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Fejlámpa fényénél másztunk, rettentő hidegben, de láttam a hori-
zonton, hogy lassan pirkad. Ez megnyugtatott. Amikor végre kisütött a 
nap, és megéreztem a meleget, tudtam, hogy nem lesz baj, a sugarak 
ereje éltet, biztat. Alig pár méter volt még a csúcsig.

Helyi idő szerint 7 óra 20 perckor értünk fel.
Összerogytam. Két percbe került, amíg kifújtam magam, és felfog-

tam, hogy megcsináltam.
FENT ÁLLTAM AZ AMA DABLAM TETEJÉN – 

ELSŐKÉNT A MAGYAROK KÖZÜL.
Nagy boldogság borított el, há-

lás voltam mindennek és minden-
kinek. Családomra gondoltam, 
gyer mekeimre, feleségemre, az 
ott   honomra, és magamra is büsz-
ke voltam egy kicsit.

Körülöttem a Himalája, az a gyermekkoromban oly so-
kat csodált sötétbarna folt a világtérképről. Karnyújtásnyira 
volt az Everest és sok más csúcs. 

Ahhoz képest, hogy lentről milyen keskenynek tűnt, a 
csúcs elég széles volt. A repedezett hótakarón nem lehe-
tett sétálni. Sokat nem időztünk fent, nagyon hideg volt, és 
hosszú út várt ránk visszafelé. Tíz perc múlva elindultunk 
lefelé. Minden méternek örültem, az erőmet kezdtem visszanyer-
ni, bár az ereszkedés sem volt könnyű.

Sokan ilyenkor csúsznak meg, lezuhannak a visszaúton, mert nagy 
örömükben figyelmetlenek. 

A kettes táborban egy éjszakát pihen-
tünk. Havazott, másnap csúsztak a szik-
lák. Lábunkon hágóvassal szerencsésen 
lejutottunk az alaptáborba, ahol végre 
egy kiadósat aludtam. 

Az igazi öröm, elégedettség és felsza-
badultság érzésére ébredtem.
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Minden hónapban vágjátok ki, és ragasszátok 
az osztály gyűjtőlapjára a bélyeget. Áprilisban 
küldjétek el a névsorral és tanítótok nevével együtt. 
Érdemes, hiszen értékes ismeretterjesztő füzetet, 
állatkerti, múzeumi belépőt, sőt talán még 
illyefalvi tábort is nyertek vele.

Ne irtózz tőlük. A bogarak világa is csodálatos. Az idei tanév nyolc Napsu-
gár-bélyegén KÜRTI ANDREA művészi bogár-rajzait találod. A Gutenberg 
Kiadó memóriakártyát is készített belőlük. Keresd a könyvesboltokban!
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