
„Esame tai, ką mąstome.
Savo mintimis kuriame pasaulį.“

Buda
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Nenorėjau išvykti iš Balio su juo nesusitikęs. Nežinau kodėl. 
Nesirgau, priešingai, visada buvau puikios sveikatos. Pasido-
mėjau, kokios jo kainos, nes baigiantis viešnagei piniginė buvo 
tuštoka. Net nebedrįsau patikrinti banko sąskaitos. Jį pažino-
jusieji man sakė: „Duok kiek nori, įdėk į dėžutę ant lentynos.“ 
Na, šie žodžiai mane nuramino, nors truputį jaudinausi, kad 
galiu palikti per mažai žmogui, kuris, kaip buvo kalbama, gydė 
patį Japonijos premjerą.

Buvo sunku rasti jo namus, prisiglaudusius kažkur kai-
melyje už kelių kilometrų nuo Ubudo miesto, salos centre. 
Nežinau kodėl, bet šioje šalyje beveik nėra rodyklių. Žemė-
lapiu gali naudotis tada, kai turi orientyrų, antraip jis toks pat 
bevertis kaip mobilusis telefonas ten, kur nėra ryšio. Žinoma, 
liko lengviausia išeitis – paklausti praeivių. Na ir kas, kad 
aš vyras, klausti kelio man niekada nebuvo sunku. Kartais 
atrodo, kad dauguma vyrų mano prarandą vyriškumą, jei 
tenka šitaip žemai kristi. Jiems geriau atsitverti tylos, reiš-
kiančios „pats žinau“, siena ir apsimesti, kad orientuojasi, kol 
visiškai pasiklysta, o tada jų žmonos priekaištauja: „Sakiau, 
kad reikia paklausti.“

Bėda ta, kad Balio saloje žmonės labai malonūs, todėl visada 
atsako tik teigiamai. Tikrai. Jei merginai pasakysite: „Manau, jūs 
labai graži“, ji pažvelgs į jus nuostabiai šypsodamasi ir atsakys: 
„Taip.“ Kai klausiate kelio, jie taip trokšta padėti, kad tiesiog 
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nepajėgia prisipažinti nežiną. Todėl parodo kokią nors kryptį, 
paprastai ten, kur papuola.

Todėl žengdamas į sodą, augantį aplink namą, buvau tru-
putį suirzęs.

Nežinia kodėl prieš atvažiuodamas įsivaizdavau gana pra-
bangų namą, vieną tų, kuriuos kartais gali išvysti Balio saloje: su 
lotoso žiedais nusėtais tvenkiniais ramioje paunksmėje baltųjų 
jostrų, aplipusių didžiuliais baltais žiedais ir skleidžiančių kone 
nepadoriai svaigų kvapą. Namą atstojo daug vienas su kitu su-
jungtų nameliukų be sienų. Kaip ir sodas, šis statinys buvo labai 
paprastas, gana nutriušęs, tačiau neatrodė vargingai.

Manęs pasitikti atėjo jauna moteris, įsisukusi į sarongą, 
juodais, aukštai į kuodą sukeltais plaukais, įdegusia oda, maža 
taisyklinga nosimi ir ne siauromis akimis, – mane visada stebi-
no šios pačioje Azijos širdyje prisiglaudusios tautos bruožai.

– Laba diena, ko pageidausite? – nieko nelaukdama paklausė 
netaisyklinga anglų kalba.

Mano ūgis – metras devyniasdešimt – ir šviesūs plaukai 
nekėlė daug abejonių dėl vakarietiškos kilmės.

– Atėjau susitikti su ponu... aaa... mokytoju... Samtjangu.
– Tuoj ateis, – atsakė moteris ir pranyko tarp krūmų ir eilės 

nedidelių kolonų, į kurias rėmėsi namelių stogai.
Pasijutau truputį kvailai štai taip stovėdamas ir laukdamas, 

kol Jo Ekscelencija teiksis ateiti ir priimti mane, nuolankų lan-
kytoją. Po penkių minučių, kurios man pasirodė pakankamai 
ilgos, kad sudvejočiau, ar reikėjo man čia atvykti, pamačiau 
ateinantį mažiausiai septyniasdešimties, o gal net aštuonias-
dešimties metų vyrą. Pirmiausia pagalvojau, kad greičiausiai 
būčiau jam ištiesęs penkiasdešimt rupijų, jei kada nors būčiau 
pamatęs gatvėje elgetaujant. Išmaldos paprastai duodu tik 
seniems: manau, tokio amžiaus elgetos jau tikrai neturi kito 
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pasirinkimo. Prie manęs lėtai artėjantis vyras, aišku, neatrodė 
apdriskęs, bet jo drabužiai buvo pavergiančio kuklumo, visiškai 
paprasti, nebūtum galėjęs pasakyti – nauji ar seni.

Gėda prisipažinti, bet pirmiausia pagalvojau, kad įvyko klai-
da ir atėjo ne tas asmuo. Jis negalėjo būti tas žiniuonis, apie kurį 
garsas sklido už jūrų marių. Arba jis buvo apdovanotas talentu, 
bet, būdamas gana naivus, sutiko, kad Japonijos premjeras jam 
mokėtų žemės riešutais. Arba buvo rinkodaros genijus, nusi-
taikęs į naivius klientus iš Vakarų, ištroškusius tokių stereotipų 
kaip asketiškai gyvenantis išminčius, visiškai abejingas materia-
liems dalykams, bet pasibaigus seansui priimantis dosnų atlygį.

Žiniuonis pasisveikino su manimi ir itin paprastai priėmė; 
kalbėjo labai švelniai puikia anglų kalba. Dėmesį traukė stebi-
namai šviesus žvilgsnis tamsiame raukšlėtame veide. Dešinė jo 
ausis atrodė netaisyklinga, tarsi būtų nupjauta dalis spenelio.

Jis pakvietė mane į pirmąjį namelį – keturios nedidelės 
kolonos laikė stogą, o pats statinys glaudėsi prie senos sienos, 
prie kurios stovėjo garsioji lentyna, kamparmedžio skrynia, 
o ant žemės buvo patiestas demblys. Atvira dėžė buvo pilna 
įvairių popierių, lentelių, vaizduojančių žmogaus vidaus orga-
nų sistemą. Kitomis aplinkybėmis visa tai matydamas būčiau 
miręs juoku, nes tai, kas ten buvo pavaizduota, labai smarkiai 
prasilenkė su šiuolaikinės medicinos žiniomis.

Prieš įeidamas pagal Balio papročius nusiaviau batus.
Senukas paklausė, kuo skundžiuosi, ir staiga vėl atsitokė-

jau – kodėl gi aš čia? Ko man reikia, jei nesergu? Sugaišinsiu 
šio žmogaus laiką, o jis, jau pajutau, yra labai sąžiningas ir 
doras, nors dar neturėjau jokių jo sugebėjimų įrodymų. Gal 
aš viso labo norėjau, kad kas nors žvilgtelėtų į mano gyvenimą, 
pasidomėtų manimi, pasikalbėtų apie mano moa ir, kas žino, 
gal atrastų būdą, kaip man jaustis dar geriau? O gal aš tiesiog 
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paklusau kokiai nors nuojautai... Juk man buvo pasakyta, kad 
jis didis, ir aš paprasčiausiai norėjau su juo susitikti.

– Atėjau pasitikrinti, – prisipažinau ir paraudau pagalvojęs, 
kad čia ne koks nors profilaktinis vizitas pas gydytoją ir kad 
mano prašymas yra ne laiku ir ne vietoj.

– Gulkitės čia,  – pasakė žiniuonis ir mostelėjo ranka į 
demblį, niekuo neparodydamas, kad mano prašymas tuščias 
ir lengvabūdiškas.





II
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Taip prasidėjo pirmas – ir, tikiuosi, paskutinis – mano gyve-
nime kankinimo seansas. Iš pradžių viskas buvo normalu: aš 
atsiguliau ant nugaros, patiklus ir gana smagiai nusiteikęs, lei-
dau jam švelniai čiupinėti įvairias savo kūno vietas. Iš pradžių 
galvą, paskui sprandą. Rankas, kiekvieną piršto kaulelį. Jis labai 
kruopščiai apžiūrėjo kiekvieną mano liemens, paskui pilvo lopi-
nėlį. Man palengvėjo pajutus, kad nuo pilvo jis perėjo tiesiai 
prie viršutinės šlaunų dalies. Kelių, blauzdų, kulnų, padų, – jis 
viską lietė ir tai manęs pernelyg netrikdė.

Tada jis perėjo prie kojų pirštų.



III
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Nežinojau, kad galima suteikti žmogui tiek skausmo vien su-
spaudus mažąjį kairės kojos pirštą nykščiu ir smiliumi. Staugiau 
ir raičiausi ant demblio į visas puses. Iš tolo, ko gero, atrodė, 
tarsi žvejys būtų bandęs užkabinti ant kabliuko metro devy-
niasdešimties ilgio vikšrą. Prisipažįstu, iš prigimties esu gana 
lepus, bet tai, ką patyriau dabar, stiprumu neprilygo jokiems 
pojūčiams iki šiol.

– Jums skauda, – pasakė žiniuonis.
Nieko sau. Dejuodamas išspaudžiau „taip“. Net nebeturė-

jau jėgų rėkti. Neatrodė, kad žiniuonį būtų sutrikdžiusi mano 
kančia, jis liko toks pat geraširdiškai ramus. Jo veide net atsi-
spindėjo savotiškas gerumas, visiškai priešingas jo primestam 
gydymui.

– Jūs nelaimingas žmogus, – ištarė tarsi diagnozę.
Kaip tik tą akimirką buvau nelaimingas. Ir net labai. Ne-

bežinojau, ar verkti, ar juoktis dėl to, kur pats save įstūmiau. 
Manau, ir verkiau, ir juokiausi. Dar niekada gyvenime nebuvau 
sukurpęs tokio „puikaus“ plano. O juk galėjau dieną prabūti 
paplūdimyje, šnekučiuotis su žvejais ir žiūrėti į gražuoles Balio 
salos merginas!

– Skausmas šioje vietoje rodo, kad jūs apskritai blogai jau-
čiatės. Jei ten pat paspausčiau kitam žmogui, jam greičiausiai 
neskaudėtų, – pareiškė jis.
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Tą pasakęs jis pagaliau paleido mano pėdą ir aš staiga pa-
sijutau laimingiausiu žmogumi pasaulyje.

– Kokia jūsų profesija?
– Aš mokytojas.
Jis įdėmiai pažvelgė į mane, o paskui susimąstęs nutolo, tarsi 

kažko susirūpinęs. Jaučiausi, lyg būčiau pasakęs, ko nereikia, ar 
iškrėtęs kokią šunybę. Jis žvelgė kažkur į bugenviliją, žydinčią 
už keliolikos žingsnių. Atrodė pasinėręs į apmąstymus. Kaip 
aš turėjau elgtis? Išeiti? Kostelėti, kad priminčiau apie save? Jis 
liovėsi dvejojęs ir vėl sugrįžo prie manęs. Atsisėdo tiesiai ant 
žemės ir žiūrėdamas man į akis prakalbo:

– Kas jūsų gyvenime negerai? Esate puikios sveikatos. Kas 
tada? Darbas? Meilė? Šeima?

Jo klausimas buvo tiesus, o į mane įsmeigtos akys neleido 
išsisukti, nors balsas ir žvilgsnis buvo geranoriški. Jaučiausi 
priremtas atsakyti, atsiverti žmogui, kurio prieš valandą nė 
nepažinojau.

– Nežinau, na, taip, galėčiau būti laimingesnis, kaip ir bet 
kuris kitas žmogus.

– Neprašau atsakyti už kitus, tik už save, – ramiai patikslino.
Jis jau pradeda mane nervinti. Darau, ką noriu, ir tai ne jo 

reikalas, galvojau jausdamas kylantį pyktį.
– Na, būčiau laimingesnis turėdamas antrąją pusę.
Kodėl jam tą pasakiau? Jaučiau, kaip mano pyktis atsisu-

ka prieš mane. Visiškai nesugebu pasipriešinti kito žmogaus 
prašymui. Apgailėtina.

– Tai kodėl jos neturite?
Na, dabar jau reikėjo apsispręsti, nors tai man nėra labai 

lengva: arba nutraukiu jo kalbas ir išeinu, arba žaidžiu šį žai-
dimą iki galo.

Išgirdau save atsakant:
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– Būtų neblogai, bet dar reikėtų ir patikti kokiai nors mo-
teriai.

– O kas jums trukdo?
– Na, aš per liesas, – mestelėjau išraudęs iš gėdos, sumi-

šusios su pykčiu.


