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To nie miała być dynia

Zarzęziło, odpikało swoje i za szklanymi drzwiczkami pojawiła się dynia.
Zacisnęłam zęby. Dynia? Kurczę, przecież miał być kalafior! Aż ręce mnie
zaświerzbiły, żeby złożyć reklamację, przysiadłam nawet do komputera, ale moje
dłonie, drżące ze zdenerwowania, zawisły kilka milimetrów nad klawiaturą.
Świadomość skutków takiego aktu desperacji obezwładniła mnie całkowicie.
Oczywiście, że nie złożę reklamacji. Wiadomo, że zaraz wyskoczyłby mi tu
sprzedawca i zaczął powoływać się na standardowe klauzule przy zamówieniach na
kody bioproduktów. Dostałoby mi się za marnowanie jego czasu i jeszcze
musiałabym mu zwracać koszty holotransmisji, jakbym się prosiła, żeby ładował mi
się do mieszkania i wyzywał od głupich blondynek. Już tak miałam, więc wiem, co
mówię. Pamiętam moje zaskoczenie, kiedy pierwszy raz znalazłam się w takiej
sytuacji i chwilę po wysłaniu maila z listą wad wydrukowanego produktu,
zobaczyłam przychodzące połączenie od sprzedawcy. Odebrałam je niemal z euforią:
już widziałam te gratisy, które mi zaoferują w ramach zadośćuczynienia, już
brzęczały mi w uszach przeprosiny i zapewnienia, że błąd zostanie zaraz
naprawiony, bo na niczym im tak nie zależy, jak na satysfakcji każdego klienta,
a w szczególności mojej. Moje zdziwienie zupełnie innym obrotem sprawy było tak
wielkie, że nie odezwałam się ani słowem podczas całej litanii na temat drukowanych
ciast (poszło wtedy o sernik), bezmyślnego klikania przycisków “zamawiam”
i czepiania się drobiazgów nie tylko nieistotnych, ale też niepodlegających
gwarancji. Gościu się rozłączył, a ja zostałam z głupią miną i ciastem mogącym
służyć jedynie jako bardzo duży i niezbyt estetyczny przycisk do papieru. Takie
zajścia pozostawiają niesmak na długo, wolę więc pogodzić się z "nieistotnymi”
wadami produktów, niż staczać skazane na porażkę boje.
Przyznaję, że i przy dzisiejszym niefortunnym warzywie było napisane jak byk,
że “produkt może w znacznym stopniu różnić się od zaprezentowanego w ofercie”.
I co z tego, że sprzedawca interpretował ten zapis na nieosiągalnym dla mnie
poziomie absurdu? Najwyraźniej robił to od dawna, lekką ręką wciskając każdemu co

popadnie, bo na jego profilu roiło się od niepochlebnych opinii – oczywiście, że
sprawdziłam – ale tylko tam znalazłam kalafiory... teraz już wiem dlaczego.
Zresztą i tak bezpośredni dowód krętactwa rozpłynął się już w trzewiach
drukarki – jak każdy chroniony prawem autorskim kod uległ po odczytaniu
wielokrotnemu kasowaniu czy jakiejś innej anihilacji, żeby ktoś przypadkiem nie
wydrukował sobie więcej egzemplarzy. Na przykład trzydziestu dyń.
Powiecie pewnie, że sama jestem sobie winna, bo mogłam kupić naturalne
warzywo. Wybrać się do tradycyjnego sklepu albo choćby zamówić gdzieś
z dostawą. No niby tak, ale przecież nie o to w tym chodzi, nie chcę stawać
w poprzek postępu i rezygnować z tego kolejnego ułatwienia codziennego życia!
Jeszcze rok temu faktycznie zamówiłabym taką dynię… to znaczy kalafiora
w sklepie internetowym, a potem czekałabym na dostawcę, który równie dobrze
mógł się pojawić dopiero następnego dnia, albo i później. A teraz klikam i mam.
Tyle że nie całkiem to, co chciałam...
Niepotrzebnie się zirytowałam, trzeba pamiętać, że to nowa technologia,
a początki zawsze są trudne. Kiedyś tak samo zaczynały zwykłe drukarki 3D, a dziś
komu by się chciało czekać na dostawę ubrania, mebli czy innego wyposażenia?
Z produktami spożywczymi będzie podobnie, chociaż wątpię, żeby kiedykolwiek
dorównały oryginałom, zwłaszcza tym od małych producentów (których przyszłość
raczej definitywnie przypieczętują). Jeszcze kiedy byłam mała, moja babcia
kupowała kalafiory czy brokuły na bazarze, zawsze na tym samym stoisku, u tego
samego sprzedawcy, a potem robiła z nich najlepszą na świecie zapiekankę. Kiedyś
spróbowałam zrobić zapiekankę ze sztucznego brokuła (oszczędzę wam
szczegółowego opisu tej klejącej się zielonkawej brei), pomyślałam wtedy, że trzeba
było pierwszego człowieka, który wpadł na pomysł tej wspaniałej technologii, wysłać
na Marsa z biletem w jedną stronę – może założyłby tam w końcu bazę i naprawdę
zrobił coś pożytecznego.
Dobrze, dobrze, wiem, że ta cała zabawa jest bardzo pożyteczna, a w każdym
razie będzie kiedyś tam w przyszłości, kiedy drukowanie żywności stanie się na tyle
tanie, że będzie można produkować w nieograniczonych ilościach co tylko dusza
zapragnie. Wtedy już na pewno zniknie gnębiący nas od wieków problem
wyżywienia ludzkości. Tak przynajmniej wszyscy zapewniają.
Czuję się trochę dumna, że dokładam do tego swoją cegiełkę, najpierw kupując
drogą jak diabli drukarkę, a teraz jeszcze droższe wkłady i kody. Powiedzcie
szczerze, gdzie byśmy byli, gdyby nie ludzie tacy jak ja, którzy gotowi są zapłacić
każdą cenę za to, żeby nieco więcej czasu spędzić na ergonomicznej kanapie
z masażem przed multimedialnym panelem rozrywkowym?
Przy okazji, zauważyliście, że większość wynalazków ma na celu zaoszczędzenie
nam ruchu i wysiłku? Jakby te aspekty naszego życia były nienaturalne czy wręcz
niebezpieczne. Paradoksalnie nawet sprzęt treningowy wymaga od nas coraz mniej
aktywności. Nie powiem, jest to bardzo wygodne, sama nie wyglądałabym dzisiaj
najlepiej, gdyby nie mój elektroniczny trener, który rzeźbi mi sylwetkę podczas snu.
Ale jak się zastanowić, to przez te wszystkie windy, ruchome chodniki, pojazdy
i samobieżne sprzęty zażywamy niewiele więcej ruchu niż śnięty leniwiec. Nic
dziwnego, że potem dostajemy zadyszki w drodze do łazienki.

Ta nieszczęsna dynia zepsuła mi cały nastrój. Jutro mam spotkanie z nowym
facetem z HoloSchadzki. Tak naprawdę to żadne holo, tylko zwykły wirtual, ale
widocznie taka nazwa jest bardziej chwytliwa (na mnie podziałała – wybrałam
właśnie ich z dziesiątków podobnych serwisów). Pewnie teraz nie będę spała pół
nocy, wyrzucając sobie kolejne pójście na łatwiznę. Gdybym się wybrała do knajpy,
przynajmniej wiedziałabym chociaż z grubsza, z kim mam do czynienia, a tak?
W wirtualu mało kto występuje w swojej naturalnej postaci, ludzie zmieniają
wygląd, a nawet brzmienie głosu. Zwłaszcza kobiety, ale panowie też nie są lepsi,
trudno potem takiego rozpoznać w realu. I po co to? Prawda i tak w końcu wyjdzie
na jaw. Ja korzystam tylko z defaultowej korekcji. Jestem zdania, że jak nie chcesz
się pokazać, to się po prostu wybluruj, tak będzie uczciwiej. Zresztą nie chodzi nawet
o wygląd, ludzie używają teraz nagminnie smartmików, więc naprawdę ciężko jest
się połapać, czy rozmawia się z człowiekiem inteligentnym, czy z jakimś gamoniem.
W naturze niby też. Przysłuchując się jakiejś rozmowie, trudno nie zauważyć, jak
ludzie w charakterystyczny sposób zawieszają się na ułamek sekundy przed
trudniejszym wyrazem, a może nawet takim, którego w ogóle nie rozumieją. Ciężko
coś takiego wychwycić, kiedy człowiek bierze czynny udział w rozmowie i jest
zajęty szykowaniem swojej własnej elokwentnej wypowiedzi. Słyszałam, że
naukowcy biją na alarm, bo okazało się, że nadużywanie aplikacji typu SmartMe
prowadzi do znacznego upośledzenia pamięci, problemów z koncentracją, a nawet
poważniejszych zaburzeń neurologicznych. Podobno dochodzi do tego, że
użytkownik całkiem traci kontakt z rzeczywistością. Taki delikwent zaczyna
automatycznie powtarzać podrzucane przez program wypowiedzi, nie wiedząc nie
tylko z kim rozmawia i na jaki temat, ale w ogóle, że bierze udział w spotkaniu.
Producenci oczywiście zaprzeczają wszystkiemu.
Ja nie korzystam ze SmartMe. Może czasem, w jakichś ważniejszych
momentach, ale to bardzo rzadko, prawie wcale. Na pierwszej randce pewnie zerknę
raz czy dwa, żeby nie palnąć jakiejś głupoty ze zdenerwowania, i tyle. Nie będę
udawała kogoś, kim nie jestem.
Niedawno kupiłam sobie program TuByłem, znacie? Fajna zabawa: ładujesz
swoją holomatrycę i dostajesz album z wakacji w dowolnym miejscu, filmiki
i kody do wydrukowania pamiątek. Kilka takich fotek wrzuciłam na swój profil,
ludzie naprawdę się ponabierali. A niech sobie myślą, że zwiedziłam pół świata i tak
niedługo każdy będzie miał podobną kolekcję.
Wracając jeszcze do spotkań online, to powiem wam, ku przestrodze, że
przydarzyła mi się kiedyś naprawdę żenująca historia i na dłuższy czas odechciało
mi się internetowych przygód. Zabujałam się – nieświadomie, rzecz jasna –
w aplikacji. Muszę przyznać, że program był świetnie napisany, po kilku spotkaniach
w wirtualu byłam niemal gotowa poślubić tego domniemanego faceta. Ładnie bym
potem wyglądała z mężem na nośniku! Ciekawe, czy takie śluby już się zdarzały?
Pewnie tak, dla e-urzędów człowiek niczym się nie różni od inteligencji cyfrowej –
nawet tej z najniższej półki. Sprawy naprawdę się pokomplikowały odkąd byle
sprzątarki bez problemu zaliczają test Turinga i do tego potrafią kłamać (co jest
chyba nieuniknionym następstwem posiadania inteligencji).

No to sobie ponarzekałam. Prawdę mówiąc, nie uważam, że internetowe
randkowanie to coś złego; trzeba przyznać, że na tyle spotkań w naturze nie
znalazłabym czasu i nie poznałabym tylu ludzi, niektórych naprawdę do rzeczy.
Wystarczy tylko pogodzić się z faktem, że czasami trafi się na – że tak powiem –
dynię.
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