
VADAS 

Sedziu universiteto auditorijos, kurioje vyksta fizikos paskaita, 
paskutineje eileje: studentai nedidelemis grupelemis buriuo-

jasi aplink viena eile stovincias baltas rasom^sias lentas, jie pasi-
ruos§ sprf sti sios dienos lygtj. 

Darbas strigineja. Daug trinama. K a i komandoms priklau-
santys studentai pradeda gincytis tarp savf s, uzmetu akj j savo 
devynmetj siinij, neriipestingai besisnekuciuojantj su profeso-
riumi auditorijos priekyje. Frustracijos lygis auditorijoje kyla. 
Galiausiai sunus prie rasomosios lentos prisistumia ked§, uzsili-
pa. Net stovedamas ant jos, turi pasistiebti ant pirstij galij ir kiek 
tik galedamas istiesti rank^. 

Kaip ir visi kiti studentai paskaitoje, su sia lygtimi mano su
nus susiduria pirm^ kart^, - taciau net nestabteli pasitarti su 
kitais. Uzuot tarf sis, jis greitai, sklandziai, be trikdziij rasikliu 
beria skaicius. Neilgai trukus, visi auditorijoje j j j suziiira. Kiti j 
grupeliij studentai nutraukia darb^, kad galetq stebeti tq vaikq 
su atvirksciai uzdeta beisbolo kepurele. Sunus j j j zvelgianciiyij 
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nepastebi, jis dziugiai jnikf s j lentoje atsirandancius skaicius ir 
simbolius. Pastarieji skrieja nenusakomu greiciu: penkios eilutes, 
desimt, tada penkiolika, skaiciai pasipila ant salia esancios kitos 
grupes rasomosios lentos. 

Netrukus jis jau kalbasi su kitais savo grupes nariais, rody-
damas j lent^, aiskindamas, uzduodamas esminius klausimus, -
tarytum butij destytojas. Rimta moteris su prancuzisko stiliaus 
kasa atsiskiria nuo savo grupes, prieina arciau pasiklausyti. Prie 
jos prisijungia sukump^s jaunas vyras, sprendimui paaiskejus, jis 
energingai linkcioja galva. 

Vos po keliq minuciij visi studentai susiburia apie mano 
berniuk^ auditorijos priek)je. Paaiskin^s koki^ savo suprast^ 
lygties vingryb^, jis patenkintas pasistiebia. Barzdotas studentas 
uzduoda klausim^. Prabegomis pazvelgiu j profesori^: jis stovi 
atsiremf s j sien§ su sypsena veide. 

Issprendf uzdavinj, studentai grjzta [ savo grupeles, jtj rasik-
liai irgi pradeda kruteti, taciau kuno kalba neabejotinai rodo 
jtamp^. Visoje auditorijoje niekam taip nepatinka lygtys kaip 
mano berniukui. 

Paskaita baigiasi, auditorija istusteja. Gyvai besisnekuciuo-
damas su kolega studentu apie abiejij trokstam^ N B A vaizdo 
zaidim^, mano sunus susirenka rasiklius. Jiems lipant laiptais 
link manf s, profesorius modamas ranka mane pakviecia. 

„Ponia Barnet, norejaujums pasakyti, jog isties dziaugiuosi, kad 
Dzeikas lanko mano paskaitas. Jis neabejotinai isryskina kit^ stu-
dentij stipri^sias vietas, jie nepratf buti taip uzgozti. Atvirai snekant, 
as pats nesu visiskai tikras, ar sugebesiu nuo jo neatsilikti!" 

Nusijuokiu kartu su juo. 
„Na, - pasakiau jam, - jus daugiau maziau nusakete mano 

pacios gyvenimo istorij^." 
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As esu Kristina Barnet, mano sunus Dzeikas laikomas nepa-
prastai gabiu matematikai ir gamtos mokslams. Astuoneri^ jis 
pradejo lankyti matematikos, astronomijos ir fizikos paskaitas 
universitete, o devyneriij j t^ universiteto buvo priimtas. Netru
kus jis pradejo pletoti nauj^, savit^ teorij^ reliatyvumo srityje. Jo 
sprendziamos lygtys buvo tokios ilgos, jog nuo milziniskos raso
mosios lentos pabiro ant musij namij langij. Nezinodama, kaip 
jam pagelbeti, paklausiau Dzeiko, gal yra koks asmuo, kuriam jis 
galetij parodyti savo darbo rezultatus. Zinomas fizikas, su kuriuo 
susisiekiau del Dzeiko darbij, mielai sutiko perzvelgti isankstinf 
iteracij^. Jis patvirtino, jog Dzeikas isties kuria nauj^ teorij^, taip 
pat pridure, jogjei teorija bus jrodyta, Dzeikas gali tapti kandi-
datu gauti Nobelio premij^. 

Kai jam buvo dvylika, vasar^ universitetas pasamde Dzeik^ 
kaip fizikos tyrinetoj^. Tai buvo pirmasis jo vasaros darbas. Po 
trijij savaiciij jaunasis tyrejas jau buvo issprend^s atvir^j garde-
les teorijos uzdavinj, - tai buvo mokslo darbas, kurj veliau is-
spausdino auksciausio lygio mokslinis zurnalas. 

Por^ menesi^ pries tai, tij metij pavasar j , nedideliame vietos 
laikrastyje pasirode mazytis straipsnelis apie mudviejij su vyru 
Maiklu jkurt^ nedidel^ labdaros organizacij^. Netiketai tas rasi-
nelis virto didesnio laikrascio pasakojimu apie Dzeik^. Galij gale 
televizijos filmavimo komandos tiesiog jsikure ant musv^ vejos prie 
namo. Telefonas netilo nuo kino industrij os atstovij, pokalbiij lai-
dij, visos salies naujienij laidij rengejij, talentij agenturq, leidej^, 
elitiniij universitetij darbuotojij skambuciij, - visi zurnalistai ir 
prodiuseriai trosko pakalbinti Dzeiko. 
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Buvau sutrikusi. Galiu nuosirdziai prisipazinti, jog tuo 
metu mudu su vyru Maiklu nesuvokeme, kodel musx^ siinus 
domino tick daug zmoniij. Be abejo, zinojome, jog Dzeikas 
protingas. Suvokeme, jog jo gabumai matematikai ir gamtos 
mokslams buvo labai dideli, taip pat ir tai, kad tokio amziaus 
berniukui normalu" mokytis universitete. Taciau Maik-
las ir as sventeme visai kitas jo pergales: gerejancius rezultatus 
zaidziant beisbol^, didejantj rat^ artimij draugij, su kuriais jis 
galejo zaisti zaidim^ „Halo" ir ziureti filmus rusyje, ir, nepai-
sant to, kad jis mane turbiit nudes uz sio fakto paminejim^, 
pirm^JO draugf. 

§ie paprasti Dzeiko gyvenimo dalykai mums buvo ypatingi. 
Taigi, uzgriuvus ziniasklaidai, mes buvome visiskai suglumf. Pa-
simetimas truko tol, kol, pasikalbej^ su keliais is ttj zurnalistij, 
isgird§ laidas arba perskaitf j i j parasytus straipsnius, pradejome 
suprasti, kaip buvome atitruk^. Ties^ sakant, prireike akinancii4 
sviesij, kad mudu su Maiklu jsisomonintume, kaip is tiesij pasi-
keite miisij gyvenimo su sunumi scenarijus. 

Matote, visi tie zurnalistai nesuprato, kad nepaprastas 
Dzeiko protas yra dar nuostabesnis del to, jog tik per plau-
ko nebuvo prarastas. K a i ant musi| vejos pasirode ziniasklai-
da, mes vis dar gyvenome persmelkti autizmo diagnozes, kuri 
Dzeikui buvo nustatyta bixnant dvejij meti}. Tuomet mes be-
viltiskai stebejome, kaip musij gyvas, ne pagal metus pazeng^s 
berniukas palaipsniui liovesi kalbejfs, miisi} akyse grimzdo j 
savo pasaulj. Liiidnos ligos prognozes greitai virto visai negai-
lestingomis. K a i sunui buvo treji, ekspertai vylesi, jog sesiolikos 
jis pats gebes uzsiristi batus. 

Si knyga pasakoja apie tai, kaip mes visa tai jveikeme, tai is-
torija apie motinos kelionf su savo isskirtiniu sunumi. Taciau 
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man, visi} pirma, j i yra apie vilties gali^ ir stulbinancias galimy-
bes, iskylancias, kai esame atviri ir ismokstame jzvelgti tikr^ji; 
Iciekvieno vaiko viduje gludintj potencial^. 
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