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* * *

Didžiuma  suaugusiųjų,  kuriuos  pažinojau,  buvo  kilę  iš  Somalio 
tyrų. Somalis – labiausiai  į rytus nutolusi  ir viena iš skurdžiausių 
Afrikos valstybių. Žemėlapy ji atrodo tartum iš Kenijos, lyg iš ko
kios rankovės, išlindusi ranka, sauganti Arabijos pusiasalį, kad tas 
nepūkšteltų  Indijos  vandenynan.  Mano  protėviai  buvo  klajokliai, 
klaidžioję po šiaurės bei šiaurės rytų dykumas, ieškodami vis naujų 
ganyklų savo gyvuliams. Kartais jie apsistodavo ilgesniam laikui – 
pusmečiui ar daugiau, tačiau pristigę vandens ir žolės arba stojus 
ilgesnei sausrai sukraudavo savo mantą ant kuprių ir iškeliaudavo 
ieškoti jaukesnio prieglobsčio sau ir savo bandai.

Močiutė  gebėjo  supinti  džiovintų  žolių  stiebus  taip  tankiai  ir 
taip tvirtai, kad jos pintinėse galėjai mylių mylias gabenti vandenį. 
Dar jai buvo vieni niekai iš lanku sulenktų medžio šakų ir demblių 
pasistatyti nedidelį  skliautuotą būstą, o prireikus  jį  vėl  išardyti  ir 
mikliai sukrauti ant besispyriojančio kupranugario.

Ji tebuvo vos dešimties, kai mirė jos tėvas, piemuo Isakas, o mo
tina  ištekėjo  už  dėdės.  Somalyje  taip  tvarkomasi  gan  dažnai  –  ir 
kraitis  išsaugomas,  ir  našlei  mažiau  rūpesčių.  Močiutei  sulaukus 
trylikos  jos  rankos  paprašė  pasiturintis  klajoklis,  vardu  Artanas. 
Dėdulė sutiko išleisti už jo močiutę, nors anas skaičiavo jau visus 
keturiasdešimt.  Tasai  Artanas  buvo  dulbahantų  giminės,  vienos 
garsiausių darodų gentyje,  itin gerbiamas  ir sumanus gyvulių au
gintojas, turėjęs nepaprastą nuovoką: jis taip gerai išmanė orus ir 
jų  kaitą,  kad  visuomet  žinodavo,  kada  ir  kur  laukti  lietaus.  Kilus 
ginčams  ar  nesantaikai  patarimo  ir  teisybės  ieškoti  gentainiai  vi
suomet eidavo tik pas jį.

Artanas jau turėjo žmoną, tačiau jiedu susilaukė tik vienos duk
ters, šiek tiek jaunesnės už mano senelę. Nusprendęs vesti dar sykį 
tasai žmogus pirmiausia pradėjo dairytis deramo svainio – dory
bingo ir garbaus vyro iš geros šeimos ir šaunios giminės. Mergina 
privalėjo būti jauna, stipri, darbšti ir skaisti. Mano senelė Ibada tiko 
į pat kirtį. Taigi Artanas nedvejodamas sumokėjo senelės patėviui 
išpirką.

Po keleto dienų Artanas ją vedė ir išsigabeno pas save. Močiutė, 
suprantama, pabėgo. Ji buvo bemaž parėjusi motinos stovyklon, kai 
Artanas ją pavijo. Jis paliko močiutę kiek atsipūsti motinos pasto
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gėje, o po savaitės patėvis pats nugabeno pabėgėlę jaunikiui, rūsčiai 
taręs: „Tai tavo likimas.“

visą likusį gyvenimą močiutė nugyveno kaip iš gaidų – niekas 
nebūtų galėjęs jai nė menkiausio nieko prikišti. Ji pagimdė ir išau
gino aštuonetą dukrų ir vieną sūnų. Ir niekad joks šešėlis netemdė 
garbingo jos vardo.

vaikams ji įskiepijo orumą bei valios stiprybę, o sykiu pagarbą 
vyresniesiems,  praamžiams  jų  papročiams  ir  visų  pripažįstamai 
tvarkai. Ji ganė gyvulius, ruošė kurą, tvėrė aptvarus iš dygliais ap
tekusių žagarų  ir  šakų.  Ji buvo  tvirtų  rankų  ir kietos galvos,  tad 
ir  dukras  prižiūrėjo  kietai,  visuomet  laikė  jas  atokiau  nuo  viso
kių dainuškomis ir būgnų barškėjimu aidinčių subuvimų bei vyrų 
akių, ypač kai tie sugužėdavo pas jos sutuoktinį į genties sueigas. 
Mergaitėms  buvo  leidžiama  tik  labai  iš  tolo  klausytis  švenčių 
šurmulio,  dainių  varžybų  arba  stebėti,  kaip  vyrai  mainikauja  ar 
šnekučiuojasi.  Močiutė  niekuomet  nepavyduliavo  savo  vyro  vy
resniajai žmonai,  juolab kad ir toji niekuomet nestojo jai skersai 
kelio. Kai senoji mirė, močiutė kantriai pakentė atkaraus būdo jos 
dukrą  Kadiją,  išpuikusią  bemaž  tokio  pat,  kaip  ir  močiutė,  am
žiaus mergiotę.

Artanas turėjo devynetą dukterų ir  jauną žmoną. Saugoti, kad 
niekas nepasikėsintų nuplėšti šeimos moterims šlovės, Somalio vy
rijai nuo amžių svarbiausias rūpestis, tad jis visuomet laikė jas ato
kiau nuo kitų klajoklių akių ir savaičių savaites bastydavosi ieškoda
mas ganyklų, kur nebūtų anei vieno kiek jaunėlesnio vyro. Taigi jų 
šeima nuolat klaidžiojo po atkampiausius tyrus. Mums, sėdintiems 
po medžiu priešais šeimos namą Mogadiše, močiutė dažnai minė
davo, kaip gera visiškoje tyloje sėdėti savo pačios rankomis pasta
tytos pašiūrės pašonėje ir valandų valandas netrukdomai žvelgti į 
bekraštę dykumą.

Tam tikra prasme senelė gyveno geležies amžiuje. Klajokliai ne
pažino rašto, metaliniai daiktai buvo didžiausia retenybė ir dėl to 
labai brangūs. Buvo paplitusi nuomonė, esą Somalį valdę britai ir 
italai, tačiau mano senelei tie žodžiai ničnieko nereiškė. Jos pasaulį 
tvarkė šeimos, giminės ir gentys: didesnės ir galingesnės, kaip isakų 
ar darodų, vidutiniosios, kaip havijų, ir mažosios, kaip sabai. Bal
taodį senelė pirmąsyk išvydo būdama jau trisdešimties. O išvydusi 
pamanė, kad jam nušutusi oda.
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– Tik nepradėk žliumbti, Ajana! – šaukė Sanjara.
Kiti vaikai irgi spygavo palaikydami čia vieną, čia kitą. Kai paga

liau mums leido liautis, drabužiai karojo skutais, mano lūpa krauja
vo pramušta, bet Sanjara liko patenkinta.

– Noriu, kad daugiau jokiam vaikui neleistum savęs mušti arba 
virkdyti, – kalbėjo ji. – Ginkis. Jei negebėsi apsiginti, liksi verge.

Bet čia mano priešininkė suspigo mudviem pavymui:
– Kintirlei!
Sanjara krūptelėjo. Pažvelgiau į ją ir mane apėmė siaubas. Nejau 

ir aš tokia pati, kaip anoji mergaitė? Nejau ir aš turiu tą nepadorų 
daiktą, tą kintir?

Somalyje, kaip ir daugely kitų Afrikos bei Artimųjų Rytų šalių, mer
gaitės,  sulaukusios  maždaug  penkerių  metų  amžiaus,  dažniausiai 
„nuskaistinamos“,  tai  yra  išorinės  jų  lyties  dalys  nupjaustomos. 
Klitoris bei lūpos nurėžiami, nugnybami arba subadomi, o kas liko 
užsiuvama, paliekant tik mažutę skylutę nusišlapinti. Randams už
sitraukus mergaitė  lieka tartum su skaistybės diržu, pagamintu iš 
jos pačios kūno. Norint su ja mylėtis reikia ir vėl viską praplėšti.

Paprotys šitaip luošinti mergaites atsirado anksčiau už islamą, 
taigi  ne  visi  musulmonai  jo  laikosi,  o  gentys,  tebesilaikančios  jo, 
dažnai  visai  neišpažįsta  islamo.  Tačiau  Somalyje  apipjaustomos 
bemaž  visos  mergaitės,  ir  tai  daroma  vien  islamo  vardu.  Čia  ti
kima,  jog neapipjaustytas mergaites apsėda viso pasaulio velniai, 
jos neišvengiamai paskęsta blogio  ir pagedimo  liūne, užsitraukia 
prakeikimą ir  tampa šliundromis. Žodžiu,  imamai čia netgi  labai 
palankiai žiūri į apipjaustymą – juk tai padeda mergaitėms išlikti 
skaisčioms.

Daugelis mergaičių po tokio apdorojimo miršta nuo kraujo už
krėtimo. Kitas visą likusį gyvenimą kamuoja baisūs skausmai. Mano 
tėtis, apsišvietęs ir šiuolaikiškas žmogus, šį paprotį laikė žiauria ir 
nežmoniška atgyvena, tad griežtai uždraudė savo dukras luošinti. 
Šiuo atžvilgiu jis buvo tikrai pažangus. Manau, dėl to ir Mahadas, 
jau šešerių metų berniukas, ligi šiolei tebebuvo neapipjaustytas.

Neilgai trukus po mano dvikovos su savo skriaudike medresėje 
močiutė nutarė, kad jau pats laikas ir mudvi su seseria nuskaistinti. 
Juk tėtis sėdėjo kalėjime, o mamos dažnai nebūdavo namie. Taigi 
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močiutė jautėsi privalanti auklėti ir puoselėti mus pagal garbingus 
senolių papročius.

Ruošdamasi  toms  neeilinėms  apeigoms  močiutė  visą  savaitę 
buvo kaip niekad maloni ir linksma.

Jos miegamajame buvo pastatytas tamtyč atneštas stalas, susi
rinkdavo būriai pažįstamų ir visai nematytų tetų. Kai atėjo žadėtoji 
diena, nejutau jokios baimės, tik smalsumą. Juk žalio supratimo ne
turėjau, ką čia ruošiamasi daryti, tik jusles kaitino keista šventinė 
nuotaika ir žinia, kad mes visi trys nuo šiolei tapsime švarūs, o ma
nęs niekas daugiau nevadins kintirlei.

Mahadas ėjo pirmas. Mane išginė lauk iš kambario, bet netru
kus aš parsėlinau atgal prie durų ir vogčiomis viską stebėjau. Maha
do galva ir pečiai gulėjo močiutei ant šlaunų, o jis pats ant grindų. 
Dvi moterys laikė užgulusios praskėstas jo kojas, o tarp jų palinkęs 
kaži ką darė keistas žmogus.

Iš kambario tvoskė šiluma, smilkalų ir prakaito kvapas. Močiutė 
kuždėjo Mahadui į ausį:

–  Na,  neverk,  neverk,  nesutepk  savo  motutės  garbės.  Juk  tos 
moteriškės paskui apkalbės visa, kas čia dedas. Sukąsk dantis.

Mahadas  neišleido  nė  garso,  tik  įsikando  močiutės  šalį,  o  jo 
skruostais plūste plūdo ašaros. Jo veidas buvo įsitempęs ir visas vir
pėjo iš skausmo.

Negalėjau įžiūrėti, ką būtent dirbo tas nepažįstamasis, bet ma
čiau kraują. Tai mane gerokai išgąsdino.

Po  jo buvo mano eilė. Mostaguodama nuleistą  ranką močiutė 
tarė:

– Nurėžus tą šmikutę pimputę judvi su sese tapsite skaisčios.
Iš to mostagavimo ir jos žodžių supratau tą šlykštų daiktą vieną

dien išaugsiant tokį ilgą, kad jis štai taip kabalduos man tarp kojų. 
Ji sugriebė mane  ir pasiguldė taip, kaip pirma buvo pasiguldžiusi 
Mahadą. Kitos dvi moterys laikė pražergusios mano kojas. vyras, 
tikriausiai koks klajojantis apipjaustytojas iš kalvių genties, vienon 
rankon paėmė žirkles, o kita sugriebė mano tarpukojį ir pradėjo jį 
žnaibydamas timpčioti taip, kaip močiutė melždama žnaibo ožkos 
spenius.

– Štai ji, štai, štai nelemtoji, – ūmai pratarė viena iš moterų.
Tuomet žirklės šmurkštelėjo man tarp kojų ir tas vyras nukirpo 

man vidines lūpas ir klitorį. Girdėjau tokį pat garsą, kaip mėsinin
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kui pjaustant  riebalus nuo mėsos. Klaikus, nenusakomas, verian
tis  skausmas  nutvilkė  visą  tarpukojį  ir  aš  sustugau  nesavu  balsu. 
Tuomet mane pradėjo  siūti:  ilga  stora buka adata  tolydžio varstė 
išorines  tarpukojo  lūpas,  aš  blaškiausi  iš  nepakeliamo  skausmo, 
mėginau ištrūkti, o močiutė ramino:

– Tai tik vieną šį kartą, Ajana, šį vieną kartelį. Būk narsi, paken
tėk, jau visai nedaug beliko.

Baigęs siūti vyras dantimis nukando siūlą.
Tai tiek.
Dar prisimenu kraują stingdantį Havėjos klyksmą. Ji buvo ma

žiausia, vos ketverių (aš penkerių, o Mahadas – šešerių), ir, ko gero, 
smarkiausiai blaškėsi. O gal moterys, besikaudamos su mumis jau 
pavargo  ir  nenulaikė  jos.  Žodžiu,  tas  vyras  žirklėmis  suraižė  jai 
šlaunis ir ji liko bjauriai randuota visam gyvenimui.

Matyt,  buvau  užmigusi,  o  kai  pabudau,  mano  kojos  buvo  su
glaustos ir kietai surištos, kad negalėčiau jų pajudinti ir greičiau už
gytų randas. Buvo tamsu. Pūslė plyšte plyšo, tačiau šlapintis negalė
jau iš skausmo. Tarpukojį tebesvilino baisus sopulys, visa skendėjau 
kraujuose. Pylė prakaitas ir krėtė šlykštus drebulys. Tik kitą dieną 
močiutė įkalbėjo mane bent kiek nusišlapinti. Bet po to viską taip 
užgėlė, kad žiežirbos pylėsi iš akių. Tarpukojis tvinkčiojo skausmo 
bangom, nors ir gulėjau ramiai. O šlapinantis vis rodėsi, kad mane 
dar tebepjausto.

Prireikė gerų poros savaičių, kolei šiek tiek atsipeipelėjom. Mo
čiutė rūpestingai mus slaugė, buvo neįprastai švelni ir meili. Atsi
liepdavo į kiekvieną mūsų dejonę ar aiktelėjimą, net naktimis. Po 
kiekvieno  kankinančio  šlapinimosi  rūpestingai  nuplaudavo  mūsų 
žaizdas šiltu vandeniu ir patepdavo kaži kokiu tamsraudoniu skys
čiu. Paskui vėl surišdavo daiktan suglaustas kojas, kad neperplyštų 
randai ir netektų kviestis ano žmogaus vėlei mūsų užsiūti.

Po savaitės tas žmogus atėjo mūsų apžiūrėti. Jo žodžiais, mudu 
su Mahadu gijome gerai, tačiau Havėją esą būtina persiūti – mat ji 
perplėšusi siūlę šlapindamasi ar besigalynėdama su močiute. Gir
dėjome, kaip viskas vyko. Jai tai buvo tikra prapultis. visi trys buvo
me kankiniai, ką ir besakyti, tačiau Havėja kentėjo labiausiai.

Mahadas  jau  buvo  kaip  ir  pasveikęs,  kai  tas  žmogėnas  ir  vėl 
atsivilko  –  šįkart  ištraukti  man  siūlų.  Ir  vėl  mane  varstė  siaubin
gi skausmai. Žnyplutėmis sugriebęs siūlą tas mėsininkas kaskart jį 
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me kankiniai, ką ir besakyti, tačiau Havėja kentėjo labiausiai.
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ir prasmių niekas neaiškino, taigi dažniausiai nė nesuvokdavome, 
ką  iš  tikro  kartojam.  Mokėmės  ilgiausias  ir  vingriausias  poringes 
kalba, kurios teprisiminiau nuotrupas, ir tai kaip per miglą. O juk 
daugelis „mokinių“ nė to nesuprato.

Žodžiu,  buvo  be  galo  nuobodu  ir  atkaru.  Šeštadieniais  ir  taip 
turėjau ką veikti – juk laukė krūvos namų darbų. Be to, reikėjo su
sitvarkyti plaukus: išsitrinkti juos ir gerai sutepti kokosų aliejumi, 
kad mamai būtų patogiau supinti dešimtį ar vienuolika tangių ka
selių, kurios visą ateinančią savaitę privalėjo likti glotnios ir neiš
sitaršyti. Baigusi skalbdavau uniformas – ne tik savo, bet ir Havė
jos, ir Mahado, paskui kuopdavau man prižiūrėti skirtą namo dalį. 
Kadangi mūsų naujasis „kelrodis“ viską darė tik praamžiu senolių 
būdu,  turėjau prieš kiekvieną Korano pamoką paruošti senovinio 
rašalo: čerpės šuke stiklainin prigremžti anglių dulkių ir, po šlakelį 
įpildama čia pieno, čia vandens, sumaišyti skystą tyrę.
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namų, neskalbiau ir neišsitrinkau galvos, o tik paruošiau pamokas. 
Nebegalėjau ir toliau būti tik nuolanki, pradėjau po truputį mąstyti, 
kaip čia apsigynus. Atėjus laikui gaminti rašalą mane ėmė smaugte 
smaugti visos tos nuoskaudos.

–  Žinai  ką?  –  pagauta  įniršio  pasakiau  Havėjai.  –  Nebeketinu 
daugiau nuolaidžiauti. Pasiimk kokią knygą ir užsidarykime vonio
je. Tu nieko nesakyk, tai gal negausi lupti.

Atvykęs  „kelrodis“  veltui  dairėsi:  kambaryje  nebuvo  nei  dem
blių, nei lentų, nei rašalo, nei mokinių.

Pripuolusi prie vonios durų motina pratrūko plūstis. „Kelrodis“ 
mėgino mus įkalbėti gražiuoju, bet užsispyrėm, ir baigta. Buvome 
įžūlios.

–  Žmonės  liovėsi  terlioti  medines  lentas  prieš  penketą  šimtų 
metų, – atšovėme jam. – Jūs žiauriai atsilikęs ir negebat deramai iš
mokyti mus tikėjimo dalykų. Jūs ne mūsų giminaitis, taigi neturite 
teisės būti mūsų namuose be tėvo leidimo ir, kaip teigia Koranas, 
privalote tučtuojau dingti iš čia.

Galiausiai mama pareiškė skubanti išeiti su reikalais, tad jam iš
ties nesą ko pasilikti. Sumokėjusi už visą mėnesį  į priekį paprašė 
„kelrodžio“ daugiau nebesirodyti.

– Jūsų mergaitės stokoja drausmės. Galėčiau jums pagelbėti, bet 
jei nenorite, palikime tai Alacho valiai, – apmaudžiai tarė jis ir išėjo.

ir prasmių niekas neaiškino, taigi dažniausiai nė nesuvokdavome, 
ką  iš  tikro  kartojam.  Mokėmės  ilgiausias  ir  vingriausias  poringes 
kalba, kurios teprisiminiau nuotrupas, ir tai kaip per miglą. O juk 
daugelis „mokinių“ nė to nesuprato.



Be DIev ė  •  113

Jam įkandin ištrepsėjo mama, o paskui ir močiutė sumanė ap
lankyti savąją isakų giminę. Išeidama ji paliko vartus nerakintus.

Išgirdusios, kad visi  išsinešdino,  tykiai  išsliūkinome  iš vonios. 
Pro langą matėme „kelrodį“ gūrinant Džudžos gatve Ystlėjaus link. 
Supratome, jog kelias laisvas. Havėja vėju išlėkė pas draugę. O aš, 
jausdamasi kalta  ir mintyse vartydama tą begalę patyčių  ir baus
mių, kurios neišvengiamai kris ant mano vargšės galvos, pradėjau 
kuopti namus ir daryti kitus darbus, kurių nespėjau nuveikti tąryt. 
Paskui prisiminiau, kad vartai ligi šiolei atviri, tad išpuoliau jų už
daryti.

vos spėjau užverti vartus, kai man už riešo sugriebė tvirta ran
ka. Tai grįžo „kelrodis“, vedinas dar vienu vyru. Tikriausiai jis nu
pėdino Ystlėjun atsivesti iš tenai kokio bendro, kad neliktų vienas 
svetimuose namuose su mergaitėmis. Jiedu įsitempė mane vidun, 
„kelrodis“ užrišo man akis skepeta ir pradėjo iš visos spėkos talžyti 
lazda, ketindamas pamokyti.

Plaudama  grindis  vilkėjau  tik  trumpus  marškinėlius  ir  sijonu
ką, tad smūgiai skaudžiai tvilkė nuogas rankas ir blauzdas. Pagauta 
baisios tūžmasties nusiplėšiau raištį ir įsmeigiau įniršiu degančias 
akis  į  tą menkystą, pasiryžusi ne  juokais pasipriešinti. Tuomet jis 
pagriebė mane už kasų, atlaužė man galvą ir atsivėdėjęs trenkė vei
du į sieną. Išgirdau, kaip lūžta manoji nosis. Tuomet abu įsiveržėliai 
nuščiuvo. Stojo nejauki tyla, lyg kas būtų nutrūkę. velnio neštasis 
„kelrodis“  paskubom  susirinko  daiktus  ir  abu  su  nepažįstamuoju 
tylutėliais dingo.

visas mano kūnas degte degė, skaudžiai tvinkčiojo nuo smūgių 
likusios rumbės, siaubingai ištinusi nosis kliokė kraujais. Kurį laiką 
tik stovėjau susiėmusi už galvos. Paskui nuėjusi uždariau vartus ir 
palindau po šaltomis vandens čiurkšlėmis, vildamasi kiek apmal
šinti sopulius. Galva ėjo ratu. Jaučiausi tokia sumaitota, kad net ne
pajėgiau užsikurti viryklės. Tad nuėjus atsiguliau lovon ir taip likau 
gulėti perdien ir pernakt. Niekas neatėjo manęs žadinti.

Pabudau jau sekmadienio rytą. Lipant laiptais žemyn mama ap
simetė nustebusi:

– Žiūrėk, kas tavo veidui.
Atrėžiau, kad man nerūpi.
Ji pradėjo vardinti, ką turėsiu nuveikti: tą išplauti, aną nušveisti 

ir taip toliau, ir taip toliau. Bet aš atsisakiau. Drįsau tarti žodį prieš! 

Pabudau jau sekmadienio rytą. Lipant laiptais žemyn mama ap
simetė nustebusi:

– Žiūrėk, kas tavo veidui.
Atrėžiau, kad man nerūpi.
Ji pradėjo vardinti, ką turėsiu nuveikti: tą išplauti, aną nušveisti 

ir taip toliau, ir taip toliau. Bet aš atsisakiau. Drįsau tarti žodį prieš! 
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dyžti  jai kailį, Havėja  tik dar  labiau užsisklęsdavo savy. Atrodė,  ji 
tiesiog nejaučia skausmo. Mama tol ją bakindavo, kol pati pavarg
davo, tačiau Havėjai net pati baisiausia pyla buvo nė motais, bent 
jau nė kiek nemažino įžūlaus jos atžarumo. Ką ir sakyti, mano se
sutė  turėjo  geležinę  valią.  Kartais  užsirakinusi  vonioje  pašėldavo 
vainoti motiną. Plūsdavo ją visokiais žodžiais, vadindama bjaurybe 
ir žiauria savanaude, tačiau verkti vengė.

Mama jokio supratimo neturėjo, kaip auklėti paauglius. Jai atro
dė, jog mes vis tos pačios žioplos varvanosės ir amžinai tokios liksi
me. Paauglystės vargai ir bėdos jai buvo kaži kokia įmantri naujovė, 
neregėta negirdėta jos laikais. Mat dykumoje, kur ji augo, mergaitės 
iš vaikystės šokdavo tiesiai į moterystę.

Havėja išaugo labai protinga, tiesi ir sąžininga. Ir nepalenkiama 
kovotoja. Dalis manęs žavėjosi  ja  ir  laikė nepranokstama. Tačiau 
kartais šiurpdavau nuo ūmių jos siautulio priepuolių, kurie anais 
paauglystės laikais gan dažnai sudrebindavo mūsų namus. vaizdas 
varydavo pagaugus. Norėdavau įlindusi kur nors apsikloti galvą ir 
nieko to nematyti. Mama, močiutė  ir Havėja, visos  trys nesavais 
balsais  kriokdavo  visokias  bjaurastis  viena  ant  kitos,  net  jų  kak
tas išvagodavo storos pripampusios gyslos. Kiekviena iš jų galėjo 
bet kada pašokusi apversti stalą ir prapliupti baisiausiais prakeiks
mais. O kai toji trijulė įsivažiuodavo visos iš karto, kraujas sting
davo gyslose.

Kartą  Havėja  nupėdino  pas  Džinį  Bokorą  ir  paprašė  leisti  pa
skambinti  tėvui.  Sakė  ketinanti  paprašyti  jo  pinigų  asmeniniams 
pirkiniams. Ką gi, Džinis davė jai porą šimtų šilingų. Paėmusi pi
nigus ji nudrožė kirpyklon, išsitiesino plaukus, apsikirpo ir susivijo 
juos taip, kad garbanos apgaubtų veidą. Mama pasiskundė Džiniui, 
bet tasai tik sumirksėjo:

– Skambutis būtų kainavęs tiek pat. Be to, ji visai gražiai atrodo.
Havėja visuomet išeidavo laimėtoja. Avėjo aukštakulnėmis ba

sutėmis  iš  sukryžiuotų plonyčių dirželių, dėvėjo sijonėlius, gero
kai nesiekiančius kelių,  spalvinosi nagus. Žodžiu, mamą  ji varė  į 
neviltį, o kai  jai prasidėjo mėnesinės,  toji  iš  širdgraužos apsipylė 
ašaromis.

Paskui Havėja sutiko Sachrą, moterį iš isakų giminės. Iš tikrųjų 
pirmoji ją sutiko močiutė ganydama savo avelę ir pasikvietė arba
tos – kaip giminaitę. Sachra mūvėdavo kelnėmis, vilkėjo spalvingas 
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palaidines ir nešiojo didžiulius akinius nuo saulės. Ji buvo gerokai 
vyresnė – kokių dvidešimt trejų ar ketverių metų. Už vyro ištekėjo 
vos keturiolikos ir jau turėjo trejetą vaikų. Pasiurbčiojusi pas mus 
arbatos ji pasikvietė mudvi su Havėja į svečius – pasižiūrėti televi
zoriaus. Aš neturėjau laiko Sachros plepalams, bet Havėjai patiko 
pas ją lankytis ir ji bėgdavo tenai vos ne kiekvieną popietę. Juodvi 
valandų valandas žiūrėdavo filmus arba šnekėdavosi. Kartais Sach
rai šaudavo į galvą kur nors išeiti, tad ji palikdavo Havėją prižiūrėti 
vaikų, o paskui apdovanodavo ją lūpdažiais ir knygomis.

Ilgainiui juodvi pradėjo pramogauti kartu – kone kasdien drož
davo į šokius. Sachra nuolat kartojo, kad būtų sveika ir man drauge 
su jomis pasilinksminti. Linksmintis jai reiškė daryti tai, kas nede
ra ištekėjusiai, juolab jos amžiaus, moteriai. vietos, kuriose ji taip 
mėgo  lankytis, buvo triukšmingos, nevalyvos  ir kėlė man pasidy
gėjimą, tačiau Havėjai patiko dėvėti Sachros sukneles ir šokti tose 
landynėse.

Sachra pasakojo Havėjai, kaip baisu ištekėti. Tvirtino savo vyrą 
Abdulą esant nežmoniškai bjaurų ir apsakė, kas dėjosi pirmąją nak
tį išsyk po jungtuvių. Ogi tasai nuoganda lyg apsėstas brovęsis, mė
gindamas praplėšti siūlę jos tarpkojy, ir jai žiauriai skaudėję.

Galiausiai jis pagriebęs peilį ir norėjęs ją prapjauti, nes ji buvusi 
užsiūta  taip  drūtai,  jog  jis  negalėjęs  įkišti  savojo  daikto.  Stovėjęs 
štai taip su peiliu rankoje, o ji žviegusi nesavu balsu ir maldavusi to 
nedaryti. Manau, jam tiesiog pagailo bejėgės keturiolikmetės mer
giūkštės, nes galop jis sutiko nugabent ją ligoninėn, kad jos tarpkojį 
prapjautų tenai.

Taigi Sachros vestuvės praėjo  liūdnai: nebuvo nei kruvinų pa
klodžių, nei džiaugsmingų giminės ūkčiojimų ir audringų plojimų, 
kurie paprastai lydi tas žiaurias apeigas. Svečiai murmėjo nusivylę 
ir nepatenkinti. vieni abejojo jos skaistumu, kiti – jos sutuoktinio 
vyriškomis galiomis, kol galop ji buvo išvežta ligoninėn, kad ten ją 
deramai paruoštų Abdulai pasidžiaugti kitąnakt.

Sachros sakmė kaip reikiant įvarė man siaubo: minia nepažįsta
mų žmonių, kruvinos paklodės, liudijančios, kad buvai sėkmingai 
išprievartauta, – ir visa tai surengta jos pačios gimdytojų! Negalė
jau nė pagalvoti, kad kas nors panašaus gali ištikti mane arba Ha
vėją. Tačiau, įsiklausius į Sachros žodžius, aiškėjo viena – tai ir yra 
vestuvės: skausmas, prievarta ir viešas pažeminimas.
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– Aš neturėjau vaikystės. Ją iš manęs pavogė – sykiu su visu gy
venimu, – guodėsi Sachra Havėjai.

Abdula buvo dešimčia ar net visais penkiolika metų už  ją  vy
resnis, be to, dar pusbrolis. Kaip supratau,  jis  jos nemušdavo,  ta
čiau kėlė neapsakomą pasišlykštėjimą. Sachra nekentė jo visa savo 
esybe,  taigi  keršydama  jam  visiškai  nesirūpino  vaikais  ir  vadino 
jo  išperomis. Devynmetę vyriausiąją dukrą,  vardu Hasna, Sachra 
išnaudojo  kaip  vergę:  mergaitė  supirkdavo  maistą,  virdavo  valgį, 
valydavo namus, o Sachra ją plūdo paskutiniais žodžiais ir nuolat 
mušdavo. vyro pinigus toji moteris išleisdavo tik sau – drabužiams, 
gražgrožiams  ir skaistalams. Pasakysiu tik  tiek – man toji Sachra 
pati atrodė tikra pabaisa.

Havėja  ne  vienintelė  išsuko  iš  siauro  dorovės  takelio,  kurian  taip 
uoliai mus kreipė mama. Sulaukęs šešiolikos Mahadas metė moky
klą – tiesiog liovėsi lankyti pamokas. Po keleto mėnesių mokyklos 
direktorius, malonusis ponas Grifinas, pranešė mamai, jog padėtis 
beviltiška – Mahadą teks išbraukti iš sąrašų. Mamą tartum perkū
nas trenkė, tačiau pats Mahadas tik šaipėsi žvelgdamas į ją iš savo 
aukštybių – pernelyg stiprus ir augalotas, kad būtų valiojusi paimt 
jį nagan.

Mahadas stokojo tėvo, kuris būtų galėjęs padėti jam įveikti pa
auglystės paikiones. Jį supo vien draugai draugeliai, kai kurie tikri 
plevėsos, įnikę į hašišą ir nuolat čiunkdavę alų pabariais.

Mahadas visada buvo mamos numylėtinis. Motušė dengdavo jį, 
kai jis sumanydavo pabėgti iš pamokų, patyliukais penėjo vien jam 
skirtais gardėsėliais  ir nuolatos nuolaidžiavo. Tačiau Kenijoje,  jau 
spėjęs ūgtelėti, sustiprėti ir tapti visais atžvilgiais už ją pranašesnis, 
brolužis ūmai susigriebė, kad jam visai neprivalu paklusti šiai gy
venimo išvargintai moteriškei. Pamažu mama jam tapo lyg tuščia 
vieta.  Jos nuolat peršami  senoviniai  somaliečių papročiai,  griežta 
jų  dorovė  atrodė  tikra  atgyvena  šauniam  berniokui,  užaugusiam 
margose Nairobio gatvėse. Islamas anuomet jam irgi maža tereiškė.

Mokytis  jis  tingėjo,  tačiau gauti prastesnius pažymius nei kiti, 
daug žioplesni klasiokai, kuriuos jis kadaise taip smarkiai pranoko, 
buvo pernelyg žema pasipūtusiam ir neregėtai užgauliam jo būdui. 
Žodžiu, Mahadas nuėjo klystkeliais ir mama nebeišmanė, kaip gel
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* * *

Džavahyros vestuvės vyko Faros Gurė dvare. Moterys chna išsidažė 
plaštakas vingiriais raitytais raštais, pasidabino plono permatomo 
audinio dirhomis. viena moteris mušė būgną, o visos kitos šoko
me. vyrų nei šokant, nei grojant nesigirdėjo. Stalai lūžte lūžo nuo 
patiekalų gausybės – juk vestuvių proga buvo papjauta net keletas 
avių bei ožkų. vakare mūsų draugiją papuošė Džavahyra, vilkinti 
balta vakarietiška vestuvine suknele. Jos plaukai stirksojo sukelti į 
didėliausią kuodą, panašų į bičių avilį. Ji stačiai švytėjo tapusi visų 
svarbiausia – jai patiko mėgautis aplinkinių dėmesiu.

Kokią savaitę po vestuvių mama neleido lankyti Džavahyros, sa
kydama būsiant nemandagu ją trukdyti. Taigi pamačiau ją tik kitą 
savaitgalį. Ji sėdėjo ant minkštasuolio, atsargiai vis perkeldama svo
rį nuo vienos sėdynės pusės  į kitą. Galiausiai neiškentusi paklau
siau – kaipgi atrodo tas mylėjimasis.

Ji apsimetė neišgirdusi klausimo. Rankoje laikiau vieną iš Chal
vos dovanotų „Harlequin“ leidinių minkštais viršeliais. Džavahyra 
čiupo jį apsimestinai susidomėjusi:

– Kokią čia dabar nešvankią knygą skaitai?
– Nagi, juk dabar jau pati žinai, tai pasakyk, kaip viskas vyksta.
– Pirma paskaityk man, – atšovė Džavahyra.
Tai buvo gan prėskas pasakojimas apie ją, jį, lemtingą jų meilę 

ir tik keletas kiek jaudresnių vaizdelių. Kai jiedu pagaliau pradėjo 
bučiuotis, vyras padėjo ranką jai ant krūtinės, o paskui lūpomis pa
čiupo spenelį. Džavahyra pašiurpo:

– Tie krikščionys tikri pagedėliai! – suspigo ji. – Tai juk uždraus
ta! Musulmonai niekuomet tokiomis bjaurastimis neužsiima!

Džavahyrai nebeliko kur trauktis – nori nenori turėjo man apsa
kyti, kas vyksta mylintis. Pasak jos, viskas buvę siaubinga. Po tuok
tuvių jie nuėję į miegamąjį bute, kurį Ali išnuomojęs jiedviem. Ali 
išjungęs šviesas.

Džavahyra atsigulusi ant lovos kaip stovi, su visais drabužiais. Jis 
pakišęs rankas jai po suknia, praskėtęs kojas, nutraukęs kelnaites ir 
mėginęs įgrūsti savo daiktą jai tarpukojin. Jis nepjovęs jos peiliu, tik 
grūdęs ir grūdęs per jėgą tą savo dručkį. Tai trukę visą amžinybę ir 
jai labai sopėję. Džavahyros pasakojimas žodis žodin priminė tai, ką 
teko kadaise girdėti iš Sachros.
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Kasnakt kartojęsi tas pat ir tas pat: Ali per jėgą grūdęs į ją savo 
daiktą ir tol jį droždavęs, kol išliedavęs sėklą. Ir kaskart vis taip pat 
nežmoniškai skaudėdavę. Štai ir viskas. Paskui jis pakildavęs iš pa
talo ir skubėdavęs nusimaudyti po vandens čiurkšlėmis, kad nusi
plautų nuodėmę. Ji taip pat eidavusi vonion po vandens čiurkšlė
mis, kad apsišvarintų,  ir kalio permanganato tirpalu skalaudavusi 
kraujuojančias žaizdas.

Štai toks buvo Džavahyros lytinis gyvenimas, nė iš tolo nepana
šus į tuos vaizdelius, kurie taip traukdavo mane knygose. Buvau jau 
bemaž aštuoniolikos, prisiskaičiusi „Harlequin“ romanų ir porąsyk 
pasibučiavusi  su  Kenedžiu.  Tai,  ką  šnekėjo  Džavahyra,  nė  iš  tolo 
nebuvo panašu į tas virpulingas glamones, kurias spėjau susikurti 
vaizduotėje. Taigi  jaučiaus kaip trenkta kuolu per galvą. Pasakiau 
jai, kad niekada netekėsiu. Džavahyra nusikvatojo:

– Pala, pala. Ar tik negrįš  tavo tėvas. Pažiūrėsim, ką tada pa
giedosi.

Atrodė, ši mergina tiesiog susitaikė su savo gyvenimu. Šiaip Ali 
buvo visai malonus, ne koks menkysta ar žiauruolis,  itin doras  ir 
rūpestingas  vyras,  o  pati  Džavahyra,  regis,  įtikėjo  išties  moteriai 
esant užginta pajusti meilės džiaugsmus.

Prisiminiau,  ką  apie  tuoktuves  ir  mylėjimąsi  kalbėdavo  sesuo 
Aziza,  noriai  dalindavusi  patarimus  jaunoms  poroms.  Moterims, 
kurios skųsdavosi lytinį gyvenimą esant siaubingą, ji paprastai at
sakydavo,  jog  taip  yra  tik  todėl,  kad  tų  moterų  sąmonėn  vienaip 
ar kitaip esanti prasiskverbusi pagedėliška, ne islamiška, o vakarų 
pasileidėlių per visokias nešvankias knygas skleidžiama mylėjimosi 
samprata. Musulmonėms moterims, girdi, nederėtų žvalgytis į ne
tikėlių elgseną ar klausytis jų svaičiojimų. Mums jokia galybe neva
lia rengtis, mylėtis ar elgtis taip, kaip tai daro netikėliai. Juo labiau 
skaityti jų knygas, kurios ir kuriamos tam, kad išmuštų musulmo
nus iš doros kelio, vedančio tiesiai prie Alacho kojų.

Moteris  negalinti  nutraukti  santuokos  vien  dėl  to,  kad  jai  kas 
nors regisi nemalonu ar atgrasu. Tai esą griežčiausiai uždrausta. Tai 
šėtono gundymas.

–  Jei  vyras  suteikia  jums  skausmo,  –  porindavo  Aziza  toms 
vargšelėms, – privalote jam tai pasakyti ir paprašyti tą ar kitą daryti 
kitaip. Jei abu pasistengtumėte, mylėjimasis nebūtų toks skausmin
gas. O jei mylintis neskauda – tai ir yra laimė.
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Taigi vieni, be palydos, patraukėme plynon nuokalnėn prie sie
nos. Mūsų akims atsivėrė sielvartingas ir nevilties kupinas vaizdas. 
Kiek užmatei, aplinkui plytėjo pabėgėlių palapinės ir iš skudurų su
raišiotos stoginės nuo saulės. Atrodė, visas Somalis subėgo ieškoti 
prieglobsčio į šią lomą.

Kiek tolėliau už šios šiurpios stovyklos turėjo būti Doblėjus, kita 
somaliečių priebėga, kurioje Mahamudas tikėjosi glaudžiantis savo 
žmoną ir vaikus.

vėjas tumulais žarstė troškias dulkes. Aplinkui nė medelio, anei 
jokio pavėsio. Jungtinių Tautų pabėgėlių skyrius paskubomis įren
gė padoresnę stovyklą, bet Kenijos pusėje, ant kalvos. Ten stovėjo 
didžiulė  gerai  pastatyta  brezento  stoginė  pabėgėliams  surašinėti, 
prie  kurios  išsirikiavusi  saulėkaitoje  vinguriavo  ilgiausia  žmonių 
eilė. Aplinkui ją vėjas plašino dešimtis mažesnių ir prastesnių mė
lyno plastiko palapinių. Praėjome ir pirmosios pagalbos būstinę, o 
iš tiesų tik vietą, kur galėjai pranešti apie žuvusius. Toliau, kiek akys 
užmatė, mirguliavo tūkstančiai palapinių.

Kuo  toliau,  tuo  labiau apšiurusios  jos kėpsojo.  Iš pradžių mė
lynavo pagamintos iš standaus plastiko, prie kuoliukų priraišiotos 
virvelėmis. Jose nuo svilinančios saulės slėpėsi ištisos šeimos. Ta
čiau netrukus mėlyno plastiko stogai baigėsi.  Juos pakeitė smėlin 
susmaigyti šakaliai ir ant jų užmesti skudurai: moterų skaros, vyrų 
marškiniai ar palaidinės – kad nors vaikai galėtų pasislėpti nuo sau
lės. Smėlyje aplinkui tas varganas pašiūres telkšojo balutės – nedi
deli skysto purvo klanai. Dar kvepėjo neseniai prašniokštusiu lietu
mi, tačiau balos kaitroje jau bemaž baigė džiūti.

ėjom ir ėjom, kol aptikome plynę, pristatytą visureigių ir sunk
vežimių. Čia  lūkuriavę žmonės buvo mačertenai, marehanai, ver
sengeliai ar ogadenai – žodžiu, visi darodai, tad iš sykio pasijutome 
jaukiau. Nors pogentės taip pat kivirčydavosi, tačiau bent  jau ne
žudė vieni kitų. Mahamudas paaiškino vyrams, jog mums mirtinai 
reikia  nukakti  Doblėjun  už  aštuoniolikos  kilometrų.  Jis  šiek  tiek 
pasiderėjo dėl kainos ir surado mačerteną vairuotoją, kuris sutiko 
mus nugabenti, tik turėjome palaukti, kolei susirinks daugiau no
rinčių važiuoti.

Doblėjun  atkakome  gal  ketvirtą  popiet.  Čia  irgi  kur  pažvelgsi 
bangavo  pabėgėlių  jūra.  Po  kiekvienu  dygmedžiu  spietėsi  po  šei
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mą – kas pasitiesę demblius, o kas ir tiesiog ant smėlio. Kai kurie 
turėjo įsitaisę pavėnes, tačiau jos buvo dar varganesnės, nei tos, ar
čiau sienos – visiškai palaikės, suraišiotos iš drabužių, vytelių bei 
murzinų skarmalų.

Išlipę iš automobilio praėjome pro du vyrus, susikniovusius dėl 
skardinio naktipuodžio su vandeniu. vienas netekęs kantrybės išsi
traukė ginklą. Mano širdis sudundėjo. Ūmai ginklus išsitraukė visi 
buvę aplinkui. Akys pagavo smėlyje besimėtančias panaudotų šo
vinių tūtas. Trys ar keturi vyresni vyrai žengė prie ano karštakošio.

– Pasiimk vandenį.  Jis  tavo.  Ir drožk  iš čia, –  tarė paduodami 
jam indą su vandeniu.

Tasai vyras klestelėjo ant smėlio ir susiėmęs rankomis už galvos 
pravirko. Iš jo drabužių beliko skarmalai. Pro išsižiojusius batų ga
lus kyšojo pirštai. Bėdžius atrodė visiškai sugniuždytas.

vyresnieji norėjo paimti jo ginklą, tačiau niekaip negalėjo išlupti 
jo  iš  nelaimėlio  nagų.  Anam  kitam  žmogui  jie  irgi  davė  skardinę 
vandens. visi kaip įmanydami stengėsi išlikti ramūs, darė viską, kad 
tik ir vėl nekiltų riaušės. Prislinkusi prie Mahamudo tariau:

– Tie žmonės pavojingi.
Dirstelėjęs į mane jis atsakė:
–  Kurgi  ne.  Jie  išbadėję  ir  iškankinti  troškulio,  be  to,  sukorė 

šitokį  kelią.  Jiems  nebėra  ko  prarasti,  taigi  jaučiasi  taip,  lyg  jau 
būtų mirę.

Mahamudas  kalbėjo  pašėlusiai  teisingai.  Tie  žmonės  aplinkui 
buvo  panašūs  į  vaiduoklius  –  vien  oda  ir  kaulai.  Jie  savaičių  sa
vaites klaidžiojo palikę namus ir pakeliui prarado viską. Mažesni 
jų kūdikiai  išmirė, o kiek augesni tūnojo prisiglaudę prie motinų 
išsekę ir vangūs. Juos nuolat puldinėjo plėšikai ir vienas dievas te
žino, kiek kruvinų antpuolių ir mūšių jie išgyveno. Pažvelgus tiems 
bėdžiams  į  akis  mane  surakino  siaubas:  jie  atrodė  taip,  lyg  būtų 
grįžę iš pragaro.

Jaučiausi visiškai bejėgė. Atvykau pagelbėti giminaičiui susiras
ti šeimą, bet čia bangavo vandenynas sielvarto ir marios netekčių. 
Tarp  šių  iškamuotų,  šešėliais  tapusių  nelaimėlių  jaučiausi  beveik 
įmitusi ir visko pertekusi. O tai kiekvienai leisgyvei moteriai, kiek
vienai šeimai po kiekvienu medžiu, matyt, atrodžiau kaip paskutinė 
viltis, kaip paskutinė prošvaistė greitai užgesiančiame jų gyvenime. 
Daugybė žmonių apspito mane maldaudami:
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– Palydėk mane pas pasieniečius, ar gali? Aš turiu šeimą.
Neradau nieko geresnio, kaip atsakyti:
– Ne. Negaliu. Nieko negaliu jums padėti.
Juk čia pat mindžikavo Mahamudas, pasišovęs žūtbūt rasti savo 

šeimą. Taigi mes skynėmės kelią per žmones, klausinėdami, ar kas 
nematė moters, vardu Sajedo Mahamud Osman Jusuf Kenaidijid. 
Pasirodo, Mahamudo žmona jam pusseserė – jiedu turėjo bendrą 
senelį.  Žmonės  teiravosi  ir  mūsų  vardų,  suprantama.  visiems  at
sakinėjau esanti Ajana Hirsi Magan Isė. Kaip visuotiniame genties 
susitikime – vardas čia atstojo asmens liudijimą.

Staiga pasigirdo balsas:
– Ana ten, po tuo medžiu, įsitaisė kaži kokie Džama Maganai.
Priėjusi išties pamačiau Ainanšį ir Aflao, Amraną ir Idilę iš Mo

gadišo. Kai paskutinįsyk juos regėjau iki išvykdama pati prieš ko
kias dešimt savaičių, jie buvo pasiturintys, gerai įmitę žmonės rau
meningomis rankomis ir kojomis. Dabar iš jų beliko vieni griaučiai, 
ant kurių kadaravo skarmalais virtę kadaise prabangūs drabužiai. 
veiduose dar galėjai įžiūrėti vieną kitą pažįstamą bruožą, tačiau iš 
esmės  tai buvo visai kiti žmonės – neatpažįstamai sulysę  ir pasi
keitę vidumi. Prie jų šliejosi ir kitas mano pusbrolis, Abdivahabas, 
taipgi dirbęs Aflao kavinėje. visai neseniai tai buvo stambus vyras, 
tikras milžinas – aukštas ir neapsakomai drūtas. Dabar jo barkšojo 
tik kaulai. Akys pūpsojo giliose akiduobėse, o iš veido nebeliko nie
ko – vien oda aptempta kaukolė, kaip kokio zombio.

Prislinkę jie apkabino mane ir apsipylė ašaromis. verkiau ir aš 
kartu. Amrana su Idile pradėjo maldauti:

– Būk gerutė, nepalik mūsų čia, pasiimk su savimi.
Puikiai žinojau negalinti nieko padėti – savo pinigų juk netu

rėjau nė grašio. Mahamudo kapšas buvo skirtas jo šeimai gelbėti. 
Pasienio viršininkui pasakiau, kad vesimės tik vieną moterį, nors 
ligi  šiolei dar nepavyko  jos aptikti. Tegalėjau pažadėti Nairobyje 
surinkti  pinigų  ir  paprašyti  Mahado,  kad  jas  kaip  nors  iš  čia  iš
trauktų.

Jos pratrūko balsu  raudoti. Mergaitėms  tebuvo  septyniolika  ir 
aštuoniolika metų. Kūkčiodamos jos vapėjo:

– Atėjai čia su tuo žmogumi ieškoti jo šeimos. esame tavo šei
ma, bet tu nė nesirengi mūsų gelbėti, o manėme, jog atvykai mūsų 
iš čia išvaduoti.
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