
Gyvenimas kitaip:
be nuolatinių namų, bet su amžinais įspūdžiais
Ar kada nors susimąstėte, kas būtų, jeigu dienos iššūkiu taptų ne naujas ambicingas pro-
jektas su įnoringu klientu, o kelionė motociklu nuo pat saulėtekio iki saulėlydžio nepa-
žįstamais Pietų Amerikos keliais? Arba radijo reklamos įgarsinimas indoneziečių kalba? 
Tikriausiai akivaizdu, jog tik atsidavus nutrūktgalviškam gyvenimo nuotykiui gali atsiverti 
visiškai nepažinti pasaulio kampeliai ir potyriai, kuriais su mumis sutiko pasidalinti naujai 
gyvenimą pažinti nusprendę keliautojai.

60 tūkst. kilometrų trasa, arba „Dviem Ratais 
Aplink Pasaulį“

Oho, beprotiškas atstumas, – tikriausiai dau-
guma iš mūsų pagalvotų... Tačiau Astai ir Linui, 
kurie nusprendė leistis į ilgą kelionę aplink pasau-
lį motociklais, tai pagrindinis ir šiuo metu svarbiau-
sias iššūkis, dėl kurio pora nesudvejojo mesti gerus 
darbus ir atidėti rimtus šeiminius dalykus vėles-
niam laikui. Motociklininkai jau įveikė 25 tūkst. kilo-
metrų ir aplankė 16 valstybių, o jų tikslas – 60 tūkst. 
kilometrų ir vizitas į 40 šalių. 

Lemiamu įvykiu galima laikyti Astos ir Lino pažintį, 
kurią prieš kelerius metus vainikavo bendras po-
mėgis – motociklų vairavimas. Tad, naudodamasi 
būtent šia transporto priemone, pora nusprendė 
patyrinėti platųjį pasaulį. „Keliaudami motociklais 
esame arčiau mus supančio pasaulio – niekas neski-
ria mūsų nuo vietų, kuriomis važiuojame: jei šalta, 
mes šąlame, jei kvepia, mes mėgaujamės, jei karš-
ta, mes prakaituojame, jei kelias sunkiai išvažiuoja-
mas, mes kartais nuverčiam motociklą – patiriame 
visko daug daugiau, nei patirtumėm, važiuodami 
automobiliu ar autobusais“, – pasakoja keliaunin-
kai. Savo gyvenimo kelionę galingomis dviratėmis 
transporto priemonėmis Asta ir Linas pradėjo 2016 
metų spalio 15 dieną, kai motociklais nuvažiavo iki 
Vokietijos ir perdavė juos transporto kompanijai, 
kuri sukrovė transportą į jūrinį konteinerį ir išpluk-
dė į Pietų Ameriką, o patys išskrido į Braziliją. Kelias 
savaites keliavo autobusais, kol pirmąją žiemos die-
ną motociklus atgavo ir pradėjo kelionę į pietus link 
Ugnies Žemės. 

    Įspūdžių bagažas

Pietų Amerikoje       
Linas ir Asta aplankė 
Braziliją, Argentiną, 
Čilę, Peru, Boliviją, 
Ekvadorą ir Kolum-
biją. Didžiausius 

įspūdžius paliko 
Patagonijos re-
gionas Čilės ir 
Argentinos pi-
etuose – pora 

pasakoja, jog 
ten retai teko matyti žmo- nes, bet kasdien iš 
labai arti buvo galima pasigėrėti naujomis laukinių 
gyvūnų rūšimis. O kalnai, vandenynai, lagūnos ir ly-
gumos, kur pasisuksi –  vaizdai kaip paveikslėliuose. 

„Sunku patikėti, kad gyvename tokio grožio plane-
toje. Labai įsiminė Bolivijoje esantis Ujūnio druskos 
ežeras –  begalinė baltu druskos sluoksniu padeng-
ta lyguma. Štai, pavyzdžiui, Peru mums buvo neti-
kėta tai, kad vandenyno pakrantėje plyti didžiulė 
dykuma, kurioje beveik niekada nelyja, nors virš jos 
vis plaukia nuo vandenyno kylantys drėgni debesys, 
o oro temperatūra, važiuojant valandą laiko nuo 
pakrantės į žemyną (ir tuo pačiu į ten stūksančius 
kalnus), gali pasikeisti net iki 30 laipsnių! Kolum-
bijoje turbūt daugiau žmonių važinėja motociklais 
nei automobiliais, ir jie visi –  nepaprastai draugiški, 
smalsūs ir besišypsantys. Ten patyrėme daugiau-
siai svetingumo iš vietinių žmonių, nors prieš at-
vykstant atrodė, kad tai pavojinga, labai tamsią is-
toriją turinti šalis. Dabar važiuojame per centrinės 

Amerikos valstybes. Čia labai karšta, nors gamta 
kai kur primena mūsų gimtąją Lietuvą – kartais tai 
žali laukai su juose besiganančiomis karvėmis, kar-
tais – kalvoti pušynai, bet neretai sutinkame ir lau-
kinių, labai egzotiškų gyvūnų“, –  nesibaigiančius 
įspūdžius žeria motociklininkai.

Su palapine paskui vasarą

Žiemą gyventi palapinėje nebūtų labai smagu, to-
dėl pora pasakoja, kad keliauja ten, kur šilta ir galė-
tų miegoti palapinėje, nes ji – pagrindinė jų būstinė 
šioje kelionėje. Neretai kelyje tenka praleisti visą 
dieną – nuo pat aušros iki saulėlydžio. Įprastai iki 
pietų tenka važiuoti motociklu arba lankyti įdomias 
vietas, o paskui paieškoti vietos, kur būtų galima 
papietauti. „Labiausiai mėgstame mažas užeigėles 
kaimuose arba pakelėse, kur pietauja vietiniai. Po 
pietų toliau lankome įdomias vietas arba tiesiog 
važiuojame iki savo tikslo. Vakarai būna labai skir-
tingi. Kartais juos leidžiame vieni atokiose vietose 
įkūrę savo nedidelę stovyklą, kartais, atvykę į kem-
pingą ar motelį, sutinkame kitus keliautojus ir va-
karojame su jais kartu, dalindamiesi įspūdžiais, isto-
rijomis ir patarimais. Prieš užmigdami, dažniausiai 
suplanuojame rytojaus dieną. Konkrečią vietą, kur 
nakvosime kitą naktį, dažniausiai suplanuojame iš 
vakaro, naudodamiesi keliautojams skirta progra-
mėle, kur kiekvienas gali pažymėti patikusį kempin-
gą, viešbutį ar tiesiog gerą vietą nakvynei prie upės, 
ežero ar vandenyno.“ Visgi ne visos dienos būna 
intensyvios. Tomis dienomis, kai niekur nevažiuo-
ja, pora leidžia laiką skaitydami knygas, naršydami 
internete (jei yra ryšys), taip pat atlieka smulkius 
motociklų remonto darbus, skalbia, bendrauja tar-
pusavyje ar su kitais keliautojais, eina pasivaikščioti 
arba rašo kelionės dienoraštį, kurį publikuoja savo 
interneto svetainėje ir feisbuko paskyroje. Akivaiz-
du – nuobodu nebūna niekada.

Asmeninio archyvo nuotraukos

Iškeliauti kur šilta arba leistis į gyvenimo nuoty-
kį – be jokio plano 

Aktyvi, visuomeniška, veikli ir įdomų darbą banke 
dirbusi 34-erių metų Viktorija nusprendė, jog toks 
gyvenimas nebetenkina ir privalu kitur paskirstyti 
visą vidinę energiją, tad, kaip ji pati sako, pasiryžo 
save stumtelėti į šaltą vandenį nelaukdama, kol 
aplinkybės privers priimti naujus sprendimus. Šių 
minčių vedama Viktorija nusprendė leistis į tolimą 
kelionę, kuri truko 8 mėnesius. Nors pirmos mintys 
buvo nedrąsios ir sprendimas patogų gyvenimą 
iškeisti į nežinomybę šiek tiek kėlė nerimą, tačiau 
troškimas patirti naujų iššūkių triumfavo. Po kurį 
laiką trukusių ieškojimų Viktorija priėmė sprendi-
mą: keliauti į Pietryčių Aziją – ten, kur būtų šilta ir 
malonu. Moteris susikrovė kuprinę, nusipirko bi-
lietą ir iškeliavo į Indoneziją. „Pirmiausia pasakiau 
sesei ir mamai, joms, žinoma, buvo šokas. Draugai 
irgi nustebo, bet nemažai kas paminėjo, kad jiems 
tai nebuvo labai jau netikėta. Kai kurie sakė, kad 
jau kažko tikėjosi. Netikėčiausias sprendimas buvo 
mesti darbą ir važiuoti į niekur, t. y. ne dirbti, ne 
kažką veikti, o tiesiog – be plano“, – atvirai pasako-
ja moteris.

Iki šiol Viktorija apkeliavo 32 šalis, tačiau planuose 
– 100. Moters kelionė truko 8 mėnesius, per kuriuos 
daugiausia keliavo po Indoneziją. Viktorija pasa-
koja, kad keliaudama pamatė tokių kampelių, apie 
kurių egzistavimą nežino net patys indoneziečiai. 
Tai – pati didžiausia ir įsimintiniausia patirtis. „Kai 
pradėjau keliauti, įdomu buvo atrasti naujas vietas, 
pamatyti apylinkes, susipažinti su kitais keliauto-
jais. Po truputį tą ir pradėjau daryti. Iš pradžių dau-
giau keliavau viena, ne visada buvo jauku, norėjosi 
su kuo nors pakalbėti, pasidalinti mintimis, ilgainiui 
įvairiose vietose susipažindavau vis su kitais keliau-
tojais. Iš pradžių kartu papietaudavome, pavakaro-
davome, o vėliau ir susiorganizuodavome bendras 
išvykas“, – apie naujas pažintis pasakoja Viktorija.
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