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Susipažink su Džo Spadu

Ar kada pagalvojai, ką galėtum nuveikti turėdamas 
milijoną svarų sterlingų?

O milijardą? Trilijoną? Kvintilijoną? Susipažink su 
Džo Spadu. 

Jam nereikėjo įsivaizduoti, ką reikštų turėti krūvą pi-
nigų. Džo buvo tik dvylikos, tačiau nepaprastai turtin-
gas. Jis turėjo viską, ko geidė širdis.
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Berniukas mi l i jardier ius

250 cm įstrižainės didelės raiškos plačiaekranį plazminį te-
levizorių kiekviename namų kambaryje.  
500 sportbačių „Nike“ porų. 
Lenktynių trasą užpakaliniame sode. 
Šunį-robotą iš Japonijos. 
Golfuką, ant kurio puikuojasi numeris „SPADAS 2“, važi-
nėti po namus. 
Vandens čiuožyklą iš miegamojo į olimpinio dydžio uždarą 
baseiną. 
Visus kompiuterinius žaidimus, kokie sukurti pasaulyje. 
3-D IMAX kino teatrą rūsyje. 
Krokodilą. 
Asmeninį masažuotoją, dirbantį 24 val. per parą. 
Požeminę dešimties takų kėglinę. 
Biliardo stalą. 
Kukurūzų spragėsių aparatą. 
Riedlenčių parką. 
Dar vieną krokodilą. 
100 000 svarų sterlingų kišenpinigių savaitei. 
Amerikietiškus kalnelius užpakaliniame sode. 
Įrašų studiją profesionalams palėpėje. 
Asmenines treniruotes su Anglijos futbolo komanda. 
Ryklį akvariume. 
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Trumpai tariant, Džo buvo siaubingai išlepintas vai-
kis: lankė nepaprastai prašmatnią mokyklą, atostogauti 
skrisdavo tik privačiais lėktuvais. Vieną kartą dėl Džo 
visai dienai uždarė pramogų parką „Disney World“, kad 
jam nereikėtų laukti eilėse prie atrakcionų.

Štai Džo. Laksto privačioje lenktynių trasoje asmeni-
niu Formulės-1 automobiliu. Kai kuriems labai turtin-
giems vaikams pagamina mažesnes Formulės-1 auto-
mobilių versijas. Tik ne Džo. Jam reikėjo truputį dides-
nio automobilio. Matai, Džo yra gana apkūnus. Patikėk, 
tu irgi būtum toks, jei galėtum pirktis visą pasaulio šo-
koladą.

Susipažink su Džo Spadu

DŽO lenktynių trasa
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Tikriausiai pastebėjai, kad paveikslėlyje Džo – vie-
nas. Tiesą sakant, vienam lėkti lenktynių trasa nelabai 
smagu, net jei turi kalną pinigų. Reikia varžovų. Tačiau 
Džo neturėjo draugų. Nė vieno.

Draugai 
Beje, vairuoti Formulės-1 automobilį ir išvynioti di-

delį „Mars“ šokoladuką – du dalykai, kurių nereikėtų 
daryti tuo pat metu. Tačiau Džo buvo gerokai išalkęs. 
Įvažiuodamas į S formos posūkį, jis nuplėšė popierėlį ir 
suleido dantis į gardų nugos kremą, padengtą šokoladu 
ir karamele. Nelaimei, Džo vairavo tik viena ranka ir, ra-
tams kliudžius trasos kraštą, jis nebesuvaldė automobi-
lio. Kelis milijonus svarų kainavęs Formulės-1 bolidas 
išlėkė iš trasos, apsisuko ir trenkėsi į medį.

DŽŽŽŽŽRRRRRRRRR!
Medžiui nieko nenutiko, tačiau iš automobilio liko 

tik metalo krūva. Džo išsiropštė iš kabinos. Laimei, jis 
buvo sveikutėlis, tik truputį apsvaigęs.

– Tėti, sudaužiau automobilį, – pasakė Džo, įeidamas 
į didžiulę svetainę.

Ponas Spadas buvo žemas ir apkūnus, visai kaip sū-
nus. Tik turėjo daugiau plaukų – išskyrus galvą, ši buvo 
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plika ir žvilgėjo. Džo tėtis sėdėjo ant šimtavietės sofos, 
aptrauktos krokodilo oda, ir net nepakėlė akių nuo šian-
dienos laikraščio „Sun“ numerio.

– Nesijaudink, sūnau, nupirksiu kitą.
Džo šlumštelėjo ant sofos šalia tėčio.
– Beje, su gimtadieniu, Džo, – pasveikino tėtis, duo-

damas voką, bet neatitraukdamas akių nuo merginos 
trečiame puslapyje.

Džo nekantraudamas atplėšė voką. Įdomu, kiek pi-
nigų gaus šiemet? Atvirukas, ant kurio buvo užrašyta 
„Sveikinu 12-ojo gimtadienio proga“, greitai nulėkė ša-
lin – visas dėmesys buvo sutelktas į čekį. Džo vos pajėgė 
nuslėpti nusivylimą.

– Milijonas svarų sterlingų? Tik tiek?
– Kas gi tau, sūnau? – ponas Spadas trumpam padėjo 

laikraštį.
– Milijoną svarų sterlingų man padovanojai pernai, – 

ėmė verkšlenti Džo. – 11-ojo gimtadienio proga. Šiemet 
priklausytų daugiau, a?

Ponas Spadas įgrūdo ranką į savo žvilgančio, pagal už-
sakymą siūto pilko kostiumo kišenę ir išėmė čekių kny-
gelę. Tas siaubingai brangus kostiumas buvo siaubingas.

Susipažink su Džo Spadu
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– Labai atsiprašau, sūnau. Tegu bus du milijonai.
Dėmesio! Ponas Spadas ne visada buvo toks tur-

tingas. Dar visai neseniai Spadai gyveno labai kukliai. 
Sulaukęs šešiolikos, ponas Spadas pradėjo dirbti di-
deliame tualetinio popieriaus fabrike, esančiame prie-
miestyje. 

Jo darbas buvo nežmoniškai nuobodus – vynioti po-
pierių ant kartono tūtelės. Tūtelė po tūtelės. Kiekvieną 
dieną. Metai po metų. Dešimtmetis po dešimtmečio. 
Šį veiksmą jis atliko tiek daug kartų, kad jam viskas 
buvo vis vien. Ponas Spadas visą dieną stovėdavo prie 
konvejerio su šimtais kitų apatiškų darbininkų ir kar-
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todavo tą patį bukinantį veiksmą. Kai kartono tūtelė 
būdavo gausiai apvyniota popieriumi, viskas prasidė-
davo iš naujo. Visi tualetinio popieriaus ritinėliai buvo  
vienodi.

Kadangi šeima vertėsi labai skurdžiai, ponas Spadas 
darydavo gimtadienio ir Kalėdų dovanas iš tualetinio 
popieriaus ritinėlių tūtelių. Ponas Spadas neturėjo pa-
kankamai pinigų nupirkti Džo naujausių žaislų, todėl iš 
tūtelių darydavo lenktyninius automobilius ar tvirto-
vę su kareivėliais. Daugelis pono Spado kūrybos žais-
lų greitai sulūždavo ir atsidurdavo šiukšlių dėžėje. Džo 
saugojo varganai atrodančią raketą, tačiau nė pats neži-
nojo kodėl.

Vienintelis pono Spado darbo fabrike privalumas – 
marios laiko svajoti. Vieną dieną jis svajojo, kaip pada-
rys perversmą sėdynės valymo srityje.

„Kodėl gi nesukūrus tualetinio popieriaus, kurio vie-
na pusė būtų drėgna, o kita – sausa?“ – svarstė jis, vynio-
damas tūkstantąjį ritinėlį. Ponas Spadas niekam nesakė 
apie savo idėją ir valandų valandas tūnodavo užsirakinęs 
savo butuko tualete, tobulindamas dvipusį tualetinį po-
pierių.

Susipažink su Džo Spadu
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Kai ponas Spadas galiausiai pristatė rinkai savo ga-
minį „Švari sėdynė“, jo sėkmė buvo stulbinanti. Ponas 
Spadas kiekvieną dieną parduodavo milijardą ritinėlių 
visame pasaulyje, o už kiekvieną nupirktą ritinėlį gauda-
vo 10 pensų. Greitai jis tapo labai turtingas. 

10 pensų x 1 000 000 000 ritinėlių x 365 dienų = kal-
nas pinigų.

Tuo metu Džo Spadui buvo tik aštuoneri, ir jo gy-
venimas apsivertė aukštyn kojom. Pirmiausia tėvai iš-
siskyrė. Paaiškėjo, kad Džo mama Kerol turėjo ilgą ro-
maną su Džo skautų būrelio vadovu Alanu. Ji gavo de-
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šimt milijonų svarų sterlingų. Alanas iškeitė savo kanoją  
į gigantišką jachtą. Paskutinį kartą juos matė išplaukian-
čius iš Dubajaus ir pilančius prabangų šampaną ant sau-
sų pusryčių su riešutais. Džo tėtis per daug nesisielojo 
ir netrukus nėrė į pasimatymų maratoną su modeliais, 
kurių nuotraukos puikuodavosi trečiame puslapyje.

Ilgai nelaukę, tėtis su sūnumi išsikėlė iš apšiurusio 
butuko į milžinišką namą. Ponas Spadas jį pavadino 
„Švarios sėdynės bokštais“.

Namas buvo toks didelis, kad jį galėjai matyti iš kos-
moso. Vien kelionė įvaža į namus truko penkias minu-
tes. Šimtai neseniai pasodintų medelių puošė beveik 
dviejų kilometrų ilgio žvyruotą kelią. Name buvo septy-
nios virtuvės, dvylika svetainių, keturiasdešimt septyni 
miegamieji ir aštuoniasdešimt devyni vonios kambariai. 
Vonios kambariai turėjo atskirus vonios kambarėlius, o 
kai kurie kambarėliai – dar mažesnius atskirus kamba-
riukus.

Nors jame gyveno jau kelerius metus, Džo buvo iš-
tyrinėjęs gal tik ketvirtadalį namo. Neaprėpiamuose 
plotuose galėjai rasti teniso aikštynus, ežerą plaukioti 
valtimi, sraigtasparnių aikštelę ir net šimto metrų ilgio 

Susipažink su Džo Spadu
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slidinėjimo trasą su dirbtiniu sniegu. Visi čiaupai, durų 
rankenos ir net tualetų sėdynės buvo iš gryno aukso. 
Kilimai iš audinių kailio; Džo su tėčiu gerdavo apelsinų 
gėrimą iš neįkainojamų viduramžių taurių; kurį laiką jie 
net turėjo vyresnįjį liokajų orangutaną, vardu Otis, ta-
čiau galiausiai jį teko atleisti. 

– Ar galiu gauti ir normalią dovaną, tėti? – paklausė 
Džo, įsikišęs čekį į kelnių kišenę. – Pinigų turiu pakan-
kamai.

– Tik pasakyk, ko pageidauji, sūnau, ir liepsiu savo 
padėjėjui nupirkti, – atsakė ponas Spadas. – Auksinių 
akinių nuo saulės? Aš tokius turiu. Užsidėjus nieko ne-
matyti, bet užtat kokie jie brangūs.

Džo nusižiovavo.
– Nuosavo greitaeigio katerio?
Džo pavartė akis.
– Turiu net du. Pamiršai?
– Atleisk, sūnau. Tai gal „WHSmith“ dovanų kuponų 

už 250 000 svarų sterlingų?
– Nuobodu! Nuobodu! Nuobodu! – Džo susierzinęs 

treptelėjo koja. 
Tai bent kaprizai. Ponas Spadas buvo suglumęs. Jis 

nebežinojo, ką nupirkti savo vieninteliam vaikui.
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