Pričaka nas oblačno, a na srečo razmeroma toplo jutro. Burja, ki je še dan prej
prinašala mrzel zrak, se je umaknila, iznad oblakov se kažejo celo posamezni
sončni žarki. Movraž se je prebujal, iz nekaterih dimnikov se je že kadilo.
Parkiramo ob poti na vaško pokopališče in se po označeni poti odpravimo iz na
Kuk. Dobre pol ure hoje do skalnatega vrha, ki se pne na vasjo in še ni pravi vrh,
nas kar ogreje. Ustavimo se in se zagledamo v dolino; jezera, ki smo ga
pričakovali, ni videti. V preteklih dneh je padlo premalo dežja in movraška vala ni
bila pod vodo. Tudi sončni žarki, ki so prej kazali znake, da bodo prodrli skozi sive
oblake, so se umaknili.

"Ali smo na vrhu?" "Ne še." Teren se zravna, stopamo po travnato kamnitem svetu,
ki prekriva planoto od Lačne do Rakitovca in naprej v hrvaško Čičarijo. Ta predel
še ni zaraščen, na njem kraljujejo posamezna drevesa črnega bora. Vrh Kuka je
urejen, domačini iz Movraža so postavili lesene klopi in kovinski nabiralnik z
vpisno knjigo. Postanemo za požirek ali dva in nadaljujemo po utrjeni makadamski

poti proti Velikemu Gradežu ali po domače Grmači. Vrh je obdan z kamnitim
zidom, na sredini je skulptura trikotne oblike, ob njej nabiralnik z vpisno knjigo. Za
to so poskrbeli domačini iz Dola. Razgled nam nekoliko prekrivajo oblaki, ki
napovedujejo slabo vreme, a nekaj vseeno se vidi. Gornje rižansko dolini in viadukt
Črni Kal, ostenja Kraškega roba, nad katerimi se vihti vrh Slavnika, pobočja
Kojnika, Goliča, Kavčič do Žbevnice in vrsto vasi, ki se stiskajo v pobočja. Na
drugi strani pa cerkvica sv. Kvirika, pred njo slutnja ostenij spodmolov.

Hodimo po cesti, levo in desno pašniki, na katerih se pase še manjša čreda goveda.
Po slabi uri hoje Ljubo namigne, "si kaj mislila, da bi se ustavili?" Ja, res, verjetno
bo čas za malico. Prečimo asfaltirano cesto Movraž - Rakitovec in v "senci"
borovih dreves priromajo iz nahrbtnikov razne dobrote. Dobra polovica poti je za
nami.

Markacije nas usmerijo na gozdno pot navzdol, potem pa levo malce navkreber in
zopet navzdol. Pot se strmo spušča, potrebna je previdnost. Pokažem, "vidite,
kamniti rob. Tam zadaj so ušesa. Pod njimi pa je meja med Slovenijo in Hrvaško."
Sestop po klancu nam ne dopušča razgledovanja, na ovinku pa se usmerimo na
ozko stezo, ki nas pripelje do opuščenih in zaraščenih "karon" (teras). Nekdaj so
bile obdelane, v bližini je namreč vas Dvori. Hitimo naprej. Nekaj trenutkov nas
zadržijo "ponvice", zanimiv naravni pojav, ki so polne vode, kmalu pa stojimo na
robu. "To je naravni most, spodmoli so pa še malce naprej." Vznemirjenje je na
vrhuncu.

Preizkusimo, kako delujejo ta znamenita "ušesa", sledi skupinska fotografija in
zopet smo na poti. Pod naravnim mostom nas vodi na pobočje Velega Badina. Prvi
del je nekoliko zahteven, saj vodi po zašiljenih skladih sivo-bele kamnine, v
drugem delu pa steza preči rob s travo in nizkim grmičevjem, med katerim

prevladuje ruj, poraščene krajine. Srečamo kolesarje, ki rinejo ne da bi vedeli, kam,
a kaj hočemo, menda je vsem dovoljeno vse.
Ker ob prvem postanku nismo vsega pospravili, pred spustom, ob cerkvici, še
enkrat globoko pogledamo v nahrbtnike. Potem pa čez travnato pobočje po stezi,
ob kateri stojijo znamenja križevega pota, v Movraž. V zgodnjem popoldnevu je
utrip bolj živahen kot zjutraj. Po skoraj šestih urah hoje smo pri avtomobilih.

