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Sveiki!

Guliu štai ant žalios pievos ir užuodžiu, kaip skaniai kvepia neseniai nupjauta žolė, kaip

šlama  didžiuliai  medžiai...  Ech,  kad  tai  tęstųsi  amžinai.  O  dar  tos  spalvotos  gėlės,  paukščių

čiulbesys,  lengvas vėjas.  Kito būdo atsipalaiduoti,  pabėgti  nuo rūpesčių,  atgauti  jėgas  (bent  jau

man)  nėra.  Būtent  tokioje  aplinkoje  man  patinka  kurti,  svajoti.  O  jeigu  dar  arbata  ir  užrašų

knygutė… Tobula! Bet kas čia ant smilgos? Ar tik ne voras? Juodas, su daugybe kojų ir atrodo, kad

ropoja tiesiai tiesiai į mane. Čiumpu telefoną, tuoj aš jį nufotografuosiu... ir dar jo nuaustą sidabrinį

tinklą nuo vienos smilgos iki kitos...

Mintis apie vorą ir nebepaleidžia... 

Šiandien atsipalaiduoti jau nepavyks. Galva pilna painių minčių. Rodos, kad visas pasaulis

apraizgytas  didžiulio  voratinklio  gijomis.  Jos  įtraukia  ir  nebepaleidžia.  Čia  panašiai  kaip  mūsų

telefonai.  Juk  nebegalime  be  jų.  Ir  jau  seniai  skirti  ne  tik  skambučiams.  Mes  žaidžiam,

fotografuojam,  filmuojam,  kalbam,  siunčiam,  ieškom,  perkam,  rašom,  parduodam...  Jo

nepaleidžiam iš rankų, švelniai laikom, nuvalom, saugom, kad jo kas nepavogtų, kad nesudužtų,

įkraunam – pamaitinam, praleidžiam su juo tiek daug laiko... Mūsų gyvenimas – telefonas. O! Koks

jis mums brangus! Be jo – nė iš vietos. Svarbu, kad visada būtume  prisijungę prie socialinių tinklų,

būtumėm ten aktyvūs. Ten, o čia jau kaip nors... 

Žmonėms telefonas tampa didžiausia vertybe. Ar gali taip būti? Jums tai turbūt  atrodo tikra

beprotybė. Bet tai pasaulyje vyksta iš tikrųjų.  Žmonės įsimyli daiktus ir nenori jų paleisti iš akių,

tiksliau – iš rankų.  Štai mokiniai nuolat „sėdi“ telefonuose. Kai kuriems tai svarbiau už mokslus,

svarbiau už  gyvą pašnekesį, už tikrą akių žvilgsnį ar balsą... Nesakau, kad visiems, bet ... O jei

vieną gražią dieną nutiktų taip, kad ima staiga ir dingsta ryšys. Kas tada? Ar „išgyventume“ be

telefono? Ar dar mokėtume iš tikrųjų užkalbinti draugą, paspausti jam ranką, gyvai pasakyti ką nors

mielo? O ką tada veiktume? Apie ką kalbėtume? Ką žaistume? Kaip susitiktumėm? Gal taptumėm

tokiais „be ryšio“? Bet ką gali žinoti, gal ims ir patiks. Vėl klausimų voratinkliai... 

Žmones užvaldžiusios  įvairios technologijos. Jos vilioja, prisijaukina mus ir... įkliūnam kaip

musės į voro tinklą. Tampam tiesiog priklausomi. Telefonas – tikras laiko „valgytojas“, su juo taip

greitai  lekia  minutės  ir  valandos!  Todėl  žmonės  visur  skuba  ir  niekur  nespėja.  Bet  išmanūs

įrenginiai gali ir sutaupyti laiko. Juk jie visagaliai! Galim išsikviesti pagalbą, sekti kitus, klausytis

muzikos,  naršyti  žemėlapius,  rasti  informacijos  ir  dar...  na, visko daug. Svarbiausia,  kad būtum

„prisijungęs“, daugiau nieko nereikia, juk tavo visas gyvenimas telpa į kišenę.  



Žmonės,  taip  mylėdami  ir  brangindami  daiktus,  patys  pamažu virsta  daiktais  –  robotais.

Pabandyk įsivaizduoti pasaulį, pilną robotų – žmonių. Kažkoks košmaras! Katastrofa! Juos įdarbina

fabrikuose, gamyklose. Jie mūsų namuose. Jie mūsų draugai, kaimynai... Mokslininkai teigia, kad

po kelių šimtų metų mūsų akys pasidengs specialiu audiniu,  kuris apsaugos akis nuo išmaniųjų

technologijų skleidžiamų spindulių. O dėl nuolat palenktos galvos taip pat pasikeis mūsų stuburas...

 Kartais atrodo, kad toks paprastas ir tikras pasaulis virsta į kažkokį fantastinį. Nebaugu? O

gal geriau... gulėti štai ant žalios pievos ir užuosti, kaip skaniai kvepia neseniai nupjauta žolė, kaip

šlama medžiai... kurti, svajoti... Tobula! 

Vėl tas voras... 

Iki.

Karolina
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