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Petro Mielczarek tror på, at 
magien kan åbne døren til 

hele verden.  
foto: Jens thaysen

Trylleri
Jens thaysen 
jeth@stiften.dk

AArHUS: En flok store indvandrerdrenge med 
en antiautoritær attitude, hænger ud ved DGI 
byen. Den ene af dem lader sit vand op ad 
trappen.

- Han stod og pissede, så jeg sagde, "hvad 
laver du", fortæller Petro Mielczarek.

De fleste havde nok ignoreret tisseriet, 
kigget den anden vej og hastet videre. Men 
ikke Petro Mielczarek, han har nemlig et 
hemmeligt våben i lommen, der gør ham 
usårlig i den slags situationer, gør ham i 
stand til at bryde isen, skabe relationer på 
tværs af alder og kulturel baggrund – ja, 
bogstavelig talt trylle konflikterne væk .

- Jeg kan godt lide, at trylleriet opstår så-
dan lidt spontant. Hvis der er nogle unge 
drenge, der vil sælge noget hash, tager jeg et 
spil kort frem og siger "prøv at se, det her er 
meget federe", siger han.

På Youtube kan man se nogle af de vi-
deoer, drengene selv optager, når Petro 
Mielczarek tryller for dem. "Fuck hvor vildt 
mand, du er skør, fuck man" lyder det re-
spektfuldt.

Det udvalgte kort iblandes og dukker på 
magisk vis op fra stakken på det helt rigtigt 
tidspunkt.

- Vi skilles som brødre. Fra at situatio-
nen er sådan lidt rå, bliver der givet hånd – 
nogle gange et knus. Hvis jeg er i byen uden 
kortene, og befinder mig et lidt skummelt 
sted, kan jeg godt tage mig selv i at ønske, 
jeg havde taget dem med, siger han.

Kombinationsmulighedere er utallige, for 
Petro Mielczarek har øvet sig med kortene, 
siden han var otte år gammel.

- Allerede da jeg fik mit første tryllesæt, 
vidste jeg, jeg ville være en god tryllekunst-
ner, siger han.

Men hvorfor tryller du ikke bare for de ri-
ges børn, og tjener en masse penge på det?

- Jeg elsker at gå ind i løvens hule. Hvis jeg 
kan lave tricks for rockere eller for de hår-
de drenge, der står og sælger hash, så udfor-
dre jeg virkelig mig selv. Og hvis mine tricks 
kan klare det, så kan jeg stå foran det største 
publikum, fortæller Petro Mielczarek.

Trylleriet er et bijob. Petro Mielczarek 
er uddannet akupunktør. Han behandler 
blandt andet folk for stress. Pengene til ud-
dannelsen tjente han på en enkelt sommer 
i Ebeltoft.

- Jeg troede først lidt naivt, at jeg kunne 
tjene de 35.000 uddannelsen kostede ved 
rengøringsjob. Det kan man ikke, fortæl-
ler han.

Så gik han hjem og lærte at lavede en bal-
lonhat.

- Jeg sad hele sommeren nøjagtigt det 
samme sted i Ebeltoft og solgte hattene til 
turisterne for 25 kroner stykket. Da ferien 
var omme, havde jeg tjent pengene. Tænk 
sig, det kunne lade sig gøre – jeg solgte luft, 
siger han.

Gøgler eller tryllekunstner
I 2007 fik Petro Mielczareks sceneskræk. 
Han kunne ikke få sig selv til at stå foran et 
publikum.

- Jeg havde mistet lysten, jeg begyndte at 
svede og fik kvalme. Selv en akupunktør 

Petro tryller 
konflikterne 

væk
Petro Mielczarek vender ikke det blinde øje 

til integrationsproblemerne. Han har et 
hemmeligt våben i sin lomme, der kan trylle 

konflikter og forskellighed væk og få de unge 
til at lytte.

en ærlig tryllekunstner. spillekortene er ikke mærkede eller på anden 
måde præparerede. der ligger mange, mange timers øvelse bag hvert 

eneste trick. foto: Jens thaysen
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sådan lidt spontant. Hvis der er nogle unge 
drenge, der vil sælge noget HasH, tager Jeg 
et spil kort frem og siger prøv at se, det 
Her er meget federe.
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kan få stress, så jeg blev nødt til at genopfin-
de mig selv. Der var da, alle mine teknikker 
mod stress for alvor så lyset. Jeg måtte bruge 
alt det, jeg ellers bruger på mine klienter, på 
mig selv, fortæller han.

Den Kinesiske bevægelseskunst "chi 
gong", er sammen med åndedrætsøvelser 
og meditation blevet en del af rutinen in-
den et show.

- Så er jeg afslappet, og hvis tryllekunstne-
ren er afslappet, så slapper publikum også 
af, siger han.

Petro Mielczarek har også arbejdet som 
statue på strøget i Aarhus.

- Jeg tilmeldte mig et tai chi hold for at læ-
re at stå stille uden at bevæge mig og samti-
digt trække vejret, fortæller han.

Er det ikke et gøglerliv?
- Jeg plejer at sige, jeg ikke er gøgler. Der 

er gøglere, der er klovne, så er der trylle-
kunstnere og så er der mentalister – tanke-
læsere. Jeg kan godt se at sælge balloner på 
gaden er gøgleri – men tryllekunster er no-
get andet, det kræver mange timers øvelse, 
siger Petro Mielczarek.

Der findes ingen magisk tryllestøv, og 
tryllekunstneren kan heller ikke se ind i 
fremtiden.

- Jeg tror på man kan gøre verden til et 
bedre sted med det her trylleri. På tværs af 
kultur og sprog, tror jeg vi kan møde hinan-
den på en helt anden måde, for trylleri er jo 
internationalt. Jeg kunne sikkert rejse ver-
den rundt uden en krone på lommen med 
et spil kort, siger han.

Har man selv brug for lidt magi i hverda-
gen finder man det på Petro.nu. Og hvis det 
skal være for børn på tinotusindben.dk

for Petro Mielczarek 
handler det i lige 
så høj grad om 
interaktionen med 
publikum som om 
selve trylleriets 
håndgreb. foto: 
Jens thaysen


