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Ráno v pÅ¯l sedmé vylézám jako první ze stanu. UÅ¾ nepr&scaron;í, ale v&scaron;e je zahaleno do hustých mrakÅ¯ a
z okolních výjevÅ¯ není vidÄ›t ani &bdquo;Å‡". VaÅ™ím si k snídani instantní polévku a za chvíli vstávají i ostatní. SpoleÄ•nÄ› Å
na poÄ•así, protoÅ¾e dne&scaron;ní den jsme mÄ›li v plánu, Å¾e nalehko obejdeme v&scaron;ech sedm jezer a vylezeme si na
nÄ›jaký ten vrchol pÅ™i cestÄ›.
BohuÅ¾el je nám jasné, Å¾e v tomhle poÄ•así je jakýkoliv trek na nic, protoÅ¾e z rilských krás neuvidíme vÅ¯bec nic. Jak
pÅ™emý&scaron;líme, co podnikneme dál, zaÄ•ínají se náhle mraky trhat a po chvilce uÅ¾ na nás vykukuje sluníÄ•ko, které
odhaluje vr&scaron;ky hor. Jásáme a tÄ›&scaron;íme se, jak si dne&scaron;ní túru uÅ¾ijeme. Za Ä•tvrt hodiny uÅ¾ je zase
mlha jak sviÅˆa, v&scaron;e schované v mracích a zaÄ•íná mrholit.
To jsou holt hory, poÄ•así se mÄ›ní kaÅ¾dým okamÅ¾ik
Vyhlídka na výlet po jezerech je v nenávratnu pryÄ• a my balíme k sestupu. Chceme jít zpátky k autu jinou cestou neÅ¾ jsme
sem pÅ™i&scaron;li, kolem dolního jezera, a pak oklikou zpÄ›t k výchozímu bodu - chatÄ› Vada.
Cesta hned na zaÄ•átku není vÅ¯bec povzbudivá, protoÅ¾e slézáme prudce dolÅ¯ po skalnatém terénu, na kterém to
v tom mokru pÄ›knÄ› klouÅ¾e. Scházíme k jezeru, kde v mlze ztrácíme na&scaron;i znaÄ•ku a musíme se kousek vracet. AÄ•ko
jsou zde turistické trasy dobÅ™e znaÄ•ené, v tomhle úseku jsou znaÄ•ky staré a vybledlé a nejsou témÄ›Å™ vidÄ›t. (O kus dál
pak jsou novÄ› natÅ™ené a aÅ¾ pÅ™ehnanÄ› Ä•asté.) Procházíme jakýmsi moÄ•álem kolem jezera, mezi kosodÅ™evinou, vid
na dva metry.
PÅ™ipadám si jak Král &Scaron;umavy.
Na&scaron;tÄ›stí se z tohoto nepÅ™íjemného terénu brzy
dostáváme a cesta vede dále lesem. ZaÄ•ínáme sestupovat po úzké kamenné cestÄ› a s tÄ›Å¾kými bágly na zádech ví
na&scaron;e kolena za chvíli o kaÅ¾dém kroku. Ale aspoÅˆ pÅ™estalo pr&scaron;et a uÅ¾ je jen hmlisto a sychravo.
Asi
v polovinÄ› cesty potkáváme mladý slovenský párek v opaÄ•ném smÄ›ru. Ptají se nás, kolik je hodin, a rozvaÅ¾ují, zda mají
v dal&scaron;í cestÄ› pokraÄ•ovat. Jsme skeptiÄ•tí, protoÅ¾e nemají poÅ™ádnou výbavu do hor - dívka si jde jen ve
flau&scaron;ové bundiÄ•ce. Å˜íkáme jim, Å¾e nahoÅ™e je slota, a Å¾e ani nic neuvidí, ale mladý Slovák to nechce vzdát, a tak
pokraÄ•ují. Myslíme si, Å¾e dÅ™ív nebo pozdÄ›ji to stejnÄ› urÄ•itÄ› otoÄ•í, nejpozdÄ›ji pak u jezerního moÄ•álu.
My také p
a posléze doráÅ¾íme k chatÄ› Vada. PÅ™evlékáme se do suchého obleÄ•ení a pÅ™ehodnocujeme plán. Vzhledem k tomu, Å¾
dle dlouhodobé pÅ™edpovÄ›di, kterou jsme sledovali je&scaron;tÄ› v ÄŒechách, se má v Rile poÄ•así uÅ¾ jenom hor&scaron
zítÅ™ej&scaron;í plánovaný výstup na Mussalu ru&scaron;íme, neboÅ¥ v té mlze by postrádal jakýkoliv smysl.
Slibujeme si,
dopÅ™eje-li nám to poÄ•así, pokoÅ™íme Mussalu pÅ™i zpáteÄ•ní cestÄ› domÅ¯, coÅ¾ také dodrÅ¾íme, a uÅ¾ nyní mohu pro
patÅ™ilo k nejkrásnÄ›j&scaron;ím záÅ¾itkÅ¯m z celé na&scaron;í dovolené.
Nyní míÅ™íme do hor Pirin, konkrétnÄ› do mÄ›s
Banska na samém úpatí Pirinu, kde by podle pÅ™edpovÄ›di mÄ›lo být poÄ•así podstatnÄ› lep&scaron;í. Navigátor Axl zkoumá
mapu, a protoÅ¾e se mu nechce vracet na hlavní silnici, navádí Petra podle mapy na cestu, která vede mezi horami a
pÅ™ímo spojuje Rilu s Pirinem.
NejdÅ™íve projíÅ¾díme mÄ›steÄ•kem Kostenec, kde na kÅ™iÅ¾ovatce prodávají pravé hÅ
tÄ›ch zelených pÅ™epravkách na zeleninu. Na povoze jsou vyrovnané bedýnky s houbami, ve &scaron;karpÄ› pak jakási Å¾ena
houby Ä•istí a na zemi uÅ¾ stojí pÅ™epravky s oÄ•i&scaron;tÄ›nými hÅ™iby urÄ•ené k prodeji. Vedle nich postávají a Ä•uÄ•í dv
obchodníci.
Zajímavá dÄ›lba práce. Mí&scaron;a z Humplu, cestovatelka n. v. n.
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