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Stałem na drodze. Mroźny wiatr roztrzaskiwał się na mojej twarzy. 
Moje uszy pochłaniały uderzenia jego szyderczego świstu. Para ucho-
dziła z mych ust przy każdym oddechu. Wszystko dookoła pokryte 
było grubą warstwą białego puchu. Śnieg zalegał nie tylko na rozle-
głych polach i otaczających nas ze wszystkich stron przepięknych gór-
skich szczytach. Śnieżną szatą przystrojona była także jezdnia. Pokry- 
wą śnieżną i lodową.

Tego dnia bowiem kapryśna droga skuła się najpierw lodem, a dopiero 
potem spowiła śniegiem. I właśnie z tego powodu na niej stałem. Bynaj-
mniej nie dlatego, iż urzekły mnie, rozpościerające się gdziekolwiek spoj-
rzeć, fantastyczne górskie krajobrazy, choć niewątpliwie były one uko-
jeniem duszy w tym trudnym momencie. Powodem mojego stania na 
drodze był ten właśnie złośliwy lód. I śnieg. Ale pewnie nie pierwszej już 
młodości i nie najwyższej klasy samochód też. Cała owa podstępna trój-
ka brała udział w tym misternym spisku praw natury i fizyki. Przenikli-
we zimno przeszywało me dłonie. Lodowatość wdzierała się w nozdrza. 
Oczy zaszkliły się od kąśliwych podmuchów. Grudniowe słońce powo-
li chyliło się ku zachodowi.

Magda wciąż siedziała w samochodzie. Z rzeczy, których najbardziej na 
świecie nienawidzi i znieść nie może, ujemna temperatura zajmuje jedną 
z pozycji najwyższych. Gdy więc do wyboru ma stanie na mrozie lub sie-
dzenie w aucie, zawsze wybierze opcję gwarantującą mniejsze zmarznię-
cie. W tym przypadku był to biały pięcioosobowy renault. Mnie natomiast 
męska duma wybór znacznie zawęziła. Nie mogłem przecież siedzieć na 
tyłku w starym, choć w zaistniałych okolicznościach urastającym do rangi 
przytulnego, samochodzie, podczas gdy męska część naszej „populacji” 
znalazła się na zewnątrz. Tak, w tej niezbyt przyjemnej dla nas chwili nie 
byliśmy na szczęście sami. Mieliśmy też to szczęście, że samochód nie był 
nasz i to nie któreś z nas było jego kierowcą. Nie musieliśmy więc też czuć 
odpowiedzialności za to, żeby ruszył dalej. Niemniej jednak bardzo nam 
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na tym zależało. Utknięcie na noc w szczerej górskiej i zimowej głuszy 
nie było tym, o czym po ciężkim i długim dniu najbardziej marzyliśmy. 
Normalny posiłek, ciepły prysznic i możliwość spania przynajmniej na 
leżąco były naszym ówczesnym potrzebom znacznie bliższe.

Na razie jednak mieliśmy przed sobą śnieg i lód, a nie ciepły wikt i opie-
runek. I jak z każdym w życiu problemem, trzeba było się z tą przeszkodą 
jakoś uporać. Ostatecznie staliśmy na drodze nie dlatego, że z niewiado-
mych przyczyn samochód odmówił posłuszeństwa. Odmówił go z przy-
czyny całkiem znanej i nader oczywistej. Prawa fizyki! Jezdnia, której 
głównym składnikiem był najpewniej asfalt (choć mogło to być też cokol-
wiek innego, albo nic nawet, gdyż pokrywa śnieżna skutecznie utrudnia-
ła identyfikację), H2O w stanie stałym skupienia, pochyłość terenu, może 
gumowe opony z marnym bieżnikiem, zbyt mała siła pędu i niewystar-
czająca moc silnika, a zapewne wszystko to razem – spowodowało, że 
nasze przemieszczanie się do przodu zostało gwałtownie powstrzymane. 
Utknęliśmy po prostu w śniegu na niezbyt stromym podjeździe.

Stałem więc dalej na tym odludziu. Nigdy wcześniej nie prowadziłem 
samochodu po górskiej drodze skutej lodem i pokrytej grubą warstwą 
śniegu. Nikt też nigdy nie uczył mnie, jak sobie radzić w takich okolicz-
nościach z uparcie odmawiającym posłuszeństwa pojazdem. Zwykły czło-
wiek miasta w toku swojego normalnego życia nie musi się takimi rzecza-
mi przejmować. Przecież oczywiste jest, że po obfitych opadach śniegu 
na miejskie drogi, zwykle o wczesnych godzinach porannych, wyrusza-
ją śnieżne pługi, które miastowej społeczności, gdy ta jeszcze smacznie 
śpi, umożliwiają kontynuację swojego nieprzejmowania się potencjalnym 
utknięciem na zaśnieżonej drodze. Dzieło wieńczą piasek i sól. Człowiek 
miasta nie przejmuje się takimi rzeczami jak górska droga skuta lodem 
i śniegiem. Człowiek miasta, brutalnie pozbawiony doświadczenia, nie ma 
pojęcia, co zrobić, gdy nagle, w którymś momencie życia, totalnie zasko-
czony, postawiony zostaje przed oblicze śniegu, lodu, pochyłości terenu, 
zbyt małej siły pędu i niewystarczającej mocy silnika.

Jak już jednak wspomniałem, w tej niezbyt przyjemnej chwili nie byli-
śmy na szczęście sami. Samochód też nie był nasz... Przeszywający mróz 
doskwierał skwapliwie, słońce tego zimowego dnia chowało się już za 
ośnieżonymi szczytami, a my utknęliśmy na kompletnym bezludziu. – 
Co robić? – nerwowo wczuwałem się w tę beznadziejną sytuację. Ale 
w takiej oto aurze wiozący nas Irańczyk, będący zapewne kierowcą bar-
dziej zaprawionym w bojach, jeśli chodzi o jazdę w trudnych warunkach, 
aniżeli przeciętny człowiek z miasta, wyjął nieoczekiwanie z bagażnika 
cztery łańcuchy na koła. Wspólnie z jednym ze swoich ziomków w kilka 
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chwil założyli te przeciwpoślizgowe plecionki i niedługo później toczy-
liśmy się dalej. 

Tak, „toczenie się” to najbardziej adekwatne określenie. Jazdą nikt by 
tego nie nazwał. Poruszaliśmy się bowiem tak wolno, iż nawet przydrożne 
psiska wiernie nam towarzyszyły, zapewniając do tego akompaniament 
złośliwego i bezlitosnego obszczekiwania. Nic to jednak, najważniejsze, że 
zmieniła się perspektywa postrzegania zbliżającego się wieczoru. Odżyła 
nadzieja na dojechanie do górskiego miasteczka, w którym będzie możli-
wość znalezienia noclegu. Cała nasza szóstka była zadowolona, że poru-
szamy się do przodu.

Zaraz, zaraz... Ilu was tam jedzie? Szóstka? Przecież ten stary biały 
renault jest podobno pięcioosobowy...

Rzeczywiście. Prawie zapomniałbym o tym wspomnieć. Akcja toczy 
się poza Europą, więc europejska mentalność i zachodnie postrzeganie 
rzeczywistości nie mają tutaj racji bytu. W wielu miejscach Azji samo-
chód jest bowiem na tyle osób, ile się do niego zmieści. Im szczuplejsi 
są pasażerowie, tym pojemniejszy jest samochód. Proste. Dlaczego niby 
samochodem może jechać pięć osób – tylko dlatego, że jego konstruk-
tor tak zamierzył czy inny urzędnik tak postanowił? A co mamy zrobić 
z tym niewykorzystanym miejscem? Na Zachodzie takie marnotrawstwo 
nazwane zostało dyplomatycznym określeniem „przepisy”. Nikt w świe-
cie europejskim z nimi nie dyskutuje, nikt nie zastanawia się nad słusz-
nością przepisu, jego rozsądkowością czy zasadnością. Przepis to przepis 
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i koniec. Nieważne jak bardzo groteskowy by on był. Na Zachodzie ludzie 
są coraz bardziej robotami, które programuje się wciąż nowszymi algo-
rytmami absurdalnych obostrzeń. W wielu natomiast miejscach w Azji 
ludzie nadal są ludźmi, zachowują się jak najbardziej naturalnie, przez 
co przechowują w sobie człowieczeństwo.

I tak oto tocząca się akcja i tocząca się samochodzina dotoczyły nas do 
Goris. Ulice zatopionego w górskiej dolinie i pogrążonego w mroku mia-
steczka świeciły pustkami. Zjeżdżaliśmy oblodzoną szosą w dół, rozglą-
dając się na boki i wypatrując jakiegokolwiek budynku, który zdradzałby 
oznaki bycia miejscem do zatrzymania się na nocleg – hoteliku jakiegoś 
czy domu gościnnego. Główna droga wyglądała na dość mało perspek-
tywiczną i ciągnęła się niepokojąco długo. Zajechaliśmy do pierwszego 
domu gościnnego, jaki udało nam się wypatrzyć. Gospodarz przywitał 
nas bardzo dobrą angielszczyzną, co zdaje się w tych stronach winno być 
dosyć niecodzienne. Niecodzienna też, jak na standardy naszego portfe-
la, była niestety cena za nocleg, jaką zaoferował. Czworo naszych irań-
skich kompanów przyjęło ofertę, my natomiast postanowiliśmy poszukać 
jakiejś bardziej ekonomicznej alternatywy. W tym miejscu podziękowa-
liśmy naszym współtowarzyszom podróży za dowiezienie nas do cywi-
lizacji, pożegnaliśmy się i wyruszyliśmy na poszukiwanie tańszej moż-
liwości spania.

Nie były to poszukiwania łatwe. Pozycja negocjacyjna krzątającego się 
po zmroku obcokrajowca podróżnika, w dodatku w ilości sztuk dwóch, 
nie jest jakoś szczególnie dogodna. Było zimno, było ciemno, było pusto, 
było ślisko i byliśmy zmęczeni. Nasze plecaki postanowiły podporząd-
kować się zasadzie: im cięższy dzień, tym na koniec cięższy plecak. Kilka 
razy nieomal zaliczyliśmy wywrotkę na skutym lodem chodniku lub 
równie śliskiej ulicy. W kolejnym domu gościnnym nie rozgościliśmy 
się z tego samego dokładnie powodu, co w pierwszym. Zeszliśmy już 
z głównej ulicy i szukaliśmy po węższych uliczkach. W takich chwilach 
zmęczenie podróżnika jest szczególnie dokuczliwe i nieznośnie wszyst-
ko się przykrzy. Gdy już masz nadzieję, że za kolejnym ciemnym zauł-
kiem pojawi się jakiś tani hotelik, to wyrasta nagle co prawda leciwy już, 
lecz wciąż imponujący hotel typu lux z iluś tam gwiazdkami, a ty zasta-
nawiasz się, jakim cudem taką wielką bryłę wciśnięto ludzką ręką w tę 
ciasną górską dolinę, i co ona w ogóle tutaj robi. Zatem kolejny powiew 
wiatru trącił już omal surrealizmem. Jakoś tak głupio było nawet koło 
tego rozświetlonego gmachu przechodzić. W jego natomiast sąsiedztwie, 
a można by rzec w jego cieniu, pojawił się dużo skromniejszy budyneczek 
z przytwierdzonym szyldem, a na nim napis „hostel”. W dodatku „reko-
mendowany” przez jeden z internetowych portali dla niskobudżetowych 



podróżników. Super – to było dokładnie to, czego szukaliśmy, oraz ide-
alnie to, czego nie spodziewaliśmy się tu znaleźć.

Nasze utopijne wizje o gorącej herbacie, kolacji, ciepłym prysznicu, 
dostępie do toalety i posłaniu, na którym można leżeć poziomo, szybko 
przeistoczyły się w rzeczywistość. Pani właścicielka użyczyła nam małe-
go grzejnika elektrycznego, gdyż pomieszczenia w hostelu nie były ogrze-
wane. Leżeliśmy więc w pościeli, a ciepłe usypiające powietrze wypełniło 
oplatającą nas przestrzeń. Niewielka lampka nocna przydawała jedynie 
odrobinę światła. Mroczna noc zaglądała przez malutkie okienko. Długi 
dzień pełen wrażeń i zwrotów akcji powoli dobiegał końca. Późnym wie-
czorem byłem już bardzo zmęczony i senny. Mimo tych drobnych niedo-
godności musiałem aktywować w sobie resztki mobilizacji i sił woli, żeby 
napisać mój codzienny pamiętnik z podróży.

Gdy ja zaczynałem pisać, Magda smacznie już spała. Głucha 
cisza i lekko tylko szumiący grzejniczek sprzyjały możliwości 
skupienia się na rozgonionych myślach. Tyle się dziś 
wydarzyło. Bałem się, iż w natłoku kolejnych wrażeń, jakie 
szykowały się na następny dzień, głowa zapomni o detalach, 
a emocje i przeżycia z dnia dzisiejszego zostaną przyćmione 
przez przygody i wrażenia dnia kolejnego.

Nazajutrz mieliśmy bowiem nie tylko przebyć równie długą i niepewną 
trasę przez zaśnieżone góry, co dziś, ale też przekroczyć kolejną na swej 
drodze granicę. Po raz pierwszy w życiu mieliśmy zawitać do kraju, który 
był naszym upragnionym celem. Do kraju, który tak bardzo nas inspiro-
wał. Do kraju, o którym przez długi czas marzyliśmy i dla którego kilka 
miesięcy temu opuściliśmy nasz dom. Do kraju, który z perspektywy 
przebytej dzisiaj drogi wydawał się tak bardzo odległy, ale jednocześnie 
jeszcze nigdy w życiu nie tak, jak właśnie dziś, geograficznie bliski. Jutro 
miała rozpocząć się nasza wielka przygoda. A tą przygodą był… Iran.

Ale może zacznę od początku…
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Obudziłem się. Zawsze wydawało mi się, że książkę najlepiej rozpocząć 
właśnie rozpoczynającym się nowym dniem. Nowy dzień jest jak pusta 
karta nienapisanej jeszcze historii. Nikt nie wie, jaki ten dzień będzie – 
wesoły czy smutny, ciekawy czy nudny, zapadający w pamięć czy taki, 
o którym jak najszybciej chciałoby się zapomnieć; wzniosły czy prze-
ciętny, szczęśliwy czy pechowy, inspirujący czy przygnębiający, wypeł-
niony refleksją i zadumą czy spędzony na taniej rozrywce. Jeden z wielu 
czy może ostatni w życiu.

No więc obudziłem się. A właściwie to się obudziliśmy, bo podróżowa-
liśmy razem. Przedstawiam Wam Magdę, moją żonę. Poznaliśmy się tak 
dawno temu, że oprócz nas mało kto już o tym pamięta. Dość powiedzieć, 
że w opisywanym momencie znaliśmy się już od przeszło dwunastu lat. 
Szczęśliwym zaś małżeństwem byliśmy od lat pięciu z kawałkiem. Mieli-
śmy przejechane ze sobą już tysiące kilometrów na dwóch kontynentach, 
zwiedzone razem setki miejsc i spełnionych wiele wspólnych marzeń. 
Zawsze razem. Dwoje podróżników na ścieżkach świata, a jedno bez dru-
giego nie może się obejść. Taka to oto z nas małżeńska para.

Kolejny dzień naszego życia powitał nas w Erywaniu. Kolejny dzień 
w podróży, kolejny dzień w drodze. Wiedzieliśmy, gdzie się budzimy, 
jednak jak zwykle nie mieliśmy pojęcia, gdzie i w jakich okolicznościach 
przyjdzie nam układać się do snu. Taki już jest nasz styl podróżowania, 
że nigdy nie możemy być tego do końca pewni, nawet gdy mamy już jakiś 
plan. Nasz następny nocleg to zwykle o poranku największa tajemnica 
wszechświata. To trochę tak jak z książką, filmem czy sztuką teatralną – 
widzimy, jak się zaczyna, ale któż może przypuszczać, jaki będzie finał?

Do przebycia mieliśmy dziś kolejną długą i niepewną trasę. Mieliśmy 
oczywiście jakieś nadzieje i oczekiwania, ale tak na dobrą sprawę nie wie-
dzieliśmy, dokąd uda nam się dziś zajechać. Naszym głównym i zwykle 
jedynym środkiem transportu w podróży jest bowiem autostop – niezastą-
pione źródło przygód, spotkań i niespodziewanych sytuacji. Z Erywania 



16

do granicy z Iranem prowadzi zasadniczo tylko jedna główna droga kra-
jowa i nią właśnie mieliśmy zamiar dziś podążać. O poranku nie wie-
dzieliśmy jeszcze, na jaki wyczyn się piszemy, ale zgodnie uznaliśmy, że 
dystans około trzystu osiemdziesięciu kilometrów do granicy nie jest 
czymś nie do zrobienia. Plan był zatem dość jak dla nas standardowy – 
jechać możliwie jak najdalej, a potem się zobaczy...

Wstaliśmy wcześnie rano. Choć właściwie nie aż tak skoro świt, jak 
wypadałoby przed tak długą i nieznaną drogą. I choć nie było już aż tak 
wcześnie, to wszyscy inni goście w naszym hostelu jeszcze spali. Obsługa 
zresztą też. Zjedliśmy więc sobie na spokojnie śniadanie, wypiliśmy her-
batę i zarzuciwszy plecaki na plecy wyruszyliśmy w drogę. Był początek 
grudnia. Poranek w stolicy Armenii policzkował nas suchym siarczystym 
mrozem. Było wystarczająco nieprzyjemnie zimno, abym nie omieszkał 
o tym wspomnieć – mróz dawał nam bowiem solidnie w kość. I to tak 
dosłownie. Ulice Erywania były jeszcze puste. Pewnie w dni robocze o tej 
porze wypadają akurat poranne godziny szczytu, w sobotę jednak życie 
miejskie w stolicy Armenii budziło się do życia dość niemrawo.

Drogę do stacji metra pokonaliśmy na piechotę. Parę chwil nam to zaję-
ło, a najbardziej z tej przebieżki pamiętam wspomniane pustki na uli-
cach i ten doskwierający ziąb. Z taksówek nie korzystamy nigdy – jeste-
śmy typem globtroterów niskobudżetowych, więc w podróży taksówki 
dla nas nie istnieją. Korzystamy z nich tylko – jak się to mówi – w osta-
tecznej ostateczności, w sytuacjach superkryzysowych i awaryjnych. Pięć 
czy dziesięć kilometrów to dla nas zwykle dystans spacerowy. Co inne-
go publiczna komunikacja miejska – od tej nie stronimy. Dlatego właś-
nie w ten arktyczny poranek maszerowaliśmy do metra. Chcieliśmy się 
nim wydostać na obrzeża Erywania. Jest to standardowa procedura przy 
naszych eskapadach autostopowych. Samochód na wyciągnięty kciuk 
zatrzymać jest bowiem najłatwiej na drodze wyjazdowej z miasta. I to 
był nasz poranny cel. Wylotówka.

Wysiedliśmy na przedostatniej stacji. W miejscu tym po raz kolejny 
przekonaliśmy się, że lepiej czasem korzystać ze swojej własnej intuicji 
i podróżniczego doświadczenia, aniżeli słuchać się porad w Internecie. 
Autobus, który miał nas stamtąd wywieźć na jeszcze dalsze obrzeża, okazał 
się pojazdem widmo. Na miejscu nikt z miejscowych o takim nie słyszał. 
Patrzono na nas jak na przybyszów z innej planety, w czym poniekąd było 
trochę racji. Jedna z pań, ulitowawszy się nad nami, postanowiła pomóc. 
Zaprowadziła do głównej ulicy i wskazała kierunek, w którym powin-
niśmy się udać, aby znaleźć to, czego szukamy. Nie wiem, czy chodziło 
jej o poszukiwany przez nas numer autobusu, czy po prostu o komuni-
kację publiczną jakąkolwiek. W każdym razie mogło się to skończyć tak 



17

samo, jak się rozpoczęło po wyjściu ze stacji metra, czyli wielkim zdu-
mieniem w oczach przechodniów. Skorzystaliśmy jednak z sugestii i uda-
liśmy się zgodnie ze wskazówkami. Nie dlatego jednak, że uparliśmy się 
na ten autobus, ale dlatego, że właściwie i tak był to kierunek w stronę 
wylotówki. Zlodowaciały śnieg chrupał pod stopami. O wywrotkę na śli-
skim chodniku nie było trudno. Ruch drogowy na ulicach zdążył się już 
zwiększyć. Na piechotę doszliśmy w efekcie do poprzedniej stacji metra, 
na której mogliśmy po prostu wcześniej wysiąść.

Nie zamierzaliśmy tej wędrówki jakoś specjalnie przedłużać. I tak była 
to już główna droga, która gdzieś tam dalej miała przeistoczyć się w arte-
rię ekspresową wiodącą na południe. Zatrzymaliśmy się więc w miejscu, 
które od biedy można było uznać za w miarę perspektywiczne do łapania 
autostopowej okazji. Zdjęliśmy plecaki, rozejrzeliśmy się dookoła i zaczę-
liśmy energicznie wymachiwać kciukami. Nasza sumienna praca palu-
chami przez dłuższy czas nie przynosiła jednak żadnego efektu. Żadne-
go! Ani jedno auto nie chciało się zatrzymać. Coś było nie tak, tylko nie 
wiedzieliśmy jeszcze co. Cenne minuty rozpływały się w zimowej aurze. 
Pechowe rozpoczęcie dnia. Im dłużej staliśmy, tym bardziej traciliśmy 
rezon. Było już gdzieś między godziną dziewiątą a dziesiątą, a my tak 
naprawdę jeszcze nie wystartowaliśmy. Wciąż otaczały nas miejskie kra-
jobrazy stolicy Armenii. Na dokładkę w którymś momencie podszedł do 
nas ktoś miejscowy, kto próbował wbić nam do głów, że z Erywania auto-
stopem wyjechać się nie da. Słyszycie?! Nie da się!!!

Parę chwil później siedzieliśmy już w samochodzie… Trafiło nam się 
całkiem standardowo, czyli dwóch facetów jadących niewiadomodokąd. 
Podczas naszych podróży autostopowych takie niewiadomodokąd trafia 
się wystarczająco często, by uznać to za przypadek absolutnie wzorcowy. 
Niewiadomodokąd jest zwykle wypadkową kilku różnych okoliczności, 
w których pierwsze skrzypce gra nieznajomość lokalnego języka. Czasem 
jednak, mimo nawet możliwości względnego skomunikowania się z kimś 
(w naszym przypadku po angielsku lub po rosyjsku), miejsce docelowe 
kierowcy i tak pozostaje zagadką. Tak było i tym razem. Początek jednak 
wspólnej jazdy uznać trzeba za wysoce od standardów odbiegający. Pano-
wie w swej dobrotliwości zatrzymali się dla stojących na poboczu auto-
stopowiczów, spytali nas, dokąd jedziemy, zgodzili się nas zabrać, a gdy 
z nimi ruszyliśmy, od razu zawrócili i pojechaliśmy w przeciwną stronę, 
niż ta, którą do tej pory oni podążali i w którą zamierzaliśmy udać się i my. 
Co by było, gdybyśmy ich nie zatrzymali? No właśnie! Oto pytanie. Pew-
nie pojechaliby dalej prosto, a nie, jak teraz z nami na pokładzie, do tyłu.

Tak czy inaczej, na dobry początek kierowaliśmy się z powrotem w stronę 
miasta. Nie muszę dodawać, że taki obrót spraw wprawił nas w konsternację 
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i był do tego najzwyczajniej niepokojący. Nie raz już w życiu nam się zda-
rzało, iż życzliwy kierowca nie do końca rozumiał nasze autostopowe 
intencje i zawoził nas z wylotówki z powrotem do miasta np. na dworzec 
autobusowy lub postój taksówek (z takich „atrakcji” szczególnie słynie 
Azja Południowo-Wschodnia, w naszym przypadku głównie Malezja). 
Tym razem byliśmy jednak w kręgach kultury nieco bardziej zeurope-
izowanej, więc tego typu autostopowe nieporozumienia przytrafiać się 
raczej nie powinny. No i na szczęście tym razem obyło się bez nieprzy-
jemnego precedensu. Po rozpoczęciu jazdy szybko okazało się bowiem, 
że z perspektywy naszego porannego celu, jakim było wydostanie się 
z miasta na „magistralę”, próbowaliśmy złapać okazję w niewłaściwym 
do tego miejscu i że prawidłowa trasa to ta, którą właśnie podążaliśmy 
z dwoma sympatycznymi Ormianami. Jeśli rzeczywiście było tak, jak 
mówili, to chwała im za to, że nas zabrali i postanowili pomóc. W prze-
ciwnym razie pewnie kwitnęlibyśmy cały dzień na złej drodze, obrywa-
jąc po twarzach zafrapowanymi spojrzeniami mijających nas kierowców. 
Dlaczego jednak nasi wybawcy najpierw jechali tą „złą” drogą, żeby po 
zabraniu nas wrócić na „właściwą”? Tego nie wiedzieliśmy. I oczywiście 
nigdy się już nie dowiemy.

Język rosyjski nie jest naszą mocną stroną. Jakimś tam atutem jest, ale 
nie za mocnym. Podczas naszych podróży do komunikacji z otoczeniem 
wykorzystujemy głównie angielski, w którym możemy swobodnie poroz-
mawiać na każdy temat. Dość powiedzieć, że kilka razy w Azji zdarzyło 
nam się nawet wcielać w rolę nauczycieli tego języka na różnych krótko-
terminowych wolontariatach. Z angielskim nie mamy więc problemu. Co 
innego język Puszkina. Po rosyjsku potrafimy wyrazić nasze podstawowe 
potrzeby, załatwić najłatwiejsze sprawy, użyć iluś tam zwrotów, przepro-
wadzić nieskomplikowaną konwersację czy najwyżej opowiedzieć prosty-
mi słowami jakąś historię. I to chyba wszystko. Jest to jednak, podobnie 
jak polski, język z rodziny słowiańskich, więc jako Polacy znający jego 
podstawy, mamy spore możliwości improwizacyjne i słowotwórcze, które 
często umożliwiają rozmówcy wyłapanie przynajmniej kontekstu. I choć 
mogłoby być zdecydowanie lepiej, to z komunikowaniem się po rosyjsku 
nie jest ostatecznie w naszym przypadku aż tak źle. Pewnie przetrwali-
byśmy w rosyjskojęzycznym świecie. Daliśmy sobie radę na Kolei Trans-
syberyjskiej, daliśmy radę nad Bajkałem, w Kazachstanie i w Mongolii, 
więc w sumie Armenia czy Gruzja nie były nam straszne. Całe szczęś-
cie, że w tych poradzieckich republikach niemal każdy zna jeszcze przy-
najmniej podstawy rosyjskiego. Armeński bowiem zdecydowanie nie 
jest już żadną naszą stroną – słabą czy mocną. Sporo czasu zajęło nam 
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zapamiętanie chociażby słówka „dziękuję”, które w języku Ormian brzmi 
mniej więcej tak: sznorakalucjun.

No ale po co właściwie teraz cała ta rozprawka o językach? Panowie, 
którzy właśnie zgarnęli nas z pobocza, mówili bowiem do nas po rosyj-
sku. Celowo użyłem określenia „mówili do nas”, a nie „rozmawialiśmy”. 
Był to bowiem ten typ rosyjskiego, który niezbyt potrafiliśmy zrozumieć, 
więc nasze odpowiedzi ograniczały się głównie do „okej” i „charaszo” 
przyprawianych mało pewnym siebie wyrazem twarzy. Coś tam może 
z nimi i rozmawialiśmy, ale nie za wiele. Panowie mimo to i tak wyglą-
dali na zadowolonych z naszej obecności na tylnych siedzeniach. Trudno 
to wyjaśnić, ale mamy chyba jakąś taką paranormalną zdolność wzbu-
dzania czyjejś sympatii. Może to nasza nieporadność we władaniu rosyj-
skim, może to sentyment do podróżowania autostopem, który pobudza 
w spotykanych kierowcach wspomnienia dawnych-młodych lat, a może 
to po prostu Magdy uśmiech… Nie wiem. Bądź co bądź ci akurat kon-
kretni faceci wyraźnie nas polubili.

Przedzieraliśmy się z nimi najpierw przez obrzeża miasta, by po chwili 
wyjechać na drogę, którą my nazwalibyśmy ekspresową. Jak na armeń-
skie warunki było to jednak coś jak autostrada. Nasz kierowca i jego kole-
ga (i w sukurs im my też) nazywali to „magistralą”. Jej widok za oknem 
wyraźnie poprawił nam nastroje. Po niekoniecznie najbardziej udanym 
poranku wreszcie zdołaliśmy się wydrzeć z objęć armeńskiej stolicy. Oczom 
naszym ukazała się bajkowo wręcz przepiękna, majestatyczna i święta 
dla Ormian góra Ararat. Spogląda ona z wysoka godnie na swój dumny 
ormiański naród i czczona jest przez niego niczym bogini. Według tra-
dycji to właśnie na jej szczycie osiadła po biblijnym potopie arka Noego.

Choć historycznie są to tereny Armenii, obecnie góra leży w całości na 
terytorium Turcji1. W świadomości wszystkich Ormian stanowi ona nie 
tylko symbol ich narodowości, ale też oznakę i przypomnienie dokona-
nego przed stu laty przez Turków ludobójstwa, jednego z najokrutniej-
szych w dziejach, znanego na Zachodzie jako rzeź Ormian2.

1  Obszar historycznej Armenii jest sześć razy większy niż terytorium zajmowane przez Republikę 
Armenii. Jedynie jedna trzecia światowej populacji Ormian żyje na ziemiach historycznej Arme-
nii, które przed I wojną światową stanowiły, przez ponad 3000 lat, siedzibę narodową Ormian. 
Według szacunków liczba Ormian żyjących na świecie wynosi 11 milionów osób, z tego oko-
ło 3 mln. 300 tys. żyje w Armenii. Pozostałe 7 milionów Ormian żyje w diasporze m.in. w spo-
rej części w Iranie – przyp. wyd.

2  Ludobójstwo Ormian – odnosi się do fizycznej eksterminacji etnicznych chrześcijańskich Ormian 
w Imperium Osmańskim w czasie I wojny światowej, od wiosny 1915 r. do jesieni 1916 r. 24 kwiet-
nia 1915 r. rząd turecki wydał rozporządzenie nakazujące aresztowanie ormiańskiej inteligencji  

– tylko w Stambule pojmano wówczas i w większości zgładzono 2345 osób, a 27 maja kolejne ty-
siące i setki tysięcy, wprowadzając tzw. deportacje (także terminy „translokacje” lub „przesied-
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Nie wiedzieliśmy, dokąd jadą panowie, którzy nas zabrali. Póki jednak 
jechaliśmy zgodnie z naszą trasą, nie było co specjalnie protestować. Naj-
ważniejsze, że wyjechaliśmy już z Erywania i jechaliśmy do przodu, na 
południe, w stronę naszego wymarzonego Iranu. W którymś momen-
cie padła z ich strony pewna propozycja. Powiedzieli, że pokażą nam coś 
ciekawego. Problemy z komunikacją po rosyjsku nie pozwoliły nam jed-
nak trafnie zdiagnozować, co też dokładnie mieli oni na myśli. Zresztą 
podczas rozmowy wypowiadali czasem takie słowa, że nie wiedzieliśmy, 
czy jest to jeszcze rosyjski, czy może już armeński, a może swoisty jakiś 
miks obu tych języków. Było natomiast jasne, że kierowca i jego kolega 
chcą nam pokazać jakieś warte uwagi miejsce. My natomiast zgadywa-
liśmy, że być może chodzi o jakąś atrakcję turystyczną lub jakieś ważne 
miejsce kultu, względnie sanktuarium. Nie wiedzieliśmy jednak na pewno. 
Panowie zaproponowali, że nas tam zawiozą. Zapewniali też, że to cał-
kiem niedaleko, że z drogi zboczymy tylko trochę i że potem odwiozą 
nas z powrotem na „magistralę”.

Co tu robić? Czas mamy słaby bardzo, droga w perspektywie długa, led-
wie wyjechaliśmy w trasę, a tu pada taka propozycja. Dzień choć zimo-
wy, to jednak słoneczny, do tego panowie jacyś tacy mili, widać, że nas 
polubili. Jakoś tak nie bardzo mogliśmy im odmówić. Zresztą nie roz-
ważaliśmy nawet takiej opcji. Jasne, że jedziemy! Za takie właśnie sytua-
cje kochamy autostop i taki właśnie jest nasz styl podróżowania – nigdy 
nie wiadomo, co nas spotka po drodze i nigdy nie wiadomo, w którym 
momencie to się stanie. Panowie jak powiedzieli, tak zrobili. Zjechaliśmy 
z naszej drogi ekspresowej i jedną z wiejskich dróg podążyliśmy w nie-
znanym kierunku….

Teraz pewnie wypadałoby wpleść szereg traumatycznych wydarzeń 
rodem z filmów kryminalnych, napadu z bronią w ręku, próby rozpacz-
liwej ucieczki, kijów baseballowych w bagażniku, śmiertelnych tortur, 

lenia”), zamieszkujących Anatolię Ormian (i Asyryjczyków) do Syrii i Mezopotamii, które były 
niczym innym jak tylko marszami śmierci, jako jeden ze sposobów realizacji zaplanowanej eks-
terminacji. W wyniku tej operacji setki tysięcy Ormian zmarły z głodu, pragnienia i chorób albo 
zostały brutalnie wymordowane przez tureckich żołnierzy. Zatrzymanych topiono, spychano 
w przepaści górskie, przybijano podkowy końskie do stóp duchownym Kościoła Ormiańskiego, 
palono żywcem lub zakopywano w ziemi. Do końca 1915 r. ok. pół miliona ludzi wypędzono na 
Pustynię Syryjską, gdzie ginęli pozbawieni wody i schronienia od słońca. Kobiety i dziewczęta 
były gwałcone lub porywane przez grupy tureckich nomadów. Dano oficjalne przyzwolenie na 
rabowanie lub przejmowanie majątków wypędzonych. Ponadto dziesiątki tysięcy ormiańskich 
dzieci zostały siłą oddzielone od swoich rodzin i „nawrócone” na islam. Ocenia się, że w wyni-
ku centralnie zaplanowanej przez władze tureckie eksterminacji autochtonicznej ludności or-
miańskiej zginąć mogło ok. 1,5 mln ludzi. W czasie trwania masakry państwa zachodnie kilka 
razy ostrzegały rząd turecki, nie podjęły jednak żadnych konkretnych działań. Udzieliły je-
dynie pomocy humanitarnej Ormianom, którym udało się uciec do Syrii i Iranu – przyp. wyd.
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smoków, potworów i kto wie jakich jeszcze innych yeti. Bardzo chciał-
bym opowiedzieć (bo przeżyć już może trochę mniej) tak wyrafinowaną 
historię, ale to jest relacja z podróży. Kryminały i powieści fantasy leża-
kują pewnie na sąsiednich półkach. No więc… żaden smok nie przyle-
ciał, z bagażnika nie wyskoczyło yeti z baseballem i taki czy inny potwór 
nie groził nam bronią, żeby dobrać się do naszych wysłużonych już ple-
caków. Armenia to kraj wyjątkowo gościnnych ludzi, spektakularnych 
górskich krajobrazów i baśniowo urokliwych, starych kościołów chrześ-
cijańskich. W tej mniej więcej kolejności. Ludzie, góry, kościoły – oto 
kwintesencja Armenii.

I jeden z takich właśnie kościołów, a właściwie klasztorów, nasi Ormia-
nie tak usilnie chcieli nam pokazać. Monasterów, klasztorów, kościołów, 
kościółków, kapliczek i innych miejsc chrześcijańskiego kultu po całym 
kraju rozsianych jest wiele (wszak Ormianie to naprawdę bogobojny naród). 
Ten, do którego zostaliśmy zabrani, nazywa się Chor Wirap i leży, czego 
po przeczytaniu kilku wcześniejszych akapitów nietrudno się domyślić, 
bardzo blisko Erywania. Na tyle blisko, żeby napisać, że jest blisko, i jed-
nocześnie na tyle daleko, że miejskie tłumy się tam już w jakimś szcze-
gólnym nagromadzeniu nie kręcą. Choć właściwie z tymi tłumami to nie 
wiem, jak jest latem w sezonie turystycznym, ale zimą byliśmy my i chyba 
tylko dwójka innych odwiedzających. Na terenie klasztoru było spokoj-
nie, cicho, mistycznie. Mogliśmy ukoić zmysły, zamyślić się, wyciszyć, 
a na koniec popaść w szczery zachwyt, spoglądając na świętą górę Ararat, 

Ten klasztor 

pod Erywaniem, 

do którego 

zostaliśmy 

zabrani, nazywa 

się Chor Wirap.
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która z tego miejsca na wzgórzu prezentowała się nadzwyczaj dostoj-
nie. Ogrom i majestat tego wulkanicznego masywu wśród równinnych 
przestrzeni jest piorunujący. Nic dziwnego, że Ormianie tak wdzięcznie 
oddają jej cześć. Zapatrzeni w jej monumentalizm, nie mogliśmy wyjść 
z podziwu. W pobliskim sklepie z pamiątkami jeden z naszych towarzy-
szy kupił dla nas prezent. Drewniana zawieszka z ręcznie namalowanym 
klasztorem i śnieżną górą w tle już na zawsze zostanie materialnym wspo-
mnieniem tej właśnie konkretnej przygody i tych sympatycznych panów 
Ormian, z którymi nie do końca mogliśmy porozumieć się po rosyjsku. 
Był to piękny gest z ich strony, upamiętnienie w owym przedmiocie tych 
niezwykłych chwil.

Po odwiedzeniu świątyni zostaliśmy odwiezieni z powrotem do drogi 
ekspresowej i tam pożegnaliśmy się z naszymi przewodnikami. Wysadzili 
nas na poboczu, życzyli szczęścia w dalszych wojażach i odjechali w sobie 
tylko znane niewiadomodokąd. Za takie właśnie przygody kochamy nie-
zależne podróżowanie. Gdyby nie autostop, pewnie nigdy nie zawitaliby-
śmy w progi klasztoru Chor Wirap, jak również nie zobaczylibyśmy góry 
Ararat z tak wspaniałej perspektywy i nigdy nie poznalibyśmy tych prze-
miłych facetów. Dopiero od tego momentu rozpoczynała się tak napraw-
dę nasza właściwa podróż w kierunku irańskiej granicy. Było już prawie 
południe, a my wciąż byliśmy przy Erywaniu, czyli w punkcie początko-
wym. Tyle się już dzisiaj wydarzyło, a tak na dobrą sprawę w ogóle jeszcze 
nie wyruszyliśmy w drogę. Mimo przeszywającego mrozu nasze nadzie-
je na dojechanie do granicy roztopiły się zupełnie. Teraz mierzyliśmy 
raczej w jedno z górskich miasteczek po drodze, skąd do Iranu mogliby-
śmy dojechać na następny dzień.

Dosyć długo czekaliśmy na kolejną dobrą duszę, która w tym szcze-
rym polu zechciałaby wziąć na swój pokład dwójkę zmarzniętych auto-
stopowiczów. Gdy się jednak doczekaliśmy, było to nie byle co, bo ciąg-
nik siodłowy z naczepą, czyli powszechnie i potocznie tak zwany tir. 
Jechało nim dwóch mężczyzn. Podszedłem do kabiny i wręczyłem jed-
nemu z nich nasz autostopowy list w języku armeńskim. Zazwyczaj, gdy 
podróżujemy po jakimś kraju autostopem, „uzbrojeni” jesteśmy w spe-
cjalny list, który napisany jest w lokalnym języku. W Chinach po chiń-
sku, w Mongolii po mongolsku, w Sinciangu po ujgursku, w Gruzji po 
gruzińsku, a w Armenii po armeńsku. Wyjaśniamy w nim krótko, kim 
i skąd jesteśmy, informujemy, w jakich językach mówimy i że w lokal-
nym nie, oraz przedstawiamy krótko ideę autostopu, prosząc kulturalnie 
o możliwość zabrania się z czytającym. Jest to właściwie nasz niezbędnik 
autostopowicza po krajach, w których lokalny język nie jest naszą mocną 
stroną, a autostop nie jest aż tak bardzo znaną formą transportu. Stoso-
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wanie takiego listu nie tylko pozwala nam uniknąć nieporozumień, ale 
w grzeczny sposób stawia sprawę jasno i klarownie oraz zwykle wzbudza 
na dzień dobry sympatię kierowcy. A my lubimy mieć wszystko jak trze-
ba i nie chcemy nieporozumień. Sympatia kierowcy też się zwykle przy-
daje. W podróżach autostopowych korzystamy zazwyczaj także z drugie-
go listu. Jest to taki wariant zapoznawczy na okoliczność „już w środku”. 
Jak łatwo się domyślić, dajemy go, gdy jesteśmy już na pokładzie zatrzy-
manego pojazdu. Prezentujemy się w nim nieco szerzej, przedstawiamy 
nasze imiona i zachwycamy się tym, jaki to kraj – ten, po którym właś-
nie podróżujemy – jest piękny.

Stosując więc absolutnie standardową i podstawową procedurę, wręczy-
łem jednemu z panów z tira nasz list autostopowy numer jeden (w Armenii 
mieliśmy właściwie tylko ten, ponieważ resztę zapoznawania się i zachwy-
tów załatwialiśmy po rosyjsku). Ten rzucił na niego okiem, zmarszczył 
brwi i oddał mi go, kręcąc głową na boki. – Iran, Iran! – zaczął pokrzy-
kiwać, wskazując na siebie palcem. Twarz moja rozpromieniała, podob-
nie zresztą jak dusza i serce. Ale znaczyło to, że nie jest właściwym adre-
satem otrzymanego pisma, bo nie jest Armeńczykiem. Należało więc 
szybko wyjaśnić cel naszej podróży. Nie wiedziałem, w jakim języku się 
odezwać, nie byłem przygotowany na to, że list autostopowy nie wypa-
li. Z wrażenia nie pamiętam już, czy zacząłem mówić po angielsku, czy 
po rosyjsku. Nie miało to jednak znaczenia – dla mojego rozmówcy 
i tak równie dobrze mógłby to być wietnamski albo suahili. Desperacko 
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skorzystaliśmy więc z najbardziej na świecie uniwersalnego języka, czyli 
mowy ciała i gestów, na tyle skutecznie, że po chwili siedzieliśmy już na 
leżance w kabinie tej ciężarówki. Pojazd miał irańskie tablice rejestracyj-
ne, więc zmierzał… tak, tak, prościuteńko do Iranu.

Nie muszę chyba wyjaśniać, jak wielkiego farta mieliśmy, że trafiła nam 
się taka autostopowa okazja. W głowach naszych snuliśmy już plany – 
dojedziemy z nimi do Iranu, przekroczymy granicę i jak dobrze pójdzie, 
to może jeszcze dziś w nocy spać będziemy w Tabrizie (czyli w pierw-
szym dużym mieście po irańskiej stronie). – Yes! yes! yes! – radowały się 
nasze serca i umysły. A w Internecie pisali, że zrobić na stopa tej trasy się 
nie da. Panowie puścili orientalną perską muzykę, w rytm której zaczę-
ły wibrować nasze myśli, a my pokazaliśmy im nasze paszporty i wklejo-
ne w nie irańskie wizy, żeby nie mieli wątpliwości, dokąd chcemy z nimi 
zajechać. Cieszyliśmy się, że nasz Iran jest już tak blisko, że zmierzamy 
ku niemu irańską ciężarówką, i to w towarzystwie dwóch sympatycznych 
jego obywateli. Rozmawialiśmy co prawda na migi i jechaliśmy niezbyt 
szybko, ale czy można było wymarzyć sobie podróż do Iranu w lepszym 
wydaniu niż wjechanie do niego tirem?

Niestety perspektywa ta szybko okazała się jedynie mrzonką. Czar 
prysnął dużo szybciej, niż byliśmy w stanie to sobie wówczas wyobra-
zić. Tir po prostu zepsuł się na środku drogi. Ujechaliśmy nim może ze 
trzydzieści kilometrów. To był brutalny nokaut zadany naszym wznio-
słym wizjom. Panowie coś jeszcze kombinowali, próbowali naprawiać, 
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wydzwaniali gdzieś, ale ostatecznie z olbrzymim żalem w sercach musie-
liśmy się z nimi rozstać i próbować naszych autostopowych sił dalej. Było 
nam żal siebie, ich i straconego czasu. Nas, bo fajnie się zapowiadało, ich, 
bo w szczerym polu zostali sami ze swoim kilkudziesięciotonowym prob-
lemem, i czasu, bo ten był bardzo już ograniczony, zważywszy na to, jak 
długa jeszcze była przed nami droga. Zmuszeni byliśmy ponownie stanąć 
na drodze i szukać szczęścia w podniesionych do góry kciukach. Lekko 
posępny nastrój skutecznie jednak zrekompensował nam fenomenalny 
widok, jaki rozpościerał się z tamtego miejsca. Królująca w oddali nad 
całą okolicą fantastyczna góra Ararat olśniewała swą potęgą i dostojnością. 
A na jej tle nawet ta zepsuta ciężarówka nabrała naraz niebywałej magii.

Po raz kolejny ustawiliśmy się na poboczu i wyciągnęliśmy kciuki do 
góry. Szczęście tym razem uśmiechnęło się do nas znacznie szybciej, niż 
podczas wcześniejszych prób. Zatrzymał się kierowca samochodu oso-
bowego i zgodził się zabrać nas ze sobą. Mówił po angielsku i jechał do 
Sisian, czyli jak na ówczesne standardy dość daleko. Oczywiście nie było 
co zbyt przedwcześnie się cieszyć. Nauczeni doświadczeniem sprzed paru 
chwil, wiedzieliśmy, że sposobność jest może i fajna, ale rzeczywistość 
potrafi być złośliwa.

Niemal od razu po starcie zaczęliśmy samochodową wspinaczkę pod 
górę. Droga była kręta i śliska. Po paru chwilach byliśmy już ze wszyst-
kich stron otoczeni wysokimi szczytami. Gdziekolwiek spojrzeć, rozpo-
ścierały się góry i śnieg. Dużo wyniosłości i mnóstwo bieli. Całą drogę 
przykrywała warstwa nasypanego puchu z dość znaczną domieszką 
błota, trochę już rozjeżdżonego przez inne pojazdy. Nasz kierowca sta-
rał się jechać w miarę rozważnie, żeby na górskich zakrętach nie wypaść 
z drogi. Przekładało się to też na jego prędkość. Gdy tylko przyspieszał, 
auto szarpało i rzucało się na wszystkie strony. Niektóre fragmenty trasy 
wydawały się bardziej bezpieczne, inne mniej. Pojazdy ciężarowe grupo-
wały się w toczące się jak ślimaki skupiska, które trudno było wyprzedzić. 
Śnieg rozbryzgiwał się spod kół naszego auta. Były to warunki do jazdy 
ekstremalnie trudne. Wtedy też dobitnie zrozumieliśmy, że wyruszenie 
autostopem w taką drogę było trochę jak porwanie się z motyką na słoń-
ce. A właściwie nawet nie trochę, tylko bardzo i w dodatku bez motyki.

Rozpościerające się dookoła ośnieżone górskie krajobrazy bardzo wyraź-
nie przywoływały nam nasze wspomnienia z podróży po Tybecie. Piękno 
górskich pejzaży w tej części Armenii, szczególnie zimą, z powodzeniem 
dorównuje krajobrazom Wyżyny Tybetańskiej (oczywiście nie rozważa-
my tutaj bezwzględnych wysokości nad poziomem morza). Do przodu 
poruszaliśmy się bardzo wolno. Czuliśmy niebezpieczeństwo każdego 
niemal zakrętu. Spektakularne widoki zapierały nam dech w piersiach 
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i rekompensowały trudy podróży. W pewnych okolicznościach ludzkie 
dolegliwości i potrzeby przechodzą w stan hibernacji, ulegają zamrożeniu, 
niczym otaczający nas dookoła śnieżno-lodowy pejzaż. To są momenty, 
w których człowiek zapomina o głodzie, zmęczeniu czy pełnym pęcherzu.

Porzuciliśmy już w zasadzie wszelką nadzieję na dojechanie tego dnia 
do granicy Iranu. Czuliśmy natomiast ulgę, że ominęła nas jednak wąt-
pliwa przyjemność przedzierania się przez te ośnieżone górskie pasma 
naszym poprzednim środkiem transportu, czyli irańskim tirem. Może 
nie powinienem ujmować tego w ten sposób, bo życzliwi panowie Irań-
czycy wciąż pewnie stali tam, gdzie się zatrzymali, i główkowali nad tym, 
jak swoją maszynę odpalić, ale chyba tylko szczęśliwy los sprawił, że 
nie wjechaliśmy z nimi w te góry. Nie wyobrażam sobie tej masy, którą 
się manewruje pokracznie po górskich zakrętasach i zmaga się z licz-
nymi śnieżnymi przeszkodami. Lepiej sobie tego nie wyobrażać. Nasza 
podróż samochodem osobowym była zatrważająca i męcząca na tyle, by 
nie myśleć o tym, co by było w samochodzie ciężarowym. Podziw i sza-
cunek dla tych armeńskich i irańskich kierowców, którzy muszą walczyć 
z tym żywiołem na co dzień – są to prawdziwi herosi dróg!

Dojazd do Sisian był równoznaczny z koniecznością pożegnania się 
z naszym dotychczasowym kierowcą. Dzień powoli dobiegał już końca 
i byliśmy bardzo zmęczeni, jednak wskrzesiliśmy w sobie zapasowe pokła-
dy silnej woli, aby kontynuować podróż. Słońce, choć zbliżało się coraz 
bardziej i bardziej do linii nad horyzontem, to wciąż jeszcze nie zaszło – 
nie wypadało nam więc przerywać podróży. A może trafi się nam jakaś 
superokazja? Póki dzień się nie skończył, nie można się poddawać. Nie-
często w życiu zdarzało nam się autostopować w tak zaśnieżonym tere-
nie. Z pewnością też nie pomylę się bardzo, jeśli napiszę, że w takiej zimo-
wej aurze podróżowaliśmy tym sposobem po raz pierwszy w życiu. Nikt 
bowiem względnie normalny na takie przeboje się nie pisze. I my też pew-
nie zastanawialibyśmy się trochę dłużej, gdybyśmy wcześniej wiedzieli, 
jak to będzie. Wówczas jednak nie mieliśmy pojęcia, więc nie pozostało 
nam teraz nic innego, jak tylko pokornie stawić czoła konsekwencjom 
naszej niewiedzy. Może to i nawet dobrze, bo dzięki temu nasza ostatnia 
prosta do Iranu nie była w rezultacie aż tak prosta i dzięki temu zapamię-
tamy ją jako etap doniosły. Trudne „przeprawy” bowiem lepiej zapadają 
w pamięć i bardziej się je docenia. Wysiłek w podróży nadaje jej warto-
ści. Im pokonywanie trasy trudniejsze, bardziej wyczerpujące i niebez-
pieczne, tym większa później satysfakcja życiowa i radość. I miłość do 
podróżowania wzrasta.

Ustawiliśmy się na poboczu kawałeczek za zabudowaniami. Tym razem 
spodziewaliśmy się długiego stania. Droga przestała być już ruchliwa, 


