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  Futbol przyszłości 

 W dniu wczorajszym tj. dnia 8 maja 2111 roku odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy 

dwiema lokalnymi drużynami: AFC Polaryzator i KS Tranzystor. Górą była drużyna gości 

pewnie pokonując słynnych Tranzystorów 13:6. Całe spotkanie przebiegało spokojnie a 

kibice nie sprawiali kłopotów co było plagą na przedwiecznych stadionach. Wszystko za 

sprawą wprowadzonego po 2050 roku zaawansowanego systemu skanowania układu 

nerwowego ,który jest wykorzystywany obecnie również w szpitalach. 

 W naszym pomeczowym studiu postanowiliśmy razem z naszymi ekspertami 

zastanowić się nad zasadami nowoczesnego futbolu, gdyż dla przeciętnego człowieka są 

one bardzo ciekawe. Na moje pytanie o autentyczność widowiska, jeden z ekspertów 

uśmiechnął się i odpowiedział: Co ty z choinki się urwałeś? Wszystko co widziałeś jest 

prawdziwe poza jednym… piłkarzami. Byłem bardzo zdumiony słysząc to, swoją niewiedzę 

usprawiedliwiałem faktem iż pochodzę z dalekiej przeszłości i przemierzyłem całe 100 lat 

aby dowiedzieć się jaka jest przyszłość. Później gdy emocje o podróży w czasie opadły, 

poprosiłem o wyjaśnienie zasad odbywania się obecnych meczy. Wtedy drugi z obecnych ze 

mną ekspertów zaczął opowiadać. 

 Ci piłkarze których widziałeś na dzisiejszym meczu to tylko i wyłącznie hologramy 

prawdziwych zawodników. Około roku 2063 wprowadzono ten system rozgrywek w obawie o 

zdrowie fizyczne sportowców. Przed meczem obie drużyny wchodzą do osobnych 

pomieszczeń pod płytą boiska, gdzie czekają na nich specjalnie przygotowane fotele 

połączone ze sobą i z płytą boiska w niezwykłą sieć interaktywną. Fotele mają w sobie 

specjalne przewody, które przez nos i uszy dostają się do ludzkiego mózgu i podłączają go 

do sieci. W takiej właśnie sieci zawodnicy spotykają się z trenerem aby trenować, a także 

dokładnie w taki sposób rozgrywają mecze w dzisiejszych czasach. Ich hologramy są tak 

podobne ludzi, że nie sposób ich odróżnić, a dzięki nim, sami zawodnicy nie doznają 

ciężkich kontuzji które potrafiłyby wyłączyć ich z gry na parę miesięcy. Ponadto jak zapewne 

zdążyłeś już zauważyć, na boisku nie ma sędziów. Zrezygnowano z nich prawie 90 lat temu 

gdyż byli bardzo skorumpowani i często podejmowali błędne decyzje. Dzisiaj całą sprawę 

załatwia bagatela 1 milion wiązek czarnego lasera, który nie zakłóca pracy hologramów. 

Skanuje on całą powierzchnię płyty boiska do wysokości 3 metrów ponad nim. Dane 

wychwytywane przez czarne lasery trafiają do komputera z DNA który potrafi w ciągu 10-18 

sekundy wychwycić naruszenie przepisów. Prawdopodobieństwo, że nastąpi pomyłka w 

interpretacji przepisów jest równe zero. 

 Słuchając słów eksperta nie mogłem się nadziwić że nasza cywilizacja potrafi tak 

ewoluować. Zapytałem więc, czy mógłbym spróbować połączyć się w taką sieć i poczuć się 

tak jak zawodowi piłkarze. Ku mojemu rozczarowaniu aby móc się połączyć z siecią 

FUTNET ( bo tak się nazywała) musiałbym przejść szereg badań neurologicznych, oraz dać 

próbkę swojego mózgu aby przystosować indywidualne łącze mózgowo-krzesłowe co jest 

niestety bardzo drogie.  

 Na zakończenie spotkania z ekspertami do spraw piłki nożnej z czasów o wiek 

późniejszych od moich czasów, opowiedziałem jeszcze o tym co panuje na boiskach 2011 

roku i wyraziłem ogromną radość z powodu rozwiązania problemu sędziów, po czym w 

siadłem w moje wehikuł czasu które jest napędzane Uranem, a precyzyjniej izotopem 238U 
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który w 2111 roku używany jest do celów leczniczych, co było również ogromnym 

zaskoczeniem dla mnie.  

 Po mile spędzonym wieczorze wróciłem do mojego 2011 roku i o wszystkim 

opowiedziałem kolegom oraz zaprzyjaźnionemu chemikowi, lecz żaden z nich mi nie 

uwierzył, a chemik wyśmiał mnie gdy powiedziałem mu, że izotop 238U będzie regularnie 

używany w medycynie do leczenia grypy. 

  


