
Vakariečiai mato tik bjaurastį, o prieš miesto paslaptis 
užmerkia akis. Mato tik elgetas, luošius, griūvančius 
pastatus, o nepaprastą išradingumą pražiopso. [...] 

Tereikia čia pagyventi, ir paaiškės, kad visiškas chaosas 
iš tikrųjų yra pakankamai tvarkingas.

TAHIRAS SHAHAS (Tahiras Šahas, g. 1966 m.) –  
Londone gimęs afganų kilmės rašytojas, 
keliautojas ir dokumentinių filmų kūrėjas. 
Užaugęs diplomatų ir intelektualų šeimoje,  
2003 metais paliko Jungtinę Karalystę ir persikėlė 
į Maroką, Kasablanką, kur iki šiol gyvena su šeima. 
Tahiras Shahas yra parašęs ne vieną dešimtį knygų, 
paremtų keliaujant įgyta patirtimi. Lietuvos 
skaitytojai jau turėjo progą įsitikinti kritikų 
liaupsinama jo pasakojimo meistryste – romanai 
„Timbuktu“, „Kalifo rūmai“, „Tūkstančio ir vienos 
nakties šalyje“, „Kelionės su pačiu savimi“ sulaukė 
didžiulio susidomėjimo.   

„Mago mokinys“ – tai pasakojimas apie vakariečio klajones, gyveni-
mą ir patirtis Indijoje, pažintį su šalimi, kurios kasdienybė netelpa į 
racionalumo rėmus, kur kiekviena diena pulsuoja neįmanomybe. 

Dar vaikystėje Tahirui Shahui nusišypsojo laimė sutikti iliuzio-
nistą iš Šiaurės Indijos. Susižavėjęs jo pasakojimais bei nepaprastais 
triukais, vyras net prabėgus dvidešimčiai metų nepaliauja puoselėti 
svajonės išmokti Indijos magijos paslapčių. Galiausiai jis nuspren-
džia palikti ramų ir patogų gyvenimą Londone ir leistis į kelionę po 
Indiją, ieškodamas žymiausio šio krašto mago.

Pasakodamas apie savo klajones tūkstančius veidų turinčioje In-
dijoje, Tahiras Shahas suteikia galimybę apčiuopti dalelę šios šalies 
filosofijos ir gyvenimo būdo, išvysti pulką neįsivaizduojamų per-
sonažų, ryškiausiai atspindinčių Indijos kultūrą. Čia žmonės geba 
ryti akmenis ir laikinai apmirti, versti vandenį benzinu ar tiesiog 
būti dievu puse etato. Girtų dramblių gaujos, siaubiančios kaimus, 
kūdikių nuoma ir perukų verslu besiverčiančios šventyklos – tik 
menka dalis Tahiro Shaho aprašomos Indijos kasdienybės, kurioje 
gyvenimas visuomet keliauja koja kojon su mirtimi, kur atsitiktinu-
mas – pasaulio variklis.

Ši knyga įtraukia ir trikdo, priverčia juoktis 
ir tiesiog persmelkia mintis. – Booklist
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1

Tas, kuris iškrečia sielas 

Iš pradžių nesupratome, kad tai blogas ženklas.
Iš beveik giedro mėlyno dangaus ant rasotos vejos prie mano 

vaikystės namų Langton Hauso sruvo šilta saulės šviesa. Sodinin-
kas pirmą kartą šią vasarą ištraukė apdaužytą žoliapjovę. Didžiulis 
kukmedis mėgavosi saule, o jo šakos metė ant žolės ilgus šešėlius. 
Araukarija ir buku lakstė voverės. Ankstus rytas kvepėjo azalijo-
mis.

Ir staiga iš dangaus pabiro kruša. Idilę sudrumstė ledukai su-
lig kaštonu. Vienišas debesėlis begalinėje žydrynėje užgaidžiai ap-
šaudė mus kokias tris minutes. O kai ant vejos nukrito paskutiniai 
ledokšniai, durų skambutis pranešė apie nelauktą svečią. 

Į mūsų namus nuošaliame Anglijos kaime neretai užsukdavo 
savotiškų lankytojų. Šis namas traukdavo keistuolius kaip magne-
tas. Niekada nežinodavai, ką dabar vėjas atpūtė. Ir vis dėlto žmo-
gus, išdygęs priebutyje, kad pasinaudotų mūsų svetingumu, net 
pagal įprastus nenuspėjamus vertinimo matus buvo kitoks.

Pirmiausia man krito į akis, kad šitas milžinas puštūnas ne-
paprastai plaukuotas. Beveik visą jo veidą slėpė tanki ilga vilnota 
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barzda, panaši į juodą kaip degutas cukraus vatos gniutulą, besi-
draikantį į visas puses. Jo plaštakos irgi buvo apžėlusios tankiais 
šiurkščiais plaukais, jie kyšojo iš ausų ir didelės kumpos nosies 
šnervių. Tose keliose vietose, kur plaukai neaugo – ant pirštų galų, 
delnų ir po akimis – oda buvo raukšlėta ir žvynuota tarsi šarvuo-
čio snukis. Juodos akys žvelgė tiesiai, o raukšlės kaktoje liudijo 
apie audringą praeitį.

Panaši į lokį žmogysta perbraukė per purią barzdą raudono-
mis plastikinėmis šukomis ir nusipurtė dulkes nuo purvino chaki 
šalvarkamyzo – dukslių kelnių ir marškinių, mėgstamiausio ap-
daro Hindukuše. Pasitaisęs pagal Kabulo madą apvyniotą turba-
ną, kurį nešiojo kaip karūną, jis droviai įsistebeilijo į žemę, kai tik 
laukujės durys atsidarė. 

Pažinęs Hafiz Džaną, Mohamado ibn Makbūlo sūnų, mano 
tėvas jį apkabino.

Puštūno manta – vienintelė užantspauduota sandari dėžė nuo 
arbatos su užrašu ASSAM didelėmis juodomis pagal trafaretą pa-
rašytomis raidėmis – buvo iškilmingai įnešta į vidų. Ji buvo sunki 
kaip drambliukas ir dvokė pūvančia žuvimi. 

Nors Hafiz Džanas nepranešė, kad atvyksta, priimtas buvo 
kaip pridera. Buvo atnešta arbatos ir užkandžių, persimesta malo-
niais žodžiais, svečias apipiltas palaiminimais ir dovanomis. Pagal 
rytietišką paprotį tėvas smulkiai išdėstė garbingojo svečio giminės 
istoriją.

Jo protėviai petys petin kovojo su mano protėviu, afganų kar-
vedžiu ir valdžios vyru Džan Fyšan Chanu (slapyvardis, kuris reiš-
kia „Tas, kuris iškrečia sielas“). Nebuvo tarp jo šalininkų drąsesnių 
ir patikimesnių už Hafiz Džano protėvius. Jie lydėdavo karvedį į 
visus žygius. Daugelis žuvo mūšyje drauge su mano giminaičiais. 
Kai 1842 metais vadas su milžiniška kariuomene išvyko iš Afga-
nistano į Indiją, Hafiz Džano protėviai jį lydėjo. Po staigios Džan 
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Fyšan Chano mirties Sardhanoje, ramiame Indijos miestelyje, jie 
prisiekė amžinai eiti sargybą prie vado mauzoliejaus. 

Daugiau kaip po šimto metų Hafiz Džanas išdidžiai pradėjo 
eiti paveldimą tarnybą: saugoti mano proproprosenelio kapą. 

– Džan Fyšano mauzoliejus, – pasakė jis nepriekaištinga anglų 
kalba, – yra mauzoliejų mauzoliejus, ir jo didybė prilygsta to, ku-
ris jame palaidotas. Jis stovės mažiausiai dešimt tūkstančių metų!

Paskui puštūnas išrėžė aistringą kalbą, šlovindamas Džan Fy-
šano atminimą. Tokių oracijų, tinkamesnių didelės afganų puo-
tos, o ne kuklios arbatėlės pabaigoje, paskirtis – dar kartą išdėstyti 
visiems žinomus faktus. 

– Jo didenybė princas Mohamad Džan Fyšan Chanas, Sajid 
Kutbuddyn Chano Pagmaniečio sūnus, – prabilo Hafiz Džanas 
sodriu žemu balsu, – buvo dievobaimingas, dosnus, kilnus, gar-
bingas ir geriausias visų laikų raitelis. Vadinamas ir Šah Sazu, 
„Karalių kūrėju“, jis buvo strategas, diplomatas, filosofas ir di-
džiai išmintingas valdovas. Net šiandien, – kalbėjo Hafiz Džanas, 
vis labiau karščiuodamasis, – jo priešų palikuonys dreba, išgir-
dę tą legendinį vardą – Džan Fyšan Chanas, „Tas, kuris iškrečia  
sielas“.

Staiga tarsi pagal įsakymą Hafiz Džanas nutilo. Jo veidą per-
kreipė nerimas, ir jis nusivedė mano tėvą į sodą. Po dvidešimties 
minučių vyrai grįžo. Tėvas iš pradžių tylėjo. Hafiz Džanas irgi el-
gėsi santūriai. 

– Mūsų brolis Hafiz Džanas, – neryžtingai prabilo tėvas, – kir-
to kelis žemynus, kad atvyktų pas mus. Jis paliko mūsų protėvio 
kapą ir atskubėjo čia. Iškeliauti jį paskatino baisus sapnas. 

Tėvas mąsliai pasakojo Hafiz Džano sapną, jo kaktą išvagojo 
raukšlės. Sapnas buvo ilgas, painus ir daugialypis, nors iš esmės 
apie vieną siaubingą įvykį, tiesa, susijusį su daugybe kitų, riklių, 
bet ne tokių reikšmingų. Įvykis buvo iš mano ateities. 
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Tame sapne aš, nepastebėjęs šulinio be rentinio, staiga ir ne-
garbingai gavau galą. Hafiz Džanas per sausumą ir jūrą atskubėjo 
apsaugoti manęs nuo pavojaus, apie kurį, jo nuomone, perspėjo 
sapnas. Išsitiesęs visu ūgiu, puštūnas ranka perskrodė orą. 

– Būkite ramūs, – sugriaudė jis, – aš neišvažiuosiu iš čia, kol 
grės pavojus!

Netikėtas narsaus ir garbingo puštūno, kuris saikstosi apginsiąs 
vienuolikmetį berniuką, atvykimas galėjo atrodyti keistai, tačiau dėl 
vieno seno įvykio mūsų giminėje svečio sapnas įgijo svarumo.

Britams traukiantis iš Kabulo, į Džan Fyšan Chano miegamą-
jį įsėlino maištininkas. Kol jis traukė durklą karvedžiui nužudy-
ti, iš už pertvaros vikriai išlindo vienas patikimiausių karvedžio 
vyrų ir perpjovė įsibrovėliui gerklę. Mūsų šeima labai mėgsta 
pasakoti apie šį legendinį įvykį. Džan Fyšano išgelbėtoją – Hafiz 
Džanas buvo jo palikuonis – apie pasikėsinimą perspėjo prana-
šingas sapnas. 

Daugiau vaišių Hafiz Džanas atsisakė ir išdrožė iš svetainės. 
Užtempęs savo dėžę keturis laiptų maršus iki mano kambariuko 
palėpėje, jis nukėlė dangtį, ištraukė čiužinį ir pasitiesė prie durų. 

– Nesijaudink, – sušnibždėjo jis, guldamas ant savo kelioninio 
patalo, – aš sučiupsiu nevidoną ir sudraskysiu į gabalus.

Nuolat primindavau Hafiz Džanui, kad jis atvyko gelbėti ma-
nęs ne nuo klastingo žudiko, o šulinys be rentinio – pavojus, kuris 
vargu ar gresia man viršutiniame aukšte. Puštūnas giliai įkvėpda-
vo, kumščiai šaudavo į viršų it stūmokliai. 

– Reikia deramai įvertinti šaitano klastą, – atsakydavo jis.

Prieš akis buvo vasara, ir mudu su Hafiz Džanu daug laiko pra-
leisdavom kartu.

Aš jį mokydavau greitakalbės, o jis pasakodavo apie daugybę 
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nepaprastų Džan Fyšan Chano žygdarbių. Šias istorijas ir apskri-
tai savo kalbą Hafiz Džanas prikaišiodavo puštūnų patarlių.

„Protingas priešas, – sakydavo jis, glostydamas barzdą it pa-
sišiaušusį kambarinį gyvūnėlį, – geriau už kvailą draugą.“ Arba: 
„Jis išmoko paukščių kalbą ir užmiršo gimtąją.“ Arba (Džan Fy-
šan Chano mėgstamiausia): „Niekada nebūna taip, kaip atrodo.“

Tik deramai pagerbęs mano protėvių atminimą, Hafiz Dža-
nas sutikdavo šį bei tą papasakoti apie savo neįtikėtiną kelionę iš 
Šiaurės Indijos į mūsų kaimelį. Jis plaukė konteinervežiais ir kro-
vininiais laivais, neturinčiais nustatyto maršruto, atsidurdamas 
įvairiuose tolimuose egzotiškuose uostuose. Už kelionę laivais, 
gabenančiais liucernų sėklas, dantytas žirkles, sūdytus jaučių lie-
žuvius ir švirkštus injekcijoms po oda, Hafiz Džanas atidirbdavo, 
skusdamas bulves ir linksmindamas įgulą.

Netrukus supratau, kad didžiausias puštūno talentas buvo 
linksminimas. 

Per tas savaites, kurias gyveno pas mus, Hafiz Džanas iš ar-
batos dėžės gelmių iškapstė visokiausių prietaisų ir šiaip keiste-
nybių. Kuo giliau jo stori plaukuoti pirštai panirdavo į dėžę, tuo 
įdomesnis būdavo laimikis. Kuo daugiau išvysdavau, tuo labiau 
stebėjausi, kad jos didenybės muitinė Sautamptone leido įvežti į 
šalį tokius pavojingus daiktus.

Arbatos dėžės dugne, po „Webley Mark VI“ revolveriu, su-
dvejinta buivolų odos šovinine, signaliniu pistoletu su šešiomis 
signalinėmis raketomis ir didele įlenkta skardine su žaliais nar-
kotiniais milteliais – nasvaru, glūdėjo didžiulių senovinių tamsiai 
žalio stiklo butelių rinkinys. Buteliai, išmarginti mažulyčiais bur-
buliukais, užkimšti stikliniais kamščiais ir užlipdyti vašku, buvo 
apvynioti šiaudais. Hafiz Džanas juos išimdavo po vieną tarsi 
neįkainojamus kiaušinius iš didžiosios alkos lizdo ir apžiūrinė-
davo prieš šviesą. Ant kiekvieno buvo reljefinis kaukolės ir dvie-
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jų sukryžiuotų kaulų piešinys ir etiketė, perspėjanti, kad tirpalas 
nuodingas.

Arsenas, cianidas ir natris, strichninas, fosfito ir nitrato rūgš-
tys: sprendžiant iš pavadinimų, nuodytojo maniako įrankiai. Pui-
kusis atvykėlio nuodų rinkinys taip mane pakerėjo, kad man nė 
netoptelėjo pasidomėti, kam jam jų reikia. Gali būti, jog Hafiz 
Džanas nusprendė išgalabyti mus visus, kad išsivaduotų iš amži-
nos vergijos kapui. Su arbatos dėže, pilna tokių cheminių prepara-
tų, tai padaryti būtų buvę vieni niekai.

Bet puštūną buvo apėmusi netikėta ir nenugalima aistra – dėl 
jos jam ir reikėjo visų mirtinų nuodų. Hafiz Džanas baisiai mėgo 
rodyti fokusus.

Jei jis nebūtų paveldėjęs mauzoliejaus prižiūrėtojo vietos, tai 
tikrai būtų tapęs profesionaliu fokusininku. Iki savo tėvo mirties 
prieš penkerius metus jis mokėsi šio meno pas bene didžiausią In-
dijos iliuzionistą ir fokusininką. Tačiau dabar, dirbdamas likimo 
jam lemtą darbą, Hafiz Džanas buvo priverstas tobulinti iliuzio-
nisto įgūdžius laisvalaikiu.

Kiekvieną rytą po pusryčių, nusišluostęs veidą barzda tarsi 
rankšluosčiu, mūsų svečias vesdavosi mane į mano kambarį ir 
sandariai uždarydavo duris. Iš dėžės išžvejojęs visokių mišinių ir 
įrenginių, Hafiz Džanas dėl viso pikto užsikišdavo barzdos pleką 
už marškinių.

Paskui mano tylioje nuošalioje palėpėje mudu imdavomės 
darbo. 

Kasdien pamatydavau naują fokusą. 
Daugybės triukų esmė  – rankų miklumas, apgaulė slaptu 

riešo ir plaštakos judesiu. Dažnai aš iki aušros tobulindavau pa-
grindinius judesius, vadovaujamas Hafiz Džano. Rankų miklumo 
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mokiausi, kad parodyčiau tėvams, kokių naujų ir nepavojingų 
įgūdžių įgijau. Bet jie, priešingai nei žali kaip lapai buteliai, pa-
slaptingo, pasibaisėtino poveikio nedarė.

Hafiz Džanas pastebėjo, kad mane labai domina cheminiai 
preparatai ir sudėtingos manipuliacijos. Laikina laboratorija ta-
pusiame mano miegamajame buteliai ir stiklainiai buvo ruošiami 
darbui. Iš pradžių ant grindų patiestą kartono lakštą apibarstyda-
vome saujele kalio permanganato. Užlašink kelis lašus glicerino, 
ir pliūptelės liepsna. Paskui atėjo „Kruvinojo mūšio“ (taip šį ban-
dymą mėgdavo vadinti Hafiz Džanas) eilė. Jis visada sakydavo ne 
„fokusas“, o „bandymas“ – jam atrodė, kad šis žodis mūsų užsiė-
mimams teikia solidumo. „Kruvinasis mūšis“ buvo senas triukas, 
paverstas didžiu menu.

Jis ištepdavo man koją geležies chlorido tirpalu. Dar skys-
čiui neišdžiūvus, Hafiz Džanas čiupdavo didelį peilį, vogčiomis 
įmerkdavo jį į natrio rodanido tirpalą, o paskui, pridėjęs prie ap-
doroto odos lopinėlio, melodramiškai mostelėdavo, tarsi skrostų 
man šlaunį. Aš klupiniuodavau, vaizduodamas mirštantį, o Hafiz 
Džanas džiaugsmingai kvatodavo. Ten, kur ašmenys paliesdavo 
odą, likdavo raudoni ruožai. Puštūnas parodė, kaip nušluostyti 
raudoną skystį, kad neliktų žymių. Jis pasakė, kad viso pasaulio 
fokusininkai naudojasi šiuo bandymu, norėdami įrodyti, kad pa-
norėję gali užgydyti žaizdas.

Hafiz Džanas be perstojo mokė mane chemijos gudrybių. 
Šeimynykščiai mane retai matydavo. Trumpam išvydę, tespėda-
vo įsitikinti, kad į šulinį aš dar neįkritau. Dienos virto savaitėmis, 
ir mano tėvams toptelėjo, kad plaukuotojo puštūno pamokos, ko 
gero, pragaištingos jų sūnui, kuris jau beveik paauglys.

Jei tėvas ar motina nutverdavo Hafiz Džaną laiptų aikštelėje 
(kur jis užsispyrė gyventi), šis imdavo murmėti puštūnų patarles, 
romiai ir atvirai žiūrėdamas į juos didžiulėmis liūdnomis akimis. 
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Tėvai nueidavo, neabejodami, kad svečias vertas pasitikėjimo. O 
Hafiz Džanas, tarsi burtų lazdele mostelėjęs, iš kažkur ištraukdavo 
butelį gyvsidabrio chlorido ir su plačia fokusininko šypsena vėl 
pristatydavo mane prie darbo. 

– Tu jau pasiruošęs pakerėti žiūrovus, – vieną rytą pusryčiau-
damas pasakė Hafiz Džanas. – Mes juos sužavėsime savo burtais. 

– Juos?
Plačiai šypsodamasis, puštūnas parodė į mano tėvus, sėdin-

čius sode. Akivaizdžiai užmiršo, kad tokiomis aplinkybėmis verž-
tis į viešumą neišmintinga. Aš išsakiau savo nuogąstavimus. 

– Nesikuklink, – subaubė Hafiz Džanas. – Noriu pasigirti tavo 
laimėjimais, mažasis mano mokiny! 

– Bet... 
– Mes parodysime didelį vaidinimą. Kito šeštadienio vakarą, 

gerai?
Aš dienų dienas tobulinau naujuosius rankų miklumo ir che-

mijos triukų įgūdžius. Kiekviena laisva akimirka buvo skirta fo-
kusų pratyboms. Kartą mes išėjome mokytis į laukus už trobos. 
Aš nuvedžiau Hafiz Džaną į nuošalią vietą miškelyje lauko gale. 
Kadaise ten stovėjo pirkelė. Pirmiausia mokytojas parodė foku-
są „degantis vanduo“: burtininkas įpila į skardinį puodelį šlake-
lį vandens ir gurkšteli  – žiūrėkit, paprastas vanduo. Iš to paties 
ąsočio jis ima pilti vandenį į kitą puodelį ir kai pripila sklidiną, 
vanduo užsiliepsnoja. Ant antro puodelio dugno uždėtas kalio 
gabaliukas sulig žirniu ir įpilti trys šaukštai eterio. Kai puodelis 
pripilamas vandens, kalis užsidega ir padega eterį, o šis iškyla į 
vandens paviršių. 

– O dabar, – paskelbė Hafiz Džanas, – aš tave išmokysiu triuko 
su stebuklingu žiedu. – Jis pasuko žiedą su auksiniais taškeliais iš-
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margintu lazuritu ant dešinio mažylio. – Bet iš pradžių man reikės 
trijų grybų. Rasi?

Aš nudrožiau ieškoti grybų į tankius krūmynus. Ant paklotės 
aptikau seną sportbatį, surūdijusios vielos ritinį ir rudą alaus bu-
telį. Grybų nė kvapo. Jau ketinau grįžti pas Hafiz Džaną, bet koja 
prasmego užžėlusioje duobėje, suklupau ir prasikirtau kelį.

Išgirdęs mano riksmą, atskubėjo puštūnas. Jis aptvarstė man 
koją skiaute, atplėšta nuo turbano, ir ėmė kapstyti pagalių, lapų ir 
žemių krūvą, dairydamasis daikto, į kurį susižeidžiau. Žiūrėjau, 
kaip jis rankomis drasko žemę. Kai nubraukė šiukšles, abu išspro-
ginome akis. Pasirodo, aš suklupau, užkliuvęs už apleisto šulinio.

Jis seniai buvo užpiltas žemėmis ir mirtino pavojaus nekėlė. 
Tačiau puštūnas, baisiai didžiuodamasis atradimu, per dvi dienas 
jį užliejo betonu. 

– Šaitanas pragare šįvakar liks alkanas! – pareiškė jis.

Atėjo didžioji mūsų vaidinimo diena. 
Virtuvėje buvo sustatytos kėdės. Hafiz Džanas išsišukavo 

barzdą, pakirpo plaukus šnervėse. Įvairios cheminės medžiagos 
ir prietaisai buvo arbatos dėžėje, naudojamoje ir kaip fokusininko 
kambarėlis. Buvo susodinti mano tėvai, seserys, sodininkas, ūkve-
dė ir sekretorė. Publika mandagiai laukė vaidinimo pradžios. 

Hafiz Džanas suplojo milžiniškais it lėkštės delnais, ir mano 
galvoje suskambėjo pavojaus varpai. Laimė, paskutinę akimirką 
man pavyko susitarti dėl kuklesnio rekvizito. Puštūnas ketino per 
pasirodymą deginti paslaptingą šiurkščią pilką žievę. Jis paaiškino, 
kad tai indiško „velnio medžio“ žievė, Rytų fokusininkų naudoja-
ma žiūrovams apsvaiginti. Manoma, kad haliucinogeniniais šios 
žievės dūmais aiškintinas ir legendinis indiškas fokusas su virve.

Iš pradžių Hafiz Džanas padarė kelis rankų miklumo foku-
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sus  – traukė daiktus iš oro. Jis iškvietė sodininką, o kai spaudė 
jam ranką, sodininkui nuo riešo dingo laikrodis, kurį puštūnas po 
valandėlės ištraukė iš mano sesers kišenės. Apžvelgiau kambarį. 
Tėvai žiūrėjo ramiai. Kol kas nieko baisaus. 

Paskui jis nukėlė nuo krosnies puodą pliupančio aliejaus ir pa-
statė prieš mane. Aš tučtuojau įkišau į jį kairę ranką. Žiūrovai su-
laikė kvapą, apgauti tokio paprasto fokuso. Į puodą aliejaus prieš 
kaičiant įpilama žaliųjų citrinų sulčių, jos užverda dar drungnos, į 
paviršių ima kilti burbuliukai, ir susidaro įspūdis, kad verda aliejus. 

Kai nusišluosčiau nuo rankos aliejų, Hafiz Džanas ištraukė iš 
krosnies įkaitintą žarsteklį ir pradėjo laižyti. Kai liežuvis palietė 
geležį, pasigirdo čirškimas, pasklido degančios mėsos smarvė. 
Hafiz Džanas buvo ką tik išsiskalavęs burną stirakso balzamu, ku-
ris sugeria karštį.

Atrodo, tai padarė įspūdį tėvams. Spėliojau, ar ilgai jie žavėsis. 
Paskui parodėme „Kruvinąjį mūšį“ ir daug nepavojingų fokusų.

Priešpaskutinis triukas buvo visapusiškai rimtas išbandymas. 
Hafiz Džanas iš niekur materializavo paprastą elektros lemputę, 
įdėjo į nosinę ir sutraiškė dešine koja. Paskui padavė man bananą, 
ir aš jį suvalgiau. Jis irgi suvalgė bananą, tada uždėjo ant liežuvio 
stiklo šukę ir pradėjo kramtyti. Tada atėjo mano eilė. Įsidėjau į 
burną dantytą stiklo šukę ir ėmiau triaukšti.

Tėvas išvertė akis, priblokštas, kad sūnus išmoko gardžiuo-
damasis valgyti stiklą. Nuostaba kaipmat virto pykčiu, bet jis 
sutramdė įniršį, bijodamas įžeisti svečią. Mažutės stiklo šukelės, 
įstrigusios banane, lengvai pasišalina iš organizmo. Hafiz Džanas 
išmokė mane visada naudoti tik skaidrias lemputes, nes matinėse 
esama nuodingo gyvsidabrio oksido.

Puštūnas skubiai žengė į priekį, pasiruošęs atlikti svarbiausią 
numerį. Drąsus sprendimas. Jis uždegė didelę storą vaškinę žvakę 
ir pastatė prieš mūsų sceną. Žvakės dagtis buvo žiūrovų akių ly-
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gyje. Paskui Hafiz Džanas iš po marškinių ištraukė saują dulkių, 
sušnibždėjo užkeikimą ir sviedė miltelius į žvakės liepsną. Užsi-
dengęs akis turbano galu, Hafiz Džanas džiugiai krūptelėjo, kai 
mano šeimos ir namiškių pusėn šovė auksinis ugnies kamuolys.

Fokusininkas nenumatė nepaprastos užsidegimo jėgos. Jis 
buvo įpratęs padegti kamparo miltelius lauke. Žiūrovai čiupinėjo 
apsvilusius plaukus ir suodinus veidus, o aš svarsčiau, ką pasakyti. 

Turbūt geriausia patylėti.

Kitą dieną Hafiz Džanas atsikėlė auštant. 
Girdėjau, kaip jis laiptų aikštelėje nesmagus vaikšto ant pirš-

tų. Septintą valandą jau buvo susidėjęs visą mantą į arbatos dėžę. 
Pustuščius butelius įvyniojo į ašutų prikimštą čiužinį, ir jie teliūs-
kavo, kol jis vilko dėžę į apačią.

Laukujės durys vėl atsidarė. Milžinas puštūnas suėmė mane už 
žandų ir liūdnai nusišypsojo.

– Dabar, kai tas bjaurus šulinys, tunelis į pragarą, užbetonuo-
tas, – pasakė jis, – man laikas iškeliauti. Privalau grįžti į mauzo-
liejų, ten mano vieta. Džan Fyšanas, – tyliai ištarė, – lauks manęs.

Kol Hafiz Džanas, Mohamado ibn Makbūlo sūnus, nenuspė-
jamu maršrutu ruošėsi keliauti atgal į Šiaurės Indiją, aš daviau sau 
žodį...

Vieną gražią dieną – nors nežinojau, kada – aš jį susirasiu ir 
toliau mokysiuos fokusų.
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2

Žonglieriai gyvatėmis 
ir pasiklydę vertime

Prabėgo beveik dvidešimt metų nuo tada, kai nepakartojamasis 
Hafiz Džanas paleido didžiulį ugnies kamuolį į mano namiškius.

Nors mūsų vaidinimą man nuolat primindavo sapnuojami 
košmarai, mano susidomėjimas fokusais nemažėjo. Visur vis dar 
užuosdavau stirakso kvapą, panašų į vanilės. Kai prisimindavau 
kramtomą stiklą, širdis imdavo tankiau plakti. Slapta tebepuose-
lėjau svajonę tapti iliuzionistu. 

Bet trūko kibirkšties iš naujo įžiebti anam troškimui.
Kol vieną vėlų vakarą blausiai apšviestame prirūkytame Vaka-

rų Londono bute žybtelėjo žiežirba. Kambarys buvo pilnas neva 
draugų, pliauškiančių apie normalius automobilius, normalų dar-
bą ir normalius normalios ateities planus. Jie gyveno užuolaidų su 
raukinukais, gėlėtų sienų apmušalų, šparagų suflė ir rankogalių su 
sąsagomis pasaulyje. 

Tokie dalykai man nerūpėjo. Aš troškau iš naujo atrasti betar-
piškumo jaudulį, kadaise taip ryžtingai pažadintą Hafiz Džano fo-
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kusų. Ilgėjausi nuotykių, atradimų ir stebuklų. Mintis apie ramią 
planingą ateitį kėlė man didelį nerimą.

Mano normalūs draugai atsisuko į mane. Kada pagaliau aš 
nusipirksiu normalų butą su klostytomis užuolaidomis ir gėlėtais 
sienų apmušalais? Juk ketinu žengti koja kojon su visais? Galėčiau 
išmokti žaisti golfą ar gaminti šparagų suflė. Seniai metas apsirū-
pinti ir normaliais marškiniais, kurių rankogaliai su sąsagomis. 

Tardytojai maukė portveiną ir laukė mano atsakymo. Susi-
mąsčiau. O kam man perimti jų miesčionišką gyvenseną? Jų iš-
orinis blizgesys tėra iliuzija. Kruvinai raudonas portveinas teliūs-
kavo taurėse it vertingasis Hafiz Džano reagentas. Iliuzija... Hafiz 
Džanas... sūkuriavo galvoje mintys. O jeigu pabėgčiau? Viską pa-
likčiau ir iškeliaučiau ieškoti didžiojo nuotykio? 

– Pasilikit savo normalius automobilius, drabužius ir tvarkin-
gus namukus! – subaubiau. – Vykstu į Indiją, būsiu fokusininkas!

Visuose Indijos sostinės viešbučių vestibiuliuose viešpatavo ne-
kantraus laukimo nuotaika.

Į miestą plūdo minios atvykėlių, visi šlaistėsi pakampiais, bai-
siai susijaudinę, sveikinosi su seniai matytais draugais, juokėsi, 
verkė, džiaugsmingai glėbesčiavosi. Kažin, kas čia dedasi? Pagaliau 
viename dideliame viešbutyje pamačiau įspūdingą gelsvą kaip nar-
cizas plakatą su užrašu: VISOS INDIJOS ASTROLOGŲ KONFE-
RENCIJA, tarsi skalbinių virvė karantį tarp dviejų sietynų.

Į renginį susirinko aiškiaregiai iš visų Indijos kampelių, todėl 
visi naujamiesčio viešbučiai buvo pilnutėliai. Chiromantai stum-
dėsi su astrologais, numerologais ir būrėjais taro kortomis. Prana-
šautojai iš krištolinių rutulių, fizionomistai ir sapnų aiškintojai su-
važiavo pasidalyti patirtimi, paplepėti ir pasirodyti viešuomenėje. 

Prasibrovęs pro pasišiaušusią krištoliniais rutuliais, sutrinto-



24

Ta h i r  S h a h  ◆  M a g o  m o k i n y s

mis taro kortomis ir būrimo iš rankos diagramomis minią, ėmiau 
laukti autorikšos. Vis dar pulkais plaukė mediumai, daugelis ap-
sikrovę frenologiniais biustais ir naujamadiškomis pranašysčių 
mašinomis. 

Visi viešbučiai iš mano sąrašo buvo prisigrūdę astrologų. Kur 
rasti laisvą lovą? Paskui man toptelėjo gera mintis. Kai privažia-
vo rikša, liepiau vairuotojui skubiai vežti mane į paties blogiausio 
vardo viešbutį, kuriame amžinai nutinka kas nors negero. Prieta-
ringi astrologai, be abejo, vengs tokio būsto. Nieko neklausinėda-
mas, vairuotojas patrynė rankas ir pasuko į šiaurę – į senamiestį.

Kledaras, kreivuliuodamas, kad neužkliudytų smilkalų parda-
vėjų ir šventųjų karvių, visu greičiu lėkė senojo Delio skersgatviais. 
Pro milžinišką Džama Masdžid mečetę ir didingą Raudonąją tvir-
tovę. Kairėn ir per Čandni Čauką, legendinį Šah Džahano Sidab-
rinį turgų. Vėl staigus posūkis į dešinę, Daryba Kalanu – „Nepri-
lygstamojo perlo“ gatve, kur it omarai kunkuliuojančio aliejaus 
pilnuose keptuvuose verda džalebiai*. Pristabdęs autorikšą, vai-
ruotojas staiga pasuko vairą į dešinę. Kledaras valandėlę pašliaužė 
ir sustojo vidury Kinari Bazaras.

Šiame ramiame turgelyje prekiaujama vestuviniu brokatu, 
blizgučiais ir rupijų girliandomis. Visus prekystalius gaubė iškil-
mių nuotaika. Čia buvo sausakimšai prisigrūdę laimingų žmonių. 

Patapšnojęs vairuotojui per petį, paklausiau, ar šioje smagioje 
gatvelėje iš tikrųjų stovi nelemčiausias ir nelabiausias Delio vieš-
butis. Vairuotojas standžiau apsimuturiavo šiurkščia antklode ir 
rimta mina linktelėjo. Paskui susigūžęs parodė į viršų. 

Pietiniame turgaus pakraštyje dunksojo aplūžęs viešbutis. 
Surūdijusi iškaba skelbė jo nederamai optimistinį pavadinimą 
„Palaima“. Sienos buvo apskretusios žaliais kaip driežai glitėsiais, 

* Į apskritimą suvynioti žagarėliai (pastabos autoriaus). 
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langai išdaužyti, o rievėtos geležies stogas skylėtas. Pastatą it pra-
keiksmas gaubė pražūties ir nelaimės ūkana. Tokių namų durys 
maro laikais pažymimos kruvinu kryžiumi. Bet durų nebuvo. Ap-
žiūrinėjau šį apgailėtiną prieglobstį, ir man per nugarą ėjo šiur-
puliai. Autorikšos vairuotojas, regis, skubantis išvažiuoti, iškrovė 
mano daiktus. Susimokėjau, pridėdamas didelius arbatpinigius – 
jis iš tiesų pasistengė.

Pastato vidus buvo toks pat klaikus kaip išorė. Pirmame ar 
veikiau cokoliniame aukšte per kokius šešiasdešimt centimetrų 
tyvuliavo vanduo – matyt, kur nors trūko vamzdis. Nubridau prie 
apvemtų laiptų ir, sukaupęs visą drąsą, užlipau į registratūrą, per-
keltą į ketvirtą aukštą. Viešbučio sienos buvo suodinos, apsvilu-
sios, matyt, po gaisro. Sutrūnijusios grindų lentos buvo minkštos 
kaip drėgnas molis, o nuo nuskendusių pūvančių žiurkių smarvės 
laužė nosį.

Pintame krėsle atsilošęs sėdėjo registratorius ir krapštė dantis 
nimbamedžio šipuliu. Trumpi plaukai buvo sodriai kaštoniniai, o 
klastingos akys nieko gero nežadėjo. Prisistačiau ir pasakiau girdė-
jęs apie nepriekaištingą šio viešbučio reputaciją. Vyrukas įspraudė 
nimbamedžio šakelę į švarplę tarp priekinių dantų. Suprato, kad 
meluoju, nes abu žinojome, jog viešbučio vardas kuo blogiausias. 

– Ar čia yra apsistoję astrologų? – širdingai paklausiau. 
– Nieko čia nėra, – atsakė jis. 
– Ar turėtumėt numerį kelioms dienoms? 
– Kodėl gi ne?

Viešbutis „Palaima“ nepasižymėjo žavesiu, o vanduo kilo, todėl 
savininkai čia nebuvo linkę gaišti laiko. 

Po nakvynės antrame numeryje net pamišėlis, trokštantis savi-
baudos, būtų buvęs patenkintas. Vidury nakties išgirdau, kaip žiur-
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kės, kurios nenuskendo, triauškia tarakonus drėgname koridoriuje 
prie mano durų. Antklodėse, matyt, skirtose kalėjimams, knibždė-
te knibždėjo blakių, besigardžiuojančių užsienietišku krauju. 

Registratorius melavo, pareiškęs, kad viešbutis tuščias. Iš kam-
bariūkščio priešais su pertrūkiais sklido skardžios heroino mėgėjo 
aimanos. Ruošdamasis nerti į tvano vandenis, ant pirštų tipenau 
pro nelaimėlio numerį ir svarsčiau, ar tik ne narkomanų lindynėje 
esu apsistojęs.

Jei ne linksmasis Kinari Bazaras, būčiau tučtuojau išvykęs iš 
„Palaimos“, bet gatvė buvo maloni pramoga, palyginti su antro 
numerio tikrove. Nuostabiausi prekystaliai lūžo nuo spalvingų 
puošmenų: vienas buvo užverstas raudonomis kaip vyšnios plas-
tikinėmis vėliavėlėmis, kokosais ir pintinėmis su rožių žiedlapiais, 
kitas – rausvais drambliagalvio dievo Ganešos pavidalo balionais. 
Smilkalinėse rūko santalo smilkalai, baidydami muses. Ryškioje 
gruodžio saulėje spindėjo ir žėrėjo prabangus brokatas, stiklinės 
apyrankės, kapšiukai su chna – mehendžiu* ir sidabrinės blizgučių 
girliandos. 

Už judraus Čandni Čauko, netoli džainų ligoninės paukščiams, 
prisėdau gatvės arbatinėje pailsėti ir pasižiūrėti, kaip gyvenimas 
slenka pro šalį. Jaunas padavėjas pripylė ir padavė man stiklinę 
saldžios žaliosios arbatos. Gurkšnodamas gaivų gėrimą, stebėjau 
margą senamiesčio bruzdesį. Eismo sraute it ereliai nardė dvirati-
ninkai ir autorikšos. Pro šalį praplumpino pulkas moterų su žuvų 
pilnomis pintinėmis ant galvų. Prašė išmaldos vaiko vedžiojamas 
aklas raupsuotasis. Pasirodydavo ir dingdavo gatvės prekiautojai, 
piršdami tušinukus ir languotas medvilnines šluostes, vakarėlių 
kepures iš krepino ir paketėlius ožragių.

* Milteliai iš heninės lavsonijos lapų rausvai oranžine spalva dažyti plaukams ir 
marginti raštais plaštakoms bei pėdoms, ypač per šventes ar vestuves.
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Kai paprašiau antros stiklinės arbatos, prie arbatinės priėjo 
pusamžė vakarietė. Nuo žiemos šalčio ją saugojo lapių kailiniai iki 
žemės, o įmantrios baltai dažytos garbanos buvo surištos margu 
„Gucci“ šalikėliu. Ji atsisėdo ant kėdės prieš mane. Veidas buvo 
išblyškęs, pavargęs ir liguistas. Susimąsčiau, ką prabangiai apsi-
rengusi moteris veikia pigioje arbatinėje iš tokių, kokiose mėgstu 
lankytis aš.

Padavėjas, nelaukdamas užsakymo  – matyt, pažinojo mote-
rį, – pripylė ir padavė jai stiklinę arbatos. Atsitiesiau ir pabandžiau 
apsimesti orus. Moteris prašneko, nežiūrėdama į mane.

– Ateinu čia kiekvieną penktadienį, – pasakė ji su ryškiu man 
negirdėtu akcentu.  – Matot, man be galo patinka musulmonų 
kvietimas maldai. Maskvoje jo neišgirsi. Kaip romantiška. Dievi-
nu... girdite? Aš jį dievinu!

Ji išsitraukė iš rankinuko pakelį amerikietiškų cigarečių ir vie-
ną prisidegė. Paskui, pernelyg energingai mojuodama rankomis 
pro dūmus, papasakojo man, ko atvažiavusi į Indiją.

Sužinojau, kad jos tėvynėje trūksta chirurgų, privačių klinikų 
ir kepenų persodinti. Antra vertus, Indijoje daug gerų chirurgų ir 
puikių klinikų, o svarbiausia – be pertraukos tiekiamos kepenys. 

– Rusijoje geras šviežias ke-epenis rasti sunku, – niūriai nutęsė ji. 
– Mat kaip? 
– Sultingos gležnos ke-epenys – nuostabus dalykas, – apsilaižė 

ji it alkanas kurtas. 
Pripažinau, kad mes netausojame kepenų, nes gauname jas 

nemokamai, vildamasis pereiti prie linksmesnės temos, bet rusė 
dar ne viską pasakė. Ji prisidegė kitą cigaretę, giliai įtraukė į tal-
pius plaučius tiršto dūmo ir išpūtė. 

– Matot,  – sušnypštė,  – mes, rusai, per daug geriam. Čia ir 
visa bėda. Per daug degtinės ir per mažai ke-epenų! – Maskvie-
tė nusijuokė iš savo sąmojo ir nutrynė raudonų lūpų dažų dėmę 
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nuo stiklinės krašto. – Dabar laukiu naujų ke-epenų, – tūžmingai 
išpoškino ji, dirstelėjusi į laikrodį. Pasakė taip, kad aš nebūčiau 
nustebęs, jei kaip tik tą akimirką būtų pasirodęs žmogelis, nešinas 
polistireno dėže su užrašu „Šviežios kepenys“.

Pamaniau, kad dėl šitos rusės kažkokiam nelaimėliui išpjaus 
kepenis. Indijoje prekyba organais klesti. Kaip tik tą rytą „The 
Hindustan Times“ išspausdino būdingą istoriją. Likus kelioms die-
noms iki mylimos sesers vestuvių, Pietų Indijoje nusižudė jaunuo-
lis. Prie lavono buvo rastas velionio ranka parašytas raštelis, kad jis 
prašąs parduoti organus, o pinigus skirti sesers kraičiui. Beviltiška 
istorija, nes, net jei būtų atsiradę pirkėjų, neužšaldyti organai per-
sodinti nebetinka, po mirties praėjus kelioms valandoms.

Akys, kepenys, inkstai, net širdys ir plaučiai persodinami pri-
vačiose Naujojo Delio klinikose, pramintose „organų turgumi“. 
Privilioti mažų kainų, į Indiją organų atvyksta vis daugiau užsie-
niečių, juo labiau kad laukti nereikia. Atskrenda jie išsekę ir ligoti. 
Išskrenda, tiesiogine prasme išsigabendami gabalėlį Indijos. 

Maskvietė atsegė rankinuką, ištraukė sidabrinę „Chanel“ lūpų 
dažų tūbelę ir mikliai nutepė lūpas ugniagesių automobilio rau-
doniu. Lūpų dažai priminė man neva tikrą – žinoma, veikiausiai 
pramanytą – istoriją, kai Indostano pusiasalis pasipriešino. 

Viena Čikagos gyventoja atskrido į Karačį – miestą kaimyni-
niame Pakistane. Laisvo laiko turėjo ir, nesaikingai prisišveitusi 
riebių keptų patiekalų, nusprendė išbandyti naują dietą. Šlaistan-
tis po sausakimšas Karačio gatves, jos akys užkliuvo už iškabos, 
reklamuojančios vietos plastinės chirurgijos specialisto paslaugas. 

Dar labiau užsigeidusi atsikratyti vieno kito kilogramo, ji įėjo 
į vidų ir kreipėsi į chirurgą: ar jis galįs nusiurbti šiek tiek nereika-
lingų riebalų? Chirurgas trumpam sutriko, paskui gūžtelėjo pe-
čiais, skėstelėjo rankomis, plačiai nusišypsojo ir atsakė: 

– Kodėl gi ne?
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Juodu susitarė dėl užmokesčio – gana kuklaus – ir operacijos 
rytojaus dieną.

Chirurgas pasakė, kad ši procedūra atliekama su narkoze, 
stropiai nusiplovė ir dezinfekavo rankas ir ėmėsi darbo. Po kelių 
valandų anestetiko veikimas baigėsi, ir pacientė atsipeikėjo. Pirš-
tai pamažu atgavo jautrumą. Moteris iškart ėmė čiupinėti atnau-
jintas nebestoras šlaunis. Ar jos tokios grakščios ir lieknos, kaip ji 
vylėsi? Ir tada ji susirūpino. 

Net labiausiai įgudęs chirurgas, mąstė amerikietė, po riebalų 
nusiurbimo operacijos turi aptvarstyti pacientei šlaunis. Mote-
ris bandė pašnibždomis pasakyti seselei, kas jai kelia nerimą. Ir, 
apimta begalinio siaubo, suprato, kas pasikeitė: ji nebeturėjo lūpų. 

Chirurgas suglumo, kodėl moteris su gražiomis lūpomis nori 
jas nusipjauti – pasidaryti lip-o-plastiką* – bet sutiko atlikti keis-
tą operaciją, kad tik įtiktų klientei iš užsienio. Matyt, nusprendė, 
kad Amerikoje lūpų pašalinimas  – paskutinis mados klyksmas. 
Paklaikusi moteriškė tvirtino, kad be lūpų dantenos džiūsta, o į 
burną skrenda vabzdžiai. Tokia ir grįžo į Čikagą – be lūpų, prara-
dusi galimybę bent vyptelėti ir kamuojama skausmo.

Nusprendžiau rusei šios istorijos nepasakoti. Palinkėjau jai 
sėkmingai įsigyti padėvėtas indiškas kepenis ir per Čandni Čauką 
nusivilkau į „Palaimą“.

Kitą rytą, anksti – Kinari Bazaro krautuvėlės dar nebuvo atidariu-
sios langinių įleisti šviesai – susirinkau mantą ir išbridau iš vieš-
bučio. Gatvės gyventojai prausėsi prie vandens skirstymo kolonė-
lės. Smarkiai kvepėjo muilu ir plaukų aliejumi.

* Lipoplastika – riebalų nusiurbimas. Lipo- (gr. lipos – riebalai) pakistanietis gy-
dytojas supranta kaip lip- (angl. lūpa). 
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Skersgatvyje už kioskelio, kuriame buvo prekiaujama priesko-
ninėmis žolelėmis, vaidinimui ruošėsi raukšlėtas, sudžiūvęs, šlu-
bas senis prieš daug metų apvilktomis akimis. Jis ištiesė rankas – 
pirštai susukti artrito, jų oda sutrūkinėjusi – ir, nukėlęs dangtį nuo 
akmeninio ąsočio, ištraukė besiraitančių gyvačiukų kamuolį. Ma-
žyliai nepatenkinti rangėsi, o kerėtojas išgėrė tris puodelius van-
dens, atlošė galvą, plačiai išsižiojo ir vieną po kitos prarijo gyvates 
tarsi žalias saldymedžio juosteles.

Senis pasitrynė nereges akis, pasikasė nosį ir kostelėjo. Jam iš 
burnos pliūptelėjo penkių susivijusių it mangrovių šaknys suneri-
musių gyvačiukų spiralė. 

Gyvačiukus senis vėl sudėjo į ąsotį. Paskui atidengė kitą indą, 
didesnį, ir ištraukė tris jaunas angis. Atsirėmęs į žemą mūrą, aklas 
senis ėmė žongliruoti gyvatėmis. Šešiasdešimties centimetrų il-
gumo gyvatės be garso sukosi ore. Kai dėl traukos jėgos imdavo 
kristi, senis sugaudavo jas už galvų ir vėl sviesdavo aukštyn. 

Skersgatvio gyventojai nekreipė į vaidinimą dėmesio – kiek-
vienas dirbo savo darbą. Vingiuotose senojo Delio gatvelėse į 
akląjį gyvačių žonglierių Amdžadą beveik niekas nežvilgtelėdavo 
antrą kartą.

Žongliruoti gyvatėmis, sumurmėjo karšinčius, baigęs pasiro-
dymą, nelengvas darbas. Įgūdžius tenka tobulinti dešimtmečius. 
Deja, kaip tik laiko naujokams neišvengiamai trūksta – dauguma 
pakrato kojas per pirmas savaites. Tikrieji gyvačių žonglieriai, to-
kie kaip Amdžadas, nemėgsta tų, kurie iščiulpia iš gyvačių nuo-
dus – taip jie įpranta elgtis nerūpestingai, o toks požiūris netinka 
šiam darbui. Amdžadas susimąstęs patrynė pirštų galus. Žongli-
ravimas gyvatėmis, pripažino apgailestaudamas, yra nykstantis 
amatas.
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Dviejų lagaminų diržai skaudžiai įsirėžė į pečius, kol iš Kinari 
Bazaro nužingsniavau iki Raudonosios tvirtovės. Artėjant vidur-
dieniui, autobusu jau važiavau į Gazijabadą – pirmą stotelę pake-
liui pas Hafiz Džaną.

Autobusas važiavo į rytus ir netrukus kirto Utar Pradešo sie-
ną. Galvojau apie Hafiz Džaną: juodą vilnotą barzdą, erelišką nosį 
ir didžiules rankas. Puštūnas padarė man didelį įspūdį. Nebūčiau 
galėjęs pasakyti, kas mane paveikė labiausiai: jo išvaizda, jo dra-
bužiai ar jo laikysena. Dabar, prabėgus beveik dviem dešimtme-
čiams, mudu vėl susitiksime.

Kai iš akių dingo labiausiai nutolę nuo centro Delio priemies-
čiai, nebeliko ir autorikšų. Juos pakeitė oranžinių į priešingą pusę 
švilpiančių „Ashok Leyland“ sunkvežimių srautas. Begalinis pre-
kinis karavanas gabeno į sostinę cukranendres ir kartūną, arbūzus 
ir gyvas vištas.

Šalia manęs sėdėjo ištįsęs jaunuolis sulaižytais plaukais, ener-
gingas kaip skalikas, ir gelsvai rudomis akimis smalsiai spoksojo 
į pasaulį. Jo batai buvo nublizginti, marškiniai švarūs, o kelnės su 
aštriais kaip skustuvo ašmenys kantais.

Mes įsikalbėjome. Vyruko vardas buvo Marutis  – vienas iš 
drambliagalvio hinduistų dievo Ganešos vardų. Jis neseniai gavo 
profesionalaus mahauto* diplomą ir dabar važiavo į Gazijabadą 
tartis dėl darbo. Jis norėjo gauti jaunesniojo varovo vietą Delio 
dramblių „taksi“. Dramblius, miesto turtuolių išsinuomojamus 
vestuvėms, pokyliams ir kitoms iškilmėms, galima užsakyti išda-
žytus ryškiomis spalvomis arba išpieštus religiniais simboliais. 

Marutis tarškėjo apie mokymąsi žaviame Pečio miške netoli 
Malabaro pakrantės Keraloje. Jam ant kelių gulėjo standus rudo 
popieriaus vokas su diplomu. 

* Dramblių dresuotojas ar varovas.
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– Keraloje žmonės dievina dramblius, – entuziastingai kalbėjo 
Marutis. – Mahautas iš Pečio rūpinsis savo drambliu labiau negu 
savo pirmagimiu sūnumi. Matot, mahautui dramblys sykiu yra tė-
vas, brolis, sūnus ir geriausias draugas. Mylėk ir gerbk dramblį, ir 
jis tave mylės ir gerbs dešimt kartų labiau.

Marutis dirstelėjo pro langą. Bet jis nematė nei kamščio, ku-
riame įstrigo autobusas, nei gvajavų pardavėjų pakelėje. Jis matė 
tik dramblius. 

– Sėdėdamas ant dramblio, varovas jį valdo kojomis, – kalbėjo 
jaunuolis. – Mahautas iš Pečio niekada neįsakinės drambliui. Ge-
riausiam draugui neįsakinėji. Ne, – pabrėžė vaikinas, – mahautas 
mandagiai paprašys dramblio eiti.

Kasmet vėlų pavasarį, kai nuo Malabaro pakrantės į rytus 
pučia vėsūs vėjai, Keralos centre, Tričūro mieste, švenčiama Pū-
ramo šventė. Centriniame parke greta senovinės Vadakunatho 
šventyklos susirenka daugiatūkstantinė minia. Paskui iš Pečio 
miško didingos šventyklos link iškeliauja trisdešimties didžiulių 
dramblių virtinė. Prabangiai išpuošti gyvuliai ant nugarų neša 
milžiniškas hinduizmo dievų statulas, o juos valdo mahautų mo-
kyklos mokiniai.

Puošniomis gūniomis uždengti drambliai žingsniuoja į priekį. 
Iš garsiakalbių sklinda muzika, mėnesienoje dūksta vaikai, į nak-
ties dangų skrieja fejerverkai. 

– Pūramas – mūsų šlovės akimirka, – svajingai pasakė Maru-
tis. – Bet drambliams tokia didybė irgi baisiai patinka. Jie eina prie 
šventyklos lėtai ir oriai, bet jų sielos šoka!

Marutis buvo pasiryžęs kovoti už dramblių teises ir gražų el-
gesį su jais, todėl baisiai piktinosi žiauriais varovais. 

– Kai kurie mahautai muša savo dramblius ir bado akstimis, – 
pasakė jis. – Jei drambliai atsisako stotis, mahautai jiems neduoda 
ėsti. Liūdniausia, – kalbėjo Marutis, skubėdamas pasidalyti žinio-
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mis, – kad ilgainiui net mušamas dramblys prisiriša prie šeimi-
ninko.

Kamštis nemažėjo, ir aš ėmiau svarstyti, kiek laiko pajėgsiu 
ištverti tauškalus apie dramblius. Pats turėjau pomėgį – fokusus –
supratau, kad didelis susižavėjimas dažnai yra neblogas dalykas. 
Kiekvienas turi kuo nors žavėtis. Vildamasis nukreipti pokalbį 
man įdomia linkme, pasakiau Maručiui, kad važiuoju į Sardhaną 
mokytis fokusų.

Įsmeigęs akis į subraižytą langą, Marutis sunėrė ilgus plonus 
pirštus ir garsiai atsiduso. Ne iš nuobodulio – jis negirdėjo nė vie-
no mano žodžio. Tai buvo įsimylėjėlio atodūsis. Jis buvo įsimylėjęs 
dramblius. Jo galva buvo pramušta drambliais. Šis vaikinas savo 
gyvenimą jau buvo suplanavęs ir paskyręs vieninteliam tikslui.

Marutis įsikarščiavęs niuktelėjo man į pilvą. Jis žinojo dar daug 
visokių dalykų apie dramblius ir ieškojo klausytojų per prievar-
tą. Pasipainiojau aš. Jis papasakojo, kad drambliai – vieninteliai 
gyvūnai, turintys keturis kelius, kad jie, kaip ir žmonės, palieka 
„pirštų atspaudus“, kad įvairius jausmus reiškia skirtingais garsais. 
Iš esmės mes beveik nuo jų nesiskiriame. 

Paskui Marutis nusprendė, kad niekų jau pakankamai pri-
pliauškęs, ir perėjo prie rimtesnių temų. 

– Asame kasdien puolami niekuo dėti laukiniai drambliai, – 
liūdnai pranešė jis. – Kai turėsiu daug pinigų, atsidėsiu jų gynybai. 

– Kodėl jie puolami? – paklausiau. 
Nukoręs galvą kaip grifas, ilgšis papasakojo man apie sąmokslą. 
– Žmonės sako, kad girti drambliai pameta galvas ir, susitelkę 

į didžiules bandas, leidžiasi bėgti, viską trypdami pakeliui! 
– Tai tiesa? Drambliai girti? 
– Na, ne paslaptis, kad drambliai – kaip ir visi žinduoliai – kar-

tais mėgsta išgerti. Jie ne iš piktos valios. Žmonės irgi netinkamai 
elgiasi, kai pasigeria. 
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– Iš kur jie gauna alkoholio?  – paklausiau, įsivaizduodamas 
prirūkytą smuklę, pilną dramblių, šliurpiančių porterį iš pus-
penkto litro talpos bokalų. 

– Jie aptinka miške slaptas neteisėtas naminės varyklas ir pa-
skalauja gerkles, – sušnarpštė Marutis. – Vienas klaidingas žings-
nis, varykla suniokota, naminė išsiliejo. Jie ištroškę, todėl viską 
išgeria. Ne jų kaltė, kad truputį pašėlsta.

Po kurio laiko mano akys užkliuvo už antraštės kažkuriame 
Indijos laikraštyje: SIAUTĖJO GIRTI DRAMBLIAI. Marutis vi-
siškai neįvertino šios visą šalį ištikusios bėdos dydžio. Trijų šim-
tų penkiasdešimties įkaušusių dramblių banda užpuolė kaimelį 
Asame, sugriovė jį ir sutrypė trylika žmonių. Straipsnyje buvo 
rašoma, kad gyvuliai išsriaubė baisybę ryžių alaus iš restorano po 
atviru dangumi ir kad girti drambliai kas savaitę nusiaubia kokią 
nors gyvenvietę Indijos šiaurės rytuose.

Pagaliau kamštis sumažėjo, ir mūsų autobusas nulėkė į Ga-
zijabadą. Jis sustojo miestelio centre, ir Marutis, prispaudęs prie 
krūtinės rudąjį voką, nuėjo tartis dėl darbo. Prieš dingdamas sū-
kuriuojančioje galvų jūroje, jis atsisuko, išlenkė dešinę ranką ore 
it dramblio straublį ir pamojavo.



Vakariečiai mato tik bjaurastį, o prieš miesto paslaptis 
užmerkia akis. Mato tik elgetas, luošius, griūvančius 
pastatus, o nepaprastą išradingumą pražiopso. [...] 

Tereikia čia pagyventi, ir paaiškės, kad visiškas chaosas 
iš tikrųjų yra pakankamai tvarkingas.

TAHIRAS SHAHAS (Tahiras Šahas, g. 1966 m.) –  
Londone gimęs afganų kilmės rašytojas, 
keliautojas ir dokumentinių filmų kūrėjas. 
Užaugęs diplomatų ir intelektualų šeimoje,  
2003 metais paliko Jungtinę Karalystę ir persikėlė 
į Maroką, Kasablanką, kur iki šiol gyvena su šeima. 
Tahiras Shahas yra parašęs ne vieną dešimtį knygų, 
paremtų keliaujant įgyta patirtimi. Lietuvos 
skaitytojai jau turėjo progą įsitikinti kritikų 
liaupsinama jo pasakojimo meistryste – romanai 
„Timbuktu“, „Kalifo rūmai“, „Tūkstančio ir vienos 
nakties šalyje“, „Kelionės su pačiu savimi“ sulaukė 
didžiulio susidomėjimo.   

„Mago mokinys“ – tai pasakojimas apie vakariečio klajones, gyveni-
mą ir patirtis Indijoje, pažintį su šalimi, kurios kasdienybė netelpa į 
racionalumo rėmus, kur kiekviena diena pulsuoja neįmanomybe. 

Dar vaikystėje Tahirui Shahui nusišypsojo laimė sutikti iliuzio-
nistą iš Šiaurės Indijos. Susižavėjęs jo pasakojimais bei nepaprastais 
triukais, vyras net prabėgus dvidešimčiai metų nepaliauja puoselėti 
svajonės išmokti Indijos magijos paslapčių. Galiausiai jis nuspren-
džia palikti ramų ir patogų gyvenimą Londone ir leistis į kelionę po 
Indiją, ieškodamas žymiausio šio krašto mago.

Pasakodamas apie savo klajones tūkstančius veidų turinčioje In-
dijoje, Tahiras Shahas suteikia galimybę apčiuopti dalelę šios šalies 
filosofijos ir gyvenimo būdo, išvysti pulką neįsivaizduojamų per-
sonažų, ryškiausiai atspindinčių Indijos kultūrą. Čia žmonės geba 
ryti akmenis ir laikinai apmirti, versti vandenį benzinu ar tiesiog 
būti dievu puse etato. Girtų dramblių gaujos, siaubiančios kaimus, 
kūdikių nuoma ir perukų verslu besiverčiančios šventyklos – tik 
menka dalis Tahiro Shaho aprašomos Indijos kasdienybės, kurioje 
gyvenimas visuomet keliauja koja kojon su mirtimi, kur atsitiktinu-
mas – pasaulio variklis.

Ši knyga įtraukia ir trikdo, priverčia juoktis 
ir tiesiog persmelkia mintis. – Booklist
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