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  Przyszłościowy Pilot TV 
 

Siedzę właśnie przed telewizorem i tak oglądam pilot od tej nowej telewizji 
cyfrowej, co mi niedawno założyli. Zdecydowanie większy niż tradycyjny, stary. 
Jakieś cyferki u góry nawet ma na klawiszach, a obok nich litery. Może po prostu 
trzymam w ręku telefon? Poniżej jeszcze więcej klawiszy… Od menu, samouczka, 
radia czy gazety telewizyjnej. Jakieś kursory do tego, obok standardowe oczywiście 
klawisze regulacji głośności czy przełączania kolejnych kanałów,  a także możliwość 
całkowitego wyłączenia głosu. Jeszcze niżej znajdują się dziwne kolorowe guziki, 
niczym te kabelki w ładunkach wybuchowych. Lepiej nie będę tego ruszać… 
 O proszę! Możliwość zatrzymania, przewijania i nagrywania filmów! No 
rewelacja! Dzieło sztuki! Ale ja bym chciał telewizję po prostu włączyć i obejrzeć… 
Telewizję, filmy, kino akcji w którym niekiedy czegoś człowiekowi brakuje. Czasami 
kiedy człowiek ogląda film to myśli, że fajnie by było gdyby ‘tutaj było tak, a tu tak… i 
wtedy lepiej by to wyglądało, realistyczniej…’. No to ja się pytam: Czemu zamiast 
tych wszystkich bajerów na tym pilocie nie można zrobić jakiejś edycji filmu w czasie 
rzeczywistym albo chociaż edytować, przewinąć i puścić jeszcze raz daną scenę i od 
razu buzia weselsza. A ile możliwości to daje? Bo któż by nie chciał zobaczyć jak to 
właśnie Tinky-Winky załatwia Skorpiona w Mortal Kombat? Albo jak Ulica 
Sezamkowa ratuje galaktykę przed złymi najeźdźcami? A tak to tylko pstryk, ‘wybierz 
efekt’, ‘dodaj efekt’, ‘puść film’ i pomysł na wieczór albo nową komedię romantyczną 
w której zagra sam Lord Vader gotowy… 

A właściwie dlaczego by samemu nie ratować świata czy księżniczek? 
Oglądałem taki film ‘Charlie i fabryka czekolady’. Pamiętam, że jakiś chłopak 
pomniejszył sam siebie i przeniósł się w świat telewizji. No to ja się pytam… Czemu 
nie mam na pilocie funkcji pod tytułem ‘Bądź tam’, hę? O ileż przyjemniej samemu 
coś przeżyć niż patrzeć jak Sylvester Stallone po raz n-ty wybawia ludzi z opresji… 
  
 


