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Jiems keliaujant toliau,
Jėzus užsuko į
vieną kaimą. Ten viena moteris,
vardu Morta,
pakvietė jį paviešėti.
Ji turėjo seserį, vardu Mariją.
Ši, atsisėdusi prie Viešpaties
kojų, klausėsi jo žodžių.
Morta buvo susirūpinusi visokiu
patarnavimu. Ji stabtelėjo ir
pasiskundė: „Viešpatie, tau
nerūpi, kad sesuo palieka mane
vieną patarnauti? Sakyk,
kad ji man padėtų“.
Tačiau Viešpats atsakė:
„Morta, Morta, tu rūpiniesi ir
sielojiesi daugeliu dalykų, o
reikia tik vieno.
Marija išsirinko geriausią ją dalį,
kuri nebus iš jos atimta“.
LK, 10, 38–42

Prologas

Alchemikas paima į rankas knygą, kurią jam atnešė
kažkas iš karavano. Leid inėl is be viršel io, tač iau jis ne
trunka nustat yti autorių: Oscar Wilde. Vart ydamas lapus,
užkliūva už Narcizo istor ijos.
Alc hem ik as žino legend ą apie Narc iz ą – graž uol į,
kur is kiek v ieną dieną ateidavo prie ežero gėrėt is savo
atspind žiu vandeny je. Visišk ai apkerėtas savojo grož io,
syk į jis įkrito vanden in ir paskendo. Toje vietoje išaugo
gėlė, kur i buvo pavad inta narcizu.
Tač iau Osk aras Vaildas užbaigė istor iją kitaip. Jo pa
sa kojime, mir us Narc izui, prie šio gėlo vandens ežero
atėjo gir ių laumės oreadės ir nustebo pamač iusios, kad
jis tapęs karč ių ašar ų urna.
– Ko gi tu verk i? – pak lausė oreadės.
– Aš verk iu Narcizo, – atsakė ežeras.
– Tai mūsų nestebina, – pasakė laumės. – Nors ir mes
jį nuolat sek iojome miške, tik tu vienas galėjai iš art i gė
rėt is jo grož iu.
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– Vad inasi, Narcizas buvo graž us? – pa k lausė ežeras.
– Kas gi ger iau nei tu galėjo tai žinot i? – nus tebo
oreadės. – Juk jis prie tavo krant ų ry mojo išt isas dienas!
Ežeras va landėlę pat ylėjo. Pask ui atsiduso:
– Aš verk iau Narcizo, bet niek uomet nebuvau paste
bėjęs, kad jis gražus. Aš jo verk iau, nes kiekv ieną syk į, kai
jis pasilenkdavo ties man im, jo akyse aš ga lėjau mat y t i
savo grož io atspind į.
– Kok ia graž i istor ija, – ištar ia Alchem ik as.

Pirmoji dalis

Jo vard as Santjagas. Jau temst a, kai jis su savo banda
priein a sen ą, apleist ą bažnyč ią. Jos stogas įgriuv ęs, o
toje vietoje, kur kad aise būt a zak r ist ijos, auga did žiu l is
jovaras.
Vaik inas nusprend žia čia pra leist i nakt į. Suvaro avis
į griuvėsius ir, kad šios per nakt į neišsilakst yt ų, iš ke
lių lent ų pad aro užtvar ą. Apyl ink ėse nėr a vil k ų, bet
jei gy v ulys pabėg t ų, jis sugaišt ų visą ry tojaus dieną jo
beieškodamas.
Jis pasik loja apsiaust ą ir atsig u la, vietoj pagalvės pa
sidėjęs nesen iai perskait y t ą knygą. Prieš užmigdamas
pagalvoja, kad dabar rei kėt ų skait y t i storesnes knygas:
ilg iau užtekt ų, o nakt į jos būt ų patogesnės pagalvės.
Dar nepraš vit us jis nubunda. Pasiž iū r i aukšt yn ir pro
įgriuv usį stogą mato blyk sinč ias žvaigždes.
„Reik ėjo kiek ilg iau pam iegot i“, – pam ano. Jis vėl
susapnavo tą pat į praėjusios savaitės sapną, bet, kaip ir
tą s yk, nubudo nebaigęs sapnuot i.
11

Vaik inas atsi kel ia ir išger ia gurkšn į vy no. Tuomet
stver ia botagą ir pradeda žad inti dar tebem iegančias avis.
Jau sen iau jis pastebėjo, kad daug uma gy v ul ių pa k irsta
iš miego, vos tik išsiblaivo jo pat ies sąmonė. Tart um ko
kia paslapt inga energ ija jung t ų jį su šiom is avim is, per
dvejus met us, iešk ant vandens ir maisto, drauge su juo
apėjusiom is visą ša l į.
– Jos taip priprato prie manęs, kad žino mano die
not varkę, – sa ko tyl iai. Pask ui, akim irk ą pamąstęs, sau
tar ia, kad visišk ai ga l imas ir at v irkšč ias da lyk as – kad tai
jis pripratęs prie gy v ul ių dienot varkės.
Vis dėlto da l is avių neskuba atsibust i. Jis žad ina jas
iš ei lės, kiek v ieną pabaksnodamas lazda, pavad indamas
vardu. Vaik inas tik i, kad avys gali suprast i, ką jis sako.
Taig i kar tais jis joms skaito labiausiai pat ik usių knyg ų
išt rau k as, kalba apie savo vienat vę ar džiaugsm ą, kad
yra piemuo, koment uoja naujienas, išg irstas einant per
paž įstamus pakel ių kaimus.
Tač iau pask ut inėm is dienomis beveik nel iko kit ų
pok albio temų, tik toji: merg ina, gy venant i mieste, kur į
pasieks po ket ur ių dienų, vieno pirk lio duktė. Jis ten buvo
tik syk į, praėjusiais metais. Pirk lys turėjo aud in ių par
duot uvę ir mėgo pats stebėt i kerpamas avis – kad prekė
būt ų be jok ios apgav ystės. Piemen iui parduot uvę buvo
nurodęs draugas, ir jis ten at varė sav ąją band ą.
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– Norėčiau parduoti šiek tiek vilnos, – kreipiasi jis į pirk lį.
Parduot uvė pilna, ir pirk lys paprašo piemens luktelėt i
iki pavak ar io. Tuomet šis atsisėda ant ša l igat v io priešais
parduot uvę ir išsit rauk ia knygą.
– Aš ir než inojau, kad piemenys skaito knygas, – su
skamba ša l ia moters balsas.
Tai jauna merg ina, tipišk a anda lūzietė, ilgais juodais
plau k ais ir primen anč iom is senuos ius užkar iautoj us
maur us akim is.
– Avys išmoko daug iau nei knygos, – atsako piemuo.
Jiedu šnek uč iuojasi daug iau kaip porą va landų. Ji pa
sisako esant i pirk lio duktė ir kalba apie miestel io gy ve
nimą, kur kiek v iena diena panaši į praėjusią. O piemuo
pasa koja apie Anda lūzijos pievas, apie aplank y t us mies
tel ius ir pask ut ines jų naujienas. Jis laim ingas, turėdamas
kitok į pašnekov ą nei jo avys.
– Kaip tu išmok ai skait y t i? – klausia merg ina.
– Kaip visi, – atsako jis. – Mok ykloje.
– Bet jei mok i skait yt i, kodėl esi tik piemuo?
Jau nuol is klausi mą nu leid žia neg irdom is. Jis tik ras,
kad merg ina jo nes uprast ų. Todėl tęsia savo kel ion ių
istor ijas, o mažos maur iškos akutės iš nustebimo ar iš
gąsč io tai išsipleč ia, tai visai užsimerk ia. Lai k as bėga,
ir kuo toliau, tuo labiau jaunuolis trokšta, kad ši diena
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niek uomet nepasibaig t ų, kad merg inos tėvas ilgai būt ų
užimtas ir papraš yt ų jo palaukt i dar tris dienas. Staiga jis
suvok ia pajutęs kažką, ko niek ad iki šiol nebuvo jautęs:
norą likt i čia visam laik ui. Su šia juodaplauke merg ina jo
dienos niekada nebūt ų panašios viena į kit ą.
Bet ateina pirk lys ir paprašo nuk irpt i ket ur ias avis.
Po to sumok a, kiek skol ingas, ir pa k vieč ia užsukt i kitais
metais.

Iki to miest uko liko ne daug iau kaip ket ur ios dienos. Jis
susijaud inęs ir kar t u suner imęs: juk ga l i būt i, kad mer
gina jį pam iršo. Užsu k anč ių parduot i vilnos piemenų
ten net rūksta.
– Tai ne taip svarbu, – sako jis, kalbėdamasis su savo
avim is. – Aš paž įst u ir kit ų merg inų kit uose miestel iuose.
Bet gil iai širdyje jis žino, kad tai tol i gražu nėra nesvar
bu. Ir kad piemenys, kaip ir jūr in ink ai, kaip ir kom ivo
jaž ier iai, visi tur i vieną miest ą, kur iame gy vena būt ybė,
sugebanti juos priversti užmiršti malonumą laisvai klajoti
po pasau l į.

Kuomet pasirodo pirmoji ry to žara, piemuo ima rag int i
savo avis tek anč ios saulės krypt im i. „Joms niek ada ne
reik ia nieko spręst i, – galvoja jis. – Gal todėl jos visad
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laikosi greta manęs“. Vien intel is avių poreik is – vanduo
ir žolė. Ir tol, kol piemuo žino ger iausias And a lūz ijos
ganyklas, jos bus jo draugės. Nes varbu, kad visos jų die
nos, susidedanč ios iš ilg ų, tarp sau lėtek io ir sau lėlyd žio
išsir i k iav usių va landų, panašios viena į kitą, kad per savo
trumpą gy ven im ą jos neperskaitė nė vienos knygos ir
nesupranta žmon ių kalbos, kur ia jis joms pasakoja, kas
dedasi kaimuose. Jos ten k inasi žole ir vandeniu, ir to joms
visišk ai gana. Mainais jos dosn iai atsilyg ina sav ąja vilna,
draug yste, o kar tais ir savo mėsa.
„Jei retk arč iais pas iv ersč iau pabais a ir imč iau jas
vieną po kitos ga laby t i, jos nesuprast ų šito, iki nebūt ų
išnaik inta visa banda, – mąsto jis. – Nes pasit ik i man im
ir nebesivadovauja inst inktais. Ir tik todėl, kad tai aš jas
vedu į ganyk las“.
Staiga jaunuol is suvok ia, kok ios keistos jo mint ys.
O gal toji bažnyčia su viduje augančiu jovar u buvo užkeik
ta? Ir dėl to jis vėl susapnavo tą sapną, o dabar jauč ia
kažkok į pykt į visad išt ik imoms savo bič iu lėms avims?
Jaunuolis gurkšteli likusio nuo vakarienės vyno ir tvirčiau
susisupa apsiaust u. Jis žino, kad po keleto va landų, sau lei
pa k i lus į zen it ą, bus taip karšta, jog jis nebega lės vest i
bandos. Vasaros metu šią valandą visa Ispanija miega. Bus
karšta iki pat nakt ies, ir visą tą laik ą apsiaust ą teks nešt i
rankose. Kai jam užeina noras padūsaut i dėl nešu l io, jis
sau primena, kad to nešul io dėk a jam nebuvo šalta ry t ą.
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„Mes tur ime būt i pasir uošę visok iems orams“, – tuo
met pagalvoja jis ir pajunta dėk ing umą apsiausto svor iui.
Apsiaustas tur i priež ast į egzist uot i, lyg iai kaip ir jis
pats. Dvejus met us pra leidęs klajodamas po Anda lūzi
jos lyg umas, jis mint inai žino visus krašto miestel ius, ir
prasmę jo gy ven imui tei k ia būtent tai: kel iav imas. Šį syk į
jis ket ina paa išk int i merg inai, kodėl paprastas piemuo
mok a skait y t i: iki šešiol ikos met ų jis lankė sem inar iją.
Tėvai norėjo, kad jis tapt ų kun ig u – kuk l iõs, triūsianč ios
tik dėl valg io ir gėr imo, kaip tos jo avys, valst ieč ių šeimos
pasid id žiav imu. Bet jis nuo pat vai k ystės svajojo paž int i
pasaul į, ir tai jam buvo daug svarbiau nei paž int i Dievą ar
žmonių nuodėmes. Vieną vakarą, atėjęs aplank yti šeimos,
jis su k aupė drąsą ir pasa kė tėv ui, kad nenor i būt i kun ig u.
Kad nor i kel iaut i.

– Per šį kaimą perėjo žmon ių iš viso pasaul io, sūnau. Jie
ateina ieškodami kažko naujo, tačiau visuomet liek a tok ie
pat ys. Užkopia kalvon, aplanko pil į, o po to sau tar ia, kad
praeit is ver tesnė už dabar t į. Nesvarbu, ar šviesiaplau k iai,
ar tamsiaodžiai, jie pa naš ūs į mūsų kaimo žmones.
– Bet aš nesu matęs tų krašt ų, iš kur atkel iavo šie žmo
nės, nei jų pi l ių, – nesut ink a jaunuol is.
– Šie žmonės, mat ydam i mūsų laukus ir moter is, sa ko,
kad jie norėt ų čia gyvent i, – tol iau kalba tėvas.
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– Aš nor iu paž int i jų moter is ir jų krašt us, – tuomet
sako sūnus. – Nes šie žmonės niek uomet pas mus nepa
si l iek a.
– Jie tur i pilnas kišenes pin ig ų. Pas mus tik piemenys
gal i kel iaut i.
– Tuomet aš būsiu piemuo.
Tėvas nepridur ia nieko. Ry tojaus dieną jis duoda sū
nui kapšel į su trim is senov iškom is ispan iškom is auk so
monetom is.
– Kadaise radau jas lau k uose. Ket inau atiduot i tau
įšvent in imo dien ą. Nusipirk band ą ir eik per pasau l į,
iki suprasi, kad mūsų pi l is svarbiausia ir mūsų moter ys
gra ž iausios.
Ir jis pa laim ina sū nų. Žiburėl iai tėvo akyse išduoda
norą taip pat leist is klajot i po pasaul į. Visad jo širdy je
sly pėjusį norą, nepaisant dešimč ių met ų, per kur iuos jis
stengėsi jį užslopint i, kas ry t ą toje pač ioje vietoje kelda
masis ir guldamas, gerdamas ir valg ydamas.

Hor izontas nusidaž o raudonai, pask ui pasirodo sau lė.
Jaunuol is prisimena pok albį su tėv u ir jauč iasi laim in
gas; jis jau matė daug pil ių ir daug moter ų (bet nė viena
negal i prilygt i tai, kur i jo lauk ia po dviejų dienų). Jis tur i
apsiaustą, knygą, kur ią ga l i iškeist i į kitą, tur i avių bandą.
Tač iau, svarbiausia, kiek v ieną dieną jis įgy vend ina savo
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did žiąją svajonę kel iaut i. Kai pavargs nuo Anda lūzijos
lyg umų, ga lės parduot i savo avis ir tapt i jū r in ink u. Kai
pavargs nuo jū ros, bus regėjęs daug ybę miest ų, daug ybę
moter ų, turėjęs daugybę prog ų būt i laim ingas.
„Kaip ga l i ma ieškot i Dievo sem i na r ijoje?“ – nusistebi
jis, žiū rėdamas į tek anč ią saulę.
Kiek v ieną syk į, jeig u tik įmanoma, vaik inas steng iasi
pasirinkti vis kitą kelią. Jis niekad nebuvo prisiartinęs prie
tos bažnyč ios, nors kiek jau kart ų pro ten praėjo. Pasaul is
didel is ir nei šsem iamas: net jei jis leist ųsi vedamas savo
avių, ar per kur į laik ą taip pat neatrast ų daug ybės įdom ių
da lyk ų? „Avių bėda, kad jos nesuvok ia kasd ien einanč ios
naujais kel iais. Jos nepastebi, kad keič iasi ganyk los, met ų
laik ai. Nes vien intel is jų rūpest is – žolė ir vanduo“.
„Gal taip yra ir mums visiems,– mąsto piemuo. – Juk
ir aš nuo tada, kai susipaž inau su pirk lio duk ra, nebegal
voju apie kitas moter is“.
Vaik inas žvilg tel i į dang ų. Tar ifoje turėt ų būt i prieš
piet us. Ten ga lės iškeist i į kit ą, storesnę, savo knyg ą,
prisipildy t i vy no butel į, nusiskust i ir apsi k irpt i: jis tur i
būt i visišk ai pasir uošęs susit ikt i su merg ina ir nenor i net
pagalvot i apie tai, kad koks kitas piemuo su daug iau avių
ga lėjo ateit i ir papraš y t i jos ran kos anksč iau už jį.
„Gal imybė įgy vend int i svajonę – štai kas gy ven imą
daro įdomų“, – pa mano jis, vėl žvilg teldamas į dang ų ir
paspar t indamas žingsn į. Jis prisimena, kad Tar ifoje gy
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vena sena moter is, mok ant i aišk int i sapnus. O praėjusią
nakt į jis susapnavo jau kar t ą sapnuot ą sapną.

Senė vedasi jaunuol į namo gi lumon, į kambar į, atskir t ą
nuo svetainės spalvota sintet ine užuolaida. Kambar y je
sta las, Švenč iausiosios Jėz aus Šird ies paveikslas ir dvi
kėdės.
Senoji atsisėda ir pasiū lo jaunuol iui taip pat atsisėst i.
Tada pai ma vaik ino rank as ir pradeda garsiai melst is.
Tai panašu į čigon išk ą mald ą. Jau ne syk į jo ir čigonų
kel iai buvo susik irtę. Šie žmonės taip pat kel iauja, tik ne
tur i avių. Pasak sklindanč ių gandų, čigonai leid žia lai k ą
apgaud inėd am i žmones. Kalbam a, kad jie esą sud arę
sutar t į su veln iu, kad vag ią vaik us ir savo paslapt ingose
stov yk lose paverč ią juos vergais. Kai piemuo buvo ma
žas, labai bijojo, kad čigonai jo nepag robt ų, o dabar, senei
laik ant jo ran k as, toji baimė sug rįžta.
„Čia yra Švenč iausiosios Jėzaus Šird ies paveikslas“, –
ram ina save. Jis nenor i, kad rank a pradėt ų drebėt i ir kad
senoji pastebėt ų jo išgąst į. Mint yse su k alba „Tėve mūsų“.
– Įdomu... – burbtel i senė, nenuleisdama akių nuo
vaik ino ran k ų. Ir vėl nut yla.
Vaik inas vis labiau ner v inasi. Nepaisant visų pastan
gų, rankos pradeda drebėt i. Senoji tai pastebi ir tuojau
jas pa leid žia.
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– Aš atėjau čia ne dėl delnų lin ijų, – sumurma piemuo,
dabar jau gai lėdamasis įžengęs į šiuos na mus. Akim irk ą
jam ding tel i mint is, kad gal verč iau susimokėt i ir išeit i
nieko nesuž inojus. Ko gero, pasik ar tojusiam sapnui jis
suteikė per daug reikšmės.
– Tu atėjai, kad iša išk inč iau tavo sapnus, – atšauna
senoji. – Sapnai yra Dievo kalba. Kai Dievas byloja žmo
nių kalba, aš gal iu juos iša išk int i. Tač iau jei jis byloja tavo
sielos kalba, tik tu pats gal i juos suprast i. Ar šiaip, ar taip,
už apsi lank y mą teks mokėt i.
„Dar viena gudr ybė“, – pamano jaunuolis. Bet vis dėlto
nusprend žia rizi k uot i. Juk piemuo nuolat rizik uoja žūt i
nuo vilk ų ar kaitros, ir tai jo darbą daro tik įdomesn į.
– Aš du kart us susapnavau tą pat į sapną, – pradeda
jis. – Sapnavau, kad ganau avis, bet staiga atsirado kažkoks
vaik as ir pradėjo žaist i su gy v ul iais. Nemėgst u, kai kas
nors lenda prie mano avių – jos bijo nepaž įstamų žmon ių.
Bet vai k ai visada mok a su jom is žaist i, jų nei šgąsd inda
mi. Než inau, kodėl taip yra. Nesuprant u, kaip gy v ul iai
jauč ia žmon ių amž ių...
– Grįžk prie savojo sapno, – parag ina senoji. – Man
puodas ant ugn ies. Be to, net ur i tiek pin ig ų, kad mane
ilgai gaišint um.
– Vai k as truput į paž aidė su avim is, – kiek sum išęs
tol iau pasa koja piemuo, – pask ui paėmė mane už ran kos
ir nuvedė prie Egipto piram id žių.
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Jis luktel i, norėdamas pasit ik r int i, ar senoji žino, kas
tai yra Egipto piram idės. Tač iau ši tyl i.
– Taig i priešais Egipto piram ides, – jis ištar ia tuos
žod žius labai aišk iai, kad moter is gerai suprast ų, – vai
kas man ir sako: „Jei ateisi čia, rasi paslėpt ą lobį“. Ir tuo
met u, kai jis mane vedė parody ti tiksl ią vietą, aš pabudau.
Abu kart us.
Senė kel ias minutes sėd i tylėdama.
Paskui vėl paima vaik ino rankas ir atidžiai jas ty r inėja.
– Tu man nieko nemokėsi dabar, – prabyla ji paga
liau. – Bet aš nor iu dešimtosios lobio dal ies, jei tu jį kada
rasi.
Vaik inas paten k intas nusijuok ia. Vad inasi, sapno apie
paslėpt ą lobį dėk a jis sutaupys šiek tiek turimų pin ig ų!
Senoji moter iškė, mat yt, tik rai čigonė. Čigonai – pai k i.
– Gerai, ir kaipg i jūs aišk int umėt sapn ą? – klausia
jaunuol is.
– Pirma tu tur i prisiekt i. Prisiek, kad už tai, ką tau
pasa k ysiu, tu man atiduosi dešimtada l į lobio.
Jis prisiek ia. Senė reik a lauja pa k ar tot i priesaik ą žiū
rint į Švenč iausiąją Jėzaus Šird į.
– Tai Pasaul io Kalbos sapnas, – tuomet sako ji. – Aš
ga l iu jį iša išk int i, bet tai labai sudėt inga. Todėl man at
rodo, kad nusipelnau dal ies to, ką tu rasi.
O aišk in imas toks: tu tur i eit i prie Egipto piram id žių.
Tu nieko apie jas nebuvai girdėjęs, bet jei tau jas parodė
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vaik as, vad inasi, jos yra. Ten rasi lobį, kur is tave padar ys
turt ing u žmog um i.
Jaunuol is iš prad žių nustemba, pask ui sui rzt a. Dėl
tiek jam never tėjo ieškot i šios moters. Bet tada prisimena
net u r įs nieko mokėt i.
– Jei tik tiek, man nev ertėjo gaišti laik o, – taria jis.
– Na matai! Aš juk sak iau, kad tav ąjį sapną sunk u iš
aišk int i. Paprast i da lyk ai – ypat ing iausi, bet tik išm inč iai
sugeba juos pamat y t i. Kadang i aš tok ia nesu, man tenk a
griebt is kit ų menų. Tok ių, kaip skait y mas iš del nų.
– O kaip man nukel iaut i į Egipt ą?
– Aš tik aišk inu sapnus. Ne mano gal ioje paverst i juos
tikrove. Todėl ir gyvenu tik iš to, ką man duoda dukter ys.
– O jeig u aš nenusigausiu iki Egipto?
– Hm! Man nebus sumokėta. Tai ne pirmas kartas.
Senoji nebet ur i ko pridėt i. Ji paprašo jaunuol io išeit i,
nes ir taip daug laiko sugaišusi su juo.

Piemuo išeina nusiv ylęs ir nusprendęs nebet ikėt i sap
nais. Prisim inęs tur įs įvair ių reik a lų, jis eina į kraut uvę
nusipirkt i ko nors užkąst i, pasi keič ia turėt ąją knyg ą į
kit ą, storesnę. Tada atsisėda aikštėje ant suolel io – tru
put į atsi k vėpt i ir paragaut i ką tik nusipirkto jauno vy no.
Diena karšta, bet nepaa išk inamo stebuk lo dėk a vy nas
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jį atgaiv ina. Avys pal iktos miestel io pa k rašt y je, vieno
naujo draugo tvarte.
Gal todėl jis ir mėgsta keliauti, kad kelionėse nuolat įsi
gyja naujų draug ų, bet jam nereik ia diena iš dienos būti su
jais. Visą laik ą būnant su tais pač iais žmonėm is – taip bu
vo sem inar ijoje – jie ilgainiui tampa tarsi mūsų gy venimo
dalimi. O tapę mūsų gyvenimo dalimi, jie užsinori tą gyvenimą pa keist i. Mat kiek v ienas tar iasi tiksl iai žinąs, kaip
turėt ų gy vent i kitas. Tik nė vienas niek ad než ino, kaip
turėt ų gy venti jis pats. Panašiai kaip toji sapnų aišk intoja,
kur i nemok a jų paverst i tik rove.
Jis nusprend žia dar nevar y t i avių į kel ią, o pa laukt i,
kol saulė pasislinks žemėliau. Tik trys dienos, ir jis vėl
pa mat ys pirk lio dukter į!
Jaunuol is atsiverč ia knygą, gaut ą iš Tar ifos klebono.
Knyga stora ir jau nuo pir mojo puslapio pasa koja apie
laidot uves. Be to, labai susipain ioję vei kėjų vardai. Jei
pats kada raš y t ų knygą, pamano jis, veikėjus pristat y t ų
vien ą po kito, kad skait y tojui nerei kėt ų vis ų jų vardų
įsim int i vienu syk iu.
Paga l iau, kai jau truputėl į pav ykst a susik aupt i (tai
ma lonu, nes laidot uvės vyksta žiemą, ir sniegas, įsivaiz
duojamas kepinant saulei, žad ina vėsumos pojūt į), ša l ia
prisėda senas vy r išk is ir pradeda jį kalbint i.
– Kuo užsiima visi tie žmonės? – klausia, rodydamas
į einanč ius per aikštę, sen is.
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– Dirba, – sausai atsako piemuo; jis dedasi įnikęs į
skait ymą. Tač iau iš tikr ųjų svajoja apie tai, kaip kirps
avis, o pirk lio duktė stovės priešais, ir jis stengsis įrody
ti jai, kiek daug įdom ių dalyk ų žinąs. Jis įsivaizdavo tą
sceną jau dešimt is kar t ų. Ir kiek v ieną sykį matė merg iną
nustembanč ią jam pradėjus aišk int i, kad avys tur i būt i
ker pamos nuo užpa k a l io priek in, o ne kitaip. Vaik inas
steng iasi prisim int i kelet ą ger ų istor ijų, kur ias ga lėt ų
papasa kot i kirpd amas gy v u l ius. Daug um ą jų perskai
tė knygose, bet papasakot ų taip, tar y t um pats būt ų tai
išg y venęs. Ji niek uomet nepajust ų jok io skir t umo, nes
knyg ų neskaito.
Sen is vis neatstoja. Jis sa kosi esąs pavargęs, išt roškęs
ir paprašo gurkšn io vy no. Vaik inas pasiū lo savo butel į –
gal vy r išk is pa l iks jį ramybėje.
Tač iau sen is būt inai nor i kalbėt is. Jis pasidom i, kok ią
knygą piemuo skait ąs. Šis jau ket ina pasielg t i nemanda
giai – persėst i ant kito suolel io, bet tėvas jį buvo išmokęs
gerbt i senus žmones. Taig i jis paduoda sen iok ui knygą,
paduoda dėl dviejų priež asč ių: pirmoji – kad nemok a
ištar t i jos pavad in imo, o antroji – jei vy r išk is nemokėt ų
skait y ti, gal, nenorėdamas jaustis pažemintas, pats nueit ų
atsisėst i kit ur.
– Hmmm! – numyk ia sen is, apž iū r inėdamas knygą iš
visų pusių, tarsi tai būt ų koks keistas daiktas. – Tai žymus
kū r inys, bet labai nuobodus.
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Piemuo gerok ai nus temba. Sen is ne tik kad mok a
skait yt i, jis net yra skaitęs šią knygą. Jei, kaip jis teig ia, tai
nuobodus kū r inys, dar yra lai ko jį pa keist i į kit ą.
– Šioje knygoje kalbama apie tuos pačius da lyk us kaip
beveik ir visose kitose,– tol iau dėsto sen is. – Apie žmon ių
nesugebėjimą pasir inkt i savo li k imą. Ga lų ga le ji verč ia
pat i kėt i did žiausiąja pasau l io apgav yste.
– Kok ia ta did žiausioji pasau l io apgav ystė? – nustem
ba jaunuol is.
– Ogi štai: tam tik rą akim irk ą mes nebeį steng iame
valdy ti savo gy venimo, ir nuo tada jį ima vair uoti lik imas.
Tai ir yra did žiausioji pasaul io apgav ystė.
– Man taip neatsit iko, – sa ko vai k inas. – Mane norė
jo padar y t i kun ig u, bet aš nusprend žiau tapt i piemen iu.
– Šit aip ger iau, – pat virt ina sen is, – nes tu mėgst i
kel iaut i.
„Jis skaito mano mint is“, – ding tel i Santjag ui.
Sen is vis dar sklaido knyg ą, nė nek et ind am as jos
grąž int i.
Piemuo pastebi, koks keistas jo apdaras. Panašus į ara
bo. Tiesą sa k ant, tai nėra neįprasta šiame krašte. Af r ik a
vos už keleto va landų kel io nuo Tarifos – tereik ia laiv u
per plaukt i ned idel į sąs iaur į. Mieste dažnai pas irodo
arabų, jie at v yksta apsipirkt i, ir žmonės mato juos labai
keistai besimeld žianč ius kelet ą kar t ų per dieną.
– Iš kur jūs? – pasiteirauja jis.
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