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NAUJI HORIZONTAI

T R I S E .  A N T  R A T !
Tekstas: .DUROLQD�$OHNVDQGUDYLþLǌWơ

Nuotraukos: asmeninis archyvas

Jie tikrai nestovi vietoje. Ir ne tik fizi!kai. Juk did"iausi poky#iai – m$s% galvose. Per metus su nedide-
liu priekabiniu nameliu jie pasiry"o aplankyti keturiasde!imt a!tuonias Amerikos valstijas. Iki !iandien 
nuva"iuoti trisde!imt du t$kstan#iai kilometr% jiems atskleid&, kad svarbiausias kelion&s tikslas – b$ti 
ar#iau vienam kito. Apie keli', nuotykius, stereotipus, (siklausym' ( save ir vienas kit' !i keliautoj% tri-
jul& – verslo vadybinink& Marija, jos vyras programuotojas, matematikas Lukas ir beveik vieneri% j% s$-

nus V!jas Steibliai – gali pasakoti (stabiausi% istorij%. Mums tereikia j% klausytis.
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– JAV gyvenate jau !e!erius metus. Kokie 
v"jai jus ten nup#t"?

– Kadangi Lukas dirba programuotoju, San 
Franciskas jam buvo (domi vieta i!bandyti savo 
karjeros galimybes. Mudu susipa"inome vos ke-
li m&nesiai prie! jam i!vykstant ir ry"om&s ( !( 
nuotyk( leistis kartu. 

– Marija, Lukai, papasakokite: tai kada, 
nuo ko ir kaip prasid"jo j#s$ did%ioji kelion"?! 
Juk per metus nusprend"te apkeliauti net 48 
valstijas! 

– Kol lauk&m&s V&jo, ilgai ie!kojome nauj% 
nam% San Francisko apylink&se. Tai namas ne 
toks, tai pirk&j% per daug, tai vieta ne ta. Paie!-
kose mus vis persekiojo ka"kokia didel& riebi 
nes&km&. )iandien sakome – likimas. Galiausiai, 
gimus V&jui, nusprend&me radikaliai prapl&sti 
savo paie!kas ir leidom&s ( keli'. 2019*met% rug-
pj$t( kirtome Kalifornijos ir Oregono sien' ir 
prasid&jo m$s% kelion&.

– Ar kada band"te sau atsakyti, kod"l i!-
keliavote? 

– Per metus nusprend&me aplankyti ketu-
riasde!imt a!tuonias valstijas. Dar planavome 
rasti viet', kur (sikurti namus, nor&jome kelyje 
sukurti ka"k' ypatingo, u" k' t&vai patap!not% 
per pet(, tur&jome dar daug kit% plan%... Ta#iau 
laikui b&gant visi !ie tikslai pasimet& ka"kur tarp 
Oregono ir Kanzaso. )iandien m&gaujam&s ypa-
tingu laiku trise, niekur neskubame – tai ir yra 
vienintelis dabartinis tikslas. B$ti l&#iau ir ar#iau 
vienam kito. 

– Ar keliaudami laikot"s kokio nors plano, 
o gal prie!ingai – pasileid%iate & keli' vedami 
nuojautos? 

– Kai i!va"iuoji trump% atostog%, kasdie-
nyb& susiplaka ( vien' atostog% burbul', prip$s-
t' did"iausi% nuotyki% ir i!gyvenim%. O mums, 
kadangi galutin&s gr("imo datos neturime, ke-
lion& i! atostog% tapo gyvenimo b$du. Kaip ir 
bet koks gyvenimo b$das, m$si!kis taip pat tu-
ri savo kasdien+ rutin'. Ji*reikalinga ir sveikam 
ma"ylio augimui, ir m$s% pa#i% emociniam sta-
bilumui. B$na dien% kelyje ir dien% dirbant na-
melyje, ta#iau da"niausiai tiesiog tyrin&jame 
aplink'. Planuojame vos kelias dienas ( priek(, 
nes ne"inome, k' rasime nuva"iav+ ( nauj' vie-
t' ir kiek laiko nor&sime ten praleisti. Planuotis 
daugiau nei savaitei sunku. 

Na, o ir namelyje viskas lygiai taip pat kaip 
ir namuose, tik erdv& labai ma"a, tod&l i!moks-
ti vienas kit' dailiai apeiti, da"niau apkabinti. 

Da"nai "mon&s galvoja, kad gyvename kaip lau-
kiniai, ir netgi pasi$lo pasinaudoti j% du!u. Grei-
#iausiai nes niekada n&ra #ia apsilank+. 

)iandien mes "inome tik tiek, kad norime 
aplankyti visas valstijas, o pa#ios kelion&s tra-
jektorija d&liojasi, kaip v&jas papu#ia. 

– Atleiskite u% tiesmukum', bet kaip gy-
venime susid"lioti visus planus ir finansus, kad 
metus laiko gal"tum nepertraukiamai keliauti? 

– Kai ry"om&s !iai kelionei, buvome pasi-
ruo!+ visk' mesti – darbus, namus... Po !e!eri% 
met% darbo Silicio sl&nyje milijonieriais neta-
pome, bet sukaup&me pakankamai santaup% 
pradiniam namo (na!ui arba kukliam gyvenimui 
kelyje. Bet viskas susiklost& geriau, nei tik&jom&s. 
Mano darboviet& suteik& galimyb+ t+sti darb' 
nuotoliniu b$du, o Lukas patik&jo, kad darbas 
gali vykti ir kitaip. )io tik&jimo vedamas paliko 
tuometin( darb', pus+ met% kelyje ie!kojo nau-
j% galimybi% ir galiausiai susirado nauj' darb', 
kur( gali dirbti nuotoliniu b$du, jam pa#iam 
tinkamu metu. Taigi darbo dienomis keliaujame, 
o savaitgaliais dirbame. I!*santaup% nusipirkome 
automobil( ir priekabin( namel(, o toliau gyve-
name i! to, k' u"dirbame. 

– Kokioje valstijoje esate !iandien ir ko-
kias jau aplank"te? 

– )iandien kalbam&s i! Arizonos valstijos, 
Flagstafo miestelio. I!vyk+ i! gerai pa"(stamos 
Kalifornijos, jau aplank&me Oregon', Va!ing-
ton', Vajoming', Kolorad', Kanzas', Oklahom', 
Teksas', Arizon', Nauj'j' Meksik', Nevad' ir 
Jut'. 

– Koki' JAV per !i' kelion( pa%inote?
– JAV yra meistri!kai atskleista holivudini% 

film%. Atrodo, visk' #ia "inai, viskas kaip „tame 
filme“. Be to, juk ir gyvename #ia jau gana seniai. 
Vis d&lto aik#ioti ir d$sauti vis dar priver#ia gam-
ta – jos #ia daug ir ji tikrai u"gniau"ia kvap'. Nors 
kult$ri!kai po tiek met% gyvenimo #ia niekas 
nebestebina, valstijos vis dar griauna savo stere-
otipus. Kai tik&jom&s atvykti ( kaktusais ap"&lu-
si' Arizon', mus pasveikino giliausia "iema ir 
sniegas. Teksase tik&jom&s i!vysti per dykum' 
besiridenan#ius sausus augalus, o (va"iavome ( 
tropikus – "ali', labai dr&gn' ir augaling' vietov+. 

– Neabejoju, kad kelion"je patyr"te ne vie-
n' keist', &dom$ nutikim'?..

– Did"iausi nuotykiai vyksta m$s% pa#i% 
viduje – aplanko (vairiausios mintys, kei#iasi 
po"i$ris. Jau#iame, kad nestovime vietoje ne tik 
fizi!kai. 
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Visada (domu sutikti laukini% gyv$n% – jie 
priver#ia pasijausti pa"eid"iamiems. Me!kos, ka-
binan#ios la!i!' i! up&s, prie koj% !nyp!#ian#ios 
gyvat&s, apledijusios m$s% namelio ant rat% sienos 
stingdan#iame !altyje, padrikai sutikt% "moni% 
istorijos, parduotuv&je eilute viena u" kitos tipe-
nan#ios mormon&s... Buvo daug, bus dar daugiau!

JAV be proto patogu gyventi ant rat%: su 
peiliais niekas nepuola, nakvoti visada yra kur, 
degalai viduryje niekur pasibaig+ dar nebuvo. 
Kei#iasi kra!tovaizd"iai, bet visuose miesteliuo-
se rasi t% pa#i% greitojo maisto u"eig%, parduo-
tuvi% ir kavos. Tod&l kelion& per valstijas – labai 
subtili. Radikali% poky#i%, kaip keliaujant per 
skirtingas !alis, tik&tis nereik&t%. 

– Ar b#na baisi$ akimirk$? 
– Prie! a!tuonis m&nesius, kelion&s prad"io-

je, bijodavome neapgyvendint% viet%, kuriose 
n&ra telefono ry!io, ma"% miesteli% vidury nie-

kur be policijos ar ligonin&s. Nenuostabu , juk 
vis' gyvenim' gyvenome dideliuose miestuose 
arba !alia j%. 

Vienas i! keli%, kuriuo neseniai leidom&s 
Nevadoje, vadinamas vieni!iausiu keliu Ameri-
koje. Jame vos keli miesteliai, i!sim&t+ per 
515*kilometr% kelio atkarp'. Tokiomis s'lygomis 
baim&s sugr("ta, bet (veikus !( atstum' ir v&l 
i!sisklaido. Jau nustojome jaudintis, kokie vie-
ni!i kelyje esame. B$ti apvogtiems, numirti i! 
bado ar tro!kulio, likti be degal% yra prakti!kai 
ne(manoma. O*visa kita... Na, tiesiog supranti, 
kad daugiau n&ra ko bijoti!

– )tariu, !i kelion" pad"jo sustiprinti ir 
judviej$ tarpusavio santykius?

– )ioje kelion&je nor&jome neskub&ti, nu-
stoti visur b&gti. Nor&josi pagauti t' akimirk', 
kai m$s% !eima tapo trij% asmen% istorija. L&tai 
kuriame, kokie esame trise, piname santykius 
vienas su kitu. Tai m$s% b$das b$ti ar#iau vie-
nam kito. Kiekviena to diena atne!a sav% klau-
sim% ir atsakym%. 

Kelion&s prad"ia buvo labai intensyvi. Daug 
pykom&s, br&"&me ribas, ie!kojome visiems tin-
kamos dien% rutinos ir papras#iausiai dalijom&s 
buities ir V&jo prie"i$ros pareigas. Kaltinome 
vienas kit' d&l pasimetusi% daikt%, laiko tr$ku-
mo. Bet b&gant laikui daiktai atrado savo vietas, 
kasdienyb& (gavo formas, o mes atradome ra-
myb+. Tai procesas, jis dar nesibaig&. Manau, ir 
nesibaigs. Kei#iasi tik aplinkyb&s. Kol galime 
!iame procese i!laikyti vienas kitam pagarb', 
neabejojame, kad ie!kosime ir rasime labai daug. 

– J#s$ tinklara!tyje skai*iau, kad nema%ai 
svarstote, k' rei!kia s"km": juk tai toli gra%u 
n"ra vien s"kmingas verslas ar kitoks sav(s 
&prasminimas tik darbo srityje. K' !ios kelio-
n"s metu supratote apie gyvenimo s"km(? 

– Negalime kalb&ti abstrak#iai, nes s&km&s 
recepto neturime, be to, tai labai individuali s'-
voka. Vis ie!kome. Va"iavome ( San Francisk', 
ie!kojome ten s&km&s pasaulin&se kompanijose 
ir teatruose. Viskas kaip ir susid&liojo, bet vidu-
je s&km&s atrad+ nesijaut&me. )iandien jos ie!-
kome kelyje, paprastesn&je buityje ir ar#iau vie-
nas kito. Jau#iame s&km+, kad pasiry"ome, su-
siplanavome ir i!keliavome. Neabejojame, kad 
kelion& baigsis ir mes v&l ie!kosime... 

– Kiek t#kstan*i$ kilometr$ jau nuva%ia-
vote? 

– )iandien automobilio skaitliukas rodo 
32*000.
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