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„Powiada się sobie, że zaraza jest 

nierzeczywista, to zły sen, który minie. Ale nie 

zawsze ów sen mija, i od złego snu do złego snu 

to ludzie mijają, a humaniści przede wszystkim, 

ponieważ nie byli dość ostrożni.” 

 

Albert Camus, „Dżuma” 
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ROZDZIAŁ 1 

 

Osiemset dwunastego dnia kwarantanny 

spotkałem się z Łukaszem – moim dawnym 

znajomym – oczywiście na Skypie.  

 - Wyłysiałeś – zauważył na wstępie i przeczesał 

palcami swoją bujną czuprynę. Nie widzieliśmy 

się od wybuchu epidemii, a nie znaliśmy się tak 

dobrze, by utrzymywać w międzyczasie kontakt 

telefoniczny czy mailowy. Po powitalnych 

„słyszysz mnie? widzisz mnie? halo!” zapadła 

niezręczna cisza. Trwała niemal minutę, podczas 

której przyglądaliśmy się sobie uważnie z 

wymuszonymi, dziarskimi uśmiechami na 

twarzach. Chyba wtedy przegapiliśmy moment, 

w którym mogliśmy gładko rozpocząć 

pogawędkę, tworząc konwersacyjny podkład 

pod poważniejsze tematy. Rzuciwszy uwagę o 

mojej fryzurze – a raczej o jej braku – Łukasz 

wiercił się chwilę w fotelu, by w końcu przyjąć w 

nim nonszalancką pozę. 
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 - Fajnie cię widzieć, Michał – rzucił i zmarszczył 

brwi. - A to czerwone, na skroni? 

 - Zaciąłem się przy goleniu – powiedziałem 

zgodnie z prawdą, bo wcale nie wyłysiałem, 

tylko łysieję – tryb mocno niedokonany – i 

dlatego zacząłem sobie golić głowę. Pochyliłem 

się do kamerki, by mógł dokładnie obejrzeć 

moje skaleczenie. 

  - Przepraszam - mruknął. 

 Jeszcze rok temu brzmiałoby to jak 

niewinna rozmowa dalekich znajomych, którzy 

dawno się nie widzieli i nieporadnie 

podtrzymują rwącą się konwersację. Ale teraz, 

gdy media trąbiły o wtórych objawach zakażenia 

– wypadaniu włosów i wrzodach – które doszły 

do pierwotnych – gorączki i kaszlu – te 

„niewinne” pytania kryły wyraźny podtekst. 

Jesteś zdrowy? – pytał mnie Łukasz między 

wierszami. 

 - Jestem zdrowy – powiedziałem.  

 - Ja też – odparł szybko. 
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Przyjrzałem się uważniej mężczyźnie, 

rozpartemu w niedbałej pozie z łokciami na 

blacie biurka. Mankiety jego niebieskiej koszuli 

zdobiły srebrne spinki, a kołnierzyk - wzorzyste, 

granatowe podszycie. Jego sylwetka niemal 

wychodziła z ekranu, odcięta wyraźnym 

konturem od skąpanego w bursztynowej 

poświacie tła. Musiał mieć najnowszą kamerę 

wysokiej rozdzielczości z automatyczną korektą 

barwną. Temu specjaliście od kręcenia wesel i 

kinderbali najwyraźniej pandemia wychodziła na 

zdrowie.  

  - Naprawdę chcesz nakręcić „Dżumę” Camusa? 

– spytałem, nawiązując do zdumiewającego 

maila, który przysłał mi poprzedniego dnia.  

 - Tak, stary – oświadczył energicznie. – Tak jak 

wszyscy teraz.  

 - Jakim cudem? Przy zakazie zgromadzeń…  

 - Podczas kwarantanny chcę napisać scenariusz 

– uściślił. – A raczej chcę, żebyś ty go napisał. 

Zdjęcia rozpocznę, jak tylko zniosą zakazy. Cała 

branża wyrywa sobie teraz „Dżumę” z rąk, ale to 
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ja ją nakręcę. A wiesz, dlaczego? Bo będę miał 

dzieło Michała Łapińskiego - najlepszego 

scenarzysty, jakiego znam. 

Świadczyło to raczej o ubóstwie jego znajomości 

niż o moim statusie. Cały ten jego jowialny 

słowotok i przeszarżowane komplementy 

pasowały do niedbałej pozy, którą przybrał, 

kłóciły się natomiast z wizerunkiem Łukasza, jaki 

zapamiętałem: skromnego, ważącego każde 

słowo, nieco zgorzkniałego introwertyka. Przez 

dziesięć lat od ukończenia wydziału 

operatorskiego Szkoły Filmowej nie nakręcił nic 

godnego uwagi, „aż z opinii młody i zdolny 

pozostało mi tylko i”, jak skwitował kiedyś 

autoironicznie. Wątpliwe, by ostatnio zrobił 

karierę, o której nic nie wiedziałem. Nie chodzi 

o to, że trzymałem rękę na pulsie branżowych 

nowinek, a raczej o to, że „branża” chwilowo 

praktycznie nie istniała. W czasach dyktatury 

epidemicznych rozporządzeń, kiedy świat chwiał 

się w posadach i zmieniał z dnia na dzień, nie 

powstawała żadna poważniejsza produkcja. 

Większość scenarzystów utrzymywała się z 
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pisania youtube’owych wystąpień dla e-biznesu, 

jak ja, a operatorzy – z ich kręcenia. Filmowcy 

starali się przetrwać i zarobić na chleb, nawet 

jeśli któryś zarobił na dwa czy trzy bochenki, 

trudno było to jeszcze uznać za karierę.  

 - Napisz mi świetny scenariusz, który wywróci 

banalne schematy do góry nogami – ciągnął 

Łukasz, a jego wzrok co chwila zjeżdżał w dół, 

jakby zamiast w kamerę czy na mnie spoglądał 

na swoją twarz w dole ekranu. – Opowiedzmy tę 

historię w odjechanych dekoracjach, z 

perspektywy zmutowanego szczura. 

 - Takiego, który umie mówić? – spytałem 

bezwiednie. 

 - Zwariowałeś?  - prychnął. – To nie będzie 

„Ratatuj 2”! Szczura odpornego na zarazę!  

 Z każdą chwilą upewniałem się, że akcje 

mojego kolegi poszły w górę, niekoniecznie na 

rynku pracy. Sukces często wywołuje 

schamienie, zwłaszcza natur lękowych i 

przewrażliwionych na własnym punkcie, a taką 

miał dawny Łukasz.  
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 - Nakręcimy dramatyczną walkę o życie pełną 

rozważań o Bogu i o poświęceniu…  

 - Tak jak w 1992 roku Luis Puenzo – przerwałem 

mu.  

Łukasz powoli przeniósł wzrok z rogu ekranu na 

jego środek. Na sztywniaka, który może i kiedyś 

był „najlepszym scenarzystą”, ale teraz 

zdziadział i torpedował własną wielką szansę. 

Skrzywił się, machnął ręką i położył buty na 

biurku.  

 - On przeniósł „Dżumę” po literce na ekran, a 

my pójdziemy na całość! Słyszałeś, co mówiłem 

o głównym bohaterze? O szczurze, który…  

Urwał, uniósł dłoń w przepraszającym geście i 

wyciągnął z kieszeni telefon. Spojrzał na jego 

wyświetlacz i szybko usiadł prosto. Pozornie 

niedbałe „taaak?”, którym powitał rozmówcę, 

zabrzmiało nieco sztucznie, jakby kogoś 

przedrzeźniał.  

 - Zaczekaj chwilę – rzucił do kamerki i zawiesił 

nasze połączenie. Pomyślałem, że tupet Łukasza 

ma jednak swoje granice i że personal ia 
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rozmówcy prawdopodobnie odpowiedzą mi na 

pytanie, skąd się wziął. Przed osobą, przy której 

zdejmował buty z biurka, najwyraźniej czuł 

respekt, w każdym razie większy niż przede 

mną. Wstałem, przeciągnąłem się i podszedłem 

do okna.  

Trwające już drugi miesiąc upały wysuszyły do 

cna miejską zieleń i zaczęły wywabiać z pejzażu 

pozostałe kolory. W oślepiającym słońcu 

kamienica vis-à-vis wyglądała jak swoja wyblakła 

fotografia. Gdyby ktoś spytał o kształt, jaki 

nabrało dla mnie abstrakcyjne pojęcie plagi, 

wskazałbym na tę kamienną bryłę. Codziennie 

ślizgałem się wzrokiem po oknach z 

zaciągniętymi zasłonami i po odrapanej 

elewacji. Znałem na pamięć każde jej załamanie, 

od smug na parterze, przez płaty odłupanego 

tynku pośrodku aż po szczerbaty gzyms...  

 - Jedziemy nad Zalew Zegrzyński! – huknęło 

raptem z głośników. Wróciłem przed komputer i 

opadłem na fotel.  
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 - A jak wyjedziemy z miasta? – zadałem 

pierwsze z szeregu pytań, które mi się nasunęły. 

Łukasz w międzyczasie zdążył odzyskać pewność 

siebie, którą prezentował wcześniej. Machnął 

ręką i uśmiechnął się. 

 - Załatwię to. 

 - Załatwisz przepustki? – prychnąłem 

porzucając grzeczny ton. – Jakim cudem? 

Strzelił oczami dookoła i pochylił się do 

mikrofonu. 

 - Nikomu o tym nie mów – szepnął 

konspiracyjnie i mrugnął. – Ale pracuję dla 

rządu. 

 Rozciągnął usta od ucha do ucha i znowu 

położył buty na biurku. 

 - To drugi powód, dla którego to my nakręcimy 

„Dżumę” zanim zrobią to inni.  

Po namyśle stwierdziłem, że oczywiste ryzyko 

tej wyprawy nie robi na mnie wrażenia. Że nie 

mam wcale ochoty na tworzenie scenariusza do 

powieści Camusa, ani do jakiejkolwiek innej, 
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„gorącej” ekranizacji. Że nie marzę o srebrnych 

spinkach, ani o złotych statuetkach. Jedyną 

emocją, którą teraz odczuwałem, było 

zaciekawienie.  

 - A kto do ciebie właśnie zadzwonił? – spytałem 

po chwili. – Premier? Prezydent? 

Łukasz roześmiał się i pokręcił głową.  

 - Moja nowa dziewczyna – odparł z nutą 

triumfu. – Ma barkę, wyposażoną w wygodne 

łóżka, hamaki i kabinę odkażającą, zacumowaną 

w cichej zatoce zalewu. Idealne miejsce do 

pisania. Co ty na to? 

Z namysłem zacząłem powiększać obraz na 

ekranie. W podeszwach trampek Łukasza 

poznaczonych smugami zieleni tkwiły grudki 

ziemi. To było jeszcze dziwniejsze niż jego 

propozycja… Która w świetle tego odkrycia 

przestawała brzmieć abstrakcyjnie.  

 – Zastanowię się – odparłem ostrożnie. 
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Wieczorem nasypałem trochę kaszy i pestek 

dyni do spodka, położyłem go na podłodze i 

usiadłem w fotelu. Kwadrans minął 

niepostrzeżenie. Szary kształt śmignął spod 

łóżka przez dywan jak cień ptaka za oknem. Na 

środku pokoju znieruchomiał, a potem ujawnił 

swój trzeci wymiar. Mysz stanęła na tylnych 

łapkach, rozejrzała się, a potem podbiegła do 

spodka i zaczęła jeść. 

 - Smacznego, Mini – powiedziałem. Wziąłem 

parę pestek i wyciągnąłem dłoń, a moja 

współlokatorka podbiegła do mnie.  

 - Jak miął ci dzień?  

Pokiwała łebkiem na znak, że świetnie i 

połaskotała moje palce wąsami.  

 - Uwierzysz, że kisimy się tu razem już 

jedenaście miesięcy? – westchnąłem. – We 

wrześniu stuknie nam rocznica.  

Zamrugała czarnymi oczami ze zdziwieniem.  
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 - Może z tej okazji zamówię szampana i puścimy 

sobie tego twojego „Dziadka do orzechów” w 

wykonaniu Berlińczyków? 

 Skinęła łebkiem z entuzjazmem i raźno 

wróciła do jedzenia. Delikatnie pogłaskałem ją 

po grzbiecie. 

 - No to jesteśmy umówieni – powiedziałem i 

dodałem po wahaniu: - A tymczasem pilnuj 

naszego domu.  

  Gdy wróciła do dziury w ścianie nasypałem 

w różne zakamarki mieszkania kaszy i ziaren. 

Tyle, żeby wystarczyło jej na dwa tygodnie. 
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ROZDZIAŁ 2 

 

Nazajutrz wstałem rano i ogoliłem się, uważając 

tym razem, żeby się nie skaleczyć. Spakowałem 

do plecaka swoje przechodzone koszule, wytarte 

dżinsy i pocerowaną bieliznę - jedyne ubrania, 

jakie mi zostały. Wsunąłem też laptop, 

egzemplarz „Dżumy” i kosmetyki, które 

zmieściły się w małej saszetce. Tak jak co dzień 

dreptałem między kuchnią, pokojem i łazienką, 

a potem – jak raz na tydzień – podszedłem do 

drzwi wyjściowych. Założyłem na ramię plecak, 

pomachałem w stronę dziury w ścianie, 

przeżegnałem się i pierwszy raz od roku 

wyszedłem na korytarz. Strażnik patrolujący 

blok pojawił się niemal natychmiast. 

Powiedziałem mu o koledze z pozwoleniem na 

wyjazd z miasta, a on spojrzał na mnie z 

niedowierzaniem, a potem eskortował aż na 

ulicę. Łukasz wysiadł z zaparkowanej pod 

blokiem srebrnej terenowej toyoty. Miał na 

sobie szary garnitur i białą koszulę, a maseczkę 

na jego twarzy zdobił drobny wzorek kojarzący 
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się z krawatem. Pozdrowił mnie ruchem ręki i 

wylegitymował się strażnikowi. Gdy tamten 

oddał mu papiery i odszedł, Łukasz wyjął z 

kieszeni podłużny kawałek plastiku wielkości 

palca. Odchylił swoją szykowną maskę i poślinił 

ustnik testu. Drżącą ręką wyjąłem swój i też 

podniosłem go do ust. Zachowuję wszystkie 

wymogi kwarantanny, ale jak zwykle te 

kilkanaście sekund dłużyło mi się niemiłosiernie. 

Najpierw pojawiła się korona, czyli falista linia 

kontrolna. Odetchnąłem z ulgą widząc, że perła 

w środku pozostała blada. Podeszliśmy do siebie 

z testami w wyciągniętych dłoniach i pilnie 

wypatrywaliśmy najmniejszego przebarwienia w 

koronie tego drugiego udając oczywiście, że 

tylko zerkamy pro forma. Perła Łukasza była 

równie jasna jak moja, mimo to z trudem 

opanowałem odruch ucieczki przed facetem, 

który wciąż skracał dzielący nas dystans. Ale 

przeczekałem falę paniki i stuknąłem się z nim 

łokciami na powitanie.  

 - Miło cię widzieć – powiedział niewyraźnie 

przez maskę, na której z bliska wypatrzyłem 
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logo Armaniego. Wskazał w stronę auta. – 

Poznaj Olę. 

Właściwie to zobaczyłem tylko grzbiet nosa Oli, 

jej ucho ze złotym kółkiem i dłonie w czarnych 

rękawiczkach. Nosiła maseczkę przedstawiającą 

nadmuchane kolagenem usta - czyżby 

autoironia? - ciemne okulary i opadające na 

czoło rude włosy. Pomachała mi z przedniego 

fotela, a następnie wymieniliśmy 

epidemiologiczne uściski, czyli  pokazaliśmy 

sobie nawzajem swoje testy. Nie wykonując ich 

na oczach tego drugiego nagięliśmy wprawdzie 

niepisane zasady, ale przecież oboje ufaliśmy 

Łukaszowi. Ona widziała, jak ślinię ustnik testu 

przy nim, a ja zakładałem, że zrobiła to samo 

przed wejściem do jego auta. 

Nagle patrolujący ulicę dron przeleciał tak nisko 

nade mną, że z wrażenia musnąłem drzwi 

odsłoniętym policzkiem. 

Tak zaczęła się moja wielka przygoda – pierwszy 

od roku bezpośredni kontakt z istotami 

cięższymi niż dwa deko. Pierwsze od półtora 
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roku wejście do zamkniętej przestrzeni innej niż 

mój pokój, kuchnia czy łazienka. Pierwsza od 

dwóch lat przejażdżka autem. Mnóstwo 

pierwszych razy, a wszystkie na raz. – Nie bój się 

– szepnął głos w mojej głowie. Wstrzymałem 

oddech i dałem szybkiego nurka, jakim pewnie 

zanurzyłbym się w basenie pełnym piranii.  

Łukasz umościł się za kierownicą i zawołał 

dziarsko: 

 - Gotowi na MOROWĄ wyprawę? 

 Ola zaśmiała się, co zabrzmiało komicznie 

w zestawieniu z pogardliwie wydętymi ustami 

na jej masce. Wyglądała jak manekin z ukrytym 

głośnikiem, albo jak brzuchomówca. Śmiejąc się 

– nie tylko grzecznościowo - wyciągnąłem z 

plecaka spray, opuściłem swoją zwykłą, białą 

maseczkę z filtrem i spryskałem muśnięty 

metalem policzek. Odkażając go obserwowałem 

przesuwające się za szybą odrapane elewacje, 

znajome w zarysie, zupełnie obce w szczegółach. 

Okna mojego mieszkania wychodzą na skwer po 

drugiej stronie bloku, jak już wspomniałem, 
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upadek kamienicy vis-à-vis obserwowałem więc 

dzień po dniu. Nie dziwił mnie już, ani nie 

smucił, może tylko wprawiał w lekką 

melancholię, jak starzenie się własnej twarzy. 

Widok tych zrujnowanych budynków, ich zabite 

dechami, albo poznaczone pajęczynami pęknięć 

szyby, przekrzywione szyldy i stłuczone neony, 

zdumiał mnie. Większość billboardów 

reklamowych zdążyła wyblaknąć, stosunkowo 

świeże były tylko te należące do dostawców 

Internetu. Giganci cyberprzestrzeni wciąż rośli w 

siłę i walczyli o klientów cenami, twarzami 

celebrytów i własnymi, zastrzeżonym kolorami. 

Błękit – sieć ekonomiczna, magenta – 

młodzieżowa, ochra – luksusowa. Wyminęliśmy 

jadący z Centrum sznur kurierów na rowerach 

ubranych w odblaskowe kamizelki z 

sześciennymi plecakami w barwach 

odpowiadających tym z billboardów. Wysłannicy 

trzech firm spieszyli do klientów z dobrami w 

rozsądnych cenach (poza ochrowymi). Główną 

ulicą jechali razem niczym peleton rowerowego 

wyścigu, a na skrzyżowaniu rozjechali się w 
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labirynt osiedlowych uliczek, każdy do innej 

mety. 

 Wyjechaliśmy na trasę szybkiego ruchu 

osłoniętą dźwiękochłonnymi ekranami i moją 

uwagę skupiło wnętrze auta. W klimatyzowanym 

powietrzu unosił się morski zapach wody 

kolońskiej i cytrusowa woń damskich perfum. 

Sam po ogoleniu pokremowałem się tylko 

dostępną bez kartek Niveą, no ale przecież ja 

nie pracuję dla rządu. Nie mam bark i nad 

zalewem ani nowej terenówki, ani też glejtu 

pozwalającego rozbijać się nimi po 

województwie. Nie trzeba było jednak aż tylu 

atrybutów statusu, by wbić mnie w skórzany 

fotel. Mimo szumu motoru słyszałem ciche 

oddechy, trzeszczenie tapicerki pod ciężarem 

współpasażerów i niemal czułem bijące od nich 

ciepło. Zapomniałem już, jak to jest – fizycznie 

dzielić przestrzeń z innymi ludźmi, obcować z 

obcymi, wystawić się na radioaktywną 

ekspozycję drugiego człowieka. Drugiego i 

trzeciego. 
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 - Przeczytałeś „Dżumę”? – przerwał milczenie 

Łukasz. 

 - Dawno temu – odparłem. – Wczoraj 

przypomniałem ją sobie. Świetna książka.  

Odwróciłem się do okna i spróbowałem się 

skupić na otoczeniu mówiąc sobie, że gadamy 

normalnie, czyli przez telefon. 

 – Według mnie przebitki plenerowe możesz już 

kręcić, właśnie tu, właśnie teraz – dodałem po 

namyśle. – Po epidemii takie widoki znikną.  

Zostawiliśmy za sobą dźwiękochłonne ekrany i 

jechaliśmy wzdłuż zasieków zwieńczonych 

drutem kolczastym. Minęliśmy bramę z napisem 

„Infected Zone 34. Strefa skażona nr 34” na 

czerwonej tablicy. W oddali majaczył Pałac 

Kultury z gigantyczną kulą nad iglicą. Nawet stąd 

było widać wymalowaną na balonie trupią 

czaszkę w maseczce chirurgicznej. Wiatr, który 

dawniej rozrzucałby po pustych chodnikach 

gazety, teraz miotał zużytymi maseczkami i 

jednorazowymi rękawiczkami. Gdzieś za nami 
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zawyła syrena karetki, a w górze zaterkotał 

helikopter. 

 - Mam dość zdjęć plenerowych w pracy – 

westchnął Łukasz i ostentacyjnie ziewnął.  

 - A czym ty się właściwie zajmujesz? – 

spytałem. Moja ciekawość przypominała świeży 

pęd na pół uschniętej rośliny - podlewałem ją 

zdumiony, że jeszcze żyje. Łukasz spojrzał na 

mnie z ukosa, a potem drgnął i wskazał za okno 

ponad moim ramieniem. 

 - Hej, zobaczcie go!  

Wymijaliśmy właśnie idącego chodnikiem 

mężczyznę w płaszczu z pilotką na głowie. Jego 

ubiór nie był jednak tak ekscentryczny jak twarz. 

Obscenicznie naga, z odsłoniętymi ustami i 

nosem. 

 -  Psychol – warknął Łukasz. Przełączył coś przy 

kierownicy i czerwona lampka z przekreśloną 

trupią główką na konsoli zaświeciła mocniej. 

Techniczna nowinka – filtr wirusa – o której 

wcześniej tylko czytałem, zaczęła pracować ze 

zdwojoną mocą. 
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 - Fajne auto – stwierdziłem. – Służbowe? 

 Łukasz zerknął w lusterko i pokręcił głową.  

 - Filmujesz coś dla rządu? 

 - Między innymi – mruknął. Najwyraźniej miał 

powody, by nie rozwijać tego tematu, a ja nie 

chciałem być wścibski. Mojej pączkującej 

ciekawości te przemilczenia wystarczyły póki co 

za pożywkę i rosła sobie dalej, na razie w ciszy. 

 - A ty jesteś na kwarantannie sam czy ze 

SMRODZINĄ? - odezwała się nagle Ola. Miała 

melodyjny głos pełen wibrujących samogłosek, 

które przebijały nawet przez maseczkę.  

 - Z myszą – odparłem. Obejrzała się, a ja 

wyczułem skrzywienie pod wymalowanymi na 

materiale ustami. – Komputerową. 

Wybacz, Mini, ale większość ludzi prędzej 

zrozumie dziś uzależnienie od komputera niż 

naszą przyjaźń. 

- Nie przejmuj się, niedługo znowu będzie 

można integrować się w realu – odparła swoim 

dźwięcznym głosem.  
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- Wiem, wiem, kiedyś zniosą zakazy… 

– Mówię o bezpiecznych enklawach. Takich jak 

ta Łukasza. 

Zdjęła rękawiczkę i zmierzwiła włosy kierowcy. 

Próbowałem sobie przypomnieć, jak to jest: czuć 

na skórze dotyk czyichś palców. Mieć włosy i 

kogoś, kto ci je mierzwi. 

- Zona Lota – dodała i wyrecytowała: - „Luksus, 

który wprawi cię w osłupienie”.  

 Rozbawienie podniosło jej intonację do 

zaśpiewu, rześkiego jak stepowy wiatr i 

melodyjnego jak dumka. Musnęła nim moje 

wrażliwe uszy słuchowca na odwyku. Niestety, 

szybko zagłuszyła ją kolejna syrena, tym razem 

radiowozu. Łukasz musiał zjechać na nieczynny 

przystanek autobusowy i tam znowu 

wylegitymować się uzbrojonemu 

funkcjonariuszowi. Wrócił do auta kręcąc głową. 

Chciałem go spytać o powód blokady, ale wtedy 

za kawalkadą wozów przejechał autobus 

oznakowany trzema połączonymi półkolami - 

symbolem toksyn. Pomyślałem o stłoczonych w 
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środku zakażonych, zmierzających zapewne do 

„Strefy 34” za nami i po moich plecach przebiegł 

dreszcz. 

 – Na szczęście już niedługo zamieszkasz w 

Strefie wolnej od takich atrakcji - stwierdziła Ola 

gdy ruszyliśmy. Przekręciła się w fotelu w stronę 

kierowcy i w prześwicie między fotelami 

pojawiło się jej noga, opięta nogawką spranych 

dżinsów. Przez dziurę na kolanie widać było 

skrawek opalonego ciała. To było coś więcej niż 

zapach, ciepło oddechu czy skrzypienie fotela. 

Świeża skóra na wyciągnięcie ręki mąciła mi w 

głowie. Odwróciłem wzrok. 

 - Na barce też będziecie mieli spokój – ciągnęła. 

– Na pewno stworzycie tam oskarowy 

scenariusz! 

 - Znając Michała masz to jak w banku – rzucił 

dobrotliwie Łukasz. 

 - A co ostatnio napisałeś? – spytała odwracając 

się. 

 - Reklamę mydła, monolog o zdalnej 

księgowości i dialogi do pornosa – odparłem bez 
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namysłu. Zapadła cisza, a ja zreflektowałem się i 

zachichotałem. 

– Szkoda tylko, że za to nie dają Oskarów – 

podchwycił Łukasz z wymuszonym śmiechem. - 

Chociaż powinni! 

Ola w końcu rozluźniła się i zaśmiała. A ja 

jeszcze głośniej, do łez.  

Śmiech był sztuczny, ale łzy prawdziwe.  

Mijaliśmy kościoły przerobione na szpitale i 

parkingi przerobione na kościoły. Na jednym z 

nich właśnie ksiądz odprawiał mszę dla wiernych 

w autach. Przylegającą do parkingu wielka 

galerię handlową przemalowano - w duchu 

ekumenizmu - na trzy zastrzeżone kolory: błękit, 

magentę i ochrę. W środku, w miejscu dawnych 

kawiarni, butików i supermarketów piętrzyły się 

teraz krzemowe bloki obsługujące wszystkie trzy 

sieci. Centralna serwerownia - cyfrowe serce 

Mazowsza - pompowała terabajty danych, 

rozprowadzane światłowodami po całym 

województwie. Podobno ostatnio liczba 

komputerów dwukrotnie przekroczyła w nim 
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liczbę mieszkań. A wszystkie były ze sobą 

sprzężone i niemal non stop aktywne.  

Minęliśmy też zadaszony ekran, na którym 

migały animowane figurki. Słuchaliśmy przez 

chwilę opowieści o misiu, który szukał mamy, bo 

ścieżkę dźwiękową kino przesyłało widzom 

radiem. Dzięki temu okna aut stłoczonych przed 

ekranami mogły pozostać zamknięte i ludzie 

obcowali ze sobą bezpiecznie.  

 - Ludziska powoli mają dość swoich mieszkań i 

sieci – odezwał się raptem Łukasz. – Lubią co 

pewien czas pobyć off-line. 

 Z opóźnieniem dotarł do mnie sens tego 

zapomnianego zwrotu i kojarząca się z nim aura 

stęchłej, odciętej od świata, zamkniętej pustki. 

Chęć, by w niej przebywać, wydawała mi się 

szczytem absurdu. 

 - To dlatego kina plenerowe zbierają teraz złote 

żniwo – ciągnął. – Tak jak dawniej internetowe 

platformy filmowe.  

Ola ziewnęła, podniosła rękę do ust i dopiero w 

pół gestu ją opuściła. Mnie też nowe odruchy 
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wchodziły w krew powoli i łatwo zapominałem o 

maseczce, którą tak rzadko miałem  okazję nosić. 

 - A myślisz, że ludzie przyjeżdżają do kin na 

„Epidemię”, „Jestem legendą”, „Miasto 

ślepców”, „World War Z” czy tę twoją francuską 

„Dżumę”? – spytał Łukasz i odpowiedział sobie 

sam: – Nie, stary, sprawdzałem to. Króluje 

Bollywood, musicale i animacje. Gdyby teraz w 

Polsce mógł powstać normalny film, na sto 

procent byłaby to kostiumowa komedia.  

 - No to może powinniście taką napisać? – 

rzuciła nieśmiało Ola. Łukasz uniósł dłoń i 

niemal przepraszającym gestem pogłaskał ją po 

ramieniu. 

 - Sęk w tym, kochanie, że teraz nie powstanie 

żaden film – poinformował ją. - Natomiast kiedy 

cały ten koszmar minie, skończy się też popyt na 

sielanki. A na co się zacznie? 

- Na waszą „Dżumę”! – zawołała. Łukasz 

skwapliwie przytaknął, a ona przeciągnęła się 

jak podrapana kotka. Coraz bardziej intrygowało 

mnie, co skrywają jej ciemne okulary i maseczka 
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z wydętymi ustami. Złapałem się na tym, że 

znowu patrzę na nogę Oli z odkrytym skrawkiem 

ciała, a ona, jakby odgadując moje pragnienia – 

nietrudne w sumie do odgadnięcia - skubała 

paznokciami nitki dżinsów, powiększając połać 

brązowej nagości. W pewnym momencie 

podrapała ją, pozostawiając na skórze białe 

smugi. Pomyślałem, że takie same dwie 

równoległe linie pozostawia na niebie samolot i 

że zawsze lubię patrzeć, jak powoli blakną… I 

znowu musiałem użyć całej siły woli, by 

podnieść wzrok. Tymczasem oprawka ciemnych 

okularów opadła nieco ukazując kącik jej oka. 

Kolor źrenicy pozostał zagadką, bo okazała się 

zasłonięta opadającą, zaczerwienioną powieką. 

Wyprostowałem się tak gwałtownie, że 

uderzyłem głową w sufit. 

 - Wszystko w porządku? – spytał Łukasz, 

zerkając we wsteczne lusterko. Kiwnąłem głową 

– którą na szczęście trafiłem w miękkie obicie – i 

odwróciłem się do okna. Czy możliwe, żeby była 

zakażona i nie wiedziała o tym? Czy zaraziła się 

dziś, a jej negatywny test pochodził z wczoraj? 
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Bzdura, musiała znać swój status. To, że 

pokazała mi stary test i zasłaniała chore oczy 

ciemnymi okularami – choć dzień był raczej 

pochmurny – mówiło teraz za siebie. Rude włosy 

to na pewno peruka. 

 Zlokalizowałem okrągły wywietrznik i 

przysunąłem się do niego, by odetchnąć 

odwirusowanym powietrzem z zewnątrz. Ale to 

nie miało sensu. Po pół godzinie wspólnej jazdy 

wszyscy byliśmy zdrowi, albo wszyscy chorzy, 

trzeciego wyjścia nie było. To dlaczego tylko ja 

się pociłem? – zapytałem sam siebie, patrząc na 

współpasażerów. Podziwiali i komentowali 

widoki, które mnie przesłoniły zdjęcia 

owrzodzonych ludzi, czołgających się po 

korytarzach szpitali. Matki podającej przez okna 

sine dzieci, których nikt nie chciał od nich 

przejąć. Słynnej piosenkarki ze strużką krwi 

cieknącą z nosa. Czy oni nie oglądali serwisów 

informacyjnych? Byli… off-line?  Jakby na 

potwierdzenie moich domysłów Łukasz rzucił 

propozycję jeszcze dziwniejszą niż pomysł tej 
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wycieczki, dorównującą śmiałością zaproszeniu 

na Księżyc. 

- Chodźmy na zakupy! 

 W ciszy, jaka zapadła, słychać było tylko 

świst odrzutowca gdzieś nad nami.  

- Do sklepu – dodał, a jego słowa podbił odległy 

grzmot. Nie tylko  bariera dźwięku została tu 

przekroczona i w głuchej ciszy jego dziewczyna 

delektowała się tym faktem. Ale nie ja.  

- Mam wszystko, czego potrzebuję – 

powiedziałem szybko. – Poczekam na was. 

Spojrzeli do tyłu, a potem kolejne kilkanaście 

kilometrów przejechaliśmy w milczeniu . W 

końcu Łukasz zaparkował przed pawilonem 

handlowym przerobionym na hurtownię. 

Wysiadł, okrążył auto i otworzył drzwi Oli. 

Poprowadził ją do bramy sezamu, czyli szarych 

drzwi z napisem „Nieupoważnionym wstęp 

wzbroniony”. Otworzył je swoim magicznym 

zaklęciem – glejtem, którym machnął przed 

nosem kolejnego strażnika – i zniknęli w 

ciemnym wnętrzu. 
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Oczywiście, mogłem teraz zadzwonić na 

pogotowie lub policję, a najlepiej pod oba 

numery, jeden po drugim. Zamiast tego 

opadłem na oparcie i otarłem mokre czoło. Z 

wirusem i tak daleko nie zajadę – pomyślałem – 

w przepełnionym szpitalu przeżyję tylko dzień 

czy dwa dłużej niż poza nim. Jeśli jestem 

zakażony. Bo oto znowu odezwał się mój 

zawodowy nawyk mnożenia scenariuszy. 

Przecież Łukasz wczoraj na dzień dobry spytał 

mnie o łysinę i o skaleczenie. Jak to możliwe, że 

swojej dziewczynie nawet nie spojrzał w oczy? 

Krzyczał na ludzi bez masek biegających za 

szybą, chociaż wiedział, że zostało mu parę dni 

życia? Znowu usłyszałem w głowie „nie bój się” i 

siedziałem nieruchomo. Musiałem wiedzieć, w 

co oni grają i kto tu rozdaje karty. Najwyraźniej 

coś zakrzyczało we mnie instynkt 

samozachowawczy. Skrzywienie zawodowe? 

Odwaga? Ciekawość?  

Cokolwiek to było, głos miało kobiecy.  

W końcu gołąbki wróciły na przednie fotele z 

siatkami wypchanymi czekoladą, szynką, 
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pomidorami – a wszystko świeże, 

niepuszkowane. To musiały być rarytasy z 

ochrowej platformy internetowej, które 

najwyraźniej VIP-om wydawali w hurtowniach 

spod lady. Ola zaczęła swoim śpiewnym głosem 

dziękować „szalonemu Lukiemu” za tę 

niespodziankę, aż w końcu urwała przejęta, 

sięgnęła do swojej szpanerskiej maseczki i bez 

słowa opuściła ją na brodę. Jak 

zahipnotyzowany patrzyłem na jej drobny, lekko 

zadarty nos, na wypukłe wargi z uniesionymi 

kącikami, bez śladu wykpionego na materiale 

kolagenu. Wyposzczony wzrokowiec drzemiący 

we mnie zrozumiał Łukasza lepiej i niemal 

rozgrzeszył go z lekkomyślności. Nawet gdy 

opadła jego maseczka od Armaniego, a twarze 

zbliżyły się do siebie i złączyły w pocałunku. 

Chyba wszyscy troje straciliśmy poczucie czasu. 

Łukasz musiał ocknąć się przede mną, bo kiedy 

zacząłem rejestrować bodźce z zewnątrz, on 

znowu spokojnie prowadził auto. Minęliśmy 

zardzewiały drogowskaz w kształcie żaglówki z 

napisem „Yacht Club PERŁA” i nieczytelną liczbą 
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kilometrów, a kawałek za nim skręciliśmy w 

leśną, nieoznakowaną drogę. Zza szpaleru drzew 

zaczęła prześwitywać szaro-niebieska tafla 

zalewu. Coraz bardziej żałowałem, że nie ma ze 

mną Mini, że nie zobaczy tych cudów i nie 

odetchnie świeżym powietrzem. Brakowało mi 

jej mechatego, krzepiącego ciepła, co tu kryć. 

Rano wytłumaczyłem jej, że podróż byłaby dla 

niej zbyt ryzykowna, że mogłaby utonąć, albo 

paść ofiarą jakiegoś leśnego drapieżcy.  

Co ja wtedy wiedziałem o  ryzyku…? 

Minęliśmy pomnik zadżumionego świętego, 

który ostatnio stawał na cokołach równie często 

co niegdyś Jan Paweł II. Przeżegnałem się i 

poprosiłem w duchu: „Spraw, święty Rochu, 

żeby to był tylko objaw jej alergii. Mongolskie 

rysy, zadrapanie, znamię, cokolwiek 

niezaraźliwego. A ostatecznie – uleczalnego w 

dzisiejszych czasach, jak twoja czarna śmierć 

albo trąd. Byle nie to, co myślę. Amen”.  

 - Nie bój się – szepnął znowu głos w mojej 

głowie. Tym razem go rozpoznałem.  
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ROZDZIAŁ 3 

 

Poznaliśmy się z Julią rok przed wybuchem 

epidemii, ale długo odkładaliśmy decyzję o 

wspólnym zamieszkaniu. O jeden dzień za długo. 

Dzień Zamkniętych Drzwi zaskoczył nas osobno i 

musieliśmy zejść do internetowego podziemia. 

W tej samej sytuacji znalazło się wiele innych 

par i z masowości zjawiska na początku 

czerpaliśmy pociechę. „Przecież absurd na taką 

skalę nie może trwać długo” – mówiliśmy sobie. 

Potem przeklinaliśmy ten optymizm, przez który 

jedno z nas nie przemknęło do tego drugiego na 

samym początku, kiedy jeszcze ulic  nie 

patrolowały drony i strażnicy z karabinami. Z 

czasem wciągnęła nas nerwowa krzątanina 

wokół licznych problemów praktycznych i dawna 

egzystencja odchodziła w niepamięć. To było jak 

daleki rejs zmuszający marynarza i jego 

dziewczynę do cyberrandek: chwi lami zabawne, 

niekiedy pikantne, częściej ckliwe i nudne. 

Nasze rozmowy z biegiem dni stały się coraz 

bardziej nostalgiczne. Dziewczyna za szybą 
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pobudzała moją wyobraźnię. Świetnie czuła 

kamerę, okazała się mistrzynią spojrzenia typu 

rzut-oka-spuszczenie-wzroku-rzut-oka, 

działającego chyba lepiej na Skypie niż w realu. 

Po wyłączeniu komputera często ścierałem z 

ekranu odciski palców, a czasem nawet, 

zakłopotany, ślad ust. Julię natomiast parę razy 

przyłapałem na ziewaniu i gdy zwróciłem jej na 

to uwagę poskarżyła się na bezsenność 

wywołaną samotnością. Rzuciła figlarnie, że 

którejś nocy zapuka do moich drzwi, ale właśnie 

wtedy media zaczęły pokazywać zdjęcia ze 

szpitali i Stref Skażonych, a ja złapałem lekkie 

przeziębienie. Moje poczucie humoru oraz 

fantazja prysły jak wykasłane i dusiłem w 

zarodku jej szalone pomysły. Posmutniała, a 

potem zaczęła unikać naszych spotkań na 

Skypie. Podczas jednego z nich zwróciła się do 

mnie per „Hubert”, co tłumaczyła potem 

osłabieniem oraz maratonem serialu „Śledztwa 

Huberta”, który sobie zafundowała. Po tej 

dziwnej pomyłce to ja unikałem jej przez parę 

dni. Jej wymówki o wiecznym braku czasu i 
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zmęczeniu brzmiały podejrzanie w sytuacji, w 

której wszyscy cierpieliśmy na nadmiar czasu i 

niewykorzystanej energii.  

Aż przyszedł dzień, w którym wypowiedziała 

słowo na „w”. 

 - Kurier musiał mi go sprzedać razem z paczką – 

szepnęła. – Nie przebadali go, albo źle odkazili 

przesyłkę… Mam prawie czterdzieści stopni. Dziś 

zrobiłam test i… Mam go, Michał. Mam wir…  

 - Nie!  

Nie uwierzyłem w to nawet, gdy pokazała mi 

test z pozytywnym wynikiem. Przecież tę 

cholerną kropkę mogła postawić flamastrem. 

Kiedy zaczęła gasić światło, albo zakładała 

czapkę i odwracała się tyłem do kamery 

łudziłem się, że to tylko taka gra. Lada dzień 

pojawi się piękniejsza niż kiedykolwiek, z nową 

fryzurą, podkręconymi rzęsami lub inną 

kosmetyczną nowinką, którą w międzyczasie 

sobie zafundowała. Pewnego wieczora, kiedy 

niechcący zapaliła lampkę na biurku, ujrzałem 

jednak coś więcej niż ciemną kropkę na teście. 
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Więcej niż bym sobie życzył. Blada zjawa z 

szaro-bordową skorupą na policzku i sińcami 

pod oczami pozbawionymi rzęs przypominała 

postać z horroru. Aż podskoczyłem na fotelu i 

wtedy, o tak… Wtedy coś do mnie dotarło. Pan 

Wzrokowiec się zdziwił. Julia dostrzegła moją 

reakcję i na jej twarzy pojawiły się smutek i 

rozczarowanie, które pamiętam do dziś, choć 

zapis tej sesji wykasowałem zaraz po jej 

zakończeniu. 

  

Po parodniowej przerwie nasz związek zakwitł 

jednak znowu, podlewany jej telefonicznymi 

słowotokami, kojącymi moje zszargane nerwy. 

Bezwiednie zacząłem łowić uszami melodię 

chrapliwego szeptu, wychwytując znajome 

motywy i odcienie zależne od jej nastrojów, 

które stopniowo zaczęły ciążyć ku tonacjom 

molowym. Julia dokonała cudu: ze wzrokowca 

uczyniła słuchowca.  

Plaga miała dla mnie kształt zdemolowanej 

kamienicy, dotyk Mini, domowej myszy, a głos 
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Julii - mojej dziewczyny, która odeszła pięćset 

czterdziestego piątego dnia epidemii.  

 - Nie bój się - szeptała. 

Ostatni raz zadzwoniła do mnie ze szpitala. W 

tle jęczeli chorzy i pokrzykiwały pielęgniarki, a 

ona z trudem wciągała ostatnie hausty 

powietrza. 

 – Przestań się bać, Michał. Mnie zabija plaga, a 

ciebie strach… Ja umrę raz, a ty umierasz sto 

razy dziennie... 

Często puszczałem sobie nagrania naszych 

rozmów, ale tego ostatniego unikałem. Smutna 

prawda tych paru zdań kłuła mnie jak zadra. A 

jednak słyszałem je regularnie nawet bez 

odtwarzacza. Wczoraj to one pomogły mi 

przyjąć propozycję Łukasza, bo bądźmy szczerzy: 

sama ciekawość nie wystarczyła do opuszczenia 

strefy komfortu – mojej Zony Michała – i 

wyjazdu w nieznane. Zresztą, zagadka 

przemiany kolegi - nieśmiałka ekscytowała mnie 

tylko przez chwilę. Odmieniły go dwa 

freudowskie źródła szczęścia: praca i miłość, 
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dokładnie tak jak podejrzewałem. Właśnie 

zatankował do pełna wysokooktanowe paliwo, z 

którego ja zostałem wypompowany, w 

przyrodzie nic nie ginie, świetnie dla niego. Ale 

widok pocałunku - tego zdrowego odruchu w 

chorych czasach – przypomniał mi, jak mocno 

bije jedno z tych źródeł i ile daje energii. Sam 

jego widok wybudził mnie z letargu i sprawił, że 

zapragnąłem żyć, a nie tylko przetrwać. Mo ja 

krew zawrzała, by nareszcie ostygnąć.  

 - Już się nie boję, Julia – odpowiedziałem w 

duchu. – Chociaż może już wkrótce się 

zobaczymy. Postaram się dziś ustalić, kiedy to 

nastąpi. Jedno wiem na pewno: umrę raz, tak 

jak ty. Bo już się nie boję.  
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ROZDZIAŁ 4 

 

Pękaty kadłub barki zwężał się od ściętej rufy po 

zadarty dziób, przywiązany cumą do pomostu. 

Jej sylwetka, obwiedziona plażą i sitowiem, 

kojarzyła się z sentymentalnymi pocztówkami i 

wakacyjnymi przebojami. Przygoda w starym 

dobrym stylu wzywała głosem kormoranów i 

skrzekiem mew, wiatr poruszał trzcinami z 

szelestem żółtych kalendarzy.  

 Łukasz i Ola zaczęli wyciągać z bagażnika 

swoje walizy, a ja z plecakiem na ramieniu 

ruszyłem prosto do barki. Wystarczyło pokonać 

pomost, chwycić aluminiową poręcz i 

przeskoczyć odstęp szerokości odbijaczy by 

znaleźć się „na wodzie”. Ale prawdę mówiąc to 

na dudniącym pokładzie poczułem się jakbym 

zszedł na ląd. Masywna łajba dawała 

stabilniejsze oparcie niż rozklekotane deski, do 

których ją zacumowano. Fale odbijały się od niej 

bez odczuwalnego efektu poza cichym 

chlupotem i zajączkami na burcie. Zalew 

roztaczał aurę leniwego popołudnia i pachniał 
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jak oddech psa. Gdy stanąłem w cieniu kabiny, 

wraz ze mną zamarł wszelki ruch. Nareszcie 

byłem sam. 

Oszołomiony towarzystwem, jazdą, a potem 

otwartą przestrzenią marzyłem teraz tylko o 

jednoosobowej kajucie. Nadciągała lawina 

nowych wrażeń – oglądanie łódki, wspólny 

posiłek i kolejne rozmowy – a ja nie 

przetrawiłem jeszcze starych. Informacje 

nakładały się na siebie i głupstwa przyćmiewały 

odkrycia warte zapamiętania.  

Oprócz oczywistych pytań, które nasunęła ta 

przejażdżka, nurtowało mnie jedno drobniejsze: 

czy zainteresowanie nogami Oli zwiastowało 

kresu żałoby po Julii? To nie byłoby złe, gdyby 

strzałka miłosnego kompasu wskazała obiekt 

inny niż dziewczyna kumpla. 

Chciałem zostać sam, by ułożyć sobie to 

wszystko w głowie, a tymczasem pomost już 

trzeszczał pod naporem trampek, waliz i 

pohukiwania dziarskich wycieczkowiczów.  

 - Nasze gniazdko na małą KWATORANNĘ!  
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 - Na co, skarbie? 

 - „Kwarantanna” pochodzi od włoskiego 

quaranta, czyli czterdzieści… 

 - To wie każdy. Tyle dni czekały we włoskich 

portach statki podczas epidemii dżumy.  

 - Właśnie, a nasz scenariusz napiszemy w 

quattordici giorni - czternaście dni. 

 - Czyli w tempie presto? 

 - Si! Podczas kwatoranny! 

Łukasz z zawadiackim okrzykiem dotarł do końca 

pomostu i zrobił krok naprzód. Z barki pociągnął 

za cumę, by Ola mogła wtoczyć na pokład swoją 

walizę nie odrywając kółek od podłoża, za co 

podziękowała mu kolejnym pocałunkiem. 

Dokonali abordażu z przytupem, a kolorowe 

maseczki dyndały pod ich brodami niczym 

chusty piratów. 

Gdy gospodyni chipem odblokowała zamek w 

drzwiach opuściłem swoją kryjówkę i 

przemknąłem za nimi do saloniku. W dusznym 

wnętrzu rzucały się w oczy wielka kanapa i ława 
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z wtopioną mapą Morza Śródziemnego. W głębi 

wisiało drewniane koło sterowe na tle panelu 

lampek, a obok na półkach błyskały białe 

naczynia ozdobione kotwicami. Porcelanę i szkło 

blokowała dodatkowa listwa – praktyczne 

rozwiązanie w miejscu, w którym grawitacja nie 

zawsze ciągnie w stronę podłogi. Ola 

poprowadziła nas po schodach pod pokład do 

przesuwanych drzwi, za którymi kończyło się 

linoleum, a zaczynała puszysta wykładzina. 

Wyłożona nią w całości sypialnia z małymi 

bulajami i lampami w suficie przypominała 

porośniętą beżowym mchem jamę. Choć 

powietrze było tu jeszcze cięższe niż na górze, 

czuło się powiew luksusu. Gospodyni z 

szelestem przesunęła palcami po pościeli, 

wystającej spod pikowanej narzuty i posłała 

Łukaszowi zalotny uśmiech. On odstawił walizki i 

przysiadł na łóżku, a ona z namysłem poprawiła 

okulary, które wciąż spoczywały na jej nosie i 

owinęła sobie rudy kosmyk wokół palca. 

Dopiero chrząknięcie Łukasza sprowadziło mnie 

na ziemię. 
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 - To ja lecę, hej! – zawołałem uprzytomniwszy 

sobie, że nikt mnie tu nie zapraszał. Ola 

wskazała mi wąskie drzwi za schodami. 

Opuściłem pluszową strefę luksusu i po linoleum 

wszedłem do ciasnej kajuty z koją, krzesłem i 

stolikiem. Szafkę wypełniał sprzęt wędkarski, a 

zdobił kalendarz sprzed trzech lat, na którego 

brzegach z uśmiechem zarejestrowałem żółte 

smugi. Mój dom na „kwatorannę” przypominał 

schowek na szczotki i mierzył dwa na dwa metry 

- dokładnie tyle, ile potrzebowałem.  

Za otwartymi drzwiami, a potem nad moją 

głową rozległ się tupot miękkich podeszw. 

Pomyślałem, że to Łukasz wraca do auta po jakiś 

zapomniany bagaż. Ale głęboki bas, który 

dobiegł zza szyby, nie należał do niego.  

 - Witam miłych gości!  

 Ominąłem koję i wyjrzałem przez bulaj. Na 

pomoście stał rosły mężczyzna w pasiastym T-

shircie z ręką przyłożoną do czoła niby daszek 

od słońca. Nawet w cieniu dłoni widać było jego 
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nagie, rozciągnięte w przyjaznym uśmiechu 

usta. 

 - Nareszcie normalni ludzie w tym domu 

wariatów! – zawołał dryblas, a kroki na 

pokładzie ucichły. Barka lekko się zakołysała, 

gdy Łukasz przeskoczył z niej na pomost. 

Wzorzysty materiał na jego szyi przypominał 

bardziej apaszkę niż maseczkę.  

 - Słucham pana – powiedział sucho. Kątem oka 

zobaczyłem, że zwabiona okrzykami Ola wyszła z 

sypialni i zaczęła wchodzić po schodach na 

pokład. 

 - Mówię, że… - zaczął pasiasty i urwał. - Dzień 

dobry, tak w ogóle. Biwakuję tu niedaleko z 

żoną, jestem Kazik! 

 

Mężczyzna pochylił się z wyciągniętą dłonią, a 

Łukasz stał chwilę niezdecydowany. W końcu 

wetknął w nią łokieć i ostentacyjnie założył 

maskę. Dryblas powoli opuścił rękę, cofnął się i 

pokręcił głową.  
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 - Myślałem, że… Nieważne. 

 - Że jesteśmy nieodpowiedzialni, jak pan? – 

spytał Łukasz głosem stłumionym przez 

materiał. 

 - Nieważne, powiedziałem! 

 - Co pan tu  w ogóle robi? 

 - Stoję i gadam z kolejnym koronaświrusem.  

 Nawet z daleka widziałem spojrzenie 

Łukasza rzucone na barkę. Musiał ustalić, że 

jego kobieta słyszy rozmowę, bo wyprostował 

się i obniżył ton głosu. 

 - Po co pan tu przyszedł? – spytał ostro. 

 - Myślałem, że pogadam z człowiekiem.  

 - O czym? 

 - O plago-świrach ze szmatami na twarzach.  

 Teraz pasiasty też się wyprostował i 

opuścił ręce. I tu na Łukaszu zemścił się jego 

zawód i styl życia: mnóstwo przemocy 

obejrzanej na ekranie i zero w rzeczywistości. 

Myśląc, że jak na filmie ma teraz czas na 
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rozkręcenie rozmowy aż do zniewagi-nie-do-

zniesienia, skupił się na argumentacji.  

 - Jeśli uważa pan, że odpowiedzialni ludzie to 

świry…  

Ale tamten prowadził chyba inne życie, albo 

oglądał inne filmy. Zamiast wysłuchać kwestii do 

końca i odbić ją własną, względnie wyprowadzić 

sygnalizowany cios, mężczyzna szybkim ruchem 

opuścił maskę Łukasza i kaszlnął mu w twarz. To 

było tak dziwaczne i niespodziewane – i tak 

sprzeczne z konwencją – że mój kolega 

oniemiał. Zadziałał odruch i splunął, a potem 

szybko wytarł twarz maseczką, ale nie zatrzymał 

faceta, gdy ten odwrócił się i odszedł 

pomostem. 

- Oszalał pan?! – zawołała Ola, ale pasiasty 

nawet się nie odwrócił. 

- Wyjechał mi z kaszlu! – poskarżył się Łukasz, 

gdy odzyskał mowę. Krzywił się przy tym i 

prychał, bardziej zdziwiony i zbrzydzony niż 

wystraszony, co odnotowałem na jego korzyść. 

Ola objęła go krzepiąco i pomogła się wytrzeć.  
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Miłość w czasie zarazy – pomyślałem i 

uśmiechnąłem się. – Nie boją się… 

... albo nie mają nic  do stracenia – dodałem i 

mój uśmiech przygasł. I zniknął całkiem gdy 

uświadomiłem sobie, że mając do stracenia 

dokładnie tyle samo co oni, biernie 

obserwowałem przez szybę, jak mojemu koledze 

wymierzają epidemiczny policzek.  

Czego oczekiwać po dwóch latach życia on-line? 

– pomyślałem z goryczą. 
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ROZDZIAŁ 5 

 

Szyby bulajów z żółtym nalotem tworzyły w 

salonie barki własną korektę barwną. Czekając 

na koniec sjesty i początek pracy wodziłem 

wzrokiem po pociętych południkami, 

zielonkawych falach Morza Śródziemnego i 

fosforyzujących wyspach, rozsypanych na ławie 

niby okruchy chleba. Na południe od nich 

rozciągał się piaszczysty brzeg, a dalej, poza 

mapą, leżał zmyślony, zadżumiony Oran z 

powieści Camusa. Stukając w ławę kawałkiem 

plastiku wielkości palca myślałem o jego 

dzielnym doktorze Rieux, który codziennie 

ryzykował życie lecząc zakażonych. W końcu 

zdjąłem maseczkę i uniosłem test do ust. Ale nie 

dowiedziałem się czy stać mnie na odwagę 

spojrzenia śmierci w oczy, bo w tej samej chwili 

w pluszowej sypialni rozległ się okrzyk.  

 - Halo! Przy telefonie, słucham? 

Schowałem test do kieszeni i oparłem się o 

ławę, by wstać. Jako scenarzysta cenię żywy 
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dialog i chętnie wykorzystuję w pracy zasłyszane 

powiedzonka, ale miałem dość podsłuchanych 

rozmów jak na jeden dzień. 

 - Dwóch czy trzech ludzi na sekundę – mówił 

szybko Łukasz, a ja powoli prostowałem 

zesztywniałe kolana. – Twarz, ruchy ciała, 

temperatura - wszystko… Krematorium? To w 

Strefie Zegrzyńskiej będzie krematorium? 

Opadłem na kanapę jak podcięty. Przez chwilę 

słychać było tylko chlupot fal i skrzek mewy na 

pokładzie. 

 - Dobrze… Będę za pół godziny. Do widzenia, 

szefie! 

Gapiłem się przez bulaj na zachodzące słońce 

układając sobie fakty w głowie. Tu nie kroił się 

dialog, a raczej nekrolog. I to niejeden. I wcale 

nie fikcyjny, bo to nie była rozmowa z 

producentem o dekoracjach do „Dżumy”, na to 

było za wcześnie. Przypomniały mi się pogłoski o 

powstającej w tej okolicy Mega-Strefie 

Skażonej, którą internauci nazywali Strefą 

Mega-skażoną, albo dobitniej: Auschwitz nad 
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Zalewem. W świetle tego, co usłyszałem, trudno 

o trafniejszą nazwę. Pytania, kto budował ten 

makabryczny obiekt i jaką rolę powierzał 

Łukaszowi, pozostawały otwarte.  

I znowu, tak jak wczoraj, wiele bym dał za 

tożsamość jego rozmówcy. 

W końcu zgrzytnęły rozsuwane drzwi i w 

saloniku stanął mój tajemniczy kolega we 

własnej osobie. Uniósł brwi, najwyraźniej 

niemile zdziwiony moją obecnością.  

 - Muszę coś załatwić w okolicy – mruknął, 

zapinając guziki białej koszuli. 

 - Rządowe zlecenie czy gorący interes?  

 - Dlaczego „gorący”? – spytał mimochodem po 

drodze do schodów. – Za godzinę będę… 

 - Bo słyszałem, że będziecie coś kremować.  

Zatrzymał się i odwrócił. Zaczął przenosić wzrok 

z mojego jednego oka na drugie, lewo – prawo, 

jakby je porównywał. 

 - Tak, ręce, kremem. 
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 Przypomniałem sobie, że nie mam na 

twarzy maseczki i uniosłem kąciki ust.  

 - Bo widzisz, stary, pracuję tu nie tylko nad 

naszym filmem… 

 - Zauważyłem to - wtrąciłem. 

 - … ale nie zapominam o „Dżumie”, bez obaw. I 

mam dla ciebie zadanie. 

 - Zamieniam się w słuch. 

 - Na początku książki Camus pisze, że humaniści 

umrą pierwsi, bo nie byli dość ostrożni.  

 - Czy to groźba? 

Twarz Łukasza oświetlona żółtymi promieniami 

pociemniała. Niby wiem, że skóra tylko odbija 

światło, ale coś mi mówiło, że gdyby teraz 

zapadła ciemność to mój spięty kompan nadal 

by świecił – a może nawet pulsował? – i to na 

czerwono.  

 - Nie, Michał, to ćwiczenie warsztatowe – 

powiedział w końcu, znowu wydobywając z 

gardła autorytarne, niskie tony. – Pomysł na 
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otwarcie filmu. Pytanie: jak pokazać 

nieostrożność? Jestem pewien, że to potrafisz. A 

musimy dziś ruszyć z robotą, zostało nam tylko 

trzynaście dni… 

 - Życia?  

Teraz on zdobył się na sztuczny uśmiech, a 

potem potarł powiekę i zakasłał.  

Wstrzymałem oddech, ale za krótko, zbyt późno 

i, tak naprawdę, tylko pro forma.  

Mieliśmy go wszyscy, albo żadne z nas, trzeciego 

wyjścia nie było. 

- Do widzenia, szefie – rzuciłem, przedrzeźniając 

go.  

Pokręcił głową i zaczął się wspinać po schodach. 

Po chwili do jego kroków na pokładzie dołączyło 

kląskanie bosych stóp. Sięgnąłem do kieszeni po 

test, ale zmieniłem zdanie i wyjąłem długopis. 

Oto mój kolega wyjeżdżał, by zakładać nad 

zalewem monitoring w krematorium, jego 

zarażona dziewczyna żegnała go w wakacyjnym 

negliżu, a mnie wizja jej zdrowych nóg 
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przysłoniła wspomnienie chorych powiek. Na tej 

barce nie było już ostrożnych. Czy to właśnie 

„mediolańskie saturnalia na skraju grobów”1 o 

których w innym miejscu pisał Camus? To było 

coś więcej niż pomysł na dialog czy nekrolog, 

czy na scenę początkową. Życie napisało 

scenariusz, którego sam bym nie wymyślił i 

wyciągając notatnik postanowiłem go skrzętnie 

skopiować. 

 Oczywiście: z perspektywy szczura 

zaczajonego pod pokładem naszego 

epidemicznego Titanica, który stojąc w miejscu 

niósł nas ku zagładzie.  

 

 

 

 

 

 

 

1 Camus, Albert (1974), „Dżuma”, tłum. Joanna Guze,  PIW: Warszawa 
1974 
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ROZDZIAŁ 6 

 

Pod wieczór miałem już początek scenariusza do 

współczesnej, autorskiej wersji „Dżumy” – 

dokładnie takiej, jakiej domagał się ode mnie 

Łukasz. Szukałem właśnie zamiennika dla 

określenia „Titanic” – pasującego do 

trzyosobowej barki jak „limuzyna” do małego 

fiata – gdy ktoś zapukał do drzwi mojej kajuty.  

 - Jesteś głodny? 

Przez szparę widać było tylko ucho ze złotym 

kolczykiem okolone rudymi lokami. 

- Bo właśnie dzwonił Łukasz… Spóźni się, a 

wcześniej zamówiliśmy kolację, która jest już w 

drodze… Może zjemy ją na pokładzie?  

 Musiałem ochłonąć ze zdziwienia i 

odchrząknąć, by przyjąć zaproszenie. Szansa na 

mocne zakończenie początkowej sekwencji 

spadała mi z nieba. Kolacja z piękną kobietą – a 

po dwóch latach on-line nie dopuszczałem już 

istnienia innych – stworzy efektowną oprawę do 



58 
 

podsumowania faktów. Zanotowałem sobie 

szybko najważniejsze pytania. Kiedy się 

zaraziłaś? Ile czasu ci zostało? Boisz się?  

Ola wydawała się z natury ekstrawertyczna, co 

dawało jej przewagę w roli źródła informacji nad 

skrytym i lawirującym Łukaszem, o przewadze 

estetycznej nie wspominając. Zapewne była 

gorzej od niego poinformowana, ale dobry 

wstęp nie powinien przecież ujawniać 

wszystkiego. Fakt, że była dziewczyną kolegi, 

podbijał tylko napięcie i tworzył interesującą 

komplikację fabularną. Jak widać traktowałem 

to zaproszenie czysto zawodowo, choć eremicie 

bardzo trudno podejść z dystansem do kolacji w 

damskim towarzystwie. Powtarzałem sobie 

swoje trzy pytania stojąc przed lustrem i 

przymierzając kolejne zestawy przywiezionych z 

domu łachmanów. Najdłużej wybierałem 

maseczkę, by w końcu zdecydować się na 

chirurgiczną z potrójnym filtrem. Kupiłem ją na 

licytacji za trzydzieści złotych, czyli 

równowartość paczki zwykłych masek, albo 

kanistra mydła na kartki. 
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Ola już na „dobry wieczór” potwierdziła swoje 

obydwa atuty – otwartość i urodę – witając 

mnie na pokładzie bez maseczki. Odruchowo 

poprawiłem swoją, co musiała potraktować jako 

przytyk. 

 - Pośród swoich nie musimy się chyba dusić?  

Pokiwałem szybko głową i powiedziałem coś o 

swoim super-filtrze zapewniającym pełny 

komfort oddychania, czego nie skomentowała, 

zajęta rozkładaniem naczyń na stole. Fakt, że 

robiła to w ciemnych okularach odnotowałem 

bez zdziwienia i, po namyśle, bez zawodu. Z 

tego też płynęły korzyści dla scenariusza: karty 

odkryte w pierwszym ujęciu odbierają napięcie 

następnym, jak wiadomo, a przecież to właśnie 

ciemne szkła skrywały odpowiedzi na wszystkie 

moje pytania. Gdy to sobie uświadomiłem, 

przekreśliłem je w myślach i zastąpiłem jednym: 

„czy możesz zdjąć okulary?” w myśl japońskiego 

przysłowia „Lepiej raz pokazać niż sto razy 

powiedzieć”. 
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Ale postanowiłem poprosić ją o to dopiero po 

kolacji, aby podbić napięcie, a także by dać 

sobie szansę na spokojne dokończenie posiłku. 

Zakładałem, że ten widok nie poprawi 

atmosfery, ani mojego apetytu. 

Unikając patrzenia na półnagą twarz kobiety 

krzątającej się przy stole ślizgałem się wzrokiem 

po jej sylwetce. Jeśli włosy Oli były sztuczne, to 

świetnie udawały prawdziwe. Falujące, rude 

pasma spięła w koński ogon, zostawiając dwa 

rozkołysane kosmyki z przodu. Założyła 

kremową bluzkę z odkrytymi ramionami i szare 

leginsy do pół łydki. Paznokcie stóp w japonkach 

pociągnęła perłowym lakierem.  

 - Otworzysz? – spytała podając mi butelkę 

białego wina. Przypomniało mi się hasło z 

orańskiej restauracji. 

 - „Alkohol zdrowiu sprzyja, zabija bakcyla”2 – 

wyrecytowałem, a ona zaśmiała  się. Jej głos 

brzmiał melodyjnie w aucie, w którym siedziała 

odwrócona plecami i miała na twarzy maseczkę. 

 

2 (Camus 1974, 69) 
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Teraz żywe, srebrzyste tony wpadały mi prosto 

do uszu podbite brzękiem kieliszków, które 

stawiała na stole. Nieopatrznie przeniosłem 

wzrok tam, gdzie obiecałem sobie nie patrzeć. 

Już zapomniałem jakie to uczucie – rozbawić 

kobietę i ZOBACZYĆ jej uśmiech. W rozchylonych 

ustach pojawiły się tylko górne jedynki, 

najwyraźniej nieco dłuższe od dwójek, co 

nadawało uśmiechowi Oli filuterny, 

„zajączkowaty” urok. Jej górną wargę zdobił 

mikroskopijny pieprzyk, identyczny jak u młodej 

Madonny zanim go usunęła. Taka kropka 

wielkości łepka od szpilki zawsze kojarzyła mi 

się z awanturniczym temperamentem, z 

buntem, z przygodą… 

 - Korkociągiem będzie ci łatwiej.  

 Spojrzałem na butelkę z nadkruszonym 

korkiem, który w zamyśleniu drapałem 

paznokciem. Zakłopotany sięgnąłem po 

korkociąg, a wtedy na brzegu ktoś zatrąbił. Ola 

pomachała do kuriera, zsiadającego właśnie ze 

skutera zaparkowanego na skraju plaży i 

klaszcząc japonkami przeszła na pomost. Tam 
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przejęła od faceta przesyłkę w pudle koloru 

ochry – jednym z tych, które dotąd widywałem 

tylko z daleka. Zdążyłem rozlać wino do 

kieliszków, gdy wróciła i pogwizdując zaczęła 

wyjmować z pudełka „ochrowe przysmaki”. Na 

talerzach z morskimi szlaczkami wylądowały 

kromki pełnoziarnistego chleba, wędzone rybki, 

ser i plastry pomidorów.  

 - Smacznego – powiedziała smarując chleb 

prawdziwym masłem. W oddali rozległo się 

zawodzenie strojonej gitary, pasaż, a potem 

rytmiczne uderzenia w struny. Dopiero teraz 

dostrzegłem namioty rozbite wśród sosen 

okalających naszą zatoczkę. Na łące za nimi 

płonęło ognisko, oświetlające siedzącego 

gitarzystę i sylwetki jego paru towarzyszy. 

Wydało mi się, że wśród głosów rozpoznaję bas 

Kazika – osiłka w pasiastej koszulce, który w tak 

oryginalny sposób „powitał” tu dziś Łukasza. 

Chóralnie wyśpiewana szanta brzmiała może 

mniej elegancko niż kwartet smyczkowy, ale 

znacznie lepiej pasowała do klimatu naszego 

małego Titanica (Mikronika? Musiałem to 
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jeszcze przemyśleć). Starałem się zapamiętać jak 

najwięcej szczegółów tej sceny na potrzeby 

scenariusza, choć coraz bardziej wciągał mnie 

jej wakacyjny klimat. Granie świerszczy, 

rytmiczne brzdąkanie gitary, skrzek mew…  

 - Nie jesteś głodny? – spytała Ola z pełnymi 

ustami. Kiwnąłem szybko głową, nakłułem na 

widelec rybkę o słonym, morskim aromacie i 

podniosłem ją do ust. A wtedy spadła z 

powrotem na talerz.  

 - Bez maseczki będzie ci łatwiej.  

Tym razem odsłoniła w uśmiechu także dwójki, a 

nawet trójki, górne i dolne. Zgarnąłem z twarzy 

materiał o tak doskonałym filtrze, że 

przepuszczał powietrze i zapachy jakby nie 

istniał. Zdarłem swoją super-maskę jak zrywa się 

oblepiającą usta i nos pajęczynę, podniosłem 

kieliszek z winem i upiłem spory łyk.  

 - A tobie bez okularów. 

Chichot Oli ucichł, a usta zamknęły się. Gdy je 

po chwili wydęła przypominały nadruk z 

maseczki, którą nosiła w aucie. Ciemne szkła 
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pozostały jednak na swoim miejscu i wciąż 

widziałem w nich tylko siebie – faceta 

wykonującego kieliszkiem naglący gest, jakby 

domagał się dolewki.  

 - Tak myślę – dodałem, odstawiając kieliszek. – 

Gaszą kolory. Tracisz piękne widoki.  

 - Mówisz o sobie? – zaśmiała się, a potem 

zassała wargi tak, że niemal znikły. Powoli 

odłożyła sztućce i uniosła dłoń, a ja 

wstrzymałem oddech. Ponad krawędzią oprawki 

ukazały się ciemne brwi, a potem szparki 

oślepionych promieniami zachodzącego słońca 

oczu. W pierwszej chwili wziąłem kolor 

zmrużonych powiek za objaw ostatniej fazy 

choroby i z sykiem wypuściłem powietrze. Z 

opóźnieniem dotarło do mnie, że skóra zgniłaby 

raczej na ciemną zieleń, a nie na seledyn 

połyskujący brokatem. 

 - Ładnie? – spytała wysokim, śmiesznym głosem 

i zatrzepotała rzęsami. – To taki eksperyment. 

Nieudany, wiem, ale to bardzo trwałe cienie, nie 

chciało mi się ich zmywać.  
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Nie dałem się zwieść żartobliwemu szczebiotowi 

ani głosowi złudnej nadziei, który w głębi mojej 

duszy zaśpiewał z ulgą. Dobrze pamiętałem, co 

widziałem w aucie. Przecież nie mogła się 

wyleczyć z nieuleczalnej choroby, ani 

zatuszować tak ostrych jej objawów… Chyba? 

Nie znałem się na dermatologii, ani na 

kosmetyce.  

 - Chciałeś spojrzeć mi w oczy, mój drogi?  

 Może jakąś diabelską sztuczką zatuszowała 

czerwony nalot, ale ja wcześniej widziałem go 

wyraźnie. Teraz widok pozornie zdrowej skóry 

przesłoniły mi obrazy szarych strupów 

odpadających wraz z powiekami, krwi płynącej z 

nosa, sinych rąk wyciąganych przez okratowane 

okna szpitali… Nie – nadal się nie bałem. To nie 

strach ani ostrożność, a raczej irytująca mina 

kobiety vis-à-vis grała mi teraz na nerwach. Z 

trudem nad sobą panując opróżniłem swój 

kieliszek. Nie planowałem tego, ani nie 

chciałem, a jednak to zrobiłem: wyjąłem z 

kieszeni kawałek plastiku wielkości palca i 

położyłem go na stole.  
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 - Chcę wiedzieć – powiedziałem powoli. - Nie 

jestem twoim wrogiem, ani nie oceniam cię. Ale 

chcę… Muszę to wiedzieć. 

Figlarne iskry w jej oczach zgasły, a pobladłe 

policzki ściął chłód. Wyglądała jakbym swoim 

sykiem zdmuchnął płomień rozświetlający ją 

wcześniej od środka i jej twarz zmieniła się w 

lodową maskę. 

 - Nie robię tego ze względu na ciebie, tylko na 

siebie… 

 - No to proszę - przerwała mi i przesunęła test 

w moja stronę. – Śmiało! 

Bez wahania uniosłem rękę, ale ona była 

szybsza. Chwyciła plastikową rurkę, uniosła ją i 

pośliniła koniec.  

W oddali, w okolicy namiotu rozległy się jakieś 

krzyki, ale nawet tam nie spojrzeliśmy. Ola 

wzdrygnęła się tylko, a ja zarejestrowałem, że 

gitara i śpiewy ucichły w połowie utworu. W 

domu wyłączyłbym komputer emitujący tak 

stresującą transmisję, tu napełniłem ponownie 

swój kieliszek, wstałem i podszedłem z nim do 
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burty od strony zalewu. Na niebie pojawiały się 

już pierwsze gwiazdy, odbite w gładkim lustrze 

wody. Soczyste zielenie i błękity dookoła 

zastępowały granat i czerń – barwy nocy. 

Czułem na twarzy każdy poryw przybierającego 

na sile wiatru, otworzyłem usta by wciągnąć go 

prosto do płuc. Moje nieprzyzwyczajone gardło 

momentalnie wyschło i musiałem użyć całej 

woli, by zdusić kaszel w zarodku. Nawet jeśli 

byłem zarażony, pokasływanie nie miało z tym 

nic wspólnego, było tylko mechaniczną reakcją 

na zimne powietrze. Ale przecież osiemset 

trzynastego dnia kwarantanny nikt nie 

przyjmował już zapewnień o niewinnym kaszlu. 

Na tej barce nie było ostrożnych, być może nie 

było też zdrowych, ale nie brakowało złośliwych. 

A w zaistniałej sytuacji wolałem wskoczyć na 

główkę do mętnej wody niż dać współpasażerce 

pretekst do kolejnego przytyku. 

Dopiłem wino, zapiąłem pod szyją swój połatany 

sweter i wróciłem do stolika. 

Leżał na nim test z perłą w koronie. Widziałem 

taki po raz drugi w życiu i pierwszy raz na żywo. 
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Ten plastikowy wyrok tym razem objął też mnie 

– jako człowieka, który siedział z nosicielką nagą 

twarzą w nagą twarz – ale przecież nie był to 

grom z jasnego nieba, jak pozytywny wynik Julii 

rok temu. 

 - Łukasz wie? – spytałem spokojnie. 

W ciszy słychać było tylko wycie wiatru. Ola 

siedziała bez słowa z założonymi rękami i 

okularami zaciągniętymi na oczy jak przyłbica. 

W lewym szkiełku widziałem swoją 

zniekształconą miniaturę – główkę z ledwo 

naszkicowanymi rysami – zreplikowaną w 

prawym, gdy tylko przechyliłem głowę w prawo. 

Pomyślałem o miniaturowych kulkach, które 

replikują się teraz w moim ciele. Niemal czułem, 

jak wnikają w śluzówkę nosa, we wrażliwe 

wyściółki gardła i płuc, by uwolnić tam swój 

materiał genetyczny, swoje wredne RNA. Nic nie 

mogło powtrzymać tej inwazji. Moje niewinne 

komórki, niczym znudzone gospodynie domowe 

powtarzające złośliwą plotkę, zaczną kopiować 

te bzdury i przekazywać je sobie nawzajem. 

Wpadną w amok i rozsieją ich coraz więcej i 



69 
 

więcej, aż w końcu zakrzyczą się nimi na śmierć. 

I tak skona całe osiedle, całe miasto, cały świat 

komórek. Ja. Przez kropki, które nadciągnęły z 

ust z kropką à la Madonna. Koniec i .  

Gwiazdy nad rozkołysanym pokładem dyndały 

teraz jak gigantyczny żyrandol. Schodziłem do 

kajuty zataczając się, zdyszany i spocony, 

głodny, rozbity i zły. A przecież właśnie wpadł 

mi w ręce kolejny zwrot akcji – katastrofa na 

statku bez szalup, czyli intryga na wagę złota – o 

czym poinformował mnie głos w tyle głowy. 

Nawet nie fatygowałem się odpowiedzią, o 

wyciąganiu notesu nie wspominając. Telefon do 

rodziców odłożyłem na jutro, inne pożegnania 

postanowiłem sobie darować.  

Jeśli w końcu wylądowałem w pościeli to nie z 

własnej woli, a podcięty atakiem koi na 

piszczele i nie tyle zasnąłem, co straciłem 

przytomność. 
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ROZDZIAŁ 7 

 

 Nazajutrz obudziłem się z natrętną 

potrzebą działania, czyli na kacu typu „tytan 

pracy”. Wykorzystałem ten zryw – być może 

jeden z ostatnich – na pisanie i dodałem do 

scenariusza opis kolacji z Olą, odtwarzając z 

pamięci przebieg poprzedniego wieczoru. 

  - Nie napisałeś, że potem w nocy płakała – 

stwierdził Łukasz podnosząc wzrok znad 

ostatniej zapisanej kartki. - Najwyraźniej 

wszechwiedza twojego narratora ogranicza się 

do postaci kolegi - operatora, którego „ponure 

knowania” opisałeś dość drobiazgowo.  

 - Przykro mi, że płakała – odparłem. - Pewnie 

współczułbym jej bardziej, gdyby nie skazała 

mnie na śmierć. 

 Łukasz uśmiechnął się, a potem złożył mój 

rękopis, wyrównał jego krawędzie i położył go 

na swoich kolanach. Siedziel iśmy na leżakach 

rozłożonych na plaży przy pomoście. Był ciepły 

poranek, lekka bryza tworzyła na wodzie 
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zmarszczki upstrzone łuskami, spuchniętymi 

nasionami i patykami. Niosła zapach mokrych 

roślin i ryb, który przypominał mi dziś oddech 

kota: kojący i obrzydliwy jednocześnie. 

- Faktycznie, nie wyglądasz najlepiej – stwierdził 

i prawdopodobnie miał rację. Do suchości w 

gardle, z którą się obudziłem, zaczęły dochodzić 

mdłości i objawy gorączki. Werwa, z jaką 

rozpocząłem ten dzień, powoli ustępowała 

otępieniu. Nadeszła chyba pora na wykonanie 

testu. Zwlekałem z tym po obudzeniu mówiąc 

sobie, że to strata czasu, skoro wynik znam z 

góry. Widok perły w koronie - mimo swojej 

nieuchronności - wytrąciłby mnie z rytmu 

pisania i skazał na rozmyślania, równie posępne 

co jałowe. Na użytek złych wieści należałoby 

przerobić japońskie przysłowie i powiedzieć, że 

gorzej raz zobaczyć niż sto razy pomyśleć.  

- Masz bladą twarz, podkrążone oczy, płytki 

oddech – wyliczał Łukasz, zerkając na mnie z 

troską i pociągając colę z puszk i.  
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- Obaj jesteśmy trupami – przerwałem mu. - 

Dzięki twojej femme fatale.  

Prychnął rozbawiony tym określeniem i otarł 

opryskaną brodę zawieszoną na szyi maseczką, 

wyglądającą dokładnie jak ta wczorajsza. To 

chyba nie była ta sama? – pomyślałem – 

Największy lekkoduch i brudas nie nosi jednej 

maseczki dwa dni z rzędu. 

 - Skąd to wiesz? – spytał kpiąco. 

 - Widziałem jej test – przypomniałem mu i 

wskazałem na scenariusz. – Nie czytałeś? 

Wczoraj wieczorem dopilnowałem, żeby Ola 

wykonała go przy mnie. Jest chora, Łukasz, i 

dobrze o tym wiesz. 

Podciągnął nogawki zaprasowanych w kant 

spodni i rozpiął guzik białej, świeżej koszuli. Kto 

dba bardziej o ciuchy niż o zdrowie? Podczas 

epidemii chyba tylko wariat. 

 - Wiedziałeś o tym od początku – ciągnąłem. – 

A mimo to zaprosiłeś mnie tu, sprzedałeś mi 

bilet na Titanica… 
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 Zaśmiał się już otwarcie, a ja zaniosłem się 

suchym kaszlem, którego nie potrafiłem dłużej 

tłumić. Spoważniał i uniósł rękę, żeby poklepać 

mnie po plecach, ale powstrzymałem go gestem. 

Po chwili opadłem na leżak, a wciąż pochylony w 

moją stronę Łukasz spojrzał mi w oczy.  

 - Ale to był twój test. 

 - Ale to ona go wykonała – wychrypiałem 

automatycznie, na co on potrząsnął głową.  

 - Był pozytywny jeszcze zanim Ola podniosła go 

do ust. Tak mi powiedziała. 

Spojrzałem na niego z niedowierzaniem.  

 - Bzdura – mruknąłem.  

 - A sprawdziłeś to? Widziałeś okienko wyniku 

ZANIM podałeś jej test?  

To, co do mnie mówił brzmiało równie 

zrozumiale, co krakanie przelatującej właśnie 

wrony. A za drzewem, na którym wylądował 

ptak, w okolicy rozśpiewanego wczoraj namiotu, 

znowu zaczęło się coś dziać. Zamigotały światła, 

jakby radiowozu, albo karetki. Nie słyszałem 
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jednak syreny, więc może to było tylko 

złudzenie? Potarłem czoło usiłując skupić 

rozproszone myśli. Wczoraj podałem Oli 

plastikowy pasek wierzchem do góry, to prawda. 

Nie mogłem uczciwie potwierdzić, że widziałem 

okienko wyniku, a jednak… 

- Jestem pewien, że ona też go nie sprawdziła – 

stwierdziłem. 

- Ale zrobiła to zaraz po wykonaniu testu. Był 

pozytywny już po sekundzie, Michał, więc to nie 

był jej wynik. Dałeś jej zużyty test.  

 - Nie brałem tego gówna do ust! 

 Łukasz wciąż przyglądał mi się z drażniącą 

mieszaniną kpiny i troski. 

 - A jaki to był model? – dopytywał się. - T-Cov-

21? 

 - Nie mam zielonego pojęcia. Dobry! Kosztował 

trzy dychy za zgrzewkę. 

 - Ten sam, którego użyłeś wczoraj rano pod 

swoim blokiem? 
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 - Zgadza się. 

 - A wiesz, że on reaguje nie tylko na ślinę? 

Można nim badać także pot. Musiałeś go międlić 

wczoraj tak długo w rękach, że zaskoczył i 

pokazał wynik… Twój wynik. 

 Czy to możliwe? Żadnych ulotek nie 

studiowałem zbyt dokładnie, a już na pewno nie 

urządzeń, których modele różniły się od siebie 

tylko jakością i ceną. A jednak, tu mogłem się 

mylić - lepszy test mógł działać na innej zasadzie 

niż zwykły. 

 - Więc może to nade mną Ola płakała tej nocy? 

– mruknąłem, by dać sobie czas do namysłu.  

 - Przez ciebie – poprawił mnie. – Podobno byłeś 

niemiły.  

 Wyrzut tylko przemknął przez jego twarz.  

- Wytłumaczyłem jej, że pewnie miałeś już 

gorączkę – powiedział ugodowo. Zapadła cisza, 

którą przerwał głos za naszymi plecami.  

 - Hej, jak wam idzie? 
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Aż podskoczyłem i obróciłem się. Ola stała na 

wylocie ścieżki między krzakami. Z rękami w 

kieszeniach kolorowej sukienki i z włosami 

spiętymi po bokach głowy wyglądała jak 

przerośnięta Pippi Langstrumplangstr. 

Rudowłose uosobienie zdrowia, pogody ducha i 

psotnego temperamentu. 

 - Świetnie, kochanie – zapewnił ją Łukasz. – 

Nudzisz się? 

Pokręciła głową i zamrugała czystymi 

powiekami, bez śladu przebarwień.  

- Chciałam się tylko pochwalić, że udało mi się je 

zmyć! 

 Wskazała na jedno oko, przymknęła je i 

łypnęła na mnie drugim. A potem odwróciła się 

do Łukasza i wymieniła z nim dyskretne 

uśmiechy. 

- Wracam na barkę, poczytam sobie i poopalam 

się trochę. Ciao! 

Posłała mu pocałunek, a mnie pokazała dwa 

palce ułożone w „V”, które w naszej sytuacji 
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oznaczały chyba apel o zawieszenie broni. 

Wróciła na ścieżkę i po chwili zniknęła w 

zaroślach. Wstałem, a wtedy Łukasz poderwał 

się z leżaka i zastąpił mi drogę.  

– Zanim zrobisz cokolwiek, ustalmy fakty – 

powiedział. – Przetestujmy się wszyscy, 

komisyjnie. 

 Wyjął z kieszeni trzy rurki zapakowane w 

ochrową folię. 

- X-Cov-22, najnowszy model. Wystarczy na nie 

dmuchnąć. 

 Po wahaniu pokręciłem głową i 

powiedziałem: 

 - Zbadajmy się, ale moimi testami.  

 - Dlaczego? 

 - Bo ci nie ufam.  

Chwilę mierzyliśmy się wzrokiem.  

 - Nie wiem, kim ty jesteś. 

 - Jestem Łukasz… 
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 - Dawniej znałem cię słabo, a teraz wcale. 

Wiem, że pracujesz przy Zegrzyńskiej Strefie 

Śmierci, ale nie mam pojęcia, w jakim 

charakterze. 

 Uśmiechnął się z przymusem i sięgnął po 

mój rękopis. 

 - Zapewniam cię, że nie kremuję tam zwłok i 

ten fragment scenariusza będziesz musiał 

przerobić… 

 - Prowadzasz się z bombą wirusową w sukience 

i chodzisz drugi dzień w tej samej masce. 

 Łukasz podniósł swoją maseczkę, 

powąchał ją i żartobliwie się skrzywił.  

- Nie wiem, o co wczoraj pokłóciłeś się z tym 

całym Kazikiem – ciągnąłem ponuro. – I o co 

masz pretensje do ludzi chodzących bez masek. 

Jesteś gorszy od nich. Masz gdzieś zdrowie 

innych i swoje własne. Rozbijasz się tą swoją 

super-bryką, kiedy inni wegetują po domach. 

Chodzisz po sklepach, robisz co chcesz…  

 - Skończyłeś? 
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 Pokręciłem głową, ale on zrobił minę, 

jakby właśnie wpadł na świetny pomysł.  

 - To ja powinienem być bohaterem naszego 

filmu! 

 Dopiero gdy wskazał na mój rękopis 

skojarzyłem, o czym mówi. 

- Wymieniłeś właśnie cechy idealnego 

protagonisty! Od razu widać, że Łukasz to 

samiec alfa. Postać znacznie ciekawsza od tej 

mimozy Michała. Kupię od ciebie całą resztę – 

uwspółcześnienie akcji, bohaterów i klimat – 

pod warunkiem, że dokonasz tej „drobnej” 

zmiany. Sam przyznasz, że najlepiej wypadły 

fragmenty o miłości w czasach zarazy, te z 

Łukaszem w roli głównej. To on jest w centrum 

wydarzeń, jest aktywny i skuteczny. Nie jęczy za 

zmarłą dziewczyną i nie podnieca się laską 

kumpla. Liczysz, że widz zidentyfikuje się z takim 

zerem jak Michał?  

Potrzeba sprawienia mu fizycznego bólu była 

równie śmieszna i słuszna zarazem co fakt, że w 

takiej chwili mówiliśmy o filmie. Staliśmy 
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przecież nad grobami - każdy nad własnym - i 

obaj obwinialiśmy o to tego drugiego. Ale kiedyś 

trzeba odłożyć doczesne porachunki i spojrzeć 

przed siebie. Czyli w otchłań. A to perspektywa, 

która przywraca właściwe proporcje i pozwala 

określić priorytety. Co po mnie zostanie, jeśli 

ten mitoman i chałturnik rozumujący 

schematami kina B zniszczy moją autorską 

wizję? Jeśli zakracze mój łabędzi śpiew swoimi 

wieśniackimi pomysłami? Wcześniej zapewniał, 

że chce zrobić film „o Bogu i poświęceniu”, a 

teraz wyszło na jaw, że planuje „Mission 

Impossible 10”. Miałem do wyboru: lament nad 

zarażeniem - czyli mlekiem, które już się rozlało 

– albo dopilnowanie swojego artystycznego 

testamentu. Musiałem powstrzymać tego 

profana, choćby gołymi rękami.  

  - Cóż, w jednym jesteś konsekwentny – 

stwierdziłem, siląc się na spokój. – W końcu od 

początku chciałeś, żeby głównym bohaterem był 

zmutowany szczur.  

 Łukasz zamrugał, a potem wybuchnął 

śmiechem. Był spontaniczny i beztroski, 
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zupełnie jak wczorajsza wesołość jego 

dziewczyny. 

I wtedy mnie olśniło. 

- To właśnie ty… Ty i ona… – powiedziałem 

głucho i bardziej stwierdziłem niż spytałem: - 

Jesteście odporni na zarazę?  

Wciąż rozciągał usta w uśmiechu, a świecące mi 

w oczy słońce nie pozwoliło stwierdzić, jak 

bardzo był udawany. Obstawiałem, że w stu 

procentach. Bo przecież właśnie go 

rozszyfrowałem.  

 - Niby dlaczego gadasz teraz ze mną bez maski? 

– spytałem. – Przecież uważasz mnie za chorego. 

Dlaczego całujesz swoją zarażoną dziewczynę? 

Tę mutantkę, która raz jest chora, a zaraz potem 

zdrowa? Dlaczego nic sobie nie robisz z tego, że 

ktoś kaszle ci w twarz… 

Znowu zaniosłem się kaszlem, a on odsunął się z 

teatralnym przestrachem.  

 - Apage! – zawołał, a mnie zaczęło brakować 

tchu. Odległa syrena zabrzmiała w moich uszach 
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jak seria z karabinu. A może wcale nie była taka 

odległa? Łukasz opuścił ręce i westchnął 

głęboko. Na jego twarz znowu wróciły irytujący 

spokój i zatroskana mina. 

 - Tylko ty z naszej trójki masz objawy choroby – 

zauważył. 

 - Bo nie jestem mutantem – wychrypiałem, z 

trudem łapiąc powietrze. 

 - Wyglądasz jak żywy trup. 

 - Widziałeś mój test wczoraj rano – 

przypomniałem mu. – Byłem zdrowy. Nie 

widziałem się potem z nikim oprócz was… Bo ja, 

w przeciwieństwie do ciebie, traktuję 

poważnie… 

 Wycie syreny przybierało na sile, aż w 

końcu zagłuszyło moje słowa, a potem ucichło.  

 - Co tam się dzieje? – mruknął Łukasz. Ruszył w 

stronę ścieżki, którą przyszła Ola, ale na drodze 

stanął mu mężczyzna w czarnej koszuli.  

 - Dzień dobry, starszy aspirant Wyszyński – 

przedstawił się. Miał pasiastą reklamówkę w 
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ręku i maseczkę na twarzy. Szybko założyłem 

swoją, a Łukasz niedbałym ruchem naciągnął 

wzorzystą chusto-maskę tak, że ledwo zasłoniła 

mu usta. 

 - Coś się stało? – spytał. Mężczyzna w czerni 

przyjrzał się nam z namysłem.  

 - Jesteś, dwadzieścia pięć? Odbiór.  

 Zastanawiałem się, dlaczego facet zaczął 

tak skrzeczeć, a wtedy on podniósł swoją 

krótkofalówkę, przypiętą do paska spodni i 

opuścił maseczkę. 

 - Tu dwadzieścia pięć – zameldował się już 

własnym głosem. – Jestem na miejscu, dajcie tu 

ekipę i sprzęt! Czekam, bez odbioru.  

 Odwiesił krótkofalówkę na pasek i znowu 

otaksował nas krytycznie. 

 - Co tu robicie, panowie? 

 - Trochę pracujemy, a trochę odpoczywamy – 

odpowiedział mu Łukasz. - Wczoraj 

przyjechaliśmy na barkę, jest tam.  
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 Wskazał kciukiem w stronę pomostu, ale 

zza ściany drzew nie było go widać, a zresztą 

nikt tam nie spojrzał. Reklamówka w dłoni 

aspiranta była przezroczysta, jak się 

zorientowałem, pasiasty był materiał w środku. 

Przez folię wyraźnie prześwitywały biało-

granatowe linie upstrzone bordowymi plamami.  

 - Widzieliście tu wczoraj wieczorem coś 

podejrzanego? – spytał policjant. 

 - Nie. 

 Mogłem tylko słuchać, patrzeć na 

zakrwawioną koszulkę i z coraz większym 

trudem łapać powietrze. Zakładałem, że na 

plaży będziemy z Łukaszem sami, najprostszą 

bawełnianą maseczkę bez filtra wziąłem ze sobą 

tylko na wszelki wypadek. W normalnych 

warunkach wytrzymuję w niej kwadrans lub 

dwa, teraz jednak miałem ochotę zerwać ją po 

minucie. Przymknąłem oczy i skupiłem się na 

wyrównaniu oddechu. Wdech, wydech… Po 

chwili stało się coś dziwnego: ból głowy i 

drżenie rąk zaczęły ustępować, a bicie serca 
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zwolniło. Poczułem się lepiej niż przed 

założeniem maseczki! Gruby materiał musiał 

zadziałać jak papierowa torebka podczas ataku 

paniki: do płuc zaczął wracać dwutlenek węgla, 

a znikał z nich nadmiar  tlenu, wpompowany 

podczas hiperwentylacji. Czyżby wszystkie 

poprzednie sensacje były efektem stresu? Kac i 

szok tlenowy z pewnością mi nie pomogły, przez 

dwa lata ascezy w zamknięciu odwykłem 

przecież od alkoholu, a także od świeżego 

powietrza, obecności innych ludzi i ogólnie - od 

natłoku mocnych wrażeń. Najwyraźniej nie 

miałem jednak objawów infekcji i to była dobra 

wiadomość. Mogła też być dobrą wróżbą, a w 

świetle tego, co na moich oczach działo się z 

Olą, zaczynałem traktować poważnie wróżby i 

optymistyczne przeczucia. Skoro można pokonać 

wirusa w jego najnowszej postaci – tej 

wywołującej owrzodzenie skóry, uważanej przez 

ekspertów za najzajadlejszą z dotychczasowych 

– to może ja też mogę tego dokonać? 

Przysiągłem sobie przestudiowanie medycznych 

doniesień i przetestowanie się w pierwszej 
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wolnej chwili, by nareszcie położyć kres 

spekulacjom i skonfrontować się z dowodami.  

Tymczasem otworzyłem oczy.  

Policjant trzymał w dłoni telefon i stukał w jego 

wyświetlacz. Po chwili obrócił go w naszą 

stronę, by pokazać zdjęcie opalonej, 

pobrużdżonej twarzy. Musiało być wykonane 

niedawno, bo Kazik wyglądał na nim dokładnie 

tak jak wczoraj. 

 - Widzieliście tu tego mężczyznę? 

 - Nie – powiedział Łukasz.  

Aspirant powoli pokiwał głową i spojrzał na 

mnie. Zdumiony oderwałem wzrok od kolegi – 

mutanta, kłamcy i porywacza lub mordercy, 

który nie tylko atakował znajomych wirusami, 

ale też krwawo mścił się na nieznajomych – i 

otworzyłem usta. 

 - Żaden z nas nie schodził wczoraj z barki – 

dodał szybko Łukasz. Wyjął przy tym z kieszeni 

pęk ochrowych rurek i niby bezwiednie zaczął 

się nimi bawić. – „Na przekór chorobie 
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wędrowca zduś w sobie”, „Cyberintegracja to 

nie izolacja”. Znamy zasady.  

Przynęta zadziałała – zwiedziony błyskiem złotej 

folii i ukołysany znajomymi frazesami pol icjant 

zapomniał o swoim śledztwie. 

 - Czy to te nowe testy oddechowe?  

 - Zgadza się, panie aspirancie. 

 - Obiecali je nam, ale podobno jeszcze nie 

weszły do obiegu… 

 - W mojej firmie już weszły.  

  Policjant spojrzał na Łukasza uważniej, a 

ten mrugnął i wręczył mu swój ochrowy zestaw.  

 - Dali mi całą zgrzewkę – pochwalił się. – 

Proszę, na próbę. To takie… Testowe testy.  

 Popatrzyli po swoich nagich twarzach i 

przywołali na nie ten specyficzny wyraz – ni to 

rozluźnienia, ni to czujności – sygnalizujący 

komitywę wtajemniczonych. Maska na mojej 

twarzy świetnie ilustrowała podział ról, równie 

dobrze to mógłby być knebel. Albo kaganiec. 
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Mój oddech znowu zaczął przyspieszać, a serce 

zabiło mocniej.  

Raptem gęstniejące powietrze zawibrowało i 

jakby samo z siebie wyrzuciło w górę ciemny 

kształt. W pierwszej chwili pomyślałem, że to 

kolejna wrona, ale tego kadłuba nie unosiły 

skrzydła, a cztery wiatraczki.  

 - To wasz dron? – spytał Łukasz z zadartą 

głową. Policjant zaprzeczył. 

 - A może wasz?  

Łukasz uśmiechnął się i wzruszył ramionami.  

 - Kto wie, kto wie… 

Wyciągnął swój telefon, a aspirant zaczął się 

rozglądać. 

 - Kto tu śledzi śledczego…? –  zastanawiał się na 

głos.  

Tymczasem dron z furkotem obniżył pułap, 

koszącym lotem przeleciał nad plażą i znowu 

zawisł nad naszymi głowami. Mój były kolega 

zrobił mu zdjęcie telefonem, a potem zaczął 
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stukać w wyświetlacz. Obaj zaaferowani 

ważnymi sprawami wtajemniczeni odwrócili się 

plecami do ignoranta, który kulił się pod 

kołującym w powietrzu urządzeniem. A ja 

chwyciłem leżący w piachu kij, zamachnąłem się 

i cisnąłem nim w drona. Trafiony zakołysał się i 

obniżył pułap tak, że mogłem go złapać. 

Obudowa była zimna, śliska i wibrowała ze 

zgrzytem, jakby resztką sił próbowała mi się 

wyrwać. Odwróciłem ją spodem do góry i 

upewniłem się, że oprócz kamery ma 

wbudowany mikrofon. 

 - Zapraszam po odbiór sprzętu na plażę! – 

krzyknąłem do niego i odłożyłem urządzenie 

śmigłami w dół. Zaryły w piasek, zawarczały i 

ucichły. 

– Jest pański – powiedziałem do policjanta. – 

Proszę! 

Mój głos odbił się od ściany drzew i powrócił 

echem. Proszę, proszę, proszę… Już 

zapomniałem, jaką frajdę sprawia okrzyk na 

świeżym powietrzu. Szybka akcja, podczas której 
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przemierzasz pół boiska, omijasz przeciwników i 

rzucasz za trzy punkty. Łukasz stał nieruchomo z 

miną „Co to było?”, a policjant ponuro 

wpatrywał się w drona. Trącił go butem.  

 - Popsuty - stwierdził smętnie. 

 I tylko Julia w mojej głowie uśmiechała się 

z aprobatą. 

 

 Cisza zdawała się ciągnąć w 

nieskończoność, choć zapewne trwała tylko parę 

sekund. W końcu na plażę wbiegł zziajany 

okularnik w szortach i glanach, padł na kolana 

przed nieruchomym dronem i zaczął go czyścić. 

Nie odpowiadał na pytania do chwili, gdy 

urządzenie znowu zamruczało. Odetchnął wtedy 

z ulgą, wyłączył je i przedstawił się jako 

operator Google Maps. Korygował właśnie 

kształt linii brzegowej zalewu na potrzeby 

internetowej nawigacji. Wyszyński ożywił  się i 

spytał czy filmował tę okolicę także wczoraj. 

Okularnik zaprzeczył i doradził mu obejrzenie 

ogólnodostępnych zdjęć z satelity.  
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  - Tylko jeden kąt i kiepska jakość – wtrącił się 

Łukasz, fachowym tonem stwierdzając 

oczywistość. A potem dodał zagadkowo: - Ale to 

się wkrótce zmieni. 

W końcu facet z Google’a okazał policjantowi 

odpowiednie zaświadczenia, przyjął moje 

przeprosiny i zniknął za drzewami, przyciskając 

drona do chudej piersi.   

 Tymczasem na plaży zaczęli się pojawiać 

koledzy aspiranta z odczynnikami w kasetach, 

wykrywaczami metalu, skanerami i całym 

przenośnym laboratorium śledczym. Jeden 

prowadził psa obwąchującego piach. Chwilowo 

wszystko musiało zostać na swoim miejscu, 

czekając na obfotografowanie leżaków staliśmy 

z Łukaszem odwróceni do  siebie plecami. I 

znowu, chcąc nie chcąc, podsłuchiwałem cudze 

rozmowy. Tak jak podejrzewałem, Kazik 

biwakował w jednym z rozbitych nieopodal 

namiotów. Towarzyszyli mu tam żona i syn, a 

wczoraj odwiedzili ich jego trzej koledzy. 

Funkcjonariusze zdążyli poznać wszystkich 

dobrze, bo chodzili grupkami bez maseczek, za 
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co dostali w sumie dwanaście mandatów. „Już 

widzę, jak je opłacają” – powiedział jeden z 

policjantów do kolegi. „Nie mają roboty, nie 

mają kasy, a wszystko wiedzą lepiej, ten typ”. 

Podobno Kazik pokłócił się wczoraj z 

towarzyszami i poszedł sam na plażę. Jego żona 

widziała go potem, jak wsiadał do „dużego 

samochodu”, stała jednak zbyt daleko, by 

dostrzec numer rejestracyjny czy choćby markę. 

Na szczęście dla Łukasza - pomyślałem. W 

krzakach przy plaży znaleziono strzępy koszulki 

zaginionego, plamy krwi na niej od razu 

podniosły rangę śledztwa. Koledzy Kazika nie 

mieli sensownego alibi, bo pokłócili się wczoraj 

także ze sobą nawzajem i to plus motyw - czyli 

kłótnia z zaginionym - czyniło z nich głównych 

podejrzanych. 

W pewnej chwili Łukasz – mój podejrzany numer 

jeden – cmoknął zniecierpliwiony i wziął na 

stronę aspiranta Wyszyńskiego. Szepnął mu coś 

na ucho, a policjant zrobił zdziwioną minę i 

ostrożnie skinął głową. Łukasz wyjął swoją 

komórkę, stuknął parę razy w wyświetlacz i 
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podał ją śledczemu. Ten przedstawił się do 

telefonu, a potem dłuższą chwilę słuchał w 

milczeniu. Nadal nie nosił maski, widziałem więc 

wyraźnie jego przejętą minę. Na koniec 

rozmowy ukłonił się bezwiednie, oddał 

Łukaszowi jego telefon i zasalutował. Być może 

teraz wiedział o moim koledze więcej niż ja – 

choć raczej nie to, że był przestępcą, którego 

ścigał – i chwilowo tak musiało zostać. Bo gdy 

tylko przeproszono nas za zwłokę i zwolniono, 

zawiesiłem swoją dociekliwość na kołku. Z 

leżakiem i rękopisem pod pachą ruszyłem na 

barkę, zaprzątnięty wyłącznie jedną kwestią.  

 - Zgłodniałeś? – rzucił Łukasz z przekąsem. 

Nawet się nie obejrzałem, prąc ku fabrycznie 

zapieczętowanej zgrzewce, leżącej w szafce przy 

łóżku. Górna szuflada, prawa strona, między 

skarpetkami, a notesem.  

Przystanąłem jednak w połowie drogi.  

  

Testy leżały czterdzieści kilometrów stąd w 

przeciwną stronę, jak sobie uświadomiłem, w 
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moim mieszkaniu, z którego zapomniałem ich 

zabrać. 
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ROZDZIAŁ 8 

 

Oczywiście, miałem do dyspozycji ochrowe 

wynalazki Łukasza, ale wizja proszenia go o 

cokolwiek mierziła mnie, podobnie jak pomysł 

komisyjnego testowania się we trójkę. Zbyt 

długo zawracałem sobie głowę zdrowiem 

innych, nadeszła pora, by zbadać własne. Po 

powrocie na barkę zamknąłem się w swojej 

kajucie i zadzwoniłem pod numer błękitnej sieci. 

Czekając na połączenie mechanicznie 

wertowałem swój rękopis. Zapewne nie zdążę 

go już dokończyć, uświadomiłem sobie, do 

scenariusza filmu fabularnego brakowało mi 

ładnych stu stron. Na razie miałem 

krótkometrażówkę i to też pod warunkiem, że 

wpadłbym na puentę zamykającą te parę scen… 

A może nie muszę na nią wpadać? – 

pomyślałem, zamawiając przez telefon test na 

obecność wirusa. – Może to ona wpadnie na 

mnie? 

Pozytywny wynik dostarczy mi mocnego akcentu 

finałowego, negatywny zaś będzie zwrotem 
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akcji, który może ją poprowadzić w nowym 

kierunku.   

Niech więc życie pisze ten scenariusz dalej, 

postanowiłem, póki co nieźle mu idzie.  

W ramach przygotowania na wariant 

optymistyczny dodałem do zamówienia 

pieczywo, margarynę i ser. Nie wyobrażałem 

sobie dalszej pracy z Łukaszem, a także dzielenia 

posiłków z nim czy z Olą i gdybym okazał się 

zdrowy to najchętniej już dziś wróciłbym do 

domu. Niestety, nie miałem magicznego glejtu 

ani znajomych poskramiających policjantów 

przez telefon, w praktyce więc byłem uwięziony 

na barce. Zakładałem, że wkrótce Łukasz 

odwiezie mnie do Warszawy, ale ponieważ wciąż 

mnie zaskakiwał - na ogół negatywnie - na 

wszelki wypadek zamówiłem też trzy mrożone 

obiady. 

Gdy zacząłem opisywać swoje położenie, wyszła 

na jaw różnica między siecią ochrową a błękitną. 

Ola mogła wczoraj czekać na zamówienie na 

barce, ja musiałem się pofatygować na 
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najbliższe skrzyżowanie, bo znajdowaliśmy się w 

„nieostrej strefie mapy, poza rewirem 

kurierów”. Jako że własnoręcznie utrudniłem 

dziś poprawę tej sytuacji, bez protestów 

przyjąłem warunek. Operatorka zapewniła mnie, 

że przesyłka dotrze tam za pół godziny, bo 

wszystkie zamówione towary znajdowały się w 

pobliskim magazynie. Wyszedłem na spotkanie 

od razu, by mieć pewność, że znajdę 

skrzyżowanie i by uniknąć spotkania ze 

współpasażerami. Internetową kwerendę 

dotyczącą zakażeń i wyzdrowień odłożyłem na 

później. 

Obecność Oli na pokładzie zarejestrowałem 

tylko kątem oka. Jej nakremowane ciało lśniło 

jednak tak, że fosforyzowało pod moimi 

powiekami nawet po ich zamknięciu niczym 

żarówka, gdy się na nią spojrzy przed 

wyłączeniem światła. Bardzo kształtna żarówka 

o złocistym odcieniu. Oczywiście, z 

obowiązkowego w miejscach publicznych  trikini 

założyła tylko majtki i stanik, w powidoku 
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widziałem więc wyraźnie jej nagi podbródek, 

pełne usta i zadarty nos. 

Szedłem mrużąc oczy, w efekcie zgubiłem się w 

plątaninie cienistych, leśnych ścieżek. 

Niepotrzebnie zresztą unikałem głównej drogi, 

jak się okazało, bo po policyjnych patrolach nie 

było już śladu. Wracając na komendę zgarnęli 

chyba ze sobą dzikich biwakowiczów i to nie 

tylko podejrzanych przyjaciół Kazika, ale też 

jego rodzinę. Gdy po kwadransie zatoczyłem 

koło i dotarłem do zagajnika przy pomoście, 

natrafiłem już tylko na prostokąty wygniecionej 

przez namioty trawy.  

Na skrzyżowanie dotarłem równocześnie z 

kurierem. Nosił brodę i czapkę świętego 

Mikołaja, a jego rower zdobiły miedziane 

dzwonki. Zdjął z pleców błękitne pudło i wyjął z 

niego mniejszą paczkę. 

 - Jutro, a najdalej pojutrze przyjadę do pana na 

barkę – zapewnił wręczając mi ją. Zatoczył ręką 

w stronę zalewu. – Wszystkie te zakamarki trafią 

do naszego systemu. 
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Chyba, że złapię kolejnego drona – pomyślałem. 

 - Mam nadzieję, że wtedy już mnie tu nie 

będzie – powiedziałem, ale moje słowa zagłuszył 

warkot mijającego nas, rozpędzonego auta. W 

oddali jakaś furgonetka zahamowała z piskiem 

opon przed straganem z tablicą „Maseczki z 

Niemiec. Do stu użyć bez prania”.  

Internetowe serwisy mówiły prawdę: poza 

domami ludzie wariowali.  

Rozliczywszy się z kurierem przeskoczyłem 

pobocze i wróciłem do lasu. Dopiero w 

bezpiecznej odległości od szosy usiałem na 

zwalonej sośnie i zerwałem taśmę z błękitnej 

paczki. Zanurzyłem dłoń w stercie zimnych, 

obciągniętych folią opakowań i po chwili 

wymacałem wśród nich znajomy kształt. Testy T-

Cov-21 może nie były ostatnim krzykiem 

epidemicznej mody, za jakie je do niedawna 

uważałem, za to były proste w użyciu i 

skuteczne. Wielokrotnie sprawdziłem to na 

własnym języku. Zrezygnowałem z czytania 

ulotki, bo nie było teraz istotne, jakie substancje 
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poza śliną testują. Otworzyłem usta i uniosłem 

plastikową rurkę. 

 Raz kozie śmierć. Nie wiem, jakiej kozie, 

Julia, ale wiem, że tylko raz.  

 Ustnik był zimny i miał znajomy, gorzki 

smak. Jak już wspominałem, zwykle chwile 

oczekiwania na wynik wiele mnie kosztują, teraz 

jednak zachowałem spokój. W zaroślach grały 

świerszcze i pachniało latem. Przelatujący nisko 

bąk mruczał basowo jak mały dron. Wokół 

zwalonego pnia kiwały się pokrzywy i jeden z 

ząbkowanych liści musnął mój łokieć. Pieczenie 

podziałało orzeźwiająco i jak cała reszta 

kojarzyło się z wakacjami. Dźwięki i kolory, 

potęgujące wcześniej objawy kaca, zaczęły 

działać jak ekologiczny Alka-Prim. Skoro można 

się zarazić wirusem, to może odpornością na 

niego również? – przeszło mi przez głowę. 

Rozsądek podpowiadał mi, że to bzdura i że przy 

dwutygodniowym okresie inkubacji moje dobre 

samopoczucie nazajutrz po zarażeniu nie znaczy 

nic. Wolałem się jednak trzymać pseudo-

prawdy: „Czujesz się zdrowy - jesteś zdrowy”. 
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Wątpiłem w nią w głębi duszy, ale najwyraźniej 

towarzysze tej wyprawy wraz z wirusem 

sprzedali mi swoją patologiczną beztroskę, bo 

uśmiech nie schodził mi z twarzy.  

 Ostatnie sekundy przed odczytaniem 

wyniku, jak to zwykle bywa, wypełniła mi litania 

marzeń i obietnic. Postanowiłem, że jeśli będzie 

negatywny to dokończę adaptację „Dżumy” sam. 

Pozbywszy się wspólnika rozwinę skrzydła i 

stworzę Dzieło, do którego reżyserzy ustawią się 

w kolejce. Wybiorę najlepszego, a on rozpocznie 

zdjęcia jak tylko minie koszmar epidemii. Kupię 

wtedy małe nosidełko i przywiozę tu Mini, by 

odetchnęła świeżym powietrzem.  

Amen. 

Sięgając po plastikową rurkę pomyślałem, że w 

testach na obecność wirusa najgorsza jest ich 

zero-jedynkowość. Normalnie między zdrowiem 

a chorobą rozciąga się całe spektrum stanów 

pośrednich, test zaś stawia sprawę na ostrzu 

noża. Perła w koronie mogła być tylko czarna 

lub biała, nigdy szara. 
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Moja była czarna. 

Spoglądałem na nią pod różnymi kątami, co 

dobitnie zobrazowało intelektualną degradację, 

której uległem. Czego się spodziewałem? 

Nieubłagana czerń przedarła się w końcu przez 

moje różowe okulary, których szkła w tej samej 

chwili rozprysły się w drobny mak. Auta na 

szosie zawarczały głośniej, ptasie trele nałożyły 

się na siebie w drażniących dysonansach, a szum 

wiatru przeszedł w wycie. Cała ta bukoliczna 

wrzawa zaczęła brzmieć drażniąco jak drapanie 

szkła. Nie pomogło wciągnięcie maski na twarz, 

tym razem nie zadziałał efekt papierowej 

torebki. Przypomniał mi się aspirant Wyszyński i 

inni policjanci, którzy mijali mnie dziś, zanim po 

podskoku z powrotem zasłoniłem sobie usta. 

Nie dałbym teraz głowy czy zwariowany kurier z 

brodą nosił maseczkę. Nie mogłem już narażać 

nikogo więcej. Niczym „człowiek w żelaznej 

masce” z powieści Dumasa byłem skazany na 

zasłanianie twarzy do końca życia.  

Czyli jakieś dwa tygodnie – pocieszyłem się z 

goryczą. Tylko o mutantów z barki nie musiałem 
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się martwić, wirus kursował między nami w 

jedną stronę. Z tego Titanica uratują się wszyscy 

oprócz mnie. Wrzody, krew z nosa, niemowlęta 

w oknach szpitali – wraz ze znajomym 

repertuarem epidemicznej makabry przypomniał 

mi się przeczytany niedawno artykuł. Marząc o 

magicznych remisjach wolałem o nim 

zapomnieć, ale teraz widziałem naukowe 

doniesienia równie wyraźnie, co pozytywny 

wynik mojego testu. Owszem, istnieje szansa 

przeżycia infekcji najnowszą mutacją wirusa – 

głosiło podsumowanie artykułu – ale dotyczy to 

tylko jednego procenta genetycznie 

uprzywilejowanych szczęśliwców. Ola mogła być 

takim wyjątkiem i wcale nie obalała przez to 

żelaznej reguły. Jeśli był nim także Łukasz, 

statystyka obracała się przeciwko mnie. Na 

barce od biedy mogły się spotkać dwa takie 

przypadki, ale z pewnością nie trzy. Siedziałem 

na najniższym pokładzie krypy płynącej prosto 

na lodową górę, z szansami dotarcia do szalupy 

ratunkowej jak jeden do miliona.  
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Oto i puenta mojej historii - pomyślałem z 

wisielczym humorem, chowając do kieszeni 

plastikową rurkę. Z ciężkim sercem, paczką pod 

pachą i maską na twarzy ruszyłem na przystań 

po jej epilog. 
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ROZDZIAŁ 9 

 

 Pamiętam mój pierwszy wyjazd za granicę, 

na który rodzice zabrali mnie kiedy miałem pięć 

lat. U nas było wtedy jeszcze dość biednie, a na 

Zachodzie towary wprost wylewały się ze 

sklepów, wypełniały wysokie witryny, wabiły 

kolorami i przemyślnym wzornictwem, i do 

wtóru płynącej z głośników muzyki zachęcały do 

zakupów. Oczywiście, nie mnie – biednego 

szkraba z dalekiego kraju – tylko zamożnych 

tubylców. Ale oni przemierzali chodniki zajęci 

swoimi sprawami i to ja przystawałem przed 

każdą wystawą zafascynowany wnętrzami, do 

których nikt mnie nie zapraszał. Chłonąłem aurę 

przygody, oddzielony od niej zimnym szkłem.  

 Potem to uczucie izolacji i wykluczenia 

powracało na chwilę w podstawówce, kiedy 

chory zostawałem w domu i w pogodne dni 

patrzyłem przez okno na podwórko, na którym 

moi koledzy grali w piłkę.  
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Młodość przeżywałem aktywnie i starałem się 

nie rozwodzić nad straconymi okazjami, 

zamkniętymi imprezami i innymi omijającymi 

mnie atrakcjami. Potem kwarantanna on-line 

dostarczała mnóstwa okazji do jałowych żali, bo 

przecież przez ponad dwa lata obcowaliśmy ze 

światem przez szybę. Nawet gdy w pierwszym 

etapie zdarzało się komuś wyłączyć komputer i 

wyjść z domu, należało  nosić maseczkę lub 

plastikową przyłbicę oraz rękawiczki. Pandemia 

wyeliminowała jednak element wykluczenia, bo 

– jeśli wierzyć mediom – choroba nie czyniła 

rozróżnienia na bogatych i biednych, wszyscy 

mieli jednakowo przechlapane i nikt nic nie 

mógł na to poradzić. Wierząc w to żyłem 

spokojnie w przymusowej ascezie... a potem 

spotkałem Łukasza. I jego dziewczynę o 

zgrabnych, opalonych nogach, które wylądowały 

tuż pod moim nosem. Jej pełne usta uśmiechały 

się do mnie, ale to on wyciskał na nich 

pocałunki. Owszem, ten pierwszy wczoraj 

pomógł mi odzyskać wiarę w miłość, triumf 

ducha nad materią i wyższych uczuć nad lękiem, 
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itp., itd., bo wtedy błędnie sądziłem, że całując 

się ryzykują życiem. Ale nawet przejęty ich 

brawurą czułem ukłucie zazdrości, tę 

zapomnianą mieszankę goryczy, poczucia izolacji 

i krzywdy, których nie czułem od lat. Bo oto 

znowu stałem za szybą, podczas gdy życie w 

całej swojej urodzie i pełni przepływało przed 

moim nosem. A teraz, analizując tę scenę na 

zimno, oprócz złączonych ust widziałem w tle 

pełne siatki, z których rarytasy na kartki 

wylewały się jak dawniej towary z zachodnich 

sklepów. Luksusowe wnętrze terenowej toyoty i 

szosę za oknem, którą chwilę później 

pomknęliśmy tym nietykalnym dla patroli 

wozem. Kim był Łukasz i na jakim świecie żył? Z 

pewnością na innym niż ja. 

Dopuścił mnie do swojego ekskluzywnego stołu 

chyba tylko po to, żeby się nim popisać – 

myślałem ponuro brodząc w szyszkach i igliwiu, 

idąc leśną ścieżką prowadzącą na przystań. 

Gdyby naprawdę chciał zrobić ze mną film,  nie 

sprzedałby mi wirusa na dzień dobry. Nieważne 

teraz czy zrobił to z premedytacją czy 



108 
 

spontanicznie, osobiście czy za pośrednictwem 

swojej konkubiny. Wiedział o ryzyku zarażenia, 

które w wypadku wirusa słynącego z łatwości 

przenoszenia graniczyło z pewnością. Naraził 

mnie na nie jednak i w efekcie, mimo dwóch lat 

wyrzeczeń, to ja opuszczałem ten pandemiczny 

padół łez, a ludzie wiodący w nim dolci vite pod 

tajemniczym kloszem będą wiedli je nadal.  

Mijałem właśnie skąpaną w słońcu łąkę pełną 

kwiatów, ale nie czułem ich zapachu, bo 

wdychałem głównie własne wyziewy i woń 

bawełnianej maseczki. Opuściłem ją i wziąłem 

głęboki wdech. Spojrzałem w górę na 

rozkołysane sosny, a potem w dół, na plamy 

światła ślizgające się po leśnym runie w tym 

samym rytmie. I wszędzie widziałem połysk 

szkła. Nie wdrapię się na to drzewo, nie skoczę 

do wody, ani nie pobiegnę boso po trawie, bo 

byle katar skróci resztę mojego życia o połowę. 

Znowu stałem przed szybą oddzielającą mnie od 

strefy VIP, którą teraz były dla mnie już nawet 

zegrzyńskie chaszcze. Zerwałem parę czarnych 

kulek, dyndających na krzaku przy drodze. 
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Wsunąłem je do ust i pokonując odruch 

wymiotny rozgryzłem. Jagody miały obcy, 

ohydny smak niepodobny do niczego, czego 

próbowałem wcześniej. Wyplułem je i ruszyłem 

dalej. 

Oto ja: imigrant bez azylu, seropozytywny na 

balu zdrowych. Zakochany w świecie bez 

wzajemności. 

Wydawało mi się, że między drzewami zaczęły 

połyskiwać błękitno-szare wody zalewu, a w 

oddali zamajaczył pomost. Zacząłem się modlić, 

żeby na barce nie było współpasażerów. Kto 

wie, do czego popchnąłby mnie słuszny gniew i 

poczucie bezkarności? Skoro nie miałem szans 

na dożycie rozprawy to nie bałem się sądu 

ziemskiego, a przed tym wyższym chyba bym się 

wybronił. Zwłaszcza, gdyby sądził mnie Bóg 

starotestamentowy, kultywujący zasadę „oko za 

oko”.  

Gdy to sobie uświadomiłem, przestałem się 

modlić. 
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Musiałem jednak źle skręcić na jakimś 

rozwidleniu, bo raptem wyszedłem na polanę, 

której nie widziałem nigdy wcześniej. Cała była 

pokryta kretowiskami i kępami pokrzyw oraz 

pojedynczymi kłosami dzikiego zboża. Już 

miałem zawrócić, gdy drzewa zaszumiały 

głośniej, a za nimi, po drugiej stronie polany, 

pojawił się żółty prostokąt. Jak lunatyk 

wytrącony z transu potrząsnąłem głową i 

przetarłem oczy. Prostokąt okazał się paką 

ciężarówki przejeżdżającej drogą, która biegła 

najwyraźniej za okalającymi polanę sosnami. To 

mógł być nawet tir, bo górna krawędź kontenera 

sięgała iglastych koron. Na jasnym tle widać 

było wyraźnie trzy połączone półksiężyce w 

kółku – symbol toksyn. 

Położyłem swoją paczkę na ziemi i powoli 

ruszyłem między kretowiskami przez polanę. 

Wtedy jeszcze jedna żółta ciężarówka 

przejechała w ślad za pierwszą, a potem 

następna. Przeszedłem między sosnami i 

stanąłem na skraju ubitej drogi, szerokiej na 

jakieś trzy metry. Z prawej strony, w odległości 
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mocnego rzutu kamieniem, ostatnia ciężarówka 

zakręcała i ginęła w gąszczu drzew. Zawróciłem 

po wertepach, stanąłem nad błękitnym 

pakunkiem i zamyśliłem się. Tak liczne konwoje 

podążające w głąb lasu z toksycznym ładunkiem 

– prawdopodobnie wiozące chorych – musiały 

jechać do najbliższej „Strefy Skażonej”. A skoro 

byliśmy nad zalewem, ukryty dukt wiódł 

zapewne do osławionej zegrzyńskiej „Mega-

Strefy”. 

Przejechałem ręką po twarzy. Oto knując, 

złorzecząc, snując jałowe rozważania i trując się 

niejadalnymi owocami zabłądziłem, by wpaść na 

trop tego, czego szukałem. A przynajmniej – 

czego powinienem był szukać. Olśniło mnie. 

Przecież najpilniejszą teraz sprawą było dla 

mnie dokończenie „Dżumy” – mojego opus 

finale – na co został mi raptem tydzień, góra 

dwa. Puentę już wprawdzie miałem, jak 

wspomniałem, ale pozostał epilog. Pozornie to 

już niewiele, jedna scena lub sekwencja paru, 

ale dobre zakończenie powinno zamykać 

wszystkie otwarte wątki, a w mojej historii 
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pozostało ich jeszcze parę. Najważniejszymi była 

praca Łukasza i zagadka „Auschwitz nad 

Zalewem”, prawdopodobnie ściśle ze sobą 

związane. I oto nadarzała się szansa wyjaśnienia 

obu tajemnic za jednym zamachem. 

Wróciłem ze swoim pakunkiem na drogę i 

ruszyłem w ślad za ciężarówkami. Na 

skrzyżowaniach i rozwidleniach szedłem tropem 

kolein, aż w końcu usłyszałem odległy warkot 

silników i ujrzałem majaczącą w oddali bramę. 

Zszedłem z drogi i resztę dystansu pokonałem 

ukryty za szpalerem drzew. Przystanąłem na 

chwilę, by pokrzepić się garścią jagód. 

Granatowe owoce zerwane z niskich, znajomo 

wyglądających krzaczków orzeźwiały, gasiły 

pragnienie i z całą pewnością były jadalne. 

Wziąłem głęboki wdech i naciągnąłem na twarz 

maseczkę, kierowany raczej odruchem niż swoją 

przysięgą jej dozgonnego noszenia. Po wahaniu 

zdjąłem ją jednak uznając, że tu akurat nie 

muszę się „maskować”. Strażnicy z pewnością 

dobrze się zabezpieczają, a nam –  zarażonym – 

nic już nie zaszkodzi.  
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Wyszedłem na drogę jakieś dziesięć metrów 

przed bramą, za którą stała ciężarówka. Przez 

okolone drutem kolczastym sztachety 

prześwitywał zarys wozu i sylwetka strażn ika w 

czarnym uniformie, który podszedł do jego 

tylnych drzwi. Otworzył je, odsunął się i zdjął z 

ramienia karabin. Z głębi ciężarówki wyszedł 

mężczyzna z rękami związanymi lub skutymi za 

plecami. Strażnik wolną ręką złapał go za 

koszulę i odepchnął na bok. Krzyknął coś, a 

wtedy z paki niezdarnie zeskoczyła starsza 

kobieta, również skrępowana. Zrobiłem krok 

naprzód, zawahałem się i cofnąłem za drzewa.  

Tak, miałem już miejsce akcji mojego epilogu i 

szansę na mocne zakończenie, ale musiałem je 

jeszcze wymyślić. I zapisać. Tymczasem przy 

sobie miałem tylko paczkę z jedzeniem i telefon, 

bo rękopis, przybory do pisania i laptop zostały 

na barce. Kolejna sprawa: żeby napisać coś 

sensownego musiałem spokojnie przetrawić 

wszystkie swoje obserwacje i pomysły, a 

podejrzewam, że kajdanki na rękach i pistolet 

przy skroni mocno mi to utrudnią. Należało się 
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zastanowić, jak sprytnie wejść do Strefy i nie 

wylądować z marszu na przesłuchaniu w 

piwnicy. Jak sprawić, żebym to ja mógł zadawać 

pytania i spisywać odpowiedzi zanim stracę 

szanse – lub zdolności – do swobodnego 

mówienia i pisania. 

I było coś jeszcze. Wprawdzie ta „Mega-Strefa” 

wyglądała mniej więcej tak, jak ją sobie 

wyobrażałem snując ponure fantazje na jej 

temat, to ten obraz zawierał jakiś dysonans, 

niespodziankę, jakiś absurd w absurdzie. Choć 

nie potrafiłem stwierdzić, co to takiego to 

czułem, że ten szczegół ustawi mi pozostałe w 

nowej konfiguracji. Wyjąłem telefon, włączyłem 

aparat i ukryty za pniem sosny zrobiłem zdjęcie 

bramy. 

 Gdy je sobie wyświetliłem, w oczy rzucił 

mi się od razu kolor ciężarówki. Wyjrzałem zza 

drzewa i upewniłem się, że to nie złudzenie ani 

przekłamanie ekranu. Nie. Plandeka, która na 

drodze, w cieniu drzew, wydawała się soczyście 

żółta, w pełnym słońcu na placu okazała się 

ochrowa. 
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 Dopiero w kajucie uświadomiłem sobie, 

jak bardzo jestem zmęczony. W końcu tego dnia 

zdążyłem uniknąć aresztowania przez policję i 

przez uzbrojonych strażników, parę razy 

zgubiłem się w lesie i złapałem drona… No i 

wirusa. Trzeci raz w życiu zobaczyłem test z 

pozytywnym wynikiem, teraz już niewątpliwie 

mój. Najchętniej od razu położyłbym się do 

łóżka, zamknął oczy i odpłynął. Zamiast tego 

pokrzepiłem się kanapką i otworzyłem laptop. 

Przed snem musiałem ustalić fakty.  

 Trzy godziny później wiedziałem na pewno 

to, co wcześniej przeczuwałem – cudów nie ma. 

Nieważne, gdzie i jak spiknęli się Łukasz i Ola - 

na randkowym portalu dla mutantów? na ulicy? 

w sklepie? w knajpie? czy może w innym 

ekscentrycznym miejscu zastrzeżonym dziś dla 

wybrańców? – ja nie byłem jednym z nich. 

Lekkomyślność nie ujdzie mi na sucho, moje 

wrzody nie znikną, moja czarna perła nie stanie 

się biała. Medycyna i statystyka były zgodne: 

pozytywny wynik mojego testu to wyrok śmierci.  
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Stanąłem na skrzypiących deskach kajuty i 

wyprostowałem się. Słońce powoli gasło i gdy 

zapaliłem lampkę w szybie bulaju zobaczyłem 

własne odbicie. Worki pod oczami i obwisłe 

policzki, zmęczenie i smutek. I spokój. 

Przypomniały mi się słowa Tarrou, jednego z 

dzielnych przyjaciół doktora Rieux: „zawsze jest 

taka godzina za dnia i w nocy, kiedy człowiek 

jest tchórzem”3. Tak jak on, bałem się teraz nie 

tyle śmierci, co właśnie tej godziny. Ale to nie 

będzie dwudziesta piętnaście – stwierdziłem 

spoglądając na zegarek. 

I raczej w ogóle nie dziś, Julia, postaram się 

wytrzymać do końca. Jak ty. 

 Zadzwoniłem do mamy i możliwie 

obojętnym tonem powiedziałem jej o nagłym 

wyjeździe, do którego zmusił mnie nowy 

zleceniodawca. Przeczekałem lawinę pytań i 

poprosiłem, by za jakieś dwa tygodnie zajrzała 

do Mini. 

 - Brzydzę się jej – wyznała.  

 

3 (Camus 1974, 231) 
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 - To wyślij tatę – poprosiłem z westchnieniem. 

– I pozdrów go przy okazji. 

 - Dobrze. Kiedy wrócisz, synu? 

 Przełknąłem sucho i popatrzyłem na 

pasma mgły unoszące się nad stygnącymi falami, 

które zaczęły podchodzić fioletem. Poczułem, że 

pryska szklana tafla, odgradzająca mnie od 

świata. 

 - Niedługo, mamo – powiedziałem resztką sił. - 

Trzymaj się. 

 Rozłączyłem się i znowu przełknąłem, już 

nie całkiem sucho. Najpierw różowe okulary, a 

teraz szyba… Widać na dłuższą metę nie 

trzymało się mnie szkło, ani to filtrujące 

rzeczywistość, ani odgradzające od niej. Dobrze 

dla „Dżumy” - stwierdziłem, rąbkiem koszulki 

osuszając powieki – bo jeśli ja w końcu 

zaczynam czuć „trzęsienie rzeczywistości” to 

jest szansa, że widzowie też je poczują.  

Usiadłem na łóżku i sięgnąłem po swój rękopis. 

Napisałem pięć powyższych stron, które tylko 

utwierdziły mnie w przekonaniu, że do 
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prawdziwego zakończenia jeszcze sporo mi 

brakuje. I że musi ono powstać w Mega-Strefie, 

nie ma innego wyjścia.  

Przyłożyłem do czoła termometr, odczekałem 

chwilę i spojrzałem na wynik. 36,6 stopni, ale 

cudów nie ma, jako się rzekło. Kolejnym 

powodem zameldowania się w Strefie była 

fachowa opieka medyczna, której już wkrótce 

zacznę potrzebować.  

Zrobiło się jednak późno i musiałem odłożyć 

wyprawę tam do jutra. Rozważając bezpieczne 

sposoby ominięcia strażników i dotarcia do 

możliwie wysokiego szczebla administracji, by 

zebrać potrzebne informacje, znowu włączyłem 

komputer. Z kolejną kanapką w dłoni zacząłem 

od przejrzenia artykułów, których lekturę 

system uznał za najpilniejszą i najwłaściwszą dla 

mnie. Pominąłem doniesienia polityczne i plotki 

z życia celebrytów, i natrafiłem na intrygujący 

tytuł: „Zamień FOMO na JOMO!”. Zacząłem 

czytać lead o syndromie FOMO - Fear Of Missing 

Out – o którym nigdy wcześniej nie słyszałem. 

Był to lęk przed przepuszczaniem okazji, 
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pomijaniem tego, co ważne i pomijaniem nas 

przez innych… Nie słyszałem o nim, ale go 

czułem! Przecież to była właśnie moja sytuacją z 

szybą, którą uważałem za swoje najintymniejsze 

doznanie, do którego ledwo przyznawałem się 

przed samym sobą. Tymczasem okazało się tak 

powszechne, że doczekało się oficjalnej nazwy, a 

także naukowego sposobu radzenia sobie z nim, 

które autor artykułu obiecywał zdradzić w jego 

zakończeniu. 

Właśnie do niego docierałem, gdy na pokładzie 

rozległo się dudnienie kroków. W bezruchu 

nasłuchiwałem narastającego stąpania po 

schodach, a potem po podłodze, zakończonego 

szczęknięciem drzwi sypialni. Zbliżała się pora 

konfrontacji. Pomyślałem, że w równoległej 

rzeczywistości, w której nadal pracowałem z 

Łukaszem nad adaptacją powiedziałbym mu, że 

mam już puentę scenariusza i wkrótce będę miał 

jego epilog. Misja wykonana, stary, jutro 

możemy wracać do domu. Pukanie do drzwi 

sprowadziło mnie na ziemię. Po wahaniu 

postanowiłem je zignorować nie czując się na 
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siłach, by stanąć twarzą w twarz ze swoim 

zabójcą. W szafce ze sprzętem wędkarskim 

leżało stanowczo zbyt wiele ostrych narzędzi.  

Tym razem bałem się nie tyle przepuszczenia 

okazji, co jej wykorzystania, wyciśnięcia do 

ostatniej kropli krwi. 

Przeczekałem parę „Michał, Michał”, rzucanych 

coraz ciszej, a potem odgłos oddalających się 

kroków. Spróbowałem wrócić do przerwanej 

lektury, nie wiedziałem już jednak, co czytam i 

po paru minutach odpuściłem. Zamknąłem 

laptop, wyjąłem z plecaka kosmetyki i ostrożnie 

uchyliłem drzwi kajuty. Pogrążony w mroku 

salonik był pusty. Na palcach przemknąłem do 

łazienki, gdzie wykąpałem się i odkaziłem, a 

potem umyłem zęby. 

 A w tyle mojej głowy co pewien czas 

powracało pytanie o szczegół, który nie pasował 

mi do widoku dziedzińca „Mega-Strefy”. Kolor 

plandeki mógł być sprawą przypadku, jak sobie 

uświadomiłem, wypadkową zbliżonego odcienia 

i zanieczyszczeń, albo gry światła i cienia. 
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Przecież nawet najpodlejsza sieć nie 

ujawniałaby swojego związku z  tak 

kontrowersyjnym przedsięwzięciem, a co 

dopiero ekskluzywna sieć ochrowa.  

Porzuciwszy rozważania o biznesowych 

powiązaniach Strefy ze zdziwieniem 

stwierdziłem, że ten przeoczony detal wciąż nie 

daje mi spokoju. Wróciłem do kajuty, sięgnąłem 

po telefon i jeszcze raz spojrzałem na ostatnie 

zdjęcie. Powiększyłem je i przyjrzałem się 

twarzom chorych oraz eskortujących ich 

strażników. I wszystko stało się jasne. 

Wiedziałem już, dlaczego to był najdziwniejszy 

transport zarażonych, jaki do tej pory 

widziałem. 

 Ani chorzy, ani strażnicy nie nosili 

maseczek. 

 Oszołomiony położyłem się na koi i 

szykując się na bezsenną noc zamknąłem oczy.  

 

Obudziłem się o dziewiątej rano. Wypoczęty i 

rześki, nie pamiętałem kompletnie nic z 
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dziesięciogodzinnego snu. Pokrzepiłem się 

jabłkiem, otworzyłem laptop i pół godziny 

buszowałem po stronach Stref Skażonych 

szukając luki w systemie, która pozwoliłaby mi 

szybko dotrzeć do kierownictwa Strefy 

Zegrzyńskiej. Wprawdzie trzymanie się 

regulaminu nie wyglądało na mocną stronę tej 

instytucji, ale musiałem przygotować sobie jakiś 

plan działania, żeby mieć w zanadrzu coś poza 

determinacją i elementem zaskoczenia. 

Rozwiązanie podsunął mi „Kodeks 

kwarantanny”, w którym zapisano nie tylko 

ograniczenia zatrzymanych, ale też ich prawa. 

Zamknąłem laptop i zrobiłem sobie parę 

kanapek, z których dwie zjadłem, a resztę 

spakowałem. Umyłem zęby i wyszedłem z 

plecakiem na pokład.  

Ola siedziała w obrotowym fotelu z puszką 

napoju w dłoni i bosymi stopami na taborecie. 

Miała na sobie wzorzystą tunikę i kapelusz 

obwiązany chustą, w której Audrey Hepburn 

mogłaby zjeść śniadanie u Tiffany’ego. Na mój 
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widok odłożyła szybko napój i poderwała się z 

miejsca. 

 - Hej! Łukasz kazał ci przekazać…  

Odwróciłem się do niej plecami i przez barierkę 

przeskoczyłem z barki na pomost.  

 - Poczekaj! Dokąd idziesz? Michał! Hej!  

 Kątem oka zobaczyłem, że znowu pokazuje 

mi swoje rozstawione dwa palce. Nie 

odwracając się pokazałem jej jeden. I raźnym 

krokiem ruszyłem przez las do dziwnej „Mega 

Strefy Nie-Skażonej”, prawdopodobnie 

ochrowej, która od wczoraj była także moją 

strefą. Chyba. 
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ROZDZIAŁ 10 

 

Pierwszymi miejscami zbiorowej kwarantanny 

na początku każdej epidemii są szpitale, później 

stają się nimi zwykle wyłączone z użytku obiekty 

sportowe. W Oranie z „Dżumy” zarażonych 

trzymano pod strażą na stadionie. Za dnia 

przesiadywali na trybunach, na noc schodzili do 

rozbitych na płycie namiotów. W opisie Camusa 

uderza marazm panujący w tym „obozie 

odosobnienia”, jak go nazywał.  

„ - Co robią przez cały dzień? – spytał Tarrou. 

  - Nic.”4 

 W rzeczywistości pierwsze prowizoryczne 

strefy kwarantanny, powstające trzy lata temu, 

przypominały dawne kafejki internetowe. 

Serwisy informacyjne pokazywały rzędy stolików 

i krzeseł pełne ludzi pochylonych nad laptopami 

i telefonami. W swoich wypowiedziach poruszali 

oni rozmaite kwestie – zaopatrzenia, opieki 

 

4 (Camus 1974, 198) 
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medycznej, zdrowia, konfliktów z towarzyszami 

niedoli – i tylko jeden temat pojawiał się 

ZAWSZE: dostęp do sieci. Swoje apele o Wi-Fi – 

lub o poprawienie prędkości transmisji – 

zarażeni uzasadniali potrzebą kontaktu ze 

światem zewnętrznym, którego w izolacji 

brakowało im przede wszystkim.  

W chłodnym klimacie odkryte ob iekty 

sprawdzają się tylko latem, gdy u nas nadeszła 

pierwsza epidemiczna zima, a chorych wciąż 

przybywało, zaczęły powstawać „Strefy 

Skażone” z prawdziwego zdarzenia. Te pierwsze 

na terenach przymusowo wyludnionych, 

nowoczesnych osiedli, w których ogrodzenie, 

szlabany, budki ochrony i monitoring były 

praktycznie gotowe. Kamery pracowały tam całą 

dobę, ale – o dziwo – tylko na użytek 

wewnętrzny. W mediach pojawiało się 

wprawdzie sporo dokumentów o życiu w 

Strefach, zdumiewająco jednak mało reportaży i 

zero materiałów z monitoringu. Internauci wciąż 

wysyłali sobie zabawne lub straszne scenki 

zarejestrowane przez kamerki monitorujące 
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ruch drogowy – z czasów, kiedy jeszcze 

korzystano z ulic – ale żadnych streamingów ani 

zdjęć ze Stref, choć obiekty te wzbudzały  tyle 

emocji. Nieoficjalnie zaczęło się mówić o 

cenzurze. Wyglądało na to, że po zamknięciu 

tych współczesnych „obozów odosobnienia” 

informacje płynęły przez zasieki tylko w jedną 

stronę – do zarażonych, zaspokajając ich głód 

kontaktu ze światem zewnętrznym.  

Jeśli w ogóle. 

Szukając swoich wczorajszych śladów w leśnym 

runie z każdym krokiem utwierdzałem się w 

słuszności kierunku marszu. Nie w sensie 

ścisłym, bo co chwila gubiłem trop, tylko w 

ogólnym azymucie. Siłę zakończenia mojej 

historii w Mega-Strefie podbije walor 

dokumentacyjny, przecież już pierwsze zdjęcie, 

które tam wczoraj wykonałem, było prawdziwą 

bombą. Zrobiłoby furorę w mediach nawet jeśli 

obrazowało zbiorowe zaćmienie strażników i 

przypadkową grę światła i cienia na pace 

ciężarówki. A przecież wyjaśnienia nie musiały 

być tak do bólu banalne.  
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Już po drodze dowiedziałem się, na bazie 

jakiego obiektu powstała ta konkretna Strefa. 

Nie zaliczyłbym tego może do kwestii 

kluczowych, ale odnotowałem to jako 

intrygującą ciekawostkę. Nazwę „Yacht Club 

PERŁA” i logo z żaglówką znałem z trasy nad 

zalew, tu widniały na zmurszałym drogowskazie 

z dopiskiem „100 m”. Musiałem go wczoraj 

przeoczyć. Wskazywał na starą furtkę, która z 

daleka wydawała się łatwa do sforsowania, z 

bliska okazała się strzeżona przez zainstalowaną 

nad nią kamerkę. Przypomniała mi się 

przedwczorajsza telefoniczna rozmowa Łukasza i 

pomyślałem, że skoro ściągnęli tu operatorów to 

raczej nie do wieszania atrap kamer. Wysoka 

siatka zwieńczona zaostrzonymi prętami z obu 

stron ginęła w zielonej gęstwinie. Cofnąłem się i 

zacząłem iść wzdłuż ogrodzenia utrzymując 

parometrowy dystans, by drzewa odgrodziły 

mnie od ewentualnych kolejnych kamer, ale tak, 

by nie tracić ogrodzenia z oczu. Po kwadransie 

dotarłem do znajomej bramy i swojej 

wypróbowanej kryjówki za drzewem. Przez 
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sztachety widziałem teraz pusty dziedziniec i 

zabudowania za nim, których nie zasłaniała już 

ciężarówka. Najbliższej stał parterowy bungalow 

o spadzistym dachu, za nim piętrowy budynek z 

anteną na szczycie, dalej ciągnął się  rząd 

baraków. Wszystkie okna były zakratowane, a 

ściany solidne, pomalowane maskującą zielenią. 

Bramy strzegło dwóch strażników i trzy kamery.  

Bardziej niż klub żeglarski przypominało to bazę 

wojskową. 

Czekałem parę minut, aż na dziedziniec z głębi 

Strefy wjechała furgonetka. Jeden z 

funkcjonariuszy podszedł do okna szoferki, drugi 

został w budce. Gdy brama otworzyła się z 

elektrycznym zgrzytem, wyszedłem zza drzewa i 

przemknąłem obok wozu tak, by odgrodził mnie 

od strażnika w budce, a drzwi szoferki zasłoniły 

przed wzrokiem jego kolegi i kierowcy. Zgięty w 

pół dotarłem na przód furgonetki, skąd od 

mniejszego budynku – tego o spadzistym dachu 

– dzieliło mnie już tylko parę metrów. Wtedy 

rozległ się gwizd. Nie odwracając się skoczyłem 

do drzwi i nacisnąłem klamkę. Po pierwszej 
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porażce odnotowałem pierwszy sukces – 

zauważono mnie, ale bungalow był otwarty. 

Wpadłem do środka, zamknąłem drzwi i 

zablokowałem je całym ciałem. Gdy się 

obróciłem, mój wzrok powędrował do okienka w 

drzwiach. Zobaczyłem przez nie furgonetkę i 

bramę, która się za nią zamykała, ale żadnej lufy 

karabinu, uniesionej pałki czy wściekłej twarzy 

strażnika. Narastający gwizd zagłuszył w końcu 

warkot silnika wchodzącego na wyższe obroty.  

Przetarty pasek klinowy. 

Uśmiechnąłem się i wziąłem głębok i wdech. 

Hasło: „żyj tak, jakby ten dzień był twoim 

ostatnim” zyskało dla mnie na dosłowności. 

Wczoraj skłaniało do refleksji, dziś mobilizowało 

do działania. Wirus schłodził moją krew jak stara 

dobra odwaga. 

Odwróciłem się i rozejrzałem. Za oknem świeciło  

słońce, ale w środku paliły się wszystkie 

wbudowane w sufit żarówki. W tym zmieszanym 

świetle widziałem wszystko  ostro jak w błysku 

flesza, który nie gaśnie. Ciasne pomieszczenie 
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wypełniały szafki o gładkich błyszczących 

frontach i wciśnięte między nie krzesła. W 

kubłach piętrzyły się pogniecione kubki i 

wszystko, nawet pozbawiona wyrazu twarz 

dyżurnego za pulpitem, wydawało się 

plastikowe.  

 - Dzień dobry – przywitałem się. Mężczyzna stał 

nieruchomo i tyko jego obnażone, zaciśnięte 

usta poruszały się bezgłośnie. Naciągnąłem na 

twarz swoją maseczkę i podszedłem do niego z 

uniesionymi rękami. 

 - Zgłaszam się na dobrowolne wykonanie testu 

molekularnego – powiedziałem. 

  - Słucham? – spytał w końcu, patrząc na mnie 

jak na kosmitę. Ponieważ dokładnie takiej 

reakcji się spodziewałem, przeszedłem do 

drugiego punktu planu. Powoli opuściłem ręce, 

wyciągnąłem telefon i muskając wyświetlacz 

wszedłem na stronę www.strefy-skazone.gov.pl. 

 - Regulamin zobowiązuje was do testowania 

przy rejestracji wszystkich zatrzymanych – 
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powiedziałem otwierając kolejne zakładki. – 

Proszę: paragraf trzy, punkt jeden.  

 Podsunąłem dyżurnemu telefon pod nos, 

ale on nawet na niego nie spojrzał.  

  - Nikt tu pana nie zatrzymuje – oświadczył.  

  - Moje obowiązki mnie tu zatrzymują.  

 Znowu poruszył ustami i potrząsnął głową. 

A ja stuknąłem w telefon i przeszedłem do 

archiwum zdjęć, wśród których po chwili 

wyszukałem to właściwe. Tym razem strażnik 

patrzył na wyświetlacz dłużej, a potem na mnie, 

jakby porównywał moją twarz z portretem 

długowłosego szatyna na ekranie. Wstrzymałem 

oddech i na chwilę opuściłem maseczkę. 

Przyznaję, że różnic było sporo, bo zdjęcie było 

równie stare co legitymacja prasowa, do której 

je wklejono. Na szczęście dyżurny był tak 

zaaferowany, że nie poprosił mnie o 

demonstrację rewersu dokumentu, na którym 

najnowszy stempel przybito sześć lat temu 

(kiedy to definitywnie zakończyłem swoją 

dziennikarską karierę).  
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 – Postanowiłem sprawdzić, jak wygląda w 

praktyce to, co tak fajnie brzmi w teorii – 

oświadczyłem. Mężczyzna podrapał się w głowę, 

a potem zaczął wodzić wzrokiem wokół siebie. 

Otworzył jakąś szufladkę i wyjął z niej czerwoną 

rurkę. 

 - To jest B-Cox-20, test śliny – 

zaprotestowałem. – Nie daje stuprocentowej 

pewności. Oczekuję testu mo-le-ku-lar-ne-go. 

 Strażnik z hukiem zatrzasnął szufladę. 

 - Zgłasza się do was podejrzany o nosicielstwo 

wirusa – ciągnąłem zachowując spokój. 

Zakasłałem demonstracyjnie i zmrużyłem oko, a 

jednak uważałem cały czas, by nie dmuchać w 

jego stronę. Udając chorego nie mogłem 

zapomnieć, że wcale nie udaję. – Co robicie? 

Wypuszczacie go, żeby zarażał innych?  

 Dyżurny powoli wyjął z kolejnej szuflady 

nieużywaną maseczkę, odpakował ją z folii i 

zaczął naciągać na twarz. Nie miał w tym 

wprawy i gdy uporał się z drugim zausznikiem, 

spadł mu z ucha pierwszy.  
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 - Niech pan się nie spieszy – rzuciłem. Materiał 

wybrzuszył się od sapnięcia, a nos i czoło nad 

nim zaczęły błyszczeć od wilgoci, przez co 

wydały się jeszcze bardziej plastikowe.  

 - Proszę zaczekać przed wejściem – rozkazał 

stłumiony głos. – Zawołam pana. 

Sięgnął po słuchawkę stojącego na pulpicie 

telefonu stacjonarnego. Pogratulowałem sobie 

w myślach planu, w którym niczym szachista 

przewidziałem posunięcia przeciwnika na parę 

ruchów naprzód i wykonałem to, co dyżurny 

uważał za swoje polecenie.  

 Placyk przemierzała akurat para 

strażników w czarnych uniformach z karabinami 

na plecach. Gdy dotarli do piętrowego budynku 

z anteną na dachu jeden zapiął guzik pod szyją, 

a drugi wypluł niedopałek i wdeptał go w 

ziemię. Weszli do środka sztywnym krokiem, 

który upewnił mnie, że te właśnie drzwi muszę 

sforsować w następnym ruchu. Nie miałem 

czasu, by kręcić się po okolicy i zbierać 

materiały – zresztą, kto by mi na to pozwolił? – 
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musiałem zaczerpnąć informacji u źródła. W 

jednym z tych pokoi zwierzchnik plastikowego 

dyżurnego odbierał właśnie jego telefon i 

dowiadywał się o moim istnieniu. Jeśli zaprosi 

mnie do siebie, odkurzę swoją dziennikarską 

brawurę i elokwencję, by pod pozorem wywiadu 

o testach wydusić z niego wyznanie nad czym i 

dla kogo pracuje. Gdyby ustalił w międzyczasie 

za pomocą Google’a, że nie współpracuję z 

żadną gazetą, udam wolnego strzelca 

szykującego materiał na własną rękę. Jeśli 

przerzuci sprawę na plastikowego dyżurnego, 

lub innego pomagiera niższego szczebla, albo 

spróbuje zbyć mnie ogólnikami, odstawię 

wypróbowany numer pod tytułem 

„Współpracujcie, albo was obsmaruję”.  

Oczywiście, prędzej czy później będę musiał 

wykonać test, tym razem przy świadkach, po 

czym nieuchronnie wyląduję w izolatce. Nie 

łudziłem się, że wyjdę z tej Strefy żywy. Ale przy 

odrobinie szczęścia i inwencji ustalę wcześniej, 

gdzie jestem, a potem utrwalę to w formie para -
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dokumentalnego epilogu, który wkleję do 

scenariusza i puszczę w świat.  

Taki był plan.  

Zajrzałem do plecaka by sprawdzić czy jestem 

gotowy na wywiad życia. Upewniłem się, że 

rękopis, papier i ołówek są na swoim miejscu, a 

tymczasem wyjąłem telefon, który po drodze 

parę razy wibrował mi za plecami. Wyświetlił 

siedem nieodebranych połączeń od Łukasza i 

brak zasięgu. Ten paradoks wyjaśniała blokada 

sygnału zaraz po wejściu do obozu. 

Prawdopodobnie ten maszt na piętrowym 

budynku wcale nie był anteną, tylko jednym z 

tych blokerów, które kiedyś stosowano w 

galeriach sztuki i teatrach. Anty-anteną. W 

Mega-Strefie zaiste radykalnie rozwiązano 

problem dostępu do sieci: zlikwidowano go. To 

komplikowało ostatnią fazę mojego planu, czyli 

dotarcie z materiałami do odbiorców, ale 

chwilowo nie zajmowałem się tym problemem. 

Zasłoniłem plecakiem telefon, żeby nie 

wzbudzać sensacji urządzeniem, które zapewne 

było tu zakazane i dyskretnie robiłem zdjęcia. 
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Placyk przecinała właśnie kolejna ochrowa 

furgonetka i grupka pogrążonych w rozmowie 

strażników. Wliczając dwóch poprzednich, 

dyżurnego, kierowców i pasażerów widocznych 

przez szyby szoferek, po kwadransie naliczyłem 

w Strefie tuzin niezamaskowanych 

funkcjonariuszy. Wczorajszy konwój nie stanowił 

wyjątku: nie stosowano tu elementarnych 

środków ostrożności. Może to przykłady 

pandemicznego szaleństwa, którym media 

tłumaczyły paradoks wzrostu śmiertelności na 

drogach przy spadku nasilenia ruchu? W końcu 

Strefa Skażona to jakby centrum pandemii, w 

którym związane z nią zjawiska widać ostrzej, 

jak w soczewce. Po chwili wpadłem na prostsze 

wyjaśnienie: strażników mogli rekrutować 

spośród odpornych mutantów, albo 

seropozytywnych we wczesnej fazie choroby, 

takich jak ja. Zdjąłem maseczkę, by wtopić się w 

to zwariowane tło i nie trafić do izolatki przed 

ustaleniem, jaka metoda kryje się w tym 

szaleństwie. 
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Schowałem telefon i z zafrasowaną miną 

petenta czekającego na wezwanie – którym w 

sumie byłem – nadal dyskretnie się rozglądałem. 

Ponad dachami baraków, w głębi obozu, 

majaczył wysoki pawilon. Z komina na jego 

szczycie, nad którym kołowały mewy, 

wydobywała się smuga dymu. Zadumałem się 

nad sensem instalowania pieca w dobie 

ogrzewania elektrycznego oraz używania go w 

lecie i dopiero po chwili dotarło do mnie 

oczywiste wyjaśnienie. Poczułem raptowne 

pieczenie skóry głowy i rąk, 

nieprzyzwyczajonych do słońca. Zrobiłem krok w 

tył, pod spadzisty dach bungalowu. Oczyma 

wyobraźni ujrzałem buchający ogniem finał 

mojej historii, znacznie ciekawszy niż powolna 

agonia w izolatce. Może faktycznie lepiej 

odstąpić Łukaszowi główną rolę? – pomyślałem 

z gorzkim uśmiechem. Oczywiście obsada była 

już ustalona, upomniałem się w duchu, a 

scenariusz gotowy. Mnie pozostawało 

odkrywanie kolejnych jego kart, godne 

odgrywanie swojej roli i sporządzanie notatek. 
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Przed nazwiskiem, którym je w końcu podpiszę, 

zamiast słowa „autor” powinno widnieć 

„stenograf”. 

Postać w kwiecistej sukience zarejestrowałem 

kątem oka. Gdy się obróciłem stanęliśmy 

naprzeciwko siebie w odległości kilkunastu 

metrów. Kobieta pochylała się, jakby w pół 

kroku jej stopy wrosły w ziemię. Jeden - zero dla 

maseczek, pomyślałem w pierwszej chwili. 

Czarny prostokąt zasłaniający jej usta i nos oraz 

linia włosów niczym zwoje czadoru wycinały z 

tła wielkie orzechowe oczy. Gdy zamrugały, 

długie rzęsy zahaczyły o grzywkę. Ostatni raz 

widziałem takie drgnienie brązowych kosmyków 

parę dni temu na ekranie komputera, w 

nagraniu sprzed lat, w wykonaniu mistrzyni 

spojrzenia typu rzut-oka-spuszczenie-wzroku-

rzut-oka.  

Kobieta rzuciła na mnie okiem, zaczęła się 

obracać, ale zastygła w pół ruchu. A potem 

spuściła wzrok i znowu rzuciła na mnie okiem, 

jakby coś nie dawało jej spokoju.  
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Jak lunatyk ruszyłem w jej stronę, a ona 

odwróciła się i zaczęła iść przed siebie. 

Przyspieszyła kroku, obejrzała się przez ramię i 

puściła się biegiem. Minęła parę baraków i 

skręciła w ciasną alejkę między nimi, a ja 

podążyłem za nią. W zakratowanym oknie 

mignęła mi jakaś twarz, a może to susząca się 

bielizna? W tunelowym widzeniu wyraźnie 

rejestrowałem tylko kwiecisty wzorek wielkości 

kciuka na wyciągniętej dłoni. Czy cokolwiek 

miało znaczenie, jeśli to była ONA? Ale to nie 

mogła być ONA. Ale skoro to nie była ONA, to 

dlaczego przede mną uciekała? Na końcu języka 

miałem imię, którego nie potrafiłem wymówić. 

Nie byłem w stanie jej zawołać, mogłem tylko 

biec ile sił, nie skracając dystansu nawet o 

centymetr, jakbym nagle znalazł się na 

elektrycznej bieżni, albo w koszmarnym śnie. A 

ona co chwila skręcała za jakąś przeszkodę i 

wyłaniała się za inną, tylko na moment krótki 

jak rzut oka. Jak zjawa. Którą była… Którą 

MUSIAŁA być. A jednak biegłem by zanurzyć 
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dłoń w ektoplazmie i rozwiać wszelkie 

wątpliwości. 

Niepojęte było coś jeszcze: nikt mnie nie gonił. 

Scenarzysta w tyle mojej głowy zarejestrował  

zdumiewający fakt, że choć mijałem pojedyncze 

postaci ubrane „po cywilnemu” – wszystkie z 

maseczkami na twarzach – to żadnego strażnika 

w czarnym uniformie. Zupełnie, jakby skąpy 

skład nadzorujący Strefę skupiał się na jej 

wejściu. 

Ominąłem ostatni barak,  słup z tabliczką 

opatrzoną jakimś napisem i zarośniętą ścieżką 

dotarłem do wysokiego pawilonu. Z dołu nie 

widziałem komina, ale to musiał być budynek, 

który wcześniej wziąłem za krematorium. Z 

bliska okazał się opuszczoną ruderą odrapaną z 

tynku, z murami przeciętymi półprzezroczystymi 

luksferami, modnymi w latach 90. Do wnętrza 

prowadziła zastawiona falistą blachą wnęka, w 

której - byłem tego prawie pewien - przed 

chwilą widziałem rąbek kolorowej sukni. 

Odepchnąłem blachę i wszedłem do środka.  
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Pod podeszwami zgrzytnęło mi szkło, a nozdrza 

uderzył fetor moczu i oleisty zapach smaru. To 

był opuszczony garaż, albo magazyn na łodzie. 

Boksy przeznaczone kiedyś dla pojazdów zbyt 

cennych, by stały pod gołym niebem, teraz były 

składem ich zniszczonych części. Odbi jacze, liny 

i zbutwiałe opony pokrywały niedopałki, 

mieniące się jak confetti. Z jednej strony ciągnął 

się ciemny korytarz, a z drugiej, za boksami, 

zaczynało się jakieś wnętrze rozświetlone 

pomarańczową poświatą. Opuściłem głowę i po 

chwili ruszyłem w stronę światła, tropem 

drobnych podeszw odciśniętych na zakurzonej 

wylewce. 

Po paru krokach do moich uszu dobiegł cichy 

dźwięk. Początkowo wydawało się, że to szum 

wiatru zestroił się ze skrzekiem mew i 

bzyczeniem much w konsonans na granicy 

słyszalności. Ciężkie powietrze w upalne dni 

tworzy czasem takie dźwiękowe fata-morgany, 

oszukujące przemęczone głowy. Jednak 

wibrujący ton zamiast zanikać nasilał się, aż do 

załamania w górnym rejestrze. Po chwili 
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powrócił tym samym motywem, wznoszącym się 

w kontrze do jednostajnego, basowego 

pomruku.  

Porwał go srebrny wóz  

Porwał na wycieczkę.  

Wiecznie będzie miał już 

Na twarzy żelazną maseczkę.  

Na palcach minąłem ostatni boks i stanąłem w 

wejściu do ogromnej sali. Ściany pokrywały 

resztki drewnianej boazerii i płaty tynku 

pomazane graffiti. Zabite dechami okna 

przepuszczały cienkie jak laser smugi światła, 

ale wnętrze oświetlało głównie ognisko płonące 

we wnęce, będącej chyba kiedyś kominkiem. 

Wokół niego siedziało w kręgu paru mężczyzn, z 

których jeden trzymał gitarę.  

 - Ostatnia linijka jest za długa.  

Dopiero teraz dostrzegłem grubasa stojącego 

pod oknem. Miał na sobie tylko szorty i sandały, 

a w ręku trzymał papierosa. Struny zadźwięczały 
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znowu, tym razem nie rytmicznymi uderzeniami, 

a rzewnym piórkowaniem.  

- Za długa o jedną sylabę – dodał grubas, a 

gitarzysta cmoknął niecierpliwie i zaśpiewał:  

 Porwali Kazika 

 Do gazika.  

 Wyjdzie jałowy 

Bez głowy. 

- Panowie. 

 Gitara ucichła i wszyscy spojrzeli na mnie.  

 - Czy była tu dziewczyna w kwiecistej sukience?  

Przez chwilę słychać było tylko trzask ognia i 

krążące wokół muchy. 

 – Co ty tu robisz? – spytał grubas. 

Spuściłem wzrok na podłogę, ale z 

nakładających się na siebie śladów nie 

potrafiłem już wyłowić odcisków drobnych 

podeszw. 
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- Szukam dziewczyny w kwiecistej sukience – 

odparłem. Grubas pstryknął papierosem w 

stronę kominka, ale trafił w ścianę obok. Nawet 

tego nie zauważył, skupiony wyłącznie na mnie.  

 - To on był na barce – stwierdził. Jego 

błyszczące oczy wydawały się wypukłe i odległe 

jednocześnie. – Kursował wczoraj po przystani w 

te i z powrotem, jak kot z pęcherzem.  

- Zgadza się – podchwycił gitarzysta. – To ten 

łysy, co przyjechał tu w srebrnej toyocie, razem 

z tym pieprzonym porywaczem. Co wam zrobił 

Kazik?  

 Pozostali zaczęli podnosić się z podłogi, 

spoglądając na mnie spod zmarszczonych brwi. 

Potrząsnąłem głową. 

 - Panowie, powiedzcie mi jedno! – zawołałem i 

odczekałem chwilę, aż wszyscy się zatrzymają. – 

Czy była tu dziewczyna w kwiecistej sukience?  

 - Nie! 

 - To rozbiliście namioty na przystani i 

rozpaliliście tam ognisko…? 
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 - Tak! 

 - No to powiedzcie mi coś jeszcze – poprosiłem 

starając się, by mój głos zabrzmiał pewnie, 

nisko. – Jak mój chudy kolega – operator zdołał 

porwać waszego dwumetrowego przyjaciela?  

Wypowiedziałem to pytanie z powątpiewaniem, 

a nawet z przekąsem sugerującym, że to absurd. 

A przecież naprawdę chciałem to wiedzieć.  

- Pomogłeś mu - rzucił grubas. 

 Pokręciłem głową, ale on wciąż patrzył na 

mnie oskarżycielsko. 

- Pomogli mu koledzy w czarnych uniformach – 

poprawił brunet z przylizanymi włosami. – 

Przecież Anka widziała, jak dopadli go fagasi  

Holczyka z kudłatym. Łysego tam nie było.  

- Czyi fagasi? – spytałem, wyłapując znajome 

nazwisko. 

 - Hol-czy-ka! 

 - Ochrowego Barona – powiedział grubas. – 

Pająka tej zaszczanej sieci.  
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Specyficzny odcień żółci, zastrzeżony dla 

szampana, złota i innych luksusów nigdy nie 

skojarzył mi się w ten sposób. Za to do 

brodatego miliardera w ciemnych okularach, 

którego twarz pojawiała się w mediach zawsze 

przy doniesieniach o wielkim biznesie czy o 

ekscesach celebrytów, nawet pasowało 

określenie „pająk”, zwłaszcza w kontekście jego 

sieci. Prawie się uśmiechnąłem. Zadarłem głowę 

i spojrzałem na sufit. Splątane kable biegły po 

nim nie wiadomo skąd i dokąd, podobnie jak 

moje myśli. Niczym rasowy stenograf zawiesiłem 

te prywatne – zwłaszcza życzeniowe, podążające 

za kwiecistą zjawą – i przełączyłem umysł w tryb 

nagrywania. Analizę gniewnych okrzyków, które 

zadudniły w zrujnowanym hallu, zostawiłem 

sobie na później, teraz po prostu je 

rejestrowałem. 

 - Fajnie nas tu ugościł… 

 - Lepiej niż Kazika. 

– Z kwarantanny w Zonie Holczyka jeszcze nikt 

nie wyszedł żywy… 



147 
 

- A znasz wzór na ucieczkę? 

- Znam sposób – skok przez płot. 

- Wykastruje cię tysiąc Volt! 

 Przypomniałem sobie boczną furtkę, którą 

chciałem sforsować i przełknąłem ślinę.  

- Po tygodniu wyjdziesz ze szpitala. Ja mówię o 

skutecznej ucieczce. 

- Jest na nią wzór? 

 - Długość komina razy prędkość wiatru.  

Po tych słowach gitarzysta z rozmachem wziął 

ostry, dysonujący akord, a ja uśmiechnąłem się, 

tym razem naprawdę. Ta Mega-Strefa nie miała 

jednak wiele wspólnego z obozem 

koncentracyjnym, ani z kafejką internetową czy 

z pogrążonym w marazmie obozem 

odosobnienia z „Dżumy”. To była PRL-owska 

budowa z filmu Barei, jak sobie uświadomiłem, 

pełna zawadiaków w przekrzywionych beretach.  

 - Te, łysy, dobrze się bawisz? 

 - Holczyk cię tu przysłał? 
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 - Czy twój kolega z barki? 

 - Czyli Holczyk! Wszystkie nici tej sieci 

prowadzą do pająka. 

 W ciszy, która zapadła, opuściłem głowę i 

potrząsnąłem nią. Krąg czerwonych twarzy, 

wyrażających w różnych proporcjach 

niedowierzanie, kpinę i złość, zacieśniał się 

coraz bardziej. Uniosłem ręce.  

- Stop!  

- Bo co, znasz karate? – prychnął grubas, a 

jednak zatrzymał się. Jego wyłupiaste oczy 

mierzyły mnie niemal łapczywie gdy czekał na 

to, co powiem. 

 - Bo mam wirusa. 

Białka wybałuszonych oczu zdawały się na 

poczekaniu podchodzić czerwienią.   

- Nie świruj. 

- Zrobiłem wczoraj test – zapewniłem. - Mam 

perłę w koronie. 

 - Którą mutację? 
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 - Słucham…?  – spytałem skołowany, a potem 

przypomniałem sobie objawy Oli. – Tę 

wywołującą wrzody… 

 - Ale złapałeś to gówno na zewnątrz? – upewnił 

się. 

 - Tak, w Strefie jestem tylko chwilę…  

 Grubas machnął ręką. 

 - No to masz zeszłoroczny szczep, zgłoś się do 

swojego kolegi po lekarstwo.  

 Dłuższą chwilę próbowałem uchwycić sens 

tego zdania, bez efektu. 

 - Po… Po co? – wyjąkałem z niedowierzaniem. 

 - Albo do dyżurnego przy szlabanie.  

 - Zaraz, czekaj – wtrącił gitarzysta i poklepał się 

po kieszeniach spodni. W końcu z tylnej 

wyciągnął listek z trzema czerwonymi 

tabletkami.  - Bierz jedną dziennie i będzie 

dobrze. 

 Popatrzyłem na tabletki i na zarośnięte 

twarze dookoła, w których rozbawienie wciąż 



150 
 

podszyte było nieufnością i złością, gotowymi w 

każdej chwili dojść do głosu.  

 - Co to jest? – spytałem, ostrożnie biorąc na pół 

opróżniony blister.  

 - Covulan-21 strong. 

 - Nie mów, że o nim nie wiesz. 

 - Jak dobrze znasz swojego kolegę z barki? – 

spytał grubas, patrząc na mnie coraz cieplej. – 

Łukasz Sobczak? Tak się nazywa ten fachman 

Holczyka od monitoringu? 

 - Prawda – odparłem i przyznałem: - Słabo go 

znam… 

 - Raczej wcale, skoro nie powiedział ci o tym – 

stwierdził, wskazując na tabletki.  

 - Faktycznie, kurwa – wyrwało mi się.  

Gromki śmiech odbił się echem od nagich ścian.  

 - Hej! – zawołał gitarzysta opanowując 

rozbawienie i uderzył w struny. – To może być 

następna zwrotka!  

Lekarstwo na plagę 
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Dało mu odwagę 

Więc wziął wielką lagę…  

Śpiew zagłuszył wrzask przylizanego bruneta, 

który z uciechy zatoczył się na ścianę. W 

półmroku widać było teraz tylko plątaninę jego 

młócących powietrze rąk i nóg. Dopiero gdy 

wypadł na środek sali ogień oświetlił jego 

przerażoną twarz pokrytą szarym nalotem.  

- Zróbcie mu zdjęcie! 

- Wrzućcie na Fejsa. „Pająk złapał Marka”!  

Stojący najbliżej mężczyzna sięgnął do kieszeni i 

jęknął. 

 - Niby czym? Z dupy wyciągnę telefon?  

 - On i tak jest już w sieci! 

Koledzy bruneta zarechotali i tylko grubas się 

nad nim zlitował. Z westchnieniem chwycił go za 

ręce i wolną dłonią przesunął mu po czole. 

Ściągnięta z niego pajęczyna wylądowała na 

podłodze wraz z pająkiem tak wielkim, że było 

słychać jego pacnięcie o beton.  
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 - Oto zaszczana sieć, dosłownie… 

Odwróciłem się i ruszyłem do wyjścia słysząc za 

plecami tupanie i dzikie wrzaski. 

- Dajesz! Stepuj, stary, stepuj! Zabij go! 

Z gniazda pod sufitem sfrunęła jaskółka, 

śmignęła nad moją głową i wyleciała na dwór. 

Podążyłem za nią żwawym krokiem. Nawet jeśli 

czerwone tabletki były zwykłymi witaminami, 

jeśli zbuntowani aresztanci wręczyli mi je dla 

żartu, to ich beztroska – i zachowanie 

wszystkich dookoła – dowodziło zdumiewającej 

prawdy. Plaga dobiegła końca.  

Ale pandemia trwała. 

Bo o leku nie wiedział nikt poza Mega-Strefą – a 

raczej: Zoną Holczyka, strukturą wykraczającą 

przecież poza ten otoczony elektrycznym płotem 

obóz i wszystkie mu podobne – i to był 

szokujący fakt numer trzy. Odkrycia te dało się 

połączyć i podsumować następująco: pandemia 

może zakończyć się jutro, albo może potrwać 

wiele lat, zależy to tylko od Dariusza Holczyka, 
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ekscentrycznego celebryty, biznesmena oraz 

pana Boga, po godzinach. 

Stało się jasne, kto przez telefon przyprawił o 

palpitację aspiranta Wyszyńskiego i kto podpisał 

glejt, otwierający Łukaszowi wszystkie drzwi. 

Nieważne czy miliarder zrobił to osobiście czy 

tylko pociągnął za odpowiednie sznurki, 

niezależne służby - podobnie jak trójkolorowy 

„wolny rynek” - były fikcją, wszyscy tkwiliśmy w 

sieci Ochrowego Pająka. 

Chyba, że on tkwił w jeszcze większej sieci 

globalnej… Polityka i teorie spiskowe nie były 

moją mocną stroną, chwilowo nie zawracałem 

sobie głowy tym szerszym kontekstem sprawy. 

Zajmą się tym fachowcy, gdy tylko umieszczę 

swoje odkrycia w NADSIECI, sieci wszystkich 

sieci – postanowiłem, oczywiście z myślą o 

Internecie. 

Z rozpędu wyszedłem na zalaną słońcem główną 

arterię obozu, ale szybko zanurkowałem w 

ocienioną alejkę między barakami. Nie miałem 

pojęcia, jak długo mnie nie było, ale plastikowy 
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dyżurny i jego koledzy z pewnością zaczęli mn ie 

szukać.  

 - Wolontariusze z grupy piątej, w dwuszeregu 

zbiórka! – zaskrzeczał ktoś przez megafon do 

grupy cywili z maseczkami na twarzach. 

Wyminąłem ich i po chwili dotarłem slalomem 

do ostatniego baraku. Przywarłem do jego 

ściany i posuwając się powoli  w stronę 

dziedzińca zastanawiałem się, jak skłonię 

dyżurnego do wypuszczenia mnie. Oczywiście, 

nadal pragnąłem ustalić tożsamość 

zamaskowanej kobiety. Oszołomienie 

odkryciami będącymi pandemicznym 

odpowiednikiem Przewrotu Kopernikańskiego 

nie sprawiło, że przestały mnie nurtować 

prywatne pytania. Ale musiałem zachować 

hierarchię ważności i pamiętać, że świat nie 

kręci się wokół mnie. Istniała przy tym szansa – 

jak sobie uświadomiłem docierając do rogu 

baraku - że zagadka Julii-nie-Julii była częścią tej 

dużej układanki. Zanim zacznę gromadzić jej 

kolejne elementy musiałem zyskać pewność, że 



155 
 

wyjdę stąd żywy. Wolałem nie mnożyć 

wysokości komina przez prędkość wiatru.  

Ostatni punkt pierwotnego planu, czyli 

transmisja informacji na zewnątrz, stał się 

priorytetem nowego. A że byłem jedynym 

dostępnym nośnikiem tych informacji i w 

„Strefie Skażonej” nie trzymały mnie już względy 

medyczne - tym lepiej dla mnie. 

 Wyjrzałem ostrożnie na bramę. Łatwość, z jaką 

ją przekroczyłem o niczym nie świadczyła, 

przecież to nie WCHODZĄCY stanowili dla 

strażników problem. Obaj wartownicy stali na 

swoim posterunku, kamer z tej pozycji 

widziałem siedem, ale mogło być ich więcej. 

Fenomen obozu bez nadzoru i bez minimalnych 

środków ostrożności wewnątrz tłumaczyła tylko 

pewność jego odcięcia od świata.  

To wyjaśniało też kolor ciężarówek – 

zamalowanie zastrzeżonego odcienia całego 

taboru byłoby równie pracochłonne co 

bezcelowe, skoro żadne wieści ani zdjęcia nie 

wypłyną stąd na zewnątrz. 
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Nagle pośród zaparkowanych na dziedzińcu 

żółtawych aut dostrzegłem metaliczny błysk. 

Wytężyłem wzrok by się upewnić, że to srebrna 

toyota na znajomych numerach. Oto mój były 

kolega, operator i konsultant scenariuszowy, 

spełniał się na swoim trzecim etacie: speca od 

monitoringu.  

 Cofnąłem się do kryjówki  za rogiem baraku.  

Wraz z podnieceniem narastała we mnie 

pewność, że poplątane ścieżki epilogu mojej 

„Dżumy” musiały doprowadzić mnie dokładnie 

tu, właśnie do niego. Do tego żyjącego ponad 

prawem „pomagiera Holczyka”, którego nadal 

znałem „słabo”, a jednak już nie „wcale”, bo z 

każdą chwilą coraz lepiej. Nadzór nad kamerami 

tego super-strzeżonego obozu sytuował go w 

hierarchii zapewne niewiele niżej od 

komendanta. Łukasz znał wszystkie fakty, które 

pragnąłem poznać i – co równie ważne – mógł 

mnie stąd wywieźć.  

Z westchnieniem siadłem na trawie, oparłem 

plecy o ścianę i wyjąłem z plecaka butelkę, a z 
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kieszeni tabletki. Wyłuskałem jedną, połknąłem 

ją i popiłem wodą. W końcu przyszedłem tu na 

terapię – pomyślałem – choć nie liczyłem wtedy 

na nic poza respiratorem i morfiną. Wielki 

Scenarzysta znowu mnie zaskoczył, tym razem 

pozytywnie. Ta myśl torowała sobie drogę do 

mojej skołatanej głowy wraz z każdym łykiem 

ciepławej wody. Jak dobrze, że darowałem sobie 

wprowadzanie w temat mamy i że pożegnałem 

się z nią tak oględnie. Nie będzie musiała jechać 

do Mini, jeśli wszystko pójdzie dobrze. Niemal 

czułem, jak toksyczne grudki, rozmnażające się 

od dwóch dni w moim ciele i szykujące się do 

inwazji, rozpadają się jedna po drugiej trafiane 

odłamkami czerwonego, anty-wirusowego 

granatu, eksplodującego właśnie w moim 

brzuchu. Z tą wizją przed oczami wyjąłem z 

plecaka papier i ołówek, i zerkając co chwila na 

srebrną toyotę zacząłem pisać…  Stenografować 

z pamięci. 

 

To jeszcze nie koniec 
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OD AUTORÓW 

 

Droga Czytelniczko, drogi Czytelniku, 

 

za Tobą połowa powieści „Plaga”. Mamy nadzieję, że 

dostarczyła Ci ona wyjątkowych emocji. 

Dziękujemy za zainteresowanie i regularne pobieranie 

rozdziałów książki ze strony www.plaga2023.pl 

Zapewne chcesz wiedzieć, co będzie dalej. Obecnie staramy 

się, by książka w całej objętości ukazała się możliwie jak 

najszybciej. Wszystkim nam na tym zależy. Ty również masz 

na to realny wpływ! Możesz nas wspomóc w staraniach o jej 

ukończenie i wydanie choćby teraz wchodząc na 

https://zrzutka.pl/z/plagapowiesc. 

Nie chcemy się z Tobą rozstawać!  

 

Bartłomiej Świderski  

i autorzy projektu Plaga2023 

 

http://www.plaga2023.pl/
https://zrzutka.pl/z/plagapowiesc
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