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ga li nea ti tai so mai su ga din ti žmo
nių bend ra vimą, nuo širdų ir tikrą 
jo pa ži nimą.

– Ke liau ja te au tos to pu. Pa si
rin ko te tokį ke lia vi mo būdą, 
nes pi giau? Ar turė jo įta kos ir 
veiks nys, kad taip kur kas ge
riau ga li ma pa žin ti vie tos žmo
nes, pa ma ty ti sve čios ša lies vi
sai kitą pusę?
Ka ro lis: – Kaip pirš tu į akį. Taip, 
tai ko ne pi giau sias ke lia vi mo bū
das, ne pap lo ninęs mūsų ki šenės. 
Ma ši na iš da lies yra kaip ir žmo
gaus na mai. Jei jis su ti ko pa kvies
ti jus į sa vo sa loną, daž niau siai pa
pa sa kos ir apie sa vo šalį. Kar tais 
net nu veš į įdo mesnę vietą, pa vai
šins ar net pa kvies į sve čius.

– Ne bai su taip ke liau ti dvie se?
Eve li na: – Bi jai vil ko, neik į miš
ką. Bai su daug kas, jei lei di vaiz
duo tei įsišėl ti ir kur ti fil mo ver tus 
sce na ri jus. Pa sau lis tu ri švie siąją 
ir tam siąją pu ses. Ver ta pa si tikė ti 
ir tikė ti, kad švie sio ji da lis ge ro kai 
nu stel bia tam siąją.

– Ar no riai ki to se ša ly se žmo
nės su sto ja ir pa ve ža ke liau to
jus, jei ly gin tu me su Lie tu va?
Ka ro lis: – Kai ku rios ša lys pui
kiai ži no, ką reiš kia pa kel tas nykš
tys. Len ki jo je, Tur ki jo je, Gru zi jo je, 
Tai lan de ar In do ne zi jo je jo kių ne
su sip ra timų ne ki lo, žmonės sto da
vo la bai no riai. Ki to se ša ly se žmo
nės į mus žvelg da vo kaip į ką tik 
nu si lei du sius atei vius. Pa vyzd žiui, 
Ki ni jo je, re gis, sto da vo itin mie lai 

ir grei tai, ta čiau nie kaip ne sup ras
da vo, kodėl kratėmės jų drau giš
kos idė jos pa vež ti mus iki au to
busų sto ties. Ki tiems su sto jusiems 
reik da vo jų vie tos kal ba pa sa ky ti 
ste buk lingą po sakį „pi nigų nėra“. 
Auk si nis po sa kis, po ku rio iš sisp
rend žia vi si klau si mai.

– Ar pa si taikė at vejų, kai iš jūsų 
bu vo pra šo ma at ly gio?
Ka ro lis: – Ke letą kartų bu vo ne
su sip ra timų, kai žmonės stai ga 
nu tarė, kad jiems vis dėlto no ri si 
paim ti mo kestį. Ma lo niai pa dėko
jo me ir pa prašė me su sto ti.

– Kur daž niau siai nak vo ja
te? Ko kios bu vo pa čios ne tikė
čiau sios nak vynės vie tos? Ar 
pra šotės pas žmo nes į sve čius? 
O gal sve tur, su si pa žinę su už
sie nie čiais, jie iš kart pa tys la
bai no riai prii ma?
Eve li na: – Su si kaupė rin ki nu kas 
įvai riau sių vietų, ku rio se sta ty da
vo me pa la pi nes: dy ku mo se ar kal
nuo se, pa jūriuo se ar olo se, sta tybų 
aikš telė se ar net po til tu, ant snie go 
ar ant įkai tu sios žemės. Kai ku rio se 
ša ly se ras da vo me ne tikė tų pa šiū rių 
kal nuo se ar prie ke lių. Ta čiau la
bai daž nai, ypač mu sul mo niš kuo
se kraš tuo se, būda vo me kvie čia mie 
na mo pas vie ti nius.

– O mais tas – juk vei kiau siai 
pri si ra ga vo te įvai riau sių da
lykų? Ar ga li te pa si da ly ti įspū
džiais apie jį?
Eve li na: – Prieš ke lionę abu bu
vo me linkę ne val gy ti mėsos, ta čiau 

vėliau ap si sprendė me, kad ati dėsi
me sa vo įsi ti ki ni mus. Azer baid ža ne 
valgė me be ne ska niau sius šaš ly kus, 
In do ne zi jo je pirš tus laižė me kas
kart val gy da mi žuvį, o aša ro ti vertė 
Lao so ar Tai lan do aštrūs prie sko
niai. Te ko pa ra gau ti ir mums ne
ži nomų vai sių (ro ži nių gėlių sko
nio džum bo, kar čios kaip pe ly nas 
bal za minės kriaušės). Kar tais ga
li pa kliū ti į kiek su dėtin gas si tua
ci jas. Štai kad ir kinų vers li nin kai, 
pa kvietę mus pietų, su pa si mėga
vi mu kir to jau čio skrandį. Ma tant 
tuos bal tus še re lius mums te ko grei
tai ry ti ar ba pa slap čio mis išsp jau
ti keis to sko nio gardė sius. Bu vo ir 
dau giau nu ti kimų. Vis dėlto sąra
šo pra džio je tik riau siai iš liks tur
kiš ki saldė siai ar bur no je tirps tan
tys man go vai siai, o ka va kol kas 
ska niau sia In do ne zi jo je.

– Ką ke lionės duo da kiek vie
nam jūsų as me niš kai?
Eve li na: – Kas dien at si dūsta me, 
kiek mes iš moks ta me. Iš su tiktų 
žmo nių gy ve ni mo is to rijų, ne tikėtų 
si tua cijų, mūsų pa čių san ty kio di
na mi kos. Juk ke lionė je – ir tai ne 
pa slap tis – su dėtin giau sia išbū ti su 
ki tu žmo gu mi. Reikė jo ke lių mėne
sių kam pams ap šli fuo ti, bet už tat 
da bar vei kia me itin dar niai.

– Jūs kalnų ar ly gumų žmonės?
Ka ro lis: – Mes – ne al pi nis tai, 
bet tik rai kalnų žmonės. Dar gy
ven da mi (stu di juo da mi ir dirb da
mi) Did žio jo je Bri ta ni jo je su drau
gais nuo lat reng da vo me žy gius į 
Ško tiją ar Ežerų re gioną, ku riuo se 
iš ban dy da vo me sa ve. Tad ne nuos
ta bu, kodėl la biau siai at si ga vo me 
Gru zi jo je prie Kaz be ko, Kir gi zi jo
je Tian ša nio kalnų ar In do ne zi jo
je prie Bro mo ug ni kal nio. Ta čiau 
dy ku mos tu ri sa vo tylą ir kvapą. 
Ka ra ku muo se ar Go bio dy ku mo
je gulė da mi po at vi ru dan gu mi 
stebė jo me gilų, taurų, šviesų, ne
su terštą dangų.

– Koks jūsų ke lionės po pa saulį 
tiks las? Juk vei kiau siai ne ke
liau si te visą gy ve nimą? O gal?
Eve li na: – Mėgsta me pa žin ti pa
saulį ir sa ve. Ke liau da mas pa jun ti 
tą ne nutrūks tamą pa sau lio gy ve ni
mo gran dinę. Todėl norė jo si ap ke
liau ti jį vie nu už mo ju. Pa saulį ga li 
pa žin ti la bai įvai riai ir vi sur – va
di na si, ir na mie. Juo kau ja me, kad 
ši ke lionė iš tikrųjų yra ke lionė na
mo. Kaip Pau lo Coel ho „Al che mi
ke“ su pra si me, kad sa ve at ra si me 
grįžę. Ke liau da mi pa gy ve na me ne
di delę dalį kitų žmo nių gy ve nimų. 
Atei na me ne tikė tai į jų gy ve ni mus, 
būna me jų kas die nybė je ar šventė
se. Be gy ven da mi sa vo, iš gy ve na me 
ir jų gy ve ni mo džiaugsmą ar tra
pumą. Tai gi gal tai vis dėlto Gy
ve nimų ke lionė. Dėdė prie š mums 
iš ke liau jant pa linkė jo: tebū na ši 
ke lionė kaip mūsų gy ve ni mo žymė 
„iki jos ir po jos“. To kie pa tys jau 
ne begrį ši me.

– Gal ga li te pa pa sa ko ti vieną 
kitą įsi min tiną nuo tykį? Ti kiu, 
kad jų turė jo būti ne vie nas.
Ka ro lis: – Dar žiemą ke liau da
mi Tur ki jo je ne tikė tai su si stabdė
me grei to sios pa gal bos au to mo
bilį. Me di kai ne tik mus ge ro kai 
pa vėžėjo, bet ir par si vežė į būstinę. 
Čia pra si dėjo tik ra puo ta. Var giai 
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veb le no me tur kiš kai, šie nė žod žio 
ang liš kai. O juo ko ne trūko. Net ru
kus „Goog le“ vertyklė pa dėjo mums 
dis ku tuo ti apie fi lo so fiją ir re li gi
jas, ne tik apie mūsų ke lionę. Mus 
čia pat ir ap nak vin di no.

Kartą po li ci nin kai bu vo pa si
baisėję, kad ke ti na me nak vo ti pa
la pinė je vie na me, anot jų, te ro ris
tais garsė jan čia me mies te ly je, tad 
gau siai pri vai ši no ir pa si ūlė nak
vynę sa vo na muo se, kur rie šu tus 
gliaudė me pis to le to ap ka ba.

– Ko kie to les ni pla nai? Ame
ri kos? Af ri ka? Dar ne te ko ten 
būti?
Ka ro lis: – Eve li na yra anks čiau 
ke lia vu si Pietų Ame ri ko je (Bo li vi
jo je, Pe ru, Čilė je), Mek si ko je ir Af

ri ko je, ta čiau šįkart lau kia ki to kia 
ke lionė. Ar ti miau si mūsų pla nai – 
abi Ame ri kos, pa skui ban dy si me 
kel tis ir į Af riką.

– Sup ran tu, kad pa sau lio dar 
neap va žia vo te, bet gal iš to, 
kiek ir kur te ko būti, galė tumė
te pa sa ky ti: ge riau sia sa voj že
melėj? Ar vis dėlto at ra do te to 
gėrio ir ki tur?
Eve li na: – Juo kau ja me, kad na mai 
yra ten, kur pa ts esi. Da bar su mu
mis ke liau ja ir mūsų na mai – kup
rinės. Iš moks ti jau kumą su kur ti 
vi sur. Kiek vie no je ša ly je pa tyrė me 
tiek gėrio žmonė se, kad lik sim sko
lin gi pa sau liui. Ži no ma, nie kas iš 
da vu sių ne si tikė jo grąžos, ma tyt, 
gėrį da ly ti reikės grįžus.

Įvairi: �� Kinija�keliautojus�stebino�gamta,�keliaudami�po�šalį�jie�aplankė�
ir�didmiesčius,�ir�pačius�mažiausius�miestelius.


