Tiems, kurie vis dar čia.
Tiems, kurie jau nebe čia.
Tiems, kurie pasiliko kažkur per vidurį
tarp ten ir čia.
Dėdei Liuis

Labai ačiū Sergiui Ocai už palaikymą. Janui ir Umai. Tanai. Ignasiui Blanchui už padrąsinimą.
Inései Castel-Blanco už pasitikėjimą. Gabrieliui Mirui už tai, kad pasiūlė parašyti šios knygos skaitymo gaires.
Dėkoju Beai de Riverai, Benui Crawshaw, Elisai Ancori, Martai Torras, Albai Ginestai ir Teresai Guillaumes.
Esu ypač dėkinga Anai Broto, Raquelei San San. Taip pat – Rogeriui Olmosui, Evai Sánchez,
Janui Barceló, Rocío Bonillai ir visiems draugams bei kolegoms už palaikymą.

Gimiau ir vis dar gyvenu Barselonoje. Būdama maža galvojau, kad pirmadieniais galėsiu būti balerina,
antradieniais – tapytoja, trečiadieniais – liūtų gydytoja, ketvirtadieniais – astronaute, penktadieniais –
mokytoja… Turbūt todėl norėjau mokytis gamtos mokslų, bet galiausiai studijavau vaizduojamąjį meną,
o dabar ilgiuosi muzikos.
Pirmaisiais dizaino studijų metais pradėjau dirbti ir turėjau galimybę užsiimti įvairiais darbais, susijusiais su reklamų iliustravimu. Gebėjimas piešti leido man dalyvauti įvairiuose projektuose, susijusiuose su
muzika, pedagogika ir tekstile.
Man patinka piešti. Tai yra mano gimtoji kalba, padedanti keliauti, nustebinti pačią save, ko nors išmokti.
Piešiu pieštuku, moliu, viela, akmenimis… Kartais, jei nespėju rankomis nupiešti to, ką įsivaizduoju, piešiu
net žodžiais.
Man įdomus sapnų pasaulis – juk jis atspindi žmonių elgesį.
Mėgstu piešti paklydusius, pasimetusius personažus ir tylius nesusipratimus.
Veikiausiai šis projektas gimė man subrendus ir supratus, kad laikas bėga labai greitai. Nuo pirmų
akimirkų atrodė, kad ši knyga yra gyva ir, regis, pati išsivystė.
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Tiesa, visada bus tokių, kurie sakys,
kad tai – visai ne debesys, o paprasčiausi dūmai.

Atidarom langus,
kad įeitų šiek tiek gaivaus oro.

Kai ateina laikas keliauti namo, būnam labai pavargę...
Močiutė nesiskundžia, bet visi gerai žinom,
kad tokiu metu nuomininkas visai nepadeda.
Kaip tik priešingai.
Mano įsivaizduojamas draugas tikrai daug malonesnis
nei močiutės.

Kaip tik tada močiutė sako,
kad gyvenam miegančių
monstrų mieste.
Ir kad jau metas keliauti,
kol jie dar nepabudo.

SKAITYMO VADOVAS
BERNIUKAMS IR MERGAITĖMS,
KURIŲ GALVOS PILNOS DEBESŲ.
Kūdikiai nemoka vaikščioti. Jų kūnas augs, kad taptų lankstus ir stiprus. Kūdikiai nemoka kalbėti. Tiesą pasakius, ne
kažin ką jie temoka... Mažaisiais reikia rūpintis, juos maitinti, prausti, rengti... Jų protas turi išmokti suvokti pasaulį.
Kai mažyliams negera, jie verkia. Kartais rėkia taip beviltiškai, kad suaugusiesiems darosi labai neramu.
Net tuomet, kai jūs, berniukai ir mergaitės, šiek tiek paaugate, vis tiek tenka išmokti dar daugelio dalykų. Jums nuolat reikia pagalbos. Ne viską suprantate. Kartais atrodo,
kad jūsų galvos pilnos debesų, tarsi sapnuotumėte atmerktomis akimis. O žaisdami dažnai pamirštate, kur vaizduotė,
o kur – tikrovė.
Mes, suaugusieji, turime patys savimi pasirūpinti. Privalome tvirtai stovėti ant žemės ir prižiūrėti kitus.
Tiesa, kai žmonės pasensta, regis, viskas apsiverčia aukštyn kojomis, ir kūnas jų nebeklauso. Tampa sunku vaikščioti, dreba rankos, jie viską daro lėtai... Senučiukams reikia pagalbos visai kaip tada, kai buvo maži.

O jeigu būtent protas liaujasi gerai veikęs? Tada gali nutikti
daugybė įvairiausių dalykų...
Kartais dingsta dalis atminties ir tampa sunku prisiminti
dalykus, kurių buvai išmokęs ir kuriuos kadaise esi daręs.
Bet gali būti dar prasčiau – kartais sunku atpažinti net šeimos narius ar pažįstamus žmones. Tarsi galva prisipildytų
debesų ir būtų sunku aiškiai mąstyti. Gali nutikti taip, kad
žmonės ims keistai kalbėti arba matys nebūtus dalykus, tarsi sapnuotų kokį košmarą. Tada sunku pasakyti, kas tikra, o
kas – ne, sunku suprasti pasaulį – visai kaip tada, kai buvai
mažas. Galbūt netgi nebepavyks kalbėti, nes kalba irgi bus
išsitrynusi... Labai liūdna stebėti, kai žmogus taip keičiasi.
Dabar jam reikia tiek pat meilės ir rūpesčio kiek kūdikiui.

SUAUGUSIESIEMS, KURIE TURĖTŲ TVIRTAI
STOVĖTI ANT ŽEMĖS.

TIEMS, KURIŲ GALVOSE YRA APSILANKĘS
VIENAS KITAS DEBESĖLIS.

Ši knyga apie tai, kas dažnai mus baugina labiau nei mirtis –
senatvinę silpnaprotystę. Proto, savasties mirtį.

Kaip išgyvenate senatvę?

Galvodama, kaip papasakoti apie tai vaikams, supratau,
kad galbūt ir mums išeitų į naudą žvelgti į viską taip kaip
mažieji – stebėtis įprastais dalykais ir visai paprastai priimti tai, kas kelia nuostabą.
O kad sugebėtume susidurti su senatvine silpnaprotyste
rūpindamiesi ir mylėdami ja sergantį žmogų, nesistebėdami jo elgesiu, nemėgindami užbėgti pabaigai už akių ir, jei
prireiktų, šiek tiek emociškai atsiplėšdami nuo to, ką sako
sveikas protas bei logika, kad galėtume mėgautis kiekviena švelnumo akimirka!
Tam, kad sukurčiau trapių, nuo aplinkinių priklausomų
veikėjų – vaiko ir močiutės – duetą, pasinaudojau gyvenimo pradžios ir pabaigos paralele. Jiedu susitinka, myli vienas kitą, būna drauge, ir, nors nežinia, kiek tai truks, per
šį trumpą, stebuklingą laiką gimsta savita sinchronija ir
bendrystė. Vaikystė ir senatvė, kur vaiko nekaltumas ir
nežinojimas sugyvena su močiutės sutrikimu ir atminties
praradimu.

Atleiskite, jei laikote rankose šią knygą ir ji jus baugina.
Nepaisant to, manau, kad mus visus sieja nežinia dėl to, ką
ruošia gyvenimas.
Vienas mano draugas sako, kad jūs, pagyvenę žmonės, esate
kone antžmogiai. Jis tai turi omeny kaip komplimentą. Teigia, kad esate supervyrai ir supermoterys, sugebėję išgyventi daugybę gyvenimo etapų. Jūsų istorija ilgiausia. Jūs
vis dar čia. Nepaisant visko, kas liko praeityje, ir to, kas dar
laukia. Išminties jums netrūksta. Esu tuo tikra.
Kūriau šią knygą kupina pagarbos ir meilės, norėjau, kad
pagyvenę žmonės atsidurtų dėmesio centre, ir troškau pasakyti, kas mane labai jaudina.

Raida ir regresas, kur vaizduotės pasaulis ir silpnaprotystės
pradžia eina koja kojon kaip įsivaizduojami draugai.

Kaip manai, ką močiutė turi omenyje,
kai sako, kad gyvenam miegančių monstrų
mieste ir metas eiti, kol jie dar nepabudo?
Kaip manai, kur iškeliauja močiutė?

