
- Tau nebitina nusi*ve isti iki galo, - sakau jai.

- Ir kai Itra mane aprne to?

lr kai ltra jq apmito?

Man suspaudiia pilve. Suprirntu, kad pavydZiu

ir to, jog Itra j4 apmdto rnaiytiais molio trupinu-

kais. Ina pasakoja apie klas6s sienas, kurias vaikai

i5margina pie5iniais. Siemet taip buna perpus re-

diau nei pernai, nes dabar jie pieSia normaliai - uZ-

ra$indse.

Paskui Ina nebeis !mollykla.Ji mokysis maiai ir
trumpai. Toks ir buvo musq paiangos planas: dirbti

kuo maiiau, mokytis kuo maZiau. Bet vis tiek to lai-

ko ndra. Mes nuolat ie6kome informacijos, nuolat

ja gyvename. Mes nuolat prisijungg. T6tis man sa-

ko, kad musq smegenys kitokios. Mes greit ru$iuo-

jam, priimam ir atmetam informacijq. Mes mokam

filtruoti - koSti, ir tai musq nedirgina. Mrlsq d6me-

sys dispersinis. Mus dirgintq, jei nebrltq nuolatinds

informaciios. Dar dirgintq skaityti i$ knygq. Popie-

riniq. Tdtis pasakojo, kaip skaitd ,,Dvide$imt tuks-

tandiq myliq po vandeniu". Arba ,,PaslaptingEj4

sal4". Siaubas. Tiek puslapiq. Jis sak6, kad budamas

trylikos per dien4 perskaite 445 puslapius. Tai buvo

jo rekordas. UZra$inds!
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Mes neskaitome k ygq. Tokiq ilgq, turiu gal-

voje. Mes perskaitom daug daugiau puslapiq per

dienE, taiiau skaitom tekstus, paragrafus, trumpus

blokus. Skenuojam. Permetam akimis. Tarsi konst-

ruotume pastat4 i$ atskirq detaliq. lnformacija to-

kia lvairi, tokia kintanti, kad pasinerti i iStis4 hyge,

kurios ilgis yra keturi $imtai keturiasde$imt penki

puslapiai, reik5tq panirti ! i5imtinai vien4 dalyk4,

atitrukti nuo tikrov6s, gal net suiadinti vaizduotg.

O tai pavojinga ir neprakti3ka.

Tdtis sakd, kad geriausia skaitant nuotykinq

k yga visk4 isivaizduoti padiam, susitapatinti su

veik6ju. Tada pamiriti, kad guli ant sofos, ir leidiesi

tarSomas bangq sukllryusiame laive arba paknops-

tomis begi nuo vienakio pirato. Kartais net prakai-

tas i5pila beskaitant.

NeZinau, neZinau. Man tai skamba kaip i$ fan-

tastikos srities. Gal ir geras dalykas, bet toks ne-

tikrovi$kas. Ir kam to reikia. Kai skaitome, mtsq

nepila joks prakaitas. I$vis stengiam6s kuo maZiau

jaudintis. Dabar nera nei panikos, nei i5gyvenimq.

Visi labai nurimg.
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Ala sak6, kad vienintelis budas atsikratyti keisteny-

biq - tai buti nuolatos prisijungus. Sistemoje turiu
apie por4 trlkstaniiq draugq. Mai,ai, todel ir sakau,

kad esu atsilikusi. Galbutbevilti$kai. Taigi. Draugai.

A$ matau, kaip jie rengiasi, maudosi, sukasi greitin-

tuvuose, perka parduotuv6je, mokosi ir konstruoja.

Mes $nekam apie visk4, komentuojam Zinias, tyri-
nejam Lvaigi.dynrts ir keliaujam. Sportuojam. Ten-

ka ir pasijuokti. Kartais kaip reikiant prisikvatojam.

An4 savaitg Rokas triskart lipo i$ du$inds. NeZinau,

kas jam dar6si, bet sugebejo paslysti ir i$mesti i$ ran-

kq uira$ing. Pirm4syk jam pasipainiojo rank5luos-

tis, ir susverddjgs isitv6r6 jo, o stodamas i$metd

uZraSing, ir ji pradingo putose. Dabar uira5in6s

vandeniui atsparios, bet vis tiek tai nevek5li$ka. K4

padarysi. Mes daromes vis labiau nevek$li$ki. Kaip

ai$kino sveikatos mokytoja, tai susijg su kai kuriais

smegenq ir kitais kuno netobulumais. Tadiau greit

mums bus pagamintos specialios mikroschemos,
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kurios pad6s susiformuoti naujiems pusiausvyros

pojudiams. Ir ndra dia ko juoktis, kai kas nors slysta

ant $lapiq plyteliq. Apskritai maudytis du$in6je da-

rosi pavojinga. Geriau jau naudoti apsaugas.

Mano pusiausvyra, esu isitikinusi, gera, nes b6-

gioju. Niekam nesigiriu, net AJai, bet manau, ji nu-

jaudia. Ir net pavydi. Kart4 ji pasak6:

- Nesuprantu, kaip kiti dar gali begioti. Man gal-

voje ima rlZti ir spengti ausyse.

- Anksdiau visi begiodavq - pasakiau, k4 girde-

jusi iS mamos.

- Dinozaurq laikais.

Sunku suprasti, Alai linksma d6l to arliudna.

- Mano mama yra s6d6jusi medyje, - dar pasi-

gyriau.

- Nekalbek netiesos, - nepatik6jo Ala.

Bet turbut nor6jo pasakyti, kad mano mama -
buvusi iisiiokdli.

Ir dabar begu. Kelis ratus aplink stadionE. Mama

primin6 pasiimti apsaugas, bet jos man nelabai pa-

togios. NusviedZiu $almE, antkelius ir antalktnius

Salia tako ir b6gu. Yra dar vienas kitas begiotojas

REBEKA UNA
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- Sit t<aip.

- Madiau berniuk4,

Supranti, kq tai rei$kia?

mama. Jis bego be pleves.

AS tik save apgaudineju. I$ tiesq Linau, apiek4lai5-

kas. Kai perskaitau, neturiu ko nustebti. Beveik

atspejau: vakare laukia pasimatymas su molcytoja.

Musq mokytoja tik truputi yFresne ui mamq. Siaip

Ueveit< visada linksma, o galvoje turbut imontuoti
septyni galingiausi procesoriai. Ji transliuoj a mums

informacij4 nesuvokiamu greidiu, tarsi pati butq

kompiuterin6 sistema. Bet net tokia mokytoja nie-

kieno nestebina. Tik mane - t4, kurios smegenys

dirba. per l6tai. Informacija priklauso visiems: vos

prisijungi prie sistemos, nereikia sukti smegenq

bandant atsiminti vien4 ar kit4 dalykq. O prot6-

viams reikejo mokftis atmintinai. Del to labai uZ,

jaudiu. Tikras laiko gai$imas.

Mokytoja susirripinusi d61 mano elgesio. Tiks-

Iiau, del mano prioritetq. Ji pamini g.wqjl maist4,

begiojim4 ir...

- Gryta, tu maZai bendrauji.

- Stengiuosi, - sakau.
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- Ir tavo draugq sqraias maZas. Viskas gerai?

- Nuolatos ji didinu, - sakau.

- Tu labai gabi, Zinai?

Ji sprendZia i5 mano atliekamq uZduodiq. Vadi-

nasi, gavau plius4.

- Tas bdgiojimas atima laiko, ar ne?

- A$ nebdgioju daZnai. KartE per savaitg.

- Gryta, tai daZniau, negu leidZiama pagal tavo

buklg. Pati supranti.

Suprantu.

Molcytoja patyli, paskui nusi5ypso ir paglosto

man galvq.

- Pereinamasis laikotarpis. Pati Zinai. Paskui bus

lengviau.

Aha.

- Daugiau kalbek.Juokis. Reik5knuomong. f)a-

lyvauk. Gyvenk. Tu beveik nieko neZaidi.

Atsidustu.

- K4 tu padarei? - klausia mokytoja, ir kaktoje

isirdZia gili rauk5l6.

- Labai atsipra5au.

Ir vel nesusivaldZiau.

Zinau, kad atsidusti - tai kaip nusikeikti I veid4.

- A5 ZaidZiu sudoku, - sakau, Sis senovinis Zaidi-

mas man patinka.
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- O translaifas, pavidalai, konstravimas, kelio-

nris? Gryta, tavgs beveik n,ira. Tu nieko nepalieki.

- AS pasitaisysiu, - sakau taip tyliai, kad ji mangs

neiSgirsta.

- Kada buvai pas gydytoj4?

Neatsiliepiu.

- Ar kalbejai su mama?

Nekalbdjau, bet ji po minutes ir taip Zinos.

- Zinai, - mo\ytola susiraukia ir kuri laikq renka

i,odLirs,tiksliau, ko3ia. - Tas tavo polinkis susitikine-

tl.Jis kenksmingas, pati iinai. Taip niekada nei3gysi.

SuZinojo i$ Alos profilio. Ala visada palieka 2i-

nutg, kai ryksta su kuo nors susitikti.

- O ke jus darot? - man i5sprusta.

Mokytoja Zir1ri ! rnane.

- Kq darau?

- K4 darot, kai uZeina noras susitikti?

Mokytoja pladiai $ypsosi. AS jai turb0t ateive i5

kitos planetos. Arba dinozaure. Paskutine dinozaure.

- Man neuZeina, - sako ramiai ir vel pladiai Syp-

sosi. -Jei noretum, gal6iiau uiraSyti i vien4 terapi-

j4, tau praverstq.

Ji negali mangs priversti, pati Zino. Sis g1'veni-

mas - vienos rekomendacijos. Mes patys spren-

UNA
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dZiame, k4 daryti. Bet nusprendZiame visada vie-

nod4 tai ir keista. Ar kas nors apie tai pagalvojo?

- Gerai, - sakau, nenoriu pasirodyti neklusni,

nors mokytoja net nepyktelejo.

Prie$ akis vel i$nyra raumeningos kojos nubroz-

dinta blauzda. A$ paklausiu mokytojos:

- Ar parduotuv6se dirbti buvo idomu?

- Nesuprantu, kq pasakei.

- Siandien su sese buvom parduotuvdje. Kalbe-

jom6s, kad anksdiau ten dirbo Zmon6s.

- Taip, - linkteli mokytoja. - Dirbo. Ir $vaiste

brangq laikE. Tai kaip, u2ra5yti i terapij4? Tu Zinai,

kas laukia laiko $vaistytojq.

Zina:u. Visi a5tuntokai Zino. Ir penktokai. Visi,

kurie nebevaik5to i pastatg mokytis. SvaisQrtojai

nepasiekia tikslq. Nedaro paZangos.

Nevirsta...

Lieka tokie pat.

Pirm?kart nakti sapnuoju sapnE. Savo pirmEji sa-

pnE, kuris yra ir pirmasis ko$maras. Sapnuoju kojas

nubrozdintablauzda. U2sikabinu fi, jq ir jos ne$a

mane ratu. Velka mane Lvyrt. Taip stipriai, kad
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man nulekia visos 
"prrrrgor'i, 

pirmqsyk nudiegia

kelius. Mano keliai dega taip bjauriai, kad norisi

atpjauti juos ir mesti tolyn. AtgniauZiu pla$takas ir
blo$kiuosi ant Zemds. Man nusineria pl6v6.

Atsisddu fotelyje. Ne, brisiu paklusni. Nenoriu

SvaisQrti laiko. Ma.iiau begiosiu. Tiksliau, nebegio-

siu iSvis. Praddsiu gyventi. Bendrauti. Siandien su-

sitiksiu su keturi $imtai keturioliktu draugu. Vakar
'jis paliko irats4, bet nereagavau.

O gal sistemoje rasiu t4, kuri madiau parke.


