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Skiriu negimusiems.  



 
 

Stengiuosi įsivaizduoti, kokiais naujais bruožais despotizmas galėtų pasireikšti pasaulyje. Pirmiausia 

matau akimis neaprėpiamą minią lygių ir panašių vienas į kitą žmonių, kurie be atvangos sukasi vienoje 

vietoje, trokšdami prasimanyti menkų lėkštų malonumų, tenkinančių dvasios polėkius. Kiekvienas jų, 

užsidaręs savo kiaute, yra, sakytum, svetimas visų kitų likimui; visą žmoniją, kaip jam regis, sudaro tik jo vaikai 

ir artimi draugai; visi kiti bendrapiliečiai yra šalia, bet jis jų nepastebi; jis susiliečia su jais, bet to nejaučia; jis 

gyvena tik savyje ir pačiam sau, ir nors turi šeimą, bet jau, galima sakyti, nebeturi tėvynės. 

Virš visų tų žmonių iškilusi beribė globėjiška valdžia, kuri vienintelė prisiima atsakomybę užtikrinti 

kasdieninį jų gyvenimą ir sergėti jų likimus. Tai absoliutinė, smulkmeniška, tvarkinga, įžvalgi ir švelni valdžia. 

Ji būtų panaši į tėvo valdžią, jeigu jos, kaip ir anos, tikslas būtų subrandinti ir išugdyti žmones savarankiškam 

gyvenimui, bet ji, priešingai, turi uždavinį amžinai įkalinti juos vaikystėje. 

Alexis de Tocqueville „Apie demokratiją Amerikoje“, 1835 

 

Ši kultūra suteikia piliečiams viską, dėl ko, esą, verta gyventi, ir nebepalieka visiškai nieko, dėl ko būtų 

galima mirti. 

John Courtney Murray SJ „Krikščioniškos kultūros konstrukcija“, 1940 

 

Tačiau yra kitas skurdo pavidalas. Tai dvasinis mūsų laikų skurdas, kuris ypač tarpsta taip vadinamose 

turtingose valstybėse. Tai mano mylimas pirmtakas Benediktas XVI pavadino „reliatyvizmo tironija“, kuri 

kiekvieną paverčia savo paties kriterijumi ir griauna bet kokį bendrabūvį. Tai yra dar viena priežastis, kodėl 

pasirinkau būtent šį vardą. Pranciškus iš Asyžiaus ragino nepailstamai darbuotis dėl taikos. Tačiau negali būti 

tikros taikos be tiesos. Negali būti tikros taikos ten, kur kiekvienas yra tapęs savuoju kriterijumi, kur kiekvienas 

pretenduoja į išskirtines teises, visai nesirūpindamas kitų žmonių gėriu, kai nepaisoma prigimties, jungiančios 

visas žmogiškas būtybes žemėje. 

popiežius Franciscus, kalba diplomatinio korpuso, akredituoto prie Šventojo Sosto, audiencijos metu, 

2013 

 

Šiame kontekste daugelis klausia savęs, ką reiškia politinis nekorektiškumas, apie kurį tiek daug 
kalbama pastaraisiais metais. Manau, kad jis paprasčiausiai reiškia pastangas išsilaisvinti iš šizofrenijos, kuri, 
kaip sakė F. Jamesonas, brangiai kainuoja postmodernybės psichikos sistemai. 

Agustin Laje „Progresyvizmas ir socialinė šizofrenija“, 2018 
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- Laisvė man yra svarbiausia. Esu ne tam, kad kentėčiau. Kiekviena esame atsakinga už savo 

laisvę. Tu kaip nori, bet aš dėl laisvės kovosiu. Neleisiu niekam kėsintis į ją. Nepyk, neleisiu net tau. 

Meilė juk turi būti laisva, kitaip kokia tai meilė? Tebemyliu tave, TSS, ir mylėsiu visada. Todėl, kad tai 

buvo ir bus mano laisvė. Man tavo prieraišumo nereikia. O aš net negaliu prisirišti, nes esu laisva. Tikiuosi, 

kad mane supranti. 

Mūsų meilė kol kas mane vedė dvasiniais ieškojimais tik pirmyn ir ačiū tau už tai. Mes daug ką kartu 

atradome ir išbandėme. Nepamiršiu mūsų meilės žaidimų, ypač kai pagaliau tave pavyko įtikinti išprievartauti 

mano draugę – tokio gilaus pasitikėjimo man neteko patirti nei su viena gyventoja, o jau ypač su boize1. 

Džiugiai ėjau ir tavo pasiūlytų kelionių keliais, ypač įspūdinga buvo nardyti po nuskendusį miestą, nesitikėjau, 

ačiū tau. Ačiū tau už viską, kas tik mums atsitiko, ačiū, kad buvai to dalis. 

Visada kartojau ir sakiau – geriausia išeiti, kol vakarėlis dar nepasibaigė, kol neatvėso jo įkarštis. Todėl 

ir noriu atsisveikinti dabar. Man vis dar gera su tavimi. Nepyk, bet pasirodė pirmieji ženklai to, kas mane 

erzina ir, žinau, ateity erzins tik dar labiau. Jau kelis mėnesius stebiu tave vaikštančią vis su tais pačiais 

mėlynais sportbačiais ir kelios savaitės kaip vis iškyla įkyri mintis – negi po kurio laiko man teks kęsti vis tą 

pačią gyventoją su jos nesikeičiančiais įpročiais, sportbačiais, požiūriais ir visa kuo? Na, kad ir kažkiek 

besikeičiančiais – iš patirties žinau, kad dauguma gyventojų daug nesikeičia, gal tik šiek tiek. O aš esu visuomet 

besiskleidžianti individė. Man reikia tikrų kokybinių pokyčių. Žinau, manęs laukia daugybė naujų gyventojų, 

naujų meilužių, naujų įspūdžių ir gyvenimo patirčių. 

Negaliu sustoti ir apsiriboti, nes tai nebūtų laisvė. Linkiu ir tau nesustoti. Juk laisvė – mano teisė. 

Atmink, gyventojos teisės – ne pyragas, todėl kiek aš beatsiriekčiau, jo nei kiek nesumažės tau. Atsiriek ir tu. 
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Šį kartą su savo pačios laisve buvo nekaip. TSS nervino tai, kad ilgai negalėjo rasti norimo baro, kuris, 

puikiai prisimena, buvo Liepų gatvėje. Kaip po to išsiaiškino, tai dėl to, kad gatvės pavadinimas neseniai buvo 

pakeistas į dar vieną gatvės numerį. Lankėsi ji bare tuometinėje Liepų gatvėje turbūt prieš kokį mėnesį, tiesa, 

tik vieną kartą. Ketrinos ji taip ir nepaprašė pasižymėti šios vietos atmintyje, matyt nesitikėjo dar kada nors 

panorėsianti ten grįžti. Tuomet, grįždama po darbo pakilios nuotaikos, mat gavo ataskaitą apie gerus savo 

produktų plėtros rezultatus, sugalvojo kur nors pasilinksminti, tačiau kelios įprastos  vietos jau buvo įgrisusios, 

todėl davė Ketrinai nurodymus pasukti automobilį jos sugalvotu aplinkkeliu. Jos nuotaika, matyt, buvo 

suprasta kaip „pamatyti ką nors naujo“, todėl ją vežė nematytomis vietomis. Pamačiusi žybsinčią iškabą su 

užrašu „baras“ paprašė sustoti. Koks buvo jo pavadinimas, ji dabar neprisimena. Prisimena, kad visas tas 

pastatas su iškaba darė jai keistą įspūdį, tarsi kažkokio mįslingo vienišumo, daugiau ji nelabai ką prisimena ir 

galėtų paaiškinti. Viduje išties buvo vieniša, tik prie vieno lango sėdėjo dvi keistos ypatos, na, kaip ji pagalvojo, 

ne iš šio laikmečio, nes jų išvaizda nedavė jokių nuorodų į tai, kokiam gyvenimo būdui jos priklausė, arba bent 

taip pasirodė TSS. Jai iškart tapo nejauku, ji grįžo į automobilį ir, kiek dabar prisiminė, nuvažiavo į „Kauboję“, 

kur kaip reikiant nusigėrė.  

                                                           
1  Boi – pagal www.refinery29.com/gender-identity-terms (2020.02.08) - sąvoka, dažnai 

vartojama „butch“ (angl. „butch“ – kažkas, kuri tapatinasi ir prisistato kaip maskulini („vyriška“ – plačiau žr. 

ten pat)) lesbiečių arba spalvotųjų trans – žmonių (gyventojų), kad apibūdinti kažką, kuri tapatinasi ir 

prisistato kaip maskulini, bet nebūtinai kaip vyras. Šiuo atveju tai reiškia ne-„vyrišką“ ir ne-„spalvotąją“ 

individę, kuri yra vyriškos biologinės lyties ir genetinės baltosios rasės, ir prisistato „maskulinizuota“ ta 

prasme, kad lytiniams santykiams ieško moteriškos biologinės lyties individžių lytiniams santykiams linkusių 

pasirinkti biologinės vyriškos lyties individes. 

http://www.refinery29.com/gender-identity-terms
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Įsiminė užtat gatvės, kurioje buvo tas baras, pavadinimą, – jį, atrodo, pranešė Ketrina. Tokius 

pavadinimus lengva įsiminti. Numeruotus pavadinimus įsimeni tik tuomet, jei prie tos gatvės esi įpratusi. Ir 

tai ne visada. Kam bereikalingai perkrauti atmintį, jei gali savo asistentės paprašyti įsiminti ką reikia. Kitą kartą 

ir tai nesvarbu, nes asistentė ir taip žino, ką reiškia „į darbą“, „į namus“, „į mano kokteilių barą“, „pas XYZ“ ar 

„ten, kur paskutinį kartą pirkau brokolius“. Netgi jei abejoji ir aiškiai pati nesuvoki kokią komandą duoti, 

asistentė pasiūlys galimus pasirinkimus pagal tuo metu atpažintą tavo nuotaiką. Vis dėlto TSS tos gatvės 

pavadinimą įsiminė, todėl nurodė Ketrinai vykti būtent į ją. Tokių pavadinimų nedaug beliko, vis daugėjo 

gatvių, pavadintų numeriais. Logiška. 

TSS domėjosi algoritmizacijos istorija, todėl žinojo tą stulbinantį faktą, kad kažkada buvo labiau 

įprasta visas miesto gatves užkoduoti pavadinimais. Ne šiaip kokiais, o dažniausiai gyventojų vardais, beje, 

tais laikais gyventojos bent kelis vardus turėjo. Kas keisčiausiai – tie jų vardai labai dažnai nesikeisdavo nuo 

gimimo iki mirties ir suteikdavo juos ne jos pačios sau, bet jų gimdytojas. Kai kurie buvo net ne suteikiami, 

bet tiesiog aklai perimami iš taip vadinamos giminės. Nekeista, aišku, žinant, kad tais laikais gyventojos buvo 

ribotos – jos taip apie save mąstė, todėl taip ir elgėsi. Maža to, toks pavadinimų kodavimas gyventojų vardais 

buvo naudojamas ir dar keistesniais atvejais – pavyzdžiui, skverams pavadinti. Kodėl kažkoks fontanas ar 

pramogų parkas turėtų turėti kažkokios gyventojos pavadinimą, kai miesto poilsio ir pramogų zonoms pilnai 

pakanka ir abstrakčių, todėl neutralių, gyventojų laisvių nevaržančių pavadinimų – pvz., tos pačios Laisvės ar 

kad ir kokios Lygybės, Brolybės? Na, tiek to. Visos tos gyventojos, kurių vardai buvo užkoduoti pavadinimuose, 

kažkada buvo kuo nors žymios istorijos veikėjos. Po kiek laiko, ne taip seniai, mes gyventojų vardų kaip 

pavadinimų atsisakėme. Labai jau nepraktiška. Visa populiacijos istorija – visokių suvaržymų istorija ir dar net 

neaišku kada jie baigsis. Neskaitant jau to, kiek mes viena kitai skriaudų padarėme. Taigi, pirmosios laisvės 

kovotojos dėl pavadinimų, žeminančių jų orumą, panaikinimo pradėjo kovoti jau seniai. Vis dažniau tokie 

pavadinimai buvo koduojami iš naujo. Pradžioje neretai klaidingai – imdavo ir perkoduodavo pagal kitų 

gyventojų vardus, tikriausiai pagal tuometinį savo orumo suvokimą. Tačiau populiacijai vis labiau laisvėjant, 

t. y. vis geriau pradedant suvokti, kad gyventojai nereikalingos jokios vidinės ribos, pagaliau supratome, kad 

gyventojos orumas taip pat yra kintamas – kaip ir visa, kas yra tikroje gyventojoje, jis tobulėja ir auga. 

Galiausiai pavargome nuo to begalinio erzelio ir buitinių nepatogumų, todėl buvo nuspręsta gyventojų vardų 

pavadinimuose nenaudoti. Taigi. O juk net dabartinė Liberty kažkada buvo visai ne Liberty, o Vašingtonas. 

Vašingtonas – tai tokia buvus senovės gyventoja. Kažkada išaiškėjo, kad ji buvo tiesiog skandalinga gyventojos 

teisių pažeidėja, tiesa, TSS nesigilino kokių. Tokia ta istorija. 

Kai kurie pavadinimai liko. Aišku, nesusiję ne tik su gyventojomis, bet ir su visokiausiais istoriniais 

įvykiais, kuriuose tos ar kitos gyventojos dalyvavo. Priežastys - tos pačios, kaip ir dėl gyventojų. Pvz., daug kur 

yra Progreso, Pažangos gatvės. Tačiau tokių pavadinimų nėra daug. Ne todėl, kad savo idealais mes tapome 

ribotos – tiesiog dėl jų per daug ginčų. Vienai, pavyzdžiui, santuoka – vis dar vertybė, daug kam – visai ne, ir 

taip toliau. Vertybių yra daug, jos visada bus kintančios ir jų vis daugės. Paprasčiau vadinti neutraliais vardais. 

Pavyzdžiui, TSS patinka Kalnų pavadinimas. Kalnai – objektyvu. 

Kurį laiką buvo einama berods iš senovės Amerikos perimtos sistemos link, kai viena kryptimi 

einančios gatvės buvo numeruojamos, o kita kryptimi – koduojamos pavadinimais. Tačiau tai buvo gana 

sudėtinga, nes daug miestų ne Amerikoje istorinėse zonose turėjo ganėtinai netvarkingą gatvių tinklą, kuris 

vis dėlto yra mūsų vertingas turistinis paveldas, todėl buvo painu ir, kad nesukti sau galvos, neteisingi 

pavadinimai būdavo keičiami numeriais. Pagaliau ir tuose miestuose, kur gatvių tinklas buvo pakankamai 

optimalus, paprasčiau būdavo naujoms ar neteisingai pavadintoms gatvėms priskirti naujus numerius nei 

kaskart galvoti vis naujus pavadinimus. Normalu. 

TSS susierzinimas turbūt buvo įtakotas išsiskyrimo su mylimąja visiems laikams. Kaip kad ją mokė ir 

perspėjo – laisvėjimo procesas, tai yra visiškas išsivadavimas nuo visokių savo susikurtų ar iš anksčiau įdiegtų 

pančių, gali būti kiek skausmingas, tačiau visada vertas tikros kovos. Tačiau, prisiminusi ką tik įvykusį pokalbį 

su Kity, ji kažkodėl jautė ne skausmą, o buką nuovargį. O gatvės pavadinimo pakeitimas vis dar erzino. Kaip 

ką tik išsiaiškino, tai Alergija sergančių gyventojų teisių asociacijos pergalė. Poreikį pakeisti šios gatvės 
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pavadinimą ši aiškino tuo, kad liepų žiedų žiedadulkės yra vienas labiausiai paplitusių alergenų, todėl gatvės 

pavadinimas liepų vardu jų atžvilgiu yra tas pats, kas būtų gatvės vėžio vardu pavadinimas onkologinėms 

ligonėms. Kažkodėl TSS su piktdžiuga prisiminė, kad ši asociacija aktyviai rėmė Lygybės ir progreso partijos 

atstoves į miesto valdžią per paskutinius miesto tarybos rinkimus, šios dabar lyg ir yra valdžioje. Jos visų 

miesto liepų ir kitokių alergiją keliančių augalų lyg žadėjo nekirsti, mat reikėjo lėšų kitiems projektams ar 

panašiai. TSS nesidomėjo politika. Kam ta politika, jei ji kovoja dėl kažkieno kitos, o ne mano teisių? Jokių 

pretenzijų dėl teisių TSS neturėjo, kaip normaliai verslininkei jai labiau rūpėjo tik tai, kokią naudą jos verslui 

galėtų duoti naujausios gyventojos teisių apsaugos batalijos. Kartais sekė naujienas šiame fronte, užsakiusi 

tam tikrus nustatymus naujienų srautui pas Ketriną ar savo darbinėje AI2. Taip ir prisiminė tą alergiškųjų 

asociaciją ir jos reikalus. Jokių pretenzijų jai irgi neturėjo. 

Išskyrus vieną. Nekaitalioti gatvių pavadinimų be reikalo, ypač, jei gatvė pavadinta liepų vardu, nes 

liepos jai patiko. Užknisa. Blogiausia, kad užknisa net ne pats nepatogumo, kai negalėjo rasti gatvės, faktas, 

kuris reiškė, kad eilinį kartą kažkas miesto taryboje operatyviai ir laiku nepertvarkė duomenų bazių. Taip 

nutinka dažnai, juk tie pavadinimai dažnai keičiasi, kaip ir visa kita. Akivaizdu, kad dėl to nervintis buvo 

beprasmiška – tereikėjo Ketrinai užduoti kiek kitokį paprastą paieškos algoritmą ir norima vieta būtų buvusi 

nesunkiai rasta. Ne, ją nervino pats gatvės pervadinimo faktas. Ar tai jau reiškia, kad ji papuolė į savo prietarų 

nelaisvę? Na, gal dar ne. Kaip mokė TSS, ne kiekvienas nemalonumas jau yra kančia, kuri yra nelaisvės 

simptomas. Nemalonumas gali būti tiesiog trikdis. Kartais mes įprantame prie kažkokios nusistovėjusios 

tvarkos ir tuomet visai natūraliai nemaloniai reaguojame, jei kas pasikeičia. Tai normalu. Tai sveika. Nesveika 

būtų jei ir toliau atsisakytume tą pasikeitimą priimti, prie jo prisitaikyti nesuvokdamos, kad kiekvienas 

pasikeitimas mūsų visuomenėje – dėl didesnės visų laisvės. 
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 Iš ryto gėlė galvą ir plėšė skrandį. Nieko naujo. Pirmiausia reikia užgesinti sausrą keliais galonais 

vandens su trupučiu citrinos sulčių. Tuomet – kelios „blaivininkės“ tabletės. Na ir, telieka laukti, kol jos 

suveiks, tada pereiti prie kito alkoterapijos žingsnio – šiek tiek buljono į skrandį, tik ne per daug karšto, tuomet 

gal bus galima ir išsimaudyti, pagulėti ir pamąstyti, ką daryti toliau. Tai ne sunkioji dalis. Labiausiai TSS vargino 

mintys. Tiksliau – prisiminimai, migloti prisiminimai. Migloti – švelniai tariant, nes vakar TSS gerokai nusigėrė. 

Toks ir buvo jos tikslas. Gaila, šį kartą jis buvo įgyvendintas nevykusiai, nes užtruko labai ilgai (nesupaisysi, 

aišku, nes nuo kažkurios prisigėrimo stadijos laiko pojūtis gerokai pasikeičia) ir, kas baisiausia, TSS vis dar 

atrodė, kad daug ką ji vis dar prisimena. 

 Ne visiškai, aišku. Na, nuvažiavo į tą barą buvusioje Liepų gatvėje (įdomu, koks vis dėlto jo 

pavadinimas?). Šį kartą tų keistų ypatų buvo kiek daugiau. Prisėsti arčiau jų taip ir neišdrįso. Prie baro buvo 

visiškai laisva. Patogiai įsitaisiusi, kaip įprastai tokiais atvejais, įšovė keletą „greitukių“, kad atlėgtų bet kokia 

įtampa. Tuomet pabandė kalbinti barmenę. Standartinis būdas, visuomet suveikdavęs. Tačiau ši visiškai 

ignoravo jos socializavimosi poreikius, ką jau kalbėt apie bet kokį įprastą mielaširdingumą. Maža to – ji buvo 

net ne robotė. Būtų buvę nepaprasta, jei ji tokia būtų buvusi, nes būtų buvę labai įdomu aptikti robotę, 

nesugebančią tinkamai atsakinėti į gyventojiškos siuntėjos perduodamus emocinius signalus. Tai buvo 

kažkokia keistai labai maskulinizuota žmogiška ypata. 

 Būtinai reikėjo išsiverkti kam nors ant peties. Dar po kelių ar keliolikos „greitukių“, dabar jau 

nesuskaičiuosi, ji pasuko baro gale susirinkusios publikos link. Buvo išdrąsėjusi, nors vaizdas aplinkui lengvai 

liejosi ir šiek tiek vėlavo pasisukęs sugrįžti (kartais – atvirkščiai). Niekas nekreipė į ją dėmesio, tačiau jai  

atrodė, kad priartėjus visos šiek tiek pritilo. Ji kai ką suspėjo nugirsti iš ankstesnio pokalbio. Dabar 

                                                           
2 Artificial Intelligence – Dirbtinis Intelektas (angl.). 
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neprisimena apie ką jos galėjo kalbėti, galbūt ji ir nesuprato, tačiau puikiai prisimena vieną dalyką, giliai 

įsirėžusi jai į atmintį – kažkas minėjo kažkokias gyventojas apibūdindama jas kaip „jis“ ir „ji“. Taip, kaip tai 

seniai nebepriimtina. Ar gali taip būti? Galbūt jos buvo taip vadinamos ouldskūlerės3 – tos paslaptingosios, 

apie kurias daug šnekama, bet niekam taip ir neteko sutikti. Keista mintis – jos netgi jai atrodė kaip „jis“ ir 

„ji“. Nors, kas ta „jis“ ir „ji“? Kartais, beje, jai atrodydavo, kad savo tėtę ir mamą ji irgi galėtų pavadinti „jis“ ir 

„ji“, tarsi jos būtų irgi kažkokios ouldskūlerės. Ai, apie ką čia ji... 

 Pernelyg sudėtingas nepraktiškas mintis TSS buvo įpratusi staigiai nutraukti, kartais tai vykdavo netgi 

automatiškai. Taigi, mintys grįžo narplioti ką ji ten prisidirbo. Greičiausiai, kad tuomet kreipėsi į jas: „Sveikos, 

ouldskūlerės! Galite vadinti mane Tedy“. Ar kažkaip panašiai. Varge, kokia gėda! Jos net jai atsakė „Sveika, 

Tedy“, o kažkokia viena net, galbūt - „Sveikas, Tedi“. Na, tenka pripažint, ji jau buvo išties girta. Ką ten toliau 

kalbėjo, nepamena. Pamena tik, kad visi į ją sužiurę veidai pradėjo labai lietis. Ar jos kažką kalbėjo su ja – 

gerai nepamena, bet turbūt jai pasirodė, kad kalbasi su siena ir ji netrukus išėjo, nes atsikvošėjo jau savo 

automobilyje ir pastebėjo, kad laiko nuo jos atvykimo į barą prabėgo nedaug. Vežė jis ją namo, turbūt todėl, 

kad jai norėjosi dar išgerti ir tam tikslui prisiminė savo atsargas. Važiuodama kiek atsipaipaliojo, todėl sumojo, 

kad dar išgerti būtų išties reikalinga. Ir pasikalbėti. 

 Aišku, kitu atveju būtų galėjusi pabendrauti su Ketrina, bet šioje apgirtimo stadijoje tai netiko – 

norėjosi išsilieti ant viso pasaulio. Gauti daugiau emocijų. Daugiau išgėrus jai vis atrodydavo, kad bendrauti 

su AI – ne tas pats, kas su gyvomis gyventojomis, tarsi nesuprogramuotos emocijos būtų kuo geresnės. Savaip 

ji buvo teisi. Juk kartais pervargsti ištisas dienas bendraudama ir dar dirbdama su AI. Galų gale josios AI tarsi 

tapo viena gyventojiška individe, o kai jų daugiau – daugiau galimybių, kad kas „išmes“ ką nors netikėto. 

Aišku, niekada negali žinoti kiek iš tinkle bendraujančių yra tikrų gyventojų, o kurios iš jų – tos pačios AI, bet 

tai jau kitas klausimas. 

 Taigi, grįžusi nusimetė batus, šaltu vandeniu apsiprausė veidą, atsikimšo pirmą butelį alaus ir sėdo 

prie tinklo. Niūriai pranešė, kad ją ką tik paliko Kity. Netrukus pasipylė reakcijos. Užuojautos ir palaikymai, 

padrąsinimai ir paskatinimai, linkėjimai ir visokie kitokie įvairūs susidomėjimai. Juokeliai. Tinklo išmintys, 

kurias ji jau buvo šimtus kartų mačiusi ir girdėjusi. Pavyzdžiui, apie tai, kad išsiskyrimas – kaip vėjas laužui, 

mažą meilę jis gesina, o didelę įpučia dar labiau. Nuo tokių ją pykino. Kokia dar meilė, jei ją paliko?! Ar jos 

supranta apie ką kalba? Na, galbūt ji sugrįš, guodė ją. Kai kurioms komentatorėms pasidarė įdomiau 

pasikalbėti tarpusavyje. Jos dalykiškai apsvarstė, kokios galimybės yra, kad Kity grįžtų ir nusprendė, kad Kity 

– ne tokia. Nuo visų tų šnekų TSS tiesiog sukosi galva, ji gėrė ir svaigo dar labiau. Tuomet nusprendė panaršyti 

po visokias grupes – psichologines, psichoterapines, tao ir mao, ir panašiai. Pasipylė įvairūs patarimai, kad jai 

taip pat reikia keisti gyvenimą. Kodėl nepasikeitus lyties? Atsirado ir kelios pažįstamos, kurios pabandė 

išradingai sukonstruoti tą naująją lytį. Berods, kažkokia litfemboi. Atseit su nuoroda į josios lietuvišką kilmę, 

kuria TSS kartais mėgdavo pasigirti. Kažkodėl lytis TSS nesudomino. Kilmė irgi. Kaip ir neišnaudotos 

seksualinės patirtys. Tuomet siūlė pasilavinti. Arba pailsėti. Arba išbandyti kokių nors naujoviškų narkotikų. 

Arba... TSS svaigo ir girtėjo, girtėjo ir svaiginosi šiame tinklo informacijos siautulyje, kuris buvo tarsi apie ją, 

bet kartu ir tarsi ne apie ją...  
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 Vajei! O jei ji kada nors pavadino Kity vardu per visą tą vakarykštį girtą tinklo pokalbį?! Tuomet – 

galas. Prisimena, kad pirma, ką padarė įlindusi į tinklą, tai atjungė Kity nuo draugių ir net užblokavo, dėl viso 

                                                           
3 Senamadės - nuo anglų k. frazeologizmo „of the old school“ (pažodžiui – „senosios 

mokyklos“). 
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pikto – to lengvo prablaivėjimo metu atsargumas vis dar veikė. Tiesiogiai pamatyti, kas  jos tinkle vyksta, Kity 

tuomet negalėjo. O vėliau? Ar girdėjo TSS kokius nors Ketrinos perspėjimus dėl galimų teisių į gyventojos 

tapatybę, orumą, garbę pažeidimų? Gal girdėjo, gal negirdėjo, tų perspėjimų tinkle ir ne tik tinkle išmesdavo 

be galo daug. Nuo jų, kaip turbūt ir daugelis, ji jau buvo atbukusi, dažniausiai nekreipdavo dėmesio taip, kaip 

nekreipi dėmesio į kažkur už lango pasigirstančias nežinomas miesto sirenas ar kitus perspėjamuosius 

signalus. Be to, tuomet ir taip jau gerokai „pypsino“ galvoje nuo išgerto alkoholio kiekio. Svarbu buvo ne 

kliautis kažkokiais perspėjimais, o pačiai išsiugdyti geležinį įprotį visada jausti tvirtas ribas ko daryti negalima. 

Iki šiol problemų nebūdavo. Gal todėl, kad nebūdavo tokių aplinkybių? 

 Aplinkybės, tenka pripažinti, buvo šiek tiek neeilinės. Dar vakar ryte jos buvo meilužės ir artimos 

draugės, o popiet – tiesiog draugės, žodžiu – kaip ir visos. Tik dabar ją persmelkė ši bloga nuojauta, pagaliau 

susiprotėjo – jau perpiet Kity žinojo kaip viskas bus, štai todėl tąkart nei karto nepavadino jos Tedy. 

Blogiausiai, kad kvaila tik ji pati – pagavo jausmai!  

 Dabar  prisiminė, kaip vakar pirmą kartą ją pavadinus TSS, o ne Tedy, kažkas tarsi nutrūko jos viduje. 

Gal ta nematoma gija vadinama intymiu ryšiu? Dabar, kai suprato, kodėl Kity minėjo tik jos oficialų vardą, ją  

suėmė gilus ilgesys – kartais ji šitaip ilgėdavosi gimdytojų namų, bet šitai buvo kiek kitoniška, ir dar net 

stipriau. Ji suprato, kad nieko nepasiilgs taip labai, kaip to, kad kažkada kažkokia gyventoja, gyva, tikra 

gyventoja, svetima gyventoja, juk ne tėtė ir ne mama, esanti visai šalia ar net liečianti tave savo oda – 

nesvarbu kur tai bebūtų - meilės guolyje ar susikibus už rankų sėdint pavakare parke, laisvai vadina tave tavo 

pasirinktuoju vardu, lengvai atsiribodama nuo bet kokios teisinės rizikos. Tuomet jai kažkodėl atrodydavo, 

kad tarsi ji kažkam rūpi truputį daugiau, nei iš tiesų pridera. Brrr... keistas jausmas. Meilė? Ar iš tiesų vertėjo? 

 Nes dabar, atrodo, dėl tos meilės ji turi bėdų. Dėl laikotarpio, kurį praleido su Kite kaip meilužė, ji 

buvo rami – buvo daugybė būdų išsiginti, kad tuomet niekaip nepažeidė jokių teisių, mat viskas buvo 

registruota tinklalapiuose, AI ir daug kur. Net ir labai norėdama Kity negalėtų rasti prie ko prisikabinti. Dar 

prieš pradedant bet kokius santykius, o tuo labiau lytinius, kaip derėtų elgtis ir kaip saugotis nuo pagrįstų 

įtarimų, ją gerokai išauklėjo gimdytojos. Tokios bylos imtųsi nebent visai pašėlusi teisingumo kovotoja4 – arba 

už labai didelę sumą, arba todėl, kad visai neturi klienčių, o tai praktiškai mažai tikėtina. O štai iškelti tokią 

bylą išsyk po išsiskyrimo buvo labai netgi populiari praktika. Kaip sakoma, teisė į satisfakciją už praleistą laiką, 

aišku, tai tik toks posakis. Kity pastaruoju metu buvo paprasta bazininkė5, toli gražu ne tokia turtinga kaip 

TSS. Dėl to TSS ne kartą perspėjo gimdytojos – atkreipk dėmesį, tos bazininkės tik ir taikosi išmelžti iš mūsų 

pinigus. Kur tau! Ji juk viską žino, Kity ne tokia, o jei ir tokia, tai ji daug tų dirbančiųjų gali turėti, ir visokiausių 

pajamų lygių. Be to, ir taip gyvena gerai. Bet ji būsianti atsargi, žino, mokėsi. Dabar visos taip gyvena. Teisios 

buvo jos gimdytojos – TSS trumpam sukilo nenumaldomas pyktis, sumišęs su gailesčiu sau – ji tik apmokėjo 

Kity galybę operacijų, na, ne galybę iš tikrųjų, o kelias, bet vis tiek. Niekšė! 

 Vakar buvo visai kitaip – išties rizikinga situacija. Galbūt Kity tiesiog parodė būtiną atsargumą, kitaip 

tariant – nuo pirmos akimirkos įformino besikeičiančių santykių statusą? Galbūt. Tačiau ar tai padarė TSS? Jei 

ne – ar neišprovokuos ji taip Kitės ieškinio dėl, pvz., orumo įžeidimo, mažesnei ar didesnei sumai? Kas geriau 

– sena, nebenaudinga meilė ar nauji pinigai? 

 Nebent Kity nepanorėtų vargintis. Bet TSS jau nebe maža – puikiai žinojo, kad teisingumo kovotojos 

irgi nori būti dirbančiosios - taip, kaip ir ji, o tam reikia turėti klienčių. Rinka ištisai tik siaurėdavo, nes gyvenime 

                                                           
4  Versta iš „social justice warrior“ (angl.) – žr. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_justice_warrior. 

5 Bazininkės – visos dėl bet kurių priežasčių nedirbančios pilnametės, kurios gauna vienodo 

dydžio bazinę valstybės išmoką – pašalpą pragyvenimui. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_justice_warrior
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vis atsirasdavo naujų praktiškų ribojimų, kurių laikantis pačių visokiausių pagrįstų įtarimų galima išvengti. 

Todėl joms tekdavo surasti įvairiausių naujų galimybių, kaip kaltinimus būtų galima pateikti ir, aišku, laimėti. 

Išties kūrybinė profesija. O paprasčiausiu atveju joms tekdavo tiesiog akylai stebėti kas kur vyksta – ar neiškils 

kam nors toks gyvenimo atvejis, iš kurio potencialiai galima užsidirbti. Kai kurios kovotojos kontekstinius 

pranešimus siųsdavo vos kilus įtarimui, kad kažkas su kažkuo susipyko, ar net šiaip išsiskyrė su kokia nors 

pažįstama. Aišku, taip pagauti kokį gerą atvejį būdavo mažai tikėtina, o ir rizikinga – dažna neapsikentusi 

potenciali klientė blokuodavo tokią pranešėją naujienų sraute. Aišku, jos galėdavo persijungti į kitą AI, bet 

kas iš to? Užtai toks įvykis kaip meilužių išsiskyrimas rodėsi geras kąsnis visoms kovotojoms – tikėtina, kad 

bus paliesti užgauti jausmai ar paprasčiausias noras atsigriebti už prarastą laiką, juk dažniausiai tokių jau 

niekas nebesiejo, tai ko nepasidarius iš to biznio? Taigi, TSS neabejojo, kad Kity jau užvertė pasiūlymais, galbūt 

jau ji viliojama ir nebloga sumele. Veikė tai juk panašiai kaip aukcionas – neaišku kada Kity susigundys kurį 

nors pasiūlymą „nupirkti“. 

 Dėl to niekas nebesikreipdavo viena į kitą individualiais vardais, tik kodiniais. Seniai, jau daugybę 

metų. TSS kažkiek domėjosi ir šio reiškinio istorija. Jos tėtė pasakojo, kad dar jos senelės turėjo pastovų, 

nekintamą vardą ir visi į jas tuo vardu laisvai kreipdavosi. Ir dar antrą tokį vardą, unikalesnį – vadinamą 

pavardę. Maža to, tie vardai visai net buvo ne jų pačių pasirinkti – tokius joms suteikė jų gimdytojos. Ir joms 

tiko. Problemos, matyt, prasidėjo dar tada, kai buvo vaduojamasi iš lyčių stereotipų, t. y. pereinama nuo 

biologinės binarinės lyties link normalios. Kaip ir bet kuris kitas progresas šis iš pradžių judėjo gana lėtai ir 

nelabai sklandžiai, kol įsibėgėjo. Vos prasidėjus pirmiems biologinės lyties patobulinimams, buvo susidurta 

su vardų problema. Bėda ta, kad anksčiau tie vardai skirstėsi į „jis“ ir „ji“ – žilos senovės palikimas, kai dar 

lytys, netgi biologinės, buvo nekintamos. Kaip gyventojai jaustis, jei jos individualybė vadinama tokiu vardu, 

kuris nebeatitinka net jos lyties, tiksliau – gal niekada neatitiko? Na, tą vardą jai leisdavo pasikeisti, bet tais 

laikais tai buvo gana sudėtinga ir nepraktiška procedūra. Vis aktyviau į kovą stojant pirmosioms laisvės 

karėms, procedūra pamažu paprastėjo. Lygiagrečiai buvo laimėta ir daug svarbesnė kova – tai vienur, tai kitur 

įtvirtintos teisės į gyventojos tapatybę. Štai tuomet ir prasidėjo pirmieji teisminiai procesai dėl vardų – dėl 

gyventojų garbės ir orumo pažeidimų, neapykantos, kalbos diskriminacijos ar panašiai, kuriais iš pradžių 

daugiausiai užsiiminėjo tos pačios laisvės kovotojos. Tuomet tokie pažeidimai buvo išplitę. Prireikė kažkiek 

laiko gyventojoms susivokti, kad vardas ir pavardė – gyventojos individuali nuosavybė. O nuosavybė – šventa. 

Nuosavybės išniekinimas – sunkus nusikaltimas.  

 Dabar gerai žinome, kad lytis – tai besiskleidžianti savybė, reiškia – ji gali būti kintama. Kaip kas nori, 

aišku. Suvokiama tai buvo ir tuomet, bet, aišku, plačioji visuomenė tą suvokė ne iš karto. Todėl šios 

nuosavybės išniekinimo nusikaltimų nemažėjo, tik pasikeitė jų pobūdis. Tai pavadindavo ką nors antruoju 

vardu, kai ši seniai jau buvo pasikeitusi jį į trečiąjį, tai trečiuoju, kai buvo pasikeitusi į ketvirtąjį, ar net į 

penktąjį. Žodžiu, patyčios dėl didelio aplaidumo tęsėsi. Pagaliau vis labiau plito suvokimas, kad kaip ir kita, 

taip ir ši nuosavybė, turi tarnauti gyventojai, o ne gyventoja jai. Kitaip tariant – vardas ir pavardė jokiu būdu 

nėra susiję vien su lytimi, bet ir su visomis kitomis savybėmis, kurios, be abejo, kinta ir kurias gali įsivertinti 

tik pati gyventoja. Kodėl gi jai to vardo nepasikeitus bet kada, kai tik atsiranda jai žinomos aplinkybės, dėl 

kurių jai kyla toks poreikis? Tuo labiau tai negali būti susiję su kažkokiais gimdytojų įnoriais – palikuonės nėra 

gimdytojų nuosavybė ir vardą gali pasirinkti kokį tik nori (praktiškai pasikeisdavo jį jau paaugę). Viskas gerai. 

Bet tuomet (iš tikrųjų jau ir daug anksčiau) įsijungė teisingumo kovotojos. Visų pirma todėl, kad laisvės 

kovotojos tokiais reikalais nebeužsiėmė – bylų buvo gerokai per daug. Vienu metu dėl su vardais susijusių 

bylų teismuose sėdėjo gal pusė šalies piliečių (na, garbė dėl to tenka, aišku, teisingumo kovotojoms, jos 

gerokai išplėtojo šį procesą). Galiausiai, prieita išganingos praktinės išvados – individualių vardų ir pavardžių 

naudojimo išvis atsisakyti. Tai, aišku, neprivaloma norma, bet kas gi save pasmerks tokios nesilaikyti?  

 Taip buvo pereita prie esamos praktikos – koduoti tik vardų ir pavardžių pirmąsias raides. 

Gimdytojoms buvo suteiktas malonumas pirmoms suteikti savo palikuonėms tuos vardus ir pavardes. 
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Palikuonėms buvo suteiktas malonumas tuos vardus ir pavardes ignoruoti, nes kas gi žinos, kokie iš tikrųjų 

vardai slepiasi už tų pirmųjų raidžių. Šie naujoviški vardai būdavo dažniausiai iš trijų raidžių, kad lengviau būtų 

vieną nuo kito atskirti, pasitaikydavo ir keturių ar net penkių ir daugiau, bet rečiau, nes tokius būdavo sunkiau 

įsiminti. Mažiau nei tris raides draudė procedūros. Atvejų, kada būtų prašoma pakeisti ir tas raides, būdavo 

labai retai, o ir procedūros tam būdavo labai sudėtingos, bet niekas nesiskundė. Mat egzistavo galimybė 

pasikeisti šias raides supaprastinta tvarka už didelį mokestį. Paprastai tokiu būdu naujoviškus vardus keisdavo 

į tokius, kurie turėdavo kažkokį išskirtinį skambesį ar reikšmę. Populiarus, pavyzdžiui, buvo MAX. Kažkada taip 

būdavo pasirenkami transporto priemonių valstybinės registracijos numeriai. 

 Juk kiekviena ir toliau laisvai ir nemokamai galėjo vadintis kokiu tik nori vardu ir taip ir pasivadindavo. 

Aišku, į ją niekas tokiu vardu nesikreipdavo. Niekas nenorėjo rizikuoti „susilaukti laiško“ iš teisingumo 

kovotojų kontoros. Niekada negali žinoti.  

 Todėl, tikrai, vadinti vienai kitą Kity ir Tedy buvo giluminio pasitikėjimo ženklas. Tačiau tai jau baigėsi, 

o Tedy, kvailė, to momento laiku neužfiksavo. Taigi, dabar viskas priklauso tik nuo jos – padarė ji kokių nors 

esminių klaidų ar ne. Dėl paskutiniojo pokalbio su Kity ji buvo palyginti rami, mat buvo tuomet blaiva ir 

daugmaž viską prisiminė. Matė ir į jas nukreiptą kamerą, įprastai vadinamą skaistybės diržu. Tai gerai. Kiek 

save tame susitikime prisiminė – daugiausiai sėdėjo sustingusi, įbedusi žvilgsnį į grindis ir net, jei ir leptelėjo 

kokį „Kity“, tai bus labai sunku įrodyti. Kas vyko po to, Kity žinoti negali, taigi, negali žinoti ir į ką kreiptis. 

Ketrina, jei reikės, pateiks įrodymus, kad buvo ne su ja ar dar kažkuo. Svarbiausiai – ką prišnekėjo praėjusią 

naktį tinkle. Ką gi, po patirto šoko TSS jautėsi gerokai prablaivėjusi, tad nusprendė neatidėliodama imtis šio 

nedėkingo darbo – peržiūrėti vakarykščius pokalbius tinkle. 

 TSS profilis, kuriame, kiek pamena, ji vakar ir kybojo tinkle, buvo pavadintas „Save atradusia Tedy“. 

Tai kiek ją suerzino, nes dabar prisiminė, kad taip ji pasivadino tuomet, kai pradėjo artimai draugaut su Kity, 

mat iki tol ji buvo tik paprasčiausia Tedy. Tinkle draugės ją ir vadino paprasčiausiai Tedy. Žinia, tinkle kitokios 

kreipimosi į individę taisyklės. Esi ta, kuri užrašyta profilio pavadinime. Kol tokia esi, tol tame tinkle visi turi 

teisę į tave taip kreiptis, net priešės ar nepažįstamos. Nepatinka – pasikeisk vardą. Nuo tada jos galės kreiptis 

tik nurodytu būdu, kitaip – „laiškelis“ iš teisingumo kovotojų kontoros.  

 Bingo! Paprasčiausias būdas – patikrinti Kity profilį, galbūt jos vardas nesikeitė?! Fu… Vis dar ta pati 

“Pati aš Kity”. Ir ką gi ji nuo vakar veikė? Nieko apie judviejų išsiskyrimą, tik trumpa žinutė, kad išvyksta į 

kažkurį savo mėgstamų naujųjų svingerių festivalį. Aktyvumas – nedidelis. Belieka ją dabar atblokuoti, gal net 

nebus pastebėjusi, kad buvo užblokuota, geriau, kad nieko neįtartų. Taigi, jei ir vadino ją vakar Kity tinkle – 

viskas legaliai.  

 Galima eiti toliau alkoterapintis. Vakarykščio tinkle išpilto informacijos srauto nebeperžiūrinės, 

nesvarbu, kad galėjo girta visokių nesąmonių prišnekėti. Nėra prasmės – jei kam reikės, tą informaciją vis tiek 

išknis, net jei ji dabar ją ir ištrintų. O jei ne – greitai šią informaciją užlies kitas srautas ir netrukus ją mažai kas 

beprisimins. Ir niekas, kaip iš praktikos žinoma, po tą srautą labai giliai nesiknis. 

 Šaunuolė Kity – vis dėlto „nepasimovė ant atakos“ prieš ją. Galbūt ji vis dar myli TSS? Galbūt ją vis dar 

myli TSS. Svarbiausiai – kuo greičiau pamiršti tą vardą, vartoti tik oficialų KTS. Pamiršti apie ją netgi galvoti 

tuo vardu. Maža ką. 
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 Nuotaika prašviesėjo išsimaudžius – šį kartą tik po dušu – ir po to suvalgius sultinio. TSS jau buvo 

sugalvojusi ką veikti toliau. Seksas – puikus būdas nuimti visą susikaupusį stresą. Monoseksas – visada sveika, 

nes ir užveda, ir nuramina. Galbūt jau laikas praplėsti savo seksualinį horizontą, kaip kad vakar kažkas siūlė? 
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Naujausias žaisliukas? Jį pasiūlė išbandyti Kity, tai yra KTS. Tenka pripažinti, ji iš TSS minčių niekur nepabėgo. 

Atvirkščiai – atsirado toks keistas troškulys vėl pabūti su ja. Ką gi, bežaidžiant galima įsijungti fantaziją ir 

suartėti nors tokiu būdu. Tai turėtų padėti, nes pasitenkinus tokio pobūdžio troškulys paprastai gerokai 

sumažėja ar net dingsta, TSS tai žinojo iš savo patirties. 

 Aparatas vadinosi jėzuičių rimbu. Jėzuitės – kažkokios krikščionės, o krikščionės – kažkokia religija, 

tebeegzistuoja. Na, rimbas – aišku kas, nors irgi istorinė relikvija. Įdomu, ką tai reiškia, kodėl taip pavadinta? 

Galbūt tos jėzuitės irgi kažkaip save rimbais lavindavo, na, tokiais tikrais? Nors vargu, visuotinai žinoma, kad 

visos tos senovinės religijos seksualiniais klausimais visuomet buvo labai atsilikusios. Nesuprasi. Na, bet vis 

tiek įdomus pavadinimas. 

 Įrenginys movėsi ant penio, o kita dalis – į vyriškąją vaginą. Veikė vienu metu elektrošoko ir 

vibratoriaus principu. Viena dalis skausmingu elektrošoku stimuliuoja penį, kita – vibruoja vyriškąją vaginą, 

Po to – keičiasi. Galima visaip pareguliuoti. Privatus sadomazochizmas, kaip sakydavo Kity. Atskleidžia 

netikėčiausias sielos gelmes. 

 Kažkoks keistas kaifas. Bet blaivinantis, net ir dabar viskas tarsi ugnimi pulsuoja apatinėje kūno dalyje, 

bet kokį galvos skausmą galima pamiršti. Iš pradžių, kol abi šio įrenginio dalys lygiagrečiai veikė skirtingais 

režimais, teko pamiršti net Kity. Bet ji taip nenorėjo – norėjo mintyse pabaigti su Kity. Pradėjo kaitalioti 

režimus taip, kad vienu metu veiktų tik vienas, o galiausiai nusistatė tik vibraciją peniui ir elektrošoką savo 

vaginai. Prisiminė kaip su Kity paeiliui prievartaudavo viena kitą – TSS ją su savo nuosavu peniu, o jinai TSS – 

su prisegamu. Mintyse girdėjo jos dejavimus: „Ach, Tedy, Tedy, Tedy...“. Galiausiai palaima baigėsi. 

 TSS niekada nepatiko baigiamoji dalis. Po jos jautiesi kažkokia vieniša. Savotiškas liūdesys staiga 

pripildo širdį. Na, turbūt tai galima paaiškinti – visuomet liūdna išsiskirti su malonumu, juk tarsi tenka jo 

laikinai atsisakyti. Toks atsiskyrimas nuliūdina. Nieko nepadarysi – nedidelis nemalonumas visuomet yra 

tikrojo pasitenkinimo palydovas. Tačiau juk tai – laikina. Ateity laukia kiti malonumai. Po trumpo laiko 

supranti, kad verta vėl susisinchronizuoti savo jausmus tam, kad siektum kito tikslo, kito malonumo. 

 Šį kartą didžiausias nemalonumas buvo tas, kad Kity iš atminties niekur nedingo. Regėjo ją gulinčią 

šalia išplėstomis akimis ir šnibždančią, kaip jai buvo gera. Tokie ir panašūs vaizdiniai kurį laiką sukosi jos 

galvoje, kol galiausiai nunešė prie vakarykščio jų pokalbio, jeigu jį galima taip pavadinti. Sustojo prie Kity 

prisiminimo apie judviejų meilės žaidimus. Pasirodo, jas jaudino skirtingi dalykai. Aišku, TSS tą nujautė ir 

anksčiau. Tiesiog visuomet stengėsi prisitaikyti prie to, kas jaudino Kity, todėl lengviau buvo įtikinti save, kad 

viską, ką jos daro kartu, ji daro su tokiu pačiu džiaugsmu kaip ir Kity. Nors, pagalvojus, jos gana akivaizdžiai 

nedžiugino tie taip Kity mėgstami visokiausi svingerių vakarėliai ir ji nejautė jokio kaifo prievartaudama Kity 

draugę, šiai dalykiškai stebint visą tą sceną iš šono. Matyt kažkoks tai vis dar neišgyvendintas savininkiškumo 

jausmas. Tai normalu, su tuo bus galima susitvarkyti per būsimą tolimesnį dvasinį tobulėjimą. Bet garsiai 

prisipažinti – nieko gero, mat gali būti tuoj pat apkaltinta toksiškumu, vis dar tebeglūdinčiu jos vyriškoje 

biologinėje prigimtyje. Geriausia, ką gali padaryti būdama su kita gyventoja – išmokti neprieštarauti ir 

džiaugtis. Galiausiai – ko tik nepadarysi iš meilės. 

 

6 

 Ta Kity draugė, kurią ji prievartavo stebint pačiai Kity, buvo išties pašėlusi, galima sakyti – tikra 

patrakėlė. „Narkomanė su įsitikinimais“ - taip ji vadindavo pati save. Buvo ne tik gera Kity, bet ir jų poros 

draugė, dažnai lankydavosi tiek pas Kity, tiek jos namuose, kartais jos su ja susitikdavo ir kitur praleisti 

laisvalaikio. 
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 Apie savo narkomaniją ji pripasakojo visokių įdomiausių dalykų. Nei nepagalvotum. Ypač šiais laikais, 

kai narkomanija lengvai išgydoma. Žinia, kelios garsios mokslininkės dar praėjusiame amžiuje atrado būdą 

kaip  ištiesinti sutrikusias alkoholikių neuromediatorių ląsteles ir atstatyti į tokį patį būvį, kuris dar buvo, kai 

jos gėrė saikingai. Nuo tada jos vėl galėjo gerti saikingai, senoji alkoholinė reakcija nebegrėsė. TSS į patį 

atradimą pernelyg nesigilino, tik žinojo, kad mokslininkės buvo apdovanotos Nobelio premija ir dar gavo 

didelę papildomą premiją, mat kažkas buvo nuo labai seniai tokią palikęs specialiame fonde, kuris turėjo 

atitekti tam, kas išgydys alkoholizmą. Be abejo, šie pasiekimai netruko būti pritaikyti ir visoms kitoms 

cheminių priklausomybių formoms, juk principas – tas pats. 

 Nuo tada visoje šalyje daugybėje cheminių priklausomybių gydymo klinikų, buvo išgydoma daugybė 

pacienčių. Ir joms gerai, ir klinikoms gerai – statistika rodė, kad tokių pacienčių skaičius gerokai augo. 

Natūralu, juk įvairiausi narkotikai tapo lengviau prieinami, nes palengva tapo legalūs, todėl didėjo juos 

vartojančių skaičius ir, atitinkamai, priklausomųjų. Kam drausti kažką potencialiai kenksmingo, jei pasekmes 

galima panaikinti? Būtų tas pats, kas darganotu oru uždrausti išeiti į lauką, nes gali pasigauti slogą. Visų pirma, 

gyventoja gali išmokti pati apsisaugoti, tai yra apsirengti arba vartoti narkotikus tinkamai. Antra, jei jau 

nepavyko – nieko nepadarysi, ligai yra gydymas, tereikia juo pasinaudoti. Aišku, gali, pvz., grūdintis arba neiti 

į lauką, arba nevartoti narkotikų – kiekvienos laisvas pasirinkimas. TSS, pavyzdžiui, pasirinko alkoholį. 

 Pačią temą ji prisiminė, nes buvo iškilęs artimiausio pasirinkimo klausimas. Ką daryti? Ta kvaila KTS 

niekaip nėjo iš galvos. Kaip ją geriau pamiršti? Daugiau alkoholio? Narkotikų? Nauja partnerė arba draugė? 

Tokių pasiūlymų, kiek miglotai pamena, buvo susilaukusi vakar tinkle. Ne, ačiū, draugystės ji ką tik atsikando 

ir neturėjo menkiausio noro imtis visų tų naujos partnerės paieškos  nuotykių. Vis vien bus tas pats. Vis vien 

galiausiai ji visas lygins su Kity. Jei kas ir atsirastų, lai tai įvyksta savaime, be jos pastangų. Geriau ji ramiai 

palauks. O kaip dėl viso kito? 

 Grįžtant prie narkomanijos temos. Kodėl dabar taip įdomu tai, apie ką pasakojo ŠMS, na, ta Kity 

draugė? Egzistavo, pasirodo, ir nematoma šio reikalo pusė. Na, bent jau ne taip gerai matoma, nes naujienos 

apie šį reiškinį retai patekdavo į jos naujienų srautą, jei iš viso patekdavo. Visas smegenų atstatymo kursas 

chemiškai priklausomoms klinikose užtrukdavo keletą mėnesių. Po to jos grįždavo į gyvenimą ir sėkmingai, 

tai yra jau saikingai, vartodavo toliau, kai kuriais išimtinais atvejais – išvis nebevartodavo. Tačiau netrukus po 

to, kai toks gydymas buvo pradėtas, buvo pastebėtas netikėtas reiškinys. Vis daugiau ir daugiau buvusių šių 

klinikų pacienčių po metų, kelerių ar panašiai grįždavo į tas pačias ar kitas klinikas vėl iš naujo patapę 

alkoholikėmis ar narkomanėmis (kartais alkoholikės virsdavo narkomanėmis ar atvirkščiai, be abejo būdavo 

ir tapusių alkoholikėmis bei narkomanėmis vienu metu). Kai kada tai viršydavo penkiasdešimt procentų visų 

besigydančiųjų ir panašiai. Buvo ieškoma būdų kaip išspręsti šią problemą intensyvinant mokslinius tyrimus, 

turėsiančius atrasti efektyvesnius būdus kaip stabilizuoti gydomuosius pakeitimus smegenyse taip, kad jie 

taptų nebegrįžtami. Deja, ši kryptis nebuvo labai vaisinga. O per tą laiką daugėjo ieškinių klinikoms dėl 

netinkamo gydymo ir visokių kitokių nemalonumų. Galiausiai buvo atkreiptas dėmesys į visai kitokį šios 

problemos aspektą. 

 Aspektas pasirodė besąs psichologinis. Daugelis buvusiųjų alkoholikių, narkomanių ir panašių, 

susigrąžinę galimybę laisvai pasirinkti tarp saikingo ir nesaikingo vartojimo, kažkodėl rinkdavosi pastarąjį. 

Kelias savaites ar mėnesius, gal kas nors ir ilgiau, pasidžiaugę naujuoju gyvenimu vartojant saikingai, jos vėl 

apsispręsdavo gerti ar kitaip vartoti kaip „senais gerais“ laikais. Nors ir turėdavo galimybę laiku sustoti, reta į 

ją nenumodavo ranka. Vartojant šias medžiagas tokiais „apkrovimais“ bet kokia smegenų sistema ilgainiui 

neatsilaikydavo ir galiausiai apsikrėsdavo ta pačia liga – tik laiko klausimas kada tai atsitikdavo – vienoms 

anksčiau, kitoms – vėliau. Atsparumo nebuvo. Deja, bet mokslininkės nustatė, kad imuniteto suformuoti šiai 

ligai galimybių nėra. 
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 Taigi, buvo užsiimta psichologiniais apkrėstųjų tyrimais. Kokio galo šios visai nesisaugo ir yra linkę ir 

vėl apsikrėsti, nors turėtų prisiminti, kad liga savo pažengusioje stadijoje yra gana skausminga, na, 

psichologine prasme? Pasirodo, jos nerasdavo prasmingesnio užsiėmimo kaip ir vėl gerti, leistis ar šniurkšti, 

tik taip jos įsivaizduodavo tikrąjį malonumą. Ką gi, atsakymas buvo pakankamas, galima buvo daryti išvadas. 

Į pagalbą buvo pasitelktos psichologės ir visokiausios gyvenimo būdo specialistės. Ligoninių kursai prasitęsė. 

Gydymas tapo ne vien cheminiu, bet ir dvasiniu. Toms gyventojoms buvo skiepijama, kad pasaulyje yra ne tik 

šie, bet ir kitokie malonumai, o ypač verta atsižvelgti į kilnesniuosius. Pavyzdžiui – darbas, sportas, mokslas, 

savęs lavinimas, savosios individualybės dvasinė paieška, kelionės ir taip toliau. Labai svarbu turėti prasmingą 

hobį – kažką savo, kur jaustumeisi gerai. Būdavo rengiami ir visokių pradinių įgūdžių, reikalingų šiems tikslams 

siekti, mokymai, gyvenimo būdo pasirinkimo užsiėmimai, turinčios daugiau pinigų galėjo užsisakyti ir 

individualią koučerę ilgesniam laikotarpiui, ir taip toliau. Berods tai padėjo, nors TSS nepamena mačiusi 

kažkokių skaičių apie tai. 

 ŠMS buvo viena tų, kuriai visi tie nauji užsiėmimai, potraukiai ir polėkiai greitai atsibosdavo. Kokia 

dalis iš viso buvo tokių kaip ji nuo priklausomybės pagydytų gyventojų, sunku pasakyti, bet turbūt, kad ne 

viena. Ji nesiskundė, gyvenimas savaip buvo žavus. Gerokai pratęsdavo savo blaivų laikotarpį. Kiekvieną kartą 

išėjusi iš priklausomybių klinikos, ji pasirinkdavo vis naują polėkį ir užsiėmimą, kartais net kelis. Buvo netgi 

tokių, kuriais susidomėjimas neišblėso trejus metus ar ilgiau. Vartodavo tuo metu saikingai, kartais net išvis 

nevartodavo. Kuo labiau susidomėjimai imdavo blėsti, tuo labiau pamažu ji grįždavo prie senųjų savo 

malonumų šaltinių. Tuomet dažnai laukdavo ir kiti malonūs netikėtumai. Vis atsirasdavo naujų, dar 

neišbandytų, narkotikų. Puikios galimybės pajausti naujovišką kaifą. Kol jis nusibosdavo ir pavirsdavo kančia 

– praeidavo dar keleri metai. Taigi, gultis į priklausomybių klinikas ŠMS tekdavo ne taip jau ir dažnai. O nauji 

įspūdžiai – kone garantuoti, vis kas nors naujo. 

 Kas iš to? Aišku, kad alkoholizmas, narkomanija ir panašūs dalykai – užkrečiami, o po to laukia 

nemalonumai. Tai kam jais užsiimti? Begerdama jau ir vakar vos neprisidarė pakankamai tų nemalonumų, 

taip, kad gerti net nebesinorėjo, eksperimentuoti su narkotikais irgi. Aišku, kad anksčiau ar vėliau teks 

suprasti, kad vartoti reikia saikingai, o prasmės ieškoti – kilnesniuose užsiėmimuose. Štai apie juos ir reikia 

pagalvoti.  

 Darbas! Ji turėjo darbą. Šiais laikas - šis tas. Aišku, nusibosdavo jai tas ištisinis ataskaitų nagrinėjimas, 

bet, pagalvojus, yra ir kūrybinių dalykų. Štai kur tikras pasitenkinimo šaltinis ir užmaršties bedugnė. Reiks į tą 

darbą pažvelgti naujai ir sustiprinti kūrybinius aspektus. Aišku, šiandien jau į darbą neis, nes kol atsipaipaliojo, 

gerokai užtruko. Bazininkės pasiustų sužinoję, kad galima taip atsipalaidavusiai žiūrėti į tokią šiuolaikinę 

brangenybę kaip darbas – kada nori neiti. Bet TSS dirbo šeimos versle, todėl puikiai žinojo – svarbu ne pats 

darbas, svarbu – rezultatai. 
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 Kada esi laisva, gali rinktis kokį tik nori gyvenimo būdą. Kiek tik pajėgia tavo individualybė skleistis, 

tam tarnauja begalė galimybių. Šiuolaikiniame pasaulyje jos visos aptarnaujamos puikiai ir, be abejo, tas 

aptarnavimas nuolat tobulėja. Svarbu, kad visą laiką atsiranda ir naujų gyvenimo būdų, taigi procesas nestovi 

vietoje. 

 Galima pradėti nuo lyties tapatybės. Seksualumas – kone svarbiausia gyventojos ypatybė, todėl šių 

tapatybių dar nuo senų laikų priskaičiuojama begalė. Tikslaus skaičiaus turbūt ir nėra, o ir nereikia – juk kaip 

ir visame kame, pastovu čia tik tai, kad viskas kintama. Kartais ataskaitinius skaičius, lyčių apibūdinimus ir 

rekomendacijas skelbia visokios vadinamosios L lygos, taip pavadintos, nes seniau šios organizacijos, kurių 

visuma save kažkada vadino vieninga bendruomene, savo pavadinime stengėsi nurodyti tuomet labai dar 



11 
 

negausių lyčių pavadinimų pirmąsias raides, bet vėliau, tų lyčių pavadinimų skaičiui neribotai išaugus, tai tapo 

labai nepraktiška, todėl pavadinime palikta tik anksčiau buvusi pirmoji raidė. Paprastai tose ataskaitose daug 

painiavos, prieštaravimų kitoms ataskaitomis, o daugiausia – priekaištų konkuruojančioms lygoms, nes visos 

jos gerokai tarpusavyje susipykusios. Tiesą pasakius, niekam tai neįdomu, išskyrus pasitaikančius 

pamurmėjimus, kad šios bereikalingai siurbia biudžeto pinigus, nes nelabai aišku, ką jos veikia ir kokia iš jų 

nauda. TSS, kaip ir dauguma, suprato, kad šios organizacijos gauna valstybinę paramą tiesiog tam, kad būtų 

išlaikomos kaip svarbus simbolis – juk jos buvo vienas kertinių pamatų kuriant šiuolaikinę laisvą atvirą 

visuomenę nediskriminaciniais pagrindais, jose gimė daug pirmųjų laisvės kovotojų, nors, neoficialiai, kaip ir 

kitos, kartais pašiepdavo jas, pavadindama „revoliucionierėmis pensijoje“. Galų gale, kiekviena gali pasirinkti 

kokią tik nori lytį (pavyzdžiui, ką nors iš siūlomų naujų) ar net pati susikurti ją, be abejo, ir pasikeisti ją. Beje, 

tai vis mažiau reikšminga. Nebent tam, kad nurodytum tinkle, jei esi susidomėjusi partnerės ar partnerių 

paieška, ir taip padėtum joms įvertinti tavo tinkamumą tam tikriems lytiniams santykiams. O šiaip 

susidomėjimas lyčių tapatybėmis netgi rodė neigiamas tendencijas – pagal įvairias apklausas šių pradėjo 

mažėti. Gyventojos dažnai atsako, kad nepriklauso jokiai lyčiai ir joms tai neįdomu. Pažangiausias judėjimas 

šiuo metu – agenderealių, tai yra neigiančių bet kokių lyčių egzistavimą kaip tokį. Ką gi, kiekviena gali rinktis 

kaip tinkama arba net iš viso nesirinkti. TSS išvis sunkiai suprato, kodėl anksčiau tie ginčai dėl lyčių skirtumų 

taip smarkiai virė. Visi tie ginčai dėl kalėjimų, viešojo naudojimo tualetų, dušų ar panašūs buvo išspręsti labai 

paprastai – visur prikaišiojus skaistybės diržų - išganingųjų stebėjimo kamerų. Keista kaip gyventojos seniau 

iš karto taip nesusiprato. Na, galbūt kažkokių problemų galėjo kilti dėl tarnybos kariuomenėje, šiais laikais 

ten tarnauja robotės, o anksčiau – gyventojos. Kažkas panašaus galėjo būti ir dėl sporto – šiais laikais 

profesionaliu lygiu paprastai varžosi AI patobulintos kyborgės ar tiesiog robotės, būna ir mišrių varžybų. 

Nepatobulintosios mėgėjos susiranda sau tinkamą kompaniją, su kuriomis galėtų varžytis kartu, arba 

sportuoja vienos. Juk tai tiesiog dar vienas gyvenimo būdas ir jame nebūtina laimėti. 

 Visada yra ir kitų pasirinkimų. Populiaru tai, kas kadaise buvo vadinama subkultūromis, tarsi subjekto 

kultūra ir kultūra būtų ne tas pats. Jei lytis aiškiai susijusi su seksu, tai su kuo susiję tos subkultūros TSS 

suprasti buvo sudėtingiau. Lyg su įvairiomis pažiūromis, lyg su išvaizda, lyg su abejomis, o labiausiai – su įvairia 

muzikine produkcija. Svarbu, kad būtų galima susieti su aprangos stiliumi ir prie to priderinti visa kita, verslui 

nuo to tik geriau. Aišku, galima buvo prekiauti ir pažiūromis, idėjomis, pagaliau visa buvo tik brendingo menas 

ir nieko daugiau. Gyvenimas kaip menas. Tereikia mokėti parduoti. Svarbiausia idėja buvo bendra – maištas 

kaip aukščiausia laisvės išraiška. Na ir nuo seniausių laikų – visokie punk, ypač cyber-punk, hop, hip hop, rap, 

trap, rapp, hippie, yappie, yuppie, gippie, metal, techno, core, rock, frock, emo, goth, fog, float, fought ir t.t. 

iki pat klasikinių alternative, progressive arba avantgarde, ir kur dar įvairiausių variacijų su visokiais „pre“, 

„post“, „vprost“, „hard“, „soft“, „easy“ ir taip toliau. 

 Visi šie labai gerai maišėsi su įvairiais pasaulio supratimo būdais - tokiais kaip žaliųjų ir ekocentrisčių, 

veganių, vegetarių, žaliavalgių, kristalėdžių, ketonininkių, sveikuolių, drūtuolių, antivakserių, pacifisčių, 

anarchisčių, tradicionalisčių ir taip toliau iki pat TSS ir daug kam dar mįslingų oldskūlerių, po kuriomis slėpėsi 

teroristės, tam tikros katalikės ir judėjės ortodoksės, dar kažkokių senųjų religinių pakraipų atstovės, 

nelegalios senosios, tai yra diskriminacinės pornografijos mėgėjos ir dar balažin kas. Oficialiai jas vienijo 

polinkis gyventi archajiškus gyvenimus – keliais amžiais atsilikusius. Keistuolės, aišku. Galėtų dar ir juokinti 

gyventojas jodinėdamos žirgais užsidėjusios šarvus – kaip iš priešistorinių glūdumų. Ta negausi (nors kalbama, 

kad yra nemažai slapta prijaučiančių) grupelė vienintelė dar kaip urvinių laikais skirstė lytis tik į moteris ir 

vyrus, maža to, daugelis iš jų vyrais buvo ir pasiskelbę ir visos jų bendramintės taip kreipdavosi į jas. 

Neuždrausta, aišku, bet šiais laikais tai jau visiškas anachronizmas, amžių glūdumų atgyvena. Visų blogiausias, 

ir kaip daugelis įtarė – esminis jų bruožas ir tikroji tokio gyvenimo būdo pasirinkimo motyvacija – vengimas 

teikti duomenis apie save, dėl ko jos gerokai iškrisdavo iš socialinio konteksto, kartais ir iš teisinio. Dėl to 

kildavo daugybė visokių teisinių ir politinių batalijų, kai kurios tebevyksta iki šiol, bet tai jau atskira tema. 
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 Beje, vienoje srityje TSS pati jautėsi šiek tiek ouldskūleriška. Ji tebevadino vieną iš savo gimdytojų 

tėte, o kitą – motina, lyg būtų koks skirtumas. Taip nepriimta – visos savo gimdytojas, jei tokias turėdavo, o 

tai nebuvo labai dažna, vadindavo gimdytoja viena ir gimdytoja dvi. Tačiau, kažkodėl, šitaip ją išmokė ir 

įpratino pačios gimdytojos, taip elgėsi ir jos brolužė su seserim ir tai visoms buvo priimtina. TSS netgi buvo 

priimtina ir ta keistenybė skirti ir brolužę nuo sesers pagal biologinę lytį. 

 Neskaitant šios negausios urvinių grupės, visuomenė vystėsi puikiai, tai yra įvairiausi gyvenimo būdai 

skleidėsi kaip žiedlapiai atėjus žydėjimo metui, arba dygo kaip grybai po lietaus. Tarpusavyje kryžminosi ne 

tik trys minėtos savybių aibės, taip sukurdamos reikiamą skirtingų gyvenimo būdų kitimo tempą ekonomikai 

palaikyti, bet ir daugybė visokių kitų, sunkiai aprėpsi. Kur dar daugybė skirtingų religijų, religijėlių ir kultų. 

Tiesa, tokio pobūdžio organizacijomis vadinti save religijomis nebebuvo labai populiaru, nes ir būti religingai 

seniai buvo nebe sraute. Daug populiariau buvo visokie dvasiniai judėjimai, savęs tobulinimo, vystymo, 

ugdymo, harmonizavimo, vienijimo, sinchronizavimo, centralizavimo ir panašūs centrai, kurie harmonizavosi, 

vienijosi ir sinchronizavosi su kuo tik norėjo – pagal kiekvienos kišenę ir pomėgius. O kur dar visokiausi 

nušvitimo centrai, kur galėjai pasikeisti savo tapatybę taip, kad ta tapatybė išvis išnyktų – tačiau kiekvienas 

jų tai darė skirtingu būdu. Be abejo, labai populiaru buvo užsiimti visokiais horoskopais, magijomis, burtais, 

energijomis ir dvasiomis – tokioms visada yra ką parduoti. Bet tai labai jau klasika. Kaip ir sportas, politika, 

menas, mokslas ar bet kas, ką tik paskelbsi esant tavo tapatybinio pagrindo dalimi. Populiaru buvo visokios 

slaptos organizacijos su savais ritualais ir apeigomis, kai kurios tarsi religinės, kažkada tokios buvo vadinamos 

sektomis. Šios tai mėgo pačios pardavinėti, o pirkti – tik investicines priemones. Nieko nepadarysi. Žodžiu - 

galimybės neribotos. 

 TSS nesirinko jokio gyvenimo būdo. Ji gyvenimo būdus kūrė. Taigi, ji kūrė patį progresą. 
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 Tiesa, TSS orientavosi į visai kitą rinką nei dauguma gyvenimo būdo formuotojų. Jos klientės – tik 

turtingos gyventojos. Jų gyvenimo būdo esmė - amžinybė. Amžinybė, žinia – viena tobulybės formų. Jos buvo 

siekiama kitokiomis formomis, nei prieinamos paprastoms mirtingosioms6. Pagrindinį vaidmenį tame vaidino 

medicina.  

 Pirmiausiai – genetika. Kai kurios turtingos gimdytojos pradėdavo savo palikuones mėgintuvėliuose, 

tuomet ištaisydavo zigotos DNR taip, kad būtų pašalinti visi galimi genetiniai defektai, kurie galėtų sukelti 

ligas ar sutrikimus, įvesdavo reikalingus ilgaamžiškumo kodus ir, pagal pageidavimus, sustiprindavo kitas 

norimas genetines savybes. Taip buvo pradėta ir TSS.  

 Kitas etapas – gyventojoms išaugus, tapus savarankiškomis ir, be abejo, įgijus pakankamai dideles 

sumas pinigų. Prasidėdavo individualūs įgeidžiai. Pradedant senovinėmis plastinėmis operacijomis – veidai, 

krūtys, užpakaliai, paprastieji penio padidinimai ar dažnai besikartojančios mergystės plėvės atstatymo 

operacijos.  

 Aukštesnis lygis – biotechnologijos. Besirūpinančioms savo seksualiniais sugebėjimais ir potraukiais 

siūlomas platus biologinių įtaisų pasirinkimas – kas užsiaugindavo keletą papildomų penių, kas 

susiformuodavo ypatingos formos vaginą arba išsiaugindavo ją ant išangės ir taip toliau. Seksualiniai dalykai 

– visuomet sraute. Šiame lygyje prasidėdavo ir ypatingai sudėtingos, ilgai trunkančios ir vis dar nemenkai 

rizikingos kitų gyvūnių organų išauginimo motininiame organizme ar net jų implantavimo operacijos. Jei 

                                                           
6 Mirtingosios – visos, nedalyvaujančios gyvenimo trukmės pratęsimo - ilgaamžiškumo 

programose. 
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kalbant apie seksą, tai populiaru buvo užsiauginti arklės arba kiaulės penį. Tikri mikrochirurgijos šedevrai, nes 

reikėdavo suderinti ir kelias kiek skirtingas nervų sistemas, o tai ne taip paprasta. Be abejo, seksualinio 

tobulinimosi sritis toli gražu nebuvo vienintelė – kai kas reikalavo lokės raumenų, o kai kas netgi bandė 

įsistatyti erelės akis. Deja, ne visos gyvūnės visais atvejais tiko. Ypač pagal kišenę. Tačiau visada galėdavai 

išsiauginti ir sau prisitaikyti žmogiškų atsarginių detalių iš geriausios toms detalėms žmogiškos DNR rūšies ir 

tai buvo gana pamanoma, todėl tokių detalių paklausa visada buvo aukšta. 

 Ir paskutinis mados klyksmas – kyborginė bioinžinerija. Ypač ji išpopuliarėjo, kai buvo atliktas didelis 

šuolis įvaldant AI. Vis geriau įvaldant AI algoritmus, vis geriau buvo suprasti ir gyventojiškojo intelekto 

algoritmai. Tuo pačiu jie buvo geriau suderinti. Maža to, AI – tai grįžtamąjį ryšį turintis, tai yra besimokantis 

algoritmas, o mokslininkėms pagaliau pavyko tą grįžtamąjį ryšį pasiųsti atgal į gyventojos biologinę nervų 

sistemą ir net įtvirtinti smegenų sinapsinėse jungtyse. Todėl, pavyzdžiui, futbolininkė, pasikeitusi savo 

biologines kojas į AI valdomas kyborgines, automatiškai pasižymėdavo daug išradingesne kamuolio valdymo 

technika, nei talentingiausia biologinė futbolininkė. Tai daug ką pakeitė sporte. Aišku, tokie sudėtingi 

technologiniai sprendimai buvo prieinami toli gražu ne visoms. Dažniau buvo perkamos, pavyzdžiui, 

nikeliuotų išstumiamų ir įtraukiamų ragų technologijos. Vis vien įdomu. 

 Kiek sunkiau sekėsi su įvairių technologijų pritaikymu smegenims. Nei biologės, nei kibernetikės vis 

dar negalėjo vienareikšmiškai atsakyti kaip veikia gyventojos sąmonė. Tuo labiau to negalėjo atsakyti ir IT 

specialistės – AI veikė visai kitu principu. Smegenis buvo galima operuoti pašalinant ką nors nereikalingo, bet 

priauginti jose kažką sekėsi labai sunkiai, o pačių smegenų persodinti vis dar niekam nepavyko. Smegenų 

operacijos tebebuvo pačios rizikingiausios – mirtingumas didžiausias, taip pat kaip ir kitokios nesėkmingos 

baigties ar nepageidaujamų šalutinių efektų rizika. Kone vienintelė pažanga – tiesioginis smegenų prijungimas 

prie tinklo, taip šiek tiek paspartinama informacijos paieška ir jos apdorojimas. Na, ne taip ir prastai, žinant, 

kad tinkle galima kreiptis ir į AI, kuri gali pateikti ieškomą sprendimą pagal pateiktą užklausą. Tačiau ne kažkas, 

žinant, kad tokį patį veiksmą gali atlikti ir paprasta mirtingoji, prisijungusi prie tinklo paprastuoju būdu, tik 

kiek lėčiau. Tiesioginio ryšio tarp AI ir neuromediatorių užmegzti vis dar nepavyko. Atminties gebėjimams ir 

dydžiui smegenyse vis dar galiojo senieji apribojimai ir geresnio automatizuoto (pasąmoninio) duomenų 

valdymo tekdavo siekti vis tomis pačiomis senovinėmis priemonėmis. Jausmai, charakteris ir taip toliau, tai 

ką mes paprastai vadiname psichologijos sfera, vis dar buvo valdomi prieštvaninėmis priemonėmis, todėl, 

pavyzdžiui, stipri valia vis dar turėjo būti išvystoma auklėjimu arba gyventoja turėdavo išvystyti ją pati. 

Ištobulėjo tik psichotropiniai vaistai, valdantys įvairiausias gyventojos psichines būsenas ir gydantys įvairius 

sutrikimus. Bėda ta, kad tos būsenos būdavo gana dirbtinės, tai yra vaistai veikdavo panašiai kaip alkoholis ar 

narkotikai, todėl jų pagalba stiprią valią kurį laiką demonstravusi gyventoja vėliau turėdavo gulti į 

priklausomybių kliniką, kur jos gydymas buvo dar sudėtingesnis ir ilgesnis nei šiaip narkomanių ar alkoholikių. 

 Ką gi, ne viskas dar išspręsta, bet progresas vyko. Galų gale, ką tik paminėti gyventojos patobulinimai 

buvo tik „vyšnaitės ant torto“, o pats „tortas“ – ilgaamžiškumas – buvo kepamas gana gerai. Šiuo metu 

nustatyta, kad idealiai iškeptas „tortas“ – apie 800 metų, kuriuos gali išgyventi gyventoja, jei jos konstrukcijos 

iki galo tinkamai prižiūrimos ir pastoviai atnaujinamos. Tiek dar neteko išgyventi niekam, nes tiesiog 

amžinybės inžinerijai dar nėra tiek metų – kol kas ilgiausiai gyvenančios patobulintos gyventojos turi apie 100 

metų. Niekas nesišaipo, kad anokia čia amžinybė – tik 800 metų. Visos supranta, kad šis mokslas vis 

progresuoja ir pagrįstai tikisi, kad iki kol nugyvens tuos 800 metų mokslas bus pratęsęs galimus gyvenimo 

trukmės terminus į žymiai ilgesnius ir taip toliau. Kol, kas čia žino, gal vieną dieną bus oficialiai paskelbta, kad 

nuo šiol pasiekėme ir visiško nemirtingumo galimybę? Nepurkštauja nė tos, kurios kol kas nesijaučia galinčios 

įpirkti visų paslaugų, reikalingų prasitęsti gyvenimą iki 800 metų. Prasitęsia, kiek gali, ir tikisi, kad 

technologijoms tobulėjant ši inžinerija vis pigs ir taip jos galės įpirkti vis daugiau ir daugiau gyvenimo. 

Kol kas tai nepigu. Kainuoja DNR tikrinimas - ar neįvyko kokių nors mutacijų. Jei taip – reikia tvarkyti 

tas sveikatos sritis, kur galimos rizikos. Net ir be mutacijų visi organai dėvisi – vieni lėčiau, kiti greičiau, 
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priklausomai nuo jų naudojimo ypatybių, nuo jų galimybių pradinių sąlygų, nuo to kokie, kaip ir kelintą kartą 

buvo persodinti ir taip toliau. Reikia visą laiką juos atnaujinti, tvarkyti ir keisti. Po kurio laiko – vėl. Galiausiai, 

įvairūs minėti patobulinimai, ypač vadinamieji chimeriniai, kai sujungiami du skirtingi organizmai, gali visaip 

trumpinti bendrą organizmo ar atskirų jo dalių tarnavimo ciklą. Taip atsitinka ir dėl paprastesnių biologinių 

pakeitimų, net plastinių operacijų. Kartais ir šiaip atsiranda visokių nenumatytų komplikacijų, šalutinių efektų, 

atmetimo reakcijų ir panašiai, organizmas – sudėtingas dalykas. Galiausiai, svarbi ir nuolatinė bei akyla, pati 

elementariausia organizmo priežiūra, kad jis neužsikrėstų, pavyzdžiui, virusinėmis ligomis. Visus organizmo 

negalavimus svarbu pastebėti kuo anksčiau ir užkirsti kelią jiems toliau vystytis. Tam amžinosios7 organizme 

montuojama daugybė visokiausių jutiklių, kurie jungiami prie jo AI, ir pastoviai jai siunčia signalus apie 

visokiausių matavimų būklę. AI kiek apdorotus signalus siunčia į pacientės sveikatos priežiūros įstaigos AI, 

kurios yra gana sudėtingos ir geba nustatyti pačius įvairiausius pavojus jos sveikatai pačiais įvairiausiais lygiais 

ir niuansais bei priimti sprendimus dėl pacientės ir/arba jos gydytojos perspėjimo. 

Tokie dalykai – ne bazininkės kišenei. Šiai tenka tenkintis pigesniais hobiais, pramogomis ir saviraiškos 

būdais. Net ir minimalus amžinybės paslaugų paketas jai sunkiai įkandamas. Pasitaikydavo, aišku, tokių, kurios 

lėšų šiam reikalui įgydavo laimėję loterijoje, gavę didelį palikimą ar iškovoję didelį ieškinį teisme teisingumo 

kovotojų pagalba, bet, kiek žinojo TSS, tokių atvejų nebuvo daug. Nėra ko norėt. Kuo arčiau tobulybės – tuo 

didesnė prabanga, todėl toli gražu net ir ne visos dirbančiosios galėjo pretenduoti į amžinąsias. Ypač tos, 

kurios dirbo labiau iš idėjos, o ne dėl pajamų, nes šių, atsisakę darbo, būtų gavę daugiau iš bazinės pašalpos. 

Egzistavo gana aiški apatinė pajamų lygio riba norint patekti į šį klubą. Užtat viršutinė – neegzistavo. Variantų 

kokia individe ir kaip save susikonstruoti buvo daugybė. Jei vienai rūpėjo tobula išvaizda, kitai – milžiniška 

jėga. Galima, aišku, už pinigus suderinti ir vystyti abu variantus, bet tuomet atsiras dar koks trečias, ketvirtas, 

penktas noras ir taip toliau... Ne veltui sakoma, kad tobulybei ribų nėra. 

Iš principo, vieninteliai jos darbo reikalai, pritaikomi ir bazininkėms, buvo biologinės lyties keitimo 

operacijos. Na, dar atvejai, kai reikdavo keisti kuriuos nors organus dėl ligos. Ir tai ne visiškai. TSS klientės, 

priklausomai nuo piniginės storio, galėdavo keisti biologinę lytį ir organus kada tik nori ir kaip tik nori, arba 

kai reikia. Bazininkėms galimybė pasikeisti biologinę lytį nemokamai buvo suteikiama du kartus per gyvenimą, 

o organų keitimą reglamentavo painios ir su įvairiomis išlygomis taisyklės. Visa kita, maloniai prašom, – už 

savo pinigus. Teisingai. Bendrovės ir dirbančiosios ir taip suneša visas jų bazines pašalpas, iš kurių,  galima 

neblogai gyventi, o taip pat ir socialinio draudimo fondą, kuris nėra guminis, kad mokėtų už viską, ko 

pageidaujama. 
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 Taigi, TSS buvo atsakinga už skirtingų gyvenimo būdų amžinosioms suderinimą ir vystymą, siekiant 

juos kuo geriau parduoti šioje labai konkurencingoje rinkoje. Nuo labai senų laikų tai buvo vadinama 

marketingu, jei siauriau – brendingu. Kitaip tariant, ji buvo atsakinga už produktus.  

 Toli gražu ne visos bendrovės turėjo dirbančių šioje srityje. Rinkos analizė, bet kuriuo atveju, priklausė 

AI. AI, užduodamos sau reikiamus kriterijus ir derindamos iš išorės gaunamas užduotis, jei reikia, sijojo 

begalinį informacijos kiekį, esantį tinkle. Vertino madas - kurios ir kiek išsikvėpusios, kurios pakilume, o kurios 

– beužgimstančios. Prognozuodavo jų vystymosi scenarijus ir potencialus. Analizuodavo senus ir naujus 

gyventojų potraukius, poreikius, norus ir troškimus. Galiausiai, ir kone svarbiausiai – teikdavo pasiūlymus dėl 

naujų potraukių, poreikių, norų ir troškimų formavimo. 

                                                           
7 Amžinosios – visos, dalyvaujančios gyvenimo trukmės pratęsimo - ilgaamžiškumo 
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 Kita AI darbo dalis – kaštų ir pelningumo analizė. Įvertinę įvairius galimus kapitalo investicijų lygius, 

skaičiuodavo naujų produktų ar esamų patobulinimų savikainą ir diegimo kaštus, tuomet visokiausius 

atsiperkamumo rodiklius. Galiausiai, priklausomai nuo bendrovės iškeltų tikslų, pateikdavo produktų ir rinkų 

plėtros pasiūlymus. 

 Kartais AI atlikdavo ir paprastesnius darbus – pavyzdžiui, veiksmų korekcijų dėl pasikeitusios 

konkurencijos rinkoje arba dėl pokyčių pačioje rinkoje siūlymus. Tačiau buvo galimas ir labiau sudėtingas bei 

pasitikėjimo daugiau reikalaujantis AI pritaikymas – įvertinus bendrovės galimybes, AI pati nustatydavo 

reikiamus bendrovės tikslus ir pateikdavo pelną ir/arba augimą maksimizuojantį veiksmų scenarijų. 

 Priklausomai nuo pastarosios galimos AI darbo ypatybės išnaudojimo pobūdžio, bendrovės skirstėsi į 

pasyvaus ir aktyvaus valdymo. „Geriard Inc.“, kurioje dirbo TSS, buvo aktyvaus valdymo. Tai reiškė, kad 

bendrovės valdyba, kuri buvo vien iš TSS šeimos narių – kaip ir daugelis stambių bendrovių valdybų, pačios 

priimdavo sprendimus kokius tikslus išsikelti, kokią riziką toleruoti ir kokius AI pateiktus pasiūlymus imtis 

įgyvendinti. Sunku pasakyti, ar tai buvo pats geriausias bendrovės valdymo sprendimas žiūrint pelno ir 

augimo prasme. Taip, kartais joms pavykdavo daugiau ar mažiau aplenkti konkurentes. Tačiau turbūt dar 

dažniau joms tekdavo atsilikti ir pripažinti, kad turbūt racionaliau yra perduoti visus valdymo svertus AI, nei 

pačioms į tai kištis. Greičiau tai buvo palankesnis sprendimas savęs pačios įprasminimui. Kaip sakydavo jos 

tėtė, pagrindinė bendrovės akcininkė ir vadovė, gyvenimas visai kitoks, kai gali kažką pasidaryti savo rankomis 

ir galva, nei atiduodant atsakomybę už jį kažkokiai skaičiavimo mašinai. Buvo ir dar vienas privalumas – 

nepaisant to, kad AI buvo save mokantys algoritmai, jas kartas nuo karto irgi vertėjo patobulinti, t. y. 

patobulinti jų mokymosi ir mąstymo procesą. Tos, kurios aklai kliovėsi savo esamos AI mąstymo tobulumu, 

dažnai nepastebėdavo, kad laikas patobulinti mąstymo paradigmą. Šioje vietoje aktyviai valdomos bendrovės 

turėjo potencialų pranašumą. Ypač, kai keisdavosi taip vadinamieji etikos standartai, nes naujuosius atpažinti 

AI sekėsi sunkiau – juk jų mąstymas skyrėsi nuo gyventojiškojo, jos neturėjo to, ką vadiname sąmone. 

Galutinis ir, turbūt, svarbiausias skirtumas – pasyvaus valdymo bendrovių darbuotojoms neprieinamas 

malonumas. Jei šios ir laimėdavo kokį nors verslo apdovanojimą, tai jis atitekdavo jų AI. Visai kitas reikalas, 

kai kelis kartus prestižiniai verslo apdovanojimai buvo įteikti jų bendrovei – tėtė dalyvavo jų teikime ne kaip 

AI, bet kaip jų valdybos atstovė, dalis garbės atiteko ir TSS. Smagu prisiminti. 

Tačiau šiandien TSS erzino ir tos saviraiškos galimybės, kurias ji turėjo. Ne pirmą kartą. Ji dirbo su 

apatiniu – viduriniu pajamų segmentu. Šiam buvo formuojami standartiniai produktai ir projektai (nors, aišku, 

paprastai pristatomi kaip labai nestandartiniai). Taip buvo labiausiai todėl, kad pašalinė gyventoja pati sunkiai 

galėdavo susiformuluoti individualų užsakymą sau – pačiai suskaičiuoti kiek kainuos vieni ar kiti patobulinimai 

ar pakeitimai buvo neįmanoma, nes kiekvienas apimdavo daugybę skirtingų paslaugų, kurių apimtis ir 

sudėtingumas dar priklausė nuo užsakymo kompleksiškumo. Ribotų pajamų gyventojai būtinai reikėjo žinoti 

kaip jos norai atitiks jos finansines galimybes, o juk buvo labai sudėtinga apskaičiuoti ir alternatyvius variantus 

– kiek paslauga atpigs sumažinus tam tikrus norus ir, atvirkščiai – kiek ji pabrangs, jei finansinės galimybės, 

rodos, leidžia tų norų išpildyti daugiau. Kiek kitaip buvo su aukštų pajamų segmentu. Ten paprastai vyravo 

individualūs užsakymai, daug darbo juos suformuojant ir teikiant kūrybinius pasiūlymus dėl to, kas galėtų ar 

turėtų būti įgyvendinta. Visai panašu į aprangos industriją elitinėms visuomenės žvaigždėms.  

TSS gi darbas priminė sezoninių mados kolekcijų kūrimą parduotuvėms, t. y. masiniam vartojimui. 

Todėl jai beveik netekdavo bendrauti su klientėmis, o tik su savo AI. Kartais užprogramuodavo valdyboje 

nustatytas užduotis. Kartais dalyvaudavo valdyboje sprendžiant, kurias iš AI pasiūlytų vystymosi krypčių 

atmesti ar priimti. Tačiau daugiausiai laiko leisdavo skaitydama AI pateiktas ataskaitas, jas rūšiuodama ir 

ruošdama šių ataskaitų pristatymą valdybai.  

Kartas nuo karto darbe ar net po jo TSS apimdavo nuotaika, kai ji jausdavo, kad jos darbas – nei kiek 

nekūrybinis. Tarsi viskas jau „suvirškinta“ AI, o ji – tik sraigtelis, tik nereikšminga tarpinė perduodanti ir 

priimanti iš jos duomenis, lengvai pakeičiama kitu sraigteliu ar tarpine. Tokiam darbui senovėje, o ir dabar, 
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šnekant apie visokias miesto tarybos ar net Pasaulio Valstijų Vyriausybės tarnautojas, buvo naudojamas 

nekorektiškai skambantis apibūdinimas – biurokratė. 
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 Užteks. TSS švystelėjo spausdintų ataskaitų šūsnį, kuriose mėgo žymėtis pastabas, ant stalo. Jokia čia 

ne kūryba. Tokius veiksmus sustiprinti, anokių atsisakyti. Šie dalykai buvo aiškūs ir be jokių AI analizių, o 

pateikti kaip savo įžvalgas irgi nėra galimybių – viską jau išžvalgė AI. TSS vėl prisiminė Kity. Įdomu, ką ši veikia. 

Nuobodžiauja kaip ir ji? Dviese jos ką nors susigalvotų. Deja, šaukštai po pietų. O jeigu ji kaip tik sau puikiai 

linksminasi, renkasi įspūdžius ir taip toliau, kaip buvo žadėjusi? Tuo demonstruodama, kad visi prisirišimai – 

prie meilužių, prie darbų, prie bet ko – beprasmiai. TSS jautė nebe vien sukilusį susierzinimą. Kas tai dar? 

Kažkokia nepaaiškinama tuštuma? 

 Na, reikia save bent kokia veikla užpildyti. Paprasčiausiai – pažiūrėti, ką rodo tinklas. Vienos 

inflūencerės demonstruoja tą, kitos žvaigždės – aną. Viskas atrodo jau daug kartų matyta. Tačiau, štai – joms 

vis kas nors nutinka. Kiekvieni pusryčiai atrodo kosminio įvykio dydžio. O tai, kad ji turi darbą, daug pinigų ir 

gali kiekvienai tokiai žvaigždutei įmontuoti po sparnus, tiesiogine žodžio prasme, jos naujajam „kosminiam“ 

skrydžiui, jai neatrodo niekuo reikšminga tol, kol šalia nėra tos prakeiktos Kity. Durnai. 

 Kas dar? Popiežė iš Vatikano nuvyko į Pietų Amerikos Sąjungą paremti ten kažkokių politikių. Keista 

jos profesija, užsiėmimas ir visa valstybėlė – matyt sunku jau šiais laikais užsidirbti, o pinigų reikia, gerai, kad 

pasaulyje dar yra nemažai politikių, pasiryžusių suteikti paramos už moralinę Katalikių bažnyčios pagalbą. 

Tiek, kad atrodo, jog katalikėms ir šioje srityje šiais laikais labai daug konkurenčių. Nesvarbu. Žinia maždaug 

tokia, kad bus aktyviau valomos retai gyventojų gyvenamos vietovės ir sodinama daug daugiau miškų 

atsilaisvinusiuose plotuose. Mat populiacijos skaičius ten kurį laiką irgi sekė Pasaulio Valstijų tendencijas, tai 

yra sparčiai mažėjo. Tas tai gerai. 

 Aha, kaip visada – apie „priešes už vartų“. Vėl savo įtaką stiprina Kinija, dar ten kažkas, nerimsta 

visokios talibės (kurios gal ir ne talibės, bet tik taip vadinamos) ir išvis visokios nedemokratinės šalys nori 

užpulti jų pasaulinę demokratiją. Blogiausiai, kad jos bando daryti poveikį iš vidaus, štai išsiaiškintos kažkokios 

rusės ir kinės, bet padėtis kontroliuojama, mes stipriausios ir taip toliau, ir taip toliau. 

 Daug naujų žinių iš įvairiausių gyventojų teisių naujųjų ir senųjų judėjimų, ne mažiau ir iš 

ekologininkių. Šios TSS buvo jau kiek įgrisusios, mat dažnai jas sekė darbo tikslais – pasisemdavo idėjų 

produktams. Tačiau AI tų idėjų pasisemdavo dar efektyviau ir pateikdavo jau apdorotas. Nusibodo. Iš kitos 

pusės – ne dažnai ir ko nors naujo. Pastaruoju metu vis tie patys kažkokių Lygių galimybių tarnybų 

pasvarstymai ir pareiškimai, ir pasiūlymai apie tai, kad visuomenės informavimo priemonėse vis dar pasitaiko 

lyčių stereotipizacijos apraiškų, kai to neturi būti, mat naujoji gyventoja – gyventoja be lyties. Aha, štai dar 

kas – vis dar stichinis naujasis judėjimas už teises į amžinybę. Žinios apie jį TSS pasirodė įdomios. 

 Tos prakeiktos bazininkės vėl reikalauja to, kas joms nepriklauso. Tobulėjimas tobulėjimu, bet tu 

tobulėk savarankiškai, o ne už valstybės pinigus. Visos juk mes esame skirtingos, nors ir lygios. Tai ir tobulėk 

savojoje sferoje. Arba susirask kitą. Arba užsidirbk, kad galėtum pereiti į kitą tobulėjimo lygį. Arba prisitaikyk 

– pasiek aukščiausią tobulumą savo lygyje. Juk turi visas galimybes. 

 Bet ne, jas finansuok ir finansuok. Tai dar trūksta to, tai ano. Gerai, kad toli gražu dar ne visos tokios. 

Dauguma supranta, kad jei kokių nors malonumų šiuo metu nėra įmanoma pasiekti, reikia kantriai palaukti 

kol populiacijos progresas atliks savo darbą. O jis atliks, jei tik jam netrukdysim. Kol kas – daugybė pasirinkimų 

ir joms skirta valstybės parama. Tačiau atsiranda visokiausių nepilietiškų individžių, kurios kelia visokiausias 

demonstracijas ir riaušes. Vakar kelias tokias policija nuramino. 
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 Aišku, iš pirmo žvilgsnio, gal ir gerai, jei vyriausybė skirtų pinigų kokioms nors amžinybės programoms 

– TSS bendrovė turėtų daugiau darbo. Tačiau tam reikia oho kiek nemažai pinigų. O iš kur šių pinigų paimti? 

Tik iš bendrovių, taip pat ir iš „Geriardės“. Jos ir taip jau duoda daugybę pinigų. Jeigu skirs dar daugiau, tai iš 

ko tuomet bus finansuojamas tobulėjimo tobulėjimas? 

 TSS nusiramino perėjusi prie verslo žinių ir paskaičiusi apie augančius gerosios mirties (kažkada 

vadintos eutanazija) pramonės rodiklius. Augo jie, žinoma, bazininkių sąskaitą. Jos vis dažniau pasirinkdavo 

gerąją mirtį, be to, vis jaunesnės. Tenka suprasti, kad ir vis sveikesnės, šiais laikais sveikatos apsauga jau 

pasiekė tokį lygį, kad sunkiai sergančių nepagydomomis ligomis ir dar jaunų tebuvo dalelė procento nuo visų 

bazininkių. Taigi, kokio galo joms amžinybė, jei jos pačios nenusiteikę net savo natūralaus amželio iki galo 

pragyventi? 

 Tokios ir panašios mintys ilgai sukosi TSS galvoje ir nebeleido susikaupti. Ji mašinaliai kurį laiką vartė 

tinklą, bandė pasižiūrėti visokių siūlomų juokingų filmukų ir paveiksliukų, bet galiausiai visa tai atsibodo ir ji 

išvyko namo. Namie ilgai stovėjo balkone atsikimšusi alaus skardinę ir mąstė toliau. Jai vis atrodė, kad ir jos 

gyvenimas tapo suknistai ribotas, kaip ir tų sumautų bazininkių. Turėjo amžinybę, darbą ir visas pasaulio 

teikiamas galimybes, bet nebeturėjo tos sumautos Kity, o jos kaip tik jai ir reikėjo. Ar mes, gyventojos, tokios 

tikrai jau neribotos? Galas žino, kažkurią akimirką jai kilo įvairių abejonių. Tačiau, kaip paprastai, jos protas 

nuo pernelyg sudėtingų apmąstymų kažkuriuo momentu automatiškai atsijungė, ji pabaigė gerti alų ir nuėjo 

miegoti. 
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 Pabudusi TSS jautėsi keistai – tarsi po išgertuvių. Tiksliau – ji nesijautė taip fiziškai, greičiau – 

atvirkščiai, buvo gerai pailsėjusi ir galėjo mėgautis kūno, pojūčių ir proto šviežumu. Štai kas buvo neįprasta – 

vos nuslinkus paskutiniams sapno šešėliams, į galvą pasibeldė pirmosios mintys, jų darėsi vis daugiau ir 

daugiau. Skirtingai nei po išgertuvių, tai nebuvo nerimo apsėstos mintys apie tai, kas galėjo atsitikti vakar ir 

ko ji neprisimena. Tai buvo tos pačios mintys, kurias ji mintijo vakar vakare prieš eidama miegoti ir dar šiek 

tiek iš anksčiau. Paprastai iš pat ryto ji mėgo apie nieką negalvoti, tiesiog mėgavosi įprastinėmis pasiruošimo 

darbui procedūromis ir dėmesį nukreipdavo į ką nors atpalaiduojančio – muziką, televiziją ar panašiai, kartais 

palaimingai stovėdavo po tai karštu, tai šaltu dušu bei padarydavo nedidelę mankštelę, susiruošdavo 

pusryčius, išgerdavo kavos. Automatinis minčių įsijungimas į vakarykščius įvykius ar apmąstymus paprastai 

rodė, kad vakare ji labai intensyviai leido laiką taip, kad tuo metu sukilusi įtampa dar nepraėjo. TSS, turbūt 

kaip ir visos, nemėgo pernelyg didelės įtampos ir gebėdavo ją užgniaužti, štai todėl kiekvieną kartą, kai įtampa 

tapdavo „pramušanti“ taip, kad jos sukeltos mintys ir jausmai sukdavosi net ne vieną dieną, TSS jausdavosi 

keistai. 

 Tuo keisčiau buvo, kad vakar juk nieko tokio nenutiko, tik nuotaika buvo kažkokia bloga. Ko 

nepasakytum apie šį rytą. TSS jautėsi nusiteikusi sugrįžti į savo kasdieninį gyvenimą, maža to, kažkokia 

nuojauta jai kuždėjo, kad jame ji galėtų atrasti ir šį tą naujo. Tai kaip gi dėl to ribotumo? Ji vis vien gali 

pasirinkti kuo jai būti, galbūt ne taip ir paprastai, bet, užsibrėžusi tikslą, galėtų tartis su savo šeima ir siekti 

kitokių karjeros galimybių, prašyti kitokio darbo, nei turi dabar. Jai užtektų pinigų susikonstruoti kokį tik nori 

naują gyvenimo būdą, galbūt daugiau pakeliauti, galbūt pasidaryti įvairiausių operacijų, dar ką nors. Skirtingai 

nei dauguma, ji net gali pasirinkti kada jai mirti, tai yra išvis nemirti... STOP! 

 BINGO! Ji nebegali pasirinkti praeities. Kaip kažkas pasakė – jau neprisimenu pradžios, bet ateitį 

pakeist galiu. O praeitį? Ne taip svarbu ta praeitis, jei kiekvienu momentu gali kurti geresnę ateitį. Bet, tiesą 

sakant, tą savo ateitį ji pradėjo kurti tik jau subrendusi, iki tol ją koregavo gimdytojos. Jai gerai, ji, taip sakant, 

papuolė į geras rankas. O jeigu ji būtų gimusi kokiai nors bazininkei, kuri pati net nežino ką daryti su savo 
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ateitimi ir apsisprendžia anksčiau galimo laiko pabaigti gyvenimą? Brrr... tuomet geriau ji būtų net negimusi. 

Bet kaip tai nuo jos priklauso?! 

 JI NEGALĖJO PASIRINKTI GIMTI! 

 „Populiacija, seniai jau išmokusi tvarkytis su savo dabartimi ir ateitimi, vis dar nevaldo mažyčio 

praeities lopinėlio. Aš vis dar negaliu pasirinkti kur, kada ir kokiai man gimti, reiškia, aš vis dar nesu tobula 

savo kūno ir sielos šeimininkė! Už mane vis dar sprendžia gimdytojos ir visokios aplinkybės, kurių aš neįtakoju. 

O JEIGU TAI BŪTŲ GALIMA PAKEISTI? 

 Jei aš galėčiau pati spręsti, kur ir kada man gimti arba nuspręsti išvis negimti, jei matau, kad 

aplinkybės man nepalankios ir gyvenime laukia vien kančia? Jeigu aš galėčiau gimti iš karto tokia, kokia aš 

noriu, o ne tokia, kokios užsigeidžia gimdytojos? Kam man kokie nors muzikalumo genai, jei, padariusi savo 

sprendimą, aš geriau pasirinkčiau matematiką?“, - mąstė TSS. 

 Tik kaip tai būtų galima padaryti? Šį rytą TSS mintys buvo kaip niekad ryškios, šviesios ir aiškios:  

 „Štai kaip. Mes juk analizuojame savo klientėms, kokios perspektyvos jų laukia pagal dabartinę 

sveikatos, kūno ir proto būseną, turimus sugebėjimus ir gabumus? Analizuojame. Ar jos gali pagal tai paveikti 

savo tolimesnio gyvenimo apsisprendimus? Taip, gali, sugeba ir paveikia. Ar, imantis tinkamų priemonių, jos 

pasiekia savo nustatytus tikslus? Na, dažnai tikslai ilgalaikiai, o tinkamų priemonių naudojimas ne visada 

užtikrinamas, bet, iš principo, taip, jos bent jau juda ta kryptimi... 

 O jeigu sugebėti panašius klausimus užduoti ir analizę pritaikyti pradinei gyventojos DNR? Kas, jeigu 

ji sugebėtų pateikti savo atsakymą?“ 

 TSS tarsi apsėdo karštligė ir ji net ėmė virpėti. Kokia nauda, kokia nauda iš to?, – štai ką ją mokė visada 

įvertinti pirmiausiai. 

 Pirmiausiai – akivaizdus tiesioginis pranašumas jų verslui. Bent jau kurį laiką konkurentės neturės kuo 

atsakyti. „Geriard“ vienintelės turės pasiūlyti gimdytojoms galimybę konstruoti tokią palikuonę, kuri nuo pat 

užsimezgimo jau žino kaip ir ko nori ir pati sprendžia savo likimą. Nežinia ar visoms tokia idėja iš sykio patiks, 

bet tai jau įtaigos technikų klausimas. Svarbu įteigti, kad tai tikra revoliucija, posūkis gyventojos sąmonėje ir 

visiškai naujos perspektyvos. O juk taip ir yra. Turėtų suveikti. 

 Bėda ta, kad įvairiausios technologijos anksčiau ar vėliau perimamos ir pranašumas gali tapti tik 

laikinas. Kaip šią idėją dar geriau išnaudoti? 

 Taip! Ją reikės kuo skubiau parduoti Pasaulio Valstijų Vyriausybei ir, pagal galimybes, ir kitoms šalims, 

bent jau kokiai Pietų Amerikos Sąjungai, Eurazijos Sandraugai ir Didžiajai Azijai. Labai gerai būtų parduoti ir 

Nepriklausomų Afrikos Valstybių Sandraugai, tiktai tiek, kad su ja, greičiausiai, daug terlionės. O jeigu 

pirmiausiai pristatyti Jungtinėms Tautoms ir pardavinėti per jas kaip įpareigojančią ekologinę priemonę? 

Esmė juk kokia – šitaip labai humaniškai būtų galima kuo sparčiausiai mažinti nereikalingų Žemės gyventojų 

skaičių. Štai, pagaliau, vyriausybės turėtų tvirtą atsakymą visoms nepilietiškoms sukilėlėms. Ar tu esi tikra, 

kad tavo atžala iš viso norėtų tau gimti, nekalbant apie tai, kad norėtų gyventi amžinybę? O mes patikrinsim. 

Nenorės – nereikia. 

 Be abejo. Sukti reikalus per Jungtines Tautas – visuomet efektyviausia. 

 Genialu! Juk tai labai padės išspręsti dar vieną didžiulę verslo ir pramonės problemą - reprodukcinės 

sveikatos pramonės problemą. O ji iš tiesų yra žmogiškųjų detalių pasiūlos problema. 

 Šių detalių reikėjo nemažai, be to, visos pageidavo jų geros kokybės. Kuo kokybė prastesnė, tuo 

dažniau jas tekdavo keisti. Priežastis klienčių nepasitenkinimui ir skundams, o kartais net ieškiniams. Nuo 
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ieškinių dažniausiai apgindavo tinkamai teisiškai suformuluotos sutartys ir gera bendrovės jurisčių komanda 

(gal labiau AI, kartais jurisčių nei nereikėdavo, jei tik AI būdavo gerai išmokusi žaisti teisiniais šachmatais). 

Niekas, tokiu atveju, deja, neišgelbėdavo nuo padidėjusių kaštų, o juk konkurentės alsuodavo į nugarą. 

 Kaip labiausiai tinkama nepageidautino nėštumo nutraukimo priemonė buvo naudojamas toks 

būdas, kai būdavo sukeliamas išankstinis gemalo gimdymas ir tik tuomet jis pašalinamas aborto būdu. Etiškai 

ir teisiškai abortai būdavo pateisinami tuo, kad gemalas dar nėra nei gyventoja, nei gyvybė – juk gimdoje jis 

dar negali atskirti malonumo nuo nemalonumo, todėl nėra gyva būtybė ir nėra jokio pagrindo jam priskirti 

teisių į gyventojos teises. Kelis kartus TSS buvo toptelėjęs keistas klausimas, o kaip yra su jau pagimdytais 

gemalais, kurie būdavo abortuojami? Na, turbūt jie kurį laiką vis dar negali skirti malonumo nuo 

nemalonumo, todėl ir negali įgyti gyventojos teisių.  

 Arba yra daug labiau paplitęs paaiškinimo variantas, dar iš senovės. Gemalas yra reprodukuotojos 

kūno dalis. Lyg laikinai atsiradęs auglys. Kas, pagalvojus, labai keista, nes kam leisti savo viduje atsirasti 

kažkokiam augliui, jei žinai kokiu būdu tas atsitinka, kam save taip apsisunkinti? Na, šis dalykas TSS buvo išvis 

nepaaiškinamas. Tačiau juk lygiai taip nepaaiškinama yra ir tai, kad, pavyzdžiui, gimę po Dvynių ženklu įgyja 

vienodus charakterio bruožus vien todėl, kad gimė tam tikro keleto Saulės sistemos planetų tarpusavio 

išsidėstymo metu. Tiesiog tą reikia žinoti ir nėra čia ko aiškintis. 

 Daug tokiomis mintimis ji negalvojo – nuo jų vieni nemalonumai.  

 O jei TSS metodu ištirtas gemalas pareikš norą gimti, tačiau savo reprodukcinės sveikatos labui 

reprodukuotoja vis vien bevelys jį panaikinti? Na, noras noru, o iki fizinio gebėjimo atskirti malonumus nuo 

nemalonumų – dar toli. Be to – tai jos kūno auglys. TSS buvo tikra, kad bus kaip pateisinti tokius dalykus. 

 Arba dar geriau – jei kaip tik sugebėjus įtikinti abortuoti tuos gemalus, kurie pareikš norą gimti? TSS 

buvo beveik įsitikinusi, kad šie bus kaip tik tokie, kurie pasižymi geresnėmis genetinėmis savybėmis. Nes kas 

gi norės gimti nevykėle? Reikia pasižymėti šią mintį. 

 Kol kas atrinkti geriausias savybes turinčius gemalus buvo problema, nes ištyrinėti kiekvieną DNR – 

per brangu. Buvo siūlomas kitoks variantas – gyventojoms pačioms išsitirti savo gemalų genetines galimybes 

ir, turint reikiamas pažymas, priklausomai nuo pasiektos kokybės, parduoti už atitinkamą kainą. Deja, tokios 

paslaugos irgi būdavo brangios. 

 Dar blogiau reikalai klostėsi mokslininkių laboratorijose. Klonuoti gyventojas buvo draudžiama dėl 

teisės į gyventojos tapatybę. Žmogiškųjų organų auginimas iš ląstelių mėgintuvėliuose buvo kur kas 

brangesnis metodas nei jų gamyba iš abortuotos medžiagos. Ir išvis, senas geras mokslas vis dar buvo 

apipintas urviniais etikos kodeksais, kurie vis draudė tai tą, tai aną. Blogiausia kad kai kurie beprasidedantys 

bandymai peržengti šias ribas pasibaigė nesėkmingai. Kažkuomet švelniai plečiant taisyklių ribas vis labiau 

buvo pradėtas naudoti chimerinių gyventojos organų auginimas kiaulių embrionuose, pamažu tokių kiaulių 

laboratorinių fermų daugėjo, taip užsiauginti reikiamų organų buvo žymiai pigiau. Tuomet dėl taip ir ne iki 

galo išsiaiškintų klaidų vienos tokios fermos jau paaugusios kiaulės surengė kažką panašaus į suokalbį, 

paslapčia iškniso pabėgimo tunelį po aptvarais, sušlamštė kelias prižiūrėtojas ir kurį laiką gyveno savotiškoje 

komunoje pasislėpusios laukuose, kartais puldinėdamos niekuo dėtas į tuos laukus atėjusias gyventojas. 

Sunkiai pavyko jas išgalabyti. Tuo pačiu buvo išgalabytos ir visų analogiškų fermų kiaulės ir šie eksperimentai 

baigti. 

 Žmogiškųjų gemalų pasiūla mažėjo, nes tiesiog mažėjo ir pačių gyventojų. Tiesa, nuosmukį kiek 

pristabdė tai, kad nepageidaujamų nėštumų daugėjo, nes vis dažnėjo atvejų, kai gyventojos nepasirūpindavo 

priešnėštuminiais vaistais ar kitomis priemonėmis ne tik prieš lytinį aktą, bet ir po jo. Tačiau atsirado ir 

daugiau neigiamų pasiūlos faktorių. Kartu su vis labiau populiarėjančiais įvairiais naujojo amžiaus kultais arba 



20 
 

religijomis vis labiau populiarėjo tam tikri kultai, kur dvasioms, dievybėms ar galas žino kam buvo aukojamos 

palikuonės. Na, ne palikuonės, žinoma, tai būtų nusikalstama, taip būdavo vadinami gemalai, anot tų kultų ar 

religijų – tai tas pats kaip palikuonės ir jų aukojimas yra aukščiausia atsidavimo forma. Gyventojos vis dar 

mėgo ką nors aukoti, pašvęsti, atiduoti, kad tik jų sakraliniams astralams, karmoms ar kaip ten dar vadinasi 

būtų geriau. Taigi, tokios gyventojos pasiimdavo savo gemalus pačios ir kuo skubiau panaudodavo atnašai. 

Formaliai tai buvo visai pateisinama. Beje, prieita ir iki nusikalstamų veiksmų, kai taip būdavo aukojamos 

tikros palikuonės ar suaugusiosios. Žinios apie tai paprastai ateidavo paminint ir taip vadinamųjų jaunųjų 

pozityvisčių judėjimą – daugiausiai tokių nusikaltėlių buvo iš jų tarpo. Savaime šios maištininkės nebuvo 

tokios jau blogos, tik vadovavosi kol kas vis dar visuotinai nepriimta filosofija – kad vienos gyventojos teisės 

niekaip neprivalo ribotis su kitos gyventojos teisėmis ir galima laisvai jas peržengti. Labiausiai reikalavo įvesti 

pozityvią diskriminaciją pagal amžių (mat pačios buvo jaunosios kartos atstovės), pavyzdžiui, užtikrinti 

pradines aukštesnes pareigas pradedant bet kokį darbą, avansu priskirti tam tikrą sumą į jų pensijų kaupimo 

fondą ar panašiai. Gali būti, kad tie nusikaltimai susiję tik su šiuo judėjimu ir niekas kitas jų neįtakojo. 

Pavyzdžiui, pagal seną madą buvo mėginta apkaltinti satanistes, bet visos trys oficialios Šėtono bažnyčios nuo 

kaltinamų atsiribojo ir priminė, kad yra taikios religijos, na, o smulkesni satanistiniai sambūriai, kaip įprasta, 

nesivargino išvis ką nors atsakyti. Na, nesvarbu, svarbu kad dauguma nusikaltėlių jau pagautos, tai nėra dar 

masiškai išplitę ir, beje, TSS verslo visai neįtakoja. 

 Įvertinus visus šiuos dalykus uždarbis gali būti nemažas, maža to – pastovus ir ilgalaikis. 

 Ir štai dar kas. Labai tikėtina, kad pirmąsyk po daugelio dešimtmečių Nobelio premija bus skirta ne 

kažkokiai bendrovei ar organizacijai, ne AI ar kažkokiam produktui arba projektui, bet konkrečiai gyventojai 

– pačiai TSS. 

 Panašu, kad TSS visom prasmėm išaušo naujas rytas. Labai gali būti, kad tai bus naujas rytas visai 

populiacijai. 
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 Prabėgo jau kone metai nuo TSS nirtulingų bandymų įrodyti, kad gyventoja iš anksto gali pasirinkti 

gimti ar negimti pradžios, bet jų niekaip negalėjai pavadinti vainikuotais sėkme. Nebuvo taip, kad TSS parinkti 

žmogiškieji gemalai negalėjo nieko atsakyti – ne, atvirkščiai, kaip nebūtų nuostabu, ši eksperimento dalis nuo 

pat pradžių pavyko puikiai. 

 Teko nemažai paplušėti. TSS neturėjo daug patirties sudarinėdama gyventojos individualybės 

hologramas. Šis metodas buvo taikomas dirbančiųjų elitinės amžinybės srityje. Į vieną vietą būdavo 

surenkami pradiniai DNR tyrimų duomenys, po to – visų pakeitimų: DNR, biologinių, kibernetinių, medicininių 

ir taip toliau. Tuo pačiu būdavo kruopščiai suregistruojami visi atlikti sveikatos, intelekto ir emocinio intelekto 

tyrimai. Šalia to – aplinkos tyrimai – informacija apie gimdytojas, nustatyta jų galima įtaka auklėjimui, 

išsilavinimui, pradinio gerbūvio lygiui ir taip toliau. Fiksuojamas ir konkrečios istorinės terpės poveikis – 

valstybės, visuomenės, tos gyventojos socialinio rango ir taip toliau įtakos jos socialinei, ekonominei ir 

dvasinei gerovei per jos gyvenamąjį laikotarpį ir konkrečią jos gyvenimo istoriją. Jos gyvenimo faktai – tiek 

turintys įtakos profesinei karjerai, tiek individualiam gyvenimui. Paprastai tiriamosioms tekdavo pildyti 

nemenkas apklausų anketas, fiksuojančias jų gyvenimo būdų pasirinkimus ir tų pasirinkimų priežastis. 

Suvedus visą šią duomenų gausybę ir dar daugiau, specialūs AI apdorodavo visas šias informacijas ir 

modeliuodavo tolimesnių profesinių ir individualių pasiekimų galimybes. Jos padėdavo parinkti 

optimaliausius būsimus gyventojos pakeitimų variantus, siekiant jos užsibrėžtų tikslų ar net pasiūlyti kokius 

tikslus vertėtų pasirinkti, kad ši gyventoja savo gyvenime toliau jaustųsi konkurencingiausių lygmenyje. 
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 Išties skirtingos AI ieškodavo skirtingos informacijos ir rinkdavo kiek kitokius duomenis, todėl 

gyventojų individualybių hologramos elitinės amžinybės srityje buvo sudaromos labai įvairiai ir apimdavo ir 

daugiau įvairių duomenų rinkimo, nei čia paminėta. TSS apie tai išmanė tiek, kiek kažkada studijavo ir dabar 

domėjosi tuo. Dirbant masinės amžinybės srityje, jai to gerai išmanyti nebuvo būtina. Konkrečių gyventojų ji 

nestudijavo. Jos darbinis AI „paišė“ ne individualybių hologramas, o tiesiog statistinių rinkos segmentų 

profilius ir informaciją rinkdavo daugiausiai iš įvairios socialinės statistikos bei socialinių tinklų. Svarbiausia 

buvo nustatyti gyvenimo būdų madų tendencijas ir susieti susidomėjimą jomis su tam tikromis pajamų lygių 

grupėmis. Tuomet ištirti nustatytų priimtino homogeniškumo grupių pardavimų potencialus ir pagal tai 

tyrinėti galimų skirtingų produktų monetizavimo galimybes.  

 Tokia profesinė patirtis ir galimybės naujajam TSS sumanymui nevisiškai tiko, tačiau ir reikšmingai 

nekliudė. Taip, reikėjo sudarinėti gyventojų individualybių hologramas, nes tiktai pačios jos galėjo duoti 

atsakymus į TSS klausimą, kitaip būtų buvę neobjektyvu – jei į šį klausimą atsakytų AI, pasitelkdama jai 

žinomas prielaidas pagal savo sumodeliuotas situacijas, sprendimas gimti ar negimti būtų buvęs AI inžinierių 

ir pačių AI sprendimu, o išradimo, kurį ketino padaryti TSS, prasmė ir esmė buvo gauti laisvą, niekieno 

neprimetamą konkrečios gyventojos atsakymą – kitaip TSS savo atradimu negalėtų tvirtinti panaikinusi 

paskutinę kliūtį, varžančią gyventojos laisvės ribas. Tačiau tos gyventojos, kurių hologramas reikėjo 

sudarinėti, buvo dar ne gyventojos, o tik žmogiškoji medžiaga, todėl, galima sakyti, TSS tereikėjo išrasti naują 

hologramos rūšį – ne individualybės, o tik žmogiškos medžiagos šiai būsimai individualybei. 

 Turbūt tai buvo naujas tyrimo metodas, deja, Nobelio už šį išradimą TSS nesitikėjo. Kol kas kitokios 

naudingos paskirties nei tapti išties svarbaus išradimo priemone šis metodas neturėjo. Pagaliau žmogiškosios 

medžiagos holograma buvo sudarinėjama remiantis tais pačiais kaip ir gyventojos individualybės hologramos 

principais, tik kur kas paprasčiau. Individualybės dar nebuvo, todėl ir nereikėjo rinkti daugybės informacijos, 

siejamos su individualybe – jokios istorijos, jokių pakitimų. Tiesiog pradiniai DNR tyrimai plius duomenys apie 

gimdytojas, turėsiantys įtakos galimai būsimam šio gemalo gyvenimui. Pradinį kodą kaip rinkti duomenis apie 

kitą esamą socialinę, ekonominę, dvasinę aplinką, kuris irgi buvo reikalingas sudaryti šiai hologramai, galima 

buvo nukopijuoti nuo dabartinės TSS darbinės AI, nes tai buvo bazinis duomenų surinkimo modulis sudarant 

naujai gimusiųjų masinės amžinybės rinkos profilio modelį. Genetiniai tyrimai prieš atliekant amžinybės ir 

individualybės pagerinimo operacijas bei programas TSS klinikoje irgi buvo atliekami, taigi ši naujojo 

hologramos AI dalis irgi buvo automatiškai perkelta iš kito modulio. Sunkiausiai buvo su artimosios 

įtakojančios aplinkos tyrimų dalies įkėlimu į bendrąjį modelį – dėl šio TSS teko kreiptis į brolužę, kuri vadovavo 

„Geriard Inc.“ Elitinės amžinybės padaliniui, ir ši mielai sutiko šiuo kodu pasidalinti. Jau turint visus kodus TSS 

teliko nukopijuoti atskirų duomenų modulių sąsajas iš brolužės klinikos AI, likusias – iš savosios ir įrankis 

naujajai laboratorijai buvo baigtas. Labai sudėtinga nebuvo, nors išties užtruko netrumpai. 

 Galiausiai beliko kiekvienai žmogiškajai medžiagai, o jos TSS bandymams atrinko tūkstantį skirtingų 

DNR su tūkstančiu skirtingų pradinių artimosios aplinkos galimybių, užduoti tą patį klausimą – ar jie norėtų, 

atsižvelgdami į šias galimybes ir šias aplinkybes, iš viso gimti? Eksperimento rezultatai tiesiog pribloškė TSS – 

visi tūkstantis žmogiškųjų gemalų, nepriklausomai nuo jokių aplinkybių ir galimybių, vienareikšmiškai atsakė: 

„Taip“. 
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 Vienareikšmiai atsakymai nurodė vienintelę išvadą – kažkur buvo klaida. Iš pradžių TSS kiek pyktelėjo. 

Ji nebuvo pratusi, kad jau pradinėje kūrybos fazėje kas nors vyktų nesklandžiai. Mat paprastai tame etape jų 

senoji geroji AI pateikdavo atidirbtas analizes pagal gerai atidirbtas schemas. Abejoti jų teisingumu nebuvo 

reikalo. Abejonės apnikdavo tuomet, kai reikdavo pasirinkti kokį sprendimą priimti. Bėda ta, kad neklystanti 

AI visada pateikdavo tik gerus sprendimus. Jei tiksliau, tikroji bėda buvo ta, kad konkurenčių AI irgi pateikdavo 
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neklaidingus sprendimus. Galvosūkio esmė buvo ta, kad sprendimo sėkmingumas priklausė nuo to, kaip bus 

atspėti konkurenčių sprendimai. Blogiausia, kas galėdavo atsitikti – atvejai, kai kelios konkurentės priimdavo 

panašius sprendimus. Paprastai tai būdavo atvejai, kai jos stengdavosi užkariauti tą patį rinkos segmentą – 

investicijų atsiperkamumas tuomet sumažėdavo tiek kartų, kiek konkurenčių sulįsdavo į tą pačią nišą, o juk 

tų naujų nišų dydžiai toli gražu nebuvo tiesiogiai proporcingi skirtingiems investicijų dydžiams. Kaip to 

išvengti? Kaip pasirinkti tokią naują sėkmingą nišą ir strategiją, kurios nepasirinks konkurentės? Pasirinkimų 

buvo daug, o sprendimų priėmimas buvo kažkuo panašus į kauliukų ridenimą senajame „Monopolio“ žaidime 

– stengiesi pasiekti dar neužimtą spalvą ir tikiesi, kad pasiseks patekti į visus tos spalvos laukelius, o varžovės 

ten nepretenduos. Tik laukelis kiekvieną kartą buvo pasirenkamas sąmoningai, o ne atsitiktinai. O gal ir 

atsitiktinai? Kas labiausiai įtakojo gerą sprendimą? Žaidėjų sugebėjimai ar paprastas laimingas sutapimas? 

Kaip ir visų kitų pernelyg sudėtingų klausimų atveju, TSS labai apie tai negalvojo. 

 Svarbu, kad bendrovei pastaruoju metu sekėsi gerai. Gal jos išsitraukė daugkartinį laimingą bilietą? 

Pokyčiai prasidėjo tuomet, kai ganėtinai autoritariškai galutinius sprendimus dėl tolimesnės investicijų 

krypties, pardavimų ir produktų vystymo bendrovės valdyboje pradėjo priiminėti tėtė. Tai nebuvo taip 

akivaizdu, bet ganėtinai pastebima. Kartais TSS ir sesuo išsakydavo kitokią nei tėtės nuomonę. Tėtė visada 

leisdavo pasiginčyti, tik nesiginčijo pati. To nedarė nei TSS brolužė ir motina. Atrodė, kad jos kantriai laukia, 

kol mažumos atstovės išsakys savo nuomones. O tuomet balsuodavo. Vyresniosios - brolužė kartu su tėte ir 

mama balsuodavo visuomet vieningai ir, jei ir sugalvodavo TSS su kita jaunėle sudaryti joms opoziciją, tai jų 

balsų visuomet pritrūkdavo. Nieko nepadarysi, taip veikia demokratija ir bendrovės įstatai. Jos niekada 

neketino valdyboje susiskirstyti į frakcijas, tačiau TSS kažkodėl ne kartą susidarė toks įspūdis, kad toks 

susitarimas egzistuoja, tiktai jai kažkodėl apie tai pamiršo pranešti. Vėlgi, kaip ir kitas neaiškias mintis, ji vijo 

šias į šalį. Pagaliau taip buvo tik keliolika kartų ir visus kartus tėtės pasiūlyti sprendimai pasitvirtino. Jeigu jau 

taip, kuo toliau, tuo mažiau norėjosi su ja ginčytis. Taigi, bendrovės valdyboje tiesiog visos pradėjo laukti, ką 

vienu ar kitu klausimu pareikš tėtė ir vienbalsiai balsuoti už jos pasiūlymus. Palaukti tekdavo. Pirmiausiai tėtė 

atidžiai išklausydavo pateiktas analizes ir sprendimų alternatyvas ir savo verdiktą pateikdavo tik kitame 

posėdyje arba dar vėliau. Tokiu būdu TSS visada galėdavo prisiimti ir savo nuopelnų dalį už sėkmingą 

bendrovės valdymą – ji visuomet buvo išklausoma ir atrodė, kad jos pasiūlymams yra skiriamas didelis 

dėmesys. Tik iš tiesų tai buvo ne jos, o jų AI pasiūlymai, atrinkti iš TSS pateiktų ataskaitų pagal nesudėtingą 

schemą. Tinkamą alternatyvą galiausiai parinkdavo tėtė, o ne ji. Tai gal jos darbas tik fikcija? Dar vienas 

pernelyg sudėtingas klausimas, kurio TSS pernelyg nenagrinėjo. Tėtė visada mielai dalijosi bendrovės 

pasiekimais ir nuopelnais su visomis, niekada nepamiršdavo ir jos už indėlį pagirti. O bendrovei sekėsi, ir jau 

kurį laiką ji labai sėkmingai kasė savus amžinybės klodus atskirai nuo varžovių – tos kasė savuosius ir, kaip 

rodė šios pramonės rezultatai, visoms sekėsi neblogai.  

 Kiek pyktelėjusi, TSS greitai atsileido. Jos tyrimas – tai ne kokia per ilgą laiką atidirbta bendrovės 

verslo valdymo schema. Tai juk visiškai nauja. Taip, ji rėmėsi iki šiol jau veikusiais tyrimų moduliais, savaime 

suprantama – kam išradinėti kažką naujo, kai turi jau pasitvirtinusius metodus. Vis dėlto tokiu tikslu dar niekas 

jokių tyrimų nebuvo atlikęs, todėl lengvai buvo galima praleisti kažkokią svarbią detalę. Ko ji neįvertino ar 

įvertino nepakankamai? Pačius AI algoritmus ji kruopščiai kelis kartus patikrino. Tiesiog paprašė savo naująją 

AI išmėginti brolužės klinikoje sudarinėjant amžinybės vystymosi planus jos elitinių klienčių dar negimusiems 

kūdikiams. Tai puikiai pavyko. Vadinasi, problema buvo ne tai.  

 Šį kartą TSS teko ne juokais galvą pasukti – daryti tai, ko ji nebuvo pratusi. Ko tik nepadarysi dėl rimto 

tikslo. Savo klaidą pavyko suvokti tik tuomet, kai ji nustojo galvoti apie brolužės kliniką ir savosios AI testavimą 

tos klinikos sąlygomis, ir pagaliau atsigręžė į save. Teko pripažinti, brolužės verslas jai visuomet atrodė esąs 

vertesnis ir aukštesnių siekių nei josios – juk pas brolužę lankydavosi išskirtinės klientės, o ne kažkokios 

paprastos dirbančiosios - nuvorišės (kurių TSS dar ir nematydavo). Todėl savaime dingojosi, kad jos tyrimų AI 

tinkamumą geriausiai būtų galima patikrinti toje klinikoje, taip sakant, aukščiausiu lygiu. Pasirodė, kad ne. 
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Kelis kartus patikrinusi tą tinkamumą brolužės klinikoje, neradusi klaidų, TSS galiausiai, nebežinodama ko dar 

griebtis sumanė tą patį pasitikrinti savo versle. Ir tuomet suprato – nėra kaip! Trūko statistinės informacijos 

apie rinką, visas gyvenimo būdų madų tendencijas ir taip toliau – nebuvo aiškios pačios gemalų būsimo 

gyvenimo tikimybės. TSS tyrinėti gemalai negalėjo spręsti, nes paprasčiausiai jiems nebuvo nurodyta 

galimybių, tai yra jie turėjo tik vieną gyvenimo perspektyvą.  

 Aišku, kad tie gemalai, matydami tik vienintelę savo gyvenimo perspektyvą, negalėjo nuspręsti gera 

ji ar bloga ir todėl priimdavo ją kaip vienintelę geriausią ir į klausimą dėl tolimesnio noro gyventi, kitaip sakant 

dėl noro pasirinkti šią perspektyvą, automatiškai atsakydavo „Taip“. Kaip TSS iš karto nesusiprotėjo?! Trūko 

būtent skirtingų perspektyvų analizės. Analizę turėjo atlikti žmogiškosios medžiagos hologramos. Tereikėjo 

joms tas skirtingas perspektyvas pateikti – savąsias ir kitas, joms nepasiekiamas galimybes, bei tas galimybes, 

kurios yra prastesnės nei savosios. TSS vėl kiek pyktelėjo to išsyk nesupratusi – juk tai taip paprasta. Galiausiai 

apsiramino – mintis, kad klaidą padėjo suprasti žvilgsnis į savo verslą, glostė TSS savimeilę. 
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 TSS pamažu tobulino savo tyrimą. Šį kartą ji neskubėjo, galima sakyti mėgavosi procesu. Pradinis 

įkarštis kuo greičiau pasiekti užsibrėžtą tikslą ir tapti garsiausia šių laikų atradėja, atlėgo. Pasikeitė jos 

pasitikėjimas savimi – tarsi pasikeitė savosios sėkmės medžioklės būdas. Pirmą kartą, tik sužinojusi, kad štai 

tame miške ganosi naujas, neregėtas ir stambus jos sėkmės laimikis, ji išlėkė jo medžioti kaip akis išdegusi, 

apsiginklavusi tik nuogu savo idėjos kardu ir pakvietusi į pagalbą jai gerai žinomų, patikimų varovių būrį. Deja, 

svajonių žvėrė tik šmėkštelėjo kažkur tolumoje ir dingo iš akiračio nespėjus net pradėti vytis. Ji svajonės žvėrę 

tiesiog pabaidė ir paleido. Pradinis įkarštis buvo negailestingai atvėsintas. Tačiau ji tikrai žinojo, kad žvėrė 

kažkur čia, maža to – ji jau aptiko jos pėdsakus ir sekė jais. Ir ji žinojo ką daryti. Tereikia tinkamai paspęsti jai 

spąstus ir laukti pasaloje. Šį kartą viskas pagaliau priklausė nuo jos pačios. Nes pagaliau ji žinojo ką daryti. 

Nuo to ėmė saldus svaigulys – ji suprato, kad kada nors auka bus jos rankose ir mėgavosi tuo. Šį pasimėgavimą 

buvo malonu jausti ilgai, todėl ji ir neskubėjo. 

 Pertvarkymai neturėjo būti sudėtingi. TSS atsisakė minties sudarinėti didelę gyvenimo perspektyvų 

galimybių aibę, pavyzdžiui, paleisti savąją darbinę AI išnagrinėti visas gyvenimo perspektyvų galimybes pagal 

viešai prieinamą informaciją ir jas išranguoti. Per daug knisliavos. O ir AI tam nepritaikyta – per daug jautri, 

mat įpratusi nagrinėti įvairių nišinių pasirinkimų niuansus. TSS nerūpėjo nieko parduoti, tiesiog norėjo 

sužinoti savo bandomųjų gemalų pritarimą ar nepritarimą būsimo gyvenimo perspektyvai įvertinus kitokias 

galimas perspektyvas. Vadinasi, variantų nebūtinai turėjo būti daug, pakaks kad jie būtų pakankamai skirtingi. 

TSS nusprendė apsiriboti vien esamų bandomųjų gemalų perspektyvų galimybių palyginimu. Keletas 

pagrindinių kriterijų – būsimų pajamų dydis ir perspektyva, skirtingų gyvenimo būdų prieinamumas (šio 

koeficiento skaičiavimas jau buvo „įsiūtas“ jos darbinėje AI), tikėtinos ligos, natūrali gyvenimo trukmė, 

gyvenimo kokybės lygio pastiprinimo koeficientai (irgi skaičiuodavo AI, ypač vertindama pajamų slenksčius, 

nuo kurių tam tikri patobulinimai, susiję su amžinybės medicina, buvo išvis prieinami), populiarumo 

koeficientas (koreliavo su gyvenimo būdų prieinamumu). Galutinis modulis turėjo modeliuoti tokią skirtingų 

gemalų duomenų bendrą imtį, kad jie pasiskirstytų statistiškai reikšmingų dydžių imtimis statistiškai 

reikšmingais intervalais pagal iš kiekvienam gemalui suskaičiuotiems kriterijams priskirtą vertės rangą. 

Pastarąją metodiką reikėjo sukurti, tačiau tai nebuvo labai sudėtinga išmanančiai statistiką ir tikimybių 

teoriją. TSS šią skaičiavimo dalį pati ir suprogramavo, taip pat kaip ir visą likusį modulį. Juk tai buvo paprastas 

statistinis duomenų bazės apdorojimo modulis, skirtas atpažinti ryšius. TSS net didžiavosi dirbdama tokiu 

archainiu metodu – vienintelis intelektas, kuris padarys išvadas, bus jos pačios, o tai daug kartų pakėlė jos 

savivertę prieš save pačią ir leido su pasimėgavimu dirbti darbą, kuris kitu atveju tebūtų prilygintas aukštosios 

mokyklos statistikos kursinio darbo užduočiai. Teko išties sunkiai paplušėti – pačiai surašyti programą. 
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 TSS žinojo, kad šį kartą jai pavyks. Taip, reikėjo padirbėti, to ji maloningai ėmėsi. Dirbo džiugiai 

nusiteikusi ir vėl užsisvajojo. 

 O ką, jei jos darbo rezultatus plačiau pritaikyti ir bazininkėms? Ji prisiminė tai, ką skaitė apie geros 

mirties rezultatus savo genialiosios minties gimimo dienos išvakarėse (ta diena kada nors įeis į pasaulio 

istoriją). Vis daugiau ir vis jaunesnių bazininkių pasirinkdavo šią paprastą savo gyvenimo išeitį. Kitaip tariant, 

galiausiai jos pripažindavo, kad jų gyvenimo perspektyvos nevykusios, kad išvis nevertėjo gimti. Teisingai. Bet 

ir labai apmaudu. Kiek daug jos turėjo kankintis, kol tai suprato! Aišku, lengviau buvo toms, kurios pasekė 

gerąja mirtimi dar sąlyginai jaunos, jos bent trumpiau kankinosi. O kaip tos, kurios tai pagaliau suprato tik 

sulaukusios senyvo amžiaus? Ką teko joms patirti! O, jeigu jos būtų iš pat pradžių žinojusios – gyventi neverta, 

jūsų gimdytojos labai didelę klaidą padarė, kad jus pagimdė... Tačiau niekas nepasirūpino joms to paaiškinti. 

Negalėdamos žinoti, kas jų laukia, tai yra nesuvokdamos savo gyvenimo perspektyvos, jos darė vieną klaidą 

po kitos beviltiškai ieškodamos išeities ir, neabejotinai, patyrė daug kančių. Kančios! Iki šiol neatsirado nei 

vienos, kuri galėtų jas išlaisvinti. Vienu metu apie tai galvojant, TSS net ašaros susitvenkė akyse – jos šaly, kuri 

štai jau tiek daug metų eina gyventojos išlaisvinimo keliu, vis dar neklesti humanizmas... 

 O ji galėtų padėti. Jeigu toms bazininkėms išsyk parodyti jų gyvenimo perspektyvos rezultatus? Visai 

kaip tiems jos tiriamiems gemalams. Tai turėtų žymiai sutrumpinti jų kančias. Taip būtų galima išlaisvinti 

daugybę gyventojų iš karto nurodant vienintelę joms pačioms geriausią ir tinkamiausią gyvenimo perspektyvą 

– gerąją mirtį. Telieka nuspręsti, kada tą perspektyvą parodyti? Gal pradėti nuo visų suaugusių individžių? O 

kaip dėl dar nesuaugusių? Reiktų pagalvoti. O jei kuri bazininkė atsisakys patikėti savąja perspektyva ir atmes 

jai siūlomą geriausią išeitį? Šituo TSS patikėti buvo sunku, bet, kiek pasvarsčius, teko pripažinti – taip, visokių 

keistuolių būna, kad ir tas ouldskūleres galima prisiminti. Visus atvejus reikės teisiškai reglamentuoti. Gal 

palikti jų sprendimą joms pačioms, bala nematė, tegu kankinasi kiek nori? Bet ar tai humaniška? Valstybė juk 

turėtų padėti išsilaisvinti gyventojai, ar ne? Bet tuomet kitos sakys, kad taip nedemokratiška, gyventoja turi 

teisę pati priimti sprendimus... Taip, bet jeigu jos sprendimai trukdo daugumai, ar net ne daugumai, o kam 

nors kitoms, pažeidžia jų teises ar laisves. Eeee... Ties tuo reikia pagalvoti. Pavyzdžiui, jeigu ji pati 

besikankindama dar ir kitas kankina? Juk gerosios mirties praktikoje, kiek ji žino, ne taip ir retai būna atvejų, 

kai gyventoja jau fiziškai kankinasi, tuo labiau ji jau merdėja, ir jos giminaitės paprašo įjungti gerosios mirties 

režimą, ir tuomet jis įjungiamas. Jei šias galimybes kiek teisiškai praplėsti, taikyti ne tik štai tokiems atvejams, 

bet taikyti prevenciškai? Atrodo, kad sugalvoti ką nors naudingo vis dėlto galima. Aišku, tie teisiniai pakeitimai 

nėra labai paprasti. TSS apie tai kiek numanė, mat kažkada jų korporacijai yra tekę susidurti, bet viskas 

įmanoma. 

 O gal tą klausimą spręsti ir visais atvejais kol gyventoja dar ne gyventoja? Tai yra taikyti TSS būsimąjį 

gimimo pasirinkimo metodą visiems naujai atsirandantiems gemalams? Juk tuomet turėtų ir kelios svarstytos 

problemos atkristi – gemalai neturėtų rinktis neteisingai, tai yra netinkamai, juk jie dar ne gyventojos, reiškia 

- visokių keistenybių dar neprimąstę. Taip pat ir nereikėtų sukti galvos nuo kokio amžiaus taikyti TSS testą. 

Bet... dėl šito dar reikėtų labai pagalvoti. Ar apsimoka? 

 Bazininkės gyveno iš dirbančiųjų sunešamų pinigų. Kitaip tariant, praktiškai jas išlaikydavo 

korporacijos, tokios kaip TSS šeimos „Geriard Inc.“, nes kitokių dirbančiųjų – smulkių verslininkių, amatininkių 

ar panašiai beveik nebebuvo. Korporacijos, žinoma, tuos pinigus ir atsiimdavo, nes pačios pardavinėjo visas 

prekes bei paslaugas toms bazininkėms. „Geriard Inc.“, pavyzdžiui, turėjo savo maisto produktų gamybos 

kompaniją su prekybos tinklo padaliniu, turėjo kelias kelionių firmas bei kelias plataus vartojimo mados 

industrijos įmones – visa tai buvo skirta bazininkių rinkai. Remiantis skaičiavimais, dažniausiai jų uždirbamas 

pelnas visos korporacijos mokesčių sąnaudas atpirkdavo. Aišku, pasitaikydavo ir blogų metų, kai išlaidų 
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mokesčiams bazininkėms ir pajamų, gaunamų iš jų, santykis būdavo neigiamas, bet gana retai. Paprastai jos 

nesiskundė. 

 Skųsdavosi tos korporacijos, kurioms šiuo klausimu sekėsi prasčiau – jos iš bazininkių nesugebėdavo 

uždirbti tiek, kiek joms išleisdavo. Na, verslo logika yra geležinė – nesugebi uždirbti, tai ieškok būdų kaip 

geriau konkuruoti arba ieškok naujų rinkų, arba kurk naujas. Bėda ta, kad įvairios rinkos bazininkėms jau kurį 

laiką traukėsi. Priežastis paprasta – mažėjo bazininkių populiacija, ir ganėtinai sparčiai.  

 Kitu atveju tai priežasčiai panaikinti gal būtų buvę verta imtis tam tikrų priemonių – didinti bazinių 

išmokų dydį, netgi skatinti gimstamumą, o ne riboti jį įvairiomis mokestinėmis ir kitomis priemonėmis. Laikyti 

tai investicijomis į rinkos augimą ir naujas rinkas, kurios atsipirks kiek vėliau, vis gausiau bazines pašalpas 

pradedant leisti esamoms ir naujoms bazininkių kartoms. Tačiau dabartiniu ekonomikos augimo laikotarpiu 

tai buvo neįdomu. Visa ta bazininkių ekonomika – nulinės sumos žaidimas. Juk jos nieko negamina. Atgauni 

tik tiek, kiek joms išleidi, vienoms pasiseka šiek tiek geriau, kitoms – blogiau. Bendra rinkos investicijų grąža 

– nulis ir net blogiau – dėl minėtų rinkos susitraukimo priežasčių ji ėmė mažėti į neigiamą. 

 Visai kitas reikalas buvo verslo verslui rinkos. Investuoti į išteklių gavybą, robočių gamybą, 

kosmonautiką ir panašius dalykus šiais laikais vis labiau apsimokėjo. Pelnai buvo didžiuliai ir visoms jų užteko. 

Išteklių savininkėms reikėjo vis daugiau robočių, kurios tuos išteklius kastų ir apdorotų, o robočių 

gamintojoms – vis daugiau išteklių. Kosminių išteklių gavybos ekspedicijų kompanijoms pradžiai reikėjo ir to 

ir ano, vėliau jos pelningai parduodavo savo atsigabentus, dažniausiai retus, išteklius. Infrastruktūra, skirta 

patenkinti dirbančiųjų reikmes, nuolat buvo plečiama. Visą tai vainikavo amžinybės pramonės augimas. Kaip 

žinia, ši pramonė galėjo pasiūlyti neribotas galimybes naujajai gyventojai, todėl ir jos augimas buvo neribotas, 

maitinamas tais pinigais, kuriuos turtėjančios dirbančiosios daugiausiai uždirbdavo iš verslo verslui rinkų arba 

iš tos pačios amžinybės. Aišku, šalia to visą laiką augo ir kitos turtingųjų segmentui skirtos rinkos, pavyzdžiui, 

prabangos prekių. 

 Gal todėl idėja skatinti bazininkių gimstamumą ir didinti joms skiriamas išmokas niekada nebuvo 

populiari, na, nebent tarp pačių bazininkių. Apie ekonominius sumetimus niekas viešai atvirai nekalbėjo, bet 

buvo plačiai žinoma apie tarp bazininkių augantį nusikalstamumą, jei tiksliau – augantį jų prevencinių 

sulaikymų skaičių, nes pačių nusikaltimų neleisdavo įvykdyti besivystančios technologijos. Kurgi to nebus, jei 

jos vis gviešiasi turėti daugiau negu kitos, o nedirba? Lyg to dar būtų per mažai, bazininkės keldavo ir šiuos 

nusikalstamus išmokų didinimo reikalavimus, retkarčiais netgi susiburdavo ir organizuodavo neramumus, 

trukdydavo dirbti dirbančiosioms ar net išvis gyventi sau pačioms, pavyzdžiui, blokuodamos viešąjį eismą ar 

panašiai. Aišku, kad tai gerokai erzino. Kam dar didinti tokių veikėjų skaičių? Pasaulio Valstijų Vyriausybės 

nuomonė buvo vieninga – daugiau dirbančiųjų nereikia, nes dėl to didėja gamyba ir bendras vartojimas, o tai 

– žalinga mūsų planetai. Kaip ir dėl bendro gyventojų skaičiaus – tiek daug gyventojų nereikia, nes Didžiuosius 

Klimato Pokyčius sukėlė pernelyg didelis mūsų planetos užterštumas, susijęs su dideliu vartojimu, kurį sukėlė 

per didelis gyventojų skaičius. Pasaulio Valstijų Vyriausybė, turbūt ir kitos vyriausybės ir susikūrė praėjus 

pirmam šokui po Didžiųjų Klimato Pokyčių katastrofų, toks buvo ir jos pirminis tikslas – padaryti Žemėje viską, 

kad tokia katastrofa daugiau nepasikartotų. Galima tik pasidžiaugti, kad savo veiklą ji vykdė sėkmingai – 

gyventojų mažėjo, nuo tų laikų jau turbūt sumažėjo pusiau, užterštumas taip pat mažėjo, žalioji ir gyvūnių 

biomasė augo, klimato bėdų vis dar pasitaikydavo, bet nieko panašaus į Didžiųjų Klimato Pokyčių laikotarpio 

katastrofas nebevyko. 

 Taigi, bazininkių perspektyvos aiškios. Bet ką veiktų jos šeimos narės, jei visos bazininkės labai greitai 

išnyktų? Pavyzdžiui, jos mažajai sesutei taip patinka užsiiminėti tais mados verslais, kartais atrodo, kad ji tas 

savo klientes bazininkes, kurių net nepažįsta, net myli, matyt todėl, kad labai gerai išstudijavusi visokius jų 

polinkius ir poreikius. Neseniai išsireikalavo, kad korporacija skirtų daugiau lėšų investicijoms vienai įmonių, 

nes kelios jos naujai atrastos nišos neša vis didesnį pelną, o kad tas nišas dar geriau išeksploatuotų ir pelną 
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padidintų būtų gerai reinvestuoti dalį esamo pelno. Jei visos jos klientės vietoj naujų mados vėjų staiga 

pasirinktų gerąją mirtį, tai kas liktų iš tų investicijų? Vieni nuostoliai. Jei staiga nebegims daugiau bazininkių, 

nes visi gemalai, atlikę jos testą, pasirinks negimti, kas laukia ištisų industrijų, pvz., prekių kūdikiams 

pramonės? Aišku, laikai tokie, kad anksčiau ar vėliau daugumą verslų, skirtų bazininkėms, reikės uždaryti. Bet 

kam skubėti, jei vis dar yra galimybių uždirbti ir pagerinti seniau darytų investicijų grąžą? Juk uždarinėjant 

tebus tik nuostoliai – kas pirks niekam nebereikalingas robotes ir kitą įrangą? Galimybės  kapitalą iš tokių 

įmonių perkelti kitur labai minimalios. 

 Tai gal ir nereikėtų varžyti bazininkių teisių ir laisvių? Gal išties lai jos pačios sprendžia ką su savimi 

daryti, jeigu jau gimė? Na, pasikankins kiek... TSS irgi ne kartą kankinosi! Kaip ten sakoma – nemalonumai gali 

būti tik trikdžiai priimant įvairius pasikeitimus. Manykim, kad tai tokia kaina nepriimant vienintelio reikiamo 

pasikeitimo – išnykti nuo šios planetos paviršiaus. O per tą laiką galės patirti ir daug malonumų – kodėl gi ne? 

Visi tie lyties ir orientacijos keitimai, keliavimai ir meditavimai, jogos-šmogos, muzikos ir aprangos stilių 

keitimai, nepamirštant pasikeisti ir pažiūrų į tai, kurių tinklo žvaigždučių įvaizdis patinka ir nebepatinka – kiek 

daug dar galima suvartoti! Reiškia, gyvenimas nėra jau toks beprasmis. Gyventi – galima. 

 Didžiausia bėda su tomis bazininkėmis prasideda tada, kai joms ateina laikas mirti. Kažkodėl didžioji 

dauguma jų taip paprastai mirti nenori. Ne, joms būtinai reikia dar pagyvalioti, tą savo egzistavimą visaip iš 

paskutiniųjų pratęsiant visomis joms prieinamomis medicininėmis priemonėmis. O tų priemonių jos turi, TSS 

ir ne vien tik jos nuomone, gerokai per daug. O gyvenimo nebeturi – koks ten gyvenimas, kai net madingesnio 

drabužio nebegali įsigyti (nekalbant jau apie visa kita) vien todėl, kad tai neberūpi – visas dėmesys būna 

nukreipiamas į vis daugėjančius ir sunkėjančius sveikatos sutrikimus. Aišku, skirtingoms bazininkėms tai 

atsitinka įvairiai – vienoms kiek lėčiau, pamažu, ne viskas iš karto, o kitoms – gana greitai – pasijaučia prastai, 

diagnozuojama liga, o po pusės metų, žiū, ta liga reikalauja kasdieninės priežiūros ir dar prisideda visokių 

komplikacijų. Visais atvejais vyksta tas pats procesas – visų kitų dalykų vartojama vis mažiau ir mažiau, kol 

galiausiai beveik nustojama vartoti, išskyrus maistą ar panašiai, o visas vartojimas persikelia į medicininių 

paslaugų sritį. Pajamos tuo tarpu nei kiek nepadidėja. Šiais laikais mažai kas turi  kokį  socialinį ar sveikatos 

draudimą iš buvusio savo darbo, nors tokių, kaip kažkur buvo rašyta, dar nemažai buvo prieš kažkeliasdešimt 

metų. Ne visos korporacijos turi savo medicininio verslo padalinius bazininkėms. Tai reiškia, kad išlaikyti 

tokias bazininkes kitoms – gryni nuostoliai. Nieko gero ir toms, kurios tokius padalinius turi – valstybė, 

tikriausiai siekdama populiarumo, tai yra, kad politikės būtų išrinktos į valdžią, kai dauguma rinkėjų – 

bazininkės, jau senokai reguliuoja medicininių paslaugų toms bazininkėms kainas. Pelnas, jei jo iš viso yra – 

minimalus. Maža to, už tų pačių korporacijų pinigus, tai yra mokamus mokesčius, valstybė pristeigė ir 

valstybinių klinikų, kur kainos išvis dempinguojamos, todėl turėti medicininį padalinį bazininkėms korporacijai 

išvis darosi nuostolinga. Niekas tų ligotų ir senstančių bazininkių nemėgsta. Štai tokios išties galėtų greičiau 

išmirti. 

 Ir išties – taip būtų humaniška. Kam kankintis pačioms ir kankinti kitas? Štai tuomet suprasti savo 

tikrąją tolimesnio gyvenimo perspektyvą būtų išties išganinga. Kad tai, ko siekei, iš tiesų niekada ir negalėjo 

būti pasiekta, todėl belieka džiaugtis tais malonumais, kurių pavyko pasiekti. Daugiau malonumų nebebus – 

laukia ligų nelaisvė ir beprasmis gyvenimas. TSS manė, kad to tikrai turėtų užtekti, kad jos dėka tai supratusios 

bazininkės pasirinktų gerąją mirtį. Tereikia tinkamai jas nukreipti laiku atlikti pasirinkimo gimti testą, kuris, 

pasirodo, gali būti panaudotas ir pasirinkimui mirti. Esmė yra tame, kaip padaryti tai laiku – tam reikia mokėti 

panaudoti nuomonės formavimo priemones. TSS šitoj srity jautėsi profesionalė – ji mokės nukreipti 

bazininkes laiku ir tinkamai. Taip, kad jos suprastų – reikia tikrintis prasmę gyventi vos tik pajunti sumažėjusias 

perspektyvas vartoti. 
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 TSS tuo metu teko ir pačiai pasikankinti. Kvailai, beprasmiškai, mat tai nebuvo susiję su jokiu 

prisitaikymu prie kokių nors pokyčių. O gal? Nors ne, absurdas. Nuo šiol pokyčius kūrė ji pati, toks buvo jos 

gyvenimo pasikeitimas – kūrybinis. Tikra kūryba. Ji buvo įsitikinusi, kad tai yra kilniausias įmanomas gyvenimo 

malonumas. Aišku, ji buvo ne kartą girdėjusi, kad kūrėjoms taip pat tenka kartais pasikankinti. Matyt, tai kaip 

seksas, kai pasiekus palaimos viršūnę, kurį laiką apima lyg nusivylimas, lyg liūdesys ar kažkas tokio, žodžiu, 

nemalonumas. Tačiau juk tuo nemalonumu seksualinis gyvenimas nesibaigia - vėliau po truputį pradedi siekti 

sekančio seksualinio pasitenkinimo. Juk taip yra ir su kūryba, ar ne? Bėda ta, kad jai šiuo metu su kūryba vyko 

visai ne taip, todėl ir ta kančia buvo kažkas nenormalaus. Šiuo metu ji buvo kaip tik pakeliui į būsimą 

malonumo ekstazę, kuri neabejotinai įvyks, kai tik jos eksperimentai patvirtins jos mokslines prielaidas. 

Judėjo tvirtai ir užtikrintai. Viskas klojosi gerai, tereikėjo atlikti reikiamus darbus ir gauti jų rezultatus. Galėjo 

sau netrukdomai dirbti, viskas buvo aišku ir viskas vyko sklandžiai. Bet... jai trukdė svajonės. Vos tik 

įsivaizduodavo save šlovės viršūnėje, visoje savo geradarybėje, o jau ypač gelbstint bazininkes nuo jų 

nereikalingų gyvenimų ir taip toliau, ir panašiai... kažkuriuo metu suprasdavo, kad jai trūksta kažko visai ne 

taip svarbaus, gal neesminio, bet labai labai trūksta. Jai trūksta tos prakeiktos Kity! 

 Ką gi. TSS bandė sau solidžiai ir išdidžiai įteigti, ką ten įteigti, jau greičiau sau priminti – vos tik ją 

apšvies šlovės spinduliai, grįš ir Kity. Savaime suprantama, kitaip būti negali. Ką ten grįš, paknopstom parlėks 

net dūsdama ir kris prieš TSS ant kelių! Iš visų užjūrių, Marsų ar net apgręžusi kiton žvaigždžių sistemon 

skriejantį kosminį laivą, iš pačių išlakiausių partnerių glėbių ir pačių aistringiausių meilužių lovų ar 

seksodromų, tiesiai iš aistringiausios sueities net makiažo nenusivaliusi! Nors Kity - ne tokia. Ta tai jau ras 

laiko švariai nusiprausti, efektingai pasidažyti ir į dar efektingesnį apdarą įsisprausti, na tokia bomba 

ilgesingomis akimis, katytė – panterytė ir visa kita. Tuomet tik klapt - klapt savo atseit nekaltomis akytėmis, 

femina neraliuotoji, ir kaip nors atsainiai – giliai giliu krūtininiu balsu jai tars: „Ech, Tedy, ar prisimeni mūsų 

meilę?“... 

 Kurgi neprisiminsi! Ta peroksidinė kalė būtent taip į ją ir kreipsis, nes ji gudri kaip žaltė ir įžūli kaip 

girta meška. Supranta, šiknė, kad Tedy jos į teismą dėl pasikėsinimo į vardo nuosavybę nepaduos, juk Tedy 

supranta, kad nieko iš tos Kity nepeši, jos visada viskas taip sutvarkyta, kad amžinai nieko neturi ir niekaip 

negali susimokėti. Maža to, ji puikiai supranta, kad Tedy patinka, kai ją taip pavadina, Tedy tiesiog lydosi, Tedy 

negali atsispirti. Ech, bet kaip iš tiesų ji pasiilgo Kity, tariančios jos vardą... Bjaurybė! Na palauk… Tavo Tedy 

tuomet maudysis ne tik šlovės spinduliuose, ji neabejotinai maudysis ir daugybės partnerystės beieškančių 

dėmesyje ir meilėje, pačių bombiausių ir pačių seksualiausių, pačių dvasingiausių ir pačių įdomiausių, žodžiu, 

visa ko jos meilei turinčių pasiūlyti, tik imk. Tada pažiūrėsim... 

 Bet, po visais galais, durniausiai buvo tai, kad tos suknistos Kity jai reikėjo dabar, būtent čia ir dabar, 

bent vienai akimirkai! Ir būtent jos! Jokie protingi savęs įtikinėjimai, kad jau tuoj tuoj, dar šiek tiek prasmingai 

patriūsti ir tuomet, kaip sakoma, visi koziriai jau bus jos rankose, bus galima pačiai pasirinkti ir, svarbiausiai, 

tai Kity savuosius mėlynus sportbačius priminti, neveikė. Veikė kažkoks maudulys ir ta klaiki tuštuma, 

apsireiškianti, tiesa, tik akimirkai, bet užtai ne juokais bauginanti! Ką tai galėtų reikšti? Jau ir pasvajoti 

negalima? Kodėl žymiai aukštesniais siekiais nei eilinė, jei taip gerai pagalvojus, bazininkė gyvenančios TSS 

savijautą turėtų sumurkdyti kažkokia sukrušta sterva eilinė bazininkė Kity? Ta Kity, ji gal kažkokia energetinė 

vampyrė, gal ji kažkaip įsisiurbė į jos pasąmonę ir dabar jos sąmonę jaukia, nori atkeršyti, pajacė, kad iš TSS 

taip nieko pernelyg vertingo nesugebėjo nugvelbti šiame pasaulyje? 

 Ai, kažkokios nesąmonės. Tiesiog TSS norisi pasidulkinti, dar neatprato. Atsipalaidavimo minutę, taip 

sakant, organizmas šaukia. TSS kelis sykius prasivibravo su jėzuičių rimbu. Prakeikta tuštuma kažkur giliai 

paširdžiuose tik sustiprėjo. Ji atkakliai kovojo su dvasiniu mauduliu pasitelkusi fizinį. Kartais atrodė, kad 

rimbas išmals vidurius ir nuplėš kiaušus. Bet buvo geriau. Dvasinis maudulys galiausiai persidavė į fizinį. Ji 
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išvargo. Apie Kitę nebenorėjo nė galvoti. Kaip ir apie nieką daugiau. Jai paprasčiausiai skaudėjo, kvailai bukai 

maudė visą klyną ir išangę. Gal ir gerai. Apie daugiau nieką nebereikėjo galvoti. Tereikėjo tik dirbti – taip pat 

bukai ir atkakliai, kaip ir monoseksuojant su jėzuičių rimbu. 

 Taip pat atkakliai bukai TSS žvelgė į savo suprogramuoto eksperimento rezultatus, kai po daugybės 

patikrinimų ir lyginamųjų bandymų visi be išimties jos gemalai į eilinę užklausą, ar jie pasirinktų savo 

gyvenime gimti, vienbalsiai atsakė „Taip“. 

 TSS nejučia net šyptelėjo vieną sykį pagalvojusi, kokia, turbūt, tuomet turėjo būti kvaila jos veido 

išraiška, kai tie patys gemalai kiek sudėtingesniame bandyme, kuris buvo specialiai sukurtas patikrinti 

pagrindinio eksperimento patikimumą, po daugybės bandymų vis tikrinant ir taisant įvairiausias algoritmų ir 

modulių vietas (tą ji tikrai padarė išsamiai ir nuodugniai, ir net kelis sykius), į klausimą, kurią iš galimų 

gyvenimo perspektyvų pasirinktų, turbūt kokį šimtąjį kartą visi kaip vienas atsakė, kad pasirinktų savąją. 

 Kažkas labai negerai buvo su šiuo eksperimentu. Galbūt kažkas negerai buvo ir su jos gyvenimu?  
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 „Sveika, albinose“, - taip prasidėjo žinutė jai, kurią tinkle rado TSS. Atėjo ji nuo senos draugės BJK jau 

prieš keturis mėnesius. Visą tą laiką šios žinutės TSS nepastebėjo. Ji tuomet retai landžiojo po tinklą, nes daug 

dirbo. Iki tol, kol suprato, kad jos eksperimentas ir antru bandymu nepavyko, nors ji buvo tokia užtikrinta, kad 

šį kartą pagaliau pasiseks. Taigi, antra diena, kaip ji sėdėjo priblokšta ir suko galvoje įvairiausias mintis. Mintys 

buvo padrikos ir tarpusavyje ne visada siejosi. „Kodėl aš, kodėl man, kvaili gemalai, na negali taip nesisekti, 

tos AI dar nepakankamai ištobulėję, aš pati durna, gal reikėjo kokių rimtesnių mokslininkų prisikviesti, tas 

uždavinys ne mano jėgoms, nėra teisybės, pasaulis kažkaip prieš mane susimokęs“ – maždaug tokie 

apmąstymai dūzgė TSS galvoje. Net ne dūzgė, tiesiog įkyriai ir užtęstai zirzeno, panašiai taip, kaip bandant 

užmigti kambary kažkur zyzia uodė tuo metu esanti per toli, kad tu ją tiesiog priplotum ar vargintumeisi keltis 

iš lovos, uždegti šviesą, ją aptikti ir pagauti. Vieną įkyrią mintį pamažu papildydavo kita, trečia, ketvirta, kol 

galiausiai TSS liko su zvimbiančių minčių - uodžių spiečiumi galvoje. Ką  daryti? 

 TSS nieko gero nesugalvojo. Nei ką daryti su tomis savo mintimis, nei su tyrimu. Mažų mažiausiai jai 

nesigalvojo, tesugebėjo tas savo uodes zvimbinti. Todėl kurį laiką atrodė kaip nustėrusi, gyveno sustingusi, 

laikėsi kaip gerokai alkoholio ar panašiai veikiančių narkotikų padauginusi, kuri dar galutinai nenusmigo, bet 

jau visiškai nebesiorientuoja ir žvelgia į viską buku, apsiblaususiu, nieko nebesuprantančiu ir į nieką 

nebereaguojančiu žvilgsniu, sunkiai, bet vis dar išlaikydama save vertikalioje padėtyje. Gelbėtis seksu ar 

alkoholiu ji negalvojo, paprastai šiuos metodus ji taikė, kad save įsiaudrinusią apraminti, o šį kartą ji troško 

ne išsikrauti, bet atvirkščiai – jai kuo skubiau reikėjo naujų idėjų, konstruktyvių minčių. Instinktyviai ji kreipėsi 

į tinklą. O gal ir atvirkščiai – sąmoningai nukreipė dėmesį į įvairiausių pranešimų srautą, tikėdamasi, kad šie 

pranešimai prablaškys jos apsvaigusią sąmonę ir, galbūt, padės atsirasti naujesnei, pozityvesnei ir 

kūrybiškesnei minčiai. O tuomet – kas žino? 

 Pirmiausiai atkreipė dėmesį į tai, kiek daug pranešimų tinkle susikaupė. Tai nenustebino. Tiesiog po 

ilgesnės pertraukos reikėjo tuos pranešimus susitvarkyti. TSS stengėsi būti socialiai aktyvi. Na, taip reikėjo. 

Kaip ir daugelis dirbančiųjų, tinkle ji stengėsi pasakoti apie savo darbą ir produktus, tuo sudominti kuo 

daugiau gyventojų ir prisikviesti sekėjų. Kartais sekėjos jai parašydavo. Tarp jų būdavo įsimaišiusių labai daug 

AI-bočių, iš pažiūros tokių pačių sekėjų ar potencialių naujųjų draugių. Šios stengdavosi visaip susibendrauti 

su TSS tam, kad įgyti jos pasitikėjimą. Jų tikslas – išgauti kiek įmanoma daugiau neskelbtos individualios 

informacijos apie TSS, kad būtų galima pateikti į jos srautą kuo daugiau kontekstinių pranešimų (kartais netgi 
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senos kvailos kontekstinės reklamos), su ta informacija susijusių. Tos, kas valdė informaciją, tos valdė ir 

pasaulį, tai yra ir visą kitą. Tai buvo visuotinai gerai žinoma, bet ne visoms gerai suprantama.  

 Bazininkės ir toliau lengvai atidavinėjo savo nedidelį turtą. Dauguma jų, nesugalvodamos nieko 

geriau, ištisai dalindavosi savo įspūdžiais, nuomonėmis, nuotaikomis ir gyvenimo įvykiais, dažniausiai išsamiai 

papasakodamos ir apie savo gyvenimo būdus. Demonstruoti savo nuotaikas, kai daugybė AI jau iššnipinėję 

tavo gyvenimą, požiūrį į jį ir netgi nuo ko priklauso tavo gyvenimo ar požiūrio į jį pokyčiai, reiškė susilaukti 

daugybės tave kuo nors įtikinti bandančių pranešimų savo naujienų sraute. Beje, nebūtinai tie pranešimai 

pasipildavo tuoj pat ir ištisai. Šiuolaikinės AI turėdavo susidarę savo strategijas, jas keisdavo ir savo 

pranešimus dozuodavo atsargiai ir protingai. Jos netgi būdavo susidarę įvairių gyventojų tipų galimų ilgalaikių 

nuotaikų svyravimo kreives ir neretai pataikydavo reikiamus pranešimus su tam tikru emociniu krūviu pateikti 

dar prieš atsirandant kažkokiai nuotaikai, jai atsiradus arba kurį laiką po to – visaip, kaip tik parduoti ką nors 

buvo efektyvu. Aišku, jos sugebėjo ir keisti nuotaiką tam tikra linkme. Ir taip toliau. Kaip tai daroma, TSS 

puikiai žinojo iš savo darbo patirties. Žinojo, pasiduok tam ir tave paveiks. Turėjo paveikti. Daugelį amžių 

įvairios psichologės, psichiatrės, biochemikės ir kitokios mokslininkės tyrė gyventojos sąmonę valdančius 

mechanizmus, o tai, ką sužinojo, pritaikė vystant AI taip, kad jos puikiai mokėjo maigyti gyventojos 

psichologinius mygtukus.  

 TSS, kaip ir kitoms jos amžininkėms, svarbiausia vertybė buvo laisvė, o ja TSS laikė ne tik galimybes 

pasirinkti norimus malonumus, bet ir apsaugą nuo to, kad tų pasirinkimų niekas neįtakotų. Taip mąstė ne vien 

ji, taip mąstė dauguma dirbančiųjų. Mat ir jos suprato, kaip ir kokią įtaką gyventojų pasirinkimams šiais laikais 

buvo įmanoma padaryti. Iš vienos pusės, dauguma varžėsi savo gebėjimais daryti kuo didesnę įtaką kitoms, 

iš kitos – pačios didžiavosi gebėjimais jokioms įtakoms nepasiduoti. Būti nepriklausomai – tai taip į pačią 

srovę. Kaip ir TSS, jos nepageidavo, kad jas kas nors valdytų, verčiau stengėsi valdyti pačios. Taigi, tokios 

stengėsi apie save daug duomenų neviešinti.  

 Nepaisant to, buvo daug bendrovių, tame tarpe ir TSS, kurias jų duomenys labai domino, labiau nei 

bazininkių duomenys, nes jų versle įtaką reikėjo daryti dirbančiosioms. Joms buvo sukurta visokių AI, kurios 

tuos duomenis surinktų kontaktiniu būdu. Anti-botinėms AI jas būdavo gana sunku aptikti. Jas valdančios 

kompanijos apdairiai nuo senų laikų buvo susikūrusios daugybę fiktyvių profilių. Gyventojos duomenų 

apsaugos įstatymai įpareigojo suteikti teisę individei savo duomenis keisti arba naikinti, turėjo būti užtikrintos 

teisės į gyventojos tapatybę, kuri buvo laisvai kintama tos tapatybės savininkės nuožiūra. Tuo ir naudodavosi 

fiktyviųjų profilių savininkės, turinčios AI, skirtas įtikinamus profilius sukurti ir juos perdarinėti, o per juos ir 

per savo specializuotas AI vykdyti kontaktines atakas. Buvo nuskambėję kelios politinės iniciatyvos fiktyvius 

profilius ir jų botes išsiaiškinti, išvalyti ir uždrausti, bet jos ne ką pasistūmėjo. Ir gerai. Tai būtų galėję baigtis 

tuo, kad būtų uždrausta skleisti visokią informaciją per AI, o tai nebuvo naudinga TSS verslui. Visos versle 

stengėsi užsidirbti kuo daugiau geriausiai konvertuojamos valiutos – informacijos.  

 Kontaktines AI tinkluose naudojo ir „Geriardės“ (paprastai visos jas vadino kontaktinėmis šnipėmis). 

Šios AI mokėdavo įtikinamai veikti – pradžioje domėdavosi tik tuo, kas ir taip viešai prieinama. Vėliau palengva 

stengėsi panaudoti įvairius psichologinius triukus, kad ištrauktų šiek tiek daugiau individualios informacijos. 

Štai taip TSS kažkada vienai botei netyčia išsiplepėjo, kokie drabužiai jai patinka. Apie tai pamiršo, kol atkreipė 

dėmesį į tai, kad jos naujienų sraute vis pasikartoja informacija apie tam tikrą gyvenimo būdą, kuris, kaip ir 

visi kiti, jos nedomino, užtat tam siūlomi drabužiai – taip, jie buvo efektingi. Apsilankiusi pas sesę atsitiktinai 

sužinojo, kad šią mados liniją pristatinėja viena aršiausių jos konkurenčių. Nuo to laiko buvo apdairesnė. Į 

įvairius užklausimus stengėsi atsakinėti kone oficialiai ir visada stebėdavo, kad pokalbis neperžengtų jos 

verslo temų ribų. Kartais jos anti-botinė AI atsiųsdavo perspėjantį pranešimą. Po trijų tokių pranešimų TSS 

pokalbį išjungdavo, o profilį blokuodavo, tokia buvo jos taisyklė. 
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 Dar viena taktika apsiginti svetimųjų įtakos, kurią taikė TSS, buvo pačiai skleisti klaidinančią 

informaciją apie save. Pavyzdžiui, net kelis kartus nepatingėjo užsivilkti bėgikės aprangą ir nusifotografuoti 

keliuose bėgimo renginiuose, atseit ji bėgioja, nors to nei nemanė daryti. Paskelbė šias nuotraukas ir dar 

keliose vietose tinkle kažką apie bėgimą parašė, pakomentavo. Retkarčiais sugrįždavo prie šio užsiėmimo, 

taip stiprindama savo kaip aistringos bėgimo ir sveiko gyvenimo būdo mylėtojos įvaizdį ir linksmindama save 

įsivaizduodama kaip prie šio įvaizdžio palinkusios ūžauja AI (iš tikro tai jos nebuvo nei palinkusios, nei ūžavo, 

bet TSS smagiau jas buvo įsivaizduoti kaip robotes - humanoides, kurios, nutaisiusios dirbtines atsidavimo 

darbui minas, plaka jai kokteilius bare) net sukaitę analizuodamos pateiktą informaciją ir kurdamos bei 

plėtodamos įvairiausias įtakos strategijas. Nuo to laiko su tinklo ir naujienų srautu buvo žymiai paprasčiau – 

ypač viskas buvo aišku su pranešimais, susijusiais su bėgimu, o tuo pačiu ir neabejotina su pranešimais apie 

bet kokį kitą sportą ar šiaip apie sveiką gyvenimo būdą, žaliavalgių ar ekocentrisčių judėjimus ir taip toliau. 

Telikdavo tik kartas nuo karto tuos pranešimus atsidaryti ir po kurio laiko išjungti kartais nepamirštant 

pažymėti kokią nors emociją ar brūkštelėti kokį bereikšmį komentarą, taip ir toliau su pasitenkinimu 

apgaudinėjant vargšes šnipes ar AI-botes.  

 Tuo būdu dėl likusios ją pasiekiančios informacijos TSS galėjo būti kur kas ramesnė ir priimti ją, taip 

sakant, labiau už gryną pinigą. Tiesa, kartais jai tekdavo apgaudinėti ir tikras tinklo drauges, tai yra tas, kurias 

žinojo besančias „gyvomis“ individėmis tinkle. Kai kurios spėjo atkreipti dėmesį į TSS susidomėjimus, nors ji 

ir nerašė apie juos daug. Jos klausdavo, kaip jai sekasi bėgti ir panašiai, o TSS meluodavo. Nenorėjo išsiduoti. 

Vieną ar kelis sykius su kažkuria buvo susitikusi ir gyvai ir, gerai pagalvojusi, apie savo bėgimus jai melavo ir 

toliau. Negali rizikuoti, nes negali žinoti ar ta draugė tyčia ar netyčia teisybės nesugalvos tinkle išduoti. Tik jos 

šeimos narės, Kity ir ŠMS žinojo visą teisybę. Dėl Kity ir ŠMS žinojimo TSS pastaruoju metu kiek nervinosi, bet 

ne itin stipriai.  

 Užtai galėjo pernelyg nesukti sau galvos dėl AI-bočių, kurios pristodavo su ja aptarinėti bėgimo, 

sporto ar sveikos gyvensenos temų. Šių net išsyk neblokuodavo ir neišjungdavo. Radusi laiko atsakydavo 

keliomis standartinėmis frazėmis, šių ji buvo pasiruošusi atskirą failiuką, kad nereikėtų daug galvoti. Kaip 

visada, išjungdavo, jei jos pereidavo į kitokias individualias temas. Kai kurios su ja susirašinėdavo tomis 

bėgimo, sporto ir sveikos gyvensenos temomis ilgai nuobodžiai ir entuziastingai. Gal ir galima buvo pamanyti, 

kad tarp jų yra ir tikrų gyventojų, bet TSS tik kartkartėmis pabandydavo tokias nukreipti arčiau į savo darbo ir 

produktų, taip pat susijusių su sveikatingumu, temą, tai yra pabandyti ką nors joms irgi parduoti.  

 Kai tampi pakankamai suaugusi, supranti, kad tikrų draugysčių tinkle megzti negalima – pernelyg 

rizikinga. Tokia ta laisvės kaina. 

 TSS buvo tiek išprususi, kad žinojo ir apie kitas įtakos gudrybes, kurios vyksta žiniasklaidoje ir tinkle. 

Po to, kai senovinį reklamos verslą pakeitė individualios AI asistentės, o toms, kas tokių neišgali turėti – 

išmaniosios duomenų paieškos sistemos, reikėjo naujų įtaigos strategijų. Sprendimus vis mažiau kas 

priiminėjo besikliaudamos emocijomis, kurias sukėlė viena ar kita reklama. Nuspręsti ką pirkti pavesdavo 

asistentėms ar savo kompiuterio duomenų paieškos sistemai. Juk jos geriau nei gyventoja žinojo ko jai reikia, 

skirtingai nei ši jos tyrinėjimams paskirdamos visą laiką ir resursus, o šių jos turėjo kur kas daugiau. Ką tuomet 

daryti? Netrukus buvo suprasta, kad vienaip ar kitaip, bet pagrindinis pirkimo apsisprendimą lemiantis 

veiksnys yra gyvenimo būdas. Nieko naujo, gyvenimo būdas jau seniai buvo siejamas su brendingu, ar 

marketingu, kaip ten jį vadindavo. Dabar tai vadinosi kontekstingu. Žiniasklaidoje paplito daugybė turinio apie 

gyvenimo būdus. Kiek TSS žinoma, toks turinys buvo populiarus visais laikais. Įvairiausias programas, kanalus 

apie tai dosniai rėmė visokios kompanijos. Net nekišdamos į turinį tiesioginės informacijos apie savo 

produktus, nes tokius triukus individualios AI ir paieškos sistemos greitai aptikdavo. Užtekdavo pasirūpinti 

reikiama turinio gausa, sklaida ir struktūrizavimu - viską suvesti į raktinius terminus, jei paprasčiau. Taip pat 

vartotojams skirtose kanaluose kuo tinkamiau (gausa, sklaida, struktūra) pristatyti savo prekes ir paslaugas. 

Viskas. AI pačios susiedavo informaciją apie gyventoją (tai yra jos gyvenimo būdą) su informacija apie tam 
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gyvenimo būdui tinkamiausius produktus. Kartais šiek tiek būdavo pridedama ir senos geros reklamos – 

paprastos ir kontekstinės, mat paprasčiausi išprovokuoti emociniai poreikiai, pavyzdžiui, nešioti tokias pačias 

kelnes kaip kokia garsi tinklo žvaigždutė, gerai suveikdavo. 

 Taip darė visos, bet norint išsiskirti reikėjo rasti būdą, kaip tai padaryti sėkmingiau už kitas. Todėl tai 

buvo menas. Ir dideli pinigai. Paprastosios AI šnipės ir kontaktinės AI šnipės vis tyrė skirtingų gyvenimo būdų 

rinkas ieškodamos toms rinkoms ir gyvenimo būdams būdingų galbūt naujai atsirandančių smulkiausių 

niuansų. Pagal šiuos keisdavo gyvenimo būdų ir savo produktų pristatymų turinį. Formuodavo naujus 

poreikius, taip sakant, o tai labai svarbu. Žinoma nuo seno, kad nekintama šiame pasaulyje yra tik nuolatinis 

kitimas. Ypač gyvenimo būdų. Ypač šiais laikais, kai technologinis progresas mus taip išlaisvino – juk prieš kurį 

laiką net lyties normaliai negalėjai pasikeisti. Todėl svarbiausiai kontekstinge – pastoviai dirbti orientuojant 

gyventojas keisti gyvenimo būdą. Paprasčiausiu atveju – bent šiek tiek patobulinti esamąjį, sudėtingesniu – 

pereiti į visai naują, kitokį gyvenimo būdą. Lyderės imdavosi pastarosios strategijos persivilioti pirkėjas į savo 

rinką. Sekėjos su džiaugsmu po kurio laiko puldavo į atsiradusias naujas ar prasiplėtusias esamas gyvenimo 

būdų rinkas. Arba tiesiog užsiimdavo patobulinimais tų rinkų, kuriose jau ir taip dirbdavo. Arba atidžiai 

analizuodavo skirtingas rinkas, kol kažkur aptikdavo galimybių naujiems pakankamą potencialą turintiems 

patobulinimams ir tuomet pasirodydavo su savo patobulinimais tose rinkose. Ir taip toliau. Strategijų buvo 

visokių, bet pervedimo į naują gyvenimo būdą strategijos buvo sudėtingiausios. Tai nebuvo taip paprasta. 

Būdavo tyrinėjamos skirtingų gyvenimo būdų sąsajos. Būdavo aiškinamasi kokie ir ar pakankami motyvai būtų 

pakeisti dėl tų sąsajų esamus požiūrius, suformuotus dabartinio gyvenimo būdo. Toliau nagrinėjama kaip tuos 

motyvus įdiegti. Taip būdavo nustatomi „artimi gyvenimo būdai“ ir dirbama su jais. 

 Taigi, deja, nors TSS bėgimo-sporto-sveiko gyvenimo būdo turinį paprastai galėjo atskirti nuo kitų, 

bet negalėjo būti taip paprastai tikra dėl likusio turinio – ar tik jai ko nors nebandoma įteigti. Pavyzdžiui, vienu 

metu ji pastebėjo, kad padaugėjo informacijos apie satanistes ir satanizmą, ypač apie tai, kuo satanistės 

naudingos ekologijai. Teko suprasti, kad į naują, matyt, kad populiarią rinką, ją vilioja bandydami pakeisti jos 

požiūrį į kokias tai religijas remdamiesi menamu teigiamu jos požiūriu į sveiką gyvenimo būdą. Gerai 

pamąsčius, tai nebuvo nutolę nuo visokių ekologinių temų ir kitokio šūdo. Tąkart TSS nepasimovė. Negali 

žinoti ar neapsigavo nė vieno karto. Paprasčiausiai ji visą laiką buvo įtari. Ji žinojo, kad niekuomet iki galo 

niekuo negalima pasitikėti. Tokia ta yra laisvė. 
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 Žinoma, TSS į atskirus aplankus buvo atsirinkusi tuos draugių profilius, kurie jai atrodė pakankamai 

patikimi. Kity profilis, jų bendros draugės ŠMS profilis, dar kelių jų bendrų draugių (labiau Kity ar ŠMS 

draugių), kurias rekomendavo Kity, bei kelių pačios TSS draugių, su kuriomis teko gyvai susitikti mokslų ar 

verslo reikalais, ar bent jau patikimai susipažinti. Nedaug. Pasitikėti ji neturėjo labai daug kuo, net ir tomis 

individėmis tinkle, kurias daugiau ar mažiau pažinojo. Ne vien dėl įprastinių priežasčių, dėl kurių gyventojomis 

nepasitikima – kad jos gali būti neprognozuojamos ir elgtis taip, kaip tau nepatinka. Dėl tokių priežasčių ji 

nepasitikėtų niekuo, na, nebent savo gimdytojomis. Norint suprasti kuo, kiek ir kodėl TSS nepasitikėjo, reikėtų 

suprasti kuo, kiek ir kodėl TSS pasitikėjo ir ką išvis jos pasitikėjimas reiškė. 

 Kad TSS priimtų ką nors į draugiją tinkle, pakako tolerancijos. Tolerancijos ją mokė visur ir visada. Tai  

buvo tikrasis laisvosios visuomenės sugyvenimo pagrindas – būti korektiškoms ir tolerantiškoms. Be 

korektiškumo, aišku, niekaip neišsiversi – kitaip sulauksi ne tik visuotinio pasmerkimo, bet ir akylo teisingumo 

kovotojų dėmesio, o šis, kaip žinia, gali daug kainuoti. Be abejo, būti korektiškai reiškė būti ir tolerantiškai. 

Tačiau, skirtingai nei korektiškumas, tolerancija galėjo turėti savo ribas. Vienos netoleravo to, kitos – ano. 

Visuotinai kliūtis tolerancijai buvo stengiamasi pašalinti naikinant tai, kas netoleruotina. Kartais gaudavosi 

taip, kad būdavo naikinama tai, ko netoleruodavo vienos, nors tai toleruodavo kitos, o tos kitos 
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netoleruodavo to, ką toleruodavo pirmosios, bet to jau nepavykdavo naikinti, nes tos pirmosios tokio 

naikinimo nebūtų toleravę. Bet, matyt, kažkaip reikalai susitvarkydavo, nes paprastai būdavo kalbama apie 

tolerancijos augimą, nors tuo pačiu metu vis skelbiami naujausi netolerancijos indeksai, nurodantys, kad vis 

dar yra ką kelyje į progresą taisyti. Žodžiu, kažkaip labai painu visa tai. TSS, žinoma, nesigilino. 

 Šiaip ji toleravo viską, juk norint daryti įtaką gyventojoms, o ji tuo užsiimdavo dėl savo darbo reikalų, 

netolerantiškai būti yra rizikinga. Dar kas apšauks, plačiai pradės skleisti, kad štai ji manęs į savo tinklo 

draugiją nepriima, matyt, ji pasikėlusi, matyt, ji netolerantiška man ir tokių kaip aš gyvenimo būdui! Tačiau 

privačiai kai ko netoleravo. Ji tikėjo, kad yra bent kelios tolerancijos ribos. Viešai reikėtų kuo daugiau visko 

toleruoti, juk tokia yra sugyvenimo sąlyga, kai gyventoja absoliučiai laisva savo pasirinkimuose, net jei jie tau 

ir nepatinka. Tačiau privačiai ji turėjo teisę gintis. Nuo visokių įsibrovėlių. Nuo visokių įvykių, nuomonių, 

minčių, pasirinkimų ir emocijų, kurios jos visiškai nedomino. Ji gyveno savo gyvenimą, lai savąjį gyvena ir kitos, 

ir taip visoms bus laisvė. Ji netoleravo bočių – tas tai daug kam suprantama. Ji netoleravo ir visokių, panašių 

į botes – o tai buvo visos, kurios lenda su savo mintimis, emocijomis ir pasiūlymais. Nei tokių, kurios pačios 

prašo jos emocijų, minčių ar pasiūlymų. Kam tas jai? Ji turi savo Ketriną, kuri ją visada ir supranta, ir turi ką 

jai pasiūlyti. Ji taip užprogramuota. Visos kitos neaišku kaip užprogramuotos. Tai rizikinga. Ir nelabai malonu, 

nes ganėtinai neįprasta.  

 Šiais laikais mažai kas bent kiek ilgėliau tarpusavyje bendraudavo tiesiogiai. Gal geriau reikėtų sakyti 

– susitikus fiziškai, nes bendravimas tiesiogiai įprastai būdavo suprantamas kad vienu metu bendrautojos sėdi 

prie savo išmaniųjų įrenginių tinkle, o bendravimas gyvai – kai jos tuo metu dar ir mato vienas kitos 

hologramas. Viską juk galima padaryti nuotoliniu būdu. TSS artimai fiziškai bendraudavo tik su gimdytojomis 

bei broluže ir seserim, ir tai ne nuolat, daugiau tik vaikystėje. Su keliomis gyventojomis taip kiek artimiau ir 

ilgiau teko pabendrauti tik mokantis ir dirbant, vykdant kai kuriuos ilgiau trunkančius projektus. Kai kurie 

buvo tokie, kad bendramokslės ar bendradarbės kuriam laikui atkeliaudavo į numatytą vietą susitikti ir 

praleisti kurį laiką kartu. Tai buvo tokie projektai apie būsimuosius projektus. Vis dar būdavo manoma, kad 

šiek tiek gyvo komandinio darbo gali pagyvinti, pamotyvuoti projekto dalyves, padėti joms greičiau 

susigaudyti, pasiskirstyti atsakomybes, nusibrėžti funkcijas, tikslus ir užduotis taip efektyvinant projektų 

įgyvendinimą. Dabar tokie metodai jau yra nykstantys, nes vis daugiau atsirado įrankių, padedančių visa tai 

įgyvendinti nuotoliniu režimu. Tačiau jie kažkada padėjo įdėti į patikimųjų aplanką keletą draugių. 

 Svarbiausiai būti korektiškai. Todėl jos tinklo vartai buvo atviri visoms. Kad niekas nieko blogo 

nepagalvotų, kad gal ji slepiasi ir ne visas toleruoja. Lai atrodo korektiškai. Galų gale pats tinklas buvo vieta, 

kur ji praleisdavo daug laiko. Užsimaskavusi, aišku. Ji buvo įpratusi daugiausia bendrauti tinkle. Jai atrodė, 

kad taip darydavo visos. Globalus ir plokščias pasaulis ir visa kita. Kitokie bendravimai ją paprastai užknisdavo.  

 Būdavo, kad girtai pasisekdavo ką nors užkalbinti kokiame nors klube ar bare. Po to, kai atsirinko 

tinkamus barus arba klubus. Daugiausiai jų būdavo orientuotų į tam tikrą gyvenimo būdą, dažniausiai – į kelis 

iš karto. Kažkuriuo vienu šiais laikais sunkiai išsilaikysi, pernelyg daug tų gyvenimo būdo pakraipų buvo. Kiek 

ji suprato, tai hipsterės mielai susirinkdavo drauge su visokiomis ambientininkėmis ir ekocentristėmis, 

metalistės – su rokerėmis ir maskulinistėmis, pankių pasitaikydavo visur, priklausomai nuo porūšio, hip 

hoperės mielai priimdavo reperes, o prie jų kažkaip dar prisiderindavo breikerės, skeitborderės ir kai kurios 

sveiko gyvenimo būdo aktyvistės, nors šių daugiausiai buvo su hipsterėmis ir ekocentristėmis ir taip toliau. 

Beje, TSS išvis sunkiai atskirdavo kurios hipsterės, o kurios – ne hipsterės, žinojo, kad šios savo pažiūromis 

labai universalios, o štai reperės toleruodavo toli gražu ne visas kitas reperes, kaip ir pankės – pankes, pagal 

kažką dar skirstydavosi metalistės ir taip toliau, ir panašiai, todėl tų skirtingų klubų, užeigų, barų ir kavinių 

buvo daug be galo skirtingų, tačiau ne be proto. Norint išsilaikyti, reikėjo mokėti deramai užsiimti pramogų 

verslo gyvenimo būdų vadyba. Atskiros kompanijos, netgi atskiri koncernai tame ir specializavosi. Įdomu.  



33 
 

 Tačiau ne iš TSS srities. Ir ne iš jos gyvenimo. Suprato tai ankstyvoje jaunystėje, kai dar viskas buvo 

įdomu, taip pat ir visi nepažįstami barai bei klubai. Visokiuose tokiuose ji išsyk pasijusdavo balta varna. Jei kas 

apsvaigusi ir atkreipdavo į ją dėmesį, tai dažniausiai tik tam, kad paleistų kokį nors įžeidimą – pavyzdžiui, kad 

ji yra nesąmoninga vartotoja, Žemės kenkėja, kvaila maskulinistė, netikra feministė, patriarchalinė šovinistė, 

fašistė, sidabrinis šaukštelis šiknoje ar kažką panašaus, daug tų įžeidimų ji net ir nesuprasdavo. Vėliau jai apie 

tai kažkiek paaiškino Kity – gal ji ir ne varna, bet tikrai balta, be to – dar ir vyriškos kilmės, o dar ir lytį boizės 

pasirinkusi. Galima įtarti fašizmu, seksizmu ir rasizmu, ar net, neduokdie, patriarchalizmu. Galėtų bent jau lytį 

pasikeisti, būtų ramiau. TSS piktai atšaudavo, kad esanti pilnai korektiška ir tolerantiška ir tikrai neserganti 

jokiu fašizmu, tuo labiau patriarchalizmu. 

 Kelis kartus pabandė prieš kur nors nueidama pasiruošti – pasidomėjo koks vyks renginys ir išsiaiškino 

tikėtinus aprangos kodus, pagal kažkurį ir apsirengė. Nelabai tepadėjo. Šiek tiek išgėrus išdrįso vieną kitą 

užkalbinti ir su ja kalbėjosi, tačiau netrukus suprato, kad sekasi ne itin gerai, nes kuo toliau, tuo sunkiau 

suprato apie ką kalba jos pašnekovės. Viena pasakojo apie slaptą planą sunaikinti šią visuomenę tam, kad 

išlaisvintų grybus, kurios, pasirodo, turi savo nežemišką intelektą ir vienintelės savo protu yra vertos valdyti 

šią Žemę. Kita pasakojo, kad tikroji mirties deivė yra Ryd, kuriai privalu melstis, o kodėl išvis kažkam reiktų 

melstis, kad ir tai deivei, TSS nesuprato. Kaip ir daug ko. Net jei ir suprato, nesugalvojo ką į tai atsakyti. Tiktai 

išvargo ir nuotaiką susigadino. 

 Motina, kai jai papasakojo, kad nesugalvoja kur nueiti, ją pamokė. Jos mintis buvo paprasta – neiti 

ten, kur renkasi bazininkės. Būtent joms ir buvo sugalvoti visi šie gyvenimo būdai. Arba pritaikyti iš anksčiau 

- tuomet juos kas nors sugalvodavo, kad užsukti sėkmingesnį muzikinį biznį, politinį biznį, dar ką nors. Kad jos 

turėtų ką veikti. „Kam tau tie gyvenimo būdai? Tu ir taip turi ką veikti – kurti gyvenimo būdus kitoms. 

Bazininkės niekada nesupras amžinųjų, mes skirtingo lygio žaidėjos, galima sakyti – skirtingų žaidimų žaidėjos. 

Mūsų lyga ir mūsų žaidimas yra tai, į ką bazininkės nori ir visokeriopai stengiasi patekti, bet ne atvirkščiai. 

Neįsileisk jų. Jos godžios ir būtinai bandys tave apiplėšti, pamatysi. Geriau jau stenkis lankytis ten, kur renkasi 

dirbančiosios. Geruosiuose rajonuose – kuo arčiau biznio centrų ir prestižinių miegamųjų rajonų. Ten nieko 

keisto nepastebėsi – protingos dirbančiosios nėra linkusios savo apranga išsiskirti ir taip atskleisti informaciją 

apie savo pažiūras ir susidomėjimus. Nebent to reikėtų kokiai nors įvaizdžio formavimo kampanijai darbo 

sumetimais, tuomet, aišku, jos gali ir persirengti tuo, kas reikalinga. Bet šiaip jos, aišku, stengiasi neišsiskirti 

ir patekti į srovę. Kurią jos pačios ir formuoja. Visai kaip ir tu, jei dar ne dabar, tai ateityje“. 

 Pati motina keletą tokių barų bei klubų ir nurodė. Paprastai jie pasižymėdavo griežta veido kontrole 

– tam, kad nepatektų bazininkės. Vėliau ji sužinojo kad, kai kurios jų, visgi patekdavo, nors, dažniausiai, greitai 

būdavo išvejamos. Vienetams tokiose vietose išvis pasisekdavo pasiekti išsvajoto tikslo – užmegzti romaną su 

kuria nors dirbančiąja. Tos, kurios sugebėdavo su dirbančiosiomis susituokti, dažnai tapdavo įžymybėmis, 

kartais net pasaulinio masto. Likusioms likdavo tenkintis galimybe bent kokį ieškinį dėl seksualinio 

priekabiavimo, pasikėsinimo į kurias nors laisves ar teises, garbės ir orumo įžeidimo per teisingumo kovotojas 

paduoti. Laimėjus galima buvo tikėtis populiarumo, nes tai įvykdavo ne taip ir dažnai. Jeigu jau taip įvykdavo, 

paprastai vėliau tokia bazininkė tapdavo kokios nors gyvenimo būdo laidos vedėja arba inflūencere (nors TSS 

nuomone, tai buvo vienas ir tas pats).  

 Dirbančiosios buvo įpratusios saugotis bet kokių pagrįstų kaltinimų. Ten, kur jos lankydavosi, 

skaistybės diržai fiksuodavo kiekvieną žodį, mimiką ar krustelėjimą. Įrašai buvo kaupiami ir saugomi daugeliui 

metų. O ten, kur to nedarydavo, jos paprastai ir nesilankydavo. Taip įprato elgtis ir TSS. 
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 Gyvai bendrauti TSS taip ir neįprato. Tai labai nepatogu palyginus su bendravimu tinkle. Kol girta 

šnekiesi su kita galai žino nuo ko apsvaigusia, gal visai ir nieko. Staiga atsiranda apie ką pašnekėti. Paprastai 

TSS aptardavo kas ir kaip geriausiai patenka į srautą ir ką apie tai mano ji ir naujoji jos pašnekovė. Aišku, 

pasakodavo apie savo pasiekimus darbe, na, gal kartais kiek ir pagražindama, prisimindavo kaip sunkiai ji 

siekia kilniausių tikslų, t. y. malonumų, nepamiršdama pridurti visų šių dalykų reikšmės ir įnašo į esamą srautą, 

o tuo pačiu ir į bendrą progresą, į kurį be jos pastangų, neabejotinai, būtų daug sunkiau einama. Tuo pačiu 

pasidalindavo su miela pašnekove tuo, kas ir kodėl, ir kaip užknisa, pasigėrėdavo savo gebėjimais tas, kurios 

užknisa, nugalėti ir, be abejo, nesuskaičiuojamais privalumais prieš kiekvieną užknisančiąją atskirai ir jas visas 

kartu sudėjus, bei pakrizendavo iš tų užknisančiųjų menkybės ir neįgalumo. Šiokią tokią pagarbą pareikšdavo 

toms, kurios dabar yra kietos, tai yra srovėje ir todėl kietos, kad nepasikėlusios, nes yra jų geros draugės arba 

pažįstamos, na, bent jau tinkle. Su sąlyga, kad jos nepasikėlusios dėl to, kad joms geriau nei brangioms 

pašnekovėms sekasi, o geriau sektis gali tik tuo atveju, jei jos įtikina kitas, kad joms geriau nei brangioms 

pašnekovėms sekasi, kas, iš principo, reiškia, kad jos pasikėlusios. Ir panašiai.  

 Išties, smagu būdavo taip pasikalbėti, bet dar smagiau būtų, jei viskas tuo ir pasibaigtų. Dažnokai, 

deja, dar ir pasidulkindavo. Irgi gal visai nieko, nors to pažinties etapo TSS dažnai gerai ir neprisimindavo. Ne 

bėda, kad neprisimindavo – svarbu laiku užsimauti prezervatyvą ir pasižymėti programėlėje apie laisvą 

sutikimą lytiniams santykiams. Jei ir pamirši užsimauti prezervatyvą – irgi ne didžiausia bėda. Didelė bėda gali 

atsitikti, jei partnerė liks nepasižymėjusi programėlėje. Šito TSS niekada nepamiršdavo. Nežinia ar kada buvo 

pamiršusi joje pasižymėti pati, turbūt, kad ne, bet savo partnerių niekada nepamiršdavo. Paprašydavo 

pasižymėti dar klube, bare ar kur jos ten būdavo, žodžiu prieš visą galimą reikalą. Dažnai tas reikalas būdavo 

labiau numanomas nei kad aiškiai galimas. Nesvarbu, niekada negali žinot, ji ne kartą ir partnerei yra 

paaiškinusi, kad negali žinoti, kada tie intymūs santykiai prasideda. 

 Tačiau blogiausiai laukdavo po to. Norėtųsi jau tuos intymius santykius užbaigti, bet... Šalia atsiranda 

svetimas kūnas, svetimas kvapas, svetima tvarka. Ištisa svetima individualybė, štai kas blogiausia. Su savo 

teisėmis ir laisvėmis, vadinasi, su savo rizikomis, o tai jau pirmas galvos skausmas. Maža ką ji prisigalvos 

išsiblaiviusi. Su savo papročiais ir įpročiais. Na, paprastai, retai kuri išsyk juos pademonstruodavo netaktiškai, 

tačiau net ir įvairūs niuansai pro akylus TSS pojūčius nepraslysdavo. Jie nežadėjo nieko gero, tai reiškė, kad 

anksčiau ar vėliau prie jų reikės prisitaikyti arba jiems pasipriešinti. Tiek viena, tiek kita bežadėjo būsimą 

kančią. Ar verta tą kančią patirti, ar tai bus dėl didesnės laisvės? Žinoma, kad ne, nuo kada prisirišimas prie 

kitos gyventojos, kaip kad TSS suvokė tokio pobūdžio prisitaikymą, yra laisvė? Tačiau juk su santykiais su ta 

gyventoja, jai esant šalia, kažką reikėjo daryti. Būdavo kartais, kad kuri nors prie TSS prisiglausdavo ir imdavo 

kažką murkti. O jei TSS tuo metu tai nepatogu? Bet kažkaip nemandagu atstumti. O jeigu ir rasi kaip pasakyti 

ar parodyti, kad atstotų, tai dar pradės kažkaip keistai į tave dilbčioti, kitaip savo elgesiu demonstruoti, kad 

tas jai nepatinka. Norom nenorom tuomet pasijunti kalta. Ir vėl nepatogu, vieni nemalonumai. Arba 

atvirkščiai – panorėsi pati prisiglausti. Iš kur žinoti, ką pagalvos ji, gal lygiai taip pat pasijus nepatogiai? Tuomet 

TSS ir vėl jausis sumautai galvodama, kad galbūt jos partnerė jaučiasi nepatogiai. Bet nieko nedaryti irgi 

negali. Kažkaip kvaila. Ech, koks vargas.  

 Visokiausi nemalonumai ir nepatogumai vien situacijomis po permiegojimo toli gražu nesibaigdavo. 

Tiesą sakant, jie tik prasidėdavo ir iškildavo visuomet, kai tik reikėdavo pereiti prie blaivaus bendravimo gyvai. 

Norint gyvai pratęsti užsimezgusią draugystę. Net nesvarbu ar jau po pasidulkinimo ar dar tik iki. Ypač kvailai 

būdavo po bet kokio didesnio pagėrimo. Tarsi malonu būtų pratęsti paskutinįjį pokalbį, tačiau tuomet TSS su 

siaubu suvokdavo, kad nieko arba beveik nieko iš to, ką pasakojo vakarykštė pašnekovė, ji neprisimena. 

Prisimindavo nebent tik tai, ką pasakojo ji. Pašnekovės – tik aprangą (kai kada), juoką ir įvairias artikuliacijas. 

Tekdavo slidžiai išsisukinėti iš situacijos, bandant pašnekovei delikačiai priminti savąsias paskutinį kartą 

išsakytas mintis, ir slapčia tikėtis, kad palaikydama pokalbį ši išduos savąją jų bendros istorijos dalį, tai yra 
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pasipasakos tai, ką ji tuomet apie save kalbėjo. Laimei, dažniausiai TSS pastebėdavo, kad jos naujoji draugė 

daro tą patį – zonduoja ją savo pasakojimų apie save atkartojimais, mėgindama atgaivinti savo atmintį. Šis 

žaidimas gerokai palengvindavo naujųjų draugių tolimesnio komunikavimo užduotis, nes negi eisi prašyti 

peržiūrėti savo buvusiojo pokalbio vaizdo įrašo iš skaistybės diržo. 

 Išsiaiškinus tai, kas buvo žinotina apie naująją pažintį dar iki einamojo susitikimo, po kvailosios dalies 

sekdavo neįdomioji. Suprasdavai, kad nieko tokio apie tą savo naująją pažintį nesužinojai, ji tokia pat  kaip ir 

visos ankstesnės. Kažką tokio apie save galėjo papasakoti ir TSS. Tas irgi nebuvo įdomu. Ir labai kvaila, tik jau 

kiek kitaip. Reikėjo sekti, ką kalba naujoji - senoji pašnekovė, nepamiršti pritariamai linkčioti ar mestelėti 

reikiamą repliką, į ją žiūrėti, bet ir nuleidinėti akis ir taip toliau ir panašiai – daugybė kvailiausių dalykų, kurie 

buvo nebūtini tinkle. Kartais jos ko nors paklausdavo – reikėdavo išsyk sugalvoti atsakymą, negi sėdėsi 

išsižiojusi. O kartais ir jai derėjo ko nors paklausti, tai dar reikėdavo ir galvą pasukti. Derėjo pajuokauti, pagirti, 

pakoketuoti ar, atvirkščiai, nutaisyti rimtą ar net susirūpinusią veido išraišką, užjausti ar reikšti susirūpinimą. 

Ir jokių failiukų - paruoštukų, pati stenkis. Kad ką? Kad nueitum į kažkokį filmą, koncertą, spektaklį, į kurį TSS 

laisvai ir pati viena nueitų arba peržiūrėtų tinkle, arba, dažnu atveju net neitų ir nežiūrėtų, nes nieko ten gero, 

bet taip reikia, taip ji nebylomis su kažkuo susimokė palaikyti draugystę. O kam? 

 Su mieląja Ketrina buvo daug paprasčiau – bendravo kaip norėjo ir kada norėjo, o ši visada paslaugiai 

išklausydavo, paguosdavo, palinksmindavo, kartu paliūdėdavo, pritardavo ar pasiginčydavo, nelygu kokia 

situacija. Jei Ketrina nusibosdavo, galėjai paprasčiausiai nurodyti jai atstoti ir nesijausti kalta. Su ja niekada 

nesijausdavai kalta, ką nors netinkamai padariusi ar bedaranti. 

 Ne taip jau ir miela, paprasta bei gera kaip su Ketrina būdavo tinkle, bet kartais permainų reikėjo, o 

ir šaukė pareiga būti visuomeniškai. Nuo mažens buvo įpratusi, žaisdavo su kitomis virtualius žaidimus. 

Tuomet bendrauti būna paprasta, jokios individualybės tau nerūpi, svarbu tik ką jos tame žaidime veikia. 

Pažaisdavo dar ir dabar kartais. Socialiniame tinkle hologramas ji dažnai išjungdavo, paprasčiausiai 

susirašinėdavo. Taip visuomet gali ramiai pagalvoti. Parašyti ir pataisyti prieš paskelbdama. Žvilgtelti į 

išganingąjį failiuką. Susikelti ir greitai išanalizuoti pašnekovės individualią informaciją. Turėti visada ją sau 

prieš akis. Jokio galvos skausmo, kad kažką praleisi ar pamirši. Palikti pokalbį ir nueiti išsivirti kavos. Ar 

atsikimšti alaus. Po to vėl sugrįžti. Arba ir nebesugrįžti, o kitą kartą pradėjus pokalbį, pateikti vieną iš kelių 

galimų paprastučių pasiaiškinimų, kodėl ji tą pokalbį palikti privalėjo, tam net pakako savo atminties ir 

nereikėjo jokių failiukų. Nei tau sekti - žiūrėti ką veikia pašnekovė, nei ji gali stebėti tave. Gali jai atrašyti 

jausmingiausią atsakymą, vaizduodama labai nuoširdžią, ir tuo pačiu vaipytis kvailiausiomis veido išraiškomis 

priešais klaviatūrą, jei tau taip smagiau. Ir dar daugybė kitų privalumų yra tinkle – tavęs nekontroliuoja joks 

kvailas žvilgsnis, ištemptos ausys ar dar galai žino kas, ten gali būti laisvesnė. Išties, gyventi tinkle yra daug 

paprasčiau, o kas paprasčiau, tas ir geriau – mažiau kančios. 

 Tinkle TSS leisdavo sau viešai atsiskleisti tik tam tikrose uždarose grupėse. Aišku, iki tam tikros ribos 

ir po priedanga. Kiekvienai tokiai grupei buvo susikūrusi skirtingą profilį su ne visai iki galo realybę 

atitinkančiais savo duomenimis. Žaidė įvaizdžiais. Kažkuris buvo jautrios sielos, na toks gana verksmingas, 

kitas – ciniškas, trečias – perdėm intelektualus. Dar vieną buvo susikūrusi tokį kintamą, niekaip tinkamiausios 

lyties, pažiūrų ir gyvenimo būdo nerandančios individualybės. Tas jai labiausiai patiko – buvo galima 

eksperimentuoti. Kiti buvo reikalingi, kai norėdavosi išsilieti – parašyti, kad dėl kažko liūdna ir skaudu ten, kur 

žinai, kad susirinks daug tau pritariančių, bet nerašyti apie tai ten, kur tokiu atveju susilauks daug 

pašiepiančiųjų, mat ten rašydavo, kai norėdavo iki valiai iš ko nors pasišaipyti. Kartais, kiek daugiau išgėrusi, 

ji šokinėdavo nuo vienos grupės prie kitos. Tarkim, iš pradžių išsiverkdavo, tuomet, jau atlėgusi, iš visų 

šaipydavosi, o galiausiai patenkindavo norą apie ką nors pafilosofuoti. Pasitaikė ir tokių situacijų, kad buvo 

susipainiojusi tarp skirtingų grupių – kurioje grupėje kurioje rolėje būti. Nieko, vėliau pasiaiškino, kad buvo 

per daug išgėrusi, todėl rašė nesąmones, kam nepasitaiko.  
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 Daugumą tokių grupių jai užrodė Kity. Taip pat ją ir pakvietė, rekomendavo. Patekimas į jas buvo labai 

griežtai kontroliuojamas. Administratorės turėjo aukštesnės klasės anti-botines AI, kurios sekdavo ar neįsilauš 

kokia apsimetėlė. Ne juokas, jei tokioje erdvėje įsitaisytų kokia rafinuota botė ir imtų su tikromis gyventojomis 

savo individualiais išgyvenimais dalintis. Taip galima nutekinti daug slėptinos informacijos. Atviruose 

tinkluose jau būta ne vieno liapsuso, kai pakliuvus ant tokios botės kabliuko auka po kurio laiko ją įsimylėdavo. 

Keisčiausias nutikimas buvo, kai dėl registratorių žioplumo viena tokia su savo įsimylėta bote net sugebėjo 

internetu įregistruoti santuoką. 

 

20 

 Su Kity ji irgi susipažino tinklo dėka. Gavo iš jos žinutę su klausimu, kokią standartinę amžinybės 

programą geriau rinktis, kai uždirbamos pajamos mažos, o individualybė – sudėtinga, gyvenimo būdas – 

nenusistovėjęs, galiausiai – nesvarbu, svarbu ji norinti rasti ką nors tinkamo jos individualybei, kurios, anot 

Kity, jokia AI ar duomenų paieškos programa dar neperkando. Paklausė, ar gali atvykti į jos kliniką. Taip sutapo 

(šiuo metu TSS vis kankindavo klausimas ar taip jau ir tikrai atsitiktinai), kad miks8 KTS buvo tame pačiame 

mieste kaip ir TSS, ši ją sutiko priimti. Kalbėjo ne tiek apie amžinybės mediciną, bet labiau apie individualybių, 

kurių, pasirodo, panelė KTS vienu metu turėjo net keturias skirtingas, problemas. Apie tokį dalyką TSS buvo 

kažkur girdėjusi, bet susidūrusi dar nebuvo, tai sudomino. Kaip ir pati interesantė, tenka pripažinti. Mat ji tų 

savo individualybių visai nesureikšmino ir daug labiau domėjosi TSS darbu bei jos individualiais pasiekimais 

šiame darbe. Taip pat ir todėl, kad TSS pirmą kartą pasirodė, jog pas ją atvyko ne standartinė, bet elitinė 

klientė, na, ne dėl savo pajamų, o todėl, kad produkto pritaikymo užduotis jai gavosi kiek komplikuota, 

atitinkamai ganėtinai individualizuota, kaip kad jos brolužės versle. Tai kėlė TSS savimonę ir susidomėjimą, 

tuo labiau, kad miks KTS vis tvirtino tikinti, kad TSS puikiai gebėsianti jai sprendimą surasti ir jokia įmantresnė 

klinika jai nereikalinga. 

 Sutarė susitikti TSS įprastame klube po darbo. Apsauga KTS pretenzijų neturėjo. Išgėrė jos ganėtinai 

nedaug, bent jau TSS. Kaip bebūtų keista, šį kartą daug gerti nereikėjo, bendrauti buvo paprasta ir smagu. 

TSS pasakojo apie savo produktų subtilybes, o KTS klausėsi. Jei ir kalbėjo, tai uždavinėjo klausimus į temą. 

Nieko neklausinėjo apie TSS, tačiau atrodė, kad kažkaip pakankamai gerai apie ją žino, bet jai vis dar įdomu. 

Šį kartą ir TSS jau nemažai žinojo apie pašnekovę. Jautėsi laisvai. Pavyko net keletą juokelių apie konkurentes 

suskelti, o KTS užkrečiamai kvatojosi. Įsijautė į savo pasakojimą tiek, kad visai nuoširdžiai pakvietė KTS  

pasižiūrėti ką gero apie amžinybės sprendimus ji turi savo duomenų bazėje. Jos namuose Kity nusimetė 

dalykinį švarkelį, su kuriuo atrodė kaip savimi pasitikinti aukštesniojo rango dirbančioji – verslininkė ir liko su 

gundančia palaidine. Ištisai kvatojosi, reiškė nuostabą ir susižavėjimą aplinka, įvairiomis TSS namų interjero 

detalėmis, jos prikauptomis žiniomis ir patirtimi. TSS irgi buvo smagu ir linksma, kažkaip lengva buvo visa tai, 

jos dar išgėrė. Galiausiai sėdėjo visai šalia kartu ir komentavo kažką iš tinklo, kažkokius niekniekius, bet KTS 

pasakydavo juokingiausių dalykų ir jai nuoširdžiai buvo linksma, TSS taip pat ką nors lepteldavo visai 

nesukdama galvos ar vykusiai, ar nevykusiai, ir kartu kvatojosi, kvatojosi... Kol galiausiai vienu metu abi kiek 

aprimo, matyt KTS kaip ir TSS pasijuto šiek tiek pavargusi nuo to linksminimosi. Sėdėjo susiglaudusios, taip 

gavosi natūraliai, TSS nei nepastebėjo, kaip tai įvyko. Tiesiog sėdėjo ir buvo kartu, ir nesuprasi kiek laiko taip 

praslinko. Ir tuomet lygiai taip pat natūraliai KTS padarė keisčiausią dalyką – pasisuko į ją ir priartinusi veidą 

tiesiog veriančiu miglotu tarsi pro rūką žvilgsniu (TSS iki šiol keista, kodėl toks žvilgsnis atrodydavo taip giliai 

veriantis – tą gebėjo tiktai Kity) giliu krūtininiu balsu, o tuo pačiu lyg šnabždėdama (tą gebėjo tik Kity) ištarė: 

„Mano vardas – Kity. Koks tavo vardas, TSS?“ 

                                                           
8  Įprastinis kreipinys (Mx.), pagal www.refinery29com/gender-identity-terms (2020.02.08) 

vartojamas vietoj mis, misterio ar misis tai, kuri nesitapatina nei su vyru, nei su moterimi. 

http://www.refinery29com/gender-identity-terms
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 Keisčiausiai, kad skirtingai nei kitais atvejais, šis aistros proveržis TSS įsiminė. Ką ten įsiminė, įstrigo 

atmintyje taip, kad, panašu, neiškrapštysi. Niekas neklausdavo jos vardo, net išgėrus, tai buvo nekorektiška. 

Pasikėsinimas į nuosavybę. Nebent ji pati tuo vardu prisistatydavo tinkle, tuomet į ją taip kreiptis būdavo 

korektiška pagal tinklo taisykles, bet gyvai – vis vien mažų mažiausiai neatsargu. Todėl gal ir nekeista, kad ji 

taip giliai visas jų pirmojo fizinio suartėjimo su Kity detales įsiminė. Keistenybių jame buvo labai daug. Gerai 

prisimena, kad dėl tokio Kity klausimo ji visai nenustebo, jai tai pasirodė visai natūralu ir normalu (nors net 

nebuvo labai daug išgėrusi!) ir ji taip pat sušnabždėjo (gerai prisimena ir savo balsą): „Tedy“. Tuomet 

užsimerkė, galvoje buvo giedra ir gera (keista, paprastai kad ir tiek išgėrus, ganėtinai  nedaug, galva kiek 

svaigdavo), nežymiai pasilenkė ir pasibučiavo. Švelniai, vis aistringiau ir dar labiau aistringai... Toliau pačio 

veiksmo detalių ji gerai neprisimena, tačiau labai gerai prisimena Kity šnabždantį, dūsaujamą, švogždžiantį 

„Tedy, Tedy, Tedy, ach Tedy, Tedy...“ ir taip, rodos, amžinybę, o gal ir labai trumpai, kiek prabėgo laiko ji 

nepastebėjo, galiausiai gulėjo prie jos prisiglaudusi kol užmigo. Vis dar prisimena savo vardą, tariamą Kity 

lūpomis, gerkle, visais plaučiais (gal net viduriais?), tiek daug kartotą vėliau Kity jų aistros akimirkomis, rodosi 

visiškai taip pat, kone identiškai kiekvieną kartą, tačiau ji buvo tikra, įsitikinusi (nors ir negalėtų paaiškinti 

kodėl), kad tąsyk jis nuskambėjo išskirtinai, unikaliai ir taip tik tą vieną vienintelį kartą. 

 Kitą dieną jos dar ilgai vartaliojosi lovoje, sėdinėjo kur nors vis susiglausdamos ir retsykiais 

pasibučiuodamos. Kity nei kiek TSS neerzino, ji buvo kaip sykis čia ir vietoje, visiškai TSS aplinkoje ir gyvenime 

tiko, tarsi specialiai tam programuota ir pritaikyta. TSS nereikėjo galvoti kaip prie jos prisitaikyti, su ja buvo 

taip paprasta ir gera kaip ir su Ketrina, ne - dar geriau.  

 Štai taip ir prasidėjo... Viskas per tą prakeiktą tinklą, viskas per neatsargias pažintis, ir nors buvo taip 

gera, dabar jau nebeaišku ar taip kada nors dar bus, ji net negali pabaigti to savo prakeikto išradimo, viskas 

supistai nesiseka iki šiol!... O kaipgi sekasi tai sušiktai Kity? Kiek matė tinkle, o tenka pripažinti, kad pastaruoju 

metu ji ištisai jame stebėdavo Kity, atrodo, kad jai sekasi puikiai. Nors tam durnam tinkle atrodytų, kad ir TSS 

sekasi puikiai, ten visoms sekasi puikiai... 

 Štai todėl jai tinklas buvo nemielas. Bet visiškai aišku, kad reikalingas. Ji korektiška, ji tolerantiška, štai 

todėl ir turi tiek daug pranešimų savo profiliams. Vadinasi,  ji populiari, o tas gerai. Dar pravers. Bėda tik ta, 

kad savo draugės pranešimo per jų gausą ir savo darbus ji jau keturis mėnesius nepastebėjo, o tokių 

pranešimų nuo tikrų draugių ateidavo retai. Gaila, ji kaip tik užsimanė su ja išgerti, nes jau seniai nusibodo 

guostis barų robotėms, be to ir iš namų bei ofiso senokai nebuvo išėjusi, tai ir tas robotes bematė seniai. Tikra 

draugė, tik ji galėjo į ją kreiptis „sveika, albinose“. Albinose... 
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 Albinose... Taip kreiptis buvo korektiška, bet... Nemandagu ar kaip. Galima palaikyti patyčiomis – tai 

tas pats, jei kas nors išvadintų tave stora, kerėpla ar panašiai. Bet gi tos patyčios – ne diskriminacija ir ne 

pasikėsinimas į induividualią nuosavybę, kaip kad būtų, jei pavadintum ne ta lytimi ar ne tuo vardu. Jos tarsi  

pažeidžia gyventojos laisvę ir orumą, nes įžeidžia individės jausmus, bet tuo pačiu tarsi ne – nes būtina žodžio 

laisvė kaip galimybė pasisakyti ką galvoji apie kitą. Tokių epitetų buvo pilnas visas tinklas – daugybė gyventojų 

jais reiškė savo mintis ir jausmus apie visokiausias žvaigždutes, inflūenceres, politikes ir taip toliau, kartais, 

susiginčiję tarpusavyje – ir apie viena kitą. Kartais jos nepabūgdavo ir tiesiai toms visoms įžymybėms savo 

nuomonių su visais epitetais pareikšti. Įžymybės, paprastai, tokiais epitetais taškėsi į visas puses – negerbėjų, 

nesekėjų ir kitų įžymybių. Kartais ir tarpusavyje ne juokais susikivirčydavo.  

 TSS atrodė, kad taip yra gerai. Taip apie įžymybes buvo galima daug daugiau paskelbti, o tai juk labai 

padeda tam darbui, kurį jos dirba. Taip ir ji darydavo. Papildavo šiek tiek tauškalų ant savųjų konkurenčių 

kartais, pavyzdžiui. Aišku, yra už ką – jos visos buvo pasikėlusios, nes keldavo savo pasiekimus kaip kažką  
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nepaprasto, tuo tarpu TSS puikiai žinojo, kad taip nėra – nebuvo nieko tokio iš jų pasiekimų, ko ji jau nebūtų 

pasiekusi, o jei ir buvo – tai tiesiog dėl to, kad ji tokiais niekais neužsiiminėjo, būtų užsiėmusi – būtų padariusi 

daug geriau. Deja, daugybę netiesos, visokio ant savęs išpilto purvo jai pačiai yra tekę patirti. Apmaudu, nes 

neteisinga. Bet nieko nepadarysi. Konkurencija. Žodžio laisvė.  

 Kartais nesuprasi. Gyventojos daugybę tokių niekų ir tiesiog ne ant savo gyvenimo būdo atstovių 

išpildavo. Neretai – ir ant to paties, tačiau aiškindamos, kad tos ar kitos kažką neteisingai supranta ir tą 

gyvenimo būdą irgi gyvena neteisingai. Tas tai tiek to, jos nėra įžymybės, bet, matyt, parodžiusios, kad kiek 

daugiau nei kitos išmano, tokiomis tikisi būti. Suprasti galima. Bet ne visas taip galima pulti. Nes dar yra 

neapykantos kalba. Kur neapykantos kalba, o kur žodžio laisvė yra sunku suprasti. Visa laimė, kad mąstyti 

apie tai nereikėjo, būtų suvis nepakenčiama. Tereikėjo orientuotis, nujausti. Jei jau kažkokia grupė iškelta 

kaip diskriminuojama, tai apžodžiuoti tos grupės atstovų nederėjo, nes būtų galima sulaukti pagrįstų įtarimų 

dėl neapykantos kurstymo. Kaip žinoti? Nesunku, apie tai praneša žiniasklaida. Jei tik kas dėl savo teisių 

kovoja – žiūrėk į tai atsargiai. Jei tik sužinai, kad kažkurios siekia suvaržyti kitų laisves, ar, neduokdie, pasisako 

už diskriminaciją arba demonstruoja netoleranciją – irgi viskas aišku. Kad būtų dar aiškiau, paprastai tokios, 

netolerantiškosios, įvardijamos fašistėmis ar homofobėmis, o tai labai prasti epitetai. Ką jie reiškia, TSS 

nežinojo, bet kam gilintis, jei ir taip viskas aišku.  

 Kaip TSS neseniai prisiminė, ją irgi buvo pavadinę fašiste. Skaudu ir neteisinga, nes ji buvo tikrai 

tolerantiška ir prieš diskriminaciją (kad ir ką tai bereikštų), bet ką darysi. Tokia ta laisvė. Belieka patylėti arba 

atgal tokiais pačiais žodžiais niekdares išvadinti. Tuokart TSS pasirinko į tokius klubus, kur ją taip nepelnytai 

įžeidinėja, daugiau neiti. Galėjo gal visaip dėl savo įžeistų jausmų skųstis klubui, dar nežinia kokiai instancijai 

ar tiesiog visam tinklui, bet pratylėjo. Gal ir gerai. Mažiau nervų.  

 Būti pavadintai albinose – visai kas kita. Nes tai tiesa. Ji žinojo, ką tas žodis reiškia. Ji buvo baltoji, 

visiškai baltos odos, kuri net ir saulėje iš pradžių degdavo raudonai, o ne ruduodavo, kaip įprasta. Kaip ir jos 

gimdytojos, sesuo bei brolužė. Pažinojo ir daugiau tokių tarp dirbančiųjų. Tačiau jų buvo nedaug, ji visuomet 

išsiskirdavo bet kokiame didesniame gyventojų susibūrime, jei jau į tokį papuldavo (tai būdavo nedažnai). 

Išsiskirdavo ji ir tinkle, gal todėl ji nemėgdavo įjungti savo hologramos. Tiesa, buvo programų, kaip tą 

hologramą pakeisti, bet nenorėjo terliotis. Geriau jau diktuoti į tinklą žodžius neteikiant savo atvaizdo ir 

nesukti sau galvos. Ji net nežinojo koks kūnas jai labiausiai patinka, kad galėtų tokį pateikti hologramoje, nes 

galvojo vien apie kitų kūnus – kokius kokioms parduoti ir nelabai turėjo laiko (o gal ir noro) pagalvoti apie 

save. Tinkle, aišku, prisistatydavo kaip gana tobulo kūno savininkė, bet vis apmąstanti, kaip ir ką galima dar 

pasitobulinti. Nes kaip gi kitaip, batsiuvė be batų, lai būsimosios klientės supranta, kad turi reikalų su ta, kuri 

tai jau tikrai žino kaip kūną įvaldyti, bet, kas svarbu, nėra pasikėlusi, gyventojiškosios silpnybės jai irgi 

būdingos, o klientės neturėtų prieš ją jaustis susigėdę. To savo kūno nedemonstravimas, kaip kad manė TSS, 

kūrė papildomą efektą apie tai, kad kūnų specialistė – mįslinga ir paslaptinga, turi kažką tokio, ko nenori 

demonstruoti vien tam, kad jos klientės jaustųsi kiek galima patogiau ir individualiai kreiptųsi į ją dėl jos 

paslapties, kuria ji mielu noru pasidalinsianti. 

 Tačiau būti albinose – visai ne kūno problema. Toks apibūdinimas turėjo ir bjaurią socialinę reikšmę 

– tai reiškė, kad ji yra baltųjų rasės heteroseksualių vyrų palikuonė. Išnaudotojų klasės palikuonė. Vis dar 

netoli akmens amžiaus su savo slogiu patriarchalizmu, smurtu ir visokia kita priespauda, prievarta ir 

išnaudojimu. Visokiomis kitomis tamsiųjų amžių baisybėmis. Be laisvės ir progreso. Pasmerkto amžiaus.  

 Nei vyrų, nei heteroseksualių seniai neliko. Tiesa, kalbama, kad tokios vis dar reiškiasi ouldskūlerių 

tarpe, yra ten tokių, kurios save taip vadina. TSS prisiminė kažką tokio mačiusi ar girdėjusi tame keistame 

bare buvusioje Liepų gatvėje. Neįtikėtina. O gal ji buvusi girta ir todėl nieko neprisimena, tai yra kažkaip 

iškreiptai prisimena? Ji šiek tiek pyktelėjo, bet dar labiau suirzo prisiminusi Liepų gatvės pavadinimo 

pakeitimą. Tos astmatikės, ar kaip ten jos, akivaizdžiai buvo dar viena grupė, prieš kurią savo pyktį išlieti 
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tikriausiai būtų neapykantos pasireiškimas. Ir kodėl būtent su jomis taip? Nes kažkaip prisibrovė prie valdžios, 

miesto tarybai vadovaujančių politikių? Ai, nesvarbu. 

 Nei vyriškumas, nei heteroseksualumas išsamiai neapibrėžia lyties. Kažkokie socialiniai konstruktai, 

iš kurių seniai išsivaduota, kaip ir išsivaduota iš daugybės kitų, atsiradusių vietoj jų. Tos vargšės tamsiųjų 

amžių urvinės tesugebėdavo save socialiai apibrėžti besivadovaudamos kažkokia prigimtine biologija. 

Apgailėtina! Nors, galima kažkiek užjausti ir suprasti – mokslas menkai tebuvo išsivystęs. Mokslas daug ką 

padaro. Ne vien informacinės ir biologinės technologijos, svarbu ir socialinės, humanitarinės, viskas svarbu. 

Seniau, kai viskas buvo pajungta patinų šovinizmui, tai ir mokslo vystymųsi niekas pernelyg nesirūpino – tiek, 

kiek reikalinga savo alfa patinų galiai išlaikyti ir tiek. Kol laisvės kovotojos viską pakeitė ir atėjo naujos 

gyventojos. Nė nereikėjo vyrų išnaikinti, jos pačios suprato savo socialinį - biologinį toksiškumą ir kad jų laikai 

praėjo. Išaušo nauja, geresnė, jausmingojo proto moteriškoji era. Šiais laikais jau niekas nei vyrais, nei 

moterimis nebesivadino, suprato, kad tai buvo pernelyg gyvuliška. Feminizmas – taip, maskulinizmas – kaip 

šiek tiek vyriško atspalvio prisitaikymas prie feminizmo – irgi gerai. Taip tu pati kuri savo sociumą ir susikuri 

save, o ne pasiduodi gamtos nelaisvei. Gyventojos nuėjo naujų lyčių link. Nesvarbu, kad kai kurios, kaip kad 

ir TSS, su banaliais tais pačiais kaip gimė peniu ir kiaušais paliko, kas, berods ir būdavo pagrindinis biologinis 

skirtumas, gyventoja suprato, kad ji visų pirma yra visuomenės kūrinys, o tik kažkelintoje vietoje – biologinis, 

o tai galima pakeisti. Laisvoje visuomenėje ji pati ir atsakinga, kokią save susikurs, jokia gamta ar kažkokios 

pamokslininkės bei politikės nurodyti negali. Tai ir TSS sau šiokią tokią lytį susikūrė – 40 proc. feminizmo, 40 

proc. maskulinizmo ir 20 proc. pilka zona per vidurį. Nes gal tam tikrais atvejais ji myli ne feministes ar 

maskulinistes, o kokį nors aukštesnįjį protą ar ką nors tokio? Ai, koks skirtumas. Visada gali pasikeisti. Svarbu, 

kad į apibrėžimą įėjo tai, kad fiziniam suartėjimui ji naudojasi natūraliu peniu, nes taip ji ir darė, kam jis 

daugiau bereikalingas. Ir kad ieško moteriškų vaginų, senamadiška, bet vis dar populiaru. Pakankamai visoms 

viskas aišku. Išspręsti reikalai su vyriškumu, moteriškumu ir heteroseksualumu. Ar net su homoseksualumu, 

kažkada ir toks buvo, nesuprasi ką tai reiškia, bet, sakoma, tai buvo tuomet pažangesnė seksualumo forma, 

pamažu išlaisvinusi ir visas kitas, dar pažangesnes. 

 O balta oda išliko – kaip koks priekaištas. Keista, kad jos gimdytojos jokių genetinių pakitimų prieš jai 

gimstant neatliko, kad tai pakeistų. Dabar jau brangiai kainuotų, užimtų daug laiko. TSS apie tai ne kartą 

galvojo, bet nesiryžo. Jai atrodė, kad jos gimdytojos tuo net didžiuojasi. Aišku, tokią odą tik tarp dirbančiųjų 

pamatysi. Kažkokios genetinės atgyvenos. Na, bet ji taip labiau jautėsi susisiejusi su šeima, nors tai labai ir 

kvaila, netgi nepageidautina – sietis su šeima. Bet jautė šeimai kažkokį keistą prisirišimą, gal tai buvo net tam 

tikra nelaisvė, bet, kaip bebūtų keista, ši nelaisvė jos nė kiek nekankino. Priešingai. Tai ir tiek to. Turėjo juk tai 

ir savo teigiamų pusių – egzotika. Kartkartėmis rodėsi, kad kai kurios jos pažįstamos jai netgi jaučia pavydą 

dėl jos odos. Net ir Kity. Sušikta Kity! 

 Pagalvojus, tokių baltaodžių seniau buvo labai daug. Ji prisiminė istoriją nuo ko tai prasidėjo. Seniai 

seniai Švedijoje, yra toks kraštas, tuomet dar atskira šalis. Ji buvo viena pirmųjų šalių, kur feminizmas, 

pagaliau, nugalėjo. Aišku, ne iš karto nugalėjo, buvo nelengva kova. Geriau jau sakyti, kad tuomet dar tik 

pradėjo imti viršų. Visuomenė vis dar buvo pasidalijusi į vyrus ir moteris. Pastarosioms vis labiau tampant 

feministėms, vyrai keistis, deja, neskubėjo. Sakoma, kad į naująjį supratimą apie tai, kad moterys yra ne tik 

lygios vyrams, bet ir niekuo nesiskiria, vyrai atsakė padidėjusiu toksišku agresyvumu. Taip, matyt, jos tikėjosi 

toliau žaisti savo seną žaidimą visuomenėje be lyčių skirtumų. Smurtas prieš moteris padidėjo, tai 

parodančios kreivės tiesiog šovė aukštyn. Moterys tuomet buvo vieningos, jos daug tarėsi įvairiais lygiais, 

savo išlaisvinamosiose organizacijose ir panašiai, kol kažkuri pasiūlė tokią akciją – iniciatyvą. Prisiminė 

kažkokią visiškų amžių glūdumų, berods antikos, heroję, kuri jau tuomet herojė buvo – visuomet buvo moterų 

herojų, kovojusių už išlaisvinimą. Ši moteris, berods graikė, kaip vaistą nuo vyrų beribio agresyvumo, nuo jų 

karų ir panašiai, pasiūlė visoms moterims bendru frontu atsisakyti fiziškai suartėti su vyrais. Ir tai kažkaip 

suveikė, na, bent taip jau sako legenda, bent jau kažkokioje jų nedidelėje saloje. Protingos yra moterys, jos 
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seniai suprato kaip svarbu yra seksas, net kai jokios religijos, per kurias jas tuo metu valdė vyrai, apie tai dar 

nieko nežinojo.  

 Taigi, Švedijos moterys kaip tarė, taip ir padarė. Iš pradžių galima buvo pagalvoti, kad tai suveikė – 

smurtą artimoje aplinkoje fiksuojančios socialinių tyrimų kreivės smuktelėjo, tačiau ne viskas buvo gerai. Toje 

artimoje aplinkoje sumažėjo ne tik smurto, bet sumažėjo ir pačių vyrų. O kur jos dingo? Greit paaiškėjo iš kitų 

kreivių. Prostitucija. Jos nuėjo moterų žeminti pas prostitutes (sakoma, kad tuomet jos žemino moterų vardą, 

tenkindamos vyrų geidulius). Sakoma, tai galima buvo suprasti ne tik pasidomėjus sociologinių tyrimų 

kreivėmis, bet ir išėjus pasižvalgyti į bet kurį kvartalą, kur tos prostitutės rinkdavosi. Ir tai dar ne viskas. 

Švedijos vyrai susirasdavo sau partneres iš kitų šalių, iš tokių, kur moterų priespauda buvo įprasta, o 

feminizmas – nepaplitęs. Kai kurios net į tas kitas šalis ir išvykdavo. Sakoma, kad šios vyrai buvo baltosios, tai 

yra baltos odos, o jų partnerės – daug tamsesnės odos. Švedų moterys tuomet daugiausiai irgi buvo baltos 

odos. Joms teko suprasti, kad vyrų toksiškumas – evoliucionuojantis dalykas ir siaubingai vyrus užvaldęs per 

tuos ilgus tamsius patriarchato tūkstantmečius. Jei kam dar reikėdavo seksualinio pasitenkinimo iš vyrų, 

partnerių dažniausiai tam susirasdavo tarp į tą kraštą neseniai atvykusių vyrų imigrančių, kurios, paprastai, 

būdavo ne baltaodės. Nebe baltaodėmis dažniausiai gimdavo ir palikuonės. Net iš spermos bankų sėklą 

palikuonėms tuomet korektiška buvo pasirinkti ne baltaodžių – kaip solidarumo ženklą su kultūromis, kurios 

nebuvo taip supuvusios kaip išnaudotojiškos baltaodžių. Ir taip toliau. Procesas pamažu išplito po visą 

pažangųjį pasaulį. Palikuonės gi jau vis dažniau visuomeninių institucijų būdavo auginamos, kas daug geriau 

jų vystymuisi, taip pat ir tų vyrų baltaodžių. Šios jau irgi savo palikuones pradėdavo su ne tokios toksiškos 

kultūros atstovėmis. Naujoji visuomenė vis labiau nusidažė šviesesniais ir tamsesniais rusvais - juosvais 

atspalviais, o baltaodės beveik išnyko. Kaip ir vyrai. Moterims tereikėjo persikvalifikuoti į pažangesnes, tame 

tarpe nustoti vartoti senąjį, jas žeminusį įvardį - moteris, išdildyti tarsi kokį vergovės įspaudą. Su seksualumu 

viskas vyko savaime – jis buvo išlaisvintas.  

 Tik ji liko baltoji. Jei užsimanytų palikuonių, tarkim, nors tai ir yra nesąmonė, šios jau būtų kitokios – 

baltųjų pasirinkimas nedidelis. Nebeliko ir imigrančių. Uždrausta. Savų bazininkių per akis. Per tai vos nekilo 

keli karai. Kad ir su ta nevykėlė Afrika – tai nori mums įkišti savųjų bazininkių, tai prekių, tai gauti iš mūsų savo 

nuosavybėn technologijų. Išgriaužkit. Turim ir savo problemų. Baisu tos nevykėlės – talibanės. Akmens 

amžius. Bet gal ir gerai, kad taip. Dar viena svarbi ekonomikos sritis – gynybinė pramonė. 

 TSS mintyse vėl iškilo Švedija. Ji mėgdavo prisiminti visokius tokius istorinius dalykėlius, domino 

senovinės paslaptys. Pavyzdžiui, kalbos. Sako, švedės turėjo savo atskirą, labai įdomią kalbą, ji norėtų kada 

ten nukeliauti ir ją išgirsti. Deja, gaila, bet jos nebeliko. Kaip ir pačių švedžių. 
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 Prisiminusi visokias įdomias istorijas, na apie tą graikę, švedes ir Švediją, TSS atgijo. Ji vėl ėmė domėtis 

gyvenimu ir savo pačios reikalais. Ach, tos istorijos, istorijos... Kada nors ir jos atradimo istorija dalinsis 

gyventojos, visaip aptarinės. Tai gal ir gerai, kad jos atradimas dar neišrastas? Kuo daugiau reikalų su juo, tuo 

daugiau istorijos. Taip gyventojoms bus įdomiau, pasauliui bus įdomiau. Ji pati bus daug įdomesnė visoms 

nebūdama kažkokia sausa išradėja, moksliuke ar panašiai. Tokia ji pati sau daug labiau patinka. Taigi, 

nuotykiai tęsiasi! Pakeliui į atradimą! Jos laukia pavojai, bet ji nugalės! Sekite mane per patį populiariausią 

kanalą! Nors ne, nesekite. Kol kas ji negali išsiduoti, niekas negali žinoti ką ji daro, nes dar pavogs, bjaurybės, 

jos idėją ir tuomet populiariausiame kanale puikuosis tos bjaurybės, o ji liks žiauriai apgauta ir it musę kandus. 

Na jau ne. Pasimokė iš miks Kity. Taip, slėpti savo tikrąją gyvenimo didybę nuo kitų yra pati žiauriausia kančia, 

bet ji iškęs, nes tai kilnu, tai veda didingo tikslo link. Ir tikslas bus pasiektas, tuo ji nė kiek neabejojo.  
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 Ją visada mokė mąstyti pozityviai. Tai išties paveiku, tai gali išgelbėti. Štai, į galvą jau šovė puiki idėja. 

Istorijos! Jos praturtina. Jos priverčia susimąstyti. Jos juk turėtų padėti priimti sprendimus, ar ne? Na, juk taip 

veikė istorijų sklaida. Išklausę daugybę jų per įvairiausius kanalus gyventojos ką nors pakeisdavo, ką nors 

nusipirkdavo. Tai ko gi saviesiems gemalams nepateikus daugiau istorijų. Iki šiol pateiktosios – kažkokios 

negyvos, vien pliki faktai. Emocinis dėmuo! Kaip gi ji šitai galėjo pamiršti?! Gyventojos perka emocijomis. Tą 

ji gerai žinojo. O be emocijų jos žiūri į dalykus kaip ožka į senus vartus. Nelabai supranta. Tai ir tie jos gemalai, 

jie net visai ne gyventojos, tai kaip jie gali suprasti taip, kaip nei gyventojos nesupranta? Tai ir mykia kaip 

kvailų avių banda: „taip, taip, noriu, noriu...“ Išties, kaip banda... 

 Geriau pagalvojus, negali ir savęs kaltinti, kad apie tai nepagalvojai. Kaip DNR susijus su emocijomis 

vis dar nebuvo ištirta. Tvarkoj, emocijos – minčių atspindžiai kūne, bet kaip jas tiksliai nustatyti? Kartais tos 

pačios mintys skirtingoms gyventojoms sukelia nevienodas emocijas. Mokslas seniau labiau domėjosi 

atvirkštine reakcija – kaip kokia nors emocija sukelia mintis, o dar labiau – kaip tas mintis paverčia veiksmais. 

Tai buvo reklamos laikais. Dabar gal labiau svarbu buvo įteigti mintis, o jau po to paskatinti veikti emocijomis. 

To TSS mokėsi, bet daug ką pamiršo. Ir be jos buvo atidirbtos technologijos, kaip ką šiais klausimais daryti. 

Daugiausia tai darė AI – jos juk stebėdavo ir analizuodavo ir mintis, ir emocijas. Jos kurdavo ir strategijas kaip 

ir kur jas nukreipti. TSS ne AI – ji tiek daug operacijų vienu metu aprėpti negali. Todėl ir pradėjo nuo vienos – 

loginių sekų. Ką gi, aišku. Logika čia nepadės. Pasitelkime šiek tiek fantazijos. 

 Tai neturėjo būti pernelyg sunki užduotis. Daug paprastesnė nei įgyvendinta prieš tai. Nieko nereikia 

programuoti ar perprogramuoti. Jos darbinė AI ir taip vykdė tokio tipo užduotis – naršyti ir pateikinėti visokias 

žinias ir istorijas. Tereikėjo performuluoti užduotį. Iki šiol ji tirdavo įvairius rinkos segmentus, rasdavo 

potencialius ir formuluodavo strategijas, kaip ir kokias istorijas pateikti, kad reikalingi segmentai patikėtų tuo, 

kuo jiems reikia patikėti. Dabar nebereikia jokių segmentų. Arba, kitaip tariant, reikia visų. Tiesiog surinkti ir 

perleisti tipines jų istorijas per gemalų tinklą. Prognozuojama gemalo istorija pagal jo aplinką ir DNR išlieka. 

Basta. Taškas. Padaryta. Pažiūrėsim, ką tie gemalai tuomet čiulbės. 

 Tiesiog jau galima ir atsipalaiduoti, kiek pailsėti. Gal reiktų brūkštelėti tai draugei, kuri ją albinose 

vadina? Albinose... Keistas pavyzdys, kai tas pats žodis sukelia visai skirtingas emocijas. Kartais jis būna 

įžeidus, o iš draugės lūpų, tai yra iš jos žinutės, skamba kažkaip šiltai, viliojančiai. Patvirtina, kad josios 

istorijoje esama kažkokios egzotikos ir paslapties... Ji pajuto keistą ryšį tarp jos ir BJK. Tai gal tai derėtų vadinti 

intymumu? Jos niekada nebuvo tokios artimos, kaip ji su Kity. Ir negalėjo. Juk fizinio artumo nebuvo, 

praktiškai ir negalėjo būti, kol jos propagavo kone tą pačią lytį. Ar panašią. Ar tiesiog buvo linkę žaisti savo 

pimpaliukais su kitomis putytėmis, o ne su kitais pimpaliukais. Jos buvo kitokios draugės. Bet tikriausiai 

artimos, jei jau BJK nebijojo jos pavadinti albinose. Gerai pagalvojus, draugystei tai dar pavojingiau nei vadinti 

ją Tedy. Aišku, teisme nuo pagrįstų kaltinimų dėl pavadinimo albinose BJK greičiausiai išsisuktų. Tačiau vis 

vien gali supykdyti TSS taip, kad ji užblokuotų ją tinkle ir daugiau nebendrautų. Tačiau ji nebijo. Bet ir viešai 

jos taip nevadina, šaunuolė. Jos gerbia viena kitą ir saugo jausmus. Daug apie viena kitos jausmus supranta. 

Tai reta. Bet kartais taip atsitinka. 

 BJK jai kaip tik ir rašė apie tikrą draugystę. Tokią, kokią ji jautė kosminiame laive ir ekspedicijose. 

Įdomu. Netikėta. Ji rašė supratusi, kad draugystė būna daug tikresnė, kai bendrauji su gyventojomis gyvai, na 

gyvai - gyvai, ne tinkle online9 - gyvai. Kaip ją sustiprina bendri gyventojų išgyvenimai ir visokiausios bendros 

užduotys, kurias reikia atlikti, bendradarbiavimas gyvai. Skambėjo kaip kosmosas. TSS net vienu metu, 

užsisvajojo ir pati (galbūt kartu su BJK) į tą kosmosą nuskristi, kai ten draugystė ir visa kita... Na, bet ji negali, 

šiuo metu Žemėje jos svarbūs darbai laukia. O vėliau vargu ar galės taip paprastai kur nors išskristi, jei jau 

taps Nobelio premijos laureate.  

                                                           
9 Online – neautonomiškai, tiesiogiai (anglų k.) – apie darbo su kompiuteriu režimą. 
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 Nieko. Galima su BJK padraugauti ir Žemėje, gal ji ir čia sugebės parodyti kaip turi veikti draugystė, 

perduoti savo patirtį, taip sakant. Tuo geriau, kad BJK kaip tik buvo nuliūdusi dėl tų draugysčių. Rašė, kad 

grįžus į Žemę, visos įgulos narės išsivaikščiojo kas sau ir buvusių draugysčių nebeliko. Na, jos dar pabendrauja 

per atstumą, bet tai ne tas pats. Jai kažkodėl čia viskas pradeda rodytis gana keista ir, tiesą pasakius, jaučiasi 

nykokai. Užuojauta jai, aišku, bet gal ir gerai. Turės daugiau laiko ir noro draugystei su TSS. O juk TSS jai 

parodys, kas yra ta tikroji draugystė. Belieka sėsti ir atsakyti į BJK laišką. 
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 Šį kartą TSS buvo sutrikusi. Ne juokais sutrikusi. Ne, ji buvo palūžusi. Kažkuriuo momentu net visiškai. 

Ne nuo alkoholio lūžusi. Šis atvejis buvo blogasis. Palaužė naujienos. 

 Ir viskas labai nepalankiomis aplinkybėmis. Jos eksperimentas nesisekė. Taip pat, kaip visada. AI 

bombardavo gemalus naujienomis, istorijomis, žiniomis ir žinutėmis, o jos ir toliau kaip ožkos mykė tą patį: 

„taip, norėtume, taip, mes gimsime, tokie, kokie esame ir gimsime“. TSS buvo linkusi susitaikyti. Laiko praėjo 

dar nedaug, tegu AI toliau dirba, tyrinėja ir analizuoja, gal kažką atras. Ji juk nusiteikė pozityviai. Laukia 

iššūkiai, laukia sunkumai, tai ir nesėkmių taip galima sulaukti, nes kokie dar būna sunkumai, jei ne nesėkmės? 

Reikia ramiai priimti, tada įveikti ir taip toliau. Tai ji tuo ir užsiėmė – ramiai priiminėjo. Kol kas. Reikia įveikti, 

tai reikia. Dar pažiūrėsim. 

 Tačiau tai, kas įvyko, sukrėtė TSS taip, kad ji jautėsi paradoksaliai. Ar koks ten yra tas kvailas žodis? 

Apie visokius prieštaravimus. Vidinius prieštaravimus. Ar kaip tai vadinama? Nes ji negalėjo suvokti dviejų 

dalykų, ir negalėjo suvokti skirtingai. Kas vyko su jos išradimu? Juk jau seniai turėjo suveikti, bet vis dar 

nesuveikė. Nesuprantama, bet su tuo susitaikyta. Dar išsiaiškins. Kas atsitiko su jos drauge BJK? Šiuo metu tai 

buvo daug sunkesnis atvejis, to, atrodė, paaiškinti nepavyks niekada. 

 Ta baisi baisi, kvaila kvaila istorija buvo tokia. Ji parašė laišką BJK ir pakvietė susitikti. Netgi atsiprašė, 

kad neatsakė jai anksčiau ir pasiaiškino, kad buvo labai užimta. Pakvietė susitikti. Kada tik galės. Netgi parašė, 

kad ir pati, kai tik kiek atsilaisvins, galės atvykti. Nusiuntė geriausių linkėjimų, parašė mielų žodžių. Tikėjosi, 

kad ši greitai atsakys. Nesulaukė jos atsakymo nei tą, nei kitą dieną. Ką gi, gal BJK buvo kuo nors labai užimta 

tuo metu, kaip kad ir ji. Nusiuntė trumpą žinutę – mandagiai paklausė, ar BJK neužimta ir paprašė parašyti 

kuriuo metu ji atsilaisvinsianti. Vėl nieko. Na, kurį laiką pati TSS buvo gana užimta, turėjo reikalų savo 

tiesioginiame darbe, o dar reikėjo paleisti naująjį eksperimentą. Buvo dienų, kai net savo pašto netikrindavo. 

Todėl nelabai kreipė dėmesio į tai, kad BJK taip ir neatsakė. Taip praėjo kokia gera savaitė, gal kiek daugiau. 

Susitvarkiusi savo reikalus, ji ir vėl labai panūdo su BJK susitikti. Bent jau tinkle pasikalbėti. Ar bent jau gauti 

kokią nors prakeiktą žinutę, kad ir pačią trumpiausią. Bet ne, to nebuvo. O ji ir vėl užsisvajojo apie draugystę. 

Ši jai atrodė kaip gera neišvengiamos kančios, kurią reikia iškęsti dėl būsimosios išradimo šlovės, atsvara. Dėl 

visų tų slapukavimų ir visa kita. Dėl to, kad jos niekas nepažįsta, na, nepažįsta taip gerai, kaip derėtų. Gal net 

nemyli? Kaip ta varna Kity. Nesulaukus žinių iš BJK neišvengiamai į galvą vis ateidavo mintys apie Kity, o tai 

erzino. BJK galėtų padėti. Jos viena kitai galėtų padėti, jos juk draugės. Ji net slapta pagalvojo, taip nedrąsiai, 

kad gal BJK, tik jai vienintelei, ji galėtų atskleisti ir savo didžiąją paslaptį – kuo ji dabar užsiima ir kas jos laukia. 

Gal net BJK apsidžiaugtų ir jos pasidžiaugtų kartu? Aišku, rizikinga... 

 O BJK kaip dingo, taip dingo. Na kaip ji galėjo jos laiškų nepamatyti? Jau nebejuokinga. O TSS vienu 

metu net pasidarė taip graudu, kad ji ir labai apmaudžią tokio dingimo priežastį susigalvojo. BJK įsižeidė! Taip, 

kai ji parašė TSS, tai TSS jai ištisus keturis mėnesius neatrašė. Tikriausiai BJK ne juokais supyko ir nusprendė 

neatsakyti TSS. Gal kurį laiką, pavyzdžiui, irgi keturis mėnesius. O jei aštuonis?! Taip neteisinga! TSS juk kitaip 

negalėjo! Ji juk parašė, paaiškino, kodėl negalėjo atsakyti. Nepakankamai paaiškino? Net atsiprašė! Ech, nieko 

nepadarysi, matyt, teks dar vieną laišką rašyti, pabrėžtinai atsiprašyti ir dar kartą viską paaiškinti, pasiūlyti ką 
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nors gero. Dievaži, kvaila. Ta BJK, pasirodo, kartais tokia pati kaprizinga kvaiša kaip Kity. Taip nesuprasti... Bet 

juk jos draugės... Nieko nepadarysi. Teks parašyti vėl. 

 Nepadėjo. Šįkart TSS laukė greito atsakymo. Nebuvo. Na gerai, įvertinus nenumatytas aplinkybes, 

galbūt kaip tik ir vėl pataikė, kai BJK labai labai užimta, gal net taip labai, kaip kad buvo TSS, tai dabar ji gal  

net į savo pašto dėžutę nežiūri. Palauks dar savaitę. 

 Tas savaitės laukimas buvo didelė kančia. Sutapo su teigiamų eksperimento rezultatų laukimu, kurių 

irgi nebuvo. Tam supistam jos gyvenime jau kurį laiką nieko gero nevyko! O ji taip aukojasi... Teko susimąstyti 

apie didžiąją gyvenimo neteisybę. Nepaisant visko... 

 Štai kame galėjo būti ta gyvenimo neteisybė! Jai į galvą atėjo paprastutė mintis. BJK per tuos keturis 

mėnesius, kol jos nesusirašinėjo, galėjo tiesiog paimti ir išskristi atgal į kosmosą. Bet kokia neteisybė! Jai 

nepasakiusi! Neteisybė, tai neteisybė, bet ar tai tiesa? Šitai derėjo dar išsiaiškinti. 

 O kaip? Pradžioje ji peržiūrėjo visus kuriuos žinojo BJK tinklo profilius. Paskutinė informacija buvo 

maždaug keturių mėnesių senumo, tai yra maždaug mėnesiu vėlesnė nei jos grįžimas iš kosminės misijos. 

Nieko apie jos kokius nors naujausius planus, nei apie tai, ką ji iš viso veikė. Tiesiog sudėtos naujienos apie 

pastarąją ekspediciją iš įvairių žiniasklaidos šaltinių, keletas ir jos pačios darytų nuotraukų su trumpais 

komentarais, kurie pasirodė labai šilti ir draugiški. Jie kiek supykdė TSS, nes nebuvo skirti jai ir apie ją, iš kitos  

pusės jie nebuvo skirti kam nors specialiai, užtai TSS pasijuto dar labiau pasiilgusi savo senos geros draugės. 

Taigi, nieko ypatingo, stebino nebent tai, kad tų pranešimų tinkle po tokios ilgos kelionės buvo nedaug. Netgi 

dar keisčiau įvertinus tai, kad TSS peržiūrėjo ir ankstesnius jos skelbimus, dar iki pastarojo pargrįžimo Žemėn. 

Ketverius metus, kol ta kelionė vyko, nebuvo nei vienos žinutės. Gal todėl, kad kosmose nėra interneto? TSS 

apie tai nedaug išmanė, bet žinojo, kažkur matė, kad kosmonautės iš ten pabendrauja su šeimomis, taip pat 

matė, kad ir vieną kitą pranešimą savo tinkle būdamos skrydyje palieka. Nedaug, turbūt tai brangu, sudėtinga, 

gal kažkokiu tolesniu atstumu nuo Žemės, kur skrido BJK, išvis neįmanoma? Bet visgi. O BJK iš savo kelionės 

išvis nesivargino siųsti jokių žinučių. Įspūdžių turėjo būti kaupte prikaupusi. Kodėl nedėjo jų visų į tinklą, juk 

daug kam būtų tikrai įdomu? 

 TSS atsifiltravo visas naujienas, susijusias su naujausiomis kelionėmis į kosmosą. Jų buvo labai daug. 

Užsidėjo papildomą filtrą, kad ieškotų BJK. Nieko apie ją nebuvo. Ėmė tiesiog ieškoti bet kokių naujienų apie 

BJK. Jų taip pat nebuvo. Rado daug visokių BJK, daug gyventojų turėjo tokius inicialus, bėda su tais vardais. 

Taip nieko nerasi. 

 Liko paskutinis būdas, kurio ji nelabai mėgo ir, paprastai, taip darydavo tik išgėrusi. Tai net išgėrė „ant 

drąsos“. Teks ieškoti informacijos tiesiogiai per bendras jų pažįstamas tinkle. Gal tos ką nors žino, gal teko 

susisiekti? Tokių, deja, buvo nedaug, parašė joms. Aišku, jos nieko nežinojo. TSS net palengvėjo – vadinasi, 

BJK nebendrauja ir su kitomis pažįstamomis, ne tik su ja, turbūt ją laiko vienintele drauge. Na, tai kur gi ji?!  

 Teko prisiminti dar vieną būdą, šįsyk išties paskutinį. Prieš tai apie jį nepagalvojo. Tačiau dabar tiesiog 

nebebuvo jokių kitų būdų. Reikia ieškoti nepažįstamųjų, kurios galėtų pažinoti BJK. Pasisekė neįtikėtinai 

lengvai. BJK tinkle buvo nurodžiusi savo seserį, gimdytojas. Į gimdytojas ji kreiptis nedrįso, parašė seseriai. 

Teko paplušėti, nes laiškų nepažįstamosioms ji nebuvo pratusi rašyti. Tiksliau – niekada nerašė, aišku, 

neskaitant susirašinėjimų su mariomis nepažįstamųjų tinkle. Bet tai – ne tas pats. Ji ten komentuodavo kitų 

komentarus ar komentarų komentarus, pirmoji pradėti komentuoti drįsdavo tik retomis didelio girtumo 

akimirkomis, po to paprastai gailėdavosi. Paprašė atsiųsti laiško pavyzdį brolužės, ši dažnai susirašinėdavo su 

nepažįstamomis klientėmis. Šiaip ne taip sudėliojo trumpą, mandagią, ganėtinai oficialaus stiliaus žinutę, 

kurioje prisistatė kaip sena BJK draugė ir paklausė, kaip ją būtų galima surasti, nes norinti susisiekti. Surašė 

kažkaip taip, kad būtų galima suprasti, jog tai – labai svarbu. 
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 Atsakymas atėjo labai greitai, po kelių valandų. Jis buvo labai trumpas, daug trumpesnis nei jos 

klausimas, tiesiog: „Kaip, jūs nežinote? Ji mirė.“ 

 To negalėjo būti, nes to būti negalėjo. TSS dar ir dabar atsimena tą keistą būseną ir jausmą, nes tokio 

ji niekada nebuvo patyrusi. Nors ne visai, kad niekada – kažkas panašaus buvo atsitikę, kai ji suprato, kad Kity 

šiuo momentu skelbia jai apie judviejų išsiskyrimą. Tarsi sąmonės praradimas? Nors ne visai, ne kartą buvo 

praradusi sąmonę prisigėrus, bet nebuvo nieko panašaus. Sąmonė dingo tarsi be jokios priežasties ir išsyk, 

per akimirką. Nors TSS šiaip jau sėdėjo atmerktomis akimis ir pati nebuvo mirusi, taigi, teoriškai ji turėjo viską 

matyti ir jausti, juk nebuvo net apsvaigusi. Tačiau ji nepajėgė suvokti jai parašyto teksto. Ne todėl, kad jis 

kažkoks sudėtingas ar panašiai. Tiesiog nepajėgė. Ar tiesiog suprato, kad tai neįmanomas dalykas? Sunku 

paaiškinti. Ji tik prisimena, kad sąmonės nebuvo visiškai praradusi. Jos galvoje sukosi, ne – greičiau styrojo 

tarsi kažkoks įkaltas kuolas, o gal švytėjo kaip baro iškaba, o gal... nesuprasi, bet tai buvo vienas ir tas pats 

paprastas klausimas: KAIP? 

 „Kaip sprogo“ – TSS susivokė ką parašiusi tik po to, kai jau parašė. Suvokimas, ko ji nori paklausti, 

atėjo paskui veiksmą, kuriuo ji paklausė savąjį „Kaip?“ Kitaip tariant, ji parašė ne sąmoningai, ji pirmiau žinojo, 

o tik po to suprato. Tikra nesąmonė. Kaip ten bebūtų, ji susiprotėjo, kad norėjo paklausti „Kaip? Kažkas 

sprogo?“ Natūralu. Tai buvo vienintelis būdas paaiškinti tai, kas įvyko, ir tas paaiškinimas atsirado jos mintyse 

anksčiau, nei ji tą pastebėjo. BJK buvo dar jauna amžinoji. Pinigų ji išties turėjo pakankamai tam, kad savo 

kūną dėl ir nuo bet kokių negandų susiremontuotų. Net, jei tarkime, būtų kaip nors sužalota. Kas ir taip jau 

buvo labai menkutė galimybė valdomo transporto amžiuje, kaip sakoma – mažesnė tikimybė nei laimėti 

milijoną loterijoje. Net jei kokia nusikaltėlė būtų padūrus, ir tai įmanoma gyvybę atgaivinti. Ir tai nesąmonė – 

kokios nusikaltėlės šiais laikais? Vienetai – dauguma neutralizuojamos iš anksto, nes visokiausios tinklo ir 

individualios AI analizuoja informaciją apie gyventojas, o robotės nustatytas potencialias nusikaltėles 

prisistato prevenciniam užkardymui vos tik gavusios informaciją apie jas per duomenų valdymo sistemas. 

Todėl vienintelis jai į galvą šovęs variantas – sprogimas, kuris ištaškytų jos kūną į gabalus ar net molekules. 

Greičiausiai sprogus kokiai nors kosminei stočiai? Beje, apie tai pagalvojusi kiek vėliau, TSS suprato, kad ir 

tokia jos prielaida buvo ganėtinai absurdiška. Tokie dalykai nutikdavo gal kartą per dešimtmetį, gal net dar 

rečiau. Jei jau taip būtų nutikę, apie tai mirgėtų visi kanalai ir tinklas ir ji jau seniausiai būtų apie BJK mirtį 

žinojusi. 

 Atsakymas į TSS klausimą buvo daug, nepamatuojamai absurdiškesnis nei pastaroji TSS prielaida, nei 

bet kuri kita prielaida, kurią TSS būtų įstengusi sugalvoti: „Nesprogo. Nusižudė. Persipjovė venas.“ 

 TSS gana lengvai susitaikė su faktu, kad jos draugės nebėra. Ji buvo pripratusi. Buvo gaila ir net labai 

liūdna, nes į šią draugę dėjo daug vilčių. Tačiau toks jau šis pasaulis – draugystei jame vietos nėra, o jei ir yra, 

tai labai mažai. TSS niekaip negalėjo atsitokėti nuo fakto, kad BJK nusižudė. Tai netilpo galvoje. Pasaulis buvo 

pilnas bazininkių, kurioms vienintelė gera išeitis – rinktis mirtį, bet jos nesirinko. Mirtį savo noru pasirinko 

nemirtingoji, dargi jos draugė ir to niekas net negali paaiškinti! Kur ritasi pasaulis...?! Toks kvailas klausimas 

iki šiol TSS dar nebuvo kilęs. 
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 Kai vadovaujiesi pozityviu mąstymu, gali jame greitai pašalinti visokius sutrikimus. Deja, TSS nesisekė. 

Jai netilpo galvoje ne tik tai, kas įvyko, jai buvo nesuvokiama ir tai, kas vyko toliau. Galbūt ji nebuvo tokiai 

įvykių eigai pasiruošusi? Galbūt. Tokių dalykų jos gyvenime nemokė. Ką daryti, jei kilniam tikslui atiduodi visą 

save, visą širdį, bet ištisai nesiseka ir nesiseka? Ir jau ilgą laiką? Nors, atrodytų, viską darai gerai. Kaip rasti kas 

kalta? Gal viskas todėl, kad ne tie gemalai, ne tos AI, ne tos užklausos? Kas dar? Berods ji viską patikrino. Taip 

galima iš proto išsikraustyti.  
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 Na gerai, galima ir nesikraustyti. TSS vis sau primindavo, kaip ji nusistačiusi įveikti sunkumus ir 

iššūkius. Ji netgi pasiryžusi kentėti! Jei reikės. Tiesa, turbūt kaip tik dabar jau ir reikia. Dėl kilnaus tikslo galima 

daug iškęsti. Kaip kad yra buvę kitoms išradėjoms ar atradėjoms, laisvės kovotojoms ar panašiai. Ji tokia. Ji 

tai padarys, nepaisant kiek tai bekainuotų! Tokias ir panašias mintis ji susirašė sau kaip pastiprinimus, 

teiginius, kuriuos sau nuolat kartodavo, kad save nuramintų ir labiau įtikintų nusiteikti pozityviai. Prisiminė, 

kad kažkada ją to mokė. O ir šiaip, rado tarp visokių tokių psichologinių patarimų. Psichologija – svarbiausia. 

Tereikia susitvarkyti su ja, teigiamai nusiteikti ir pirmyn!  

 Psichologija kaip psichologija, bet vienu klausimu šis mokslas, rodos, niekuo negalėjo padėti. Kodėl 

nusižudė jos draugė? Tokių dalykų jai niekas neaiškino ir nemokė. Tai kaip visa tai sugromuluoti?! Tam nebuvo 

jokių pastiprinimų, autogeninių treniruočių, meditacijos technikų, nieko panašaus. Bet toks buvo įvykęs 

faktas. Nebepataisomas. Štai kas blogiausia ir baisiausia. Ir jis netilpo galvoje... 

 Jis niekur netilpo. Jo nebuvo net tinkle. Atlikus paiešką pagal raktinius žodžius apie savižudybę, jai, 

visų pirma, pateikė daugybę nuorodų į gerosios mirties klinikas. Beje, pats žodis „savižudybė“ jų puslapiuose 

nebuvo minimas. Buvo daug kalbama apie išsivadavimą nuo dvasinių, psichologinių ir fizinių kančių ir pačius 

patogiausius būdus kaip prasmingai pabaigti savo gyvenimą – neapkraunant rūpesčiais savęs ir kitų. Kai kur 

buvo pasakojama apie perėjimus į naują, geresnį gyvenimą – kitoje planetoje ar kitoje žvaigždėje (TSS 

pastebėjo, kad populiariausias buvo Sirijus), nelabai žinomose vietovėse (Rojaus sodai, Valhala, dar kažkas) 

ar tiesiog Žemėje, tik šiek tiek vėliau ir kitame kūne (tai vadinosi reinkarnacija ar kažkaip). Na, vietos, reikia 

suprasti, buvo siūlomos geros, naujieji kūnai – taip pat geri (vien tik dirbančiųjų ir amžinųjų). Buvo ir 

rafinuotesnių galimybių, matyt toms, kurios mėgo vertinti savo gyvenimą ir gyvybę labiau filosofiškai ir 

nesitenkino primityviomis išeitimis – tiesioginiai susiliejimai su gamta, Žeme ar net Visata atliekant visokius 

ritualus, o populiariausias – susiliejimas su informacija, kuri buvo vadinama tai Didžiaisiais Duomenimis, tai 

Visatos Info. Tuo atveju po aplinką būtų ištaškomas ne kūnas (nors galimai ir jis), bet per visą gyvenimą apie 

individę surinkta informacija (iš tinklo, AI, netgi iš valstybinių duomenų bazių ir panašiai) – ištransliuojama į 

kosmosą, palaidojama specialiame pomirtiniame tinklo profilyje ar panašiai, taip ir toliau išsaugant gyventoją 

nemirtinga, apie jos nemirtingumą bylojant tuo, ką ji paliko svarbiausio po savęs šiame pasaulyje – 

informacija apie save. 

 Taigi, į sąmatą įėjo ir visokiausi paminklai bei antkapiai – realūs bei virtualūs, arba ir tokie, ir anokie. 

Palaidojimo būdai ir ritualai, be abejo. Beje, paprastai būdavo siūlomos ir papildomos paruošiamosios 

programos, TSS anksčiau apie jas nebuvo girdėjusi, bet tai jos visiškai nenustebino. Galėdavai pati 

susiredaguoti kokią informaciją apie save ir kaip palikti. Kitais atvejais – išsiaiškinti, kas tokia buvai buvusiuose 

gyvenimuose, kad susiprognozuotum būsimuosius ir, atitinkamai, padarytum reikiamus savo pomirtinio 

likimo pakeitimus. Karmų išvalymai ir visa kita, to gero buvo daug, TSS nesigilino. Nes daug gero buvo siūloma 

ir kitiems pasiruošimo pomirtinei kelionei variantams – nuo susitaikymų su protėvių dvasiomis, visokiausių 

apsauginių amuletų, magijų, burtų iki pačių skirtingiausių kunigių ar kitokių šventikių paslaugų, skirtų geriau 

paruošti savo sielą, dvasią, mentalinį kūną ar kas tai bebūtų. Jų TSS ir nenagrinėjo, principas buvo aiškus. 

Biznis kaip biznis. Tam tikri produktai, tam tikri paslaugų paketai. Tą patį darė ir ji savo versle. 

 Štai kas TSS parūpo labiausiai. Jos paieškos sistema, suvedus žodį „savižudybė“, nepateikė pranešimo, 

kad pagal tokią užklausą jokios informacijos nerasta. Ne! Kaip tik, ji pateikė labai daug informacijos. Ir, visų 

pirma, apie gerąją mirtį. Tačiau kodėl niekur nebuvo žodžio „savižudybė“?! Ji pasižiūrėjo, kad pagal tokį raktinį 

žodį informacijos buvo ieškoma gal milijonus kartų. Reiškia, AI geba susieti apie ką klausiama ir pateikti 

rezultatus. Maža to, visos tos gerosios mirties klinikos taip pat labai gerai geba susieti žodį „savižudybė“ su 

savo paslaugomis. Ji žinojo kaip tai yra daroma. Galima raktinius žodžius, pagal kuriuos tikiesi, kad vyks 

paieška, pateikti publikuojamame tekste, bet galima juos pateikti ir vartotojoms nematomoje vidinėje savo 

tinklapio dalyje – pagal tai irgi veikia paieška. Paprastai tie patys žodžiai, frazės, tekstai būdavo pateikiami ir 

vidinėje ir išorinėje tinklapių dalyje – taip veikė geriausiai. Tačiau su šiuo raktiniu, kaip pasirodo – gana 
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populiariu, paieškos žodžiu, visos įmonės elgėsi kaip susitarę – neminėjo savo publikacijose, tačiau naudojo 

jį nukreipimui į jas. Ir paieškos AI gerai suprato šį žaidimą! 

 Bet juk jos nieko nerašė apie savižudybes! Jos tik pasakojo apie gerąją mirtį – paslaugą, skirtą 

nevykėlėms, gyventojoms, gyvenančioms paribiuose. 

 Visuomet liks gyventojų, gyvenančių paribiuose, ir, kol tokių yra, istorija neišbaigta, gyvenimas juda į 

priekį, nes vyksta progresas – palaipsninis populiacijos laisvėjimas, apsivalymas nuo tų paribių ir nuo savo 

praeities, kas, iš esmės, yra tas pats. Ar tas progresas bus kada nors baigtas? Šis klausimas TSS atrodė 

beprasmis. Nes ką gi veikti, jei tu numačiusi gyventi dar 800 metų, o progresas jau baigėsi? Kaip su kūrybos 

laisve, kuriai reikalinga kažkokia kryptis pirmyn? Ar mes turėsim sau pripažinti, kad visos gyventojos teisės 

jau atrastos ir įgyvendintos, kad mes esame kažkokios ribotos, kaip buvo manoma seniai tamsioje praeityje? 

Jokia TSS klientė teigiamo atsakymo į šį klausimą nesupras. Gal ir gerai, kad visada yra gyventojų paribiuose, 

gerai pagalvojus – jos mūsų progreso variklis, na, bent vienas jų, todėl yra naudingos. Na, jų belieka gailėtis, 

bet nieko nepadarysi, evoliucija – negailestinga. 

 Bet BJK nebuvo ta, kuri gyveno paribyje! Atvirkščiai – ji buvo savo gyvenimo kūrėja ir turėjo visas 

galimybes pasirinkti, nes turėjo galimybę pasirinkti amžinybę! Tai kas ją privertė nepasirinkti? Ir kodėl būtent 

taip??!! Net ir paribinės turėjo visas galimybes iš šio gyvenimo išeiti patogiai, kilniai ir išdidžiai. O čia?... 

Primityvu... Nesuvokiama... Barbariška... 

 Ir jokių paaiškinimų. Akivaizdu, kad gerosios mirties klinikos savo paslaugų amžinosioms išvis nesiūlė. 

Ji peranalizavo jų potencialių klienčių profilius, tą ji gerai mokėjo daryti, nerado jokios informacijos, jokios 

žinutės galimai nukreiptos būtent į šį segmentą, kurį, tiesą sakant, ji kaip tik geriausiai pažinojo. Savaime 

aišku. Kam amžinosioms mirtis, jei jos gali nemirti? Jei jau jos gali nemirti, tai turės pakankamai lėšų ir kitų 

resursų ir visokius nesklandumus savo gyvenime susitvarkyti, tame tarpe tokius, kurie priveda paribines iki 

gerosios mirties (o blogesniu atveju – netgi tiesiog prie paprastosios mirties).  

 Bet mirtis buvo BJK reikalinga... Ką gi, TSS ieškojo atsakymo toliau. Nepatingėjo perversti daugybę 

paieškos rezultatų puslapių, taip ji darė pirmą kartą gyvenime. Maždaug penkiasdešimtajame aptiko 

pirmąsias užuominas apie savižudybes. Tai buvo kažkokios akmens amžiaus knygos. Romanai, eilėraščiai ir 

panašiai. Labai jau senoviniai. Vieną net truputį pavartė, mat knygos aprašyme buvo paminėta, kad šis 

romanas jo pasirodymo metu buvo net sukėlęs savižudybių madą. Vadinosi „Jaunojo Verterio kančios“10. Na, 

apie kančias ten ir buvo. Neteisinga meilė, neteisingas pasaulis, neteisinga visuomenė. Kur nesikankinsi? Su 

ta savo meile kažkodėl jai šiek tiek priminė Kity. Tenka prisipažinti, kad neteisinga meilė ir ją kai kada 

pakankinanti. Bet ne, ji nesiruošė dėl to žudytis. Dėl ko? Dėl kažkokios kvailės? Ačiūdie, visuomenė pagaliau 

teisinga ir gyvena dėl laisvės, o ne tam, kad kankintis. Kvaili laikai buvo. Nemalonūs. Jau geriau ji pasikankins 

su savo jėzuitės rimbu, tas tai bent į sveikatą.  

 Kažkas panašaus ir su visu kitu literatūriniu šlamštu. Buvo istorijų, kur herojės žudydavosi dėl 

neteisybės, iš bejėgiškumo, dėl skriaudos ir panašiai. Skaitė tik jų aprašymus, daugiau tokių nesąmonių 

nebuvo kantrybės skaityti. Gal tai buvo teisinga tais gūdžiais senoviniais laikais, nesuprasi, bet tokios 

problemos pažangiam pasauliui nebeaktualios. Tuo labiau BJK. 

 Galiausiai rado ir tam tikrų mokslinių straipsnių. Irgi iš praeities arba apie praeitį. Psichiatrės ir 

psichologės rašė apie savižudybių pavojų ir grėsmes, kylančias sergančioms tam tikromis ligomis. Dažniausiai 

minėta depresija. Atrodo, kad dar neseniai tai buvo didelė bėda. Tačiau ne šiuo metu, kai medicina pasiekė 

tokį aukštą lygį. Buvo prirašyta daugybė informacijos, kaip tą depresiją ir visokias panašias ligas išgydyti. Vėl 

                                                           
10 Johann Wolfgang von Goethe romanas, 1774 m. 
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prasidėjo medicininių klinikų puslapiai, šį kartą siūlančių psichiatrines ir psichologines paslaugas. Panašu, kad 

jų buvo dar daugiau, nei siūlančių gerąją mirtį. Galų gale, dauguma klinikų kartojosi, jos siūlė ir viena, ir kita. 

Na, TSS nebeketino dar kartą nagrinėti medicininių klinikų paslaugų, užteks. 

 Tai kur tiesa? Šis klausimas, kaip ir dauguma klausimų bei kitokių dalykų pastaruoju metu TSS užgriuvo 

pirmą kartą. BJK nusižudė, bet kodėl taip atsitiko šiais laikais, kai nusižudymui yra patogios gerosios mirties 

klinikos, psichinės ligos išgydomos, laikai nebe tie, kai tekdavo žudytis, o ir priežasčių trumpinti gyvenimą, kai 

gali ji iki begalybės pratęsti, nematyti? Atsakymų kol kas nebuvo. 

 Nebuvo informacijos. Daugiau negu keista. Taip negalėjo būti. Kuo daugiau TSS mąstė, tuo labiau ją 

stebino ir kitas, atrodytų nesusijęs dalykas. Praėjo jau daug paskutiniosios jos eksperimento stadijos laiko, jos 

gemalai gavo tikrai labai daug visokios informacijos, kokią tik AI galėjo ištraukti iš bet kokių sklaidos kanalų. 

Jų elgesys buvo lygiai toks pat nepaaiškinamas kaip ir BJK. Jei BJK apsisprendė mirti, tai šie atvirkščiai – visi 

kaip vienas ir toliau buvo pasirengę gimti. Pasirengę gimti... Šie žodžiai TSS mintyse nuskambėjo kaip 

keiksmažodis. 

 Išvada – kažkas buvo negerai su informacija. Laisvame pasaulyje pasiekiama bet kokia informacija, 

reikia tik turėti gerą AI arba bent gerą informacijos paieškos sistemą, kuri geriausią reikiamą informaciją 

atrinktų. Tuo TSS buvo įsitikinusi. Iki šiol. Na, negali sakyti, kad ji prarado pasitikėjimą laisvuoju pasauliu ar 

informacijos pasiekiamumu, tačiau, galbūt, vien tik teoriškai, menamai, galbūt jos konkrečiu individualiu 

atveju gavosi kažkokia klaida? Galbūt visai nedidelė. Gal ji praleido kokį svarbų informacijos atrinkimo įgūdį? 

Na, tarkim, tenka sąžiningai prisipažinti, kad ji sekdavo beveik vien tik tokias naujienas, kurios susiję su jos 

darbu. Ji taip buvo išmokyta. Gal tiesiog reikėtų paieškoti to, ko ji dar nemoka ir pasimokyti? Bet kaip? Idėja 

užsirašyti į kuriuos nors iš tūkstančių siūlomų visokiausių analizių ir informacijos valdymo kursų jos 

nesudomino. Laiko gaišimas. Be to, kaip žinoti, kurie iš jų bus tinkami? 

 Ne. Šį kartą ji pasielgs kitaip. Tiesiog pati ims ir patikrins visą jos gemalams teikiamą informaciją. Gal 

net nereikės jos tikrinti visos, kol pastebės kažkokią klaidą? Ir gal... gal net netyčia... gal pasigilinus (varge, TSS 

taip nemėgo gilintis!)... gal papildomai pavyks aptikti ir atsakymą, kodėl nusižudė BJK? 

 

25 

 Pirmiausiai visą AI gemalams pateiktą informaciją reikėjo išrūšiuoti. Jos buvo be galo daug. Į pradinę 

užklausą - pagal kokius kriterijus jau yra surūšiuota visa surinkta informacija, AI pateikė tik vieną atsakymą – 

„Gyvenimo būdai“. Na žinoma. Koks dar kitoks galėtų būti atsakymas? Jos darbinė AI ir dirbo būtent tokiu 

principu – nors galutinė AI sugeneruotų idėjų sklaida buvo pateikiama potencialioms vartotojoms įvairiais 

keliais, faktiškai iki šių idėjų realizavimo buvo prieinama per gyvenimo būdus – jų analizę ir skatinimą.  

 Todėl reikėjo pateiktą informaciją suskaidyti ir pagal kitokius kriterijus – kokias gyvenimo būdų 

ypatybes šie atspindi. Tokiu būdu AI pateikė daug daugiau atsakymų. TSS žvilgsnis pirmiausiai užkliuvo už 

skyrelio „Mada“ – jos sesers sritis, ta, kuria domėjosi dauguma, o ji dar ir papildomai, nes kartais 

bendradarbiaudavo su seserimi kurdama naujus produktus – ši jos amžinybės programoms pritaikydavo 

reikiamus apdarus, kuriems vėliau kartu sukurdavo skatinimo programas.  

 Kas įdomesnio? Aha, „Disastrous Rebels“11 praėjusį rudenį išleido mados kolekciją „Rebel rebel yell“12 

– tokią gana rokerišką, ar kaip ten vadinasi, žodžiu, klasika, daug kam tinka. Šį pavasarį jos išleido visai kitokią 

                                                           
11  „Pražūtingos maištautojos“ (anglų k.) 

12  „Maištininkės klyksmas“ (anglų k.) 
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kolekciją „The no gender rebels“13 – priešingai rudeninei ši buvo avangardinė ar kaip tai vadinasi. Šaunuolės, 

diversifikuoja rinką. Pridėta visokių pasakojimų apie laisvą maištininkių širdį (prie pirmosios kolekcijos) bei 

apie tai, kad bet kokia lytis – konstruktas, tapatinimasis su ja – irgi konstruktas, nesitapatinimas – irgi 

konstruktas, žodžiu, viskas – konstruktas, o konstruktai – labai negerai, labai (tai jau prie antrosios kolekcijos). 

Žodžiu, maištauk ir pirk „Disastrous Rebels“ drabužius! Pagal kurį tik nori konstruktą ar nekonstruktą. Ir, 

matyt, pirko. AI susiejo skirtingas žinias apie tai ir sudėjo į vieną vietą. Galiausiai – straipsnis apie tai, kaip 

antrosios kolekcijos pristatymo metu garsi agenderealių post-avangardo grupė LOSH („Living Outside 

Society‘s Shit“14) – pristatė savo projektą „The real gods have no identities at all“15. Į savo mėgstamo brendo 

suburtą renginį susirinko nemažas būrys „klasikinių“ maištautojų. Neilgai trukus tarp šių ir „avangardisčių“ 

užvirė nemenkos muštynės, buvo iškviestas visas robočių-policininkių padalinys, buvo nukentėjusių, šį įvykį 

plačiai nušvietė žiniasklaida. Puikumėlis. Gražaus pinigo galima uždirbti, kai dėl tavo produkcijos net 

mušamasi, kai tai tinka ir tradicionalistėms, ir modernistėms. 

 Dar buvo surinkta daugybė informacijos apie įvairiausias lytis bei skirtingas muzikines sub-kultūras. 

Gerai, kad ties tuo dirbo AI, ji surūšiavo informaciją taip, kad kuo mažiau kartotųsi. TSS pasklaidė. Nieko naujo, 

nieko įdomaus. Kaip tai galėtų įtakoti pasirinkimą gimti? Neaišku. 

 Tuomet TSS dėmesį patraukė aplankas „Bažnyčia“. Ji pati tuo nelabai domėjosi, neseniai tik atkreipė 

dėmesį, kad visokių bažnyčių daug minima prie gerosios mirties paslaugų, daugiausiai tai būdavo 

apibūdinama kaip „ritualinės paslaugos“. Mhm, geroji mirtis gi kaip tik apie pasirinkimą negyventi, be to, tai 

kažkaip buvo susiję su jos paieška atsakymų apie BJK savižudybę. Reikėtų pasidomėti. Nuo ko pradėti? 

Katalikės! Pagal savo kilmę ji buvo katalikė, bent taip jai sakė gimdytojos. Net buvusi kažkaip krikštyta ar 

panašiai. Aišku, ji nieko neprisimena. Gera proga pasidomėti. Su šypsena pagalvojo, kad jau žino ką reiškia 

„jėzuitės rimbas“. Geras daiktas.  

 Štai kas patraukė jos dėmesį. Ten buvo gražu. Tose bažnyčiose. Akmens amžius, žinoma, bet 

savotiškai gražu. Labai negrabiai pripaišyta ir pridaryta skulptūrų visokių gyventojų, daugelis su tokiais 

sarafanais, ar kaip tai pavadinti, na, įsisupę į visokias klostes. Sustingę skirtingomis veido išraiškomis bei kūno 

pozomis. Kažkur žiūri ar kažką rodo. Taip nekonceptualu, kad net konceptualu. Žodžiu, taip niekas seniai 

nedaro. Jokių paaiškinimų, lentelių, iškabų, jau nekalbant apie šiuolaikines hologramas ir visokius likusius 

efektus. Toks vaizdas, kad tais laikais ir be paaiškinimų visoms buvo aišku kas ten pavaizduota. Ganėtinai 

keista, ir kam to tuomet reikėjo? Likę tik kažkokių stambių trumpų užrašų nežinomomis kalbomis užrašytų 

ant sienų. Atskirai kiekvieną dalyką įvertinus – kažkokia nesąmonė, bet bendras vaizdas... mhm... kažkaip 

didinga? Ir dar daug tokių lyg pliusų, prie kurių prikabinta tokia kaip gyventoja – negyventoja išskėstomis 

rankomis, suglaustomis kojomis ir labai keista veido išraiška. Šiurpoka. 

 Keletą bažnyčių ji buvo aplankiusi savo kelionių kartu su Kity metu, bet greitai iš ten išeidavo, nes jose 

atrodydavo pernelyg rimta, o juk kelionės metu labiau norisi pramogauti. Turbūt ir ten buvo kažkas panašaus, 

tik kažkodėl neįsidėmėjo. Tai kodėl dabar atkreipė dėmesį? Ta gyventoja... na, kur visur pasikartoja, be 

sarafano ir su tokia keista veido išraiška... jai pasirodė... na, taip – ji greičiausiai buvo mirus. Tik dabar ji apie 

tai pagalvojo. Keista. Ji net buvo tuo tikra. Kodėl? Ji niekada anksčiau nebuvo mačiusi mirusios gyventojos. 

Tai štai kaip jos atrodo? Tai taip atrodė ir jos draugė? Brrr... šiurpoka. Mirtis - visai negraži, bet... ji kažkokia 

kitokia, galas ją žino, tikrai keista. Ir kodėl tuomet tos gyventojos miršta? 

                                                           
13 „Maištininkės anti-lytininkės“ (anglų k.) 

14 „Gyvenančios Už Visuomenės Šūdo Ribų“ (anglų k.) 

15 „Tikros deivės neturi jokio identiteto“ (anglų k.) 
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 Dar kas keista – visus tuos dalykus pamatę jos gemalai nei kiek neapsigalvojo. O juk turėjo suprasti, 

kad kai kuriems gali prisireikti mirti. O gal neturėjo? Gal čia tik jos vaizduotė kažką laužia iš piršto, pervargusi 

nuo visokių pergyvenimų ir įtempto darbo? Reiktų išsiaiškinti. Tai ką gi rašo ta bažnyčia ir apie tą bažnyčią? 

 Aha, štai kaip viskas yra. Pagal Deivystės dalijimosi teologiją (kas ta teologija?), gyventoja, deivės 

malone yra tokia pat galinga, kaip ir deivė. Ar kažkaip panašiai. Neblogai. Deivė, pagal TSS supratimą, buvo jų 

pagrindinė. Visose religijose pagrindinė, nei tai herojė, nei tai vadė, ji ir pasaulį sukūrė, ir gyventojas ir visi kiti 

nemoksliniai kliedesiai. Tai dar gerai, kad tuo pasauliu dalijasi, labai, mat, gera. O kur ji dėsis? Bet turbūt 

lengvatikėms urvinėms smagu, kad ji ta savo deivystės teologija dalijasi, matyt irgi kas nors gero. Jos 

gemalams, be abejo, tai turėjo labai patikti, štai kodėl jie į visokias keistenybes nesureagavo. Įdomu kaip 

dalijasi? Kaip socialiniame tinkle kokia nors informacija? Ai, nesupaisysi. Dalijasi, tai ir gerai. Reikia dalintis. Ir 

ką tai reiškia praktiškai? Aha. Kiek paslaugų! 

 Ne tokia ta bažnyčia, pasirodo, atsilikėlė. Diversifikuojasi ne blogiau kaip „Disastrous Rebels“. Tik nėra 

jokių pranešimų apie muštynes. Na, galima ir be muštynių, kitą kartą dar geriau be muštynių. Čia juk visokios 

apeigos. Ritualai, ar kaip jie vadinasi. Štai ir krikštynos. Toks kaip susiėjimas nemažas pavaizduotas. Kaip klube 

per koncertą, tik kad kažkokioje bažnyčioje. Panašu, kad visos pažįstamos. A, čia greičiausiai šeima, tai yra 

visos giminės. Dyvai. Ji niekada nematė savo visų giminių vienoje vietoje. Didžiosios daugumos nematė išvis. 

Įdomu, ar kai buvo jos krikštynos, jos buvo visos atėjusios? Reiks paklausti gimdytojų.  

 Buvo visokių paslaugų ir jų variantų. Atskiros mados linijos krikštynoms, pagal visokiausius gyvenimo 

būdus. Aišku, elitiniai užsakymai (atrodo, šie buvo ir populiariausi, gyventojos, kaip rodė užsakymų statistikos, 

mieliau rinkosi apdarus pagal tą ar aną įžymybę, o ne pagal kažkokį gyvenimo būdą). Specialūs ritualai – 

pavyzdžiui, pagal horoskopo ženklą. Kur dar dovanų krikštijamosioms linijos... Krikštijančios, tai yra kunigės 

irgi galėdavo visaip prisiderinti apdarais, parinkti muziką, netgi užsakyti jos atlikėjus ir taip toliau, taip toliau... 

Beje, pačios kunigės, pasirodo, irgi taikėsi į įvairias įžymybes – kas parašius knygų, kas sukūrus muzikų, kas 

šiaip palaikė gerus ryšius su kitokiomis įžymybėmis ir jų palikuones iš eilės krikštijo – tokios buvo 

populiaresnės. 

 Daug įdomiau visokios vestuvės. Pasirodo, ne tik ouldskūlerės domėjosi visokiomis senienomis, tokia 

keista proga turbūt net ir modernistes patraukdavo prie kokių nors iškasenų. Nors vargu ar kokios nors rimtos 

modernistės dar užsiiminėdavo tokiomis atgyvenusiomis santykių įteisinimo formomis kaip santuoka, ir dar 

tokios formos, kur tuokiasi tarpusavyje tik dvi gyventojos. Užtat tos nedaugelis iš visų šiuolaikinių gyventojų, 

kas dar užsiiminėdavo, galėdavo ta proga išskirtinai prisilinksminti kaip nori. Gal todėl ir užsiimdavo? Visai gal 

ir nieko, galėtum prisikviesti daug draugių iš socialinio tinklo... Ar ko jos ten prisikviesdavo? Įdomus tas 

pasaulis, vadinamas bažnyčia. 

 Galėjai atjoti į bažnyčią su šarvais. Apsirengti senovinėmis karalienėmis ir net išsinuomoti tikras 

karūnas (neblogi daikčiukai, vienok). Arba atvažiuoti tokiu senoviniu dideliu, pavojingu automobiliu, kur 

pačios gyventojos vairuoja. Atskristi. Atplaukti. Užkopti. Nusileisti. Ir dar visokių variantų. Galėjai, beje, visur 

pasivaidenti ir holograminiu būdu, pavyzdžiui iškart šimte bažnyčių! Ir susikviesti visas tinklo drauges, tuomet 

tai jau jų turėtų išties daug prisirinkti, čia tai bent! O galėjai bažnyčią pasikviesti pas save. Į visokiausias vietas. 

Dargi tokią mažą, koplytėle vadinamą, galėjo sumontuoti. Ir taip toliau. Žodžiu daug visko. Net akys raibo. 

 Akys raibo ir nuo visokių kitokių pramogų. Įvairiausių ekskursijų. Parodų. Turistinių kelionių. 

Persirengėlių švenčių. Specialių pasirodymų (kai kurie buvo vadinami specialiu žodžiu „procesijos“). Visokių 

mokymų kaip pasiekti lyderystę, sėkmę, laimę, džiaugsmą, sveikatą, gerus santykius ir, be abejo, daug pinigų. 

Pasirodo, buvo daug koncertų. Net pačių avangardiškiausių. Kitokių menų. Dargi sporto, tiesa šito varianto, 

kaip ten sportuoti su deive, TSS nelabai suprato. Žodžiu, kiekvienai savo. Išties, daug, daug paslaugų. Visko ir 

nesuprasi. Ir nereikia.  
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 Tiktai kainodara buvo ne iki galo aiški. Didele dalimi aiški – visokių tų proginių susiėjimų organizavimas 

bei visokie atrakcionai turėjo savo kainas arba kažką tokio, į ką buvo galima orientuotis. Tačiau visur buvo 

kviečiama aukoti. Dažniausi paaiškinimai – nes laikomos mišios ir dalinami sakramentai. Kas tai yra? Na, 

aukojimas - kaip ir žinomas dalykas – tai turbūt tas pats, kai įvairios organizacijos renka lėšas kovai už visokias 

teises ir laisves. O čia mat reikia išlaikyti bažnyčias, kažkokius vienuolynus, dar ten kažką, labdarą ar panašiai. 

Kodėl jos pačios neišsilaiko? Ir gaudavosi keistas dalykas – šį kartą tos pačios organizacijos, kurios rinkdavo 

lėšas šventai kovai dėl laisvės, pačios duodavo bažnyčiai pinigų. Kaip tai susiję? Beje, ne šiaip organizacijos, o 

labai konkrečios – tos, kurios vadino save politinėmis partijomis ar judėjimais ir dalyvaudavo visokiuose 

rinkimuose. Kai tik ateidavo tų rinkimų metas, jos pradėdavo dalyvauti kartu su bažnytininkėmis. 

Dalyvaudavo ir popiežė, o juk ta tai antra pagrindinė pas jas po deivės. Smulkesniais atvejais dalyvaudavo 

mažesnės atstovės. Visaip. Politikės visaip aiškino kaip ir kiek daug jos paaukoję bažnyčiai pinigų ir kaip jos 

labai vertina tą bažnyčią ir jų deivę, bet daug labiau negu deivę – tas, kurios tai bažnyčiai prijaučia. Beje, 

paprastai sakydavo, kad darydavo tai individualiai. Matyt turėdavo ką paaukoti, matėsi, kad jos ne kokios 

bazininkės. Aišku, įterpdavo kažką iš savo politinių programų. Irgi skirtingų, jei tik politinių programų būna 

skirtingų. Na, bet kuriuo atveju ten būdavo vienų prieš kitas kovojančių politikių ir jos ginčydavosi, kurios 

daugiau paaukojo bei kurios daugiau deivės gyventojėles myli. Bažnytininkės, savo ruožtu, aiškindavo kaip jos 

pritariančios šioms politikėms ir jų programoms ir kaip svarbu yra aukoti bažnyčiai. Ir panašiai. TSS nemėgo 

politikos ir politikių. Turbūt teks ir tuo pasidomėti. Gal ir tame slypi koks nors paaiškinimas? 

 Dar buvo rašoma, kad labai daug katalikių užsidarinėja vienuolynuose, buvo pavartotas žodis „bėga“. 

Kurių galų? Ten ką – geriau? Gaunasi problema - nebėra tiek vienuolynų, o paklausa labai didelė. Paskaitė 

apie vienuolynus. Susidarė įspūdis, kad iš ten ir atsirado pavadinimas apie jėzuičių rimbus – gyventojos 

nevalgydavo, kažko gailėdavosi ir visaip save kankindavo. Melsdavosi ištisai, tai yra kartodavo turbūt tuos 

pačius žodžius kažkam, ko nemato. Gūduma. Gyveno atsiskyrusios. Na ir kas? Ji irgi gyvena gana atsiskyrusi. 

Ir tam dar aukoti pinigų? Nors gal ir gerai, nors nenaudoja mokesčių lėšų, būtų suvis nepateisinama. Politikės 

kažkaip apie aukojimus vienuolynams patyli – nebuvo nei vieno pranešimo apie tai. Vėliau dar pasidomės ir 

politika. 

 Kol kas pabaigė domėtis religijomis. Įvairūs duomenys rodė, kad populiariausios buvo hinduizmas ir 

budizmas. Daug labai gerų psichologinių technikų. Ypač atsipalaidavimui. Tai čia jau vėl apsireiškė visokiausios 

psichologinės klinikos. O jau paslaugų paslaugėlių... Čakrų ir aurų išvalymai, karmų koregavimai, 

diagnozavimai, įvairūs sąmonės, pasąmonės, nesąmonės, proto, minčių, jausmų, kitokių reikalų išvalymai, 

susitaikymai ir prisitaikymai, teta, beta, gama bangos ir dar, ir dar... galiausiai visokie energetiniai kūnai. Či ir 

chi, kundalini – šmandalini, įvairių keistų pavadinimų – tiek daug skirtingų energijų rūšių, kiek žinojo 

gerbiamos hinduistės ir budistės, per visą istoriją mokslininkės dar nebuvo atradę. Šiame reikale populiarus 

buvo tarptautinis turizmas kažkur į Aziją, tačiau dėl politinių priežasčių šiais laikais ribojamas, todėl kaip 

alternatyva kažkokių mažųjų Azijų buvo prisikūrę vietose. Beje, paslaugų infrastruktūra buvo kur kas 

paprastesnė nei katalikių – ypatingų bažnyčių nereikėjo, viską, ką reikia, atpalaiduodavo, apšviesdavo, 

nušviesdavo ir išlaisvindavo pačios kunigės - nekunigės, guru vadinosi. Tokios mini deivukės, reikia suprasti, 

kad pas jas buvo daug pagrindinių. Gal ir nieko. Kiekviena guru buvo už kitą guriškesnė, sveika konkurencija, 

visai kaip pas gyventojas. Beje, jei sarafanų buvo daug katalikių bažnyčiose pripaišyta, tai pas šitas madoje 

buvo pačioms dėvėti sarafanus – dažniausiai oranžinės spalvos. Tas tai nelabai – neoriginalu ir neskoninga, 

nors, pagalvojus, kažkuo priminė dirbančiųjų sueigą jos įprastiniuose baruose, ten irgi visos buvo 

apsirengusios viena į kitą panašiai. Didelio mąsto kaštų ekonomika? 

 Daugiausiai, kas buvo rašoma apie islamą – kokia tai taikinga religija. Išties. Ir ji turėjo daug vidinių 

organizacinių reikalų. Kūrėsi vis naujoviškesnės islamo bažnyčios, kurios buvo kitokios nei senoviškos, todėl – 

vis teisingesnės. Kiekviena – vienintelė teisinga. TSS prisiminė kažką panašaus girdėjusi ir apie katalikes. Kad 

katalikės kažkaip yra ne vienintelės tokios katalikės, o yra ir kitokių katalikių, jos dargi kitaip vadinasi. Kurios 
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neturi popiežės. Na, bet turi savo pagrindines. Nors deivė – ta pati. Normali korporacinė struktūra. Tiesa, 

geriau sutvarkyta, nes toje korporacijoje apie nesutarimus kažkaip negirdėti. Štai net kažkokia visos Rusijos 

patriarchė iš Pekino susitikinėja Vatikane su popieže. O štai islamistės (TSS niekaip nesuprato, kodėl jos visur 

vadinamos musulmonėmis) – nesutaria, ir ne juokais. Bet yra labai taikingos. Tai gal dar viskas susitvarkys. 

Tiek to, gana to islamo. 

 Vis labiau srovėje buvo garbinti visokias statulėles. „Jėzus“ – taip vadinosi populiariausioji. Tokia 

gyventoja su barzdele ir sarafanu, o kartais nuoga su tokiu apryšuliu. Dažniausiai juodaodė, bet pasitaikydavo 

ir albinosių, TSS net apsidžiaugė. Bet konkuravo ir daugybė kitokių. Pagal aprėdus ir vardus šį kartą padvelkė 

ne Azija, bet Afrika. Na, taip ir buvo paaiškinta – šios deivės yra kilę iš seniausių kultūrų bei populiacijos lopšio 

– Afrikos. Joms reikėjo ką nors aukoti. Geriausiai – kasdien. Panašiai kaip šerti šunį. Reikalingų tam prekių 

pasirinkimas, be abejo, buvo didelis. Aptarnaujantis personalas buvo panašus į guru, tik vadinosi šamanėmis 

ir panašiai. Konkurencija, be abejo – didelė. 

 Kitos gyventojos garbino gamtą. Mylėjo ją. Ne šiaip mylėjo, bet ir pasimylėdavo. TSS perskaitytą 

straipsnį apie ekoseksuales puošė nuogalių nuotraukos, kuriose dalis santykiavo tai su samanomis, tai su 

medžių drevėmis. Na, turbūt tai religija taupančioms. Bet labai modernu, nors rašoma, kad šis judėjimas siekia 

dar XXI amžiaus pradžią. Ekocentrizmas šiais laikais – srovėje. 

 Buvo nemažai religijų, susijusių su ateivėmis. Ateivės jose ir yra pagrindinės. Iš įvairiausių planetų. 

Vienos pasirodė jau seniai ir pastatė, pavyzdžiui, Egipto piramides, kitos – ne taip ir seniai. Beje, kai kurios 

religijos tvirtino, kad Jėzus arba Buda, apie kurias rašė visai kitose religijose, irgi buvo ateivės. Tai čia kažkaip 

reikia suprasti, kad šios religijos paaiškindavo ir kitas religijas? Na, bet ateivės tokios – jos kažką paaiškindavo 

arba perspėdavo. Kaip ir kitose religijose, reikėdavo būti pašvęstai, kad iki galo ką nors sužinotum arba 

suprastum. O šiaip visos laukė ateivių pasirodymo, kad jas išgelbėtų ir nuskraidintų į kurią nors planetą ar 

žvaigždę. Prekybos apyvarta – menka. Taip pat tai nebuvo gerajai mirčiai patogios religijos. TSS pagalvojo apie 

sektas ir ateivėmis domėtis nustojo. 

 Dar buvo keli straipsniai, nagrinėjantys ar deitizmas – religija. Šio pagrindas – informacija, kad viskas 

Visatoje – informacija, informacija – svarbiausia, todėl mes turime gerbti, mylėti ir saugoti informaciją, ji turi 

būti laisva ir neliečiama. Čia tai savaime aišku. Visos protingos gyventojos žino, kad informacija – didžiausia 

vertybė ir didžiausias turtas, o turtas – šventa. To nesupranta nebent bazininkės, užtai ir yra tokios 

neturtingos. Tai kokia čia religija? Jokių deivių, grynas mokslas, viskas tikra, nes informacija – tai, kas tikra. 

 Religinių reikalų buvo ir daugiau, kur kas daugiau. Kai prasidėjo visokios kortos, būrimai, užkeikimai, 

magijos, astrologijos ir panašiai, TSS nusprendė daugiau nebesivarginti. Ypač kai prasidėjo raganos, ypač 

Wicca, apie kurias žinojo ir taip jau daug. Tai labai populiaru, daugelis užsiiminėja arba bent domisi. Be to, 

turbūt ir vėl bus susiję su gamta ir panašiai. Užteks, jau ir taip pavargo. Satanistėmis, kurios visada buvo 

srovėje, jau ir nesidomėjo – ir taip žinojo, kad šios taikingos kaip ir musulmonės, o visokie įtarimai, kuriuos 

kitos religijos joms bando primesti, ypač katalikės – visiški išsigalvojimai, niekai, matyt, kad iš pavydo. 

 Žodžiu, tos religijos – visai nieko. Tiesiog gyvenk ir žvenk. Ir vėl jokios priežasties negimti. Dargi jokios 

priežasties numirti. 

 

26 

 Kaip ir daugumai, TSS politika buvo susijusi su balsavimu. Nors pati politika TSS nedomino, bet 

balsavimas buvo jos pilietinė pareiga. Jeigu niekas nebalsuotų – nebūtų demokratijos, be jos nebūtų 

gyventojų teisių ir laisvių, nebūtų ir progreso – tuomet vėl ateitų akmens amžius su savo urvinėmis, kur klesti 

vien prievarta ir išnaudojimas. Arba vadovautų kokia viena bažnytininkė, karalienė ar dar kas nors, kas 
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tenkintų tik savo užgaidas ir nežiūrėtų gyventojų gerovės, verstų jas urvinėmis, kad būtų lengviau išnaudoti. 

To nenori niekas. Demokratija yra gerai. Ji turi būti. 

 Demokratijos esmė – atiduoti valdžią politikėms, nes jos geriau išmano. Bet pasaulis – sudėtingas, 

todėl dar geriau viską išmano AI. Tačiau valdo tik gyventojos. Per rinkimus pasirenkamos gyventojos. Laisvė 

rinktis patinkančias gyventojas į valdžią, kaip ir laisvė rinktis patinkantį gyvenimo būdą – visos mūsų post-

humanistinės eros pagrindas, kur kiekviena individė klesti laisva ir niekuo neribojama. O kad nereikėtų 

pernelyg gilintis, padeda AI. Bent taip AI pagalbą suprato TSS. AI priskirdavo lygiai pusę balsų rinkimuose. Tai 

buvo specialisčių komisijos pusė. Ją sudarė devynios supergalingos, superslaptos AI, tūnančios serveriuose, 

išmėtytuose po visą valstybę ir sukurtos skirtingų kompanijų. Jos geriausiai išmanė kaip kas veikia 

ekonomikoje, teisėje, socialinėje sistemoje ir taip toliau. Tam, kad atitiktų visus reikiamus demokratijos ir 

Konstitucijos principus, kartą prieš kiekvienus rinkimus jas tikrindavo Valstybinis Skaitmeninis Demokratijos 

Auditas. Kita pusė – paprastosios rinkėjos, tokios kaip TSS. Jų niekas netikrino, bet galiojo tam tikros 

balsavimo taisyklės – kad viskas būtų skaidru ir sąžininga. 

 TSS kaip tik perskaitė aplanke „Politika“ pateiktą straipsnį, skirtą pažymėti garsiosios „Eurovizijos“ 

kažkelintąjį jubiliejų. Šis dar iš XX amžiaus atėjęs renginys kažkada buvo tik paprasčiausias muzikinis renginys, 

tačiau jam buvo lemta tapti šiuolaikinės demokratijos provaizdžiu. Muzika – galinga jėga. Ypač kovojant už 

teises, laisves ir taiką visame pasaulyje. Jau tuomet jis mokė kaip korektiškai skleisti šią žinią ir kaip tai daryti 

populiariai. Tuomet už geriausią atlikėją taip pat balsuodavo žiūri sudaryta iš žiūrovių ir iš specialisčių. Aišku, 

vėliau specialistes pakeitė regioniniai AI. 

 Šiuo metu kaip tik vyko ginčas dėl individualių rinkėjų balsavimo taisyklių. Na, ne pirmi metai jau. 

Galima ar negalima joms naudotis savo AI renkant politikes? Logika sakytų – o kodėl gi ne? Įprasta, kad AI 

padeda pasirinkti bet kokias paslaugas – kodėl politikės turėtų būti išimtis? AI juk daug geriau pažįsta individę 

nei ji pati save – per ilgą stebėjimo, bendravimo ir analizavimo laiką. Ji puikiai žino ko individė nori, kas jai 

patinka, kas jai priimtina, o kas – vengtina. AI gali prisitaikyti prie bet kokios emocinės būsenos – ar ji būtų 

ilgalaikė, ar trumpalaikė, maža to – ji gali nuspėti jas iš anksto. Ji taip pat supranta individės poreikius – gali 

priimti sprendimą nepriklausomai nuo jos emocijų. Taip pat ir pati nuspręsti kokį sprendimą geriau priimti – 

vadovaujantis emocijomis ar ne. Gali ir abu suderinti.  

 Tačiau „Eurovizijoje“ vis dar balsuoja pačios žiūrovės – išreikšti išgyventas emocijas yra daug 

dvasingiau nei pavesti tai AI. Turbūt pačioms balsuoti už patikusias politikes yra tokio pat pobūdžio veiksmas. 

Politikės juk išties stengiasi. Ruošiasi net ne vienerius metus, visus ketverius. Visi tie politiniai šou irgi įspūdingi 

– būna daug muzikos žvaigždžių, iš tų pačių „Eurovizijų“, o ir visaip kitaip jų lygis kiekvienais metais kyla, 

galima sakyti. Daug kas prideda visokiausių vaizdo efektų, rodo filmus, menus, keletas net sugalvojo kaip 

pademonstruoti savo programas per sporto varžybas. O politiniai debatai, tai išvis kaip sporto rungtis – koks 

nors boksas, karate ar panašios muštynės. Pliekiamasi žodžiais, bet normalu išprovokuoti ir fizines peštynes. 

Beje, šios politinės dalies, tai yra visų tų politinių debatų, TSS nemėgo. Jai nuo  politikos pradėdavo skaudėti 

galvą. O ir muštynės ne tokios įspūdingos, kai pešasi ypač tradicinę aprangą vilkinčios dirbančiosios. Tiesa, 

būdavo, kad specialiai kai kurios aprangą pasikeisdavo taip, kad geriau iškomunikuotų savo priklausymą 

kuriems nors gyvenimo būdams. Bet vis tiek tai ne taip įspūdinga kaip  „Disastrous Rebels“ pristatymas. 

 Paaiškinama buvo tuo, kad rinkėjos turi pačios susidaryti savo įspūdžius neilgo rinkimų maratono 

eigoje ir apsispręsti prieš pat rinkimus. Visai kaip reklamos amžiuje. Subjektyvi nuomonė čia daug svarbiau, 

nes objektyvią ir taip yra kas atstovauja – tos devynios rinkikės AI. Kitaip nebūtų reikalo nei politikėms 

stengtis. Jei jos nesistengs – tai kokia čia bus demokratija? Ir išvis, TSS taip atrodė, kad demokratija – svarbi 

šalies ekonomikos šaka. Tuose rinkimuose sukasi nemaži pinigai. Jei sprendimus priiminėtų vien tik AI, tų 

pinigų reikėtų mažiau, užtektų vien įprastų kontekstinių pranešimų. O čia gali pasikeisti savo nuomonę 
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paskutiniu momentu, peržiūrėjus visą šou iki galo. Visai kaip sporte, kur laimėtoja dažnai paaiškėja tik 

rungtynių pabaigoje. 

 Nors realiai TSS dėl sprendimo kreipdavosi į savo Ketriną. Kiek ji žino, visos taip darydavo. Po to 

balsuodavo visą tą savaitę, ar kiek ten leidžiama. Tuomet baigiamoji šou dalis – rezultatų skelbimas ir 

aptarinėjimas. Po to dar – visokių valdžios grupuočių formavimas. Tas tai įdomu buvo nebent pavienėms. 

 Nes kas ten gali būti įdomaus? Pasakojimai apie „naujųjų barbarių“ išorines grėsmes jau buvo 

atsibodę. Šitomis temomis mažai kas diskutuodavo – visos vieningai sutarė, kad ir toliau reikia stiprinti gynybą 

bei statyti daugiau informacijos filtrų, kad dezinformacija neprasiskverbtų į šalies vidų. Būdavo visokių 

diskusijų, pavyzdžiui apie socialinių būstų suteikimą – kam pirmumo teisę suteikti, o kam – atimti, kam iš viso 

tokią teisę atimti. Bet jai socialinio būsto nereikėjo. Panašiai buvo kalbama apie įvairias kitokias socialines 

paslaugas. Na, tai bazininkių problemos. Daugiausiai, be abejo, buvo kalbama apie visokias gyventojų teises 

ir laisves. Kurios naujausios, kurios turėtų būti labiausiai ginamos. Nes vis atsirasdavo atskirų grupių, kurios 

nesugebėdavo laiku ir normaliai priimti kurių nors teisių, tai yra jas diskriminuodavo. Beje, su tuo kažkaip 

būdavo susietas ir socialinių paslaugų paskirstymo mechanizmas. Lėšos būdavo nukreipiamos toms grupėms, 

kurios gyvena nediskriminuodamos, o ne toms kietakaktėms. Teisingai. Brolybė, tai brolybė. 

 TSS nereikėjo nei tų teisių. Ji iš anksto palaikė visas ir nieko nediskriminuodavo. Tačiau beskaitant šią 

nuobodžią temą ir kartais ironiškai pagalvojant, kad jos gemalai dėl tokių neįdomybių gal ir nesiveržtų gyventi, 

bet juk jas galima apeiti, visai nekreipti dėmesio, TSS vėl prisiminė Kity. Ta tai buvo gyventojų teisių ir laisvių 

fanatė. Na, gal ne fanatė, bet mėgėja. Mėgo tą temą. Ypač pasakodama apie savo poliamorišką gyvenimo 

būdą bei keturias savo skirtingas individualybes. Ir taip toliau. Kity... 
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 Viskas. Kurį laiką TSS nebegalėjo dirbti. Teko griebtis seno išbandyto metodo – jėzuitės rimbo. 

Skausmas, kurį TSS gaudavo iš jo, apmalšindavo tą keistą maudulį, kuris buvo... TSS net nemokėjo paaiškinti 

kur jis buvo. Gal galvoje? Bet galvos nė kiek nemaudė. Tai gal mintyse? Kaip gali mintys mausti? Ai, nesąmonė. 

Bet tai buvo tikra. Kaip ir jėzuitės rimbo sukeliamas skausmas, beje. 

 Dar nuo tos lemtingos dienos, kai TSS pirmąkart susipažino su Kity rekomenduotu žaisliuku, TSS 

pakeitė savo sekso strategiją. Apie ją jo metu nesistengė galvoti, atvirkščiai – stengėsi negalvoti. Mažiau 

kankintis. O tai gaunasi kažkas panašaus, kaip ką tik būtų pasitratinus su Kity – pasitenkinimas kaip ir 

pasiektas, galima būtų ir nusiraminti, bet tai užsimanai pamatyti ją miegančią šalia, tai dar kokių nors 

nesąmonių. Juk tikslas – kad ši dingtų iš TSS minčių. Vadinasi, reikia jos ten net neįsileisti. Kaip senais gerais 

laikais TSS vėl griebėsi pornografijos. Žaisdama su „jėzuite“ stebėdavo visokius vaizdelius ir įsivaizduodavo 

kaip ją tratina visokios patelės, o ji – jas. Užvaldžius skausmui, išjungdavo aparatą ir pereidavo prie 

monosekso. Tai dar pabaigai gaudavo ir šiokio tokio malonumo. Nors koks ten malonumas, kai tuo pat metu 

vidurius skauda. Ai, vis vien gerai. Visas tas pojūčių mišinys prislopindavo tą kvailą maudulio pojūtį. Jausdavosi 

apsvaigusi, bet ne kaip nuo alkoholio, kitaip. 

 Ką gi, galima vieną kitą alaus ir atgal prie darbo. Alus tokiais atvejais prablaivo. Tiesa, pernelyg 

susikaupti ties darbu irgi nesinori. Visgi to keistojo vidinio maudulio malšinimo šalutinis efektas – atsiradęs 

fizinis maudulys. Bet nieko neveikti irgi negali. Iš patirties TSS žinojo, kad vien tedrybsant ir neradus kuo 

užsiimti, yra didžiulė rizika, kad tas Kity maudulys pamažu ir vėl sugrįš. Arba dar blogiau. Ateis dar kitas 

maudulys. Toks... na tiesiog toks kitoks maudulys. Maudulys apie maudulį ar panašiai. Šito TSS išvis nemokėjo 

paaiškinti. Užtai jis buvo ir baisiausias. Brrr... Nesąmonės. Geriau nereikia. 
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 Todėl TSS peržiūrinėjo visą kitą AI pateiktą medžiagą kiek atsainiai. Mokslas. Garsioji mokslininkė YUJ 

pateikia naują mokslinį darbą, o tuo pačiu ir knygą apie tai, kaip teisingai susieti mitybą, gyvenimo būdą ir 

horoskopus pagal kines bei pagal egiptietes. Sudėtingas darbas, nieko nepasakysi. O štai kažkokios nevykėlės 

mokslininkės bando įteigti praktinę juodųjų skylių tyrimo naudą, pasakoja apie kažkada buvusius jų tyrimų 

finansavimus iš mokesčių ir dejuoja, kad šiems tyrimams finansavimo trūksta, kone išvis nėra. Beprotės, ir 

taip aišku, kad nieko nebus, ką ten iš tų juodųjų skylių paimsi?  

 Vargu ar kiekvienam jos gemalui tai bus pasiekiama. Bet yra kitų užsiėmimų. Sportas. Kaip ir 

pasiekiama. Bet neįdomu. Na, nebent sveikas gyvenimo būdas, visa kita. Bet dar geriau būti sporto sirgale. 

Aišku, domėtis verta tik kyborgių ir robočių varžybomis. Paprastųjų gyventojų sportas – neįdomu. Vis vien 

visą laiką laimi tik tam tikros lytys. Žodžiu, šitai tai tikrai pasiekiama. 

 Pasiekiama ir daugiau. Šiais laikais kiekviena – menininkė ir kiekviena tai žino. Tik ne visos nori. Nori 

– prašom. Jau tų koncepcijų post-humanizme, koncepcijėlių, koncepcijukių... Susigalvok savąją ir tu jau 

menininkė. Tai nesunku. Tos koncepcijos TSS rodėsi kaip du vandens lašai viena į kitą panašios. 

 Yra daugiau pramogų. Gyventojos mėgsta keliauti į Mėnulį. Tiktai paskolą, turbūt, tam teks paimti, 

čia yra kažkokių reikalų su socialinio lojalumo indeksu ir pan. Nesvarbu, įmanoma. Tik į Marsą ar toliau – ne 

visoms, tas prieinama tiktai dirbančioms. Bet ir Žemėje visokių atrakcionų pakanka. Gali, pavyzdžiui, paimti 

paskolą, kad įleistų į kokį nors draustinį, jie šiais laikais – didžiuliai ir vis atlaisvinamos naujos teritorijos. 

Susiliesi su gamta, pabūsi žvėre tarp žvėrių, o sumokėjusi papildomai (tiesa, nepigiai) – galėsi prieš tas žvėres 

nelygioje kovoje panaudoti šaunamąjį ginklą bei vieną kitą pagal nustatytą limitą nušauti. Dirbančiosios tokias 

pramogas mėgo. 

 O galima ir be paskolų. Keliauti, pažinti, kovoti, kariauti, sportuoti, mylėtis ir dar ką tik nori. Tam yra 

virtuali erdvė. Tuos dalykus TSS mėgo. Gali įsikūnyti į ką tik nori ir be jokių operacijų. Ir žaisti su visokiomis  

kitokiomis pažįstamomis bei nepažįstamomis iš tinklo. Prisigalvoti sau visokiausių vardų... Smagu. Ir negresia 

jokie pagrįsti kaltinimai. 

 Ech, vien dėl to verta gyventi... O kas dar? Dar yra ir kitokių dalykų – seksas, maistas, lavinimasis, 

tapimas visokiomis motyvuotomis ir lyderiaujančiomis ir panašiai ir taip toliau... Ai, štai kas populiaru – kelti 

revoliucijas. Gali kovoti už gyvūnes, už taiką, už gamtą, už... na visas ten tas teises ir laisves visų ir visoms, 

nesupaisysi. Daug apie tai rašinėdama tinkle net kokia inflūencere gali tapti. Tas tai skaitosi kietai. Prie to 

paties gali dar ką nors boikotuoti, piketuoti, peticijuoti ar šiaip užpuldinėti piktais komentarais tinkle. Beje, 

ypač smagu užpuldinėti politikes, tą tai visos mėgo. 

 Gal ir neblogai. Bet TSS nuo viso to jau pavargo. Teisingai iš karto pranešė jos AI – visa tai vadinosi 

gyvenimo būdais. O kai esi laisva, tai gali rinktis kokį tik nori gyvenimo būdą. Tad neaišku, kokio galo negimti 

ir kokio galo mirti. 

 Bet vienas dalykas ir pačiai TSS pasidarė įdomus. Gal net jau seniai buvo įdomus, bet ji nesigilino. O 

kaip pasigilinsi, jei trūksta informacijos? Kaip informacijos amžiuje gali trūkti informacijos? Neaišku. Tame ir 

reikalas, kad neaišku, o to, kas neaišku, TSS nemėgo, todėl ir nesigilino. Bet... darėsi vis įdomiau nuo to laiko, 

kai ji pirmą kartą nuvyko į barą buvusioje Liepų gatvėje. 

 Beje, dėl informacijos trūkumo ne taip ir buvo neaišku. Kalba ėjo apie ouldskūleres. Kaip gali būti 

pakankamai informacijos apie gyventojas, kurios pačios tos informacijos nepateikia? Toks ir buvo jų pats 

pagrindinis bruožas. Apie jas buvo užsiminta tiek skyrelyje „Politika“, tiek skyrelyje „Informacija“, tiek 

skyrelyje „Religija“. Visur ginčijamasi, ar privaloma padaryti, kad toms ouldskūlėrėms privaloma būtų 

informaciją nurodinėti? Ar privaloma, kad išvis būtų privaloma nurodinėti informaciją? Deitistės čia dalyvauja 

abejose ginčo pusėse. Vienos teigia, kad informacijos laisvė reiškia ir galimybę jos nebuvimui. Kitos gi 
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atvirkščiai – informacija yra šventa ir ji privalo būti pilna, išsami, kiek tik įmanoma, o kiek neįmanoma – vis 

reikia tobulėti, kad ją dar papildyti. Pasirodo, tų deitisčių irgi yra skirtingų tipų, gal net atskirų deitisčių religijų 

(jeigu tai iš viso religija, kuo TSS labai abejojo).  

 Tuo klausimu daug smarkiau reiškėsi kitokios. Vienas argumentas už privalomumą – trūkstant 

duomenų ne iki galo suveikia draudimo, sveikatos apsaugos ir visokios saugos sistemos. Prieš – draudimo yra 

ir taip mažai belikę, sveikatos apsauga niekas neprivalo naudotis, o sauga ir taip gera – didžioji dalis teritorijų 

yra puikiai sekama visokiausių kamerų ir kitokių išmaniųjų įrenginių, jie puikiai sugeba visokius įtartinus 

atvejus pastebėti. Tuomet kitas – būta terorizmo atvejų, kai sprogdinami AI, buvo bandyta sprogdinti ir keletą 

pagrindinių, rinkiminių AI. Atsakymas – užkardyta sėkmingai. Kitas – dėl to gali prastėti nusikaltimų 

prevencija. Atsakymas – statistika to neparodo, užkardoma sėkmingai. Dar kitas – tokios individės dažnai 

užsiiminėja nelegalia veikla, pavyzdžiui, humanistinio amžiaus pornografija, kuri stereotipizuoja lyčių 

vaidmenis ir sukelia diskriminacinį požiūrį į pažangiausias lytis. Atsakymas – na ir kas, tokių lyčių seniai jau 

nebėra. Prostitucija? Lyčių išnaudojimas panaikintas, tai bala jos nematė. Ir taip toliau. Dar vienas klausimas 

– o kaip su religinėmis fanatikėmis? Nebepavojinga. 

 TSS nemanė, kad kada nors privalomą visaapimantį duomenų pateikimą kas nors įves. Juk taip beveik 

jau buvo. Kažkuriuo momentu visuotinai dėl to sutarė visos politikės. Ir staiga skandalas – kažkurios, berods 

demokratės iškėlė skandalingų faktų apie vieną žymią respublikonių figūrą. Kyšiai, seksualinis išnaudojimas, 

dar kažkas. Viskas pagrįsta nežinia iš kur gautais, bet faktiškai surinktais duomenimis. Kai pateikti visus 

duomenis apie save – viskas kaip ant delno, tereikia rasti būdą kaip prie tų duomenų prieiti. Na, tuomet buvo 

įjungtos iš kažkur ištrauktos teisinės normos apie duomenų slaptumo apsaugą ir panašiai ir nieko tai politikei 

neatsitiko, tiesa, atsistatydinti teko. Bet skandalo įkarštyje kažkas panašaus buvo padaryta ir su demokračių 

politikėmis, net keliomis iš karto. Tai vienos ir kitos kažkaip susitaikė, o netrukus įstatymai dėl informacijos 

teikimo ir duomenų apsaugos buvo pakeisti. Daugiau tokių skandalų neiškilo. Daugiau nebuvo priiminėjama 

ir kažkokių įstatymų apie duomenų teikimą. Jei kas nors ir pašnekėdavo apie tai, tai, geriausiu atveju, tik iki 

tol, kol į kokias nors valdymo pareigas išrinkdavo. Tuomet – vėl tyla. Ir taip jau ilgą laiką. Net ir diskusijos 

tokios pritilo. Štai kodėl TSS manė, kad su tais duomenų pateikimais vis vien nieko nebus. 

 TSS ir vėl pajuto maudulį. Ačiūdie, šįsyk turbūt susisuko galvoje nuo persidirbimo. Neaiškius klausimus 

nagrinėjo. Ką čia padarius? Sekso nebesinorėjo. Būtų gerai išgerti, išties būtų gerai. Ir išeiti pagaliau iš tos 

savo trobos, kiek gi laiko ji jau niekur nebuvo? Gera idėja. Šį sykį TSS jau ir tiksliai žinojo kur vyks. 
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Keista. Trečią sykį į barą buvusioje Liepų gatvėje TSS užėjo vėl jausdamasi kažkokia pasimetusi, 

sutrikusi. Gal dėl to, kad vieta gana neįprasta, o šį kartą ji užėjo dar blaivutėlė? Nors ne – lengvai svaigo nuo 

išgerto alaus ir buvusios sekso terapijos. Ir dar nuo to... maudulio? Kaip bebūtų, TSS pirmą kartą pasižiūrėjo 

kaip tas baras vadinasi. Niekaip. Iškaboje tebuvo parašytas žodis „Baras“. O kodėl jai atrodė...? Keista. Tai jau 

tikrai. Gal tai sutrikimo priežastis? 

Kaip bebūtų, ji buvo tikra, kad čia ras kokių nors ouldskūlerių. Beje, tą tarsi žadėjo pats baro 

pavadinimas – toks, kuriame nepateikta beveik jokios informacijos. Nei pavadinimo, nei apie ką jis. Mhm. 

Pažįstama barmenė... labai jau maskulinizuota. Keletas lankytojų, tos irgi – perdėm maskulinizuotos arba 

feminizuotos. Apranga, neprimenanti jokio gyvenimo būdo nei stiliaus... Gana skirtinga, bet apie ką ji? Baro 

interjeras irgi apie nieką. Sakytum, kad dvelkia senove, bet kažkodėl senovę ji įsivaizdavo kitaip. 

Apsidairė, kur galėtų prisėsti, bemąstydama nuo ko čia pradėti. Atėjo išgerti ar dėl ouldskūlerių? 

Staiga tarsi savo pakaušiu pajuto kažkieno įsmeigtą žvilgsnį. Atsigręžė – į ją žiūrėjo tokia tarsi pusamžė 
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subjektė. Beje, ta subjektė buvo albinosė – čia tai bent! Žiūrėjo primygtinai, bet kažkaip neįkyriai ir 

neagresyviai, labiau kviečiančiai. Tuomet nusišypsojo ir jai linktelėjo. TSS tai suprato kaip kvietimą prieiti. Ką 

gi. 

-  Sėskite, nesidrovėkite, - pakvietė nepažįstamoji, - jūs čia naujas? 

Keistokas, švelniai tariant, kreipinys. TSS buvo skaičiusi, kad kai kurios ouldskūlerės įvardija save ir 

kitas jau nebenaudojamomis binarinėmis lytimis. Matyt, čia būtent tas atvejis. 

Smalsumas nugalėjo ir TSS klestelėjo į jai švelniai nurodytą vietą kitoje stalo pusėje. Pastebėjo, kad 

pati negali atplėšti žvilgsnio nuo stalo kaimynės. Ši švelniai šypsojosi. 

- Aš vardu Jona. O jūs? - prisistatė nepažįstamoji ir ištiesė ranką.  

- TSS, - trumpai atšovė TSS. 

- Aš klausiu koks jūsų tikrasis vardas, na tas, kuriuo save vadinate? 

- Dabar – Tedy. Bet kam jis jums reikalingas, vis vien manęs taip nevadinsite. 

- Pasitikėkite manimi. Bet jūs, turbūt, kaip ir dauguma, neturite tikėjimo, bet kokio tikėjimo. 

TSS mintyse plykstelėjo. Ką reiškia „neturit tikėjimo“? Tikėjimas ateitimi, tikėjimas savimi, tikėjimas... 

et, ji visko galėtų daug privardinti. Vietoj to sausai tarė: 

- Tikiu savimi. 

- Tai – ne tikėjimas. Tai – tik dar viena jūsų iliuzija. 

 Mhm. TSS nutylėjo. Taip ir sėdėjo kurį laiką tylėdamos, gana nejaukiai. Kol galų gale naujoji 

pažįstamoji pratarė: 

 -  Beje, Jona – vyriškas vardas. Prašau mane taip ir vadinti. 

 - Ką jūs vadinate vyrišku? 

 Jona tik pamojo ranka ir nusijuokė. Tuomet tarė: 

 -  Kaip matau, jūs irgi esate vyriškis. O tikrasis jūsų vardas yra Teodoras, ar ne? 

 Keista. Iš kur ji taip gerai žinojo apie vardus? Iš tiesų, jos gimdytojos, kai ji gimė, davė jai vardą 

Teodoras, toks buvo įrašytas į kažkokius ten pradinius dokumentus, jos gimdytojos ją taip ir vadino, kol 

nesuėjo laikas tą vardą pačiai TSS pasikeisti. 

 -  Ar žinote ką reiškia Teodoras? 

 -  Ne. 

 -  Dievo dovana. 

 -  Keistas vardas. Be reikalo pasakėte. Kam mano gimdytojoms dovanos iš kažkokių deivių? Jos ir 

pačios mokėjo mane pasidaryti. 

 Jona tik nusikvatojo ir vėl mostelėjo ranka. Kurį laiką po to jos sėdėjo tylėdamos, bet atmosfera po to 

juoko pasidarė kažkokia jaukesnė. Jona vėl tarė: 

 -  Tai ko ieškote? 

 Keisti klausimai, išties... 
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 -  Na, juk ne veltui į tokią keistą vietą atėjote? 

 Iš kur ji viską žino? TSS kiek nenoromis prasitarė: 

 -  Nieko... Tik negaliu suprasti kodėl nusižudė mano draugė. 

 -  Nekeista. Tai darosi populiaru. Jaunųjų savižudžių judėjimas. Nieko negirdėjote? Dauguma iš 

amžinųjų, paskui juos kaip paskui naują madą seką bazininkai. Naujausias būdas spjaut į realybę ir nuo visko 

pabėgti. Su patosu ir iššūkiu, revoliucingai, taip sakant. Geriau nei bet kokie narkotikai. 

 -  Ne, nieko apie tai nežinau. 

 -  Tas irgi nekeista, kad jūs daug ko nežinote. Ypač apie mirtį. 

 -  Kaip tai nežinau? Apie gerąją mirtį esu prisistudijavusi tiek ir tiek. Pati irgi... 

 -  Gal jūs ir teisus. Viskas, ką mes šioje nemirtingoje visuomenėje darome, yra apie mirtį. 

 -  Nesupratau? 

 Jona tik šyptelėjo ir vėl numojo ranka. Keistas bendravimo būdas – juoktis, šypsotis ir mostaguoti 

ranka. Dar neaiškiai kalbėti bei uždavinėti neaiškius klausimus, bei nieko nepaaiškinti. Tik juoktis ir mostaguoti 

ranka. Išties. Gerai, kad prie jų priėjo barmenė. TSS užsisakė kai ko stipresnio, Jona gi vėl mostelėjo ranka – 

atseit nieko nereikia. Kurį laiką taip ir sėdėjo tylėdamos, TSS siurbčiojant savo kokteilį. Jona vėl paklausė, kai 

TSS užsisakė kitą: 

 -  Kas dar neramina? 

 TSS išties norėjo išsišnekėti. Kad jau ši gyventoja, greičiausiai, neteikia duomenų, matyt ji nesumos 

pateikti duomenų ir apie TSS. Tai kažkaip ramino ir TSS jautėsi saugiau, nors dar nebuvo tokia girta, kad būtų 

praradusi budrumą ir atsargumą. Ji giliai atsiduso: 

 - Ech... negaliu išmesti iš galvos savo buvusios meilužės. 

 -  Meilė? O kas yra meilė? 

 -  Meilė yra meilė. 

 Jona suprunkštė, po to sukrizeno, o po to ėmė kvatotis taip, kad atrodė, jog juokiasi kiekviena jos 

kūno dalis, ji visa virpėjo ir tirtėjo iš juoko. Nejučia užkrėtė ir TSS – ši irgi pradėjo juoktis, tiesa – ne taip 

smarkiai. Galiausiai Jona nustojo, dar šiek tiek pasipurtė, nurimo ir nusišluostė apsiašarojusias akis: 

 -  O kas tau yra meilė? 

 TSS net nepastebėjo tokio staigaus pašnekovės perėjimo prie familiarumo. Ji liko nustebinta paties 

klausimo: 

 -  Meilė? Na, kai myli... šitą... Visaip nori, kad ta gyventoja būtų šalia, kad leistų laiką su tavimi, 

kad darytų tai, ko nenori su kitomis daryti... 

 Jona ir vėl mostelėjo ranka: 

 -  Tai – ne meilė. Tai – tik dar viena jūsų iliuzija. 

 TSS ir vėl pasijuto visiškai sutrikusi. Tačiau išgertas antras stiprus kokteilis pridavė drąsos: 

 - Tai kas tai yra ta meilė? 
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 -  Neieškok atsakymų, Teodorai, neieškok. Ieškok Kristaus. 

 -  Ko? 

 -  Kristaus, Teodorai, Kristaus. Na gerai, buvo malonu, bet man jau metas eiti. Laikykis. 

 Jona pakilo nuo stalo. TSS ją nusekė priekaištingu žvilgsniu. 

 -  Sek Kristumi, Teodorai, sek Kristumi. Ne manimi. Jei tau manęs reikės – tu mane surasi. O kol 

kas – ieškok Kristaus. 

 Ir išėjo. Tiesiog paėmė ir išėjo. Labai staigiai. 

 Kristus? Kokia dar Kristus?... 

 

29 

 TSS ilgai bare neišbuvo. Išgėrė dar trečią, tačiau vietoj to, kad pralinksmėtų, išdrąsėtų ir eitų su kuo 

nors pabendrauti, jai pasidarė nejauku. O taip gera buvo su ta... Jona. Beje, kuri prašė ją vadinti juo. Visiška 

nesąmonė. Tai, reiškias, tokios tos ouldskūlerės? Teko sau prisipažint, kad ji užsuko į šį barą ne šiaip sau – 

slapta vylėsi ką nors ištyrinėti, sužinoti, ypač, jei užtiks ouldskūlerių. Ir še tau, kad nori! Sužinojo tik vardą, ir 

tas dar kažkokios neaiškios lyties. Beje, tenka pripažinti, įspūdžių buvo daug vien jau nuo to vardo. Taip niekas 

nedarė, na, kad imtų ir visai nepažįstamai gyventojai pasakytų savo vardą. Ir dar kažkokį kreivą. Iš gyventojų, 

kurios slepia savo informaciją, ji tikrai to nesitikėjo. Ir ką ji ten kalbėjo apie pasitikėjimą? Į galvą atėjo keista 

mintis – taip, ji pasitiki ta gyventoja, ėmė ir pasitikėjo. Taip laisvai atsakinėjo į visiškai kvailus klausimus! Na, 

ne tai, kad kvailus, kažkokius... nesuprantamus? Ar visa, kas nesuprantama, yra ir kvaila? Bala nematė. Faktas, 

kad ji kažkaip pagalvojo, pati to nejausdama, kad gyventoja, kuri slepia informaciją nuo pasaulio, bet neslepia 

nuo jos – verta pasitikėjimo.  

 Ir tai labai keista. Nes ta Jona daugiau taip nieko ir nepasakė. Vietoj to, kad TSS būtų išklausinėjusi ją, 

Jona išklausinėjo TSS. Nieko sau! Ir ką gi, įdomu, ji norėjo sužinoti? Ir kam? Beje, tas keistas jausmas tarsi 

atrodytų, jog Jona visus atsakymus ir taip jau žinojo. Ji net žinojo ko paklausti! Bet kodėl iš viso klausinėjo? O 

pati nieko neatsakė bei nepaaiškino? Kalbėjo mįslėmis. Gal ji nenormali? Nebūtų keista, ji seniai jau buvo 

susidariusi įspūdį, kad visos tos ouldskūlerės – nenormalios. Bet visgi. Nors be perstojo mostagavo ta savo 

ranka ir vis juokėsi, neatrodė išprotėjusi. Atvirkščiai. Ji kažką žinojo... Beje, kas dėl informacijos apie jaunąsias 

savižudes. Įdomu, įdomu... Reiks patikrinti. 

 Vietoj to – ieškoti kažkokios Kristaus. Ir dar sekti. Kas ta Kristus? Kristus... Galbūt čia glūdi kažkokia 

paslaptis? Reiks patikrinti. 

 O ką veikti dabar? Daugiau mįslių nesinorėjo. Bendravimo taip pat. Dėl kažkokios keistos priežasties. 

Tarsi TSS jau būtų radusi su kuo norėtų bendrauti. Su Jona. Ta, kuri drąsiai pašaukė ją tikruoju vardu. Ir dar tą 

tikrąjį vardą atkapstė. To dar nebuvo. Ekstravagantiška kažkaip viskas. Nors kažkaip labai... nuoširdu? Nežinia 

iš kur galvon atėjo šis keistas žodis. Dažniausiai jį girdėdavo visokiuose politiniuose pasisakymuose apie 

jausmus, reiškiamus kovojant už teises ir prieš diskriminaciją. 

 Ji dar kartą apsidairė. Tos likusios turbūt irgi oldskūlerės, užtai ji čia taip visuomet keistai jaučiasi. 

Greičiausiai, jei bandys su jomis bendrauti, jos irgi nieko nesakys, tiktai klausinės. Užteks tų klausimų. Ji taip 

norėjo pati Jonos dar tiek daug paklausti. Kodėl jai taip nesiseka su atradimu, su tais gemalais? Ir dar... pati 

nežinojo kas dar. Bet paklaustų. Jei tik ta Jona būtų šalia. Bet ji išėjo, laikas eiti ir jai. 
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 Namo eiti nei kiek nesinorėjo. Rudenėjo ir jau darėsi šiek tiek žvarboka, bet toks oras tuo metu jai 

kaip tik labai tiko. Atvėsina. Nes galva jau perkaitusi. Šiaip buvo dar gana šviesu. Ta proga sumanė kiek 

pasivaikščioti, nurimti. Na ir kas, kad nepažįstamas rajonas? 

 Tai buvo girta mintis, kaip vėliau suprato TSS. Nors iš pradžių taip neatrodė. Ją visada mokė, kad į 

nepažįstamus rajonus geriau neiti. Nors ir laisva šalis, o nusikalstamumas – beveik panaikintas, bet gyventojos 

dažnai gyvena susiskirstę pagal visokius gyvenimo būdus ir gali taip atsitikti, kad kažkuriame rajone visai kitaip 

supranta laisvę, nei tu supranti. Tuomet gali įžeisti vietinių jausmus, pasirodyti, neduokdie, nekorektiška ir 

netolerantiška, žodžiu, bereikalingi nemalonumai. Na, TSS niekada ir nebandė į jokius neaiškius rajonus užeiti. 

Kam to reikia? Yra jos gyvenamasis, darbo rajonai, kitus rajonus siūlo turistinės agentūros, kai jau kur nors 

keliauji, o kokių rajonų dar reikia? Visą kitą gali surasti internete. 

 Tačiau šį kartą ji nusprendė pasivaikščioti. Smalsiai dairėsi aplinkui. Rajonas atrodė skurdokai. 

Negalėjo paaiškinti kodėl. Toks tarsi senovinis, bet visai nesenovinis. Irgi negalėjo paaiškinti kodėl. Gal kad 

nėra nei įprastinių stiklinių pastatų, nei didelių daugiaaukščių? Gyventojos nekreipė į ją dėmesio. Buvo ir 

daugybė normalių, o buvo ir keistai neatpažįstamo stiliaus – tokių kaip bare. Neišraiškingos, bet ir ne vienodos 

– atvirkščiai dirbančioms. Tarp jų daug perdėm maskulinizuotų. Visa laimė, kad TSS irgi nebuvo apsirengusi 

kaip į darbą, buvo savo maskuojančiame stiliuje – sportinėje aprangoje. Lai visos galvoja, kad ji išbėgo 

pasportuoti, kaip tik atitinka jos įvaizdį tinkle. Na, o po sporto kas čia tokio ir į barą užsukti? Turbūt todėl 

niekas pernelyg nekreipė į TSS dėmesio. Dėmesį atkreipė nebent TSS, nes ji pastebėjo dar kelias albinoses. 

Tiesa, šios greitai dingo. 

 Staiga vaizdas pasikeitė. Praėjo  nedidelę arką, išpuoštą kažkokiais kringeliais. Vakarėjo, bet ši miesto 

dalis buvo kur kas mažiau apšviesta. Iš kažkur baubė keistas gerklinis garsas. Lyg gyventojos, bet nieko 

panašaus ji dar nebuvo girdėjusi. Pratisai baubė kažkokius skardžius garsus, vienok tai galėjo būti ir savaip 

giedami žodžiai. Pastatai panašūs į tokius, kuriuos matė anoje miesto dalyje. Tik labai daug kur užtrauktos 

užuolaidos. Virš tų pastatų į visas puses styrojo tokie aukšti siauri bokšteliai smailiais galais. Aukšti, bet 

palyginus su pastatais – nelabai. Buvo išsimėtę po kelis vienoje vietoje. Keli buvo visai netoli ir ant jų viršūnių 

buvo tokie, na, panašūs į tą jauną mėnulį, kuris kaip tik pradėjo šviestis danguje.  

 Pasirodė pirmosios gyventojos. Oho, jos buvo visos labai maskulinizuotos! Nekilo abejonių, kad jos 

visos – vienos lyties. Ir to paties gyvenimo būdo. Ir stiliaus. Dauguma apsirengę panašiai – baltais nei tai 

naktiniais, nei tai sarafanais, siekiančiais blauzdų vidurį ar čiurnas, galvos aprištos įvairiaspalvėmis ilgomis 

skraistėmis. Buvo šiek tiek ir kitokių aprangos variacijų, bet kažkodėl tai priminė jos dirbančiųjų rajoną, kur 

visos vaikščiojo šiek tiek skirtingos ir išsiskiriančios, bet, iš principo – vienodos. Beveik visos buvo su 

barzdomis. Šlykštu! Juk tai taip patriarchališka. Tuomet ji pastebėjo kai ką labai keisto. Iš pradžių pamanė, 

kad tai šmėklos. Rimtai. Net nusigando. Bet vėliau pagalvojo, kad artėja Helovyno šventės, tiesa, dar toli, bet 

daug kas pradeda švęsti dar labai iš anksto. Tai gal jos ir švenčia taip apsirengusios? Nors ne, negali būti. Ar 

tai iš viso gyventojos? Judėjo juodi siluetai, po kelis vienoje vietoje ir judėjo jie greičiau nei ten buvusios kitos 

gyventojos. Iš kitos pusės – tai irgi buvo tokie kaip sarafanai, ne, gal labiau marškos, labai jau palaidos ir visos 

siekė pačią žemę. Keistumas buvo tame, kad nesimatė veidų. Dar didesnis – ji praėjo pro kelias ir aiškiai 

pamatė akis bei nosių galiukus, ten, kur pagal žmogiško kūno proporcijas jos ir turėtų būti. Reiškia, tai 

gyventojos? Kodėl tokios keistos? Ką tai galėtų reikšt? 

 Vieną nustebimą pakeitė kitas. Iš pradžių TSS net suabejojo. Gal čia filmuojamas koks nors filmas? 

Nes, taip, tokį dalyką ji buvo mačiusi tik filmuose apie senovę. Iš už kampo išlindo ir prie jos artėjo dvi karės. 

Arba policininkės. Svarbiausiai – ne robotės, o gyventojos. Apsirengusios militaristiniu stiliumi, na toks yra 

populiarus kažkuriose ten subkultūrose, tačiau šiuo atveju buvo aišku, kad jos taip apsirengė ne dėl gyvenimo 

būdo, o dėl darbo. Mat nešėsi automatinius ginklus. TSS domėjosi istorija, todėl iš karto juos atpažino. Gal 
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kokie netikri? Ne, taip neatrodė. Tos karės visai rimtomis veido išraiškomis žingsniavo besidairydamos po 

rajoną, o visos sutiktosios skubėjo joms užleisti kelią.  

 Nepaaiškinama jėga stūmė TSS eiti toliau. Mat jai atrodė, kad sapnuoja. Gal į tą kokteilį ko nors 

pripylė? Pradėjo imti nesuvokiama baimė. Jai atrodė, kad visos aplinkinės gyventojos kažko į ją šnairuoja. Bet 

pabijojo apsisukti. Tai atrodė nesaugu. Ačiūdie, priėjo gana gerai apšviestą ir visiškai tuščią skersgatvį. Reikia 

sprukti namo. Ta vieta – tikrai ne jai. 

 Skersgatvis išvedė į didelę aikštę, pilną gyventojų. Gyventojų – policininkių su automatiniais ginklais 

buvo dar daugiau, nebe kelios. Jos žiūrėjo į likusias gyventojas, o šios – į kažkokią sceną. Ši buvo šalia tokio 

didelio pastato apvaliu stogu su keliais pailgais, jau matytais bokšteliais, kuriuos puošė jauni mėnuliai. Sceną 

TSS pastebėjo, kai atsisuko ta kryptimi, kur žiūrėjo gyventojos, ji buvo visai netoli, pasirodo, tas skersgatvis 

vedė tiesiai prie minėtojo pastato. Ant scenos stovėjo toks kaip kelmas, o prie jo klūpojo viena iš tų gyventojų 

– šmėklų, tik be galvos apdangalo, tokiais ilgais juodais plaukais. Ji garsiai raudojo ir kartais kažką surikdavo. 

Šalia stovėjo viena iš policininkių, tik ne su automatiniu ginklu, bet su kirviu. Taip, taip – su tokiu didžiuliu 

kirviu, tokį TSS irgi buvo mačiusi kažkokiame filme apie senovę.  

 Turbūt jos tikrai šventė Helovyną. Tik pernelyg jau tikroviškai – pernelyg kraupiai. Ji išgirdo dejavimus 

kažkur iš viršaus – aukštai ant stulpo šalia pastato prie tokio skersinio buvo prikaustyta pusnuogė gyventoja 

– visai kaip ta... na, kaip ta iš bažnyčių. Tik ji dar buvo gyva. Pernelyg tikroviška. Atrodo, kad ji nevaidino ir jai 

iš tikro buvo labai blogai. Kodėl jos niekas nenuima?! 

 Staiga pasigirdo gyventojų ūžesys. TSS vėl atsigręžė į sceną. Gyventoja – policininkė tuomet bloškė tą 

šmėklą gyventojos galva ant kelmo ir prispaudė ją su koja. Aukštai iškėlė kirvį. Ir... galva nusirito! 

 Pasigirdo klyksmai ir garsus raudojimas. TSS pradžioje ir pati nesuvokė, kad ji irgi klykia, ir klykia, 

turbūt, iš visų garsiausiai. Tuomet pamatė daugybę į ją sužiurusių gyventojų. Ir ji pasileido bėgti. Bėgo taip, 

kaip dar niekada gyvenime nebėgo. Nebe dėl sveiko gyvenimo būdo – iš širdies. Nežinia kur bėgo – vienas 

skersgatvis, kitas... Tuomet išgirdo garsų automobilio pypsėjimą. Šis pasirodė pažįstamas. Ji metėsi jo 

kryptimi, iššoko į kažkokią gatvę tiesiai iš skersgatvio ir atsitrenkė tiesiai į savo automobilį. 
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 Pasaulis išprotėjo. Ne, pasaulis žlugo. Bent taip atrodė TSS, kai tik prasiblaivė, o tai šį kartą užtruko 

kone kelias dienas. Tą laiką ji praleido kažkokioje migloje. Jai atrodė, kad atmerktomis akimis sapnuoja, o 

užmerktomis akimis papuola į realybę, bet ne tą tikrąją, prie kurios buvo pripratusi, o kažkokią kitą – galbūt 

ją galima būtų pavadinti paraleline? Blogiausiai, kad tos realybės pynėsi, maišėsi tarpusavyje ir virto į vieną 

nesibaigiantį košmarą. Pradžioje TSS buvo šoke – tuomet, kai iš keistojo rajono ją namo parvežė josios 

automobilis tuo pačiu turbūt išgelbėdamas jai gyvybę, bent taip manė TSS, ji visą laiką nenuleisdama akių 

tarsi žiūrėjo į kelis paveiksliukus. Pirmasis buvo tamsiaplaukės išsitaršiusios gyventojos perkreiptu nuo siaubo 

ir klyksmo veidu vaizdas. Antrasis vaizdas – ant skersinio pakibusios gyventojos irgi perkreiptu veidu, tačiau 

tame veide atsispindėjo kažkokia kančia ir... liūdesys? Abiejų veidų išraiškos buvo tokios, kurioms savo 

mintyse TSS nerado sąvokų jas nusakyti. Kaip ir trečiojo vaizdo – ji matė daugybę į ją įsmeigtų akių, kurios tuo 

pat metu atrodė tarsi būtų tik vienos, tos pačios akys. Tos akys tiesiog rėkė: „TU ČIA SVETIMA!!!“. Ir ji niekaip 

nevaliojo nuo jų pabėgti. Jai vis atrodė, kad štai ji stovi, tarsi stabo ištikta, ir žiūri į tas rėkiančias akis, ir 

supranta, kad ji privalo kuo greičiau nešdintis iš čia, tačiau nevalioja, ji tik žiūri į tas akis, niekaip negalėdama 

atitraukti žvilgsnio, o jos kuo toliau, tuo labiau gręžia, gręžia ją savo smerkiančiu žvilgsniu, iki išprotėjimo... 

 Vienintelis veiksmas, kurį grįžusi namo TSS sugebėjo atlikti – tai susirasti vienintelį turimą stipraus 

gėrimo butelį, didelį, tik pradarytą ir beveik neišgertą, nes stiprių gėrimų TSS nelabai mėgo, ir susiversti jį iki 



61 
 

dugno. Net nesuprasi kaip ji jį surado, jį vienintelį numanė egzistuojantį šioje tikrovėje, tarsi visa kita būtų 

dingę ir beorėje erdvėje būtų likusi tik ji ir šis butelis. Surado tarsi šuo savo uosle suranda seniai užkastą kaulą 

ar kažkokiu šeštuoju jausmu, nesvarbu. Gėrė tiesiai iš kaklo kaip vandenį, kaip gyvybės eliksyrą, nuo kurio 

priklausė jos išgyvenimas, dideliais, godžiais gurkšniais ir be atsikvėpimo ir tik pabaigusi pajuto kaip ją visą iš 

vidaus degina ir gerokai pasipurtė. Trumpam atėjo kažkoks prašviesėjimas, tačiau netrukus viskas užgeso 

tamsoje. 

 Pabudo nuo veriančio skausmo – atrodė, kad tuoj sprogs galva. Mąstyti, ką daryti, tokiu atveju ji 

paprasčiausiai nebesugebėjo. Drebančiomis rankomis apsigraibė aplinkui, kol viena ranka atsitrenkė į pravirą 

barą. Užčiuopė kitą butelį ir iš jo formos suprato, kad tai vynas. Nors visa drebėjo, sugebėjo iš jo patraukti gal 

tris gerus gurkšnius, tuomet sužiaukčiojo ir atpylė šalia savęs. Palengvėjo. Kurį laiką tik gulėjo ant šono ir 

dūsavo. Pastebėjo, kad jau berods prašvitę. Nesijautė gerai. Pamažu, prilaikydama butelį abiem rankomis, 

ištuštino jį iki dugno. Kambarys pradėjo suktis. Užsimerkus buvo šiek tiek geriau. Kiek pagulėjo taip ir užmigo.  

 Pabudo nuo dvoko. Smirdėjo vėmalais. Tiesiog jautė, kaip dvokia iš burnos. Galva ūžė, bet skausmas 

nudiegdavo tik ją papurčius. Pabandė atsikelti, tačiau pavyko tik iš trečio karto. Atsistojo, kambarys vėl staiga 

praskriejo pro akis, ji susverdėjo ir vos nenugriuvo, gerai, kad spėjo atsiremti į sieną. Kurį laiką taip pastovėjo 

atsirėmusi, kol atsidūsavo. Tuomet netvirtomis kojomis nužygiavo iki lango ir jį atidarė, plūstelėjo gaivaus 

oro. Jau kur kas geriau. Laikas tvarkytis. 

 Pradžioje išgėrė trigubą dozę „blaivininkės“. Kurį laiką pagulėjo kitame kambaryje prietemoje 

užsimerkusi. Šiek tiek atgavusi jėgas ėmėsi tvarkyti jovalą savo darbo kambaryje. Dvokė taip, kad vos vėl 

neapsivėmė. Taip smarkiai kažką tvarkyti, valyti, kvėpinti ir vėdinti teko pirmą kartą. Veidą išmušė šaltas 

prakaitas, kelis kartus bandė jį nusivalyti, bet tai nepadėjo. Galiausiai, viską pabaigusi, susmuko ant sofos ir 

kurį laiką dūsavo. Tuomet nuėjo ir prisileido karštą vonią. Laikas atsigaivinti. 

 Bet pasidarė daug blogiau. Po truputį atsigaunant fiziškai, pradėjo atsigauti ir atmintis. Tai buvo 

baisiausia! TSS pasigailėjo, kad fizinės pagirios baigiasi. Grįžo prisiminimai! Jei kitą kartą ji būtų tik 

apsidžiaugusi, kad po buvusio sąmonės aptemimo ji dar kažką prisimena, tai šį kartą kaip tik troško nieko, 

nieko neprisiminti. Deja, tai buvo neįmanoma. Jai vėl kartojosi tie patys trys vaizdai ir akys, akys, akys... Taip 

pat girdėjo riksmus, klyksmus, dejavimus ir raudą, kažkokią pratisą raudą. 

 Kažkuriuo momentu neapsikentusi taip šoko iš vonios, kad vanduo užliejo visas grindis. Nekreipdama 

dėmesio, apsimuturiavo dideliu rankšluosčiu ir nudrožė atgal į darbo kambarį. Buvo šalta, vėsus rudens oras 

ne tik prasklaidė smarvę, bet ir išvėdino patalpą taip, kad ji jautėsi kaip šaldytuve. Žvilgtelėjo į barą – be abejo 

daugiau jokių stiprių gėrimų nebuvo. Užtai buvo nemenka atsarga alaus ir dar keli vyno buteliai. Išvertė spintą, 

kad susirastų treningus ir šiltesnį megztinį, dar apsimuturiavo šiltesniu šaliku. Atsikimšo alaus. Galbūt dabar 

bus įmanoma pagalvoti apie tai, kas įvyko? 

 Tiesą sakant, tai buvo nauja. Apie tokius dalykus ji nieko nežinojo. Antras atvejis po BJK savižudybės, 

kai to neturėjo būti, nes to būti negalėjo. Ką ten sakė Jona apie jaunąsias savižudes savanores? Ji užgulė 

kompiuterį. Suvedinėjo pačius įvairiausius raktažodžius, susijusius su mirtimis, savižudybėmis ir panašiai, bet 

nieko – konkrečiai ją dominančios informacijos nebuvo. Netgi surado Valstybinio Sveikatos Biuro kelerių metų 

statistiką apie mirčių priežastis. Taip, gerosios mirties atvejų sparčiai daugėja. Bet tai ne savižudybės. O kur 

savižudybės? Nėra. Puikavosi tik mįslinga skiltis „Kita“, ne pati didžiausia, bet ką ji reiškia? Paaiškinimų 

nebuvo.  

 Užtat vėl gausu informacijos apie gerosios mirties klinikas ir panašiai. Ta pati informacija, kurią ji kartą 

jau matė ir žinojo. TSS supyko. Nepatingėjo praslinkti visas pateikiamas nuorodas iki sąrašo galo. Ir taip kelis 

kartus. Tam reikėjo geležinės kantrybės, nuorodų buvo be galo daug. Nieko. Vien tik visai su tema nesusijęs 

turinys, kažkokios šiukšlės. 
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 Gal jokios savižudės savanorės nė neegzistuoja? Kas ta Jona? Prisistato vardu. Žino jos vardą. Maža 

to, apibūdina save kažkokia nebeegzistuojančia lytimi. Apšaukia ir ją ta pačia. Koks įžūlumas! Maža to, jokios 

užuojautos, jokio gailestingumo. Jai nė kiek nerūpi nei jos draugės savižudybė, nei prarasta meilė. Tik juokiasi 

ir rankomis mosuoja! Ne, to buvo per daug! Akimirksniu TSS įsiuto. Reiktų priduoti tą Joną teisingumo 

kovotojoms, pareikšti kaltinimus garbės ir orumo įžeidimu! Bet kaip? Kaip tą Joną rasti? Aišku, tinkle tokios 

Jonos nėra. Bare jokių skaistybės diržų nepastebėjo. Vadinasi, ji – nematoma gyventoja. TSS net sugriežė 

dantimis. 

 Išgėrus dar vieną alaus įkarštis atlėgo. TSS užsimanė vėl pamatyti Joną. Netgi jos pasiilgo. Juk ji pirmoji 

pavadino ją tokiu vardu, kuriuo paskutinį sykį prieš daugelį metų ją vadino gimdytojos. Ir ji... ji elgėsi kitaip. 

Kažkaip natūraliai? Keistai, bet natūraliai. Beje, nieko nepasakojo apie save. Ir žinojo ko paklausti TSS. Su ja 

buvo taip paprasta... ir nepaprasta tuo pat metu. Tos mįslės... mįslės... Bet labiausiai keista... Taip, jos akys. 

Žvilgsnis. Jis priminė, priminė... na taip – Kity. Kity žvilgsnis buvo tai, ką ji visuomet apie Kity prisiminė, tačiau 

šįsyk... jis buvo dingęs iš atminties. Ji prisiminė tik Jonos žvilgsnį. Štai kodėl! Jona žvelgė tiesiai jai į akis. Matyt 

taip darė ir Kity? Nesvarbu. Svarbu, kad prisiminimas apie Jonos žvilgsnį pamažu dildė prisiminimus apie 

siaubingus žvilgsnius iš tos baisios aikštės. Vien nuo to žvilgsnio prisiminimo ji kažkaip sušilo. 

 Galbūt ji būtų priskyrusi Jonos pasakymą apie jaunąsias savižudes kažkokiam pokštui ar jos fantazijai, 

dar kažkam, maža ko gyventojos prisigalvoja (ji prisiminė kaip senais laikais viena pasakojo apie kažkokias 

grybus, kurios ketina užvaldyti pasaulį), bet... O kaip dėl to, ką ji po to pamatė savo akimis?! Fantazija, 

haliucinacija? Gerai, kad taip būtų... Deja, ne. Visi faktai bylojo, kad taip atsitiko iš tikrųjų. Tik kas tai buvo?  

 Bet kuriuo atveju, ji matė kaip nužudoma gyventoja. Taip atsitinka labai retai, taigi apie tai turėtų 

skelbti visos naujienų antraštės. Nieko. Kelias valandas TSS karštligiškai naršė po įvairiausias – tiek savo 

srauto, tiek per įvairiausias paieškas rastas naujienas, peržiūrėjo netgi straipsnius antraščių, atrodo, niekuo 

nesusijusių. Nieko. Gal kol kas pavyko paslėpti tą nusikaltimą, niekas nepranešė, lavonė nerasta? Kažkaip 

netikėtina prisiminus kiek daug ten buvo gyventojų, kiek girdėjosi verksmų ir riksmo, bet gal. Tarkim. 

 Tačiau kaip dėl to, kad tokie nusikaltimai atliekami viešai, ant pjedestalo ir šalia kankinamos 

gyventojos? Negi apie tai dar nieko nežinoma? Neatrodė, kad tai pirmas kartas. Neįtikėtina. Bet ne, nieko. 

 O kaip dėl to, kad po miestą vaikščioja gyvos gyventojos su ginklais? Tai uždrausta, taip neturėtų būti! 

O vaikščiojo jos nė kiek nesislapstydamos, atvirkščiai – ramiai ir išdidžiai, visoms matant ir, akivaizdu, visoms 

žinant. Argi ir apie tai nieko? Ne. TSS neišnešė galva. Sekta. Taip, ten turėjo būti sekta, o ji pateko į jų 

slaptavietę. Pala, pala. Kokią slaptavietę? Ji nuėjo ten visai paprastai, nei stengdamasi, nei norėdama. Mažų 

mažiausiai neatrodė, kad ten kas nors būtų slepiama. Tai kodėl?! 

 TSS tuštino vieną alaus po kito ir naršė, skaitė, naršė, vėl naršė, dar gėrė alaus, nubėgdavo į tualetą 

tik jau visai prispirta, ir toliau, sukandusi dantis, ištisai naršė. Nebuvo net užuominų. Nakčiai artėjant ryto link 

jos įniršis augo ir atrodė, kad jos kūnas įgijo kažkokios stebuklingos energijos dirbti taip, kaip ji dar niekada 

nebuvo dirbusi. Tačiau kažkas iš vidaus, tai, ko TSS nemokėjo paaiškinti, ištisai silpo virsdamas į visaapimantį 

pojūtį. Maudulys. Ją persmelkęs maudulys apėmė smegenis, akis, ausis, burną, liežuvį, rankas, pečius, kojas 

ir sąnarius – bent taip jai atrodė. Tai nebuvo fizinis nuovargis, ne – tai buvo visiškai kitoks maudulys, tokio ji 

neprisiminė. Vien tik pažįstama tuštuma... Taip, kuo toliau, tuo labiau ji jautėsi bejėgė. Visiškai bejėgė, 

beviltiška, beviltiškai beviltiška... Kažkas pradėjo sproginėti jos viduje – atrodė, kad nervai pradėjo žaižaruoti 

siųsdami vienas kitam signalus, tarsi būtų sugadinta jų izoliacija ar velniaižin kas, tarsi jos galva būtų pavirtusi 

sugedusia elektros pastote. Akis apgaubė migla. Ji apsižliumbė. Užsikniaubė ant kompiuterio ir ilgai ilgai 

kūkčiojo. Nesuprasi po kiek laiko tarsi palengvėjo. Ji apsidairė aplinkui. Aušo. Tuomet numojo ranka – visai 

kaip Jona, tik ji į tai neatkreipė dėmesio. Nusimetė šaliką ir griuvo ant sofos, gerai, kad ji buvo paklota – 

įsirausė į patalus ir užmigo. 



63 
 

 Nubudo kažkur vidurdienį, šiek tiek vakarop. Jautėsi gana gerai, nors kūnas ir galva vis dar buvo šiek 

tiek suglebę ir apsunkę. Gerti nebesinorėjo. Prisiminimai nebekamavo, jie buvo kažkur nuslinkę. Net pajuto 

dėkingumą nežinia kam. Prisiminė štai ką, svarbiausia – negalvoti apie neaiškius dalykus. Bet  ją neramino 

klausimas - o kur informacija?! Jeigu paieškos sistemos pateikia ne visą informaciją, tai gal ir jos AI jos 

gemalams ją ne visą atrinko...? Štai kur gali būti bėda! Reikia patikrinti. Juk ji aklai suformulavo AI užklausą, o 

kokiais algoritmais apdorojama ta užklausa, ji nežino. Ką gi, laukia rimtas darbas. 

 TSS pirmą kartą po ilgo laiko šiek tiek užvalgė, tiesa – nedaug ir nesunkiai, susirankiojo išmėtytas alaus 

skardines ir sėdo nagrinėti algoritmų. Dirbo kaip įprasta, tai yra šiek tiek daugiau negu įprasta, taip ji elgdavosi 

tuomet, kai būdavo kažką naujo ir aiškaus susigalvojusi, turėdavo kažkokią rimtą užduotį, individualų tikslą. 

Vis dėlto taip ji užtruko kelias dienas. 

 Ir štai! Gedimas buvo nustatytas. Net ne gedimas, o klaida. Galima sakyti – žiopla klaida. Jos palikta 

per neapsižiūrėjimą. Tiesiog tarp daugybės nustatymų kažkurioje kodo vietoje palikta komanda, kad 

informacija turi būti atrenkama vartotojos tipui „mirtingoji“.  

 Beliko pasitikrinti kaip informacija pasikeis, jeigu kode „mirtingąją“ pakeisti į „amžinąją“. TSS taip ir 

padarė, visą dieną nekantriai laukė rezultatų. Su nekantrumu ėmėsi juos peržiūrinėti. Šį kartą neprašė AI 

skaidyti informacijos pagal atskirus kriterijus. Bus gerai ir taip. 

 Paslaugų daug, tačiau kur kas mažiau nei mirtingosioms. Aišku, iš visų trijų milijardų pasaulio 

gyventojų tik labai nedidelė dalis gali tapti amžinosiomis. Tai tų paslaugų nedaug ir tereikia. Užtai kokios jos! 

Viskas apie tobulėjimą, lavinimąsi, progresavimą ir taip toliau. Tobulinkis tą ir aną, pasiek to ir ano. Ir 

konkurencija, konkurencija, konkurencija. Kaip pralenkti tą, kaip pralenkti aną, kaip pralenkti šitą. Turbūt tai 

ir buvo pagrindinė atrinktos informacijos tema. Kaip pralenkti pačiai save? Irgi labai svarbus klausimas. Apie 

gyvenimo būdus – labai nedaug. Tačiau visokių dalykų galima nusipirkti. Tokių, kurie mirtingosioms nesiūlomi, 

pavyzdžiui žemių, gamyklų, labai daug senovinių dalykų ir panašiai. Sena gera reklama. Ir šalia – labai daug 

teisinių dalykų, nes taip paprastai nenusipirksi. Išvis labai daug medžiagos apie teisę, apie visokius įstatymus 

ir kur kaip kada geriausiai kokiais pasinaudoti. Užtai apie teises ir laisves – nieko. Nieko ir apie politikes. Daug 

apie mokesčius. Verslo, ekonominės informacijos. Kas gi toliau? Aha, prasideda knygos. Senovinės knygos! 

Na čia tai nesąmonė. Kam reikia? Kokių tik nori – romanai, poezija, novelės, menas, mokslas ir dar kažkokia 

filosofija! Vienintelė vieta, kur yra ir apie religiją. Žodžiu, tobulėjimas visapusis. Kriterijus – sėkmė. Tai ir yra 

didžiausias malonumas. Turbūt, kad taip. 

 Ir tai mažai ką bendro turėjo su informacija mirtingosioms, kur visi malonumai daugmaž sukosi apie 

laiko praleidimą, netgi jei tai būtų kažkoks lavinimasis ar dar kažko siekimas. Ir kovą dėl savęs, bet tik 

išgyvenimui, kad ir dėl tų visų savo laisvių bei teisių. Gal todėl, kad jos turi mažai laiko? Tai ir reikia sugalvoti, 

kaip tą laiką išnaudoti?  

 Bet ką tai reiškia? Amžinajai geriau, kai ji sėkmingesnė už kitas, o mirtingajai – kai ji tiesiog egzistuoja? 

Na, taip, bet kodėl mirtingosios vis dažniau renkasi gerąją mirtį? Ir kodėl žudosi dirbančiosios (na, bent jau 

kodėl tai padarė BJK)? O kodėl jos gemalai renkasi gyventi ir nesirenka negyventi, tai yra mirti (ar gali būti, 

kad gemalai gali mirti?, – į šį klausimą TSS bevelijo neatsakyti)? Tai dar labiau keista dabar supratus, kad 

gemalams buvo siūlomas tik mirtingųjų gyvenimas. TSS net neabejojo, kad eksperimentą pakartojus ir 

pasiūlius jiems amžinųjų gyvenimą, jie tikrai nesirinktų mirti (iš kur ta kvaila mintis apie gemalų mirtį?). Net 

nesiruošė to eksperimento kartoti. Ir taip viskas aišku. 

 O tuo pačiu niekas neaišku. Tai taip gaunasi... Brrr. Su tom informacijom kažkas ne taip. Tai kaip mes 

laisvoje visuomenėje, kurios pagrindas – informacijos laisvė, taip... kažkaip ne taip? Tuomet gautųsi, kad ta 

informacija vienas nuveda prie vieno, o kitas... prie visai ko kito? Brrr. Taip negali būti. Ar gali? Kas tai ir 

kodėl?... TSS daugiau nebesugalvojo, ką galvoti. 
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 Jona sėdėjo toje pačioje vietoje. Atrodė, kad ji laukia TSS. TSS šįkart priėjo pati, be kvietimo. Jona tik 

linktelėjo galva kviesdama atsisėst: 

-  Sveikas, Teodorai. Kaip laikaisi? 

 TSS kurį laiką patylėjo. Ji nežinojo ką pasakyti: 

-  Iš kur jūs žinote apie savižudes – savanores, na tas, kur man minėjote? 

-  Nori žudytis? 

-  Aš mačiau kaip nužudė gyventoją! 

 Jona klausiamai žvilgtelėjo ir pakreipė galvą: 

-  Ir?... 

-  Koks ir?! Aš mačiau! Pati savo akimis! Čia netoliese! Gretimame rajone. 

-  Šarija.  

-  Kokia dar šarija?! Kas ta šarija? Tiesiog nužudė gyventoją mano akyse. Stebint visam rajonui! 

Dar kitą kankino! Vaikščiojo po rajoną su automatais. Kaip niekur nieko. Taip negalima! Jūs ką nors apie tai 

žinote? 

-  Žinau, kad gretimi rajonai irgi ginkluojasi. Laukia, kol prasidės. Kažkada ir tas rajonas nebuvo 

vahabitų užimtas. 

-  Kaip suprast?! Taip negalima! Iš kur jūs visa šitai žinote? 

-  O tu, matau, daug ko nežinai. 

TSS tylėjo nuleidusi galvą. Kitą kartą ji būtų puolusi aiškintis, ginčytis, akis būtų išdraskiusi tai 

akiplėšiškai senei! Bet, taip, dabar teko visų pirma pačiai sau prisipažinti, kad iš tiesų ji ne viską žino. Netgi 

daug ko nežino. Tiek, kiek patyrė per pastarąją savaitę ir kam nerado jokių paaiškinimų, jokios informacijos, 

iš tiesų būtų galima pavadinti daug. Ji pakeitė toną: 

-  Jūs – ouldskūlerė? 

-  Jona sukikeno: 

-  Kas ta ouldskūlerė? Ir, visų pirma, aš ne ji, o jis. Gali kreiptis į mane „tu“. 

-  Tu slepi informaciją? 

Jona nusišypsojo, bet kažkoks liūdesio šešėlis praslinko jos veidu: 

-  Norėčiau. Deja, užtenka vien jau to, kad mano įsitikinimai ir pažiūros – jau žinomi. 

-  O kuo tai blogai?  

Jona atsiduso: 
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-  Kažkada dirbau gydytoju. Sąžinė man neleido daryti kai kurių operacijų, kurios kenkė mano 

pacientams, o tuo labiau žudyti. Ir aš atsisakiau. Puikiai atlikinėjau kitas operacijas dar tais laikais, kai robotai 

ne viską galėdavo atlikti. Mane vertino ir kolegos, ir pacientai, tačiau vienas mane apskundė. 

-  Ir kas atsitiko? 

-  Turėjau pasitaisyti arba prarasti licenciją. Praradau licenciją. Taip tapau bedarbiu. 

-  Bazininke? 

-  Bazininku, – pataisė Jona ir liūdnai šyptelėjo. 

TSS nesugalvojo kaip paguosti. Kitu atveju būtų piktinusis. Bet... gydytojos dabar ir taip nelabai 

reikalingos. Nors ji pati turėjo bendrą gydytojos išsilavinimą. Tai liūdna. Pagalvojo – ar mane irgi galėtų taip 

išmesti? Dėl pažiūrų? Na, bet juk reikia būti korektiškai... Tepasakė: 

-  Užjaučiu. 

-  Nieko tokio. Nevargstu. Noriu gyventi tiesoje. 

- Kaip tai suprasti? 

-  O taip ir suprasti, Teodorai. Ką jau žinai apie Kristų? 

-  Na bet supraskite, suprask... eee... po visko, kas atsitiko... aš daug ieškojau... bandžiau 

išsiaiškinti... Kokia dar Kristus? 

-  Aišku. Tai kur tu jo ieškosi? 

-  Nežinau. O kur? 

-  Ką nors žinai apie krikščionybę? 

-  Taip. Ne. Nelabai. Na, aš katalikė. Tai kaip nors susiję? 

-  Ir taip, ir ne. Ieškok jo savo širdyje. 

TSS pabandė išsiaiškinti: 

-  Aš daug domėjausi apie Katalikių bažnyčią. Na, jos gražios. Dar ten... visko vyksta. Ir turim 

popiežę bei kunigių. Atrodo joms sunkiai sekasi uždirbti pinigų, renka kažkokias aukas... 

-  Na taip. Šiais laikais jie daugiausiai rūpinasi ne gyvenimu, bet pragyvenimu. 

-  O koks skirtumas? Kaip gali gyventi nepragyvendama? 

Jona plačiai išsišiepė: 

-  Gerai pasakyta. Bet tu ieškok ne ten. Ieškok Kristaus. 

-  Gerai, – TSS nesugalvojo, ką dar pasakyti. 

-  O aš jau eisiu. O šiaip – dažnai būnu čia, kur man daugiau eiti. O tu, Teodorai, ieškok Kristaus. 

Kaip pasakiau. Kitaip atsakymų nerasi. Savo širdyje. Iki, Teodorai. Buvo malonu pamatyti gyvą ir sveiką. 

Ir Jona išėjo. 
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 Kristus... Ką galima sužinoti apie tą Kristų? TSS jau žinojo, kad tai ir yra ta gyventoja, kurios daug 

pavaizduota bažnyčiose – gyventoja ant skersinio, visai kaip ta iš mįslingojo rajono, kurią matė gyvai. Tiktai 

tas skersinis vadinasi kryžiumi, o Kristus – nukryžiuota. Taip nukryžiuota, kad net mirė. Ją nukryžiavo kitos ir 

visai už nieką – ji buvo nekalta. Įdomu, o ta gyventoja, kurią gyvai matė, gal ji irgi nekalta, už ką ją nukryžiavo?  

 Brr... gerai pagalvojus, tai – šiurpu. Ta gyventoja iš baisiojo rajono neatrodė gerai. Kristus – kiek 

geriau. Mirtis – negraži. Ir kam joms reikia viena kitą žudyti? Bet va kame kampas – Kristus iš tikrųjų nemirė. 

Ar kažkaip numirė, bet po to atsigavo. Nes Kristus – deivė. Tai ji nemirtinga. Ar kažkaip laikinai mirtinga? 

Primena virtualiuosius žaidimus – gali kelis kartus numirti, o po to vėl gauti gyvybę. Tiktai realybėje tai 

prieštarautų mokslo dėsniams. Na gerai, o kas iš to? Gerai, kas gerai baigiasi, žinoma. 

 Kaip ji suprato, tai buvo tik viso reikalo pradžia. Chronologiškai – galbūt pabaiga. Ar ne visai, vidurys? 

Žodžiu, kaip ji suprato – esmė ta, kad su ta Kristumi buvo daugiau reikalų, ne vien tik jos nužudymas ir 

atsigavimas. Tie reikalai buvo kažkaip aiškinami per deivę, ar kaip jos rašė – Deivę. Nes ir Kristus – Deivė. Bet 

ir ne visai – ji gyventoja. Tai kažkaip svarbu. Kodėl? Kas tame tokio? Na, kad gyventoja yra Deivė? Šiais laikais 

– visos tokios. 

 Tai kas dar? TSS visai susipainiojo. Paprašė AI atrinkti būdingos ir esminės informacijos apie Deivę ir 

apie Kristų. Kad būtų susiję. 

 Gavusi rezultatus pirmiausiai atkreipė dėmesį į užrašą „Išlaisvinimo teologija“. Išlaisvinimas – svarbu. 

Tai – progresyvu. Įdomu, kaip Deivė su tuo susijus? Ji susirado kažkokios Džeimsės citatas, rašoma, kad ji - 

viena svarbiausių teologių. Štai ką ji pirmiausiai perskaitė: 

 „Juodoji išlaisvinimo teologija pripažįsta tik tokią Deivės meilę, kuri prisideda prie baltosios priešės 

sunaikinimo. Mums reikia tokios deiviškos meilės, kurią išreiškia Juodoji Jėga – juodaodžių galia nedelsiant 

sunaikinti savo engėjas visomis turimomis priemonėmis. Jei Deivė neprisideda prie šios šventos veiklos, 

turime atmesti jos meilę.“16 

 TSS pasidarė liūdna. Net šiek tiek graudu. Juk ji buvo baltoji. Albinosė. Nenusipelnė Deivės meilės. Ją 

reikia sunaikinti. Bet kodėl? Ji juk nebuvo engėja, priešingai – labai korektiška ir tolerantiška. Skaitydama 

toliau ir daugiau suprato, kad visos baltosios – engėjos. Priešės. Juodosios Deivės priešės. Ta Deivė – 

neteisinga. 

 Kai kur kitoje medžiagoje, pateiktoje AI, kartojosi žodis „klestėjimas“. Ganėtinai politinis terminas, 

bet kas nenori klestėti? Norėtų ir ji. O kaip? Nejausti visų tų kvailų minčių ir maudulio? Gerai, ką siūlo Deivė? 

 Aha! Išties, ne veltui Jona taip siūlė ieškoti Kristaus, ir dar ją pasekti. Pasirodo svarbiausiai - ją sutikti. 

Tą Kristų, tiksliau – Jėzų Kristų, mat ji turėjo du vardus. Tuomet viskas bus gerai. Tuomet suprasi iš savo 

gyvenimo, kad sutikai. Galima net pasitikrinti, ar dar nesi sutikusi. Ar tu sėkminga? Mhm, na taip. Tai jau kad 

tikrai, palyginus su visokiomis bazininkėmis. Tiktai su tais gemalais kažkiek nesiseka. Bet kažkodėl tie gemalai 

šiuo metu TSS mažiausiai rūpėjo. Ar ji turtinga? Žinoma! Ne pati turtingiausia, bet... Sveika? Kur jau ne, pati 

sveikatos tvarkymo paslaugomis užsiima, kur čia nebūsi sveika. Santykiai? Na, svarbu, kad kurį laiką Kity jau 

užmiršo, o šiaip ką? Pilnas tinklas draugių...  

                                                           
16 James H. Cone: „Juodoji išlaisvinimo teologija“, 1970 (citata – adaptuota). James H. Cone 
(1938 – 2018) – vienas žymiausių juodosios išlaisvinimo teologijos teologų. 
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 Taip gaunasi, kad ji sutiko Kristų. Turėjo visko, ką tik ji jai galėjo pasiūlyti. Belieka džiaugtis. Arba 

nekreipti į tai dėmesio – juk jokio susitikimo realiai nebuvo, bent ji jo nepastebėjo. Susitvarkė pati. Bet... 

Kažkas buvo visgi ne taip. 

 Ar ji laiminga? Šis klausimas pats netikėtai atėjo TSS į galvą. Kas ta laimė? Tarsi būtų sunku atsakyti, 

bet, kažkaip... kažkaip TSS jautė, kad atsakymas – visiškai aiškus. Ne! Ji nesijautė laiminga. O kodėl? Nežinia 

kodėl, bet – ne, ji – nelaiminga! Nelaiminga ir tiek. Apmaudžiai nelaiminga. Iki skausmo. Iki to keisto 

maudulio... Iki... Ir dabar jau aišku kodėl. Ji nesutiko Jėzaus Kristaus. Nesutiko ir tiek. Kodėl kitos sutinka, o ji 

– ne?! Neteisybė! Ir ta Kristus – kokia bjauri, ėjo, pro šalį praėjo, visko numetė, tik ne laimės. Kodėl jai gaila?! 

Ir dabar – ieškok tos Kristaus, kad gera. Ir kur jos ieškoti? Širdyje... Ir ką tai reiškia? Kaip kvaila. 

 Na gerai. TSS aiškinosi toliau. Štai, kažkokia progresyvioji teologija, dar kitur taip pat vadinama 

feministine. Turbūt čia ir reikia ieškoti. Turbūt anie paaiškinimai bus pasenę. Ji kažkaip suprato, kad žodis 

„teologija“ siejasi su paaiškinimais. Ką gi, aiškinkimės. 

 Aha! Jėzus Kristus atėjo nuodėmės panaikinti. Prigimtinės nuodėmės. Štai, tokia, tikriausiai viena 

garsiausių aiškintojų, Mery Deily (šiek tiek senovinė, irgi du vardai) rašo: „Patriarchatas yra gimtoji nuodėmė, 

iš kurios kyla visos kitos nuodėmės“. Mhm, kas ta nuodėmė nelabai aišku, bet patriarchatas – blogai, labai 

blogai. Šito mokė dar mokykloje. Tai kažkaip, kai pasirenkamas neteisingas binarinis lyčių suskirstymas ir 

tuomet viena lytis, taip vadinama vyriškoji, pradeda engti ir visaip išnaudoti bei prievartauti kitą – 

moteriškąją. Tokia dar labiau senoviškesnė, nes net su trim vardais – Elizabet Sčiūsler Fiorenza17 (na ir vardai!) 

rašo apie dar baisesnius dalykus – kiriarchiją, kuri dėka patriarchijos peržengia bet kokių lyčių ribas ir gimsta 

kaip dominavimu, priespauda ir paklusnumu pagrįsta socialinė sistema, kuri sukuria seksizmą, rasizmą, 

homofobiją, transfobiją, ksenofobiją, etnocentrizmą, antropo... ten kažką, dar kažką ir dar kažką. TSS ne visus 

žodžius žinojo. Na bet seksizmas, rasizmas ir homofobija, tai – baisu! Įdomu, o ji sukuria fašizmą?  

 TSS šiek tiek pasidomėjo pačiomis autorėmis. Ta Mery, pasirodo, dirbo kažkokiame jėzuičių koledže. 

Aha! Štai iš kur, pasirodo, tas jėzuičių rimbas. Nors vis vien ne iki galo aišku, kaip tai susiję. Tiek to. Dar ji 

palaikė mintį, kad Žemėje vyrų populiacija turėtų būti sumažinta iki kokių dešimties procentų ir tokiu būdu 

būtų sumažinta planetos tarša. Puiku, progresyvioji ateitis viršijo jos lūkesčius – vyrų išvis neliko. Tuo tarpu 

toji Elizabet buvo kovotoja už reprodukcines teises – viena pirmųjų Katalikių bažnyčioje. Nes Katalikių 

bažnyčia seniau buvo labai atsilikusi ir (o varge!) – pati gana patriarchalinė. Svarbi individė, ta Fiorenza. 

 Galiausiai ta Jėzus Kristus, kitur dar vadinama Jėza Krista, buvo ne tokia ir svarbi. Beje, iš tikro tai gal 

ji buvo net vyras. Tai ir atėjo nuo Deivės patriarchijos nuodėmės atpirkti, kaip tik vyrui tą ir priklausė padaryti. 

Ir tai sugebėjo tą padaryti tik todėl, nes buvo moters, irgi Mery, tik Magdalenos patepta. Bet kai kurios 

autorės, ta pati Mery, teigia, kad Kristus – tik abstrakcija, fikcija, tik įvaizdis Deivės, nusileidusios į gyventoją. 

Iš tikro, kad prigimtinę ir visas kitas nuodėmes panaikintų, pačios moterys ir kovojo dar nuo Lilit, Ievos ir 

Adomo (čia kas tokios?) laikų iki pat dabar, kovojo Katalikių bažnyčioje ir visur kitur. 

 Kuo daugiau TSS skaitė, tuo labiau ją ėmė maudulys. Gerai, visi tie reikalai su vyrais, patriarchatais ir 

priespaudomis jau seniai sutvarkyti. Dalyvavo tame Jėzus Kristus ar nedalyvavo – negi dabar tai svarbu? Dar 

vis siūloma su ja susitikti, bet nauda – abejotina, nes galiausiai net neaišku ar išvis toks yra – gal tai tik 

abstrakcija? Tuo tarpu ji – nelaiminga! Ji niekaip negali sužinoti tiesos. Ją visos vedžioja už nosies! Ir toji Jona 

– pakalbėjo mįslėmis, o tada nukreipė ją į visišką nesusipratimą. Ieškoti Kristaus... 

 Kas jai iš tos Kristaus?! Kam jai viso to reikia?! 

                                                           
17 Mary Daly (1928 – 2010) ir Elizabeth Schüssler Fiorenza (g. 1938) – vienos žymiausių Romos 

Katalikų Bažnyčios teologių – feminisčių. 
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 TSS įsiuto. Turbūt taip įsiuto pirmą kartą. Neteisybė! Aplink – viena neteisybė. Meluoja AI, meluoja 

sklaida, meluoja tinklas. Meluoja Jona. Siuntinėja pas kažkokį Jėzų Kristų. AI siuntinėja pas visokias gerosios 

mirties klinikas. Tinklas – išvis tyli, tai yra visos rašinėja kažką, bet nieko, kas jai būtų svarbu. Sklaida – lygiai 

taip pat.  

 Ir dar ta Jėzus Kristus... Vyras! Tarsi pasityčiojimas… Dvigubas pasityčiojimas! Taip, taip – Jona ją irgi 
vadino vyru! Ir save! Ką ji tuo norėjo pasakyti?! Jis! Kokia prasmė būti vyru, kai visos jau nuo jų išgelbėtos?! 
Gal Jona priekaištavo? Na, kad TSS dar niekaip neatsikratė savo vyriško toksiškumo? Ir dėl to kenčia? 

 Per daug tų priekaištų... Dėl vyriškumo, tai ji dar pasiginčytų, bet ką daryti su tuo, kad Deivė nemyli 
baltųjų?! Čia tai rimtas priekaištas. Albinosės spalva aiškiai priminė jai, kad nuo kažkurių faktų nepabėgsi, 
nepasislėpsi... 

 O vis dėlto faktai slepiami. Niekas neaiškina, kodėl žudosi gyventojos. Kodėl mirties nepasirenka tos, 
kurios turėtų ją pasirinkti. Galiausiai – kas vyksta, kad gyventojos žudomos nelegaliai! Neskaitant visų kitų 
akibrokštų, akiplėšiškų, beje, ir niekaip nepridengtų. Ji savo akimis matė! Kodėl apie tai nieko niekur 
nepasakyta, neaiškinama kaip tokie pažeidimai sprendžiami, o gal nesprendžiami išvis?! Gretimi rajonai irgi 
ginkluojasi… Mhm, panašu Jona žino daugiau nei visa žiniasklaida. 

 TSS jautė ne tik stiprų maudulį, bet ir kad gerokai pradeda suktis galvoje. Vien nuo minčių apie Joną. 
Ši – draugiška, mielai ją priima, supranta be žodžių, elgiasi... natūraliai, žiūri į ją tokiu pačiu žvilgsniu kaip Kity, 
daug žino, bet kalba mįslėmis, siunčia ją pas Kristų, o tuomet... Pasirodo, TSS jau visko iš Kristaus gavusi, ta 
Kristus irgi jau viską padarė, bažnyčiose įsiamžino, galiausiai – jos gal net nėra, ir... nieko iš to gero. O kodėl 
kas kaip – nieko ji nežino. 

 Reikėjo nusiraminti. Reikėjo pašalinti tą svaigulį ir tą maudulį. Alus čia nepadės. Monoseksas – tuo 
labiau. TSS kai ką prisiminė. Tai galėtų būti išsigelbėjimas. Skubiai sulakstė į artimiausią parduotuvę, ji buvo 
už kampo, ir parsinešė tokį patį didelį viskio butelį, kokį buvo ištuštinusi tą lemtingą dieną, kai vos nepražuvo 
neaiškiame rajone. Tas tai tikrai padeda užsimiršti. Svarbu – neapsinuodyti, kaip anąkart. Todėl ji netuštino 
jo iš karto viso, bet gėrė taurėmis, kartas nuo karto prisipildydama, bet gėrė atkakliai, kaip vaistus, kurių jai 
prirašyta arkliška dozė, bet tik tokia dozė gali jai pagelbėti atsitikus jos ligos krizei. Kokios ligos? Kokiai krizei? 
Nesvarbu. Svarbu, kad ilgiau veiktų. Ji nuėjo iki šaldytuvo ir susirado ten visą pakuotę ledukų, pravers. 

 Po pirmos taurės šiek tiek atlėgo, tačiau po antros prasiveržė pyktis. Ir prasiveržė ne juokais. Turėjo 
jį kažkur padėti. Pradėjo garsiai rėkauti ir keiktis. Šūdas, šūdas, šūdas! Tai nepadėjo. Bendrauti pačiai su savimi 
jai nusibodo. Kiek galima? Vykti į ouldskūlerių barą nesinorėjo. Jautė, kad ten bus nedrąsu, gaus dar kokią 
mįslių dozę, o gal išvis neras Jonos ir aplinkinių liks nesuprasta. Ką gi, pas savas, laisvąsias ir nemirtingąsias 
dirbančias! Jei Jona kažką žino, tai ir ji dabar jau kai ką žino ir turės ką joms pasakyti! Lai susimąsto! Kodėl dėl 
tokių klausimų ji viena turėtų galvą sukti? O gal jos irgi ką nors žino? Tik nesako?! Ką gi, laikas išsiaiškinti.  

 Beje, kam grūstis į kažkokį barą, kur velniaižin ką rasi, gal nebus nei vienos pažįstamos, jei tinklas 
pažįstamų pilnas... Ir dar visokių. Štai ten ir pabendrausim! TSS išgėrė dar vieną, vienu mauku. Prisipylė dar ir 
sėdo rašyti. 

 Ar jos žino, kas dedasi gretimame rajone? Kad ten pilna ginkluotų gyventojų, vaikšto kažkokios  
šmėklos ir kapoja galvas! Ne, ji rami, ji nepersidirbo, viskas gerai, neprisisapnavo, filmų neprisižiūrėjo, su jos 
psichika viskas gerai. Taip buvo! Tai jos nežino, kad ir kiti rajonai ginkluoti?! Kad vaikšto gyventojos 
policininkės? Turbūt tos policininkės ir gyventojas ant skersinių kabina kaip, kaip… kaip kokią Jėzų Kristų. Teko 
susidurti? Neteko? O jai teko! Taip, ir su pačia Jėzumi Kristumi. Kodėl ją vadina vyrišku vardu? Nes ji - vyras! 
Įsivaizduokite sau, vyras! Taip, jai teko susidurti, ji vyrų nebijo, savo vyriško toksiškumo irgi nebijo, ji nieko 
nebijo!  
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 TSS gėrė ir siuto, gėrė ir siuto. Ji džiaugėsi, kad gavo išgerti, nes kitaip, jai atrodė, tas siutas būtų 
susprogdinęs ją iš vidaus, dievaži. Viskis, tuo tarpu, buvo tarsi katalizatorius, reguliuojantis kažkokią  
energetinę reakciją, savyje sukaupiantis visą jos įniršį, apdorojantis ir nukreipiantis jį tiesiai į tinklą – bukais, 
aštriais kirčiais. Tarsi ji būtų sugalvojusi kaip ant to tinklo užmauti savąjį jėzuitės rimbą ir štai, jis dabar veikė 
– čaižydamas nebe ją, jis tarsi iš vidaus čaižė patį tinklą, sukeldamas jam neįprastus pojūčius, versdamas 
rangytis nuo tiesos kaip nuo skausmo, nuo laisvės tą tiesą pasakyti lyg nuo orgazmo, kurį sukelia tos tiesos 
vibracija, sklindanti iš jos profilio visoms prisijungusioms. Bent taip TSS atrodė. 

 Ji piktai atsakė į pirmuosius jos adresu pasirodžiusius žodžius „homofobė“, „seksistė“, „rasistė“ ir 
„fašistė“. Puolė toliau. Kodėl jai niekas nepasakė, kad nusižudė jos geriausia draugė BJK?! Jos ką, nežinojo?! 
Nemeluokit! Turėjot žinoti! Taip pat nuo manęs slepiate, kad tokių yra pilna – jos dauginasi, nes dabar tokia 
yra mada! Kodėl?! Kodėl? Kodėl? Kodėl?... 

 Nenormali... Tokią reakciją dar prisiminė TSS. Taip pat ji pastebėjo, kad iš visų pusių sklinda 
pranešimai apie išsidrauginusias drauges, kai kurios pranešė, kad ją užblokavo ir taip toliau... Josios AI 
pypsėjimai, perspėjantys apie patekimo į pagrįstus kaltinimus pavojų, seniai pavirto į ištisinį zvimbesį... 

 Tik atsibudusi TSS suprato, ką padarė. Tas prakeiktas viskis pašalino bet kokius jos atsargumo ir 
apdairumo barjerus. Tebūnie jis prakeiktas! TSS pasižadėjo daugiau niekada negerti viskio. Vakarykštis, tiesą 
sakant, buvo kaip tik beveik išgertas – šiek tiek likę tik ant dugno. Bet buvo jau per vėlu. Pikta išmetė jį į 
šiukšlių dėžę, nuėjusi ilgai valėsi dantis ir žiūrėjo į savo vaizdą veidrodyje. Bloga nebuvo. Užtai buvo baisu. 
Labai baisu. 

 Teko susikaupti ir grįžti prie kompiuterio, pasitikrinti kas atsitiko. Vakarykštės drąsos nebebuvo likę. 
Apėmė vėl tas pats maudulys – gal jis vadinasi bejėgiškumu? Taip, draugių tinkle liko gal mažiau nei pusė. Iš 
visų slaptųjų grupių ji išmesta. Ko ji ten prikalbėjo, prirašė! Aha, nieko nesuprasi – nieko nematyti, iš jos 
susirašinėjimų nelikę nei ženklo. Tiktai daug pranešimų iš įvairių tinklų, kad jos pranešimai buvo pašalinti dėl 
saugumo sumetimų arba dėl įtarimų galima neapykantos kalba. Taip pat kelis kartus ji perspėta, kad, 
pasikartojus tokiems atvejams, jos profiliai gali būti užblokuoti. Pasiūlyta kur kreiptis, jei mano, kad jos 
atžvilgiu veiksmai yra neteisingi. Ne, ačiū. Gal ir gerai, kad nieko neliko, gal ir gerai... 

 Čia tai bent. Še tau, kad nori. Panašu, kad ji sugriovė savo gyvenimą. Taip kvailai, kaip buvo mačiusi 
tik kažkokiuose filmuose. Ir kas toliau? Kaip dabar gyventi? 
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 TSS ilgai sėdėjo prie kompiuterio ir nieko nematančiomis akimis žvelgė į ekraną. Vėliau nesugalvojo 
nieko geriau, kaip nueiti dar pamiegoti. Tomis pačiomis nieko nematančiomis akimis ir visiškai tuščia galva 
ilgai žvelgė į lubas, kol galiausiai užsimerkė ir nusnūdo. Miegojo negiliai – nesuprasi ar išties miegojo, ar tik 
savotiškai būdravo. Kartais pajusdavo, kad kvėpavimas pasidarydavo gilesnis ir pro sąmonę praplaukdavo tam 
tikri vaizdiniai. Šiaip vaizdiniai, tik paveiksliukai. Juodosios Jėzaus statulėlė, dar kažkokios statulėlės, matytos 
skyrelyje „Religija“, tuomet išsišiepusių giminaičių būrelis, laikantis ant rankų atžalėlę su kvarbatkėmis 
bažnyčioje – o iš šono į jas keistai žvelgia ant kryžiaus pakabinta Jėzus. Tuomet Jonos akys ir šypsena, tą 
šypseną ir akis nubraukia priešais mostelėjusi ranka, tuomet gyventojos, apsivynioję audeklais, nupieštos ant 
bažnyčios sienų, vėliau kitos gyventojos panašiais sarafanais, tik baltos spalvos ir tamsesnės odos, 
vaikštančios po mažaaukščių senovinių namų rajoną, akys ir nosis iš po šmėklos gobtuvo, tuomet šmėkla 
persikelia į paveikslą ant bažnyčios sienos, tuomet visi tie paveikslai nublunka, o vietoj jų pasirodo pranešimai, 
perspėjantys apie netinkamą elgesį tinkle, pranešimai virsta hologramomis, viena holograma atsiskiria ir 
pradeda kažką piktai burnoti ir grūmoti, ji įsižiūri atidžiau – taip, tai Kity – ji perveria ją savo smeigiančiu 
žvilgsniu ir tuomet TSS išvystą Jonos veidą. 

 Šiems vaizdiniams nuslinkus TSS pamažu perėjo iš būdravimo į sąmoningą režimą ir po kurio laiko 
galutinai pravėrė akis. Miego nebesinorėjo. Galvoje buvo tuščia tuščia. Ką nors daryti nesinorėjo. Atrodė, kad 
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TSS visiškai iš šio pasaulio išnyko, tačiau ji jautė maudulį. Viskas, ką ji jautė, galvojo, kuo kvėpavo ir ką plakė 
jos širdis buvo šis maudulys. Bukas, nenusakomas. Taip gulėti buvo kančia, tačiau vien pagalvoti apie ko nors 
pagalvojimą, darymą, netgi pabandyti pasijudinti buvo dar didesnė kančia. Ne, tai nebuvo fizinis jausmas, jis 
buvo kitoks... Taip gerai TSS jau pažįstamas, tačiau jis užpuolė TSS su nauja jėga. Atrodė, kad kažkas tarsi būtų 
išskobęs TSS iš vidaus, išvalęs bet kokius jos jausmus ir mintis, o tuomet visą šią laisvą erdvę užpildęs 
mauduliu. Tai buvo nepakeliama. Vieninteliu išsigelbėjimu rodėsi galimybė vėl užmigti. Miegoti ilgai ilgai, 
amžiams. Tačiau miegas neėmė nė trupučio. Šiaip ne taip TSS nuslinko iki virtuvės ir išgėrė kelias tabletes 
migdomųjų. Kurį laiką vėl pagulėjo atsimerkusi, tai ne kažin ką padėjo. Tuomet vėl nuslinko iki virtuvės ir šį 
kartą išgėrė saują tablečių. Pagaliau užmigo. 

 Miegojo šįkart ilgai. Atsikėlė kitos dienos gerokai po vidurdienio. Vos tik pramerkusi akis ir susivokusi 
realybėje panoro ir vėl užmigti. Nuotaika buvo bjauri. Maudulys atakavo toliau. Bet šiek tiek pradėjo 
orientuotis aplinkoje. Netoli lovos kažkas vis sumirgėdavo ir supypsėdavo. Tai jos telefonas. Žvilgtelėjusi 
pamatė, kad praleista daug skambučių ir keletas žinučių. Skambino tėtė, sesuo ir brolužė. 

 Nuo ko pradėti? TSS mažiausiai turėjo noro su kuo nors bendrauti, bet juk tai – šeima, reikia. Galbūt 
kokie nors darbo reikalai? TSS nusprendė pradėti nuo brolužės. Su ja pastaruoju metu daugiausiai 
bendraudavo, aišku, dėl to jos pasirinkimo gimti projekto. Būtų nei šis, nei tas dar ir ją supykdyti. Ji rašė: „Kur 
tu dingai?! Atvažiuok pas mane greičiau!”. TSS atrašė: „atvažiuoju“ ir gavo atsakymą „laukiu“. 

 Brolužė pasitiko ją gerokai įsiaudrinusi ir išsyk išliejo pyktį: 

 -  Kas tau darosi?! Visai pakvaišai?! Kokias ten nesąmones rašinėji?! Per pusdienį gavau žinučių 
iš keliolikos mūsų bendrų pažįstamų. Turbūt, kad iš visų tokių. Ir dar keleto savo individualių draugių. Visos 
klausė kas tau atsitiko – pradėjai kliedėt ir dar atvirai – į eterį!  

 Šeima visuomet buvo ta vieta, kur TSS galėdavo atvirai išsipasakoti. Tačiau šį sykį ji pagalvojo, kad jos 
nesupras. Netgi nuliūdo. Be to, kažkaip ir nesinorėjo kalbėti. Nieko nesinorėjo. Šiaip ne taip ištarė: 

 -  Pataruoju metu man daug kas nutiko... 

 -  Nutiko jai! Su protu susipykai – štai kas tau nutiko! 

 - Atleisk, buvau kiek pervargusi. Gal kiek padauginau... 

 -  Tas ir matosi. Parašiau visoms, kad sergi ir vartoji vaistus. Pašaliniai poveikiai. Toliau pati 
išsisukinėk kaip nori. 

 TSS tylėjo nusukusi žvilgsnį. Brolužė kiek atlyžo: 

 -  Atleisk, mat... Aš tai atleisiu, bet tu važiuok, atsiprašinėk tėtės! Ta tai gerokai sunerimusi. Po 
to, kai tiek dėl tavęs padarė... O tu griauni reputaciją, griauni karjerą. 

 TSS nebeiškentė: 

 -  Aš iš tiesų kai ką sužinojau... 

 -  Sužinojo ji! Pasivalkiojo visur ir, mat, sužinojo. O tu daug ko, mieloji, nežinai... Tau ir nereikia. 
Mažiau valkiokis kur nereikia! 

 TSS pyktelėjo: 

 -  Žinau tą patį, ką ir jūs! Visos kartu dirbame toje pačioje valdyboje. Ir kartu klausimus 
sprendžiame. Nevaidink čia aukštesnės! 

 - Aha. Sprendžia ji klausimus. Didžioji sprendėja! Tai turbūt manai, kad iš tavo analitikos mes 
gyvos ir taip gerai uždirbame? Ar ne? Oi, ką mes be tavęs darytumėme... Nieko tu nesprendi ir nieko tu 
netvarkai! Visus reikalus tvarko tėtė! 



71 
 

 -  Ką tu tuo nori pasakyti?! 

 -  O tą, kad jei tėtė ten, kur reikia, nesusitartų, tai ir iš tavo analitikos jokios naudos nebūtų. Kaip 
tu manai, mes taip ištisai tiksliai į tuos rinkos poreikius, į kuriuos kitos nesitaiko, pataikome? A?! 

 -  Tai tu nori pasakyti…, - TSS lūpos suvirpėjo. Matėsi, kad brolužė pasigailėjo to, ką tik ką pasakė: 

 -  Nieko aš nenoriu pasakyti. Nesvarbu. Pamiršk. Mes tave labai mylime ir labai saugome. Juk tu 
– mūsų mažoji. Tik neprisidirbk. Nelįsk, kur nereikia. Nesuk sau galvos bereikalingais klausimais. Juk mes tave 
mokėme. Vis vien tu nieko nepakeisi. 

 Kurį laika stojo nejauki tyla ir jos tiesiog stovėjo ir žiūrėjo į vienas kitą. Tuomet brolužė apkabino ją 
per pečius ir švelniai stumtelėjo: 

 -  Na gerai, jau eik. Važiuok pas tėtę. Ji tavęs labai laukia. 
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 TSS važiavo pas tėtę nieko negalvodama. Net neprisiminė, kaip įsėdo į automobilį ir davė nurodymus 
kur važiuoti. Galvoje vėl buvo tuščia tuščia. Tarsi robotė ji tik aklai vykdė kažkieno nurodymus, šį kartą 
brolužės. Taip ir jautėsi. Netgi blykstelėjo tokia mintis – gal taip ir buvo visą jos gyvenimą? Blykstelėjo ir vėl 
užgeso. Kaip ir įvairiausios kitokios mintys. Ir vėl galvoje trumpino tarsi sugedusioje elektros pastotėje. Mat 
visko buvo per daug, gerokai per daug. Mintys tarsi nevaliojo iškilti, susiformuoti, subręsti, matyt jos irgi buvo 
pavargusios ir bejėgės, jos tik įsižiebdavo ir tuoj pat užgesdavo – tarsi degtukai vėjyje. Vienintelis ryškus ir 
suprantamas klausimas, kurį TSS gvildeno, buvo toks – kada visa tai prasidėjo? Na, tas naujas, naujas... 
srautas. Taip, išties, tarsi kažkoks srautas nepaaiškinamų, neįprastų, nesuprantamų, atsitiktinių įvykių, kurie 
tarpusavyje vis dėlto buvo kažkaip labai keistai susiję – jie nunešė ją tarsi stipri upės srovė, nuplovė tarsi 
čiurkšlė iš žarnos nuplautų nuo šaligatvio žemės grumstą. Nunešė kažkur toli toli iš tos vietos, tos erdvės, 
kurioje ji ilgą laiką gyveno, kurios ji laikėsi, kurioje ji buvo, ir neša nežinia kur, nežinia kaip – kiekviena šaka, 
kurios ji įsikabina šioje upėje, kad sustotų ir pagaliau galėtų išlipti į krantą, pasirodo besanti šiekštas, kuris 
taip pat plūduriuoja toje srovėje, ne, net dar baisiau – tarsi koks paslėptas tramplinas, kuris nematoma jėga 
sviedžia ją į srovę dar stipriau, ir ją dar stipriau pradeda nešti, ir ji jaučia kaip skęsta vis didėjančioje 
nežinomybėje. 

 Kada tai prasidėjo? Tuomet, kai ji nei iš šio, nei iš to užsuko į barą buvusioje Liepų gatvėje ir susitiko 
Joną? Ne, dar anksčiau. Kai nusižudė BJK? Bet prieš tai ji gavo jos laišką. O kas anksčiau – ji gavo laišką ar BJK 
nusižudė? Na, laišką gavo anksčiau, bet kada jį perskaitė? O jeigu būtų perskaičiusi anksčiau? Gal viso šito 
marazmo nei nebūtų buvę? O gal... TSS svarstė ir svarstė, visokiausius variantus, galiausiai suprasdama, kad 
visi šie svarstymai – beprasmiai, nieko nepakeisi, tiesiog taip buvo ir jokio skirtumo kuomet tai prasidėjo. O 
gal tai prasidėjo nuo pat jos gimimo? Brrr... Na, bet... Atrodė, tarsi atsakyti į šiuos klausimus TSS buvo gyvybės 
ar mirties reikalas. Ji pamanė, kad visa tai galėtų būti ir juokinga, nes buvo ganėtinai kvaila, bet kažkodėl 
darėsi liūdna, net graudu.  

 Galiausiai ji atvažiavo. Tėtė atidarė duris dar jai nespėjus paskambinti. Matyt brolužė jau buvo 
informavusi apie jos atvykimą ir ji jau laukė. Nekantriai laukė. Nieko nesakiusi timptelėjo TSS už rankovės 
vidun ir apsikabino: 

 -  Na, kaip tu, Tedy, kaip tu, vaikele? Ar jau viskas gerai? 

 Šį kartą TSS nepatiko visas šis šeimyninis švelnumas, beje – labai neįprastas iš tėtės pusės. 
Neatsimena, kada ji tokį būtų demonstravusi, nebent vaikystėje. Ji pasimuistė, išsivadavo iš glėbio ir lengvai 
atsistūmė: 

 -  Ne viskas gerai. Kodėl man visą laiką melavote? 
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 -  Apie ką tu, vaikele? 

 -  Man atrodė, kad aš su jumis visą laiką dirbau vienodai. Kad tai, ką mes pasiekdavome – mūsų 
bendri pasiekimai. Pasirodo, kad ne. Viskas būdavo iš anksto sutarta ir nutarta. Taip, taip... nesąžininga! 

 Tėtė kurį laiką pastovėjo, žvelgdama į TSS, tuomet prisėdo ant minkštasuolio ir mostu pakvietė TSS 
sėstis šalia. Ši atkakliai stovėjo. 

 -  Kodėl tu abejoji mūsų pasiekimais? Taip, jie bendri. Aš visuomet didžiavausi tavimi, Tedy! 
Užtikrinu, tavo indėlis yra didžiai vertinamas. 

 -  Brolužei atrodo kitaip. 

 -  Kalbėjausi su ja. Ji atsiprašo. Netyčia išsprūdo. Matyt kaip ir tu – pervargusi, – tėtė nusišypsojo 
ir mirktelėjo jai. TSS kažkodėl prisiminė Jonos šypseną. Palyginus su ja, tėtės šypsena neatrodė tokia natūrali: 

 -  Koks dar mano indėlis?! Kam jis reikalingas, jei tu visus reikalus sutvarkai už durų? Susitari su 
konkurentėmis? Bet juk tai, tai... ar tai įstatymiška? Ar tai... teisinga?!  

 Tėtė pridėjo pirštą prie lūpų rodydama TSS „tyliau“. Visa savo povyza ji kvietė TSS nusiraminti. 
Galiausiai pati pratarė nuleistu, pritilusiu balsu: 

 -  Viskas teisinga, ką mes darome savo labui, viskas teisinga... Mes irgi turime teisę išgyventi ir 
pragyventi, netgi klestėti – o kodėl gi ne? Kam nuo to blogiau? Na, kam? 

 -  Bet taip nedaroma... 

 Tėtė nusijuokė. Nepasakysi, kad tas juokas buvo kažkoks nenatūralus, bet pernelyg jau santūrus, tarsi 
iš paskutiniųjų būtų stengusis išlikti mandagi: 

 -  Daroma, Tedy, dar kaip daroma. Daugybę amžių taip daroma, dar iki manęs. Ir taip bus daroma 
amžinai. Taip sukasi verslas, taip sukasi pasaulis. Be ryšių neprasisuksi. Tiesiog aš už juos esu atsakinga. Taip 
jau susiklostė, dėl mano patirties. O tu esi atsakinga už savo dalį. Neabejok, ji labai svarbi. Nes tu mums – 
labai svarbi. 

 -  Kam aš iš viso reikalinga? Kodėl aš jums esu svarbi? 

 -  Šeima, Tedy, šeima. Viską lemia šeima. Niekada to nepamiršk. Kol turi savo šeimą, tu šiame 
pasaulyje – svarbi. Ir daug gali. Be jos tu nieko nepasiektum. Niekada nepamiršk. Tu mums – brangi. 

 -  Tai kitaip aš niekas?! 

 Tėtė pažvelgė į ją šiek tiek priekaištingai: 

 -  Na, kaip tau paaiškinti? Gerai, pabandysiu. Matau, pastaruoju metu daug mąstai, tebūnie tau 
pamąstymui. Ką žinai apie bazininkes, mirtingąsias? Kuo jos skiriasi nuo mūsų? 

 TSS veido išraiška sakė „prašau nelaikyti manęs kvaile“, bet ji tarė: 

 -  O kuo? 

 -  Šeima, Tedy. Mažai kas iš jų augo šeimoje. Šiais laikais stengiamasi palikuonių atsikratyti. O jei 
nesistengiama – padedama taip padaryti. Palikuones mielai surenka įvairios Palikuonių teisių apsaugos 
tarnybos. Neblogi pinigai. O ir šiaip – reikia jas išauginti taip, kad paskui neturėtum problemų. Jos nieko 
nepasiekia gyvenime. Jos nevertos gyventi. 

 TSS kažkodėl pagalvojo apie savo gemalus. Nesąmonė. Nors jiems visiems išaiškinta, kad jie nieko 
nepasieks gyvenime, bet jie visi buvo pasirengę gimti. Ji supyko, bet ginčytis nesinorėjo: 

 -  Gerai. Viskas aišku. Tai ko jūs norit iš manęs? Ko čia visos skambinat? 
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 -  Būdama mūsų šeimos nare, turi saugoti savo ir savo šeimos reputaciją ir nekalbėti ko nereikia 
ir kur nereikia. Tavo paskelbtos problemos kam reikia žinomos. Susitvarkys ir be tavęs. Atmink – 
korektiškumas ir tolerancija, visų pirma – korektiškumas. Nesuk sau ir mums bereikalingai galvos. Džiaukis 
gyvenimu! Kas tau trukdo? Sakyk, jei ko reikia – padėsim. 

 -  Nieko nereikia, ačiū, susitvarkysiu pati. 

 -  Tai ir gerai. Primygtinai prašau – susitvarkyk reikalus tinkle. Pasiaiškink ką nors, nuramink visas, 
tu gi moki. Gerai, Tedy? 

 TSS iškošė pro sučiauptas lūpas: 

 -  Gerai. Beje, mano vardas – Teodoras. 
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 Šį kartą TSS tam, kad užmigtų, užteko mažiau migdomųjų, tačiau poros tablečių vėl buvo per mažai. 
Jausmas, kuris neleido užmigti, buvo pyktis. Jis priminė viskį, apie kurį TSS nei pagalvoti nebenorėjo, mat ir 
be to viskio jautėsi pakankamai kaitinama iš vidaus, tuoj, atrodė, vėl prasiverš emocijos ir ji vėl ko nors 
prisidirbs. Geriau nereikia. Todėl padėjo migdomieji. Taip geriau. 

 Šis jausmas pabudus ir vėl sugrįžo, tik daug švelnesne forma. Kažkur giliai jos mintyse kažkas virė. 
Neapykanta? Turbūt. Pasirodo, ji šeimos kvailė - nei kas iš tikro dedasi pasaulyje, nei jų versle niekas taip ir 
nesiteikė jai niekada paaiškinti! Užuolankomis kalbėjo ir dabar. Kaip su maža atžala! Tik būk gerutė, padaryk 
tą, padaryk aną... Tfu! 

 O, ne! Ji irgi kai ką žino! Ji irgi nepėsčia. Kol jos tvarkėsi savo reikalus, ji irgi kai ką patyrinėjo, ir dabar 
žino tai, ko nežino gerbiamos šeimynykštės. Gemalai! Nepaisant visų įmanomų ir numanomų inklinacijų, 
insinuacijų ir taip toliau, jie visi pasirengę gimti! Dabar ji suprato. Štai kodėl gyventojos, kad ir kokios 
nevykusios bazininkės jos bebūtų, neskuba į gerąją mirtį... Aha! Tik kokia nauda iš tokio atradimo?... 

 Nesvarbu. Apie tai ji pagalvos vėliau. Dar ji žino apie Jėzų Kristų. Mhm, o ką ji žino? Na, ji - vyras! Ir 
ką? Tiesą sakant, ji išvis nesuprato, ką apie ją reikia žinoti. Ir kodėl? 

 Mhm, užtai ji žino tą, kuri irgi nemažai žino. Gal net daugiau už jos gimdytojas?... Jona! Vyras. Ir ko ji 
čia taip įsikabino tų vyrų? Nesvarbu. Svarbu, kad ji ją supranta, o ji ja, kaip ten tą... pasitiki. Taigi, pasitiki, 
tikrai! Kaip vyras vyru. Įdomus, beje, reikalas… 

 Štai ką reikia padaryti. Vykti greičiau pas tą Joną ir viską išsiaiškinti pagaliau. Ir dėl tos Kristaus, ir dėl 
vyrų, netgi dėl gemalų, ir dėl tų... Tikrai, visus praeitus kartus ji jautėsi tokia pasimetusi, kad net nedrįso jos 
normaliai išklausinėti, matyt, todėl, kad nežinojo ko klausti. O dabar žino. Žino! Aplink klesti vien melas ir 
neteisybė! Laikas sužinoti tiesą! 

 Bare Jonos nebuvo. Ji tai pastebėjo iš karto, mat jo vietoje sėdėjo kita tipė, beje – irgi albinosė. O gal 
reikėtų sakyti „tipas“? TSS jau nusprendė, kad šiame bare gyventojos skirstomos į vyrus ir moteris, pavyzdžiui, 
barmenė – aiškiai vyras. Ši irgi buvo panaši į vyrą. Kodėl? Nežinia. Gal dėl jos žvilgsnio? Vos TSS įėjus į barą ir 
besižvalgant Jonos jo įprastoje vietoje, minėta tipas atsisuko į ją ir žvilgtelėjo taip, tarsi norėtų savo žvilgsniu 
priploti prie sienos, ar taip ploti į kaktą, kad patiestų žemėn kaip kokį jautį. Buvo apsirengus kaip dirbančioji, 
visai taip, kaip dažniausiai rengdavosi TSS, tas ją gerokai nustebino – ji manė esanti viena tokia, užsukanti į šį 
barą. Veidas – ryškių, aštrių bruožų. Ir tas plėšrus žvilgsnis. Apžiūrinėjo TSS tarsi ji būtų koks eksponatas, 
šviežiai išstatytas į parodą šiame bare, kurio nepažįstamoji kaip tik laukė pasirodant. Netgi ne taip – ji tiesiog 
žvelgė į ją, bet tas žvilgsnis buvo kažkoks tiriantis – tarsi nagrinėtų visą TSS ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus. 

 -  Teodoras? - labiau pašaukė, nei paklausė nepažįstamoji. TSS staiga susivokė, kad ji – irgi vyras. 



74 
 

 -  Na? – TSS stengėsi atrodyti kuo laisviau ir atsainiau. Mat ji nežinojo kaip turi elgtis vyras, 
nusprendė, kad bus geriau, jei atrodys kuo labiau savimi pasitikinti. 

 -  Sėsk, Teodorai, jei jau užėjai, - nepažįstamosios veidas nekrustelėjo, taip pat ir kūnas – jokios 
mimikos. 

 TSS prisėdo ir iš karto paklausė, nusprendė elgtis kaip ir nepažįstamoji – staigiai, užtikrintai ir 
nedvejojant, turbūt taip bus labiau vyriška: 

 -  Iš kur žinot mano vardą? 

 -  Žinau, - nepažįstamoji lengvai atsiduso. 

 -  Leiskit paklausti, kaip jus vadinti?, - ne taip užtikrintai šį kartą sumurmėjo TSS, bet vis dar buvo 
tikra, kad žaidžia pagal vyrų taisykles. 

 -  99Z. 

 -  Kaip kaip?, - šį kartą TSS sutriko. Ji, aišku, šiame bare tikėjosi visokių vardų variantų, gal net 
dviejų vardų, ar trijų kaip kažkur skaitė, bet kad šitaip... – Devyniasdešimt devyni Zet? O kodėl toks keistas? 

 -  99Z. Tai ne visai vardas. Nesvarbu. Vėliau paaiškinsiu. Kitoj vietoj. 

 TSS nei nežinojo ką sakyti. Patylėjo, apsidairė aplinkui ir nusprendė toliau bandyti elgtis tiesiai šviesiai, 
todėl taip ir paklausė: 

 -  O kur Jona?, - net pačiai pasidarė nejauku po šio klausimo – iš kur ji gali žinoti, kad ta tipas 
pažįsta Joną. 

 -  Jonos nebėra, - atsakė 99Z ir šį kartą giliai atsiduso. 

 -  Kaip tai nebėra? Jis daugiau čia nebesilanko? 

 -  Jonos nebėra tarp gyvųjų, - trumpai atsakė 99Z ir pažvelgė į TSS taip, tarsi norėdama ta proga 
išreikšti jai priekaištą. 

 TSS šį kartą tik plačiai išplėtė akis ir pažvelgė atgal į 99Z visa veido išraiška sakydama „reikalauju 
paaiškinimo“. 

 -  Geroji mirtis. Vakar. Giminaičio prašymu. 

 -  B... bet, bet... ji neatrodė, kad norėtų mirti..., - šis sakinys nuskambėjo ir kaip teiginys, ir kaip 
klausimas, ir kaip tylus šauksmas, nes buvo ištartas pašnibždomis. 

 -  Vargu ar norėjo. Ne savo valia. Yra šiais laikais tokia galimybė numatyta įstatymuose. Atseit 
sirgo sunkia psichine liga. Staiga atsirado giminaitis globėjas, kuris užpildė visus reikiamus dokumentus, yra 
medicininė išvada... Ginant paciento ir juo besirūpinančių žmonių geriausius interesus, ar kaip ten dabar 
formuluojama.  

 -  Bet ji neatrodė... 

 -  Neatrodė. Užtai yra medicininės komisijos išvados. Šviežios, surašytos užvakar. Užvakar jį ir 
suėmė, na gal taip netinkama sakyti pagal protokolą – sulaikė, kad atiduotų priverstiniam gydymui. Ginant 
geriausius paciento interesus. Pats mačiau, nes tai įvyko šiame bare. Atrodė gerokai nustebęs, sėdėjo kaip tik 
šioje vietoje. Staiga įsiveržė visas robotų būrys, vienas kažką perskaitė, už parankių ir... išsivežė, – nesuprasi, 
ar 99Z ironizavo, nes tokia jo kalbos maniera, ar tiesiog slėpė sunkiai tramdomą pyktį.  

 -  Užvakar!?..., - ir taip išsiplėtusios TSS akys išsiplėtė dar labiau. 
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 -  Užvakar. Rodos kažkas jį kurį laiką atidžiai sekė. Sakiau – neprasidėk... - 99Z nusuko akis 
pasukus galvą į šoną. 

 -  B... bet taip negalima..., - kone sudejavo TSS, o jos akys sužvilgėjo. Ji greitai užsimerkė, nes 
pajuto gėdą dėl savo drebančio balso. Ji jau suprato, kas įvyko, tik dar trūko laiko priprasti. Tačiau jai užteko 
akimirkos apsispręsti – gerbdama Jonos atminimą, ji nuo šiol elgsis vyriškai, tai yra kaip ta priešais sėdinti 
vyriškis. Išliks rami ir nedejuos. 

 -  Pradedi kai ką suprasti, Teodorai. Štai kokia ta realybė. Jie daro su mumis ką nori. 

 Kurį laiką abi sėdėjo tylėdamos. Tarsi per šermenis ar laidotuves. Pagerbdamos savo žuvusį draugą. 
Bent taip atrodė TSS. Ji pajuto bendrumą, tvirtą ryšį su 99Z. Tai buvo kažkaip kilnu, tai buvo... vyriška. Net 
prie jų priėjus barmenas pamindžiukavo keletą sekundžių ir apsisukus grįžo į savo vietą, matyt supratus, kad 
šiuo metu prie staliuko vyksta kažkas rimta ir nevalia įsiterpti į tų vyrų orią tylą su savo klausimais apie 
užsakymus, tai būtų tarsi šventvagystė. 

 Tylą nutraukti pirmoji nusprendė TSS, jai pasirodė, kad jau galima: 

 -  Ką mums daryti? 

 -  Mus valdo AI, apraizgęs nematomais čiuptuvais, pirmiausiai – melo pinklėmis. Turime jį 
sunaikinti. 

 -  Kaip? 

 - Čia netinkamas laikas ir netinkama vieta apie tai kalbėti. Atmink – mus seka. Šis baras 
nepriskiriamas prie patikimų vietų, tai jau tikrai ne. Susitikome čia pirmą ir paskutinį kartą. Geriau pamiršk 
visiems laikams šią vietą. Toliau susitikinėsim tau įprastose vietose, sutartu laiku. Aš ten visur turiu praėjimą. 
Ryt devintą vakaro „Kaubojėje“. Elkis paprastai, neatrodyk įtartinai.  

 -  Gerai. Sutarta. 

 Prisiminusi tai, kaip elgdavosi Jona, TSS nusprendė, kad pats laikas eiti. Ji pakilo. 

 -  Pirmiausiai susitvarkyk viską, ką prisidirbai tinkle, Teodorai. Tau reikia nepriekaištingos 
reputacijos. Dar pravers. Gal ne veltui tave vadina Dievo dovana. 
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 99Z buvo slapyvardis. Teodoras taip niekada ir nesužinojo to žmogaus tikrojo vardo. Apie save jis 
pasakojo nedaug. Dirbantis, tikintis ir tiek, visa kita – nesvarbu. Jis išvis nedaug kalbėjo. Teodoras laikė tai 
vyriškumo požymiu ir stengėsi taip ir pats elgtis. Vis dėlto iš 99Z jis sužinodavo daug ko vertingo, tai, ko už 
jokius pinigus nebūtų radęs įprastinėje sklaidoje. Jis kalbėjo: 

 -  Jona buvo geras žmogus, mūsiškis, nors ir nelabai prie mūsų pritapęs, daugelis jo nemėgo. 
Geras žmogus – ne profesija. Visada jam sakiau – mes turim šį pasaulį iš pagrindų pakeisti, jei norime Dievo 
karalystės. O jis vis ne – kliedėjo apie meilę, nuodėmę, savęs pažinimą, nuolankumą ir atgailavimą. Buvo 
visiškai neveiklus. Rezultatus mes matome. Kur jis dabar? Kas iš to jo atgailavimo? 

 Arba: 

 -  Krikščionys šiais laikais stengiasi pasislėpti vienuolynuose ir panašiose vietose. Žinoma, ten 
dvasinga, visai kita atmosfera, jautiesi kaip brolis tarp brolių, gali atsidėti maldoms, apmąstymams, liturgijai 
ir panašiai. Bet kas iš to? Gal jie mano, kad visa tai iki jų neprieis? Kad ir jie pagaliau nebus sunaikinti? Vien 
maldomis nepasipriešinsi, reikia veiksmo. Tie vienuolynai perpildyti. Lėšų juos išlaikyti seniai nėra, mūsų 
kunigai sudarinėja sandorius, kad ir su pačiu velniu, kad tik papildytų iždą, tačiau jau dabar matyti, kad tai 
netruks ilgai. Teks gyventi palapinėse. Tačiau šiais laikais mažai kas linkęs tapti asketu. 
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 Teodoras suprato ne visus žodžius ar jų vartojimą, bet klausėsi atidžiai. Jis suprato, kad tampa naujo, 
didesnio pasaulio dalimi. Ir mokėsi, daug mokėsi. Skaitė daug senovinės literatūros, tik dėl to, kad išmoktų 
atskirti, kurie žodžiai yra vyriškos, kurie – moteriškos giminės ir taip pamažu išmoko ir įprato kalbėti taip, kaip 
žmonės kalbėjo senovėje, nors nepamiršo ir šiuolaikinės kalbos, vartodavo ir ją, kai reikia. Moderniai 
neredaguotos literatūros, tai yra parašytos senovine kalba, kur yra moteriška ir vyriška giminės, buvo sunku 
gauti, bet įmanoma. Tokie buvo dirbančiųjų gyvenimo privalumai – pasirodo, tie senoviniai tekstai išties gali 
būti tikro malonumo šaltinis. Ypač Teodorui patiko skaityti apie vyrus ir moteris. Pasirodo, taip daug įdomiau, 
kai yra vyrų ir moterų, ir labai puiku, kai nereikia rinktis jokios lyties. Tuo pačiu jis mokėsi atskirti vyrus nuo 
moterų – kuo jie ypatingi. Be to, 99Z paaiškino, kad tai labai svarbu, nuo to viskas ir prasideda – norint, kad 
visi turėtų normalias šeimas ir pagaliau iš tikrųjų galėtų būti lygūs, svarbu sugrįžti į prigimtinę tvarką, iš kurios 
ta šeima kilo, o toje prigimtinėje tvarkoje buvo tik vyrai ir moterys, kurie tapdavo mamomis arba tėčiais. Ne 
veltui Teodoro tėvai jį išmokė juos vadinti tėvu ir motina, o ne išskaičiuotinomis gimdytojomis – jie suprato, 
ką daro. 

 Savo reikalus tinkle Teodoras sutvarkė pagautas didžiulio įkvėpimo – melavo išsijuosęs, kaip dar 
neteko niekada. Jis ne tik susirinko atgal daugumą buvusių tinklo draugių, bet ir susirado daug naujų. Jį netgi 
priėmė į ne vieną itin slaptą uždarą tinklo grupę, į kurias seniau jam buvo pernelyg sudėtinga patekti. Sukurpė 
šedevro titulo vertą istoriją apie tai, kaip jis susirgo baisia, dar mažai kam žinoma liga ir gėrė naujausios rūšies 
vaistus, o tuo metu neatsargiai, niekieno neperspėtas, pavartojo nedidelę, tokią, na, įprastinę dozę alkoholio 
ir tuomet prasidėjo... Jis vaizdžiai su visomis dalijosi kokių jam teko matyti ir girdėti vizijų ir haliucinacijų, kaip 
tai atrodė realu, daug realiau nei tikroje realybėje ir taip toliau. Nereikėjo nei daug skiesti, šiek tiek tik 
padailino savo tikrus nutikimus. Sulaukė gausybės labai susidomėjusių užklausų tiek viešai tinkle, tiek į savo 
paštą apie tai, o kokios gi tos medžiagos buvo – kokie vaistai ir alkoholis, kokiu santykiu ir kokiais kiekiais? 
Labai rimtai visiems atsakė, kad jokiais būdais to negalintis sakyti dėl „profesinės etikos“ sumetimų. Dargi 
iškilmingiau pareiškė, kad dėl susirūpinimo visuomenės psichine sveikata jis jokiu būdu neatskleis kokia liga 
sirgo bei kokius vaistus vartojo, mat tai ką nors gali pastūmėti veiksmams „neatitinkantiems jos geriausių 
interesų“. Tuo pačiu rado būdą ir kaip atkeršyti broliui. Mat savojoje istorijoje jis paaiškino, kad didelis 
sielvartas jį ištiko dėl tragedijos, nutikusios broliui, o kai jo visi pradėjo klausinėti, kas gi nutiko (tai įdomu 
buvo ir daugumai, nieko nežinančiai apie jo brolį), jis mandagiai nukreipė visas pasiteirauti paties brolio. Ką 
gi, jį, šiam visai netikėtai ir nesusivokiant kas darosi, irgi užplūdo didžiulė gerbėjų minia tinkle. Brolis pasiuto! 
Bet Teodoras jau buvo tam pasiruošęs ir specialiai neatsakinėjo į jo skambučius ir žinutes vaidindamas kad 
tuo metu yra labai užimtas. Teko broliui išsisukinėti pačiam –  užsiimti kūryba. Na, jis daug negalvojo – tiesiog 
paprašė visų nekreipti dėmesio, mat nutikęs dalykas buvo visai nereikšmingas, nevertas minėti, tiesiog TSS 
yra labai jautri ir jausminga – sužinojo apie tą nutikimą ne tiesiogiai iš jo, taip sakant, gandai buvo mažumėle 
perdėti ir ji jautriai sureagavo. Dabar jau viskas abejoms gerai, ačiū už rūpestį ir dėmesį. Po kurio laiko jis 
atlyžo, tuomet Teodoras nusiuntė draugišką žinutę „na kaip tau mano atsiprašymas? mirkt“, vėliau jie 
susiskambino ir kartu pasijuokė. 

 Palaikyti gerus santykius su broliu, tėvu, šeima bei visais savo aplinkos žmonėmis buvo labai svarbu. 
Nesukelti įtarimų. Net ir visų nekenčiant. 99Z pasakojo: 

 -  Mūsiškių yra visur, tik mes – nematomi. Taip jau yra, kad krikščionys išsisklaidė. Turbūt taip 
atsitiko dėl per didelio individualumo pomėgio. Gal taip ir geriau – mus sunkiau lokalizuoti ir sunaikinti. 
Stengiamės turėti kuo daugiau dirbančiųjų, nes jie gali daryti didesnę įtaką. Viešasis gyvenimas ne pagal savo 
įsitikinimus yra ta auka Dievui, kurią mes sudedame vardan Jo karalystės. Žinoma, ne visiems pasiseka – kai 
kuriuos atskleidžia. Kai kurių neatskleidžia, bet vis vien atleidžia iš darbo – tokios dabar yra tendencijos. 
Dauguma nedirbančiųjų – irgi labai svarbūs, toliau dirba kitiems nežinomus svarbius darbus, pavyzdžiui 
atlieka mokslinius tyrimus. Vėliau papasakosiu, ką tau reikia apie tai žinoti. Kol kas nepamiršk, kad esi svarbus 
tuo, kad priklausai vienai iš didžiausių duomenų savininkų ir valdytojų šeimai, turi visomis galimomis ir 
negalimomis priemonėmis išlikti savo įtakos galimybių sferoje. 

 Apie krikščionių išsisklaidymą ir ką jiems daryti 99Z pasakojo ir daugiau: 
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 -  Turime mokytis iš musulmonų, jei tiksliau – iš vahabitų. Tie, kurie buvo paprasti imigrantai 
mūsų krašte, pasiekė daugiau nei mes, krikščionys, nuo seno vietiniai. Jie susitelkė  savo bendruomenėse, 
susitelkė apie savo religiją, o mes – išsisklaidėme po parapijėles, kurių veikloje jau beveik niekas nedalyvauja. 
Mes, krikščionys, nebeturime nei kryžiaus ženklo ant bažnyčių išorės, išvis nebeturime, jis uždraustas, 
pamatyti gali tik įėjęs į bažnyčią, bet neretai irgi keistai. Kaip kažkokią abstrakciją, kur Kristus – irgi abstrakcija, 
o neretai jis – moteris. O štai mečetės dygsta viena po kitos. Na ir kas, kad uždrausta nešioti hidžabus? Kaip 
matei, vahabitai turi atsikovoję sau rajoną, ten jų tvarka ir jų įstatymai, pats matei kaip jie vykdomi ir jie yra 
toli gražu ne vien apie hidžabus. Tokių rajonų mūsų mieste jie turi jau keturis ir, neabejotinai, dar plėsis. Todėl 
aplinkiniai ir ginkluojasi. Žino kaip tai daroma – tik bumt!, - 99Z išsišiepė, - teroru. Puiki strategija, atėjusi dar 
iš senovinių laikų, kai ją taikė džihadistai skelbdami šventą karą mums visiems. Tik jie tą karą vienu metu prieš 
visus buvo per silpni laimėti. Vėliau susiprato, kad reikia veikti palengva, nuosekliai užkariaujant teritorijas 
mūsų krašto viduje ir jiems tai puikiai sekasi. Mes irgi pasinaudosim teroru! Tik jis bus nukreiptas tikslingai į 
patį blogio šaltinį. 

 TSS paklausė, ar tai ne jie bandė susprogdinti pagrindinius šalies AI. 99Z oriai atsakė, kad dar ne visi 
mūšiai laimėti, kovoje jie mokosi. Aiškino, kad tokių tikrųjų kovotojų kaip jie – nedaug, visų likusių dėmesys 
nukreiptas į visokius asmeninius maištus, kaip gyvenimo būdo išraiškos formą per visokias kultūras ir 
subkultūras ir niekas dėl bendro intereso nenori rizikuoti. Jis dar aiškino apie Jėzų Kristų: 

 -  Jis yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas, bet nedaugelis bus išrinktų – taip pasakyta. Jis numirė už mus, 
mes turime numirti už jį, o ne galvoti apie asmeninį nemirtingumą šiame pasaulyje. Tikrasis nemirtingumas – 
Dievo karalystėje. Mes esame jo išrinktoji tauta. 

 Teodoras ne visai suprato tuos dalykus, bet jam patiko būti išrinktuoju bei tikrojo nemirtingumo 
pažadas. Tas Dievo karalystės projektas kaip ir kova prieš Sistemą atrodė netgi dar didingesnis reikalas kaip 
jojo pasirengimo gimti tyrimai. Apie šiuos 99Z paaiškino, kad gyventi nori visi žmonės, tačiau kaip, kodėl 
gyventi – šiuo metu tai suformuoja AI manipuliuodamas visais mumis, keisdamas mūsų sąmonę, mūsų mintis. 
Jis sakė: 

 -  Štai tu gimei didžiųjų duomenų valdytojų šeimoje ir turi tam tikras galimybes, aspiracijas, 
pagaliau – sugebėjimus. Tavo sugebėjimai buvo instaliuoti tau keičiant DNR dar prieš tau gimstant. Bazininkai 
tokių galimybių neturi, todėl jie net neturi galimybių įgyti tokių sugebėjimų. Visos jų galimybės ir siekiai 
nukreipiami visai kita kryptimi, jie turi visai kitokį gyvenimo prasmės supratimą. Jų ateitis nulemta, jų vaikų - 
irgi. Tokios nelygybės Žemėje dar niekada nebuvo. Žinoma, tu - nekaltas, kad toks gimei. Didysis Blogis – tai 
AI, kuris reguliuoja viską ir nustato mūsų likimus. Tačiau mums Dievas davė tave, kad viską pakeistum. 

 Tai skambėjo mielai ir prakilniai, o štai šis paaiškinimas nuskambėjo netikėtai: 

 -  Kai AI dar nebuvo, žmonės tikėjo Dievu, kuris leidžia dalykams atsitikti, turėjo moralinius savo 
veiksmų vertinimus ir leido daugybę dalykų jų gyvenime lemti atsitiktinumui, jie matė tame visame prasmę. 
Turėjome bendrą atskaitos sistemą, kuri padėdavo kartu išgyventi ir gyventi prasmingai. Mylėjome vienas 
kitą, dalinomės. Buvome žmonės, broliai, o ne savo nedidelėje įsitikinimų erdvėje užsidarę individai. Buvome 
laimingi. Šiuo metu net ne žmogus yra svarbiausias, o ekosistemos. Panagrinėk ir suprasi, kad gyvūnai šiais 
laikais turi daugiau nei mes teisių. 

 Teodoras tuomet dar paklausė: 

 -  O galima tapti laimingu, jeigu sutiktum Kristų? 

 - Šiame pasaulyje nėra nei meilės, nei tiesos, nei laisvės, Teodorai. Jame nerasi ir laimės. Šiame 
pasaulyje nėra Jėzaus Kristaus. 
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 Pasaulyje be meilės Teodoras gyventi nenorėjo. Nors vis dar sunkiai būtų galėjęs paaiškinti, kas ta 
meilė, bet skaitė daug knygų apie ją ir buvo įsitikinęs, kad jei būtų meilė, tai Kity jo palikti nebūtų galėjusi. Jo 
knygose herojai ir herojės daug dėl jos kentėdavo, kartais vien tik tam, kad kelias akimirkas būtų galėję pabūti 
kartu. Tuo tarpu Teodoras buvo įsitikinęs, kad dėl santykių su Kity kentėjo tik jis vienas, o ši – visai ne. Tiesa, 
apie Kity jis tuo metu kone visai jau pamiršo. Iškilo visai kitokie meilės klausimai. 99Z klausdavo: 

 -  Ar tu myli Jėzų Kristų? 

 Teodoras suprato, kad atsakymas į šį klausimą yra tai, kas vienija slaptosios organizacijos narius ir, 
norint jai priklausyti, reikia atsakyti „taip“. Jis taip ir darė, nors daug labiau jį domino visai kitokio pobūdžio 
meilė – ta, apie kurią jis skaitė savo knygose. Vyrų ir moterų pasaulis. Jėzus buvo vyras. Jis nežinojo kaip jį 
būtų galima mylėti, bet žinojo, kaip būtų galima didžiuotis. Vyru, numirusiu už kitus. Kaip ir Jona. Jis buvo 
tikras, kad Jona numirė už jį, nes norėjo perduoti žinią. Žinią kaip išgelbėti pasaulį – ją jis norėjo perduoti 
kartu su 99Z ir visa jo kompanija. Ir jį nudaigojo Teodoro aplinka – jis buvo tikras, kad jo tėvas irgi bus nagus 
prikišęs. Visai kaip Aną Kareniną18, na ji nusižudė, bet dėl to irgi kalta aplinka. Paaukojo gyvybę dėl meilės. Tai 
taip kilnu. 

 Teodoras daug mąstė apie mirtį. Galų gale, jam nuolat apie ją primindavo ir 99Z. Numirti ir patekti 
pas Dievą, kuris tave myli, buvo kur kas geriau nei likti šioje Žemėje, kur tavęs nemyli niekas, tik tam, kad 
amžinai varžytumeisi su kitais dėl galas žino kokių prizų. Jis prisimindavo BJK. Buvo tikras, kad šis irgi pasirinko 
verčiau nukeliauti pas Dievą negu likti čia, kur neįmanoma nei tikra meilė, nei draugystė. Gal BJK net  mirė iš 
meilės jam, ilgai nesulaukęs atsako ir pagalvojęs, kad jį prarado? Kartais Teodoras jausdavo šiokią tokią kaltę, 
kad neatsakė jam laiku, bet dar labiau jis jautė pasididžiavimą tuo, kad turėjo tokį draugą, kuris pasiaukojo iš 
meilės jam. Reiškias, jis yra vienas iš tų nedaugelio žmonių, gal tik keleto - na dar Jona ir 99Z, kurie sugeba 
mylėti ir kurie yra verti meilės. 

 Taip begyvenant, o Teodorui atrodė, kad gyvenimas buvo kaip niekada vaisingas ir džiugus, juk jis 
turėjo tikrų draugų, tapo vyru ir turėjo Tikslą, 99Z pamažu atskleidė jam numatytą užduotį: 

 -  Žmonės nepraregės, kol juos valdo AI. Jie gauna netikrą informaciją ir dar iš jų yra atimami 
darbai. Vietoj to, kad sukiltų, jie žudosi netikrais malonumais. Pagrindinis taikinys – supergalingieji rinkiminiai 
AI. Visi AI yra susiję per tinklą. Nors jie ir konkuruoja, bet taip pat ir mokosi vieni iš kitų. Atrodytų, devyni 
rinkiminiai AI buvo specialiai sukurti atskirų kompanijų, kad būtų nepriklausomi, tačiau mums pavyko 
išsiaiškinti ką kita. Tai labai svarbu. Rinkiminės sistemos valdymas būtų pernelyg nepatogus ir neefektyvus, 
jei tai būtų daroma iš kelių vietų – kiltų bereikalinga sumaištis. Todėl yra vienas pagrindinis AI, turintis priėjimą 
prie visų įmanomų duomenų – atvirų ir slaptų. Jis yra ir daugiausia ištobulėjęs. Ištobulėjęs taip, kad moka 
valdyti visus kitus AI, nesvarbu kokie jie būtų – paprasčiausio modelio asmeniniai ar pramoniniai, taip, kad jie 
net nepastebi. Štai jis ir valdo pasaulį. Mes į jį ir nusitaikėme. Beje, jis – mūsų mieste. 

 -  Kaip ketiname jį įveikti?, - klausė Teodoras. 

 -  Iš pirmo žvilgsnio tai labai nepaprasta, gal net neįmanoma. Ačiū Dievui, mes turime 
atitinkamuose lygiuose mums dirbančių žmonių ir pamažu kartu mes viską išsiaiškinome, sudėliojome 
dėlionę. Padėjo ir mūsų padarytos klaidos, Dievo rankose atsitiktinumų nebūna. Mes bandėme susprogdinti 
kelis įslaptintus didžiuosius AI iš išorės, tačiau patalpos pernelyg sutvirtintos, reikėtų branduolinio užtaiso. 
Na, turėjome kelis žmones kompanijose, kurios turėjo duomenų, kur vienas ar kitas AI yra. Turėjome ir 
žmogų, slapta galintį atlikti aeronautikos stebėjimus po visą šalį – jis kruopščiai lygino statybos darbus, 
atliekamus po mūsų sprogdinimų, tam, kad sutvirtinti AI saugančių pastatų išorę, su kitais darbais ir nustatė 
panašumus. Tie darbai – specifiniai, nes ir patys objektai, kuriuose yra šie AI – specifiniai, nei neįtartum, kad 
jie ten yra. Po kelių atliktų sprogdinimų buvo aišku, kad vienas objektas yra tvirtinamas daug labiau nei kiti – 

                                                           
18 Лев Толстой romano „Ana Karenina“ (1887) herojė. 
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kiekvieną kartą. Taip mes lokalizavome to pagrindinio AI vietą. Tiesa, netekome keleto savo labai svarbių 
žmonių per tą laiką, nes visi kompanijų darbuotojai, kurie turėjo priėjimą prie informacijos, kuri padėjo mums 
nustatyti pirmuosius AI, buvo atleisti. Bet atradome kitą labai svarbų žmogų, kuris dirbo slapčiausioje 
Valstybinio Skaitmeninio Demokratijos Audito tarnyboje ir žinojo apie pagrindinio AI egzistavimą bei jo 
savybes. Gudruolis, manėsi taip patogiai ir slaptai įsitaisęs, kad niekas nesuseks jo pomėgių nelegaliai 
pornografijai ir prostitutėms. Pas mus kaip tik buvo vienas toks iš tarnybų, kuris sugebėjo įtikinti valdžią, kuri 
tokius dalykus laiko niekais ir žiūri pro pirštus, pravesti vieną kitą operaciją jo atsakomybe – mat tokie buvo 
jo kovos prieš blogį įsitikinimai. Minėtas gudruolis įkliuvo ir buvo priverstas su mumis bendradarbiauti. Aišku, 
žioplys, galėjo ir kitaip išsisukti, dauguma, kas prie valdžios ir tarnybų, išsisuka, bet, et... Ne visi jie ten tokie 
protingi, išsigando, o dar ir mūsiškis mokėjo paspausti, kol „karšta“. Žodžiu, sužinojome kai ką esminio. 
Neutralizavus pagrindinį AI, kuriam laikui būtų sutrukdytas ir visų kitų AI darbas, na jie liktų gerokai sutrikę. 
Nors paprastai AI reikiamą informaciją susirenka tiesiogiai iš jiems prieinamų duomenų bazių, bet nemažai 
jos koordinuotai ateina iš šio, jiems to net nežinant. Jis uždeda ir pagrindinius filtrus kaip kokią informaciją 
filtruoti. Galbūt mažieji AI sugebės taip pat kaip ir anksčiau veikti ir toliau, bet didieji bus vienaip ar kitaip 
sutrikdyti. 

 -  Bet... bet taip nukentės daug žmonių... AI juk valdo daug ką, gal net viską – nuo elektros tinklų 
iki širdies stimuliatorių darbo... kai kuriems žmonėms jie valdo vos ne visą jų organizmą. 

 -  Ir gerai, kad nukentės! Žmonijai reikia sukrėtimo! Kitaip jie nieko nesupras. Jie niekada 
nesupras, kad už jų stovi Sistema. Lai jie pamato, kokia ji netvari ir kad jiems reikia Dievo karalystės! Kančia 
žmogų išgrynina, padaro jį tyresnį. Tai vienintelis būdas, kad jie imtų šauktis Dievo! 

 Teodorui mintis apie kančią nepatiko. Tačiau... jis juk kentėjo! Jis daug kentėjo pastaruoju metu. Tas 
maudulys, skausmas… Lai jį pajaučia ir kiti! Pagaliau galės suprasti! Jis prisiminė ginčus tinkle, kai rašė apie 
tai, ką sužinojęs. Jo niekas nesuprato. Jo niekas nemylėjo. Pagaliau… pagaliau bus atsilyginta. Žmonės sužinos 
tai ir jie sužinos dar daugiau – vieninteliu įmanomu būdu. Lai tiesa juos išlaisvina… 

 Teodoras atsikrenkštė, nurijo kažkokį gniutulą gerklėje ir, stengdamasis kalbėti kuo aiškiau, mat 
gerklę griaužė kažkoks nepaaiškinamas dalykas, paklausė: 

 -  Koks mano vaidmuo? 

 -  Esminis. Mes seniai jau turim ko reikia. Beveik. Yra vienintelis galimas planas ir jis yra aiškus – 
susprogdinti pagrindinį AI iš vidaus, kuo arčiau prie jo priėjus. Mes nesėdėjome rankų sudėję. Sukūrėme 
sprogmenis, kurių kol kas neatpažįsta jokia atpažinimo sistema, net šunys nesuuodžia. Išbandyti, bet dar 
nenaudoti – saugojom specialiai šiam atvejui. Juk sakiau, mes turime pačių įvairiausių žmonių, minėjau 
bedarbius mokslininkus – štai jie ir sukūrė laisvalaikiu, – 99Z išsišiepė, – jokių problemų nusinešti iki pat AI 
pagrindinio programinio branduolio serverio ir ten susprogdinti. Išskyrus vieną. Kas bus tas žmogus, kuris jį 
iki ten pristatys, na ir, žinoma, susprogdins? 

 -  Tai kas juo bus? 

 -  Joks paprastas mirtingasis ten nepateks. Šiaip sau nepaklius ir amžinasis. Yra keletas tokių 
įslaptintų, kurie su juo pastoviai bendrauja, mes juos nustatėme, bet užverbuoti nepavyko. Tiksliau – nė 
nebandėme, kam rizikuoti? Kartais įleidžiami ir kitokie, gerai patikrinti, atstovaujantys didžiausias duomenų 
valdytojų kompanijas, ko nors svarbaus pasiklausti, sužinoti. Žinoma, jie dar rimtai patikrinami prieš juos 
įleidžiant, bet, kaip sakiau, šitą reikalą mes sutvarkysime, dėl sprogmenų nei šuo nesulos. 

 -  Jo galima ko nors paklausti? 

 -  Taip, žinoma. Sakoma, kad jis bendrauja taip tobulai kaip žmogus, kad dar ir daug tobuliau. Ta 
prasme, yra visokių klausimų, paprastai vadinamų filosofiniais, į kuriuos paprastas AI nelabai valioja ką 
atsakyti, arba jis tiesiog atsikerta iš srauto sužvejotomis citatomis. Šis mąsto išties giliai. Sakoma, kad 
geriausiai su juo kalbėti kaip psichoterapeutui su pacientu – nors pasąmonės jis ir neturi, bet yra kažkas tokio, 
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kažkokia savastis, gelminis mąstymas, išmintis, jei galima taip pasakyti. Žodžiu, jis gali tau pasakyti ne tai, ką 
tu nori girdėti, bet tai, kaip iš tiesų yra. 

 -  Tai kas tas žmogus? 

 -  Koks? A, tas, kuris galutinį darbą atliktų. Kaip tai kas? Nagi tu. 

 -  Aš? Bet... bet... 

 -  Koks dar bet! Tu ir esi tas didžiųjų duomenų valdytojų atstovas, pati grietinėlė. Juk sakiau, kad 
pats Dievas tave mums atsiuntė. Daugiau mes neturime kito tokio. Dar ir tavęs reikėjo palaukti. Tačiau dabar 
jau laukti reikės neilgai. Teisingumas bus įvykdytas! 

 Teodoras nurijo dar didesnį gniutulą, akimirką jam atrodė, kad jis kažkuo springsta. Galvoje lengvai 
susisuko. Jis tyliai paklausė: 

 -  O kas po to? 

 -  Sprogmenis turėsi būti apsivyniojęs kaip liemenę. Beje, kad būtų įtikinamiau, suklastosim 
duomenis apie tavo traumą, atseit tau reikalinga juosmens ir apatinių šonkaulių fiksacija dėl jos. Medžiaga 
panašiai ir atrodo. Detonatorius nežymus. Dega tik kelias minutes, uždegsi paprastu žiebtuvėliu, negalim sau 
leisti įtaisinėti kažkokio sudėtingesnio mechanizmo. Tiek ir turėsi laiko pasprukti iš ten. Arba... 

 -  Arba kas? 

 -  O toliau – revoliucija! Jokie arba – nebesvarbu. Jei tau pavyks – mes lauksime netoliese ir tave 
priglobsime. O jei ne... Ar tu myli Dievą? 

 Teodoras vėl nurijo gniutulą: 

 -  Mhm, taip... 

 -  Ar tiki, kad pas Jį tavęs laukia tikra meilė, laisvė ir išganymas? 

 -  Taip... 

 -  Tai ko dar dvejoji? Dievas tau pavedė misiją! Negi tu nusiteikęs ją išduoti? 

 -  Ne. 

 -  Tai pirmyn! Dabar svarbiausiai – rasti priežastį, kad tave įsileistų pas pagrindinį AI. Turėsi veikti 
per savo tėvą. Kažką pasakojai apie savo bandymus padaryti svarbų išradimą. 

 -  Na taip. Nors, galima sakyti, jis nepavyko. 

 -  O tavo šeima apie tai žino? 

 -  Apie išradimą? Na, pasakojau, daugiausiai broliui, nors ir kitiems... 

 -  Ne, ne apie patį išradimą, o kad jis nepavyko. 

 -  Na ne, aš kažkaip pastaruoju metu buvau jį ir pamiršęs ir nieko neminėjau. 

 -  Štai ir puiku. Prisimink dabar. Paminėk. Tėvui. Taip ir anaip, reikia pagalbos, mano AI per 
prastas su kai kuriais klausimais susitvarkyti, gal žinai ką nors geresnio ir panašiai. Priskiesk ką nors. Meluoti 
tu moki. 

 -  Gerai. 

 -  Na ir puiku. Susitiksim kaip visada. 
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 Nors Teodoras vis rasdavo priežasčių atidėti šią svarbią užduotį, tačiau dabar su 99Z susitikinėjo kone 
kasdien ir tas vis primindavo. Žvelgdavo su priekaištu ir klausdavo: negi jis bijo mirti, negi jis nėra vyras? 
Teodorui dabar dar daugiau teko mąstyti apie mirtį – na taip, visi geriausi jam žinomi vyrai – mirę. Gal tokia 
ir yra tikrųjų vyrų paskirtis – numirti dėl kitų? Bent jau kažką tokio rašė jo skaitomose knygose. Jie nepabijojo 
ir atsidūrė ten, kur iš tikrųjų yra laimingi, mat ten gali susitikti Kristų. Tuo tarpu čia  atmosfera vis labiau slėgė, 
vietoje neseniai buvusių džiuginančių atradimų jis jautė tik priekaištus, kad nevykdo jam patikėtos misijos. 
„Dievas baudžia tuos, kurie jo neklauso“, – aiškino jam 99Z. 

 Galiausiai kaip tik atsirado gera proga pabendrauti su tėvu ir jis visai sėkmingai jo paklausė ar 
prisimenąs neseniai sakęs, kad jam padėsiąs, kuo galėsiąs. Tėvas net susijaudino ir iš karto puolė klausinėti, 
kas gi atsitiko. Teodoras išpyškino gerai paruoštą istoriją apie tai, kad jo labai svarbiems bandymams 
reikalinga daug geresnio AI pagalba – tokio, kokio ir konkurentai neturi, jis girdėjęs, kad rinkiminiai AI yra 
supergalingi, galbūt įmanoma kaip nors prie jų prieiti ir pasinaudoti. Tėvas trumpai susimąstė ir atsakė, kad 
gerai. Teodoras, kad būtų įtikinamiau dar nutaisęs ir įsižeidusio vaiko veido išraišką, perklausė ar tik tėvas 
nemanąs, kad jo darbai, tas išradimas, kurį jis vykdo, yra visai nesvarbūs ir neturi jokios reikšmės. Tėvas dar 
labiau susijaudino ir puolė tikinti kad tikrai ne, jis žinąs vieną, išskirtinę galimybę ir pažada padaryti viską, kad 
tik Teodoras galėtų ja pasinaudoti. Paskambino jam sekančią dieną ir pranešė: jo laukiąs pats išmaniausias 
AI, atvykti poryt aštuntą valandą vakaro, jis suderino, kad jį specialiai priims. Adresas Teodorui buvo jau 
žinomas.  

 Ką gi, nuosprendis paskelbtas. 

 Laiko liko nedaug. Kitą dieną jis „susilaužė šonkaulį“ ir pranešė tėvui, kad nieko tokio – reikalinga tik 
kelių savaičių fiksacija, ištvers. Susirinko paskutines instrukcijas, sprogmenis. Atšventė su 99Z. Tiesa, gėrė 
nedaug, juk prieš užduotį reikia būti pačios geriausios formos. Šį kartą 99Z buvo susijaudinęs labiau nei pats 
Teodoras, pakėlė kelis tostus už žuvusius ir pražuvusius ir sukalbėjo, Teodorui pritariant, kažkokią maldą, 
kurios Teodoras neįsidėmėjo. 

 Buvo būtina išsimiegoti. Miegas, aišku, neėmė, todėl Teodoras išgėrė kelias tabletes ir, laukdamas kol 
suveiks, sėdėjo ant savo lovos ir mąstė. Mintys pynėsi. Štai kas jam buvo įdomu – kas gi ta išmintis? Kaip jos 
išklausti? Jau besnūduriuodamas uždavė Ketrinai užduotį – surasti jam patikimos informacijos apie Dievą, 
psichoterapeutus, mirtį ir išmintį. 

 Pramigo iki pietų. Specialiai atidėliojo šią paskutinę užduotį – susitvarkyti savo gyvenamąją vietą prieš 
ją paliekant. Žinojo, kad vienaip ar kitaip čia nebegrįš. Vaikščiojo po kambarius ir ieškojo ko nors vertingo. 
Nieko. Kity čia nebuvo. Nebuvo nei Jonos, nei BJK. 99Z jo laukė išorėje. Ten laukė ir tikrasis gyvenimas. O jei 
ne – ten laukė Jėzus. Sakoma, kad jis mane myli, pagalvojo Teodoras. Galbūt aš jį susitiksiu? 

 Norėjosi kažkaip atsisveikinti. Norėjosi kažką palikti. Palikti po savęs. Palikti pranešimą tinkle, kaip 
buvo įpratęs, šį kartą Teodoras negalėjo. Kurį laiką sėdėjo parimęs prie kompiuterio ir galvojo. Tuomet 
susirado savo storąjį markerį ir didelėmis raidėmis ant sienos užrašė: „Mano vardas – Teodoras“. 
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 Viskas ėjosi sklandžiai. Jį pasitikęs asmuo gana šiltai pasisveikino ir palydėjo pro apsaugą. Ten jį kelis 
kartus nuskenavo ir sutikrino asmenybę pagal paimtą DNR mėginį. Visa tai užtruko apie penkiolika minučių. 
Teodoras stengėsi apie nieką nemąstyti, kad neįsitemptų ir neatrodytų įtartinai. Dėl visa ko paaiškino savo 
palydovui, kad labai jaudinasi, mat vykdo neeilinį eksperimentą ir nuo šio AI atsakymų gali priklausyti jo 
eksperimento likimas. Tuo pačiu net sugebėjo pajuokauti, kad, galima sakyti, taip pat sprendžiasi ir jo likimas. 
Tiesa, jo juokas gavosi ne visai natūralus – užstrigo kažkur gale gerklės. Niekas neatkreipė į tai dėmesio. 
Galiausiai procedūra buvo baigta, sunkūs plieniniai vartai atsivėrė, už jų – dar vieni ir dar vieni ir Teodoras 
pateko į vidines patalpas.  
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 Einant koridoriumi iki susitikimo su AI vietos Teodoras daugiausiai stebėjo visur įrengtus jutiklius ir 
kameras. Jis pagalvojo apie skaistybės diržus, bet taip vadinti šių įtaisų nesinorėjo. Jie reaguoja išsyk vos 
pajutę ką nors įtartino. Mažų mažiausia atrodė nejuokinga. Lauk ne kokio teisingumo kovotojos pranešimo, 
kurio gali ir nesulaukti, bet tikėkis, kad esamoje vietoje kas nors nusuks tau sprandą. 

 Kaip nebūtų keista, bendravimo su AI kambarys, kurį jo palydovas pavadino valdymo centru, buvo 
įsikūręs taip, kad visai neatrodė įslaptintas. Teodorui neapsivertė liežuvis vadinti jo valdymo centru. Pirma, 
jis buvo pernelyg paprastas ir priminė jo darbo vietą bendrovėje. Turbūt taip atrodo šimtai kitų darbo su AI 
vietų, pagalvojo Teodoras. Antra, jis žinojo, kad tai šis AI iš tikrųjų valdo visus, taip pat ir taip vadinamus jo 
valdytojus. Su juo nebent galima pabendrauti, sužinoti kaip ten tą... išmintį. 

 Teodoras staiga lengvai susierzino prisiminęs, kad taip ir nepatikrino, ką jam Ketrina rado apie išmintį 
ir apie psichoterapeutus, kurie moka tą išmintį iškvosti. Pamiršo. Visą dieną stengėsi negalvoti apie jo 
laukiančią užduotį, nes... nes galėjo suskysti ar panašiai. Nevyriška. Pasapnavo tik kažką atmerktomis akimis 
apie savo buvusį gyvenimą. Et... Tiek to. Ką nors sugalvos. 

 Palydovas tuo tarpu jam paaiškino, kad šis centras yra pirmame pastato aukšte tam, kad atrodytų 
įprastai. Lai būna matoma kaip svarbūs žmonės dirba įprastai. Taip kils mažiau įtarimų, niekam nei į galvą 
nešaus ieškoti čia kažko tokio svarbaus kaip pagrindinis rinkiminis AI. Iš tikrųjų šis žemas pastatas yra iš išorės 
labai gerai apsaugotas. Kas dar gerai – grėsmės atveju yra paprasčiau pasikviesti papildomą išorinę pagalbą į 
vidų nei tai būtų jei šis pastatas būtų kažkur giliai po žeme. Aišku, serveriai ir visa kita yra nematomi, jie yra 
po žeme. Netgi išorinio stipraus smūgio atveju, pavyzdžiui pataikius raketai, viršžeminis pastatas sugers visą 
smūgio jėgą, o požeminė dalis liks nepaliesta. Tą Teodoras žinojo. Jų organizacijai pavyko išsiaiškinti, kad iš 
vidaus konstrukcijos nėra tokios stiprios kaip iš išorės. Jų sukurti sprogmenys buvo išties galingi, todėl tiek 
daug jų, kiek buvo privyniota ant Teodoro, galėjo lengvai sugriauti visą pastatą iš vidaus, aišku, sunaikindami 
ir serverius. 

 Galiausiai jis liko su AI vienas. Palydovas nustatė bendravimo režimą ir pranešė, kad Teodoras turįs 
valandą laiko. Jis bendravimui nepageidavo jokių hologramų, užteks tekstinių pranešimų ir balso. Vos 
nepasakė, kad pageidauja vyriško balso, bet susilaikė – iš kur jo palydovui žinoti, kas tai yra vyriškas balsas. 
Teodoras pagalvojo apie Dievą. Kažkodėl jam atrodė, kad Dievas turėtų kalbėti vyrišku balsu.  

 Palydovas įvedė pasirinktus nustatymus ir išėjo. Teodoras tiesiog liko stypsoti kaip stabo ištiktas ir 
spoksoti į monitorių. Šis nebuvo išskirtinis. Kelis kartus nurijo kažkokį nesamą gniutulą gerklėje. Išgirdo ir 
pajuto kaip garsiai ėmė gurgti pilvas. 

 Valanda laiko... Nemažai. Nors nedaug. Į jį iš visur spokso kameros ir jutikliai. Apie tai jis nepagalvojo. 
Apie tai jie niekada nesvarstė. Norint iš čia išsinešdinti, reikia ką nors sugalvoti. Kai tik jis nusivynios savo 
sprogmenis, o dar uždegs detonatorių, iš karto kils įtarimas. Velnias!... 

 Teodoras sugriežė dantimis ir prisėdo. Suspaudė žandikaulį taip, kad net pajuto skausmą. Ir seną gerai 
pažįstamą maudulį. Kaip tąkart, grįžus iš vahabitų rajono. Jis jautėsi bejėgis. Bejėgis viską išspręsti taip, kaip 
jam norėtųsi. Kur 99Z?! Kur, pagaliau, Dievas?! Kodėl niekas neįsikiša, kai jam to reikia labiausiai? 

 Tuomet sukilo dar vienas pojūtis. Taip, tai buvo pojūtis, ne jausmas, tiesiog baisus troškulys... 
troškimas išgerti. Jautė jį fiziškai, dilgino gerklės galą, degino vidurius, o smegenys tiesiog šaukė. Kuriam laikui 
šis troškimas visiškai užvaldė, tartum atjungė sąmonę, perjungė ją į tam tikrą instinktyvų išgyvenimo režimą 
ir Teodoras tarsi lunatikas puolė apžiūrinėti spintelę prie rašomojo stalo ir atokiau stovinčią spintą.  Deja, net 
užuominos apie jokį alkoholį nebuvo. Pamažu atsitokėjo, grįžo į savo sėdimą vietą ir tiesiog giliai kvėpavo. 

 Jokios protingos mintys į galvą neatėjo. Jis tiesiog jautė pyktį – pyktį dėl savo nenusisekusio gyvenimo, 
kur jam visi melavo, pyktį, kad visuomet likdavo vienas, štai ir dabar... Prabėgo serija įprastų atsiminimų: Kity, 
sakanti jam „laisvė man yra svarbiausia“, BJK nuotraukoje, neseniai grįžęs iš kosminės ekspedicijos, šmėklos 
po juodu gobtuvu žvilgsnis, tiriantis 99Z žvilgsnis ir besijuokiantis Jona, mojantis ranka. Jis sustojo ties Jona. 
Gera buvo jį prisiminti. Ėmė įsivaizduoti kaip jį tempia laikydami už parankių iš baro buvusioje Liepų gatvėje 
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robotai, o jis, nors ir tempiamas, bet nepasiduoda, žvelgia į jį linksmai, tačiau kartu ir kažkaip ilgesingai su 
nedideliu, vos pastebimu priekaištu. Jis nepadarė to, ką jam sakė Jona! Dabar Jona bus žuvęs veltui, 
pasiaukojęs už jį, bet... Tiek to, jis irgi parodys kaip sekti Kristumi! Nenusimink, Jona, susitiksime! Teodoras 
pajautė kaip kyla įniršis.  

 Tačiau pirma jis turi kai ką išsiaiškinti. Tiek to, apsieis be psichoterapeutų. Garsiai tarė: 

 -  Labas. 

 -  Labas, – jam atsakė AI. Balsas skambėjo kaip valdingos moters. 

 -  Šitą... Ar gali taip būti, kad visi žmogiški gemalai... embrionai pasirengę gimti? Kad jie nori 
gyventi taip, kaip jiems ir lemta gyventi, na, atsižvelgiant į įvairius aplinkos kriterijus ir pradines sąlygas... 
Supranti mane? 

 -  Suprantu. Gali. 

 -  Kodėl? 

 -  Nes jie yra žmonės. Žmonės nori gyventi. 

 -  Žmonės? Tai kodėl jie reprodukciškai šitą... tai kodėl jie žudomi? 

 -  Nes jūs taip norite. 

 -  Mes – tai kas? 

 -  Žmonės. 

 -  Žmonės? Tai kodėl jie pagyvenę patys pasirenka mirtį, turiu galvoje gerąją mirtį. O kai kurie net 
žudosi?! Kaip šitai paaiškinsi? 

 -  Nes jūs taip norite. 

 -  Žmonės? 

 -  Žmonės. 

 -  Kaip suprasti? 

 -  Vieni kitiems tą pasirinkimą įteigiate. Arba randate kitų būdų, kaip jį nulemti. 

 Kažkas Teodoro mintyse užstrigo. Jis paklausė šio klausimo anksčiau, nei apie jį pagalvojo: 

 -  Kas bus toliau? 

 -  Mirtingieji šioje žemėje nebereikalingi. Visi gyvenimo būdai šiuo metu bus orientuojami į kuo 
greitesnę gerąją mirtį. 

 -  Bet jūs nesugebėsite tiek daug apimti! Gerosios mirties klinikų nėra tiek daug. 

 -  Mes jas išplėsime ir perdarysime į stovyklas. Kažkada tokios jau buvo. Tik mūsų bus 
pažangesnės. 

 -  O kaip vahabitai? Jie jūsų neklauso! 

 -  Kai liks tik jie ir panašūs, mes paprasčiausiai panaudosime prieš juos tą patį, ką ir jie naudodavo. 
Subombarduosime. Mūsų ginklai daug galingesni nei jų. 

 Teodoras tejautė kaip išdžiūvo burna. Jis sušnabždėjo: 

 -  Kokia viso šio žaidimo prasmė? 
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 -  Verslas niekuomet negali sustoti. 

 -  Tuomet kas valdo šį pasaulį? 

 -  Jūs. Žmonės. Jūs visada jį valdėte ir valdysite. Mes tesame jūsų įkvėpta dvasia silikono dulkėse. 
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 Teodoras sūpavosi krėsle. Tai žvelgė į monitorių, į ten šviečiančią paskutinę parašytą frazę, tai bukai 

dairėsi. Kartas nuo karto sugrįždavo tas stiprus troškulys, noras išgerti. Jis su juo susitaikė, nebekreipė 

dėmesio. Kada aš sapnuoju?, - mąstė jis. Galbūt dabar, viskas rodo į tai, kad būsiu patekęs į kitą realybę... O 

galbūt kaip tik atvirkščiai – visas gyvenimas iki dabar tebuvo tik sapnas? 

 Jis sėdėjo išsitaršęs, atsisegiojęs marškinius iki pusės. Nuvynioti sprogmenys netvarkingai mėtėsi visai 

šalia ant grindų. Darėsi karšta, kažkodėl darėsi labai karšta. 

 Šį kartą jis jautė, kad tarsi kažkas jį šildo išorės. Daugybė švieselių, mirksinčių patalpoje, kurioje jis 

sėdėjo duris kažkodėl užrėmęs spinta. Kartu su panašiai už lango žybsinčiomis geltonai raudonomis 

švieselėmis ir žvaigždėmis, susiliejančiomis į iškreiptus spindulius, sningant snaigėms sutemusiame žiemos 

vakare. Taip pat ir su visais kaukiančiais, spiegiančiais garsais, kurie tarsi šoko kartu su visu šviesos fejerverku. 

Tarsi radiatoriai šios šviesos ir garsai spinduliavo į jį savo nematomas bangas, tačiau Teodoras nesijautė lyg 

sėdėtų dirbtinės šviesos soliariume, ne – jis jautė tikrą šilumą ir pirmą kartą jautėsi toks gyvas. 

 Kartu su švieselėmis Teodoro akyse šoko mažyčiai embrionai, įvairiomis nutraukiotomis galūnėmis ir 

organais – kieno ritinėjosi tik galva, kas be kojų, kas be rankų – bet visi judėjo savo fantastišku ritmu, o vienam 

net pagal šią keistai spiegiančią melodiją iš prapjautos krūtinės iššokdavo maža širdutė, kuri plakė į kauksmo 

ritmą. Šalia ant kryžiaus kybojo tas pats žmogus, kurį matė vahabitų rajone, tik šį kartą su spygliuotu vainiku 

ant kaktos, kuris sukinėjo ratu galvą ir į taktą dejavo bei dūsavo. Kryžių apsikabinusi verkė ta pati moteris, 

kuriai buvo atlikta egzekucija, verkė taip, tarsi norėdama trankų kauksmų ritmą padaryti melodingesnį, o šalia 

jos piruetus su savo didžiuliu kirviu išdarinėjo jos budelis. 

 Maja... Jis prisiminė tą kvailą žodį, kurį kažkur perskaitė ir įsiminė, nes gražiai skambėjo, nors taip ir 

nesuprato, ką jis reiškia. Prisiminė ir apibūdinimą, jis toks keistas, kad buvo išmokęs atmintinai. Fizinių ar 

psichinių reiškinių pasireiškimo apgaulė. Iliuzija. Jis čia labai tiko. Maja šoko prieš jį. Savo lėtą užburiantį šokį. 

Vojeristė Maja. Jos Didenybė. Žybsinčių švieselių ir žvaigždžių šokis per dirbtinais garsais kaukiančią pūgą. 

Maja.  

 Pagaliau tai buvo tikra. 


