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Asta Dovydėnaitė ir Linas Mockevičius 
Motociklininkai, keliautojai, tinklaraščio „Dviem ratais aplink pasaulį“ įkūrėjai

Nuotraukos: asmeninio archyvo

– Asta, Linai, kokioje šalyje dabar 
esate? 

Asta: Dabar mudu Irane. Iranas yra 
visiškai kitoks nei bet kuri kita iki šiol 
aplankyta šalis! Šios valstybės valdymas 
ir gyvenimas paremti musulmoniško-
mis tradicijomis ir, dėl jiems pritaikytų 
sankcijų, šalis labai atskirta nuo aplin-
kinio pasaulio. Dėl to Iranas toks įdo-
mus ir savitas. Būdami čia mes ir patys 
pasineriame į vietinį gyvenimą: nepri-
klausomai nuo religijos, visos moterys 
čia turi nešioti hidžabą, taigi ir man 
tenka prisidengti galvą šalikėliu. Vy-
rams čia viešose vietose negalima dė-
vėti šortų – privalomos ilgos kelnės.

Linas: Gerai, kad dabar jau vėsta 
orai, – vasarą, kai lauke 40 laipsnių 
karščio, su ilgais džinsais būtų ne-
linksma. ( Juokiasi).

Asta: Visgi ne visų čia veikiančių 
įstatymų privalome laikytis: moterims 
Irane neleidžiama vairuoti motociklų, 
o ir patys motociklai šioje šalyje gali 
būti tik labai nedideli – iki 250 cm³ 
apimties ir vos vieno cilindro vari-
kliais. O mūsų motociklų varikliai – 
dviejų cilindrų ir daugiau nei tris kar-
tus didesnės apimties. Be to, aš dar ir 
moteris už vairo. Visgi mums buvo 

leista įvažiuoti į šalį, tad panašu, kad 
turistams šie apribojimai negalioja. 
Iraniečiai be galo svetingi ir smalsūs 
žmonės – tiek dėmesio, kiek čia, ne-
same patyrę niekur kitur. Vos tik su-
stojus žmonės klausia, iš kur atvyko-
me, prašo kartu nusifotografuoti, vai-
šina vaisiais, stengiasi surasti atsaky-
mus į kiekvieną mūsų klausimą, kvie-
čia į svečius, kartu pavakarieniauti, 
pasilikti nakvynės. Nuo tada, kai prieš 
kelias savaites atvykome į Iraną, vos 
porą naktų nakvojome viešbučiuose 
– beveik visuose miestuose, kuriuos 
lankėme, buvome pakviesti apsistoti 
šeimose. Kvietimus gavome per soci-
alinius tinklus. Pagrindinis jų – „Ins-
tagram“, nes „Facebook“, „YouTube“ 
ir „Twitter“ blokuojami valdžios. 

Namuose iraniečiai tradiciškai turi 
nedaug baldų – mums dažniausiai klo-
ja patalus ant grindų, o kartais net už-
leidžia savo lovą, o ant grindų miego-
ti eina patys. Valgo jie taip pat sėdė-
dami ant grindų. Čia būdami supra-
tome, kokie esame nelankstūs – išsė-
dėti sukryžiavus kojas prie vakarienės 
„stalo“ reikia nemažai valios pastangų. 
(Šypsosi). Šis pasaulio kraštas be galo 
įdomus ir vertas aplankyti.
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– Papasakokite, kaip kilo mintis 
išsileisti į kelionę aplink pasaulį, ir 
dar… motociklais? 

Linas: Kelerius metus iš eilės, pava-
sarį, keliaudavome motociklais kartu 
su draugų grupe. Apvažiavome Balka-
nų šalis, Maroką, Gruziją, Azerbaidža-
ną. Pernai sugrįžę iš kelionės pasvars-
tėme, kad būtų smagu išvažiuoti kur 
nors toliau, be griežto grafiko. Pažiū-
rėjome į žemėlapį... Jei planuojame ke-
liauti kažkur toli ir ilgam – teks mesti 
darbus, rimtai pasiruošti. Tad jeigu jau 
keliauti, tai aplink visą pasaulį! Įverti-
nome savo galimybes, pardavėme, ką 
galėjome parduoti, pakvietėme kelias 
įmones būti mūsų rėmėjais ir, kol dar 
Europoje nepradėjo snigti, 2016 metų 
spalio 15 dieną išvažiavome. 

Asta: Vienas iš pirmųjų pasiruošimo 
darbų buvo susiplanuoti maršrutą, ku-
ris mums leistų vytis vasarą. Juk mo-
tociklas nėra maloniausia ir saugiausia 
transporto priemonė keliauti žiemą. 
Bandėme suprasti, kiek laiko ir pinigų 
mums prireiks. Pasiskiepijome nuo už-
krečiamų ligų, pasigaminome naujus, 
daug vietos antspaudams turinčius pa-
sus, susirinkome visus kelionei būtinus 
daiktus ir išvažiavome. Šiais laikais, kai 
internete gali rasti informacijos apie 
bet kurį Žemės kampelį, o visame pa-
saulyje pilna keliaujančių žmonių, mie-
lai besidalijančių savo patirtimi ir at-
sakančių į klausimus, pasiruošti kelio-
nei nesudėtinga. Svarbiausia – atrasti 
pakankamai ryžto susipakuoti daiktus 
ir išvažiuoti. (Šypsosi).  

– Galiu įsivaizduoti, kad keliau-
jant tenka apsistoti pačiose keisčiau-
siose vietose...

Asta: Važiuodami per Pietų ir Šiau-
rės Ameriką vidutiniškai kas trečią 
naktį stovyklaudavome. Su savimi ve-
žamės erdvią „dviejų kambarių“ pala-
pinę. Ją esame statę Panamoje prie 
upės, kurioje gyveno krokodilai. Mek-
sikos džiunglėse virš miegančių mūsų 
medžių viršūnėmis atbėgo ir klykau-
ti pradėjo beždžionės staugūnės. Tai 
– garsiausią balsą turintys žinduoliai. 
Iš jų riksmo atrodo, kad tai didžiulės 
pabaisos, vienu kąsniu galinčios pra-
ryti žmogų.

Tolimojoje Rusijoje, į rytus nuo 
Baikalo ežero, vietiniai motociklinin-
kai turi tradiciją rūpintis vieni kitais 
– ten gamtos platybė tokia bekraštė, 
o žmonių gyvena tiek nedaug, kad su-
gedus motociklui, gali taip ir likti vie-
tinėje pelkėje savaitę, kol tave kas nors 
suras. Beveik kiekviename didesniame 
miestelyje įsikūrę baikerių klubai tu-
ri specialiai įrengtus garažus, kuriuo-
se galima paremontuoti motociklą, 
sušilti, pernakvoti. Šie klubai mus per-
davinėjo vieni kitiems, tokiu būdu už-
tikrindami, kad nepradingtume išti-
kus nelaimei. Kai kur Rusijoje atstu-
mai tarp miestelių gali siekti ir 1000 
kilometrų, tad žinoti, kad pasiekus 
tikslą tavęs laukia, – malonus jausmas. 
Laimei, gedimų ir nemalonių atsiti-
kimų pavyko išvengti, o šie rusiški 
baikerių „klubhauzai“ mums buvo la-
bai įdomi patirtis – jie visuomet įdo-
miai dekoruoti, išradingai įrengti ir 
turi labai savitą, tik Rusijai būdingą 
atmosferą.

Ieškodami vietos, kur apsistoti pi-
giau, kartais išsinuomodavome ir to-
kius kambarėlius, kuriuose nesinorė-
davo prie nieko prisiliesti. (Juokiasi).

– Įtariu, ekstremalių situacijų ke-
lionėje buvo ne viena. Papasakokite 
apie tokias akimirkas.

Linas: Labiausiai atmintyje įstrigo 
motociklų krovimas į jachtą Kolum-
bijoje. Kadangi kelio per Darjeno sri-
tį tarp Kolumbijos ir Panamos nėra, 
dauguma motociklininkų šią kelionės 
dalį įveikia laivu. Tačiau ten atvykus 
pagrindinis motociklus keliantis laivas 
buvo išplaukęs kažkur link Kubos 
krantų, tad teko ieškoti kito varianto. 
Sutikome italą kapitoną, kuris mus 
priėmė į savo dvistiebę jachtą. Proble-
ma ta, kad jachta plūduriavo toli nuo 
krantinės, joje nebuvo jokio sunkiems 
kroviniams įkelti skirto mechanizmo, 
tad mums teko samdyti kelis stiprius 
vyrus, kurie rankomis motociklus įkė-
lė į mažą valtelę, ja nuplukdė iki jach-
tos ir iš ten rankomis iškėlė ant denio. 
Sėdėti ant savo motociklo linguojan-
čioje valtyje, matyti jį iškeltą į orą virš 
vandens kažkur toli nuo kranto – ne 
pats maloniausias jausmas... 

Asta: Mane sukrėtė prieš kelias sa-
vaites Irane įvykęs žemės drebėjimas, 
kurį patyrėme ir mes. Jo metu žuvo 
daugiau nei 400 žmonių, virš 1000 
buvo sužaloti. Tą vakarą buvome ap-
sistoję iraniečių šeimoje Senendedžo 
miestelyje, vos už šimto kilometrų 
nuo epicentro. Kai viskas pradėjo dre-
bėti, mes vakarieniavome. Iš pradžių 
nei mudu su Linu, nei vietinė šeima 
nesupratome, kas vyksta, – tokio sti-
praus žemės drebėjimo jie čia nebuvo 
patyrę. Netrukus visi kartu bėgome į 
lauką. Laimei, tame miestelyje pasta-
tai nesugriuvo, visi likome sveiki. Tai 
jau antras šioje kelionėje mūsų patir-
tas žemės drebėjimas.
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– Ar keliaujant kada nors būna 
baisu? Ar aplanko akimirkos, kai 
norisi viską mesti?

Linas: Būna situacijų, kai aplanko 
jausmas, jog vieta, kurioje sustojome, 
yra kažkokia įtartina, pavojinga. Tada 
stengiamės iš ten kuo greičiau dingti. 
Saugumas šioje kelionėje – svarbiau-
sias dalykas. 

Asta: Aš dažniau būčiau linkusi su-
rizikuoti, leistis į kokią nors avantiūrą, 
bet Linas šiuo klausimu labai griežtas 
– jeigu situacija atrodo nepatikima, 
mes iš jos kuo greičiau pasišaliname. 
Visgi šis jausmas aplanko gana retai. 
Baisu buvo, kai kartą prie mūsų mažu 
motociklu prilėkė du jauni brazilai, 
nutaikė į mus šautuvą ir pareikalavo 
atiduoti fotoaparatą. Dar ilgai po to 
įvykio Pietų Amerikoje nusigąsdavau, 
jei į mano pusę važiuodavo įtartinas 
jaunuolis nedideliu motociklu. 

Vis dėlto situacijų, kurios privers-
tų viską mesti, nebuvo. Tačiau pasi-
taiko dienų, kai nenoriu niekur va-
žiuoti, nieko daryti, su niekuo ben-
drauti ir reikia šiek tiek pailsėti nuo 
pasaulio. (Šypsosi).

– O kada savyje pastebėjote ne-
numaldomą nuotykių troškimą, už-
koduotą iššūkių ir adrenalino geną? 

Asta: Su Linu susipažinome dėl 
motociklų – bendras pomėgis ieško-
ti nuotykių mus ir suvedė. Netrukus 
supratome, kad pati maloniausia vei-
kla tiek vienam, tiek kitam yra kelio-
nės motociklais. Nesame adrenalino 
medžiotojai: nevažiuojame labai eks-
tremaliai, visada pasveriame galimus 
pavojus, susiplanuojame savo veiks-
mus. Tačiau keliaudami motociklais 

esame pažeidžiami – neturime, kur 
užsidaryti nuo aplinkos, bet koks įvy-
kis eisme gali baigtis ypač liūdnai, tie-
siogiai patiriame visas gamtos kata-
klizmas: karštį, šaltį, liūtis, sniegą. 
Kartais nejuokingai šąlame, kartais 
– verdame nuo karščio. Tačiau keliau-
dami tokiu būdu esame labai arti mus 
supančio pasaulio, patys jame daly-
vaujame, o tai yra nepakartojamas 
jausmas, atperkantis visus nepatogu-
mus. Smagiausia, kad abu vienodai 
mėgaujamės šiuo nuotykiu, rutinos 
nebuvimu ir nenuspėjamu rytojumi!

– Ar ši kelionė turi kažkokį kon-
kretų tikslą?

Asta: Ši kelionė yra mūsų svajonių 
išsipildymas. Ji skirta mums patiems. 
Aš mėgaujuosi pojūčiais, kuriuos at-
randu skirtingose pasaulio vietose. 
Man nereikia turistinių atrakcijų, ku-
rias neva būtina aplankyti – man la-
biausiai patinka tiesiog būti kažkur 
man neįprastoje erdvėje, turinčioje 
savitą atmosferą, žmones ar gyvūnus, 
jausmą... Tai gali būti mažas niekam 
nežinomas kaimelis Peru gilumoje, 
spalvotas saulėtas miestas kalnuose 
Meksikoje ar tiesiog bekraštė Ka-
zachstano stepė, kur tolumoje ganosi 
arklių ar kupranugarių banda. 

Linui labiausiai patinka specifinės, 
šiek tiek su mokslu susijusios vietos: 
poliarinis ratas, kur vasarą niekada ne-
nusileidžia saulė, didžiulės užtvankos, 
giliausias pasaulyje ežeras, išdžiūvusi 
jūra ar milžiniškas ledynas. Šios ke-
lionės metu abu kaupiame geriausius 
prisiminimus, netikėtus atradimus ir 
didžiulį kiekį teigiamų emocijų, kurios 
liks su mumis visą gyvenimą. 
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– Kiek šalių jau esate aplankę ir 
kiek jų dar laukia?

Linas: Jau aplankėme dvidešimt 
keturias šalis keturiuose žemynuose. 
Kiek dar laukia, kol kas pasakyti su-
dėtinga – netrukus persikelsime į Af-
riką, rytine pakrante judėsime į pietus 
nuo Kenijos iki Pietų Afrikos Res-
publikos. O ten spręsime, ar užtenka 
energijos, pinigų, laiko ir entuziazmo 
parvažiuoti į Europą savais ratais per 
Vakarų Afrikos šalis. 

Pirminis planas buvo aplankyti 40 
šalių ir, manau, tiek tikrai aplankysi-
me. Tiesa, planavome sutilpti į 60 
tūkstančius kilometrų, tačiau jau da-
bar esame nuvažiavę beveik 68 tūks-
tančius.

– Kokių minčių ir klausimų su-
kėlė ši kelionė? 

Asta: Prisiminus mudu kelionės 
pradžioje, norisi šypsotis. Pirmosios 
kelionės savaitės prabėgo Brazilijoje 
– buvome šiek tiek išsigandę, pasi-
metę, naivoki. Dabar abu gerai žino-
me, ką čia veikiame, ko norime, kaip 
tai gausime. Kelionės metu įveikti iš-
šūkiai kiekvienam iš mūsų suteikė 
daug pasitikėjimo savimi. Svarbiau-
sia, įrodėme sau, kad galime kartu 
leisti kiekvieną dieną, spręsti iškilu-
sias problemas, mėgautis patiriamais 

nuotykiais ir džiaugtis vienas kito 
draugija.

Supratome, kaip iškreiptai žmonės 
suvokia pasaulį, kai apie jį sužino tik 
iš žiniasklaidos. Patys šiek tiek neri-
mavome prieš vykdami į Meksiką – 
juk tai tokia pavojinga šalis. O iš tie-
sų žmonės ten yra vieni svetingiausių 
ir šilčiausių. Nė akimirką Meksikoje 
nepasijutome nesaugiai – visi aplin-
kiniai buvo pasiruošę mums padėti. 
O vos tik kirtus Jungtinių Valstijų sie-
ną, vėl susidūrėme su stereotipais ir 
baimėmis, kuriuos prieš tai savo gal-
voje turėjome ir patys. 

Pamatę tokią nemažą dalį mūsų 
planetos, supratome, kaip smarkiai 
vienos šalys daro įtaką kitoms, kaip 
stipriai istoriniai įvykiai pakeičia 
žmonių gyvenimus, kokią didžiulę 
galią turi gamta, kaip viskas pasauly-
je yra susiję. Įvertinome, koks puikus 
pasaulio kampelis yra mūsų Lietuva: 
nors ir nedidelė, plokščia ir, rodos, 
niekuo neypatinga. Bet juk čia nebū-
na žemės drebėjimų, turime pakan-
kamai vandens ir žalią gamtą, turime 
savo kalbą, mūsų miškuose nėra žmo-
gui pavojingų gyvūnų, nuodingų 
vabzdžių, esame išsilavinę, laisvi elg-
tis, kaip norime, o mus mielai įsilei-
džia dauguma pasaulio šalių – galime 
laisvai keliauti! 
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