
„Štai ir pradėjau naujus metus, – tokia buvo 
paskutinė mintis, – tik nieko nauja jie man neatneš.“ 

Ir užmigau, net nenutuokdamas, 
kaip smarkiai klydau.

Francesc Miralles (Franseskas Miraljesas, 
g. 1968 m. Barselonoje) – ispanų rašytojas, 
keliautojas, žurnalistas, parašęs daugiau 
nei trisdešimt knygų. Jo romanas apie 
vienišiaus Samuelio ir katino Mišimos 
gyvenimą „Maži dalykai dideli“ iškart tapo 
tarptautiniu bestseleriu, šiuo metu jis 
išverstas į 20 kalbų.

Samuelis – vokiečių literatūros dėstytojas. Visiškai vienišas ir su 
tuo susitaikęs. Naujųjų metų naktį jis užmiega įsitikinęs, jog nie-
ko nauja jo gyvenime neįvyks. Tačiau tuomet į jo butą Barselonos 
centre netikėtai užklysta... katinas. Ir su naujojo įnamio Mišimos 
pasirodymu ramus ir nuobodus Samuelio gyvenimas ima keistis 
neįtikėtinu greičiu. Jis suvokia, kad pasaulyje yra ne vienas; jam 
tenka susidraugauti su rašytoju ir mąstytoju, gyvenančiu kai-
mynystėje, jam tenka išdrįsti daryti dalykus, kurių jis niekuomet 
nedarė ir kurių visuomet vengė. Gyvenimas dar labiau prisipildo 
spalvų, naujų potyrių ir pojūčių, kai Samuelis sutinka trisdešimt 
metų nematytą savo jaunystės meilę Gabrielę...  

„Maži dalykai dideli“ – romanas, kupinas meilės, ilgesio, drąsos 
išlįsti iš vienatvės kiauto, pasivaikščiojimų po užburiančią Barselo-
ną ir neabejotinai teisingos kačių filosofijos. Tai lengva, o drauge 
protinga knyga tiems, kurie nori be didelių pastangų atsakyti sau į 
svarbiausius gyvenimo klausimus. Nes viskas prasideda nuo mažų 
dalykų, kurie gyvenime dažnai tampa ne tik dideli, bet ir patys 
svarbiausi. Tereikia juos pastebėti ir įsileisti į gyvenimą.
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Džiaukis mažais dalykais, nes galbūt 
ateis diena, kai atsigręžęs atgal suprasi –  

kaip tik jie buvo dideli ir svarbūs.
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650 000 valandų

Trūko vos vieno atodūsio, kad pasibaigtų senieji metai ir pra-
sidėtų nauji. Gudrus žmogaus išradimas parduoti kuo daugiau 
kalendorių. Pagaliau juk patys nusprendėme, kada prasideda 
metai, mėnesiai ir netgi valandos. Sutvarkėme pasaulį savo nuo-
žiūra, ir pasidarė ramiau. Galbūt po akivaizdaus chaoso visatoje 
pagaliau įsivyraus tvarka. Bet, žinoma, tai skirta ne mums. 

Svetainėje ant vienišiaus stalo padėjau nediduką 350 ml 
šampano butelį, dvylika vynuogių ir susimąsčiau apie laiką. 
Kažkur skaičiau, kad žmogaus gyvenimo baterijos išsenka po 
650 000 valandų. 

Žinau savo giminės vyrų ligų istorijas, tad tikėtina, kad nu-
gyvensiu šiek tiek mažiau už vidurkį – apie 600 000 valandų. 
Trisdešimt septintaisiais gyvenimo metais puikiausiai galėjau 
save įsivaizduoti amžiaus pusiaukelėje. Įdomu, kiek valandų jau 
esu iššvaistęs? 

Iki šio gruodžio 31-osios vidurnakčio mano gyvenimą sun-
kiai pavadintum žaviu nuotykiu. 
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Kadangi neturėjau jokio artimo giminaičio, išskyrus seserį, 
su kuria beveik nebendravome, dienas leidau darbovietėje  – 
Vokiečių filologijos katedroje  – arba savo apytamsiame bute. 
Išskyrus literatūros paskaitas, neturėjau beveik jokių socialinių 
ryšių. 

Laisvalaikiu, be ruošimosi paskaitoms ir egzaminų darbų 
taisymo, užsiimdavau nuobodžiaujančiam vienišiui įprastais 
dalykais: skaitydavau knygas, klausydavausi klasikinės muzi-
kos ir žinių... Įprasta rutina, kurioje labiausiai jaudinanti veikla 
buvo atsitiktinės kelionės į prekybos centrą. 

Kartais laisvadieniais apdovanodavau save bilietu į kino 
teatrą „Verdi“ pasižiūrėti kokį nors filmą originalo kalba. Visada 
į priešpaskutinį seansą. Išeidavau toks pat vienišas, kaip įėjęs, 
bet matyti vaizdai prablaškydavo ir visą vakarą teikdavo peno 
apmąstymams. Prieš miegą kino teatrų puslapyje paskaitinė-
davau apie pažiūrėtą filmą atsiliepimus, techninius duomenis, 
kritikų liaupses (nes kritiškų nuomonių niekada nespausdina) 
ir apie kokį nors susitikimą su režisieriumi bei aktoriais. 

Susidarytos nuomonės apie filmą tai jokiu būdu nepakeis-
davo. Paskui gesindavau šviesą.

Ir tuomet užplūsdavo keistas jausmas. Juk visai neaišku, ar 
kitą rytą pabusiu. Ir baisiausia – mane gąsdino mintis: jeigu nu-
mirčiau, kiek galėtų praeiti dienų, netgi savaičių, kol kas nors 
mane surastų. 

Tas nerimas kamavo nuo tada, kai laikraštyje perskaičiau 
apie vieną japoną, kuris buvo rastas savo bute praėjus trejiems 
metams po mirties. Kažkodėl ilgokai niekas jo nepasigedo.

Bet grįžkime prie vynuogių. Taip mąstydamas apie iššvais-
tytas valandas, atskaičiavau dvylika vynuogių ir padėjau ant 



13

M a ž i  d a l y k a i  d i d e l i

lėkštelės. Priešais turėjau aukštą taurę ir nediduką butelį šam-
pano. Niekada nebuvau didelis gėrovas. 

Kad nebūčiau užkluptas netyčia, šampaną atkimšau šešio-
mis minutėmis anksčiau, nei pasigirdo dūžiai. Paskui įsijun-
giau televizorių ir pasirinkau vieną iš programų su simboliškai 
paskutines sekundes skaičiuojančiu laikrodžiu. Regis, tai buvo 
Puerta del Solio aikštės laikrodis Madride. Už dailių išsipus-
čiusių vedėjų susijaudinusi minia šurmuliavo ir šaudė į orą pu-
tojančio vyno kamščius. Kai kurie linksmuoliai bandė dainuoti 
arba šokinėjo iškėlę rankas, kad būtų pastebėti operatoriaus. 

Kokios keistos gali atrodyti žmonių linksmybės, kai esi 
vienas. 

Pagaliau pasigirdo laikrodžio dūžiai, ir sulig kiekvienu 
dūžiu rituališkai suvalgiau po vynuogę. O sudrėkinęs gomurį 
šampano gurkšniu negalėjau atsikratyti jausmo, kad atrodau 
komiškai, prarijęs kabliuką su tradicijos jauku. Kas man liepė 
dalyvauti šiame spektaklyje? 

Nutariau, kad ši proga daugiau nėra verta mano brangaus 
laiko, nusišluosčiau servetėle burną ir išjungiau televizorių. 

Kol nusirengiau, norėdamas kuo greičiau palįsti po patalais, 
iš gatvės atsklido petardų švilpesys ir juokas. 

„Kaip vaikai“, – burbtelėjau ir užgesinęs šviesą atsisveikinau 
su dar viena diena. 

Tą naktį sunkiai sudėjau bluostą. Visai ne dėl gatvės triukš- 
mo – gana didelio, kai gyveni tarp dviejų Grasijos* alėjos aikš-
čių,  – kadangi esu įpratęs miegoti su tamsia kauke ant akių ir 
ausų kamštukais.

* Isp. Paseo de Gracia – viena iš pagrindinių Barselonos gatvių.
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Pirmąsyk per šias šventes pasijutau vienišas ir pavargęs ir 
troškau, kad naujametis farsas kuo greičiau baigtųsi. Prieš akis 
buvo penkios ramios dienos, jei taip galima pasakyti. Paskui – 
Trijų Karalių dienos pietūs su seserimi ir jos vyru, kiek jį pa-
žįstu, neišsivaduojančiu iš depresijos. Vaikų jiedu nesusilaukė.

„Teks atkentėti, – atsidusau, – kaip gerai, kad kitą dieną vėl 
grįš įprastas gyvenimas.“ 

Šios minties paguostas pajutau, kad jau limpa akys. Kaži, ar 
dar jas pramerksiu? 

„Štai ir pradėjau naujus metus, – tokia buvo paskutinė min-
tis, – tik nieko nauja jie man neatneš.“ 

Ir užmigau, net nenutuokdamas, kaip smarkiai klydau.
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Lėkštelė pieno

Pabudau anksti, ir apėmė jausmas, kad visas miestas, išskyrus 
mane, dar palaimingai miega. Buvo taip tylu, kad tepdamas ant 
skrebučių sviestą, dar su pižama, beveik jaučiausi darąs nusi-
kaltimą, jog esu čia, o ne pučiu į ūsą kaip didžioji dalis žmo-
nijos. 

Nė neįtariau, kad naujieji metai buvo parengę man staig-
meną, kuri turės stulbinamų pasekmių. Kaip drugelio sparnų 
plevenimas, galintis sukelti kataklizmą kitoje Žemės rutulio pu-
sėje, artinosi viesulas, išvartysiantis menamas sienas, tarp kurių 
iki šiol ramiai sroveno mano gyvenimas. Deja, nėra meteoro-
logų, kurie galėtų numatyti tokio pobūdžio stichiją. 

Uždėjau virti kavinuką ant ugnies ir susigrūdau į burną pas-
kutinį skrebučio kąsnį. Paskui apsirengiau ir, kaip paprastai, 
pradėjau planuoti dieną. Jaučiuosi nejaukiai, jeigu nesusidarau 
dienotvarkės, net jei tai šventinė diena. 

Pasirinkti, ką veikti, beveik neturėjau iš ko. Galėjau taisyti 
pavėlavusių studentų rašinius. Juos atidavė visai prieš Kalėdas, 
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o ne gruodžio 1-ąją, kaip buvau prašęs, kad spėčiau ištaisyti. Šį 
variantą atmečiau. 

Gal pasižiūrėti naujametinio koncerto transliaciją iš Vie-
nos? Nors nelabai mėgstu valsus. Šiaip ar taip, iki renginio dar 
buvo kelios valandos. 

Kai gausiai vandeniu nusiprausiau veidą, atėjo eilė šukoms. 
Perbraukęs jomis pastebėjau dar vieną žilą plauką, turbūt išda-
vikiškai atsiradusį šiąnakt, nes galiu prisiekti, kad vakar dar jo 
nebuvo. 

„Žinau, kad žilė – išminties ženklas, – pagalvojau ir, pasiė-
męs pincetą, plauką išpešiau, – bet visai nebūtina kitiems žinoti, 
jog esu išminčius. Vien iš kuklumo.“ 

Žili plaukai varo mane į neviltį labiau negu plikimas. Pa-
galiau, kai plaukas iškrenta, visada lieka tikimybė ataugti net 
stipresniam. Bet jeigu pražilo, nebėra vilties, kad vėl natūraliai 
patamsės. Priešingai – tikėtina, kad ilgainiui visai nubals. 

Tokių niūrių minčių lydimas nuėjau į svetainę. Nužvelgiau 
liūdnu žvilgsniu telefoną. Nė vieno skambučio gruodžio 31-osios 
naktį, tokia pati tyla buvo ir Kalėdų naktį iš 24-osios į 25-ąją. Ir 
visiškai niekas nepranašavo, kad kas nors pasikeis sausio 1-ąją. 

Kita vertus, nieko čia keista. Pats juk irgi niekam neskambinau.

Atsidrėbiau į fotelį, nusiteikęs pavartyti amerikiečių autoriaus 
knygą, kuri pastaruoju metu labai sudomino. Radau paminėtą 
viename romane ir įsigijau per internetinę prekybos sistemą 
„Amazon“. Knyga vadinosi „They have a name for it“*. Tai toks 

* „Tam irgi yra pavadinimas“ (angl.). Autoriaus pastaba.
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įdomus žodynas, kuriame surinkti ypatingi, tik tam tikroje kal-
boje vartojami žodžiai. 

Anot jo sudarytojo Hovardo Reingoldo, sugalvojęs kokio 
nors daikto arba reiškinio pavadinimą, įteisini ir jo egzistavimą. 
Mąstome ir elgiamės pagal tai, kokių turime žodžių tam pa-
grįsti. Tai yra žodžiai formuoja mintis. 

Keletas keistesnių žodžių pavyzdžių:
Baraka: arabų kalba reiškia dvasinę energiją, kurią galima 

panaudoti žemiškiems tikslams. 
Won: korėjietiškai reiškia „išlikti stipriam atsikračius iliuzijų“. 
Razbliuto: rusų kalboje tai jausmas kažkada seniai mylėtam, 

bet jau nebemylimam asmeniui. 
Mokita: kirivinų kalba reiškia teisybę, kurią visi žino, bet ne-

pasako. 
Iš ispanų kalbos žodyno sudarytojas pasirinko žodį ocurren-

cia*, nors niekada nekilo minties, kad jis neišverčiamas. 
Pastebėjau, jog daug pavyzdžių iš vokiečių kalbos, nes šia 

kalba kiekvienas gali – su tam tikromis išlygomis – kurti sudur-
tinius savo žodžius. Paminėti tokie žodžiai kaip Torschlüsspanik 
(pažodžiui: panika, kad durys užsidarys), apibūdinta kaip „klai-
kus nerimas, kurį patiria vienišos dirbančios moterys, susijęs su 
biologiniu laikrodžiu“. 

Kiek spėjau perskaityti, man pasirodė, kad subtiliausiu sąs-
kambiu pasižymi japonų kalba, kurioje yra tokių žodžių kaip 
Ah-un: tai dviejų draugų nebylus ryšys. 

Arba mano mėgstamiausias – Mono no aware: daiktų kelia-
mas liūdesys.

* Isp. netikėta mintis, idėja; atsitiktinumas.



18

F r a n c e s c  M i r a l l e s

Bevartydamas šią knygą pastebėjau, kad jau kelias minutes skai-
tyti trukdo kažkoks triukšmas. Tai buvo nuolatinis neskubrus 
bruzdesys, lyg koks nors vabzdys bandytų prasigraužti per 
medį. 

Išjungiau muziką ir įsiklausiau, iš kur sklinda tas krebždėji-
mas. Kaip tik tada jis nuščiuvo, tartum kažkas staiga būtų užti-
kęs jo kaltininką. 

Nesureikšminau to ir vėl atsisėdau į fotelį, nusiteikęs skaityti 
toliau. Bet dar nespėjus atsiversti puslapio ėmė krebždentis dar 
smarkiau.

„Ne, tai tikrai ne vabzdys, – pamaniau, – nebent būtų ne-
įprastai didelis.“ 

Atidžiau įsiklausius atrodė, kad krebždesys sklinda nuo 
durų pusės. Šiek tiek sunerimęs nuėjau tenai. Koks beprotis 
galėtų gremžti duris? Prisiminiau, kad bantų kalboje yra žodis 
palatyi – mitinė pabaisa, kuri braižo duris.

Jei tas žmogus ar pabaisa bandė mane išgąsdinti, tai jam iš 
tiesų pavyko. Šiaip ar taip, mano žingsnius išgirdo, nes, kai sto-
vėjau prie durų, ėmė braižyti medį dar nuožmiau. 

Įveikiau baimę ir staigiai atidariau duris, kad išgąsdinčiau 
įsibrovėlį.

Bet ten nieko nebuvo. 
Tiksliau sakant, priešais mane nebuvo jokio žmogaus. Nes 

kol apstulbęs stebeilijau į tuščią laiptų aikštelę, apie kojas paju-
tau besiglaustant kažką šiltą ir purų. 

Instinktyviai atšokau ir įsižiūrėjau į mano duris braižiusią 
būtybę. Tai buvo katinas, dabar jis sveikino mane melodingu 
murkimu. Jau šiek tiek ūgtelėjęs, rainas kačiukas, kaip milijonai 
visame pasaulyje lakstančių ir besikarstančių kačių. 
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Turbūt tikėjosi, jog būsiu nusiteikęs priešiškiau, nes ėmė 
trintis dar stipriau, piešdamas aplink kojas gulsčias aštuoniu-
kes. Vadinamąjį Mėbijaus lapą, kuris simbolizuoja begalybę. 

– Gerai jau, užteks, – pasakiau ir švelniai koja išstūmiau į 
laiptų aikštelę. 

Bet katinas mitriai šmurkštelėjo atgal ir klausiamai spok-
sojo į mane iš koridoriaus vidurio. 

Įveikęs pasibjaurėjimą, kurį man visada kėlė katės, suėmiau 
jį už sprando ir pakėliau. Maniau, kad ims draskytis, bet jis tik 
čaižiai sukniaukė. 

– O dabar nešdinkis, – įsakmiai paliepiau ir švystelėjau ka-
tiną į laiptų aikštelę. 

Pajutęs pagrindą po kojomis, jis žvitriai stryktelėjo ir vėl at-
sirado koridoriuje anksčiau, negu spėjau uždaryti duris. 

Jaučiau, kad tuoj prarasiu savitvardą. 
Vieną akimirką norėjau čiupti šluotą ir jį išguiti, kaip tokiais 

atvejais būtų pasielgęs mano tėvas. Nežinia, ar norėjau elgtis prie-
šingai nei jis, – nors jau kadaise atsisveikino su šiuo gyvenimu, – 
ar paskatino naujametinė nuotaika, bet, žodžiu, nuėjau pripilti 
lėkštelės pieno, kad tasai padaras palakęs paliktų mane ramybėje. 

Maniau, kad katinas atseks iš paskos į virtuvę, bet jis atsi-
tūpė koridoriuje ir atidžiai mane stebėjo.

Įpyliau lėkštelėn pieno sulig pirštu ir lėtai, kad neprilaisty-
čiau ant grindų, sugrįžau į koridorių. Bet katino neberadau.

Buvo kažkur dingęs. 
Kadangi duris buvau palikęs praviras, pamaniau, kad išėjo, 

nes nekreipiau į jį dėmesio. Keiksnojau katiną, kad be reikalo 
pripyliau pieno. Pastačiau lėkštelę ant grindų ir kyštelėjau galvą 
pro duris – gal jis laiptinėje.
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Bet katino niekur nesimatė.
„Veikiausiai vaikštinėja po kitus aukštus“, – pamaniau. 
Esu pragmatikas, racionalus žmogus, todėl man nepatinka 

bereikalingi veiksmai. To tai nebus. Pradėjau jį švelniai kviesti 
„kac kac kac“, kaip paprastai kviečiamos katės. Bet jis nepasi-
rodė.

Pavargęs nuo man primesto vaidmens palikau lėkštelę ana-
pus ir uždariau duris. 

Netrukus turėjo prasidėti naujametis koncertas.



„Štai ir pradėjau naujus metus, – tokia buvo 
paskutinė mintis, – tik nieko nauja jie man neatneš.“ 

Ir užmigau, net nenutuokdamas, 
kaip smarkiai klydau.

Francesc Miralles (Franseskas Miraljesas, 
g. 1968 m. Barselonoje) – ispanų rašytojas, 
keliautojas, žurnalistas, parašęs daugiau 
nei trisdešimt knygų. Jo romanas apie 
vienišiaus Samuelio ir katino Mišimos 
gyvenimą „Maži dalykai dideli“ iškart tapo 
tarptautiniu bestseleriu, šiuo metu jis 
išverstas į 20 kalbų.

Samuelis – vokiečių literatūros dėstytojas. Visiškai vienišas ir su 
tuo susitaikęs. Naujųjų metų naktį jis užmiega įsitikinęs, jog nie-
ko nauja jo gyvenime neįvyks. Tačiau tuomet į jo butą Barselonos 
centre netikėtai užklysta... katinas. Ir su naujojo įnamio Mišimos 
pasirodymu ramus ir nuobodus Samuelio gyvenimas ima keistis 
neįtikėtinu greičiu. Jis suvokia, kad pasaulyje yra ne vienas; jam 
tenka susidraugauti su rašytoju ir mąstytoju, gyvenančiu kai-
mynystėje, jam tenka išdrįsti daryti dalykus, kurių jis niekuomet 
nedarė ir kurių visuomet vengė. Gyvenimas dar labiau prisipildo 
spalvų, naujų potyrių ir pojūčių, kai Samuelis sutinka trisdešimt 
metų nematytą savo jaunystės meilę Gabrielę...  

„Maži dalykai dideli“ – romanas, kupinas meilės, ilgesio, drąsos 
išlįsti iš vienatvės kiauto, pasivaikščiojimų po užburiančią Barselo-
ną ir neabejotinai teisingos kačių filosofijos. Tai lengva, o drauge 
protinga knyga tiems, kurie nori be didelių pastangų atsakyti sau į 
svarbiausius gyvenimo klausimus. Nes viskas prasideda nuo mažų 
dalykų, kurie gyvenime dažnai tampa ne tik dideli, bet ir patys 
svarbiausi. Tereikia juos pastebėti ir įsileisti į gyvenimą.




