
Myślałam, że nigdy tam nie wrócę. Do tej 
krainy jaskiń i krowich odchodów. Wszystko 
stało na przeszkodzie. Ale kiedy po raz drugi 
wjechałam na parking w Picos, kiedy po raz 
kolejny, jakby na powitanie, całe góry zalała 
mgła a z niej wyłoniły się pyski krów, 
zrozumiałam, że to powrót. Taki, jakiego się 
obawiałam. Tym razem to nie miały być 
wakacje ani gościnne występy. Tym razem 
przyjechałam jako pełnoprawny uczestnik. I 
cały czas krążyła mi po głowie jedna myśl: jak 
ja sobie poradzę.

Teraz już mogę się do tej myśli 
uśmiechnąć, poklepać ją wyrozumiale po 
łepetynie i powiedzieć:

-Stara! Nie święci garnki lepią!

Picos de Europa 2005- pół żarciem, pół serial …   



   Najbardziej przydały się historie-
straszaki opowiadane tu i ówdzie 
przez naocznych świadków.
Jak to było strasznie, mokro, wąsko, 
zimno i można umrzeć. Dziękuję za nie 
najpokorniej. Kiedy wchodziłam do 
jaskini, miałam uczucie przekraczania 
wrót piekieł. Mogło być zatem tylko 
lepiej. I było. Cały czas, nad 
pokonywanymi studniami i szczelinami, 
przypominało mi się niezałatwione 
ubezpieczenie od ‘następstw’. Ale tu 
mowy o następstwach być nie mogło. 
Wyobrażacie sobie człowieka, który 
przeżyłby lot z wieżowca?! A jak 
doskonale każdy z nas opanował 
podczas wyprawy sztukę wczuwania się 
w cudze położenie. Współodczuwaliśmy 
strachy nie na lachy i kiedy ktoś 
twierdził, że mu strasznie, bo pod dupą 
ma tylko nitkę liny a za nią niekończącą 
się pustkę, wierzyliśmy święcie. 



    W sumie wyprawa powiększyła 
dość już spory system, ale była to 
praca wielu ekip, przybywających i 
przebywających na Barastrossas w 
różnym czasie. Z tego też powodu 
nie mamy wspólnego zdjęcia. 
Przyszła mi jednak do głowy myśl, 
że można to naprawić w dobie 
współczesnej komputeryzacji, 
stosując metody może i niezbyt 
uczciwe… 
   Wyprawa przyniosła też korzyści 
integracyjne. Wewnątrz klubu 
narodził się zalążek kółka 
emerytów-inwalidów, które stale 
będzie powiększało swe grono i 
mamy nadzieję, że niedługo uda 
nam się po raz pierwszy w dziejach 
ludzkości eksplorować na 
tabletkach przeciwbólowych, z 
gorączką przekraczającą 39 stopni, 
przy jednoczesnych silnych 
skurczach żołądkowych. 
                



    Inną nieoficjalną grupą jest już legendarne stowarzyszenie ptaków 
hodowlanych, w obronie których stanęły organizacje ekologiczne, oskarżając grupę 
żywieniową Zbigniewa G. i Marka J. o głodzenie i przetrzymywanie broilerów w 
nieludzkich warunkach…

Za najczęstszą przyczynę krowich zgonów podaje się uderzenia tępym, ciężkim 
metalowym przedmiotem (prawdopodobnie namiotowym masztem). 

   Jakby tego było mało po 
naszym wyjeździe policja 
hiszpańska wszczęła 
dochodzenie w sprawie 
tragicznych zejść bydła.



     Środowisko asturiańskich naukowców zainteresowały natomiast 
anomalie, jakie wystąpiły ostatnio wśród przedstawicieli rodziny Muridae 
(myszowate). Zauważono, że te dotąd nieśmiałe i płochliwe zwierzęta 
szukają ludzkiego towarzystwa, ujawniając tendencję do  komensalizmu 
czyli współbiesiadnictwa. 
Niestety, nikt z członków wyprawy nie potrafi podać przyczyn tych 
zaskakujących wydarzeń. Jedyną pocieszającą wiadomością jest chęć 
współpracy pasterzy asturiańskich (przynajmniej jednego) z członkami 
speleoclubu. 

Za bazę naukowo-dochodzeniową obrano 
kamienną chatę niedaleko parkingu. 
Zaproponowany temat najbliższej konferencji 
brzmi: 
„Czy wino jest winne a jeśli nie, gdzie 
należy poszukiwać winnego?”
(prawdopodobnie w innych chatach).

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w 
debacie zapraszamy na następną wyprawę w 
Picos. 
Dziękuję wszystkim tym, dzięki którym ta 
wyprawa była niezapomnianą przygodą.  
                                                        
O.F.S.P =obie formy są poprawne

Our friend-Armando


