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KAIP SEKĖSI ENTOMOLOGAMS, 
NORĖJUSIEMS ATRASTI NAUJŲ RŪŠIŲ 

PIETŲ AMERIKOJE TIES PUSIAUJU
Saimono lėktuvas labai vėluoja. Darosi 
truputį neramu. Dabar čia vidurnaktis, 
Lietuvos laiku 7 val. ryto. Mes tiesiog al-
pėjame, net negalime niekur kiek ilgiau 
prisėsti, nes vos tik atsisėdame, taip Šių 
metų kovo 4 d. Vilniaus oro uoste nusi-
leido lėktuvas su keliais išvargusiais lie-
tuvaičiais entomologais, grįžtančiais iš 
tolimos mokslinės ekspedicijos po Pietų 
Ameriką. Tai bent kelionė! Nors kai kam 
tai jau penktoji išvyka į Amerikos atogrą-
žas, tačiau, kaip visada. ekspedicija buvo 
įdomi, rezultatyvi ir ne be nuotykių.

ĮVADAS, ARBA KAIP MALONI 
KELIONĖ GALI VIRSTI PRAGARU

Nebesinori skristi 
„Iberia“ oro linijų lėktuvais

Kelionė iš Europos į Pietų Ameriką ir 
atgal – jaudinantis 14 valandų trukmės 
transatlantinis skrydis „Iberijos“ oro lini-
jų lėktuvu. Tačiau, kaip mūsų bendražy-
gis Arūnas ir tikėjosi, „Iberijos“ lėktuvas 

(oficialiuose kelionės dokumentuose va-
dinamas „aerobusu“) – visai ne komforta-
bilus padangių gigantas, o kažkokia sena 
kiužena (tik tiek, kad didelė). 
Prieš pakylant iš Madrido, šią kiuženą 
apžiūrėti ir jos techninę būklę įvertinti 
atsiunčia du darbuotojus: jauną bernelį 
ir ilgais lakuotais nagais, baline šukuose-
na pasipuošusią „manekenę“ (patikėkit, 
visa tai mums gerai matyti pro oro uosto 
langus!). Tikrintojai atidaro liukus šalia 
variklių, pasižiūri į vidų ir kažko sune-
rimsta, pradeda gūžčioti pečiais ir aikčio-
ti. Bet aikčiojimu tikrinimas ir pasibaigia. 
Matyti, kad ilganagei gražuolei visiškai 
ne varikliai rūpi. Apie 20 min. šie tikrin-
tojai praleidžia vien tik besiaiškindami 
asmeninius santykius, o lėktuvu daugiau 
nebesidomi. Paskui susimyluoja ir pa-
tenkinti nueina. Tiesa, bernelis dar grįžta 
uždaryti tų liukų, apie kuriuos buvo visai 
ir pamiršęs. Tik po tokios „nuodugnios“ 
patikros mus sulaipina į lėktuvą. 
Kai kas tokį lėktuvą vadina oro laineriu; 
aš vadinčiau bačka silkėms. Lėktuvas 
sausakimšas, sėdynės mažos ir arti viena 
kitos, oro kondicionavimas prastas. Su-
sėsti mums visiems trims kartu – jokių 
šansų, džiaugiamės, kad kažkur įsisprau-
dėm. Virginijus kaimynę „gauna“, nors ir 
gražią, bet labai įmitusią (per 1,5 sėdynės) 
ir labai ėdrią. Vos tik atneša pirmuosius 
valgius, jo kaimynė šlum šlum šlum ir 
viską sušveičia per minutę (na, kaip kokia 
galinga valgymo mašina). Ir vis dar dairo-
si į Virginijų (o gal tiksliau į jo valgius...). 

Legendinis „Iberia“ laineris, mus šiaip ne 
taip nugabenęs iš Madrido į Kitą

Amazonės miškuose auga medžiai, kurių platūs, 
galingi kamienai primena namo sieną

Tipiškas Amazonės džiunglių drugys, priklausantis 
Uranidia genčiai, Uranniidae šeimai



14           žurnalas apie gamtą   2006 • 6

Aptarnaujančios stiuardesės ir stiuardai 
susiraukusiais, nepatenkintais veidais – 
nei šypsenos, nei jokio mandagumo ar pa-
slaugumo. Vienas, kokių 65 metų stiuar-
das, susirišęs ilgus garbanotus plaukus į 
žilą uodegą, pasirodo, turi ypatingą už-
duotį – nešioti po lėktuvą ir siūlyti žmo-
nėms duonos bei bandelių. Tačiau duoną 
jis pradeda nešioti tik tada, kai jau visi 
seniai baigę valgyti. Ir vargu ar kas tokios 
duonos norėtų, kai matai kaip stiuardui 
su kiekvienu žodžiu iš burnos be palio-
vos tykšta seilės tiesiai ant nešiojamų ne-
uždengtų bandelių. 
Kai pasiekiame Atlanto vandenyną, pra-
sideda pats „įdomumas“: lėktuvas pra-
deda purtėti, draskytis ir labai traškėti, 
atrodo, tuoj tuoj – ir sulūš. Kai jis staigiai 
sminga žemyn, žmonės choru šaukia „o-
o-oh-h-h“, kai skrydis kiek išsilygina – vėl 
ramu. Ir taip iki pat Amerikos. 
Virginijus vis mokosi ispanų kalbos. Nors 
jau ir esam gerokai pridusę, bet nepato-

giai sėdint, maudžiant užspaustoms ga-
lūnėms, lėktuve užmigt vis vien negalim. 
Bet užtat pakyla apetitas (ir matyti, kad 
ne mums vieniems). Taip pat labai norisi 
gerti, nes skrendant organizmas netenka 
daug skysčių, o su savimi į lėktuvą jokių 
skysčių neštis neleidžiama. Dėl dehidra-
tacijos gali įvykti nepataisomų sveikatos 
sutrikimų, pavyzdžiui, kraujotakos siste-
moje susidaryti trombų, kurie gali sukelti 
insultą. Aptarnaujantis personalas, pasi-
rodęs transatlantinio skrydžio pradžioje, 
dabar ir su visam prapuolė: bene kokia 

10 valandų nei stiuardesių, nei valgių, nei 
vandens. 
Praradęs paskutines viltis susiruošiu 
ieškoti stiuardesių. Randu jas kelias su-
sispietusias lėktuvo gale ir bevalgančias 
mums skirtą maistą, besimėgaujančias 
gaiviomis sultimis ir turbūt dar kokiais 
kitais gėrimais. Nepatenkintos, kad jas 
trukdo. Mandagiai stiuardesių prašau tų 
sumuštinių, kurių turi prisidėjusios pil-
ną vežimą (galėčiau ir nusipirkti, jeigu 
parduotų, bet jie atseit mums priklauso 
nemokamai, įeina į bilieto kainą ir nega-
li būti parduodami). Tad įsivaizduokit, 
gaunu vieną mažytį mažulėlį sumuštinį 
su sūriu. Sakau, kad dar du mano drau-
gai alkani, norėčiau ir jiems parnešti. Tai 
tada sumuštinį (specialiai ar greičiausiai 
nespecialiai) numeta ant grindų, kaip ty-
čia – visai šalia tualeto durų. Na, man iš 
bado tiks ir toks... 

Beje, jau grįžtant iš Ekvadoro į Madridą, 
aptarnauja visai kitas ekipažas, tačiau is-
torija ta pati. Pavyzdžiui, kai stiuardesė 
vaikščioja su visu vežimu gaivinamųjų 
gėrimų, o mūsų Arūnas paprašo stikli-
nės vandens, stiuardesė pažiūri į jį tokiu 
nemaloniu žvilgsniu – lyg Arūnas būtų 
paprašęs pašokti su juo lietuvišką klum-
pakojį. Aš sėdžiu toliau, viską matau, to-
dėl tokiam išmaldos prašymui turiu gal 
kokias kelias minutes deramai pasirengti, 
mintyse suregzti sakinį visomis pasaulio 
kalbomis (ispanų taip pat). Bet man visiš-

Demonstrantai žygiuoja, iškėlę raudonas vėliavas su pjautuvo ir kūjo simbolika

Skurdas ir socialinė neteisybė privertė į gatves išeiti ne tik Ekvadoro vyrus, bet ir moteris
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kai nepavyksta: stiuardese apsimeta, kad 
manęs neišgirdo ir kažkodėl nuskuodžia 
su visais gėrimais per kokią dešimt eilių 
toliau į lėktuvo galą, nei man, nei grupei 
panašių nelaimėlių gerti visai nebeduo-
dama. Na, čia kaip kokia bausmė...
Anksčiau į Pietų Ameriką esu skraidęs 
įvairių kompanijų lėktuvais: ir „Ameri-
can Airines“, ir „Continental“, ir „KLM“, 
ir „British airways“. Jeigu keleivis per 
miegus nusikloja antklodėlę, „American 
Airines“ stiuardesės prieina ir žmogų 
apdangsto; jei keleivis ko nors papra-
šo, stiuardesė maloniai aptarnauja ir pa-
klausia, ar nereikia dar ko nors. Duoda ir 
valgių, ir vyno ir dar gražiai šypsoti, daž-
nai maloniai pakalbina. „Iberijos“ linijų 
lėktuvais, skrendančiais į Pietų Ameriką 
arba iš jos net ausinių žmogui nesugeba 
paduoti į rankas, o numeta kaip šuniui 
ant kelių (o jei nepataiko, tai ir ant grin-
dų – pats mačiau). Praeityje esu daug 
skraidęs ir „sovietiniais“ bei Lietuvos oro 
linijų lėktuvais – bet net tais laikais žmo-
nės buvo nepalyginamai geriau ir malo-
niau aptarnaujami. Kai skrisite „Iberija“ 
lėktuvais, nepamirškite atkreipti dėmesio 
į šios kompanijos pagrindinį šūkį (devi-
zą), kurį nuolatos matysite jų be perstojo 
rodomuose reklaminiuose filmukuose ir
užrašytą ant kiekvieno jų lėktuvo krėslo: 
„Iberija“ – tai pačios patogiausios oro lini-
jos pasaulyje“. Argi tai ne juokas?

Kaip mane pažemino pačiam 
Madrido centre

Pietų Amerika (ypač Kolumbija, Ekvado-
ras ir Peru) – kokaino gavybos centras. Ne 
veltui esu anksčiau rašęs – saugokitės, kad 
jums prieš išskrendant iš Pietų Amerikos 
kas nors į bagažą slapta neįkištų narkoti-
kų. Jei tikrinant atras – neįrodysite, kad 

kokainas ne jūsų, supūsite kalėjime, o jei 
neatras – nesulauksite savo bagažo, kaž-
kas kitas jo jau lauks Europoje... Įdomu, 
kad kokainas palieka specifinį kvapą,
kurį dresuoti šunys pajunta net giliai pa-
slėptuose paketuose. Šį kvapą skleidžia 
netgi banknotai, jeigu juos kada nors lietė 
kokainą čiupinėjęs žmogus (ten tokių ne 
vienas, tad geriau nesivežkite jokių po-
pierinių pinigų iš Ekvadoro!).
Šis pasakojimas bus lyg knyga nuo pa-
skutinio puslapio. Tai trumpa istorija ne 
apie jaudinančią ekspedicijos pradžią ar 
jos tikruosius rezultatus, o apie pačią pa-
čią pabaigą, visos kelionės „šlykštalą“, kai 
grįžtant iš ekspedicijos pusantros paros 
mums tenka apsistoti viename žaviausių 
Europos Sąjungos sostinių – Madride. 

Didžiąją dalį ekspedicijos bagažo pa-
liekame oro uoste. Tad be daiktų, sveiki 
ir laimingi, švariai persirengę, nusipra-
usę, „apsiginklavę“ vien tik fotoaparatais 
vaikštome po Madrido centrą ir žavimės 
įspūdinga architektūra bei pavasarėjančia 
gamta. Tik staiga visi mūsų džiaugsmai 
baigiasi. Kai aplinkui nebėra žmonių, 
prie mūsų priartėja prabangus automo-
bilis. Įmitęs, „mafijozo“ veidu, civiliai ap-
sirengęs žmogus išsitraukia kažkokį bliz-
gutį ir sako, kad jis – tai policija. Tiesa, tas 
žetonas parodomas taip trumpai, jog net 
nesuprasi, ar tai tikrai policijos ženkle-
lis, ar koks jaunųjų chemikų olimpiados 
medalis. Tada be jokių ceremonijų, pa-
aiškinimų, atsiprašymų, pasisveikinimų 
ar paklausimų, iš kur mes, kaip laikomės, 

Iš savo viešbučio balkono sunerimę stebime 
ekvadoriečių demonstraciją

Iš drugio vikšro nedaug kas belikę, iš jo suėsto kūnelio jau styro parazitinių plėviasparnių 
vabzdžių kokonai 

Saimonui vis dėlto pavyko nufotografuoti Ekvadoro sostinės Kito miesto vaizdą, užsilipus ant 
artimiausios kalvos



16           žurnalas apie gamtą   2006 • 6

mums liepiama rodyti kišenes. Bet ne 
paprastai parodyti, o taip, kad jis galėtų 
mus be jokių skrupulų šlykščiai apčiupi-
nėti, grūsti savo purvinas rankas mums į 
kišenių vidų. Kiekvieną ištrauktą daiktą 
apuosto, bet ypač domisi mūsų pinigais, 
juos po dukart perskaičiuoja ir vis uosto, 
uosto (kažkoks „šuniažmogis“!). Vieno iš 
mano kolegų ne paprašo, o tiesiog liepia 
atsisagstyti net kelnes, pats įsismarka-
vęs jas vos ne drasko, netyčia išmeta ant 
grindinio kolegos laikrodį ir jį sudaužo. 
Dėl tokio netikėto įžūlumo, aš vos galiu 
atgauti žadą, bandau aiškinti, kad tai yra 
visiškas nesusipratimas, kad mano kole-
gos – įžymūs mokslininkai, docentai, o aš 
pats – universiteto profesorius. Tačiau tai 
tik dar labiau įsiutina ir taip sužvėrėjusį 
„šuniažmogį“ (mums prisistačiusį parei-
gūnu). Mane jis bjauriai aprėkia ir perspė-
ja, kad jeigu dar pasakysiu nors žodį, iš-
kart gulsiu ant žemės (ir grubiai pastumia 
mane į šalin).
Tačiau tiesa yra tokia: gali uostyti mūsų 
daiktus kiek nori, penkis ar dešimt kar-
tų perskaičiuoti tuos mano turimus du 
banknotus po 20 eurų – nei mes kvepia-
me kokainu, nei mūsų kišenės prigrūstos 
kontrabandos, skirtos platinti Madrido 
gatvėse. Tad viskas baigiasi taip staigiai, 
kaip ir prasidėjo: tikrintojai riebiai nusi-
keikia, numoja ranka ir visu greičiu nu-
rūksta. Nei jokių paaiškinimų, nei atsi-
prašymų, nei gražaus ispaniško „adios“. 
Nuvažiuoja palikę mus išverstom kiše-
nėm, sudaužytu laikrodžiu, vos nenu-
mautom kelnėm, pasimetusius moksli-
ninkus, stovinčius viduryje baltos dienos 
kažkur ant šaligatvio prestižiniame Mad-
rido rajone, Europos Sąjungos kultūros ir 
istorijos lopšy. Ačiū nors ir už tai!

Beje, ekspediciniame bagaže, kurį pa-
likome saugoti Madrido oro uoste, mes 
turime kai ko, sakyčiau, labai labai įspū-
dingo: entomologinės medžiagos, naujų 
mokslui vabzdžių rūšių, gyvų mažųjų 
gaubtagalvių lėliukių ir lapuose bes-
imaitinančių vikšrų. Visi šie neįkainojami 
mokslo turtai yra sukrauti į mūsų bendra-
žygio Arūno kuprinę, nes būtent tokia jau 
ta daktaro Arūno Diškaus valia (ar ambi-
cinga užgaida). 
Kitą rytą, išskridus iš Madrido į Frankfur-
tą, o iš Frankfurto į Vilnių, Arūną apnin-
ka negera nuojauta. Ir tikrai, štai Vilniaus 
oro uoste jau iškraunamas visų mūsų ba-
gažas, bet tik ne Arūno. Kiek pasiblaškę 
po oro uostą, sužinome, kad ta pati bran-
giausioji kuprinė kažkodėl taip ir liko ne-
įkrauta į lėktuvą kažkur ten, Madride. Su 
naujomis vabzdžių rūšimis, gyvais vik-
šrais ir lėliukėmis! Koks siaubas! Kodėl? 
(Bet apie tai – vėliau.)

KAIP MUMS SEKĖSI 
PIETŲ AMERIKOJE, ARBA 

EKSPEDICIJOS DIENORAŠTIS

Ekvadore vėl pasidarė nesaugu
Ekvadore niekada nebuvo labai saugu. 
Nepamirškim, kad tai ne Europa, o viena 
skurdžiausių pasaulio šalių. Ne taip se-
niai, 2000 ir 2001 metais šalį krėtė indėnų 
streikai ir kruvini politiniai perversmai ir 
tik pastaruoju metu, kai Ekvadorą pradėjo 
globoti JAV, įsivyravo apgaulinga ramybė.
Vos nuskridę į Ekvadorą pastebime, kad 
kažkas šioje šalyje negerai. Seniau vaka-
rais Kito (Quito) mieste būdavo šurmu-
lys, o dabar Ekvadoro sostinė atrodo kaip 
išmirusi: gatvės tuščios, žmonių kaip ne-
būta. Prisistatome į viešbutį „Plaza del 
Teatro International“, kuris yra pačiam 
miesto centre, Guyaquilo gatvėje. Tačiau 
nerandame net viešbučio durų. Viskas 
uždangstyta storomis metalinėmis žaliu-
zėmis, likęs tik mažas, kamputyje užslėp-
tas skambutis. Skambiname, sakome, kad 
mūsų atvyko visa delegacija iš Europos ir 
kad norime apsistoti. Duris atidaro nepa-
prastai nustebęs viešbučio tarnautojas, ly-
dimas automatu ginkluoto apsaugos dar-
buotojo. Mums įėjus, duris vėl blokuoja 
žaliuzėmis ir devyniom spynom. Kur tik 
einame – apsaugininkas su automatu iš 
paskos. Visur prieblanda, lyg čia seniai 
jau niekas nebegyventų. Pasidaro kažkaip 
nejauku. Gavę kambarius, prašomės išlei-
džiami į miestą. Mums reikia pavalgyti ir 
pasitikti kitą ekspedicijos narį – anglą Sai-
moną Hilą (Simon R. Hill, University of 
Westminster), kuris iš Majamio atvyksta į 

Ekvadorą kitu reisu. 
Pasirodo, Ekvadoro sostinėje po 20 val. 
viskas taip išmirę, kad net visos parduo-
tuvės ir valgyklos užsidariusios. Neradę, 
net kur pavalgyti, nutariame nueiti į nau-
jąjį Kitą. 
Naujasis Kitas visada būdavo užsieniečių 
„meka“. Ten juk išstatyti modernūs pa-
statai, pilna prabangių restoranų ir vieš-
bučių. Tačiau ir naujasis Kitas pasitinka 
mus niūriai: visų dangoraižių (viešbučių) 
langai tamsūs, lyg juose niekas negyven-
tų. Anksčiau atvykėlių užsieniečių čia bū-
davo pulkai, o dabar jų gatvėse beveik ne-
matyti. Maža to, kažkokie vietiniai dar iš 
toli mums kažką bjauriai rėkia – suprask 
„ko čia atsigrūdote sumauti amerikonai?“ 
Bėda ta, kad daugeliui ekvadoriečių visi 
baltaveidžiai atvykėliai yra amerikiečiai 
iš JAV, paprastai niekas čia per daug ne-
sigilina, jeigu atvykėlis, vadinasi – gringo 
(t. y. iš JAV). 
Per visą naująjį Kitą randame tik vieną 
restoraną, kuris dar dirba. Už valgius su-
mokame kosminę kainą – 34 JAV dole-
rius, kai paprastai geri pietūs Ekvadore 
kainuoja nuo 1,5 iki 3 JAV dolerių. Matau, 
kad bus problema su valgiu ir atvykus 
mūsų kompanionui Saimonui, tad dėl jo 
perku visokių ryžių ir mėsų, įdėtų į polie-
tileninius maišelius. Pagauname taksi ir 
su tais idiotiškais maišeliais, pilnais mais-
to, vykstame į oro uostą. Karšti ryžiai pra-
degina maišelį, tad mūsų turtai visą kelią 
gundančiai kvepia, bet paskui ataušta, o 
riebalai sustingsta. 
knapsi galvos, merkiasi akys. Mus taip iš-

Nuotrauka atminimui: kartu su mūsų ekspe-
dicijos kolegomis
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vargino tas transatlantinis skrydis, o dar 
ne viena paskutinių naktų buvo beveik 
bemiegės. Galiausiai pasirodo Simonas. 
Jam nespėjus nė susivokti, iškart puolu 
aiškinti, kad Ekvadore kažkas ne taip. Bet 
rytoj išsiaiškinsime.
Rytojaus dieną miestas vis dėlto atgijo. 
Tiesa, vėliau nei tai būdavo anksčiau. Tie-
siai priešais mūsų viešbučio langus ant pa-
stato sienų, atsirado grafiti, kažką negera
sakantis apie amerikiečius. Matyti, kad čia 
amerikiečių nebemėgsta, aiškiai yra įsivy-
ravusios antiamerikietiškos nuotaikos. 
Visą pirmą dieną nutariame paskirti tik 

aklimatizacijai. Vis dėlto jaučiasi, kad de-
guonies čia trūksta, esame beveik 3 km 
aukštyje. Be to, reikia perkraustyti bagažą 
ir įsigyti visokių papildomų ekspedicinių 
reikmenų (pavyzdžiui, baterijų gaudyklei 
ir prožektoriams). 
Kol viešbutyje pakuojame bagažą, pa-
grindinėje gatvėje pasigirsta skanduotės. 
Negalime patikėti tuo, ką matome: visa 
Guyaquilo gatvė pilna žmonių, žygiuojan-
čių senamiesčio link. Kolonomis žygiuoja 
ir universitetų studentai, ir pagyvenę 
žmonės nacionaliniais rūbais ir net kalnų 
indėnai. Jie neša antiamerikietiškus trans-

parantus ir raudonas vėliavas su kūju bei 
pjautuvu. Širdyje darosi kažkaip neramu. 
Kur mes pakliuvome?

Manau, kad vietiniai kolegos išsigando 
su mumis susidėti

Vienas mūsų kolega (Dr. Gaden S. Ro-
binson, The Natural History Museum, 
London) negalėjo vykti į ekspediciją dėl 
ligos, o ekvadoriečiai kolegos iš Kito ka-
talikiškojo universiteto tiesiog prapuolė... 
Visaip spėliojame, kas gi jiems galėjo at-
sitikti. Turbūt išsigando ar tiesiog nebe-
panoro susidėti su kažkokiais „gringo“, 
kurie Ekvadore, matyt, dabar nėra labai 
pageidaujami. O gal tiesiog dabar žygiuo-
ja kur nors su raudonomis vėliavomis, o 
naujos vabzdžių rūšys šiuo metu jiems ne-
berūpi... Gal, kai politinės aistros nurims, 
jie atsiras ir prisijungs prie mūsų. 
Teisybės dėlei reikėtų pasakyti, kad pra-
puolę vietiniai kolegos mus mažai jaudina. 

Su tais vietiniais bendradarbiais visada tik 
vienas vargas: juos reikia mokyti moksli-
nės medžiagos rinkimo metodikų, paskui 
jie reikalauja dalies surinktos medžiagos 
ir dar nori bendrų spausdintų publikacijų 
(kurias už juos reikia parašyti).
Kol kraustome bagažą ir stebime demons-
traciją, Saimonas nusigauna toliau nuo 
miesto centro, nes norėtų nufotografuoti 
Ekvadoro sostinės panoramą nuo kalvos. 
Tačiau toli jam nueiti nepavyksta. Kaž-
kokie vietiniai gyventojai pradeda jį už-
gaulioti, o vėliau vienas pilietis prievarta 
bando sodintis Saimoną ant motociklo ir 
kažkur vežtis. Kai Saimonas prieštarauja, 
tas iškviečia policiją. Policija per daug ne-
sismulkina. Kad ir ką Saimonas beaiškin-
tų apie savo fotografinius tikslus, policija
suranda jam taksi ir per prievartą liepia 
vykti iš miesto gyvenamųjų rajonų į mies-
to centrą, į viešbutį.

Apipuolė negeri vaikai
Po pietų mudu su Saimonu išsirengiame 
į patį saugiausią ir labiausiai išpuoselėtą 
Kito rajoną – naująjį Kitą. Bet vos priartė-
jome prie naujojo Kito prieigų, kai staiga 
prieš mus – gauja vaikų. Apninka iš visų 
pusių, tiesia į mus rankas ir atseit siūlo 
pirkti prekes (loterijos bilietų ar saldainių). 
Atsiginti beveik neįmanoma – nei geruo-
ju, nei riksmais. Tenka bėgti. Gerai, kad 
pasitaiko judri gatvė, tad puolame skersai 
gatvės per raudoną šviesą. Tai pamatęs 
kostiumuotas pagyvenęs vietinis vyras 
mus sustabdo ir sako: „Šie vaikai yra ne 
pardavėjai, o vagys. Niekada nesileiskite, 
kad jie jus liestų, kitaip prarasite viską, 
ką turite“. Apsižiūrime – ir Saimono pi-
nigų diržas, ir mano fotoaparato krepšys 
jau atsegioti. Laimei, dar nesuspėta nieko 
ištraukti. Tiesiog negalime patikėti, juk 
Saimono pinigų diržas buvo paslėptas po 
drabužiais, o savo fotoaparato krepšį visą 
laiką laikiau apglėbęs rankomis. 
Kai sugrįžtame į viešbutį, Arūnas pasako-
ja, kad jau matęs per televiziją apie tokias 
vaikų plėšikų gaujas. Jie atakuoja ne tik 
turistus, bet ir vietinius gyventojus. Vie-
tiniai nuo jų ginasi tiesiog daužydami pa-
galiais, bet vis viena neapsigina. 
Man nuo tokių negerų įspūdžių jau da-
rosi kažkaip nyku. Ar čia tas Ekvadoras, 
kurį žinojau? Reikia kuo greičiau vykti į 
gamtą, gana tos aklimatizacijos sostinėje.
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