meji Sikima, Tibeta in Ne
pala, zahteva štirinajst dni hoje mimo polj riža in nasa
dov banan v deželo snega. Tovore nam je nosilo okoli
sto nosačev. Žilave in odporne ljudi, ki si za spodnjo
ustnico tlačijo tobak, so v vasici Gunza na višini 3700
metrov zamenjali jaki. Od glavnega tabora Pangpema,
ki je izhodišče za plezanje na Kangčendzengo, nas
ločuje še tri dni počasne hoje in aklimatizacijskih vzpo
nov.
S cepinom kopljem raven prostor za šotor, izmučeno
se usedem in zvečer termometer izpod pazduhe po
kaže 38,4 stopinje. Antibiotiki in želja opravijo svoje,
čez dva dni stojim skupaj z drugimi člani na vrhu 6200
metrov visoke gore, ki se dviga nad bazo. Vreme brez
oblačka in vetra nam podari pogled na dolino, ki se v
zavoju odpira proti gorski skupini Janaka.
Dodatni ABC tabor bo postavljen na ledeniku pod ste
nama Patibare in Jongsanga, določi izkušeni vodja, in
čez tri dni se pod močnim soncem že prebijamo po
ledeniški moreni; šotore nam pomagata nesti dva kitchen-bova. Zvečer zaviti v spalke opazujemo koničast
vrh, ki je naš naslednji cilj v boju za aklimatizacijo, in
prelepe stene. Andreju in meni se polomi šoba na goril
niku, velikodušnost Blaža in Matica naju spet spravi v
dobro voljo, saj nama obljubita rezervnega, ki ga imata
v Pangpemi.
Zjutraj odrinemo proti ošiljenemu vrhu Kote 6470 m, ko
prečimo labirint zapletenih razpok in poči v steni Jong
sanga, ki jo zamegli piš ogromnih blokov podrtega seraka. Prenočimo v zavetju grebena tik pod vrhom ob
nenehnem taljenju snega za pijače. Jutranje sonce nas
prežene na vrh, od koder se odpira veličasten razgled
na Makalu, Everest, Kumbakamo, Jalung Kang in dru
ge visoke vrhove. V glavah se rojevajo cilji, želje
52 prihodnjih dni, in po vrnitvi v bazo se z Markovičem

Andrej Markovič na vrhu Jongsanga: to je zadnja fotografija nesreč
nega prijatelja, ki počiva pod to goro.

odločiva za južno steno Jongsanga. Lepa logična linija,
ki pripelje direktno na še neosvojen Južni vrh, je najpri
mernejša za vzpon na alpski način.
PRVENSTVENI ZADNJI VZPON
Pogled mi tava po grozečih serakih južnega ledu, ko
napredujeva prvi dan do ABC-ja, drugi dan s težkim
nahrbtnikom pa do pod stene na 6200 metrih višine.
Nikakor nama ne uspe vzpostaviti zveze po UKV po
staji. Pozno popoldne postaviva šotorček in opazujeva
ostenje, ki ga ovijajo mračne meglice. Kuhava ves
večer, pijeva in pijeva brez občutka žeje. Pogovarjava
se pozno v noč, ki nama nameni le uro spanca.
Budilka naju predrami ob polnoči. Spet taliva sneg in
ob dveh ponoči s prvim udarcem cepina preženeva
strah negotovosti. Nahrbtnike imava zelo lahke - vsak
samo liter pijače, čokolade, rezervne rokavice in noga
vice, alu folijo, kamero, fotoaparat, 60-metrsko vrv, led
no sabljo. Za pasom so jermena, klin in ledni vijak.
Napravljena kot medveda se lotiva strme vstopne ste
ne, katere odstavki dosegajo naklonino do 70 stopinj.
Ves čas plezava nenavezana, trd zmrznjen sneg nama
omogoči hitro napredovanje in ob svitu sva že skoraj
na polovici stene. Naklonina je vseskozi okoli 60 sto
pinj, prsti pa od mraza in od plezanja po konicah derez
neobčutljivi.
Gora naju začne obstreljevati s kosi skal in ledu. Na
izpostavljenem delu, kjer zavijeva desno v žleb, hitiva
kar se da in nato petnajst minut loviva sapo. Sonce
neusmiljeno žge v vrat, višina se neizprosno veča, de
lava le še po deset korakov in udarcev s cepini in se
nato ustaviva. Zakrijejo naju megle, žlebu noče in noče

