4

nr 251 - MAJ 2018

Jak się kupuje coś zupełnie niepotrzebnego
albo Strzeżcie się dewotów
ANDRZEJ JAR
Zacznę od początku, żeby – być może – było ciekawiej. Zaczęło się więc
od przysłanego mi przez miejscowego dewota (imię i nazwisko znane redakcji) emaila, który był ewidentnie
corrupted, co zmusiło mnie do wielu
kombinacji ze zmianą hasła i wywołało kilkudniowy stres. Najgorzej rzecz
się miała z iPhonem – straciłem pocztę i wszelkie powiadomienia, łącznie
z telefonicznym dzwonkiem. Po tygodniu nerwowych starań zaradzenia
problemowi udałem się do sklepu Telus Mobile w śródmieściu, gdzie niezwykle sprawny i przyjazny pracownik o imieniu Rudy i nazwisku rewolucjonisty problem usunął i przywrócił mi wiarę w człowieka, zagadując
o różne sprawy i okazując żywe zainteresowanie moją krótką prezentacją
„Aha!” w odpowiedzi na jego pytanie,
czym się zajmuję. Oczywiście musiał
mi przy okazji coś sprzedać, więc zgodziłem się na szybszy jakoby Internet
za kilka dolarów do miesięcznego rachunku więcej, chociaż nie wydaje mi
się, żebym to potrzebował, zwłaszcza
że niezwykle trudno mi dostrzec jakąś
różnicę między poprzednim i tym jakoby szybszym Internetem; oprócz
różnicy w cenie oczywiście. Ale niech
tam.

Nerwy jednak nie stygną szybko.
Wieczorem otworzyłem w komputerze swoje konto i zobaczyłem nie zapłacony rachunek, mimo że parę godzin wcześniej widniał tam korzystny
dla mnie wynik – trzydziestu dolarów
do przodu. Natychmiastową myślą było to, że Telus zrobił pomyłkę; kolejny
stres. Było za późno, żeby dzwonić,
więc denerwując się przeczekałem do
rana, prawie bezsennie. Rano zadzwoniłem, dość wściekły. I przy pierwszych zdaniach zorientowałem się, że
pomyłka jest moja, bo to był nowy,
całkiem świeży rachunek, który uwzględniał nadpłaconą w kwietniu sumę. Zacząłem się tłumaczyć miłej pani
w telefonie, że żyję ostatnio w stresie i
zadziałem pospiesznie, bez zastanowienia. Pani powiedziała, że rozumie
mój cenny czas, że dziękuje za kontakt itp. Ale oczywiście musiała ten
mój kontakt wykorzystać, żeby mi coś
sprzedać. Nie bardzo miałem ochotę
cokolwiek kupować, ale przegadała
mnie. Że na przykład mogę mniej płacić za domowy telefon, o ile za 15 dolarów zapiszę się na unlimited US and
Canada calls. Powiedziałem, że nie
jestem zainteresowany unlimited US
and Canada calls, ponieważ nie wykonuję takich telefonów. Ale pani powiedziała, że dzięki temu będę mniej
płacił za telefon.
I tak Telus bierze 15 dolarów za nic,

bo kto dzisiaj korzysta z klasycznego
telefonu na długodystansowe kontakty, mając email, Skype, FaceTime…
Chociaż nie. Nie za nic. Te 15 dolarów
to cena za pięć dolarów, o które mniejszy ma być mój rachunek. Tylko że
nie będzie mniejszy, bo po drodze
zgodziłem się przecież na mało mi potrzebny szybszy (jakoby) Internet, co
dorzuci do mojego rachunku dziesięć
dolarów. Poza tym zniknęła zniżka za
bundle (Internet i telefon), co dołoży
się do tego, że będę płacił miesięcznie
jakieś 25 dolarów więcej.
Po dwóch czy trzech dniach moja
wściekłość na Telusa powróciła i była
tym razem w pełni uzasadniona. Bo
oto komunikacyjny gigant przysłał mi
puste pudło z listem żądającym, abym
do rzeczonego pudła zapakował cały
wypożyczony z Telusa sprzęt i oddał
na pocztę, ponieważ moje konto zostało zlikwidowane. Jeśli tego nie zrobię, czeka mnie kara w wysokości 99
dolarów i 98 centów.
Rzecz w tym, że nie mam żadnego
wypożyczonego z Telusa sprzętu,
a konta nie likwidowałem, bo nawet
gdybym chciał, nie mogę tego zrobić,
gdyż w kompleksie, w którym mieszkam Telus panuje – telefonicznie i internetowo – niepodzielnie. Mogłem

więc być wściekły, już choćby dlatego, że musiałem po tę bezsensowną
przesyłkę udać się na pocztę, tracąc
czas.
Wściekły zadzwoniłem do Telusa,
tracąc znów czas na oczekiwanie w
kolejce przy muzyczce z taśmy na połączenie z żywym rozmówcą. – Co
wy ludzie wyprawiacie?! – powiedziałem, kiedy się doczekałem. – Mam
dość stresów, nie potrzebuję więcej.
Człowiek po drugiej stronie druta wyjaśnił, że to niby zamknięcie konta wynikło z tego, że zmieniłem dotychczasowy układ, dodając szybszy (jakoby)
Internet i nowy plan na telefon. Wniosek z tego płynie zatem taki, że dając
sobie wcisnąć przez Telusa zakup rzeczy zupełnie niepotrzebnych, czyli dając Telusowi zarobić, ściąga się sobie
na głowę problemy. Reklamowy slogan Telusa brzmi: The future is friendly. To daje pewną nadzieję, ale wolałbym, żeby teraźniejszość była nieco
bardziej friendly.
I pomyśleć, że na początku tego całego zamieszania, wielodniowego stresu i kosztów, stoi jeden lokalny dewot
– wyznawca prawd objawionych na
YouTube i rozplenianych przez Internet herezji księdza Natanka. A każdy
normalny człowiek wie, że internetowa dewocja równa jest stopniem zawirusowania internetowej pornografii.
Strzeżcie się dewotów.

Słoneczne co nieco
ANDRZEJ JAR

Meursault – bohater Obcego Alberta
Camus – zabił Araba z powodu słońca
(żadnego innego powodu tej zbrodni
nie widać). „Wydało mi się, że niebo pękło wzdłuż i wszerz, by lunąć
ogniem. Cała moja istota sprężyła się,
zacisnąłem rękę na rewolwerze. Spust
ustąpił, dotknąłem gładkiej wypukłości kolby i właśnie wtedy, w tym trzasku suchym i zarazem ogłuszającym,
wszystko się zaczęło. Strząsnąłem pot
i słońce. Zrozumiałem, że zburzyłem
równowagę dnia, niezwykłą ciszę plaży, na której byłem szczęśliwy. Więc
strzeliłem jeszcze cztery razy do bezwładnego ciała, kule zagłębiały się
w nim niedostrzegalnie. I były to jak
gdyby cztery krótkie uderzenia, którymi zastukałem do wrót nieszczęścia.”
Jakoś to rozumiem. To strząśnięcie
potu i słońca. Nie, żebym miał ochotę
kogoś zabić (chyba że ludzi z iPhonami w komunikacji miejskiej), ale jaskrawe, intensywne słońce wywołuje
u mnie rozdrażnienie. To z pewnością
atawizm; wygnanie z Edenu odbyło
się niewątpliwie w pełnym słońcu,
współgrającym lejącym się z nieba
ogniem z ognistym mieczem anioła.
U znakomitej większości ludzi, w najgłębszych pokładach nieświadomości
nie ma już po tym śladu. Kiedy brudni, goli, zdziczali rozwlekli się przed
tysiącami lat na zachód i północ, zaczęli bać się w swoich jaskiniach nocy, w której świeciły oczy drapieżników. Słońce przynosiło ulgę: jesteś
widoczny – jesteś bezpieczny, jesteś.
Lato, które tego roku zaczęło się tu
na dobre z początkiem maja, przypomina mi nieco okres poprzedzający
Boże Narodzenie. Wydaje mi się, że
w oczach ludzi, którzy zdążają gdzieś
tłumnie nie wiadomo po co przepełnioną komunikacją miejską, dostrzegam błysk obłędu. Lato pachnie kiczem, nie tylko zdjęciowej turystyki;
w pobliskim parku na przykład masy
świętują lato zbiorowym żarciem –
grillowanie, sałatkowanie, popijanie.
A jak ktoś ma akurat urodziny, to nad
drewnianymi, parkowymi stołami fruwają pęki balonów. Powinno mi to być
obojętne, a jednak wkurza. Inną popularną rozrywką są tu ćwiczenia

cyrkowe – chodzenie po rozciągniętej
między dwoma drzewami taśmie, żonglerka, hula-hoop z pięcioma obręczami., co jest zdrowsze od żarcia Zawieszam wzrok na pojedynczych osobach,
opartych plecami o rozrzucone na plaży wyschnięte pnie drzew i pogrążonych w czytaniu.
Panuje jakby powszechny obowiązek cieszenia się bezchmurnym niebem i gorącem – nazywania takich warunków atmosferycznych piękną pogodą. Pot i słońce – piękna pogoda.
Tymczasem ta „piękna pogoda” może być prawdziwym przekleństwem.
Wysokie temperatury spowodowały
gwałtowne topnienie śniegu w górach
i powodzie, zwłaszcza w południowo-wschodniej części B.C. Poziom wody
w Grand Forks na przykład wyrównał
rekord sprzed 70 lat, zmuszając trzy
tysiące osób w regionie Kootenay-Boundary do opuszczenia swych domów. Historyczną wysokość wody osiągnęła Similkameen River; w miejscowościach takich jak Cawston, Keremeos, Osoyoos wprowadzono stan
gotowości do ewakuacji; z brzegów
wystąpiła woda Osoyoos Lake. Rośnie
także poziom wody Fraser River, co

tworzy zagrożenie powodziowe pod
bokiem Vancouver.
Ludzie z terenów objętych powodzią
mówią w telewizji, że najgorsze jest
poczucie bezradności wobec żywiołu.
Układają worki z piaskiem, co pomaga jak umarłemu kadzidło, bo wody
w rzekach i jeziorach wciąż przybywa,
więc tak naprawdę pozostaje jedynie
czekać. Na spadek temperatury, który
spowolni topnienie śniegu. Przed długim Victoria Day weekendem temperatura przez kilka dni spadła, lecz zaraz potem poszła gwałtownie w górę.
W międzyczasie, przy niższej temperaturze, na części obszarów objętych
powodzią (m.in. Grand Forks) spadł
deszcz, który zadbał o to, żeby powodziowej wody nie ubyło.
A ponieważ nieszczęścia chodzą parami, przy Coquihalla Highway, na
zboczach gór pomiędzy Merritt i Kamloops wybuchł pierwszy tego lata poważny pożar, przypominając o ubiegłorocznym pożarowym inferno, które
spokojnie może powtórzyć się w tym
roku.
Piękna pogoda jest pojęciem względnym.

