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Ka ro lis – la bai pra ktiš kas ir iš ra din
gas. Jis fi lo so fas, nuo lat ieš kan tis 
tie sos, gi les nio savęs ir kitų pa ži ni
mo. Eve liną la biau siai įkve pia žmo
nių gy ve ni mo is to ri jos, jų ge ru mas, 
gam tos gro žis ir di dybė. Vieną va sa
ros va karą gurkš no da mi ar batą, ty
rinė da mi žemė lapį, sva jo da mi apie 
ke lio nes, po pus me čio pra mušt gal
viais sa ve va di nan tys Eve li na ir Ka ro
lis jau va žia vo sve ti mos ša lies ke liais. 
Iš vykę iš Vil niaus jau nie ji en tu zias tai 
rim tai sa vo ke lionę pra dėjo Tur ki jo
je. Per Azi jos ša lis pa siekę Aust ra liją, 
da bar jie ten sve čiuo ja si pas drau gus. 
Ši sto telė – tar pinė, pailsė ti ir nau
jiems pla nams – į Ame ri kos ir Af ri
kos že my nus – kur ti.

Ką ap lankė, su kuo su si pa ži no, 
ko kių nuo ty kių pa tyrė, su dien
raš čio skai ty to jais iš to li mo sios 
Aust ra li jos da li ja si pa tys ke liau to
jai, į gimtąją šalį grįžti pla nuo jan
tys tik kitų metų va sarą.

– Ar daug ryž to reikė jo prii
mant šį spren dimą? Ar kaip 
nors spe cia liai tam ruošėtės?
Ka ro lis: – Eve li na trum pai kai 
ku riuo se že my nuo se sve čia vo si ir 
anks čiau. Tiek, kiek leis da vo uni
ver si te to ar darbų ato sto gos. Aš 
taip pat bu vau iš maišęs visą Eu
ropą. Ta čiau ši ke lionė turė jo būti 
ypa tin ga, nes ju da me ne nutrūks ta
ma lai ko ir erdvės gi ja, jus da mi visų 
že mynų dva sią ir pa sau lio pulsą. Ši 
sva jonė kirbė jo kurį laiką, o at ra dus 
vie nam kitą – min ties dvynį – tai 
ga liau siai pra dėjo pil dy tis.

To kiai ke lio nei ne tiek rei kia san
taupų (nors jų šiek tiek rei kia), kiek 
drąsos ir ryž to at si plėšti nuo pa
vyz din gai su tvar ky tos kas die nybės 
ir leis tis ne ži no mybės link. Gy ve
ni mo ap lin kybės su si klostė pa lan
kiai, tad te ko nie ko ne bea tidė lio ti ir 
im tis konk re čių veiksmų: ap gal vo ti 

marš rutą, pa si skie py ti, nu si pirk ti 
būti niau sius daik tus, at si svei kin
ti su my li mais ar ti mai siais ir leis
tis į to lius.

– Koks jaus mas ap ėmė, kai pra
dėjo te krau tis daik tus ir ruošė
tės iš vyk ti?
Eve li na: – Pas ku tinė mis prie š ke
lionę va lan do mis ap ėmė kiek vie nam 
žmo gui pa žįsta ma pa ra no ja  ar 
ne pa mir šim ko nors svar baus šiam 
pu santrų metų truk sian čiam žy giui. 
Ker ti nius daik tus kaupė me po tru
putį, nes ke liau da vo me ir anks čiau. 
Sun kiau sia bu vo ne daik tus pa kuo
ti, o skir tis su ar ti mai siais. Dar ta 
ne ži no mybė... Kas, kaip, ar...

– Ką su sa vi mi pa si ėmėte?
Eve li na: – Juo kiamės, kad esa
me tikrų tik riau sios sraigės. Pa
siėmė me sa vo mi nia tiū ri nius na
mus. Kup rinė se tu ri me dra bu žių, 
tin kan čių ir esant 35 laips nių šal
čiui, ir 35 laips nių atogrąžų kait
roms. Mūsų ne pa mai no mi drau gai 
šil ti mieg mai šiai gelbė jo mus šal
čiau sio mis žie mos nak ti mis, o šil
kinė įmautė – va sa ros karš čiais. 
Ki limė liai, pa la pinės, ge ri ba tai ir 
san da lai, ne perš lam pa mi dra bu
žiai, vais tinėlės. O du jinę vi ryklėlę 
su si konst ra vo me pa tys: iš dviejų 
alaus ar ga zuo to gėri mo skar di nių. 
Tik reikė da vo nu si pirk ti spi ri to – jo 
gau si daž no je vais tinė je. Abu tu ri
me daiktų, rei ka lingų sa vo erd vei ir 
jau ku mui kur ti. Ke liau da mi ra šo
me die no raštį po pie riu je ir vir tua

liai, skai to me po pie ri nes ar klau so
me įgar sin tas kny gas.

– Ko kiais kri te ri jais va do va
votės su da ry da mi marš rutą? 
Juk reikė jo nu spręsti, į kurį pa
sau lio kam pelį vyk ti.
Ka ro lis: – Visų pir ma – įma no
mu mas. Ga li pri si sva jo ti ke liau
ti per Pa kis taną, o vėliau užst rig ti 
ša ly je kai mynė je. Skaitė me ne ma
žai lie tu vių ir už sie nie čių ke liau tojų 
už rašų, šniukš tinė jo me am ba sadų 
pus la pius. Šil ko ke lias bu vo vie nas 
did žiau sių iššū kių – vi zas darė me 
ir Azer baid ža ne, ir Ira ne. Kiek leng
viau bu vo tu ristų iš mind žio tuo se 
kraš tuo se Lao se, Ma lai zi jo je ar In
do ne zi jo je. Tu ris ti nių taškų sten
giamės veng ti. Trokš ta me pa žin ti 
tik rus žmo nes, o ne jų kau kes.

– Ko kias ša lis per tą laiką ap
lankė te?
Eve li na: – Iš maišė me Tur kiją. Sve
čia vomės Gru zi jo je ir Azer baid ža ne, 
ap ke lia vo me Iraną. Pas kui to liau 
traukė me Šil ko ke liu per Turkmė
nis taną, Uz be kis taną, Kir gi ziją ir 
Ka zachs taną. Per kir to me Ki niją, 
Lao su, Tai lan du ir Ma lai zi ja lei
domės pietų link. In do ne zi jo je per
lin ga vo me Su mat ros, Ja vos ir Ba lio 
sa lo mis. Iš Ba lio te ko skris ti į Pertą, 
nes su pa bėgėlių lai vais ne si norė jo 
ban guo ti, o ki tos le ga lios prie monės 
van de niu ten veng ti nos ir, kaip dau
ge lis ke liau tojų patyrė, ne įma no mos. 
Iš Per to pa traukė me Mel bur no link, 
kur ir ap si sto jo me mėne siui.

– Ką to se ša ly se at ra do te?
Eve li na: – Aust ra li ja ste bi na pla
čiak raš te gam ta. Ji – it iš vai kystės 
kny go se ma tytų pa veiks liukų: šuo
liuo jan čios kengū ros, į tolį nu gulę 
ke liai, eu ka liptų gi raitės, tin gios 
koa los, rėksnės pa pūgos. O Mel
bur ne at ra do me ne pap ras tai mie lus 
ir mums daug pa de dan čius Aust ra
li jos lie tu vius.

In do ne zi ja traukė gy vuo jan čiais 
ug ni kal niais ir žmo nių pa ki lia 
nuo tai ka. Kir gi zi jo je kvapą gniau
žė kal nai. Ki ni ja nu ste bi no gam tos 
įvai ro ve, nors, ži nant jos pla ty bes, 
nie ko čia keis ta. Ki nai pa si rodė be 
ga lo smalsūs ir drau giš ki žmonės, 
tik jau taip var giai nau do jan tys 
kūno kalbą, kad su si kalbė ti ges tais 
ne įma no ma. Tikė jomės, kad Tai
lan das bus iš le pin tas tu ristų, bet 
ka dan gi traukė me ne tu ris ti niais 
marš ru tais, svai go me nuo žmo nių 
ge ru mo ir pa slau gu mo. Turkmė nis
ta nas ir Uz be kis ta nas ga na už da ros 

ša lys, o jų žmonėms dar ten ka kęsti 
elekt ros din gimą va ka rais ir šal tuo
ju metų lai ku, nes vals tybė par duo
da iš tek lius ki toms ša lims.

– Kas su žavė jo ir kas šo ki ra vo?
Eve li na: – Lie tu viai la bai sve tin
gi žmonės, ta čiau mu sul mo niškų 
ša lių pa gar ba ir rūpes tis sve čiu 
stebė ti ni ir iš jų mums tik mo ky
tis. Vis dar pri si me na me Ira ne mus 
pri glau du sius ar mums pa gelbė ju
sius žmo nes, ku riems sve čias yra 
Die vo siųs ta do va na. O šo ki ra
vo su vok tas fak tas, kad tu riz mas 

Nykš čiai aukš tyn – tie siau sias ke lias pa žin ti pa saulį
Net radę sėslią vietą jie ne ke ti na nu sto ti ke liavę. Į platųjį  
pa saulį su kup rinė mis ant pe čių iš si ruošę 32-ejų Eve li na  
ir 23-ejų Ka ro lis ti ki na: jų gal vos pra muš tos ke lionė mis.  
Ši – ypa tin ga ir il ga. Jos tiks las – pa žin ti ki tus ir at ras ti sa ve.
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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 ska
niau sia In do ne zi jo je.


