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Jeigu ko nors ir gailiuosi pakeitęs gyvenimą,  
tai tik vieno – kad nepadariau to anksčiau.  

Manau, iki nakties kavinėje tiesiog nebuvau tam pasirengęs.

Amerikiečių autoriui JOHNUI P. STRELECKY (Džonui P. Stre-

leckiui) buvo trisdešimt treji, kai jo gyvenimą pakeitę įvykiai 

įkvėpė jį parašyti knygą „Kavinė pasaulio pakrašty“. Vos iš-

ėjusi ir skaitytojų reklamuojama iš lūpų į lūpas, ji netrukus 

paplito po visą pasaulį, buvo išversta į 26 kalbas, 2015-ai-

siais Vokietijoje buvo išrinkta metų knyga. Ji milijonus žmo-

nių paskatino pakeisti gyvenimą ir gyventi taip, kaip jie nori. J. P. Strelecky 

pateko į labiausiai įkvepiančių lyderystės ir asmeninio tobulėjimo mąstytojų 

šimtuką greta Oprah Winfrey, Wayne’o Dyerio ir Deepako Chopros. 

Vadybininkas Džonas niekuo neišsiskiria iš kitų. Darbas–namai–miegas–dar-

bas. Nuolatinis bėgimas, stengiantis viską suspėti. Tačiau netyčia nuklydęs 

nuo pagrindinio kelio jis atsiduria nedidukėje kavinėje ir tenori vieno – valan-

dėlę atsikvėpti. Kavinė pasirodo esanti nepaprasta: ant meniu viršelio atsira-

dę trys klausimai – Kodėl jūs čia? Ar bijote mirties? Ar jūs laimingas? – priver-

čia Džoną į savo paties gyvenimą pažvelgti visiškai naujai.

Klausimai apie gyvenimo prasmę ir pokalbiai su padavėja, kavinės savininku 

ir viena iš lankytojų Džoną glumina ir verčia susimąstyti. Jis juk ką tik manė, 

kad yra visiškai laimingas. Bet ar tikrai? 

Kavinė pasaulio pakrašty – tai vieta, kurioje keliami klausimai, kankinantys 

kiekvieną. Čia ir atsakymai, kuriuose rasime gyvenimo išmintį. Drauge tai ke-

lionė į save, po kurios kitaip pažvelgsime ir į save pačius, ir į tuos, kuriuos 

mylime. Ši knyga, išmintinga ir trikdanti, bet drauge ir guodžianti, kritikų 

lyginama su „Džonatanu Livingstonu Žuvėdra“, gali tapti vartais į pokyčius  

kiekvienam, kas dar nerado savo Gyvenimo Tikslo.
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Pratarmė

Kartais, kai mažiausiai to tikimės ir galbūt kai labiau-
siai to reikia, staiga imame ir atsiduriame naujoje vietoje 
tarp nepažįstamų žmonių ir išmokstame kai ko naujo. 
Būtent taip man nutiko vieną naktį, tamsoje važiuojant 
atokiu keliu. Kai žvelgiu atgalios, ta akimirka atrodo kaip 
tuometinio mano gyvenimo simbolis. Kelyje paklydau 
lygiai taip pat, kaip buvau paklydęs gyvenime: nežinojau 
nei kur važiuoju, nei kodėl apskritai traukiu į tą pusę.

Buvau pasiėmęs savaitę atostogų. Norėjau pabėg-
ti nuo visko, kas susiję su darbu. Anuometinis mano 
darbas nebuvo labai blogas. Žinoma, turėjo ir erzina-
mų aspektų. Labiausiai slėgė, kad retą kurią dieną ne-
paklausdavau savęs: ar gyvenime neturėtų būti ko nors 
daugiau nei dešimt ar dvylika darbo valandų tarp kabi-
neto sienų? Darbo, kurio pagrindinis tikslas, kaip atro-
dė, sulaukti paaukštinimo, o tada jau praleisti biure po 
dvylika–keturiolika valandų per parą.

Mokydamasis aukštesnėse mokyklos klasėse ren-
giausi koledžui. Koledže rengiausi darbui. Pradėjęs 
dirbti stengiausi siekti karjeros kompanijoje, kurioje 
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įsidarbinau. O dabar mane kamavo klausimas, ar nėra 
taip, kad žmonės, nukreipę mane šiuo keliu, tiesiog kalė 
man į galvą tai, ką kadaise jiems patiems kažkas įteigė?

Ne, tai nebuvo blogas patarimas, bet vis dėlto jis ne-
teikė ir daug pasitenkinimo. Jaučiausi savo gyvenimą 
mainantis į pinigus, ir neatrodė, kad tie mainai būtų 
labai vykę. Štai tokiai sumaiščiai tvyrant galvoje ir apti-
kau kavinę pavadinimu „Kodėl jūs čia?“

Vėliau šią istoriją papasakojau kitiems  – žmonės 
sakė, kad ji „mistiška“ ir primena „Sutemų zoną“. Tai 
toks senas televizijos serialas – jame žmonės vaizduoja-
mi aplinkoje, kuri iš pirmo žvilgsnio atrodo įprasta, bet 
paskui paaiškėja, kad anaiptol. Kartais, vos akimirką, 
net suabejoju, ar išties visa tai patyriau. Kai taip nutin-
ka, einu namuose prie stalo, išsiimu iš stalčiaus Keisės 
dovanotą meniu ir skaitau, kas ant jo parašyta. Tai pa-
deda įsitikinti, kad viskas buvo tikra.

Niekada nemėginau vėl važiuoti anuo keliu ir ieš-
koti kavinės. Kažkuriai mano dalelei patinka manyti, 
kad visiškai nesvarbu, ar tas vakaras buvo tikras: net jei 
grįžčiau į tą pačią vietą, kur anąkart radau kavinę, jos 
ten nebebūtų, nes tada radau ją dėl vienintelės priežas-
ties  – tą akimirką, tą naktį, man reikėjo ją rasti, vien 
todėl ji ir egzistavo.

Galbūt kada nors pamėginsiu ten grįžti. O gal vie-
ną vakarą tiesiog susivoksiu vėl stovįs priešais jos duris. 
Tada įžengęs vidun Keisei, Maikui ir Anei, jeigu ji ten 
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bus, papasakosiu, kaip aną naktį ši kavinė pakeitė mano 
gyvenimą. Kaip jų užduoti klausimai atvedė mane prie 
minčių ir atradimų, kurių iki tol negalėjau nė įsivaiz-
duoti.

Kas žino. Gal tą vakarą praleisiu kalbėdamasis su 
kokiu nors nepažįstamuoju, taip pat paklydusiu ir atsi-
tiktinai užsukusiu į kavinę „Kodėl?“

O gal tiesiog parašysiu knygą apie savo patirtį ir ši-
taip prisidėsiu prie to, ką ši kavinė įkūnija.
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Pirmas

Važiavau valstijas jungiančiu greitkeliu taip lėtai, kad 
ėjimas pėstute galėtų atrodyti kaip sportinių automo-
bilių lenktynės. Valandą šitaip šliaužus eismas visiškai 
apmirė. Vildamasis aptikti kokių nors protingų būty-
bių gyvybės požymių spustelėjau radijo stočių paieškos 
mygtuką. Deja, deja.

Prabėgus dvidešimčiai minučių vis dar nepajudė-
jome iš vietos, tada iš automobilių ėmė lipti žmonės. 
Naudos iš to buvo maža, tačiau bent jau galėjome vie-
ni kitiems pasiskųsti – buvo smagu paįvairinti nuobo-
dų laukimą.

Priešais stovinčio mikroautobusiuko savininkas vis 
kartojo, kad jeigu iki šeštos valandos nepasieks vieš-
bučio, bus atšaukta jo rezervacija. Iš kairės stovinčio 
automobilio su atidengiamu stogu vairuotoja telefonu 
kažkam guodėsi, kad visa mūsų transporto sistema 
niekam tikusi. Mašina už maniškės buvo pilna jaunių 
lygos beisbolo žaidėjų – vyrukai buvo beišvarą savo va-
dovę iš proto. Beveik galėjau girdėti tą moterį mąstant, 
kad ji paskutinį kartą imasi bet kokios savanorystės. 
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Žodžiu, buvau maža grandelė ilgoje nepasitenkinimo 
grandinėje.

Galiausiai, prabėgus dar dvidešimt penkioms sto-
viniavimo minutėms, per eismo juostas skiriančią žolę 
atvažiavo policijos automobilis. Kas kelis šimtus pėdų 
jis stabtelėdavo – pareigūnai, matyt, pranešdavo žmo-
nėms, kas vyksta.

„Tų policininkų labui tikiuosi,  – šmėkštelėjo man 
mintis, – kad jie apsirūpinę ginkluote riaušėms malšinti.“

Nekantriai laukėme, kol automobilis privažiuos prie 
mūsų. Kai jis galiausiai priartėjo, vairuojanti policininkė 
pasakė, kad priešaky, maždaug už penkių mylių, apvir-
to cisterna su galimai nuodingomis medžiagomis. Eis-
mas visiškai uždarytas. Pasak jos, mums būtų geriausia 
arba apsisukti ir važiuoti kitu greitkeliu, – nors tokio ta 
kryptimi iš tiesų nebuvo, – arba laukti, kol baigsis valy-
mo darbai. Jie turbūt truks dar valandą.

Stebėjau, kaip policininkė nuvažiuoja prie kito nu-
siminusių vairuotojų būrelio. Vaikinas iš mikroauto-
busiuko dar sykį nusiskundė dėl rezervacijos iki šeš-
tos valandos, ir aš nusprendžiau, kad mano kantrybė 
išseko.

– Taip nutinka visada, kai pamėginu nors trumpam 
ištrūkti, – sumurmėjau panosėj.

Savo naujiesiems draugams  – susidraugavome lyg 
vaikai tiesiog todėl, kad atsidūrėme greta vienas kito, – 
paaiškinau, kad mano nusivylimas pasiekė ribą ir aš 
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mėginsiu važiuoti kitu keliu. Mikroautobusiuko savi-
ninkas, paskutinį kartą paburbėjęs dėl rezervacijos, at-
laisvino man kelią, taigi kirtau eismo juostas skiriantį 
žolyną ir pasukau nauja kryptimi.
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