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!i knyga yra autoriaus asmeninis darbas, niekaip nesusij"s su 
einamomis pareigomis. Joje rei#kiama tik asmenin$ nuomon$.

U#KEIKTO 
KELIAUTOJO 

U#RA$AI

Esu u%keiktas&– matyt, tod$l negaliu nustoti keliauti.
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Keliauju daug. Beveik visada&– savaranki#kai. Man patinka planuoti keliones 
ir 'gyvendinti savo planus. Trok#tu pa%inti pasaul', kuriame gyvenu. Kadangi 
kelion$&– tai vis( pirma sve)iavimasis pas vietos %mones, m$gstu bendrauti ir 
su%inoti #' t* naujo. Na ir, %inoma, patirti nuotyki(.

Mano kelion$se j( buvo nema%ai. Belgijoje keliaudamas autostopu 'lipau 
'&psichi#kai nesveiko %mogaus vairuojam* automobil'&– v$liau jis prisipa%ino 
nu%ud"s savo motin*. Venesueloje ka%kas nakt' nes$kmingai lau%$si '&mano 
vie#bu)io kambar', o&ryte radau vis* koridori( nu#lakstyt* krauju. I# Sirijos 
'&Turkij* perva%iavau kontrabandinink( autobusu. Palestinoje patekau 
'&susi#audym*. 

O u%keik$ mane vienos Senegalo genties atstovas, atseit, pamat"s i# mano 
aki(, kad a# i#%ud%iau vis* jo gimin" ir permiegojau su jo broliu.

!ias ir kitas ekstremalias situacijas apra#au #ioje knygoje. Laim$, visas jas 
pavyko i#spr"sti palankiai. Kitaip #ios knygos neb+t(.

!i knyga n$ra tipi#kas kelioni( dienora#tis, kuriame chronologi#kai apra#oma 
viskas i# eil$s. Parinkau Jums tai, k* patyriau 'domiausio per dvi de#imtis 
savo keliavimo met(. Rasite )ia ir egzotikos, ir netik$tum(, ir pavoj(, ir 
aistros... 

Geogra,ja&– labai plati: nuo Sirijos iki Etiopijos, nuo Kubos iki Filipin(, 
nuo Japonijos iki Brazilijos... Tikiuosi, skaitydami nema%ai su%inosite apie 
pasaul'. Pats daug ko ne%inojau, kol nepakeliavau. Apie paskutin' pasaulio 
imperatori( ir rastaman( tik$jim*, ,lipinie)i( ir indonezie)i( tradicijas, 
gyvenim* Sirijoje ir Brazilijos favelose, Olandijos radijo piratus ir nelegalius 
Kubos kirp$jus...

Kai kurie tekstai buvo publikuoti „Verslo klas$je“, „Veide“, „Kelion$se ir 
pramogose“, Del,.lt, „Kauno dienoje“. Nuo#ird%iai d$koju redakcijoms u% 
galimyb" juos i#leisti atskira knyga. Likusi tekst( dalis dar nebuvo publikuota.

Smagaus skaitymo! Neabejoju, kad patiks.
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SIRIJA:
SU#EISTA SIELA
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Sirijoje lankiausi kelet* kart( dar iki karo. Tai buvo mano vartai 
'&arab( pasaul', gerokai kitok' negu m+si#kis. Mane priblo#k$ jo egzotika: 
t+kstantmet$ senamies)i( architekt+ra, prieskoni( kvapai, kar#tas %moni( 
charakteris ir begalinis svetingumas. Kita vertus, pama)iau ir kit* pus": 
skurd*, chaos* ir islami#k* radikalum*. Spalvinguose Artim(j( Ryt( 
turguose i#mokau der$tis ir neb+ti apgautas. Tiksliau&– nepernelyg da%nai 
apgautas.

Keliaudamas po Artim(j( Ryt( #alis ir bendraudamas su j( gyventojais 
jau)iau, jog gyvenimas jose turi pasikeisti. Grie%ta diktat+ra ir o,cialiai 
per#amos ideologijos jau seniai nebeatspindi to, k* i# ties( m*sto ir kaip 
gyvena jaunimas (ir ne tik) Sirijoje bei kitose regiono #alyse. Nelegal+s 
vakar$liai su aptemptais d%insais, emancipuotomis merginomis ir 
alkoholiu, stipr$jantis %moni( nepasitenkinimas vald%ia ir ver%imasis 
'&u%sien'&– visa tai patyriau savo kelion$se po Sirij*.

Turiu pripa%inti, jog tik$jausi taikingesnio ir spartesnio per$jimo 
prie demokrati#kesn$s vald%ios, o&ne baisaus karo, %udan)io %mones 
ir luo#inan)io gyvenimus. Kartu griaunamas t+kstantme)ius kurtas 
kult+rinis paveldas&– kaip antai Palmyros nekropolis ar senasis Alepo 
turgus. D$l to man nepaprastai skaudu.

Daugelis #io knygos skyriaus heroj( #iuo metu gyvena u%sienyje. Kiti, lik" 
savo t$vyn$je, d%iaugiasi, kad j( kukl+s namai tebestovi, o&j( pa)i( vis dar 
nekliud$ atsitiktin$ kulka. Dar kit( likimo ne%inau...
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PIRMIEJI %SP&D#IAI SIRIJOJE

!va"iavus #$Sirij% i& Turkijos, asfalto danga pager'ja, ma&in( suma"'ja, 
o$peiza"as akivaizd"iai pasikei)ia$– nykok% Turkijos pasienio kra&tovaizd# 
pakei)ia raudon"emis su daugybe akmen( ir kur ne kur augan)iomis 
pu&ait'mis. Vietomis st*kso seni griuv'siai. Pakel'se vis matyti i& akmens 
i&kalti Hafezo Asado (2000-aisiais mirusio buvusio Sirijos prezidento) ir 
jo s*naus Ba&aro$– dabartinio &alies prezidento$– portretai.

Kelis kartus autobus% stabdo policija. Jos ekipa"as atrodo taip: po 
pu&imi ant gra"aus rytieti&ko kilimo susiglaud+ &ildosi du uniformuoti 
pareig*nai, o$ tre)iasis stovi kelyje ir i&keltu nyk&)iu stabdo ma&inas. 
Autobuso vairuotojas i&ki&a pro lang% banknot( policininkui; pastarasis 
reikalauja daugiau, o$vairuotojas sako: „U"teks!“, ir pradeda va"iuoti 
nelauk+s leidimo. Kit% kart% stabdant policijai vairuotojas tik papypsi 
ir nesustoja, o$ palydovas pro lang% ka"k% su&unka pareig*nui. Kaip 
paai&kino &alimais s'd'j+s bendrakeleivis, jis pa"ad'jo sumok'ti kit% 
kart%, nes jie pa"#stami.

!va"iuojame #$ Alepo miest%$ – antr% pagal dyd# Sirijoje. Chaosas, 
chaosas... Gatv'se pilna sen( l*"en(: sovietini( „,iguli“, KAMAZ, 
MAZ ir ZIL sunkve"imi(, taip pat apr*dijusi( seniausi( modeli( 
europieti&k( ma&in(, koki( Europoje net lau"yne neberasi. Tiesa, yra ir 
nauj( mersedes( bei d"ip(. Kas tre)ias lengvasis automobilis$– geltonai 
nuda"ytas taksi. Kai kuriuose s'di po &e&is ar dar daugiau "moni( ir bent 
trys ant priekini( s'dyni(! -viesofor( ma"ai, per sankry"as va"iuojama 
be joki( taisykli(. Didesn'se stovi policininkai reguliuotojai, kuri( 
vairuotojai klauso labiau negu &viesofor(. I& tre)ios juostos gali b*ti 
sukama #$ de&in+, o$ i& pirmos va"iuojama tiesiai. Pos*ki( signalai 
nenaudojami. Pyps'jimas beveik i&tisinis: pypsima prie& lenkiant, 
persirikiuojant ar va"iuojant per sankry"%; pama)ius gatv'je p's)i%j#, 
dviratinink%, &un#, asil% ar pa"#stam%; viliojant taksi keleivius ir &iaip d'l 
geros nuotaikos. -aligatvi( daug kur n'ra, tenka eiti gatv's pakra&)iu 
per dulkes (laim', buvau tai numat+s ir apsiav+s pras)iausiais batais). 
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Apie p's)i(j( praleidim% n'ra k% ir kalb'ti. P's)iasis ma&inai$– ne 
kli*tis; daugiausia, k% vairuotojas gali padaryti$– tai &iek tiek pakeisti 
va"iavimo krypt#. Jei sugebi pereiti gatv+ Sirijoje, sugeb'si tai padaryti 
bet kur pasaulyje. Vietiniai land"ioja tarp nema"u grei)iu va"iuojan)i( 
ma&in(, o$ a& vis nedr#stu. Laukiu tarpelio. Jam atsiradus, b*tinai 
pasitaiko taksi, kuris ties manimi sul'tina greit# ir pypsi, o$per t% laik% 
atva"iuoja nauja virtin' ma&in(...

Nedidele gatvele einu centro link ir dairausi vie&bu)i(. U"einu 
#$por%. Vienas pa"#stamai skamban)iu pavadinimu „Olga“ visai patinka, 
&varus ir jaukus. Nusideru nuo penkiolikos iki de&imties JAV doleri( 
u" kambar#. 

– Matote, mes teroristai, blogio a&is!$ – juokauja vie&bu)io 
administratorius. Ir tuoj pat priduria:$ – Jauskis saugus. Remiantis 
statistika, Sirija$– ketvirtoji pagal saugum% pasaulio &alis.

Nepatikliai palinksiu.
Pasirodo, &iame vie&butyje prie& keliolika met( veik' vie&namis. 

Net ir v'liau, kai jis tapo vie&bu)iu, jo savinink' rus' Olga (nuo to 
ir pavadinimas) leisdavo #$ j# atsivesti „palydovi(“. Dabar to nebeliko 
n' "enklo$ – tai vienas &variausi( pigesni(j( Alepo vie&bu)i(, kurio 
foj' 28$met( *suotas kurdas Achmedas kas vakar% tradiciniu #$gitar% 
pana&iu instrumentu udu groja lyri&kas kurd( melodijas ir nuo&ird"iai 
pasakoja sve)iams savo gyvenimo istorijas. Pavyzd"iui, apie tai, kaip jo 
sesuo neseniai t'v( buvo i&tekinta nepa"inodama jaunikio, o$vyras jos 
t'vams tur'jo sumok'ti kelis t*kstan)ius doleri(. Tiesa, tuos pinigus 
t'vai atidav' dukteriai, kad &i pasir*pint( naujos &eimos buitimi.

I&einu pasivaik&)ioti po miest%. I&kart u"uod"iu rytieti&k( prieskoni( 
kvap%. Gausu ma"( parduotuv'li(: vienose parduodami prieskoniai, 
kitose$– saldumynai, tre)iose$– fotoaparatai ir elektronika. .ia pat$– 
arbatin', kurioje s'di vien tik vyrai, r*ko kaljan% ir "aid"ia kauliukais. 

Stebiu praeivius. Ne#pras)iausia tai, kad daugelis vyr( galvas slepia 
po raudonomis ir baltomis skaromis. Tai$– dykumos beduin( palikimas. 
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Tipi#kas sir( vyr( galvos apdangalas Motina su dukra Alepe

D%iovint( vaisi( pardav$jai ir pirk$jai
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Kai kurios moterys apsirengusios visi&kai juodai ir u"sidengusios veid% 
juoda &ilkine skraiste, dengian)ia net akis! Jos dr%siai "ingsniuoja 
va"iuojam%ja kelio dalimi ir rankose dar ne&asi po vaik%. Ta)iau tik mes 
nematome j( veid(, o$jos, pasirodo, per t% plon% skraist+ visk% mato! 
Bet taip apsirengusi( moter( ma"uma; kitos neslepia savo "vitri( 
aki(, daugelis$– ir veido. O dar kitos net ir kelnes m*vi, nors klubus 
prisidengia sijon'liu ar tunika. Alepe gyvena ne tik musulmonai, bet ir 
daug krik&)ioni(, ypa) arm'n(. 

Kaip ir Damaskas, Alepas yra vienas seniausi( iki &iol gyvenam( 
pasaulio miest(. Abiej( miest( senamies)iai #traukti #$ UNESCO 
pasaulio kult*ros paveldo s%ra&%. Keliautoj%, atvykus# i& „modernios“ 
Europos, jau seniai netekusios nat*ralumo, jie i&kart pakeri. Pakryp+ 
&viesaus smiltainio senamies)io namai ir siauros gatvel's t+siasi ne vien% 
ir ne du kilometrus. Apsvaigintas visur tvyran)io prieskoni( kvapo, 
gali jomis eiti, eiti ir galo nematyti. Gera pasisl'pus jose nuo kar&)io ir 
miesto triuk&mo, ypa) vakare arba ankstyv% ryt%. Net ir v'lyv% vakar% 
siuv'jai )ia siuva audeklus, kep'jai kepa pyragai)ius, batsiuviai taiso 
batus, o$metalo apdirb'jai darbuojasi plaktukais ir suvirinimo aparatais. 
Pamat+s u"sieniet#, vos ne kiekvienas kvie)ia u"eiti, su malonumu 
parodo vis% darbo proces%, neretai ir arbata pavai&ina. .ia niekas 
neskuba$– ritmas toks pat, kaip prie& &imt% ar dar daugiau met(...

Dien% Alepo senamiestis dar labiau atgyja, ypa) jo &irdis$– Al Atarin 
turgus (arabi&kai, beje, turgus vadinamas "od"iu s+k). Tai ilgiausias 
pasaulio turgus, #sik*r+s dengtose senamies)io gatvel'se. .ia gausu 
visko$– nuo prieskoni( ir garsiojo Alepo muilo iki kilim(. Nuo spalv( 
raibsta akys, o$kvap( mi&inys maloniai kutena nos#... Sald"ialie"uviai 
pardav'jai nesunkiai u"kariauja pirk'j( protus, pri&nek'dami visokios 
netiesos (pavyzd"iui, kad skaroje yra kupranugario plauk(, tod'l ji 
brangesn'). Pro turgaus prekeivius ir lankytojus braunasi asilas$– juo 
prekes atgabeno klajokliai beduinai.

Where are you from? („I& kur esi?“)$ – netyla praeivi( klausimai. 
Welcome to Syria! („Sveikas atvyk+s #$Sirij%!“) Taip kalbinamas turguje 
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galite b*ti tikras, jog tai prekeivis arba jo agentas. Kitu sakiniu jis 
bandys #kalb'ti nusipirkti jo prek+ u" „ypating%“$– keliskart didesn+$– 
kain%. .ia privaloma der'tis... Jei pasakysi, jog esi ne amerikietis, 
o$europietis, dar geriau$– i& buvusios SSRS, kaina nukris keliagubai. 

I&'jus i& Al Atarin turgaus atsiveria plati laukym' su auk&tu 
piliakalniu, ant kurio stovi miesto citadel', apjuosta gelsvo smiltainio 
siena. Nustatyta, jog &ioje vietoje "mon's gyveno dar 4 t*kstantme)iai 
prie& Krist(! Vis d'lto i&lik+ statiniai (tiksliau$– j( griuv'siai) truput# 
naujesni$– rom'n( laik( am/teatras bei arkada, taip pat v'liau statyta 
me)et' ir hamamas (pirtis). Nuo piliakalnio atsiveria viso Alepo 
panorama. Turite b*ti atsarg*s$– griuv'siuose n'ra tvor(, tod'l galima 
lengvai nukristi.

Netoliese stovin)i( trij( vyr( paklausiu apie citadel's griuv'si( 
istorij%. Vienas j( draugi&kai ima man pasakoti nebloga angl( kalba, 

M$sos pardav$jas Alepe
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o$ kitas vis griebia j# u" rankos: „Nekalb'k su juo angli&kai! Eime!“ 
Ta)iau jo kolega nekreipia d'mesio ir toliau pasakoja. Tre)iasis stovi ir 
nesiki&a. Pirmajam baigus, tas agresyvusis prieina prie man+s, #smeigia 
akis ir grie"tu balsu taria: No English! Ir nukulniuoja visi trise. Trys 
"mon's$– ir visi skirtingi... 

Nulipu "emyn nuo dulk'to citadel's kalno. Prieina toks varganai 
atrodantis "mogus su &epe)iu ir pasi*lo nuvalyti man batus. 
Pasi"i*riu$– ogi mano batai tikrai visi&kai dulkini! Na, bet juk galiu ir 
pats pasivalyti. A)i*, sakau, nereikia. O tas neatstoja: „Reikia, reikia!“ 
Ir seka paskui. „Duok$– nuvalysiu nemokamai!“ -epe)iai jo rankose 
ima virtuozi&kai &okti tikr% &ok#, o$batai$– blizg'ti kaip niekad. Tenka 
sumok'ti.

Besileid"ian)ios saul's "ara, susiliejusi su miest% dengian)iu smogu, 
nutvieskia citadel+ ir vis% dang( magi&ku pilko atspalvio raudoniu. 

Alepo citadel$ – viena seniausi( pasaulyje
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Jo$ fone dangun stiebiasi gausyb' minaret(. Citadel's pap'd'je 
"ingsniuoja juodai apsigaubusios moterys, kai kurios$– ne&inos vaikais. 
.ia pat praburzgia apr*dijusi „Lada“$ – vienas i& t*kstan)i( miesto 
taksi. O a& t+siu "yg# vakar'jan)io senamies)io labirintais$– tiesiog kur 
akys veda... Neturiu gero miesto plano, tod'l toks "ygis atrodo truput# 
rizikingas, juolab kad senamies)io gatvel's itin vingiuotos ir klaid"ios. 
Ta)iau koks malonumas jomis vaik&)ioti, kai saul' jau nebekaitina! 
Kuo toliau nuo centro, tuo daugiau autenti&k( scen(. -tai, u"dar+ 
parduotuves, grup' *suot( vyr( s'd'dami &neku)iuojasi ir geria 
arbat%. Papra&yti jie mielai sutinka fotografuotis. Greta "aid"ia b*rys 
berniuk(. Pamat+ mane, jie nusikvatoja ir parodo #$netoliese kaljan% 
r*kant# vyr%$– atseit, fotografuok ir j#. Paskui parodo arabi&k% u"ra&% 
ant sienos$ – ir t% fotografuok. Ir juokiasi! !sivaizduoju, kaip kvailai 
jiems atrodo turistai.

Visur pilna parduotuv'li( su kvapniais tik vieniems sirams "inomais 
prieskoniais, kurie „i&kv'pina“ vis% rajon%. Juodai apsirengusi mo)iut' 
k% tik i&keptus siri&kos duonos lak&tus (atrodo tarsi lietiniai) au&ina 
ant purvino gatv's grindinio. Higiena jai n' motais! V'liau ji t% duon% 
sumaitins savo an*kams arba parduos turguje.

U"kaukus minaretams, stebiu toki% scen%: du vyrai &neku)iuojasi, 
o$ tre)ias netoliese stovi tarsi #bestas, pasid'j+s nulenkt% galv% ant 
spintel's. Jis meld"iasi. Geram musulmonui sunitui (o toki( Sirijoje 
dauguma) privalu melstis penkiskart per dien%.

Siauromis gatvel'mis nuklystu toli nuo miesto centro. Prieinu 
ka"kokias kapines, toliau matyti gele"inkelio pylimas. Pora keturiolikos 
penkiolikos met( paaugli( man rodo, kad ei)iau atgal$– toliau kelio 
n'ra. Jie prieina ar)iau, ka"ko klausia arabi&kai, o$paskui pyksta, kad 
nesuprantu. Vienas paduoda man rank% ir sako: Salam Aleikum! 
Atsakau: Aleikum salam!, bet jis mano rankos nepaleid"ia! Tenka j% 
atpl'&ti j'ga. Galvoju, pats laikas pasukti atgal. Paaugliai seka man 
i& paskos ir ka"k% &neka. Man nepatinka j( akys$– ka"kokios gudriai 
piktd"iugi&kos. Pagreitinu "ingsn#, paaugliai pasilieka toli u" nugaros. 
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!vie%iai kepta duona v$dinama ant automobilio kapoto

Malda
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Galvoju, pasprukau. O jie, pasirodo, #sikabino #$ prava"iuojan)io 
pikapo k'bul% ir &itaip mane pasiveja. Eina &alia... I& ka"kur atsiranda 
dar du j( draugai. Kuo toliau, tuo jie tampa agresyvesni, lenda artyn, 
ima mane baksnoti rankomis. Ne juokais i&sig%stu d'l savo rankin's$– 
joje sud'ti visi mano pinigai ir kelion's dokumentai (mat nenor'jau j( 
palikti vie&butyje). Laim', netrukus i&einu #$didel+ gatv+. O paaugliai 
vis vien mane seka. U"einu #$parduotuv+, surandu angli&kai kalbant# 
pardav'j% ir papra&au pagalbos. Paaugliai pardav'jo neklauso ir ima 
dar agresyviau mane baksnoti, o$ pardav'jas bando juos j'ga nuo 
man+s nustumti, tada padeda sustabdyti taksi. Net ir tuomet vienas i& 
paaugli( braunasi #$automobil#! Tenka j'ga j# i&stumti. Taksi pajuda ir 
nuve"a mane iki vie&bu)io...

„RINKODAROS KLINIKA“

Prie& skrisdamas #$Sirij% Belgijoje susitikau su savo draugu Maiklu, 
vienos tarptautin's nevyriausybin's organizacijos aktyvistu, ne kart% 
besilankiusiu Artimuosiuose Rytuose. Savo patarimais jis man labai 
pad'jo pasiruo&ti kelionei. Taip pat dav' Damaske gyvenan)io savo 
pa"#stamo Amaro telefon%. Su juo Maiklas #gyvendino ne vien% bendr% 
projekt%, skatinant# taik( religini( ir tautini( grupi( sugyvenim% 
Artimuosiuose Rytuose.

Lankydamasis Damaske, paskambinu Amarui. Sutariame susitikti.
Taksi ilgai ve"a klaid"iomis Sirijos sostin's gatv'mis, kol pasiekiame 

rytinius priemies)ius. Pasisukin'j+s &alutin'mis gatvel'mis, sustoja 
prie keisto pastato su dideliu vidiniu kiemu ir keliolika dur(. Ant 
vien( i& j( kabo dar keistesnis u"ra&as: Marketing Clinic („Rinkodaros 
klinika“). B*tent )ia dirba Amaras. Duris prav'r+s vaikinas atrodo 
labai netipi&kas siras$– be *s( ir be barzdos, o$dar ir ilgaplaukis. Nors 
"inojau, kad Amaras nema"ai met( praleid+s u"sienyje, jaunuolio 
laisvumas mane nustebino$ – jis akivaizd"iai neatitiko Damasko 
realyb's, kur ties kiekvienu kampu patruliuoja ginkluoti pareig*nai, 
o$praeivius i& plakat( nu"velgia gr'smingos prezidento akys. 
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Pris'dame arbatos. „Esu krik&tytas, bet nepriklausau jokiai religijai“,$– 
sako vyras paklaustas, ar laiko save musulmonu. Ir papasakoja savo 
praeit#.

Amaro motina$– &alyje garsi aktor', vaidinusi ne viename Sirijos 
televizijos seriale. Ji$– krik&)ion', i&tek'jusi u" musulmono. T'vas, kaip 
ir daugelis &alies vyr(, siek' karjeros armijoje. Susid*r+s su skirtingomis 
kult*romis, dar nuo vaikyst's Amaras pasaul# mat' pla)iau negu 
daugelis jo bendraam"i(. -eimoje buvo minimos ir krik&)ioni&kos, ir 
musulmoni&kos &vent's.

Kaip ir daugeliui sir(, Amarui atsirado galimyb' pasimokyti 
Maskvoje. Soviet( S%junga skatino jai artim( &ali( pilie)ius atvykti 
studijuoti, suteikdavo stipendij% ir bendrabut#. Vaikinui teko 
gyventi viename kambaryje su keturiais libanie)iais, kuri( pa"i*ros 
radikaliai skyr'si. Vienas buvo sunitas, kitas &iitas, tre)ias liberalas, 
o$ketvirtas$– komunistas.

Tokia pa"i*r( #vairov' dar labiau paskatino Amar% m%styti kriti&kai. 
Po to, kai Sirijos ambasadoje Maskvoje jam teko balsuoti savo &alies 
prezidento „rinkimuose“, kuriuose dalyvavo vienas kandidatas, jis 
apsisprend'$– tokiam re"imui nepritars.

Po studij( Maskvoje t'v( padedamas Amaras t+s' astronomijos 
mokslus JAV. Skirtinga kult*ra ir t'vyn's ilgesys prisid'jo prie to, 
kad vaikinas puol' #$depresij% ir buvo i&mestas i& koled"o. Susid'j+s su 
radikaliais islamistais, jis pats toks tapo. „Rengiausi skristi #$Pakistan%, 
o$i& ten kirsti Afganistano sien% ir prisijungti prie mud"ahed(. Ta)iau 
laiku susipa"inau su vienu i& ten gr#"usiu kovotoju, kuris mane 
atkalb'jo“,$– pasakoja vaikinas. 

Perskaitytas Salmano Ru&d"io romanas „-'toni&kos eil's“ ir Irano 
ajatolos Chomeinio ra&ytojui u" aki( paskelbtas mirties nuosprendis 
privert' jaunuol# persvarstyti savo pa"i*ras. Vie&ai nesutik+s su tokiu 
nuosprend"iu, Amaras sulauk' pa"#stam( musulmon( priekai&t( ir net 
grasinim(. Tai paskatino atsiriboti nuo religijos ir susidom'ti istorija$– 
'm' j% studijuoti. 
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Pabaig+s mokslus, Amaras gr#"o #$ Sirij% ir #sidarbino visuomen's 
moksl( d'stytoju, taip pat #sitrauk' #$ tarptautines nevyriausybines 
organizacijas. Mano lankymosi dien% vaikinas reng' studij% apie tautines 
ir religines Sirijos ma"umas kartu su vienu JAV universitetu, taip pat 
pasakojo neseniai suk*r+s svetain+, skatinan)i% tautin# bei religin# 
pakantum% Artim(j( Ryt( &alyse.

Pagyr+s pa&nekov%, pasid"iaugiu galimybe legaliai vykdyti toki% 
veikl% Sirijoje.

– O kas sak', kad legaliai?$– gudriai nusi&ypso pa&nekovas.$– Juk 
matei u"ra&% „Rinkodaros klinika“?

Po keleto met( su"inojau, kad Amaras$– jau nebe Sirijoje. Sulauk+s 
keli( grasinim( nu"udyti d'l kritikos B. Asado re"imui, jis su &eima 
buvo priverstas i&vykti i& &alies ir gavo prieglobst# JAV.

SLAPTAS VAKAR'LIS

Po penkeri( met( antr%kart vie&'damas Sirijoje, vaik&tin'ju po Alepo 
senamiest# kartu su keturiais draugais i& Lietuvos. Traukte traukiame 
nosin rytieti&kus prieskoni( kvapus, sklindan)ius i& gausyb's ma"( 
parduotuv'li(, ir stebime praeivius. Raudonomis ir baltomis beduin( 
skaromis apsimuturiav+ vyrai mus smalsiai nu"i*rin'ja, o$ juodai 
apsigaubusios moterys kukliai nusuka nety)iomis #$ mus atkreiptas 
akis. Where are you from?$– netyla praeivi( klausimai.

Deja, daugelio sir( angl( kalbos "inios tuo ir baigiasi. Mums 
paklausus kelio #$krik&)ioni( kvartal%, i&kart sub'ga dvide&imt vyr(, 
pasiry"usi( pad'ti, bet n' vienas nekalba angli&kai. Galiausiai i& pigiais 
turgaus drabu"iais apsirengusi( vyr( b*rio i&siskiria vienas stilingesnis 
vaikinukas. „Mano vardas Jahja“,$ – &ypteli. Pasirodo, vaikinas 
studijuoja angl( kalb% ir rengiasi b*ti jos mokytoju.

Naujajam pa"#stamam u"simename apie keliautoj( svetingumo ir 
nemokamos nakvyn's klub%. „A& esu &io klubo narys!$– sako Jahja.$– 
J*s irgi? Negali b*ti! Kvie)iu jus #$vakar'l# savo namuose!“
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Taip visai netik'tai buvo suplanuotas m*s( K*)i( vakaras.

Trumpai pails'j+ vie&butyje, nusprend"iame nupirkti vyno 
vakar'liui$– juk m*s( naujasis draugas neatrod' grie"tas musulmonas. 
Juolab kaip tik pakeliui pasitaiko alkoholio parduotuv' (taip, ir 
Sirijoje toki( yra!). Vietinis vynas nebrangus$– pustre)io euro. Tik 
v'liau supratome padar+ klaid%$– jo skonis buvo tiesiog &lyk&tus...

Vakare va"iuojame taksi pas Jahj%. Taksi )ia itin pigus$– kelion' 
mieste nevir&ys 2–3 eur( (vietos valiuta$ – Sirijos svarais), jei 
va"iuojama su #jungtu taksometru. Daugelis vairuotoj( atsisako j# 
#jungti$– tuomet verta palaukti kito. 

Dar viena komplikacija$– mieste n'ra normalios adres( sistemos, 
tod'l svarbu tiksliai "inoti, kur vykstame. Jahja buvo mums u"ra&+s 
tik rajono pavadinim%. Bandome jam skambinti, ta)iau u"sienie)i( 
skambu)iai #$jo numer#, pasirodo, yra blokuojami. Ne b'da$– u"tenka 
gatv'je u"kalbinti vien% vyr% ir i&kart sub'ga dvide&imt, si*lydamiesi 
pad'ti. Vienas leid"ia mums pasinaudoti savo telefonu ir tvirtai 
atsisako paimti si*lom% u"mokest#, o$ kitas palydi iki reikiamos 
vietos. 

Sirijos daugiabu)iai ir gyvenimo s%lygos juose$ – atskira tema. 
Jokie Maskvos bendrabu)iai su tarakonais jiems neprilygs. Tamsios 
&iuk&linos laiptin's, pavojingai pasieniuose ir palub'se i&sikeroj+ 
laidai, o$patys butai atrodo tarsi po statyb(. Langai apta&kyti da"ais 
(nejaugi taip sunku juos nuvalyti?), kilimin' danga &imtus kart( 
aplieta ir ne"inia kada siurbta, virtuv' ap&nerk&ta, tualetas$– tupimas 
kaip sovietme)io vie&ieji ir apr*dij+s. ,inoma, popieriaus jame 
n'ra$– musulmon( kra&tuose j# atstoja vandens "arnel'. Da"niausiai 
toje pa)ioje patalpoje yra ir du&as, neatskirtas jokia kabina,$– taigi 
vanduo pasiskirsto po vis% patalp%, kol dalis jo sub'ga #$ grindyse 
esan)i% ang%.

Neabejoju, jog Sirijoje yra ir &varesni( but(. Bet dauguma 
student(, pas kuriuos mums teko lankytis, gyveno b*tent &itaip.


