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Ši knyga yra autoriaus asmeninis darbas, niekaip nesusijęs su 
einamomis pareigomis. Joje reiškiama tik asmeninė nuomonė.

UŽKEIKTO 
KELIAUTOJO 

UŽRAŠAI

Esu užkeiktas – matyt, todėl negaliu nustoti keliauti.
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Keliauju daug. Beveik visada – savarankiškai. Man patinka planuoti keliones 
ir įgyvendinti savo planus. Trokštu pažinti pasaulį, kuriame gyvenu. Kadangi 
kelionė – tai visų pirma svečiavimasis pas vietos žmones, mėgstu bendrauti ir 
sužinoti šį tą naujo. Na ir, žinoma, patirti nuotykių.

Mano kelionėse jų buvo nemažai. Belgijoje keliaudamas autostopu įlipau 
į psichiškai nesveiko žmogaus vairuojamą automobilį – vėliau jis prisipažino 
nužudęs savo motiną. Venesueloje kažkas naktį nesėkmingai laužėsi į mano 
viešbučio kambarį, o ryte radau visą koridorių nušlakstytą krauju. Iš Sirijos 
į Turkiją pervažiavau kontrabandininkų autobusu. Palestinoje patekau 
į susišaudymą. 

O užkeikė mane vienos Senegalo genties atstovas, atseit, pamatęs iš mano 
akių, kad aš išžudžiau visą jo giminę ir permiegojau su jo broliu.

Šias ir kitas ekstremalias situacijas aprašau šioje knygoje. Laimė, visas jas 
pavyko išspręsti palankiai. Kitaip šios knygos nebūtų.

Ši knyga nėra tipiškas kelionių dienoraštis, kuriame chronologiškai aprašoma 
viskas iš eilės. Parinkau Jums tai, ką patyriau įdomiausio per dvi dešimtis 
savo keliavimo metų. Rasite čia ir egzotikos, ir netikėtumų, ir pavojų, ir 
aistros... 

Geografija – labai plati: nuo Sirijos iki Etiopijos, nuo Kubos iki Filipinų, 
nuo Japonijos iki Brazilijos... Tikiuosi, skaitydami nemažai sužinosite apie 
pasaulį. Pats daug ko nežinojau, kol nepakeliavau. Apie paskutinį pasaulio 
imperatorių ir rastamanų tikėjimą, filipiniečių ir indoneziečių tradicijas, 
gyvenimą Sirijoje ir Brazilijos favelose, Olandijos radijo piratus ir nelegalius 
Kubos kirpėjus...

Kai kurie tekstai buvo publikuoti „Verslo klasėje“, „Veide“, „Kelionėse ir 
pramogose“, Delfi.lt, „Kauno dienoje“. Nuoširdžiai dėkoju redakcijoms už 
galimybę juos išleisti atskira knyga. Likusi tekstų dalis dar nebuvo publikuota.

Smagaus skaitymo! Neabejoju, kad patiks.
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SIRIJA:
SUŽEISTA SIELA
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Sirijoje lankiausi keletą kartų dar iki karo. Tai buvo mano vartai 
į arabų pasaulį, gerokai kitokį negu mūsiškis. Mane pribloškė jo egzotika: 
tūkstantmetė senamiesčių architektūra, prieskonių kvapai, karštas žmonių 
charakteris ir begalinis svetingumas. Kita vertus, pamačiau ir kitą pusę: 
skurdą, chaosą ir islamišką radikalumą. Spalvinguose Artimųjų Rytų 
turguose išmokau derėtis ir nebūti apgautas. Tiksliau – nepernelyg dažnai 
apgautas.

Keliaudamas po Artimųjų Rytų šalis ir bendraudamas su jų gyventojais 
jaučiau, jog gyvenimas jose turi pasikeisti. Griežta diktatūra ir oficialiai 
peršamos ideologijos jau seniai nebeatspindi to, ką iš tiesų mąsto ir kaip 
gyvena jaunimas (ir ne tik) Sirijoje bei kitose regiono šalyse. Nelegalūs 
vakarėliai su aptemptais džinsais, emancipuotomis merginomis ir 
alkoholiu, stiprėjantis žmonių nepasitenkinimas valdžia ir veržimasis 
į užsienį – visa tai patyriau savo kelionėse po Siriją.

Turiu pripažinti, jog tikėjausi taikingesnio ir spartesnio perėjimo 
prie demokratiškesnės valdžios, o ne baisaus karo, žudančio žmones 
ir luošinančio gyvenimus. Kartu griaunamas tūkstantmečius kurtas 
kultūrinis paveldas – kaip antai Palmyros nekropolis ar senasis Alepo 
turgus. Dėl to man nepaprastai skaudu.

Daugelis šio knygos skyriaus herojų šiuo metu gyvena užsienyje. Kiti, likę 
savo tėvynėje, džiaugiasi, kad jų kuklūs namai tebestovi, o jų pačių vis dar 
nekliudė atsitiktinė kulka. Dar kitų likimo nežinau...
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PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI SIRIJOJE

Įvažiavus į Siriją iš Turkijos, asfalto danga pagerėja, mašinų sumažėja, 
o peizažas akivaizdžiai pasikeičia – nykoką Turkijos pasienio kraštovaizdį 
pakeičia raudonžemis su daugybe akmenų ir kur ne kur augančiomis 
pušaitėmis. Vietomis stūkso seni griuvėsiai. Pakelėse vis matyti iš akmens 
iškalti Hafezo Asado (2000-aisiais mirusio buvusio Sirijos prezidento) ir 
jo sūnaus Bašaro – dabartinio šalies prezidento – portretai.

Kelis kartus autobusą stabdo policija. Jos ekipažas atrodo taip: po 
pušimi ant gražaus rytietiško kilimo susiglaudę šildosi du uniformuoti 
pareigūnai, o  trečiasis stovi kelyje ir iškeltu nykščiu stabdo mašinas. 
Autobuso vairuotojas iškiša pro langą banknotų policininkui; pastarasis 
reikalauja daugiau, o vairuotojas sako: „Užteks!“, ir pradeda važiuoti 
nelaukęs leidimo. Kitą kartą stabdant policijai vairuotojas tik papypsi 
ir nesustoja, o  palydovas pro langą kažką sušunka pareigūnui. Kaip 
paaiškino šalimais sėdėjęs bendrakeleivis, jis pažadėjo sumokėti kitą 
kartą, nes jie pažįstami.

Įvažiuojame į  Alepo miestą  – antrą pagal dydį Sirijoje. Chaosas, 
chaosas... Gatvėse pilna senų lūženų: sovietinių „Žiguli“, KAMAZ, 
MAZ ir ZIL sunkvežimių, taip pat aprūdijusių seniausių modelių 
europietiškų mašinų, kokių Europoje net laužyne neberasi. Tiesa, yra ir 
naujų mersedesų bei džipų. Kas trečias lengvasis automobilis – geltonai 
nudažytas taksi. Kai kuriuose sėdi po šešis ar dar daugiau žmonių ir bent 
trys ant priekinių sėdynių! Šviesoforų mažai, per sankryžas važiuojama 
be jokių taisyklių. Didesnėse stovi policininkai reguliuotojai, kurių 
vairuotojai klauso labiau negu šviesoforų. Iš trečios juostos gali būti 
sukama į  dešinę, o  iš pirmos važiuojama tiesiai. Posūkių signalai 
nenaudojami. Pypsėjimas beveik ištisinis: pypsima prieš lenkiant, 
persirikiuojant ar važiuojant per sankryžą; pamačius gatvėje pėsčiąjį, 
dviratininką, šunį, asilą ar pažįstamą; viliojant taksi keleivius ir šiaip dėl 
geros nuotaikos. Šaligatvių daug kur nėra, tenka eiti gatvės pakraščiu 
per dulkes (laimė, buvau tai numatęs ir apsiavęs prasčiausiais batais). 
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Apie pėsčiųjų praleidimą nėra ką ir kalbėti. Pėsčiasis mašinai – ne 
kliūtis; daugiausia, ką vairuotojas gali padaryti – tai šiek tiek pakeisti 
važiavimo kryptį. Jei sugebi pereiti gatvę Sirijoje, sugebėsi tai padaryti 
bet kur pasaulyje. Vietiniai landžioja tarp nemažu greičiu važiuojančių 
mašinų, o  aš vis nedrįstu. Laukiu tarpelio. Jam atsiradus, būtinai 
pasitaiko taksi, kuris ties manimi sulėtina greitį ir pypsi, o per tą laiką 
atvažiuoja nauja virtinė mašinų...

Nedidele gatvele einu centro link ir dairausi viešbučių. Užeinu 
į porą. Vienas pažįstamai skambančiu pavadinimu „Olga“ visai patinka, 
švarus ir jaukus. Nusideru nuo penkiolikos iki dešimties JAV dolerių 
už kambarį. 

– Matote, mes teroristai, blogio ašis!  – juokauja viešbučio 
administratorius. Ir tuoj pat priduria:  – Jauskis saugus. Remiantis 
statistika, Sirija – ketvirtoji pagal saugumą pasaulio šalis.

Nepatikliai palinksiu.

Pasirodo, šiame viešbutyje prieš keliolika metų veikė viešnamis. 
Net ir vėliau, kai jis tapo viešbučiu, jo savininkė rusė Olga (nuo to 
ir pavadinimas) leisdavo į  jį atsivesti „palydovių“. Dabar to nebeliko 
nė ženklo  – tai vienas švariausių pigesniųjų Alepo viešbučių, kurio 
fojė 28 metų ūsuotas kurdas Achmedas kas vakarą tradiciniu į gitarą 
panašiu instrumentu udu groja lyriškas kurdų melodijas ir nuoširdžiai 
pasakoja svečiams savo gyvenimo istorijas. Pavyzdžiui, apie tai, kaip jo 
sesuo neseniai tėvų buvo ištekinta nepažinodama jaunikio, o vyras jos 
tėvams turėjo sumokėti kelis tūkstančius dolerių. Tiesa, tuos pinigus 
tėvai atidavė dukteriai, kad ši pasirūpintų naujos šeimos buitimi.

Išeinu pasivaikščioti po miestą. Iškart užuodžiu rytietiškų prieskonių 
kvapą. Gausu mažų parduotuvėlių: vienose parduodami prieskoniai, 
kitose  – saldumynai, trečiose  – fotoaparatai ir elektronika. Čia pat  – 
arbatinė, kurioje sėdi vien tik vyrai, rūko kaljaną ir žaidžia kauliukais. 

Stebiu praeivius. Neįprasčiausia tai, kad daugelis vyrų galvas slepia 
po raudonomis ir baltomis skaromis. Tai – dykumos beduinų palikimas. 
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Tipiškas sirų vyrų galvos apdangalas Motina su dukra Alepe

Džiovintų vaisių pardavėjai ir pirkėjai
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Kai kurios moterys apsirengusios visiškai juodai ir užsidengusios veidą 
juoda šilkine skraiste, dengiančia net akis! Jos drąsiai žingsniuoja 
važiuojamąja kelio dalimi ir rankose dar nešasi po vaiką. Tačiau tik mes 
nematome jų veidų, o jos, pasirodo, per tą ploną skraistę viską mato! 
Bet taip apsirengusių moterų mažuma; kitos neslepia savo žvitrių 
akių, daugelis – ir veido. O dar kitos net ir kelnes mūvi, nors klubus 
prisidengia sijonėliu ar tunika. Alepe gyvena ne tik musulmonai, bet ir 
daug krikščionių, ypač armėnų. 

Kaip ir Damaskas, Alepas yra vienas seniausių iki šiol gyvenamų 
pasaulio miestų. Abiejų miestų senamiesčiai įtraukti į  UNESCO 
pasaulio kultūros paveldo sąrašą. Keliautoją, atvykusį iš „modernios“ 
Europos, jau seniai netekusios natūralumo, jie iškart pakeri. Pakrypę 
šviesaus smiltainio senamiesčio namai ir siauros gatvelės tęsiasi ne vieną 
ir ne du kilometrus. Apsvaigintas visur tvyrančio prieskonių kvapo, 
gali jomis eiti, eiti ir galo nematyti. Gera pasislėpus jose nuo karščio ir 
miesto triukšmo, ypač vakare arba ankstyvą rytą. Net ir vėlyvą vakarą 
siuvėjai čia siuva audeklus, kepėjai kepa pyragaičius, batsiuviai taiso 
batus, o metalo apdirbėjai darbuojasi plaktukais ir suvirinimo aparatais. 
Pamatęs užsienietį, vos ne kiekvienas kviečia užeiti, su malonumu 
parodo visą darbo procesą, neretai ir arbata pavaišina. Čia niekas 
neskuba – ritmas toks pat, kaip prieš šimtą ar dar daugiau metų...

Dieną Alepo senamiestis dar labiau atgyja, ypač jo širdis – Al Atarin 
turgus (arabiškai, beje, turgus vadinamas žodžiu sūk). Tai ilgiausias 
pasaulio turgus, įsikūręs dengtose senamiesčio gatvelėse. Čia gausu 
visko – nuo prieskonių ir garsiojo Alepo muilo iki kilimų. Nuo spalvų 
raibsta akys, o kvapų mišinys maloniai kutena nosį... Saldžialiežuviai 
pardavėjai nesunkiai užkariauja pirkėjų protus, prišnekėdami visokios 
netiesos (pavyzdžiui, kad skaroje yra kupranugario plaukų, todėl ji 
brangesnė). Pro turgaus prekeivius ir lankytojus braunasi asilas – juo 
prekes atgabeno klajokliai beduinai.

Where are you from? („Iš kur esi?“)  – netyla praeivių klausimai. 
Welcome to Syria! („Sveikas atvykęs į Siriją!“) Taip kalbinamas turguje 
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galite būti tikras, jog tai prekeivis arba jo agentas. Kitu sakiniu jis 
bandys įkalbėti nusipirkti jo prekę už „ypatingą“ – keliskart didesnę – 
kainą. Čia privaloma derėtis... Jei pasakysi, jog esi ne amerikietis, 
o europietis, dar geriau – iš buvusios SSRS, kaina nukris keliagubai. 

Išėjus iš Al Atarin turgaus atsiveria plati laukymė su aukštu 
piliakalniu, ant kurio stovi miesto citadelė, apjuosta gelsvo smiltainio 
siena. Nustatyta, jog šioje vietoje žmonės gyveno dar 4 tūkstantmečiai 
prieš Kristų! Vis dėlto išlikę statiniai (tiksliau – jų griuvėsiai) truputį 
naujesni – romėnų laikų amfiteatras bei arkada, taip pat vėliau statyta 
mečetė ir hamamas (pirtis). Nuo piliakalnio atsiveria viso Alepo 
panorama. Turite būti atsargūs – griuvėsiuose nėra tvorų, todėl galima 
lengvai nukristi.

Netoliese stovinčių trijų vyrų paklausiu apie citadelės griuvėsių 
istoriją. Vienas jų draugiškai ima man pasakoti nebloga anglų kalba, 

Mėsos pardavėjas Alepe
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o  kitas vis griebia jį už rankos: „Nekalbėk su juo angliškai! Eime!“ 
Tačiau jo kolega nekreipia dėmesio ir toliau pasakoja. Trečiasis stovi ir 
nesikiša. Pirmajam baigus, tas agresyvusis prieina prie manęs, įsmeigia 
akis ir griežtu balsu taria: No English! Ir nukulniuoja visi trise. Trys 
žmonės – ir visi skirtingi... 

Nulipu žemyn nuo dulkėto citadelės kalno. Prieina toks varganai 
atrodantis žmogus su šepečiu ir pasiūlo nuvalyti man batus. 
Pasižiūriu – ogi mano batai tikrai visiškai dulkini! Na, bet juk galiu ir 
pats pasivalyti. Ačiū, sakau, nereikia. O tas neatstoja: „Reikia, reikia!“ 
Ir seka paskui. „Duok – nuvalysiu nemokamai!“ Šepečiai jo rankose 
ima virtuoziškai šokti tikrą šokį, o batai – blizgėti kaip niekad. Tenka 
sumokėti.

Besileidžiančios saulės žara, susiliejusi su miestą dengiančiu smogu, 
nutvieskia citadelę ir visą dangų magišku pilko atspalvio raudoniu. 

Alepo citadelė – viena seniausių pasaulyje
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Jo  fone dangun stiebiasi gausybė minaretų. Citadelės papėdėje 
žingsniuoja juodai apsigaubusios moterys, kai kurios – nešinos vaikais. 
Čia pat praburzgia aprūdijusi „Lada“  – vienas iš tūkstančių miesto 
taksi. O aš tęsiu žygį vakarėjančio senamiesčio labirintais – tiesiog kur 
akys veda... Neturiu gero miesto plano, todėl toks žygis atrodo truputį 
rizikingas, juolab kad senamiesčio gatvelės itin vingiuotos ir klaidžios. 
Tačiau koks malonumas jomis vaikščioti, kai saulė jau nebekaitina! 
Kuo toliau nuo centro, tuo daugiau autentiškų scenų. Štai, uždarę 
parduotuves, grupė ūsuotų vyrų sėdėdami šnekučiuojasi ir geria 
arbatą. Paprašyti jie mielai sutinka fotografuotis. Greta žaidžia būrys 
berniukų. Pamatę mane, jie nusikvatoja ir parodo į netoliese kaljaną 
rūkantį vyrą – atseit, fotografuok ir jį. Paskui parodo arabišką užrašą 
ant sienos  – ir tą fotografuok. Ir juokiasi! Įsivaizduoju, kaip kvailai 
jiems atrodo turistai.

Visur pilna parduotuvėlių su kvapniais tik vieniems sirams žinomais 
prieskoniais, kurie „iškvėpina“ visą rajoną. Juodai apsirengusi močiutė 
ką tik iškeptus siriškos duonos lakštus (atrodo tarsi lietiniai) aušina 
ant purvino gatvės grindinio. Higiena jai nė motais! Vėliau ji tą duoną 
sumaitins savo anūkams arba parduos turguje.

Užkaukus minaretams, stebiu tokią sceną: du vyrai šnekučiuojasi, 
o  trečias netoliese stovi tarsi įbestas, pasidėjęs nulenktą galvą ant 
spintelės. Jis meldžiasi. Geram musulmonui sunitui (o tokių Sirijoje 
dauguma) privalu melstis penkiskart per dieną.

Siauromis gatvelėmis nuklystu toli nuo miesto centro. Prieinu 
kažkokias kapines, toliau matyti geležinkelio pylimas. Pora keturiolikos 
penkiolikos metų paauglių man rodo, kad eičiau atgal – toliau kelio 
nėra. Jie prieina arčiau, kažko klausia arabiškai, o paskui pyksta, kad 
nesuprantu. Vienas paduoda man ranką ir sako: Salam Aleikum! 
Atsakau: Aleikum salam!, bet jis mano rankos nepaleidžia! Tenka ją 
atplėšti jėga. Galvoju, pats laikas pasukti atgal. Paaugliai seka man 
iš paskos ir kažką šneka. Man nepatinka jų akys – kažkokios gudriai 
piktdžiugiškos. Pagreitinu žingsnį, paaugliai pasilieka toli už nugaros. 
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Šviežiai kepta duona vėdinama ant automobilio kapoto

Malda
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Galvoju, pasprukau. O jie, pasirodo, įsikabino į  pravažiuojančio 
pikapo kėbulą ir šitaip mane pasiveja. Eina šalia... Iš kažkur atsiranda 
dar du jų draugai. Kuo toliau, tuo jie tampa agresyvesni, lenda artyn, 
ima mane baksnoti rankomis. Ne juokais išsigąstu dėl savo rankinės – 
joje sudėti visi mano pinigai ir kelionės dokumentai (mat nenorėjau jų 
palikti viešbutyje). Laimė, netrukus išeinu į didelę gatvę. O paaugliai 
vis vien mane seka. Užeinu į parduotuvę, surandu angliškai kalbantį 
pardavėją ir paprašau pagalbos. Paaugliai pardavėjo neklauso ir ima 
dar agresyviau mane baksnoti, o  pardavėjas bando juos jėga nuo 
manęs nustumti, tada padeda sustabdyti taksi. Net ir tuomet vienas iš 
paauglių braunasi į automobilį! Tenka jėga jį išstumti. Taksi pajuda ir 
nuveža mane iki viešbučio...

„RINKODAROS KLINIKA“

Prieš skrisdamas į Siriją Belgijoje susitikau su savo draugu Maiklu, 
vienos tarptautinės nevyriausybinės organizacijos aktyvistu, ne kartą 
besilankiusiu Artimuosiuose Rytuose. Savo patarimais jis man labai 
padėjo pasiruošti kelionei. Taip pat davė Damaske gyvenančio savo 
pažįstamo Amaro telefoną. Su juo Maiklas įgyvendino ne vieną bendrą 
projektą, skatinantį taikų religinių ir tautinių grupių sugyvenimą 
Artimuosiuose Rytuose.

Lankydamasis Damaske, paskambinu Amarui. Sutariame susitikti.
Taksi ilgai veža klaidžiomis Sirijos sostinės gatvėmis, kol pasiekiame 

rytinius priemiesčius. Pasisukinėjęs šalutinėmis gatvelėmis, sustoja 
prie keisto pastato su dideliu vidiniu kiemu ir keliolika durų. Ant 
vienų iš jų kabo dar keistesnis užrašas: Marketing Clinic („Rinkodaros 
klinika“). Būtent čia dirba Amaras. Duris pravėręs vaikinas atrodo 
labai netipiškas siras – be ūsų ir be barzdos, o dar ir ilgaplaukis. Nors 
žinojau, kad Amaras nemažai metų praleidęs užsienyje, jaunuolio 
laisvumas mane nustebino  – jis akivaizdžiai neatitiko Damasko 
realybės, kur ties kiekvienu kampu patruliuoja ginkluoti pareigūnai, 
o praeivius iš plakatų nužvelgia grėsmingos prezidento akys. 
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Prisėdame arbatos. „Esu krikštytas, bet nepriklausau jokiai religijai“, – 
sako vyras paklaustas, ar laiko save musulmonu. Ir papasakoja savo 
praeitį.

Amaro motina – šalyje garsi aktorė, vaidinusi ne viename Sirijos 
televizijos seriale. Ji – krikščionė, ištekėjusi už musulmono. Tėvas, kaip 
ir daugelis šalies vyrų, siekė karjeros armijoje. Susidūręs su skirtingomis 
kultūromis, dar nuo vaikystės Amaras pasaulį matė plačiau negu 
daugelis jo bendraamžių. Šeimoje buvo minimos ir krikščioniškos, ir 
musulmoniškos šventės.

Kaip ir daugeliui sirų, Amarui atsirado galimybė pasimokyti 
Maskvoje. Sovietų Sąjunga skatino jai artimų šalių piliečius atvykti 
studijuoti, suteikdavo stipendiją ir bendrabutį. Vaikinui teko 
gyventi viename kambaryje su keturiais libaniečiais, kurių pažiūros 
radikaliai skyrėsi. Vienas buvo sunitas, kitas šiitas, trečias liberalas, 
o ketvirtas – komunistas.

Tokia pažiūrų įvairovė dar labiau paskatino Amarą mąstyti kritiškai. 
Po to, kai Sirijos ambasadoje Maskvoje jam teko balsuoti savo šalies 
prezidento „rinkimuose“, kuriuose dalyvavo vienas kandidatas, jis 
apsisprendė – tokiam režimui nepritars.

Po studijų Maskvoje tėvų padedamas Amaras tęsė astronomijos 
mokslus JAV. Skirtinga kultūra ir tėvynės ilgesys prisidėjo prie to, 
kad vaikinas puolė į depresiją ir buvo išmestas iš koledžo. Susidėjęs su 
radikaliais islamistais, jis pats toks tapo. „Rengiausi skristi į Pakistaną, 
o iš ten kirsti Afganistano sieną ir prisijungti prie mudžahedų. Tačiau 
laiku susipažinau su vienu iš ten grįžusiu kovotoju, kuris mane 
atkalbėjo“, – pasakoja vaikinas. 

Perskaitytas Salmano Rušdžio romanas „Šėtoniškos eilės“ ir Irano 
ajatolos Chomeinio rašytojui už akių paskelbtas mirties nuosprendis 
privertė jaunuolį persvarstyti savo pažiūras. Viešai nesutikęs su tokiu 
nuosprendžiu, Amaras sulaukė pažįstamų musulmonų priekaištų ir net 
grasinimų. Tai paskatino atsiriboti nuo religijos ir susidomėti istorija – 
ėmė ją studijuoti. 
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Pabaigęs mokslus, Amaras grįžo į  Siriją ir įsidarbino visuomenės 
mokslų dėstytoju, taip pat įsitraukė į  tarptautines nevyriausybines 
organizacijas. Mano lankymosi dieną vaikinas rengė studiją apie tautines 
ir religines Sirijos mažumas kartu su vienu JAV universitetu, taip pat 
pasakojo neseniai sukūręs svetainę, skatinančią tautinį bei religinį 
pakantumą Artimųjų Rytų šalyse.

Pagyręs pašnekovą, pasidžiaugiu galimybe legaliai vykdyti tokią 
veiklą Sirijoje.

– O kas sakė, kad legaliai? – gudriai nusišypso pašnekovas. – Juk 
matei užrašą „Rinkodaros klinika“?

Po keleto metų sužinojau, kad Amaras – jau nebe Sirijoje. Sulaukęs 
kelių grasinimų nužudyti dėl kritikos B. Asado režimui, jis su šeima 
buvo priverstas išvykti iš šalies ir gavo prieglobstį JAV.

SLAPTAS VAKARĖLIS

Po penkerių metų antrąkart viešėdamas Sirijoje, vaikštinėju po Alepo 
senamiestį kartu su keturiais draugais iš Lietuvos. Traukte traukiame 
nosin rytietiškus prieskonių kvapus, sklindančius iš gausybės mažų 
parduotuvėlių, ir stebime praeivius. Raudonomis ir baltomis beduinų 
skaromis apsimuturiavę vyrai mus smalsiai nužiūrinėja, o  juodai 
apsigaubusios moterys kukliai nusuka netyčiomis į  mus atkreiptas 
akis. Where are you from? – netyla praeivių klausimai.

Deja, daugelio sirų anglų kalbos žinios tuo ir baigiasi. Mums 
paklausus kelio į  krikščionių kvartalą, iškart subėga dvidešimt vyrų, 
pasiryžusių padėti, bet nė vienas nekalba angliškai. Galiausiai iš pigiais 
turgaus drabužiais apsirengusių vyrų būrio išsiskiria vienas stilingesnis 
vaikinukas. „Mano vardas Jahja“,  – šypteli. Pasirodo, vaikinas 
studijuoja anglų kalbą ir rengiasi būti jos mokytoju.

Naujajam pažįstamam užsimename apie keliautojų svetingumo ir 
nemokamos nakvynės klubą. „Aš esu šio klubo narys! – sako Jahja. – 
Jūs irgi? Negali būti! Kviečiu jus į vakarėlį savo namuose!“
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Taip visai netikėtai buvo suplanuotas mūsų Kūčių vakaras.

Trumpai pailsėję viešbutyje, nusprendžiame nupirkti vyno 
vakarėliui – juk mūsų naujasis draugas neatrodė griežtas musulmonas. 
Juolab kaip tik pakeliui pasitaiko alkoholio parduotuvė (taip, ir 
Sirijoje tokių yra!). Vietinis vynas nebrangus – pustrečio euro. Tik 
vėliau supratome padarę klaidą – jo skonis buvo tiesiog šlykštus...

Vakare važiuojame taksi pas Jahją. Taksi čia itin pigus – kelionė 
mieste neviršys 2–3 eurų (vietos valiuta  – Sirijos svarais), jei 
važiuojama su įjungtu taksometru. Daugelis vairuotojų atsisako jį 
įjungti – tuomet verta palaukti kito. 

Dar viena komplikacija – mieste nėra normalios adresų sistemos, 
todėl svarbu tiksliai žinoti, kur vykstame. Jahja buvo mums užrašęs 
tik rajono pavadinimą. Bandome jam skambinti, tačiau užsieniečių 
skambučiai į jo numerį, pasirodo, yra blokuojami. Ne bėda – užtenka 
gatvėje užkalbinti vieną vyrą ir iškart subėga dvidešimt, siūlydamiesi 
padėti. Vienas leidžia mums pasinaudoti savo telefonu ir tvirtai 
atsisako paimti siūlomą užmokestį, o  kitas palydi iki reikiamos 
vietos. 

Sirijos daugiabučiai ir gyvenimo sąlygos juose  – atskira tema. 
Jokie Maskvos bendrabučiai su tarakonais jiems neprilygs. Tamsios 
šiukšlinos laiptinės, pavojingai pasieniuose ir palubėse išsikeroję 
laidai, o patys butai atrodo tarsi po statybų. Langai aptaškyti dažais 
(nejaugi taip sunku juos nuvalyti?), kiliminė danga šimtus kartų 
aplieta ir nežinia kada siurbta, virtuvė apšnerkšta, tualetas – tupimas 
kaip sovietmečio viešieji ir aprūdijęs. Žinoma, popieriaus jame 
nėra – musulmonų kraštuose jį atstoja vandens žarnelė. Dažniausiai 
toje pačioje patalpoje yra ir dušas, neatskirtas jokia kabina, – taigi 
vanduo pasiskirsto po visą patalpą, kol dalis jo subėga į  grindyse 
esančią angą.

Neabejoju, jog Sirijoje yra ir švaresnių butų. Bet dauguma 
studentų, pas kuriuos mums teko lankytis, gyveno būtent šitaip.
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