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Pi r ma s  s ky r i u s

Visiškai normali šeima 

Mes jums papasakosime apie Barnabį Broketą. Kad 
suprastumėte, kas toks tas Barnabis, visų pirma turite 
sužinoti, kas yra jo tėvai. Tie du žmonės taip bijojo visų, 
kurie yra nepanašūs į juos, kad vieną dieną padarė baisų 
dalyką, kuris turėjo siaubingų pasekmių jų artimiesiems. 

Pradėkime nuo Barnabio tėvo Alisterio. Jis save laikė 
visiškai normaliu paprastu žmogumi. Jis normaliai gy-
veno paprastame name, paprastame rajone, kur papras-
tai užsiimdavo įprastais darbais. Jo žmona taip pat buvo 
paprasta, kaip ir du jų vaikai. 

Alisteris nemėgo žmonių, kurie išsiskiria iš minios 
arba viešai išsidirbinėja. Jei metro šalia jo įsitaisydavo 
būrelis garsiai pliauškiančių paauglių, vos sulaukęs kitos 
stotelės iššokdavo ir prieš užsidarant durims pereidavo 
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į kitą vagoną. Vakarieniaujant restorane – paprastame, 
nes į modernius ir keistus, kurių valgiaraščiai neperskai-
tomi, o maistas neįprastas, jis nevaikščiojo, – jį piktin-
davo, kai padavėjai kokiam nors dėmesio ištroškusiam 
svečiui užtraukdavo „Su gimimo diena“ – vakaras būda-
vo sugadintas.

Dirbo žemesnio rango advokatu firmoje „Bother 
& Blastit“, pačiame nuostabiausiame pasaulio mieste 
Sidnėjuje, Australijoje. Jo sritis buvo testamentai – dar-
bas gana nykus, bet jį visiškai tenkino. Šiaip ar taip, juk 
visiškai normalu iš anksto surašyti testamentą. Taip 
įprasta. Bet užėję į jo kabinetą žmonės kažkodėl jaudin-
davosi – tarsi pareikšti paskutinę valią jiems būtų labai 
sunku ir skausminga.

– Nereikia taip nusiminti, – ramindavo juos Aliste- 
ris. – Juk mirtis – visiškai normalus dalykas. Vieną dieną 
visi mirsime. Įsivaizduokite, kaip būtų baisu, jei gyven-
tume amžinai! Tokio svorio mūsų planeta neišlaikytų.

Teisybės dėlei reikėtų pridurti, kad Alisteriui plane-
tos gerovė ne itin rūpėjo; tiesą sakant, nerūpėjo visai. 
Tokie dalykai rūpi tik hipiams ir tipeliams iš „Naujojo 
amžiaus“.
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Yra žmonių – jų ypač daug Tolimuosiuose Rytuose, – 
tikinčių, kad mes visi (jūs taip pat) esame tik viena pusė 
poros, išskirtos dar prieš mums gimstant milžiniškoje ir 
sudėtingoje visatoje, tad visą gyvenimą mes ieškome tos 
kitos sielos, kad galėtume pajusti pilnatvę. Kol ta diena 
išaušta, jaučiamės lyg nesavi. Kartais tas išsipildymo po-
jūtis apima sutikus žmogų, kuris iš pirmo žvilgsnio at-
rodo tarsi mūsų priešingybė. Vyras, mėgstantis meną ir 
poeziją, pavyzdžiui, įsimyli moterį, kuri kiauras dienas  
leidžia iki alkūnių išsiterliojusi mašininėje alyvoje. O 
sveikai besimaitinančią ir aktyviai sportuojančią ponią 
gali sužavėti vyriškis, kuriam maloniausia sportą stebėti 
per televiziją, patogiai įsitaisius krėsle su alaus skardi-
ne vienoje rankoje ir sumuštiniu kitoje. Daug yra tokių 
pavyzdžių. Bet Alisteris Broketas visada žinojo, kad ne-
galėtų gyventi su moterimi, kuri nėra tokia pat kaip jis, 
nors šiaip jau tai būtų visiškai normalu.

Todėl dabar pakalbėsime apie Barnabio motiną 
Eleonorą.

Eleonora Bulingem augo Bikon Hile, nedideliame 
namelyje su vaizdais į šiaurinius Sidnėjaus paplūdimius. 
Ji buvo tėvų numylėtinė, nes geresnės ir paklusnesnės 
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mergaitės tikrai nebuvo visoje apylinkėje. Niekada ne-
bėgdavo per gatvę, nesulaukusi užsidegant žalios švie-
sos, net jei aplink nesimatydavo nė vienos mašinos. 
Autobuse visada leisdavo atsisėsti senukams, net ir 
tuomet, kai jame būdavo daugybė laisvų vietų. Tiesą 
sakant, ji buvo taip gerai išauklėta, kad, kai mirus mo-
čiutei Elspetei jai atiteko šimto senovinių nosinių ko-
lekcija, visos su kruopščiai išsiuvinėtais inicialais EB, 
ji tvirtai apsisprendė tekėti tik už to vyro, kurio pa-
vardė irgi prasideda raide B – kad palikimas nenueitų  
perniek.

Kaip ir Alisteris, ji tapo žemesnio rango advokate, už-
siėmė nekilnojamojo turto klausimais ir, kam nors pasi-
teiravus, tvirtindavo, kad tai yra be galo įdomu. 

Kompanijoje „Bother & Blastit“ ji įsidarbino beveik 
metais vėliau nei jos būsimas vyras ir iš pradžių šiek tiek 
nusivylė, pamačiusi, kaip neprofesionaliai elgiasi čia dir-
bantys jauni vyrai ir moterys.

Tik kelių darbo stalai atrodė daugmaž tvarkingi. Kiti 
buvo apsistatę šeimos narių, augintinių arba – dar blo-
giau – įžymybių nuotraukomis. Vyrai garsiai kalbėdavo 
telefonu ir plėšydavo į skutelius popierinius kavos puo-
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delius, palikdami begalę šiukšlių, kurias vėliau kam nors 
tekdavo kuopti. O moterys, regis, visą dieną tik valgyda-
vo – iš prekeivio su vežimėliu, užsukančio kontoron kas 
kelios valandos, vis pirkdavo ryškiaspalvius paketėlius 
skanėstų. Žinoma, šiais laikais šitaip elgtis gal ir norma-
lu, bet vis dėlto kažkaip nenormaliai normalu.

Eleonora biure dirbo jau antrą savaitę, kai kartą užėjo 
į kitą skyrių, dviem aukštais aukščiau, nes reikėjo įteik-
ti kolegai ypač svarbų dokumentą – jį ten turėjo gauti 
tuojau pat, kitaip visas pasaulis subyrėtų į šipulius. Kad 
neišvemtų pusryčių, atidarydama duris ji nusprendė nė 
už ką nekreipti dėmesio į netvarką, neišvengiamai atsi-
versiančią prieš akis. Bet, didžiai savo nuostabai, pamatė 
tai, tiksliau tariant – tą, kuris netikėtai privertė suspur-
dėti širdį, lyg būtų maža gazelė, pirmą kartą sėkmingai 
peršokusi upelį.

Prie stalo kampe sėdėjo visai šaunus jaunas vyriškis 
dryžuotu kostiumu, lygiai perskirtu sklastymu, prieš 
jį gulėjo šūsnis popierių, kruopščiai surūšiuotų pagal 
spalvas. Jo stalas, ne taip, kaip aplink sėdinčių galvijų, 
buvo tvarkingas: plunksnakočiai ir pieštukai sudėti į 
tam skirtą indelį, darbui reikalingi dokumentai išdėlioti 



1 4

priešais. Nebuvo matyti nei vaiko, nei šuns, nei kokios 
garsenybės nuotraukų. 

– O tas jaunuolis, – paklausė arčiausiai sėdinčios 
merginos, kemšančios į burną bananinę bandelę su rie-
šutais, trupiniai byrėjo tiesiai ant klaviatūros, amžiams 
pradingdami tarp klavišų, – tas, kuris sėdi kampe. Kuo 
jis vardu?

– Turit galvoje Alisterį? – pasitikslino mergina, dan- 
timis gremždama popierių, į kurį buvo suvyniota ban-
delė, kad nė lašelis lipnaus įdaro nenueitų veltui. – 
Nuobodžiausią vyrą pasaulyje?

– Kokia jo pavardė? –  viltingai paklausė Eleonora.
– Broketas. Bjauri, ar ne?
– Tobula, – atsakė Eleonora.
Taigi, jie susituokė. Kitaip ir būti negalėjo, ypač po 

to, kai jiedu kartu ėjo į teatrą (tris kartus), valgė vietinė-
je ledainėje (du kartus), buvo šokiuose (tik kartą; nes 
ten jiems nelabai patiko – per daug išsidirbinėjama, per 
daug to bjauraus rokenrolo) ir visą dieną praleido pra-
mogų parke, kur fotografavosi ir maloniai kalbėjosi iki 
pat saulės laidos, kol temstant milžiniškas klouno veidas 
su mirgančiomis lemputėmis pasidarė dar klaikesnis nei 
paprastai. 
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Praėjus lygiai metams po šio džiaugsmingo įvykio, 
Alisteris ir Eleonora, jau įsikūrę normaliame name 
Kiribilyje, šiauriniame Sidnėjaus rajone, susilaukė pir-
mojo vaiko – Henrio. Jis gimė pirmadienio rytą, lygiai 
devintą valandą, svėrė lygiai septynis svarus, gimė leng- 
vai ir maloniai nusišypsojo jį priėmusiam gydytojui. 
Gimdydama Eleonora nei šaukė, nei verkė – ne taip, 
kaip kitos prasčiokės, kurių darkymaisi kas vakarą teršia 
televizijos eterį. Ji apskritai gimdė labai mandagiai, tvar-
kingai, nepamiršdama gerų manierų.

Henris, kaip ir jo tėvai, buvo labai paklusnus berniu-
kas: gėrė iš buteliuko, kai jam paduodavo, valgė tai, ką 
reikia, o prišlapinęs į vystyklus baisiausiai susigėsdavo. 
Augo jis normaliai, sulaukęs dvejų pradėjo kalbėti, o dar 
po metų jau pažino raides. Kai jam suėjo ketveri, dar-
želio auklėtoja Alisteriui ir Eleonorai pareiškė negalinti 
nieko apie jų sūnų pasakyti, nei gero, nei blogo, nes jis 
yra absoliučiai paprastas normalus vaikas. Už tai pake-
liui į namus tą popietę nupirko jam ledų. Savaime su-
prantama, vanilinių.

Antras jų vaikas, Melanė, gimė po trejų metų, an-
tradienį. Ji, kaip ir brolis, nekėlė jokių rūpesčių nei au-
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klėms, nei mokytojams, o sulaukusi ketverių, kai jos tė-
vai jau galvojo apie dar vieną kūdikį, ji leisdavo dienas 
skaitydama arba žaisdama su lėlėmis savo kambaryje –  
tad niekuo neišsiskyrė iš kitų vaikų, gyvenančių toje  
gatvėje.

Be jokios abejonės, Broketų šeima buvo kone pati 
normaliausia šeima Naujajame Pietų Velse, jei ne visoje 
Australijoje.

Ir tada jiems gimė trečias vaikas.
Barnabis Broketas ėmė belstis į šį pasaulį penkta-

dienį, lygiai dvyliktą valandą nakties, tai labai nepatiko 
Eleonorai – juk dėl jos kaltės ir gydytojas, ir slaugė ne-
galės eiti laiku miegoti. 

– Aš labai atsiprašau, – tarė ji, smarkiai prakaituoda-
ma, dėl to jai irgi buvo nesmagu.

Gimdydama Henrį ir Melanę ji neišliejo nė lašelio 
prakaito, tik švelniai raustelėjo, kaip jau beperdeganti 
40W lemputė.

– Nieko baisaus, ponia Broket, – ramino gydytojas 
Snou. – Vaikai gimsta tada, kada gimsta. Tai ne mūsų 
valioje.

– Bet vis tiek nepatogu, – tarė Eleonora ir suriko 
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nežmonišku balsu, nes Barnabis nutarė, kad jau laikas. – 
O varge, – pridūrė ji, išraudusi nuo tokios įtampos.

– Tikrai nėra ko jaudintis, – patikino gydytojas, ruoš-
damasis priimti slidų kūnelį.

Stovėjo lyg regbio žaidėjas aikštėje – viena koja tvir-
tai įsirėmęs į žolę, kitą atstatęs į priekį, šiek tiek sulen-
kęs per kelį, rankos ištiestos – laukia kamuolio, kurį tuoj  
jam mes.

Eleonora vėl suklykė, tada atsilošė, nustebusi bandė 
atgauti kvapą. Jautė, kaip nežmoniškai ją spaudžia iš vi-
daus, ir nežinojo, kiek dar pajėgs tai ištverti.

– Pasistanginkite, ponia Broket! – paragino gydyto-
jas Snou.

Ir Eleonora suklykė trečią kartą, įsitempė iš paskuti-
nių jėgų, kol slaugytoja dėjo jai ant kaktos šaltą kom-
presą. Bet nuo to nepasijuto geriau, tik prapliupo garsiai 
raudoti, o paskui jai išsprūdo toks žodis, kurio niekad 
gyvenime nebuvo ištarusi, ir jausdavosi be galo įžeista, 
jei kas nors iš bendradarbių jį pavartodavo. Trumpas žo-
dis. Visai trumputis. Bet jis, regis, puikiai išreiškė tai, ką 
ji tuo metu jautė.

– Štai ir jis! – linksmai sušuko gydytojas Snou. – Jau 
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rodosi! Vienas, du, trys – ir... paskutinis stiprus spuste-
lėjimas, gerai? Vienas...

Eleonora įkvėpė oro.
– Du...
 Ji aiktelėjo.
– Trys!
Ir štai – didžiulis palengvėjimas ir kūdikio verksmas. 

Eleonora sukniubo lovoje ir atsiduso laiminga, kad šita 
baisi kankynė pagaliau baigėsi.

– O Dieve, – po akimirkos ištarė gydytojas Snou, ir 
Eleonora nustebusi pakėlė galvą nuo pagalvio.

– Kas atsitiko? – paklausė ji.
 – Keisčiausias dalykas, – atsakė gydytojas.
Eleonora nepaisydama skausmo atsisėdo, norėdama 

geriau įsižiūrėti į kūdikį, kuris sukėlė tokį šurmulį. 
 – Kur jis? – paklausė ji, nes gydytojo rankose kūdi-

kio nebuvo, nebuvo jo ir lovoje.
 Ir tik tada pastebėjo, kad nei gydytojas, nei slaugyto-

ja į ją nekreipia jokio dėmesio, jie išsižioję žiūri į lubas, 
o naujagimis – jos ką tik gimęs kūdikis – prisiplojęs prie 
baltų taisyklingos formos plytelių žvelgia į juos iš vir-
šaus su šelmiška šypsena.



Barnabio gimimas
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– Jis ten, – apstulbęs tarė gydytojas Snou.
Ir nemelavo. Mat Barnabis Broketas, trečiasis vaikas, 

gimęs normalioje šeimoje, vienoje normaliausių visame 
pietiniame pusrutulyje, iš karto parodė, kad tikrai nėra 
paprastas ir normalus. Jis atsisakė paklusti pačiai svar-
biausiai taisyklei pasaulyje.

Gravitacijos dėsniui.
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A nt ra s  s ky r i u s

 Čiužinys palubėje  

Po trijų dienų Barnabį išleido iš ligoninės ir parve-
žė į namus, kur jo laukė pirmas susitikimas su Henriu ir 
Melane.

– Jūsų broliukas truputį ne toks kaip mes,– atsargiai 
rinkdamas žodžius pasakė Alisteris tą rytą per pusry-
čius. – Esu tikras, kad tai laikina, bet nelabai malonu. Ir 
nespoksokit į jį, sutarta? Jei supras, kad sulaukė dėme-
sio, ims krėsti dar didesnes kvailystes.

Vaikai nustebę susižvalgė, nesupratę, ką norėjo pasa-
kyti tėvas.

– Ar jis su dviem galvom? – paklausė Henris, siekda-
mas džemo. 
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Rytais jis mėgdavo valgyti skrebučius su džemu. Bet 
ne vakarais, tada jam labiau patikdavo braškių uogienė.

– Ne, jis tikrai ne dvigalvis, – atsakė suirzęs Aliste- 
ris. – Kas gi pasauly gali turėti dvi galvas?  

– Dvigalvė jūrų pabaisa, – atsakė Henris, jis kaip tik 
skaitė knygą apie dvigalvį jūrų siaubūną, vardu Orkas, 
keliantį tikrą sumaištį Indijos vandenyne.

– Galiu nuraminti, jūsų brolis nėra dvigalvis jūrų 
siaubūnas, – tarė Alisteris. 

– Ar jis turi uodegą? – pasidomėjo Melanė, rinkda-
ma nuo stalo tuščius dubenėlius ir tvarkingai kraudama 
juos indaplovėn.

Šeimos šuo Kapitonas V. E. Džonsas, nenusakomos 
veislės ir neaiškios kilmės, išgirdęs žodį „uodega“, pakė-
lė galvą ir puolė lakstyti po virtuvę, gaudydamas savąją. 
Jis tol sukosi ratu, kol parkrito, tada išsitiesė ant grindų 
lekuodamas ir labai patenkintas savimi.

– Kur jūs matėte kūdikį su uodega? – paklausė Alis- 
teris ir giliai atsiduso. – Žinot, vaikai, jūsų labai laki vaiz-
duotė. Ir iš kur visa tai? Nei jūsų mama, nei aš šitaip ne-
fantazuojam ir jūsų šito tikrai nemokėme.

– Aš norėčiau turėti uodegą, – susimąstęs tarė Henris.
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– O aš norėčiau būti dvigalvė pabaisa, – pridėjo 
Melanė.

– Bet neturi, – nukirto Alisteris, rūsčiai pažvelgęs 
į sūnų. – O tu – ne pabaisa, – dūrė pirštu į dukterį. – 
Todėl verčiau tapkite paprastais žmonėmis ir sutvarky-
kit čia viską, kad blizgėtų, gerai? Nepamirškit, šį rytą 
sulauksime svečio.

– Koks gi jis svečias, – susiraukė Henris. – Jis mūsų 
broliukas.

– Na, žinoma, – kiek patylėjęs pritarė Alisteris.
Po kokios valandos prie namo su taksi privažiavo 

Eleonora, rankose ji laikė spurdantį Barnabį.
– Tikras nenuorama, – pasakė vairuotojas, išjungda-

mas variklį, bet Eleonora jo žodžius nuleido negirdo-
mis, nes ji vengdavo pokalbių su nepažįstamaisiais, ypač 
dirbančiais aptarnavimo srityje.

Jos rankinė įsmuko į tarpą tarp dviejų sėdynių, vos 
ištiesė ranką, norėdama ją ištraukti, kūdikis ūmai atsi-
plėšė nuo kelių, pakilo aukštyn ir galva atsitrenkė į taksi 
lubas.

– Oi, – sugurgėjo Barnabis Broketas.
– To vaikio negalima paleist nė akimirkai, – pasakė 

taksi vairuotojas, žvelgdamas į jį visko pasaulyje mačiu-
sio žmogaus akimis. – Paspruks, jei nesaugosite.
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– Trisdešimt dolerių, taip? – paklausė Eleonora, ties-
dama dvidešimties ir dešimties dolerių banknotus, ir 
staiga suprato, kad jis iš tiesų gali pasprukti. Jeigu nenu-
saugos.

Eleonora įėjo pro duris, ir vaikai puolė prie mamos 
sveikintis, iš džiaugsmo vos jos nenugriaudami.

– Koks jis mažas, – nustebo Henris.
(Bent jau šiuo požiūriu Barnabis buvo visiškai nor-

malus.)
– Jis taip skaniai kvepia, – tarė Melanė, apuosčiusi 

broliuką. – Kaip ledai su klevų sirupu. Kuo jis vardu?
– Pavadinkim jį Džimu Hokinsu? – pasiūlė Henris, 

jis labai žavėjosi nuotykių istorijomis.
– O gal ožkaganiu Piteriu? – paklausė Melanė, visada 

sekanti brolio pėdomis.
– Jo vardas Barnabis, – pasakė Alisteris, bučiuodamas 

žmoną į skruostą. – Toks buvo jūsų senelio ir prosenelio 
vardas.

– Galima jį palaikyti? – ištiesė rankas Melanė.
– Kol kas ne, – tarė Eleonora.
– O galima man? – paklausė Henris, kurio rankos 

buvo ilgesnės negu sesers, nes buvo trejais metais vy-
resnis.



2 5

– Niekas Barnabio nenešios, – atkirto Eleonora. – 
Niekas, tik tėtis ir aš. Bent jau kol kas.

– Gal ir aš kol kas jo nenešiosiu, jeigu neprieštarau- 
ji, – tarė Alisteris, spoksodamas į sūnų taip, lyg tas būtų 
iš zoologijos sodo pabėgęs padaras, kurį reikia kuo grei-
čiau grąžinti atgal, kol nesuniokojo minkštų svetainės 
baldų.

– Tu irgi už jį atsakai, – pyktelėjo Eleonora. – 
Nemanyk, kad aš viena rūpinsiuos tuo... tuo...

– Kūdikiu? – patarė Melanė.
– Taip, manau, tai tinkamas žodis, ne prastesnis už 

kitus. Negalvok, kad aš viena rūpinsiuos šituo kūdikiu, 
Alisteri.

– Žinoma, aš mielai padėsiu, – nudelbė akis Aliste- 
ris. – Bet tu jo motina.

– O tu jo tėvas!
– Be to, jis, regis, jau prie tavęs priprato. Pažvelk.
Alisteris ir Eleonora pasilenkė prie Barnabio, o jis 

nusišypsojo, iš džiaugsmo mojuodamas rankomis ir 
kojomis, bet nė vienas iš tėvų į jo šypseną neatsakė. 
Henris ir Melanė nustebę susižvalgė. Jiems buvo neį-
prasta, kad tėvai elgiasi taip nešvelniai. Vaikai ištraukė 
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dovaną, ją, sudėję savo kišenpinigius, buvo nupirkę iš  
anksto.

– Čia Barnabiui, – ištiesė dovaną Melanė. – Sveikas 
atvykęs į mūsų šeimą.

Rankose ji laikė mažą dėželę, suvyniotą į gražų po-
pierių, ir Eleonorai sugrudo širdis matant, kaip svetin-
gai vaikai pasitinka savo broliuką. Ji ištiesė ranką, norė-
dama paimti dovaną, ir Barnabis tą pačią akimirką ėmė 
kilti, antklodėlė nuslydo ant grindų, o jis nusklendė iki 
pat lubų. Šį kartą jos buvo daug aukščiau negu taksi au-
tomobilyje. Ir kur kas kietesnės. 

– Oi, – suniurnėjo Barnabis Broketas, kaip ilgas išsi-
tiesęs palubėje. 

Iš viršaus jis žvelgė į savo šeimą, akivaizdžiai piktas ir 
nepatenkintas.

– Ak, Alisteri! – šūktelėjo Eleonora ir apimta nevil-
ties skėstelėjo rankomis.

Henris ir Melanė nepratarė nė žodžio, jie spoksojo į 
lubas, išpūtę akis ir iš nuostabos išsižioję.

Pasirodė Kapitonas V. E. Džonsas, žiovaudamas, pa-
žadintas iš miegų. Jis nužvelgė šeimą, kuri jį maitino, 
girdė ir laikė nelaisvėje, tada pakėlė akis ten, kur žiūrėjo 
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vaikai, ir palubėje išvydo Barnabį. Šuo iškart įnirtingai 
suplakė uodega ir ėmė loti.

– Au! – lojo jis. – Au, au, au!
Po kiek laiko – bet tikrai ne taip greitai, kaip būtų ga-

lima tikėtis, – Alisteris užsilipo ant kėdės gelbėti sūnaus. 
Jautėsi atsakingas, nes Eleonora, kamuojama galvos 
skausmo, pasiėmė puodelį karšto pieno ir nuėjo prigul-
ti. Be didelio ūpo jis padavė Barnabiui buteliuką, pakei-
tė sauskelnes, bet vos pakišo jam po užpakaliu švarias, 
Barnabis vėl paleido čiurkšlę – tobulu, auksu spindin-
čiu puslankiu. Šiaip taip jam pavyko paguldyti Barnabį į 
lopšį ir apraizgyti Henrio kuprinės diržais, kad negalėtų 
pakilti. Galiausiai kūdikis užmigo ir gal sapnavo ką nors 
smagaus.

– Melane, saugok brolį, – pasakė Alisteris, sodinda-
mas dukterį prie lopšio. – Henri, eime su manim.

Tėvas su sūnumi sodo taku nuėjo pas kaimyną ir pa-
beldė į duris. 

– Ko reikia, Broketai? – paklausė ponas Kodis, senas 
niurzglys, krapštydamas iš tarpdančio tabako šapelį, iš-
krapštęs nuspriegė jiems tiesiai į kojas.

– Norėčiau pasiskolint furgoną, – atsakė Alisteris. – 
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Su visa priekaba. Porai valandų, ne ilgiau. Už degalus, 
aišku, sumokėsiu.

Gavę furgoną, Alisteris su Henriu per Įlankos til-
tą nusigavo į miesto centrą, ten nusipirko tris didelius 
čiužinius, skirtus dvigulėms lovoms, dėžę dvylikos colių 
vinių ir plaktuką. Grįžę namo, jie nutempė čiužinius į 
svetainę. Melanę rado ten, kur paliko, ji sėdėjo nenuleis-
dama akių nuo miegančio kūdikio. 

– Na, kaip jis? – paklausė Alisteris. – Ką nors iškrėtė?
– Nieko, – papurtė galvą Melanė. – Visą laiką miego-

jo.
– Na ir puiku. Būk gerutė, neškis jį į virtuvę. Aš čia 

turiu darbų.
Iš sodo palėpės Alisteris atsinešė dvejas kopėčias, 

pastatė jas priešinguose svetainės kampuose. Tada ant 
vienų užlipo pats, laikydamas kairįjį čiužinio kampą, ki-
tomis užsiropštė Henris su dešiniuoju kampu rankose.

– Laikyk tvirtai, – pasakė Alisteris.
Pats iš vidinės švarko kišenės išsitraukė ilgą vinį ir 

plaktuku prikalė prie lubų vieną čiužinio kampą. Vinis 
smigo lengvai, tik įsibedusi į viršutinio aukšto grindis 
kiek įstrigo. Bet ir ši kliūtis buvo įveikta gana greitai.
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– Dabar kitą kampą, – pasakė Alisteris ir perstūmęs 
kopėčias prikalė jį prie lubų.

Taip išsijuosęs dirbo kone valandą, sukalė visas dvi-
dešimt keturias vinis. Kai pabaigė darbą, baltos lubos 
buvo virtusios gėlėtu pliušiniu vidutinio minkštumo 
„Bellissimo“ čiužiniu iš Deivido Džonso firmos.

– Na, kaip? – paklausė Alisteris iš palubės sūnaus, 
laukdamas pritarimo.

– Neįprasta, – pasvarstęs atsakė Henris.
– Tai jau, – pritarė Alisteris.
Plaktuko tauškėjimas pažadino ir Barnabį, jis ėmė 

kažką nesuprantamai gugenti lopšyje, o Melanė kuteno 
jam pasmakrę, delniukus ir šiaip nedavė jam ramybės.

Eleonorai dar labiau įsiskaudėjo galvą, todėl ji nuli-
po žemyn pasižiūrėti, kas kelią tą pragarišką triukšmą. 
Pamačiusi, į ką jos vyras pavertė svetainės lubas, ji nete-
ko žado, akimirką spoksojo į jį abejodama, ar tik šiuose 
namuose visi neišsikraustė iš proto.

– Kas, po galais... – pradėjo ji, nerasdama tinkamų 
žodžių.

Bet Alisteris nusišypsojo, pastatė lopšį kambario 
viduryje ir, atsegęs diržus, leido Barnabiui vėl pakilti. 



Barnabio kambarys
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Šįkart jis neatsitrenkė galva į lubas ir nesušuko: „Oi!“ 
Susidūrimas buvo daug švelnesnis, o vaikas atrodė net 
labai laimingas – patenkintas žaidė savo rankų ir kojų 
piršteliais.

– Gerai sugalvojau, – džiugiai atsigręžė į žmoną 
Alisteris, laukdamas pagyrimo.

Bet Eleonora, visiškai normali moteris, buvo pri-
blokšta.

– Tai absurdiška! – sušuko ji.
– Juk neilgam, – bandė raminti Alisteris. – Tik kol at-

eis į protą, tik tiek.
– O jeigu jis niekada neateis į protą? Juk negalim lai-

kyti jo ten amžinai.
– Patikėk, ateis laikas, ir jam atsibos skraidyti, – 

Alisteris stengėsi neprarasti optimizmo, nors tai buvo 
nelengva. – Palauk ir pamatysi. O kol kas reikia pasirū-
pinti, kad ištrūkęs kas kartą nesitrankytų į lubas. Taip ir 
smegenis sužaloti galima.

Eleonora nieko neatsakė, bet neatrodė laiminga. Ji 
prigulė ant sofos, žiūrėjo į savo sūnų, kybantį palubėj, 
ir galvojo, ką bloga gyvenime padarė, kad nusipelnė to-
kios žiaurios bausmės. Juk ji paprasta normali moteris. 
Tokios nesusilaukia skraidančių kūdikių.
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O Alisteris su Henriu tęsė darbą – antrą čiužinį kalė 
prie virtuvės lubų, toje vietoje, kur stovės Barnabio lop-
šys, o trečią – tėvų miegamajame, nes ten jis savo lovy-
tėje miegos naktį.

– Darbas baigtas,– pranešė Alisteris, nulipęs žemyn.
Eleonora vis dar gulėjo ant sofos, o Melanė sėdėjo ša-

lia ant grindų ir septynioliktą kartą skaitė „Heidą“.
– Kur Barnabis?
Melanė, netardama nė žodžio, iškėlė pirštą. Akis buvo 

įsmeigus į knygą – kaip tik dabar kalbėjo ožkų piemuo 
Piteris, tad nenorėjo praleisti nė žodžio. Tas berniukas 
buvo ne pagal metus išmintingas

– Taip... – nutęsė Alisteris suraukęs antakius, galvo-
damas, ką gi dabar daryti. – Kaip manai, gal palikti jį pa-
lubėj iki vakaro?

Melanė neužvertė knygos, kol iki galo neperskai-
tė viso ilgiausio skyriaus. Tada paėmė skirtuką, įdėjo 
tarp 104 ir 105 puslapių, padėjo knygą ant sofos šalia 
Eleonoros ir tik tada pažvelgė į tėvą.

– Tu manęs klausi, ar Barnabį galima palikti svetainės 
palubėje iki vakaro? – paklausė pabrėžtinai abejingai.

– Taip, tavęs, – atsakė Alisteris, vengdamas dukters 
žvilgsnio.
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– Barnabį? – perklausė. – Kuriam dar tik kelios die-
nos? Klausi manęs, ar jį galima palikti likimo valiai pa-
lubėje? 

Abudu ilgam nutilo.
– Nelabai gražiai su manim kalbi, – galiausiai prabilo 

Alisteris, tyliai ir lyg sutrikęs.
– Atsakau į klausimą – ne. Aš manau, kad negalima 

palikti jo ten, palubėje.
– Ką gi, – tarė Alisteris, statydamas kėdę, kad pasiek-

tų sūnų. – Galėjai ir iškart pasakyti.
Tą akimirką kažkas paskambino į duris. Atėjo kai-

mynas, ponas Kodis – jis atėjo savo furgono raktų. 
Nesulaukęs, kol kas nors jį įleis, nė kiek nedvejodamas 
žengė vidun. Alisteris spėjo įkišti vaiką į lopšį, bet pa-
miršo prisegti diržus, tad po akimirkos Barnabis vėl ky-
bojo palubėje, patogiai prigludęs prie čiužinio.

Ponas Kodis, – nugyvenęs ilgą gyvenimą, kariavęs 
dviejuose pasauliniuose karuose, spaudęs ranką pačiam 
Roaliui Daliui, per septynis dešimtmečius prisižiūrėjęs 
visokiausių dalykų (kai ką supratęs, kai ko – nelabai), –  
pakėlė akis ir pakreipė galvą į šoną. Pasikasė smakrą, lė-
tai apsilaižė lūpas – iš pradžių viršutinę, paskui apatinę. 
Galiausiai purtydamas galvą atsisuko į Eleonorą.
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– Šito negali būti, tai nenormalu, tai... – tepasakė.
Po šių žodžių Eleonora apsipylė ašaromis ir užlėkė 

laiptais aukštyn. Krito į lovą, nusprendusi niekada ne-
beatmerkti akių, kad nematytų to siaubo – trečio čiuži-
nio, prikalto virš galvos.



JOHN BOYNE (Džonas Boinas) – garsus 
airių rašytojas, aštuonių knygų suaugu-
siesiems ir keturių vaikams autorius. Jo 
knygos išverstos į 46 kalbas.

Barnabis – paprastas aštuonerių metų 
berniukas, augantis pačioje paprasčiau-

sioje šeimoje su broliu ir seserimi. Jis geras ir 
labai paklusnus. Tik viena bėda – Barnabis... skraido. 

Tai labai nepatogu, net į mokyklą tenka eiti su smėlio pripil-
ta kuprine, kad nepakiltų nuo žemės. Ir tai labai nepatinka 
jo tėvams, kurie labiausiai pasaulyje bijo išsiskirti iš kitų. O 
vieną dieną nutinka baisus dalykas... Kaip tik tada prasideda 
Barnabio, skraidančio berniuko, kelionė aplink pasaulį. Jis 
sutinka daug keistų žmonių, susiranda naujų draugų, kurie, 
kaip ir jis, yra truputį kitokie. Jie Barnabį išmoko įvairiausių 
dalykų. Svarbiausia pamoka – nereikia bijoti ir gėdytis būti 
tokiam, koks esi, nesvarbu, kad esi kitoks. 

Skaičiau, verčiau, verkiau... ir juokiausi. Vos užvertusi pas- 
kutinį puslapį, pradėjau ilgėtis Barnabio. Norėčiau, kad šią 
knygą paskaitytų ne tik vaikai, bet ir jų tėveliai. Tam, kad, 
pakėlę galvas nuo pilkos kasdienybės, kitaip pažvelgtų ne tik 
į savo vaikus, bet ir į džiugią mus supančio pasaulio įvairovę. 
Dabar, kai man liūdna ar nuobodu, pakėlusi akis ieškau to 
mažo berniuko, pro stoglangį kylančio į žvaigždėtą nakties 
dangų, – jo laukia nauji draugai, neįtikėtini nuotykiai ir ne-
matyti kraštai. Jis tarsi sako man – juk viskas dar prieš akis! 

                    Violeta Palčinskaitė, knygos vertėja
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