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A szemétszedős Rolo után alig egy héttel Ramales de la Victoria felé vettük az irányt. Július
12-én hajnalban Magyar Petiék rezidenciáján találkoztunk, ahol bepakoltunk Zsolt kocsijába,
a Micrát bepakoltuk a garázs mellé, hogy Kriszta elférjen a kisbusszal, aztán nekivágtunk a
2500 km-es útnak.
Az első megálló Trieszt környékén volt, Tegével itt jöttünk rá, hogy nincs konyharuhánk, az
pedig kell, de sajnos a benzinkút melletti Eurospinben sem volt. A második megálló Comune
Di Borghetto Santo Spirito mini benzinkútja volt, ahol reméltük, hogy Zsolt MOL-os
kártyáját még elfogadják. Viccből mondtam neki, hogy ha akadékoskodik a muki, akkor
csapjon az asztalra. Tényleg akadékoskodott, de az asztalra csapás után felhívta a főnökét és
jé, lehetett azzal fizetni. Ezek után betértük egy mini pizzériába, ahol egészen fantasztikus
helyben sütött pizzát kaptunk. Kint közben elkezdett ömleni az eső és nálunk nem volt semmi
esőcucc és ekkor még nem tudtuk, hogy ez egy figyelmeztető jel volt.
Végül Nizzát, Camargue-t és a Riviérát elhagyva 1600 km után Aire de Service Béziers
Montblanc nevű csodás francia pihenő kerítése mellett vermeltük el magunkat. A gazos részt
birtokba vették a hüvelykujjnyi pókok, így kénytelenek voltunk egy földúton aludni. Viszont
reggel sikerült egy szép levendulamintás konyharuhát szerezni a bagette mellé!
Július 13-án korán reggel folytattuk az
utat. Carcassonne-t ismét csak a kocsiból
csodáltuk meg, ez egy ilyen túra…
Toulouse után már látszottak a
Pireneusok, ahova most sem megyünk.
Bayonne-nál már láttuk az óceánt, de a
mi célunk Zumaia volt, ahol egyrészt a
Trónok harca pár jelenetét forgatták,
másrészt baromi érdekes geológiai
formák vannak a parton. Némi kavargás
után valahogy a hegytetőn kötöttünk ki,
ahonnan le tudtunk sétálni a partra és
tényleg: ilyet még nem láttunk.
A réteges és feldőlt mészkőrétegeket az erózió lemezesre szedte és elképesztő sziklabordákat
és -lapokat formált. Szerencsére pont
apálykor értünk oda, így az öböl teljes
pompájában tárult elénk.
Bónusz érdekesség, hogy a geopark közepén
van egy magas irídium tartalmú réteg, ami
akkor ülepedett le, amikor a kréta végén
becsapódott az a bizonyos meteorit.
Átsétáltunk egy pici öblön, hogy belássuk az
óceánt, meg miért ne, találtunk egy
„barlangot” is. Visszafelé gyanús lett, hogy

eltűnt a kő, amin idefelé bemásztunk. Igen, elindult felénk a dagály. Cipő-zokni le, mezítláb
visszaevickéltünk az indulási oldalra és kénytelenek voltunk kijönni az öbölből. A helyiek
bevetették magukat a vízbe és a geopark uszodává változott. Sajnos mi nem hoztuk le a
fürdőruhát…
Megszemléltük még a fő strandot, aztán folyt. köv. Ramales de la Victoria felé. Bilbao-ban
meglátogattunk egy akkora Decathlont, hogy féltem, hogy eltévedek benne. Vettem egy
kalapot, ami igen hasznosnak bizonyult a héten. Utána beragadtunk az arrafelé szokásos
dugóba. Ramalesbe, a kempingbe délután 2-3 felé értünk. A recepciós útmutatása alapján
megkaptuk az 5 évvel ezelőtti placcot, ahol elsőnek érkezőként kiválasztottuk a legjobbnak
tűnő helyet a négyszemélyes sátornak és berendezkedtünk az elkövetkező napokra. Petivel
építettünk egy központi sátrat egy fa és egy villanyoszlop közé, olyasmit, mint Negróban.
Közben a többiek is megérkeztek, Kata giga sátrát a régi helyre verték fel, ami sajnos az éjjeli
esőben beázott, így a központi sátor ponyvája átkerült oda, hátha menthető a helyzet. A lámpa
meg világítótoronnyá változott a felgyűlt tócsa közepén. Csodás.
Július 14-én bemelegítésnek a Frescá-t
néztük ki. Fő szempont, hogy nem
árvízveszélyes és nem kell sokat mászkálni
a hegyen a bizonytalan időjárás miatt.
Felfelé menet majd megrohadtunk a
melegben, a simára kopott mészkősziklákon
és a túlnőtt galagonyabokrokon élmény volt
felmenni. A bejáratból ömlő hideg levegő
áldás volt. Végre lehetőségem nyílt az
indulás előtt két nappal megkapott (de
januárban megrendelt) overál kipróbálására.
A barlang hatalmas bejárattal, majd szeles kuszodával indult, de utána a belső terek ismét
tágassá váltak. A cél a közel 100 m átmérőjű Sala
Rabelais volt, amit hiába néztünk, túl nagy volt
ahhoz, hogy a rendelkezésre álló lámpákkal élvezhető
legyen. Némi csokievés után megkerestük a Tibia felé
az átjárót, mire átmászott rajtunk egy csapat spanyol,
néztük mi lesz ebből, mert mi sem tudtuk, hogy a
Tibia be van-e szerelve. Később utolértek minket, azt
hitték, mi is kifelé megyünk, de csak egy oldalágat
akartunk megnézni, úgyhogy mutogatással útba
igazítottuk őket, mivel nem volt más közös nyelv.
Kifelé menet az 5. sugárút nevű részre nem sikerült
elsőre visszatalálni, a magasak kimásztak a terembe,
Melindával és Fecóval inkább megkerestük a kijelölt
utat. Itt újra belefutottunk a másik csapatba, épp a
giga cseppkövet fotózták, ami mellett mi simán
elmentünk befelé menet, mivel barna és félreesik. Az
oldaljáratban nőtt kisebb fehér jobban tetszett. Innen
ugyanaz volt az út, mint befelé. Szép barlang, kezdésnek ideális volt.

A hegyoldalból lefelé inkább overálban maradunk, könnyebb volt gatyafékkel és a
galagonyán átgázolva lejutni. A susnyából kiérve ismét meg lehetett főni, olyan dunszt volt a
völgyben. A másik csapat a Carlistá-ba akart menni, de valahogy elnézték a koordinátákat és
egész máshol keresték a barlangot, szóval túráztak egyet valamelyik hegyen, sok cuccal...
Uh…
Június 15-én az Albeo-t céloztuk meg, amiről alig volt infónk. A szakadó esőben végre
megnéztük, hogy az fent van egy hegy tetején, több km-es hegyi sétával megközelíthető
helyen. Helyette Kiszely Tomi javasolta a
Cuevamur nevű kisebb lyukat, ami nincs
messze az úttól és már volt benne. Mutatott
pár képet a barlang elképesztő kiválásairól
és eldöntetett, hogy ezt látni kell. Egy
esőmentes időszakban nekivágtunk a
barlangnak, ami egy óriási ablak formájában
nyílik a hegy oldalában, megközelítése
kiváló zergeb*** ösvényen lehetséges. A
barlang szájában derült ki, hogy a kötelek a
kocsiban maradtak, de Helga hősiesen
bevállalta, hogy felhozza, mi, lusták addig
egy párkányon vakaróztunk. Tomi megkereste az ajtót, ami egy pici lyuk ebben a giga
üregben, nem tudom, hogy mennyi idő alatt találtuk volna meg előzetes ismeret nélkül. A
barlang eleje sima cantabriai barlang, kicsit talán szűkebb, majd egy csodás lapító
következett, ami erősen hajaz a Szabadság Kuszodájára. De megérte, utána olyan
képződménygazdag szakaszok jöttek, hogy
csak lestünk.

Tomi visszament berakni egy kötelet, hogy körtúrát
tudjunk csinálni, amíg rá vártunk, Fecó összerakott
egy ledőlt cseppkövet és meg is locsolta, hátha
összenő, vagy valami ilyesmi.
Tovább haladva egyre több lett a képződmény és
már azon méláztunk, hogy ez után mi lehet még
szép? Nem gáz, hogy a második napon megnézzük
ezt a csodát? Meg hogy hogy ilyen szép maradt ez a nyitott barlang? Errefelé tudnak
viselkedni az emberek? Megannyi kérdés.

A következő teremben csuklónyi heliktiteket meg aragonittal borított heliktiteket találtunk,
nem bírtam velük betelni, gyönyörűek! Egy cseppkődob melletti bontási végpontból
fordultunk vissza folytatni a kört, ahol további, immáron vékony, de nagyon hosszú heliktitek
alatt mentünk tovább, de egy szűkület visszafordította a társaságot, így a nagy heliktiteket
ismért megnézhettük.

Visszatértünk a kuszoda utáni nagy terembe, illetve annak aljára. Ez megint akkora volt, hogy
nem igazán tudtuk bevilágítani. Némi mászkálás után kifelé vettük az irányt.
Kint gyülekeztek a felhők, Melindával, Helgával és Bástyával inkább előrementünk, hogy ne
az ömlő esőben kelljen a síkos köveken átkelni, Bástya a kocsiig ment, mi behúzódtunk egy
sziklaeresz alá öltözni. Egy idő után meguntam a kuporgást és á, úgyis még csak szemerkél,
elindultam a kocsi felé és sikeresen rommá áztam. Legalább nem volt hideg és a kocsiban
hagytam száraz váltóruhát, meg persze az esőkabátot. A kalap meglepően vízhatlannak
bizonyult, legalább a hajam nem ázott el, Bástya egész jól megúszta, a többiek kivárták az eső
csendesedését, de azért nekik is jutott belőle. Bástyával várakozás közben találtunk pár birkát,
amit a juhászkutya érkezéséig lehetett piszkálni. Valamint pár sziklamászót is láttunk, akik az
idő ellenére nekiindultak a hegynek.
Június 16-án nekivágtunk az egyik fő projektnek szánt Silencio-nak. Mivel 5 éve a túra a
félpályás kiszállásig szolid 15 óra volt, így most is félútig terveztük a túrát. A két kocsival
először megnéztük a barlang kifolyását, Tomi szerint a vízmennyiség nem vészes, de az
elázást nem fogjuk megúszni. Bástya, Tomi, Helga, Fecó és Kiszely Tomi elindultak az első
csoportban beszerelni a Torca del Hoyon-t, Peti velük ment, hogy áthozza a kocsit a középső
bejárathoz. Addig Zsolttal és Tegével megkerestük a Torca de la Canal-t, hogy megnézzük,
be van-e szerelve, nehogy kifelé lepődjünk meg. A bejárat egy meredek, susnyás és
szögesdrótos hegyoldalban volt, ahova csak a fiúk mentek le beöltözve, én maradtam, mint
felszíni ügyelet. Zsolt lejutott a szintes járatba, Tege egy szűkületen nem fért át, ami nem volt
túl bíztató a sokórás túra előtt… Amíg ők lent voltak, befutott Peti és Kiszely Tomi, utóbbi a
táborban felejtette az aláöltözetét, így vissza kellett menniük, Gyovai Tomiék addig elkezdték
a beszerelést. Zsolték visszaérkezése után immár öten indultunk el a Hoyon-hoz. A bejáratig
vezető úton akkora páfrányerdőn kellett átjutni, hogy eltűntem benne, aztán a völgy rossz
oldalán közelítettük meg a barlang töbrét, a sziklameredély széléről fordultunk vissza, újabb
dzsindzsaharc árán találtunk rá az amúgy jelölt ösvényre, majd további páfrányokon átgázolva
meg is lett a barlang. Végre mehettünk lefelé. Zsolt nem tudom, hogy bírta neoprénben, mert
ismét nagyon meleg és párás volt az idő. Az aknasoron jól haladtunk, a lehúzós technikára

kiépített pályán nem nagyon volt megosztás. Zsuzsiékkal meg volt beszélve, hogy majd ők
kiszerelik felfelé menet.
Az aknasor falában többször találkoztunk fosszíliákkal, az egyik mellékágban (Paradiso)
pedig fehér tetarátagátakkal, ahol Tomi elég érdekes megoldással próbált inni (a tereplépcső

miatt kényelmesen oda lehetett állni inni). Itt még próbálkoztunk, hogy ne folyjon be a
csizmába a víz, de ahogy egyre lejjebb értünk, inkább elengedtük, a travizás nagyon sok időt
vett volna igénybe és még több energiát. Sok csúszda és lapító után kiértünk a valódi főágba,
ahol egy kis csokizás után trappoltunk
tovább a vízben. Egy jobban kitáguló
szakasz végén utolértük az épp tápoló másik
csapatot, mivel már este 9 is elmúlt és reggel
óta
nem
ettünk
semmit.
Tegével
elpusztítottunk két csomag vifont meg némi
kolbászt. Kiszely Tomi ment volna, mert ő
nem evett, de a többség kajálni akart.
Bástyáék elmentek, mi befejeztük az
étkezést és felkerekedtünk.
A rettegett ideiglenes szifon teljesen száraz
volt, mi viszont vizesek, úgyhogy az
összecsöpögtetett homoklejtőn élmény volt feljutni. A kanyonná szélesedett járatokban
kényelmes volt a séta, a belógó kötelek mindegyikét megvizsgáltuk, hogy nehogy eltévesszük
a járható szintet. Az egyik alatt egy fazekat
találunk, amit már birtokba vettek a
barlangi állatkák, de azért ittunk belőle.
Kicsi arrébb találunk egy papírlapot, amin
folytatódott a barlang leírása – mint
kiderült, Tomiék hagyták nekünk hátra.
Sikerült eltalálnunk a megfelelő szintet és
meglett az ominózus könyv is. Egy ideig
még hallottuk a másik csapatot, de mire
befejeztük az adminisztrálást a könyvbe,
már felértek a szűkületeken.

Tege nagyon nekikészült a szűkületnek, végül műnyúl és slósz nélkül sikerült is átjutnia. Az
utolsó omladékkupacon már lassan vánszorogtunk fel, de az igazi megpróbáltatás a
hegyoldalba való feljutás volt, hogy a sötétben nehogy rámarkoljunk egy ottfelejtett
szögesdrótra vagy szederindára. Fél 4-re el is jutottunk a kocsiig. Bástya visszavitte a második
csoportot a Hoyon-nál hagyott kocsihoz, ahol békésen átöltözhettünk a szélben. A barlang
első felét kb. 9 óra alatt megjártuk, szóval akár a második szakaszának is nekieshettünk volna,
de nem így készültünk se a kocsikkal, se a kajával. Majd legközelebb.
Június 17-én későn keltünk és mivel mindenkinek mindene vizes volt, aznapra terveztük a
strandolós napot. A cuccokat kicsaptuk száradni – ha esik, akkor sem lesznek vizesebbek, de
legalább nem rohadnak be.
A parton kellemes szél és ragyogó napsütés fogadott minket, ilyet napok óta nem láttunk. A
dagályvonaltól tisztességes távolságra leparkoltunk és ki-ki ízlése szerint ejtőzött egyet, vagy
nekivágott a víznek úszni, vagy csak lábat áztatni.

Tomi végig azzal volt elfoglalva, hogy a bőrével mi lesz a szélben és napsütésben, amit mi is
súlyosbítottunk a folyamatos piszkálással, de nem volt hova menekülnie.
A pancsolást megunva páran elsétáltunk a
közeli sziklákhoz, ahol kagylót meg egyéb
érdekességet keresgéltünk, majd Fecó és
Bástya kipróbálta, hogy a hullámzás mennyi
idő alatt és milyen mélyre ássa el a lábukat.
Ezzel elég sokáig elvoltak.
Strand után nekiláttunk valami éttermet
keresni, hogy kipróbájuk a helyi konyhát is,
meg a tábori főzőcskézés után azért ez jár.
Problémát okozott, hogy én nem akartam
halat enni, a többiek meg igen, szóval
hosszas bénázás és sétafika után találunk

egy halbárt, ahol volt borjústeak is. Szerintem én jártam jobban. A sima adag lepényhal és a
dupla között annyi volta különbség, hogy a duplának volt feje is.

Június 18-a a Coventosá-ra való felkészülés jegyében a Sima del Acebo-ba terveztünk tenni
egy látogatást. A hegyek közti nyeregbe érve elkezdett esni az eső, hogy érezzük a törődést,
de
ennyivel
nem
lehetett
minket
eltántorítani,
úgyhogy
a
kisbusz
csomagajtója alatt vártunk, amíg mindenki
sikeresen felöltözött (kivéve Kiszely Tomit
és Helgát, ők reménykedtek az eső
elálltában), majd nekivágtunk a GPS szerint
jelzett iránynak. Az eső elállt, de bármerre
néztünk, mindenhol esőfelhők leselkedtek. A
jelzett koordinátáknál egy jókora karrmezőt
találtunk, ahol teljesen reménytelen volt
megtalálni bármilyen konkrét bejáratot, csak
a potenciális lyukak egyenként történő
vizsgálatával volt némi esélyünk. Zsolt talált
közben egy Bloque feliratú elég mély aknát, ami szerepelt a térképen is, de ahhoz képest sem
találtuk meg az Acebo-t. Később sikerült megnézni a fotót a bejáratról, és ott rontottuk el,
hogy nem a felszínen, ha nem egy mély
hasadékból indult a barlang. I.J.
Kötelünk
volt,
így
jobb
híján
beleereszkedtünk a Bloque rendkívül
impozáns első aknájába és egészen az 5.
aknáig jutottunk, ami ugyan 9 m mély volt,
de annyira szűk, hogy senkinek nem volt
kedve kiküzdenie magát rajta, ha le is fér.
Később kikerestük a térképét, amiből
kiderült, hogy egy hatalmas átmenőbarlang,
ránézésre nagyobb falat, mint a Coventosa.
Sajnos az ereszkedéskor használt standok
elég viseltesek voltak, ami kérdésessé teszi a
szintes ág majomhídjainak állapotát is, na de
majd legközelebb.
Mire utolsóként kiértem, ködbe burkolózott a
táj,
egészen
döbbenetes
fényjátékot
generálva.
A GPS csiganyálam mentén indultunk vissza
kocsikhoz, másképp esélytelen lett volna a
tejfehér tájban. Az út mentén egyszer csak
állatok bukkantak fel – a korábban messziről
látott ménes közelebb jött. Nem mertünk

közelebb menni hozzájuk, elég vadnak tűntek, meg csikóik is voltak. A kocsik közelében
pedig egy csapat tehén vert tanyát. Látszott, hogy annyira azért nincsenek emberhez szokva,
de elég békésnek tűntek. Mondjuk Tomi barátkozó közeledésétől idegesek lettek és odébb
álltak, miközben egyfolytában az emiatt egyre idegesebbé váló Tomit lesték. Öltözés közben
végig a közelünkben voltak, egy bátrabb példány megpróbálta lenyúlni az amúgy nagyon
büdös térdszorítómat és jól megsértődött, amikor utánakaptam. Szerencsére ettől csak arrébb
ment és a többiek sem mutattak agressziót.
A hegyről lefelé üldözőbe vettünk egy nyulat, ami valamiért inkább az úton futott, ahelyett,
hogy elkanyarodott volna bármely más irányba a legelők felé. Így nem lett nyúlvacsora,
maradt a szokásos tábori táp.

Este megtörtént a nagy Coventosa megbeszélés, majd gyors alvás. Zsuzsiék csapata már
reggel elment, így Zudi és Sas Dóri felajánlotta a mi becuccoló csapatunknak a segítséget. Jó
rég volt már nekem a Coventosa, pláne a kifele útra amúgy is alig emlékeztem, így nagyon
örültem a segítségnek.
Június 19-én reggel némi fogmosásos fennakadással két csoportban elindult az átmenőtúra. A
becuccolócsoport kocsifordultával ment a Coventosa kijárathoz, nem is sejtve, micsoda
felfordulás vár ránk.
A barlangszájban felöltözünk neoprénbe,
majd a begeket elrejtve nekiindultunk. Az
első teremben hiányérzetem támadt és némi
kiabálás után kiderült, hogy egy beg kint
maradt.
A
Zudi-Melinda-Tege-Fercsik
Gábor csapat közben leereszkedett az első
tereplépcsőn, mi még visszamentünk az
elhagyott begért. Mire az ereszkedéshez
visszaértünk, egy spanyol fizetős túra indult
meg felfelé. A túravezetők egy idősebb, nem
túl mozgékony hölgyet próbáltak kilapátolni,
aki kb. semmiben nem segített nekik,
lényegében 10 centinként rakosgatták kifelé.
Ági kifejtette, hogy minek megy az ilyen barlangba és csak akkor hagyta abba a hisztit,
amikor rászóltam, hogy fejezze be, különben visszamegyünk a táborba. Az viszont jobban

izgatott, hogy a csávó tört angolsággal közölte, hogy ők kiszedik a kötelet. Nem igazán
hatotta meg az érvem, hogy három csapat van lent, úgyhogy Zolival visszaautóztunk a táborba
másik kötélért. Ez egy óra késlekedés és Zudiéknak nem tudtunk szólni, hogy mi van. Mire
visszaértünk, Attiláék már kint voltak, pont elcsípték még a spanyolokat, így ki tudtak jönni
az ő kötelükön és berakták a saját lehúzósukat. A kötelet megint kicseréltük, így Zsuzsiék
csapatának igen kimerült vége el is tudta vinni.
Mivel elég ideges voltam, hogy Zudiék mennyit várnak majd ránk, hajtottam a csapatot, bár
Ági pihent volna. Szerencsére meghallottuk a visszafelé tartó csapatot, így el tudtuk mondani,
hogy mi történt, aztán folytattuk a túrát. Dóri szólt, hogy honnan érdemes úszni, itt leraktuk a
kisbeget és a slószt, Ágiék még elemet cseréltek, Dórival már azért kezdtünk fázni. Végre
eljutottunk a tavakig és lehetett úszni. A csizma nem volt valami nagy segítség, egyszerűbb
volt csak kézzel úszni.
A tavak túlfelének vélt részén ellenőriztem, hogy nincs tovább – erre a helyre emlékeztem és
nekiláttunk felfújni a csónakokat. Attiláék szerencsére adtak egy használható pumpát, mert
amit mi vittünk, semmire nem volt jó, tüdővel hamarabb felfújtam a csónak közepét. Az
ócskát ki is vittük.
Fényképezni nem igazán tudtam, annyira
bepárált a gép, de legalább tényleg vízálló,
kb. egy megalóduszos kép sikerült az
egészből. A csapat állapota miatt a feladatok
elvégzése után a távozás mellett döntöttem,
így megint nem tudtam eljutni a Sala de las
Fantasmas nevű terembe, amiről öt éve
Kozek úr ódákat zengett, hogy milyen szép.
Sötét volt mire kijöttünk, a többiek elmentek
– és mint kiderült, elvitték Ági táskáját, amit
a kocsiban hagyott. Ági addig semmit nem volt hajlandó csinálni, amíg nem sikerült tisztázni,
hogy mindene megvan, semmit nem raktak ki a többiek a kocsiból a parkolóba. Jól döntöttem,
hogy kimegyünk…
Június 20-án az átmenősök még bőven a föld
alatt voltak, a többieket meg nem sikerült
mozgásba hozni. Szóval jól felcsesztem az
agyam, hogy utazunk három napot, de otthon
is lehet kempingben pocolni, úgyhogy
Attiláék felajánlottak egy helyet a buszukban,
mert mentek Bilbao-ba megnézni a
Guggenheim múzeumot, ami nagyon híres, és
kortárs alkotásokat lehet megtekinteni benne.
Úgy voltam vele, hogy ha már barlang nem
lesz és ennyit utaztunk, akkor adjunk teret a
kultúrának. Meg a kortárs az már milyen.
A cuccokat kicsaptuk szellőzni, ismét inkább a szag, mint a nedvesség ellen, szokás szerint
lógott az eső lába.

Bilbao-nál megint dugó volt, úgy tűnik, tényleg ez az alapállapota. Nagy nehezen sikerült a
belvárosban, viszonylag közel a múzeumhoz helyet találni egy parkolóházban. Jóföldi
Zsoltéknak ez még nehezebben ment, mondjuk nálunk Joe nem túl elegánsan bevágott egy
muki elé, hogy megkaparintson egy helyet. Megjöttek a magyarok…
Zudi gyorsan bejuttatott minket a múzeumba, ami előtt irgalmatlan sor állt, akik valamiért
nem hittek a netes jegyvásárlás erejében.

A múzeum érdekes volt, bár az sokat dobott az élményen, hogy PAS-sal végigdumáltuk a
kiállításokat és próbáltuk kitalálni, hogy mire gondolt a művész, mert olykor az sem volt
egyértelmű, hogy miből van az alkotás. Meg hogy biztos nem a poroltót csodáljuk. Ami kicsit
zavart, hogy baromi nagy az épület, sokféle alkotással és egyszerűen egy idő után megtelt a
kortárs input tárolóm.
Amikor mindenkinek elég volt a kultúrából és sikeresen összeszedtünk mindenkit, egy kis
sétára indultunk a városban, hátha látunk valami szépet. Ezek a spanyol városok nekem
valahogy úgy tűnik, hogy semmiféle építészeti koncepcióval nem rendelkeznek, mintha valaki
összedobálta volna az épületeket, amiket a földön talált.
Egy játszótérnél PAS elment boltba és az a remek ötlet támadt, hogy bújjunk el az OSB
várban, mert az vicces. Lett volna, ha egyesek nem röhögik el. Szóval hamar lebuktunk.
Hamarosan már a város is elég lett és éhes lett a
nép. Egy bolt előtt sült krumplit osztogattak reklám
célból. A lányok azonnal látták, hogy éhes (és
csóró) turistahad érkezik és tök rendesek voltak,
jól megtömött krumplis-egységeket adtak, de hát
ez csak elodázta a problémát, így az a döntés
született,
hogy
visszamegyünk
Laredo-ba,
lehetőleg abba az étterembe, ahol a borjústeaket
ettem.

Míg sétáltunk, feltűnt, hogy mennyire sok kerekesszékes
ember van az utcán. Aztán az tűnt fel, hogy mennyire
úgy van minden kialakítva, hogy kerekesszékkel
közlekedni lehessen az utcán. Hol vagyunk mi még
ettől…
Ismét átküzdöttük magunkat a Bilbao-i Nagy Dugón és
Laredo-ban sikeresen megtaláltuk azt az éttermet, de
hogy Zudi honnan tudta, hogy hol van, fel nem
foghatom.
A többség menüt kért, ami egy tál garnélából vagy
sonkamixből és egy tányér lepényhalból vagy steakből
állt. Én maradtam a borjústeaknél és most sem
csalódtam. Zudi átszellemülten és nagy lendülettel ette a
garnéláját, úgyhogy abból az én tányéromba is jutott, de
aztán rajzolt egy szép figurát a szószba. Réka steakje
még vérzett, úgyhogy elcserélte egy halra, amúgy mindenki meg volt elégedve a kajával.
Az étteremben meséltem a többieknek, hogy hogy jártam a Coventosá-ban, meg hogy milyen
kár, hogy megint nem sikerült bejutnom a Sala de las Fantasmas-ba, ami tök közel van a
bejárathoz és milyen szép, meg én másnap megyek haza, jajajaj. Sikerült addig mondani,
amíg PAS és Zsolt ráálltak, hogy ha visszaértünk a táborba, akkor összepakolunk és
lemegyünk megnézni azt a termet. Mivel előző nap ők is neoprénben voltak, így csak az
overál volt vizes, a nyúl meg száraz, egy órát meg ki lehet bírni.
A táborba visszaérve találkoztunk az átmenőtúrásokkal, akikkel igen sok minden történt, volt
eltévedés, elveszett, majd gatyában meglelt mobiltelefon, beborulás, de lényeg, hogy mind
épségben kijöttek. Ja, meg az aznapi özönvíz összedöntötte Taknyász sátrát, amit Tege és a
holtfáradt Bástya szedett rendbe, hogy legalább a cuccaik ne ázzanak széjjel. Ez egy kicsit
nagyon gáz volt.
Nikiék közben elmentek haza, nem irigyeltem őket, mert a négyből hárman akkor estek ki a
24 órás átmenőtúráról és Budapest baromi messze van.
Június 21-én éjfélkor sikerült elindulni a Coventosá-ba. Az eső szokás szerint ömlött, amikor
kiszálltunk a kocsiból, élmény volt így öltözni, de valahogy feladtuk és senki nem
panaszkodott miatta. Mondjuk a vizes overálok állagán nem sokat rontott.
Az FTSK-s kötél ott volt, ahol hagytuk, Kiszely Tomi, mint utolsó kijövő ember nem ismerte
meg, vagy nem találta meg a feliratunkat, hogy szedjék ki.
A terem tényleg baromi közel van a kijárathoz, impozáns térrel és rengeteg, a legkülönfélébb
alakú, színű és méretű cseppkővel van díszítve. Zsolttal rendületlenül a TG-4-ek
teljesítőképességét feszegettük, hogy minden le legyen fotózva.

Nagyon örülök, hogy sikerült végre lejutni, érdemes
volt és végtelenül hálás vagyok az uraknak, hogy
bevállalták a túrát! Pláne ilyen időzítéssel.

A kötelet kiszedtük, majd a visszaöltözés már egészen felemelő volt, végre elállt az eső.
Hajnali 3-ra visszaértünk a táborba, így a tervet maradéktalanul sikerült teljesíteni.
Reggel összepakoltunk, összeszedtük a sátrat,
megküzdöttünk a recepciós csajjal, hogy nehogy
már pénzt számoljon fel azért, mert Peti
függőágyban aludt a sátorban árván maradt
helyén túl. A kocsi miatt is ment a huzavona,
hogy kell-e azért fizetni, hogy beállunk a
kocsival amíg bepakoljuk a cuccokat… Agyrém.
Ennyi pénzért legalább volt saját világítótornyunk. Meg dagonya a sátrakon belül. Is.
Érzékeny búcsút vettünk a maradóktól, napos
időt kívántunk nekik és egy gyors boltlátogatás
után elindultunk hazafelé.

Az út ebbe az irányba is végtelennek tűnt,
csak az izgalom már elmúlt. Én hullafáradt
voltam a hajnali túrázás és a hajnali kelés
után, de kitartottam, amíg elmentünk a
Zumaia környéki formációk mellett és csak
utána aludtam el.
Az
éjszakát
ismét
egy
francia
autópályapihenőben töltöttük, persze megint
esett kicsit az eső… Reggel kaja és tovább.

Nagy sokára megérkeztünk Érdre, ahol átpakoltunk a Micrába és hazaevickéltünk. Otthon a
büdös cuccot kidobtuk az erkélyre, majd másnap eltakarítjuk.
Ez is megvolt. Összefoglalva Zumaia nagyon tetszik, a Cuevamur-hoz még csak hasonlót sem
láttam, a Silencio jobban tetszett, mint a Coventosa és nagyon boldog vagyok, hogy végre
lejutottam a Sala de las Fantasmas-ba.
A túra ezen kívül érdekes kísérlete volt, hogy az egyesületi vagy az egy cél köré összegyűlő,
válogatott csapat a hatékonyabb-e. Mindkét megoldásnak vannak előnyei és hátrányai, de a fő
tanulság az volt, hogy mindkét csapat a másikat irigyelte a helyszínen. Na majd legközelebb
jobban csináljuk. És egészen más hibákat fogunk elkövetni, de így szép az élet.

