
Trzynasty Schron - Postapokalipsa i Fallout - czasopismo internetowe (ISSN 1899 – 6396) 

 

 

1 
 

 

Hugo1979 – [bez nazwy] 

Praca na konkurs „Infekcja” 

 

 

Jest godzina 7:00 rano. Znajduję się właśnie u granic wsi Pikutkowo Dolne. Być może to 

śmiesznie brzmi – "granice wsi", jednak to chyba najtrafniejsze określenie zważywszy na fakt, 

że cała wieś jest otoczona policyjnym kordonem. Na ulicach wlotowych ustawiono barykady 

z barierek i po dwa samochody policyjne zwrócone przodem do siebie, stojące w poprzek 

drogi. Za każdą taką barykadą stoi jeszcze transporter policyjny. Przy każdej z nich (jest ich 

cztery) stoi po czterech uzbrojonych policjantów, w transporterach siedzą po dwa psy. 

Reszta okolicy jest otoczona czterema rzędami biało-czerwonej taśmy przywiązanej do 

wkopanych specjalnie do tego w ziemię słupków lub do drzew. Przy taśmie, na długości 10-

15 m teren patroluje po dwóch uzbrojonych policjantów, każdy z nich ma na smyczy psa. 

Na miejscu jest także komendant powiatowej policji. Przy jednej z barykad 

samochodowych utworzono coś na wzór centrum dowodzenia. Duży zielony namiot, w 

którym znajduje się stacja nadawczo-odbiorcza, koło niego kręci się pełno policjantów i 

jeszcze kilkoro cywili. Ci ostatni w większości krążą wokół czterech mniejszych, stojących po 

bokach centralnego "budynku". Niestety nikt nie chce mnie tam dopuścić za blisko, ani też 

nie chce udzielić mi zbyt wielu informacji. Komendant powiedział tylko, że to standardowa 

procedura w takich przypadkach. Jakich? Nie mam pojęcia, nie wyjaśnił mi tego. Usłyszałem 

jednak jak przez radio ktoś mówił, że policyjne jednostki specjalne i wojskowe są w drodze. 

Procedura może i standardowa, ale już przypadek wybitnie nie! Ciągle jestem przepędzany 

spod centrum dowodzenia. Spróbowałem się dowiedzieć czegoś od innych policjantów. 

Najpierw przeszedłem się po lesie, w stronę innej drogowej barykady. Na szczęście ci 

policjanci byli bardziej rozmowni, choć wydawało im się, że nic mi nie przekazują. Kilku 

chciało mnie poszczuć psami, ale albo nie dotrzymali swojej obietnicy, gdy się oddalałem od 

nich, albo dali się udobruchać i przekonać, że nie chcę się przedrzeć do wsi, a tylko uzyskać 

trochę informacji. 

Dowiedziałem się, że nikt im nie powiedział dlaczego mieli tutaj przyjechać. Między 4.00 

a 4:30 wezwano wszystkich policjantów na komendę – tych, którzy byli na służbie i tych, 

którzy byli akurat w domu; jeśli ktoś miał pecha spędzać właśnie tego dnia urlop– też się 

tutaj znalazł. Każdemu dano psy, bez względu na to czy jest przewodnikiem, czy nie; nawet 

nie wiedzą skąd niektóre się tutaj wzięły, ale na pewno są to policyjne psy. Kazano im 

otoczyć teren i postawić barykady na ulicach, ale pod żadnym pozorem nie zbliżać się na 

odległość mniejszą niż 10 m od domostw, gospodarstw. Nakazano im odganiać każdego 

człowieka i każde zwierzę, które zbliży się do barykad, taśm na odległość mniejszą niż 15 m. 

Jeden z policjantów był wyraźnie podenerwowany, w każdym razie bardziej niż 

pozostali. Udało mi się dowiedzieć tylko, że COŚ dziwnego widział w pobliżu jego stanowiska. 

Niestety jego kolega stanowczym ruchem powstrzymał go i tylko krótko wycedził przez zęby: 
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- Nic! Pamiętaj, nic nie może się wydostać… Zwłaszcza im… - przy ostatnich słowach 

znacząco kiwnął głową w moją stronę. 

Brak informacji, to też informacja, jak czasem mawiam. Zdenerwowanie i strzępki słów 

jednego policjanta i zachowanie drugiego dało mi wiele do myślenia. Wiedziałem, że tutaj 

niczego więcej już się nie dowiem. Przynajmniej na razie. Postanowiłem więc przejść się do 

policjantów stojących przy barykadzie – może od nich czegoś się dowiem. A jak nie, to może 

przynajmniej na drodze coś zobaczę, większa tam widoczność niż w lesie. 

Pod barykadą na początku spotkałem się z chłodem i udawaną obojętnością policjantów. 

Jeden z nich zatrzymał mnie w pół kroku szybkim (i dość bolesnym dla mnie) klepnięciem 

otwartą dłonią w klatkę piersiową. 

- Spokojnie panie władzo, nie mam zamiaru się przedostawać do wsi, żeby zrobić 

wywiad z mieszkańcami – próbowałem go uspokoić. – Chcę tylko czegoś się dowiedzieć, 

czegokolwiek! Może mi pan powiedzieć skąd takie środki bezpieczeństwa? Po co wojsko ma 

tu przyjechać? 

- Proszę pana, proszę nie przeszkadzać w czynnościach służbowych policji. Nie mam 

panu nic do powiedzenia poza tym, że mamy rozkaz nie wpuszczania nikogo do, ani 

wypuszczania ze wsi. Proszę odejść albo przynajmniej zachowywać się spokojnie… I trzymać 

bezpieczny dystans dziesięciu metrów. 

- Ale dlaczego? Co tam się stało? 

- To ściś… nic nie wiemy, wykonujemy tylko rozkazy! Proszę nie przesz… 

W tym momencie jego koledzy zaczęli coś krzyczeć, dwóch z nich pobiegło do 

transportera po psy, a trzeci zawołał policjanta rozmawiającego ze mną. Ten tylko krzyknął w 

moją stronę: 

- Proszę zostać na swoim miejscu, jeśli życie panu miłe! 

Biegnąc w stronę barykady odbezpieczył kaburę i wyciągnął pistolet, pozostali trzej mieli 

w rękach strzelby. Przeładowali je i zaczęli krzyczeć "Proszę się nie zbliżać". Psy stały się 

niespokojne, wyrywały się, aż w końcu zaczęły ujadać przeraźliwie. Rozmawiający ze mną 

policjant, najwyraźniej najwyższy stopniem, zaczął uspokajać sytuację słowami, choć 

równocześnie podniósł rękę z pistoletem nad głowę i go odbezpieczył. 

- Proszę się nie zbliżać! To dla państwa bezpieczeństwa! Proszę nie podchodzić! 

W tym samym czasie ja powoli zbliżyłem się do barykady. Coś mi mówiło, że 

przekroczenie linii barierek może się dla mnie bardzo źle skończyć, więc stanąłem i oparłszy 

się o nie, próbowałem dojrzeć szczegóły całej sytuacji. Niestety postaci (mieszkańca wsi?) nie 

mogłem dojrzeć ze szczegółami, ponieważ policjanci mi ją zasłaniały. Ale widziałem, że jest 

dziwnie zgarbiona, wyglądało jakby podpierała się albo chciała się podeprzeć na rękach. 

Wydało mi się, że ma dziwnie szarą twarz i włosy pofarbowane na fioletowo, ale może to 

tylko złudzenie, światło tak padało? Zamiast słów, krzyku, usłyszałem rzężenie i warczenie; 

na pewno to nie były psy, które wciąż ujadały. W pewnym momencie "pojawiły się" słowa, a 

właściwie ich strzępki, jakby osoba, którą odganiali policjanci, miała problemy z mówieniem. 

Głos był dziwnie metaliczny i matowy, nie wiem czemu, ale wzbudzał grozę. Teraz już nikt mi 
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nie powie, że to nic takiego, nie zbędzie mnie tekstem o standardowych procedurach. Muszę 

się dowiedzieć co tutaj się dzieje, co się stało. Czytelnicy mają prawo do takiej wiedzy. 

Postać uciekła w stronę środka wioski, ale chyba nie do kolejnej barykady, ponieważ 

potem żadne odgłosy, krzyki policjantów już się nie pojawiły. Przynajmniej przez jakiś czas. 

Zanim policjanci się odwrócili, sprawdzili czy za płotami nie ma jeszcze kogoś, obejrzeli 

pobliskie domy czy nikt nie chce z nich znów wyskoczyć. Ja w tym czasie powoli, "rakiem" 

wycofałem się na bezpieczną odległość od barierek. Policjant rozejrzał się, jakby szukając 

jeszcze innych obserwatorów i syknął do mnie: 

- Nawet nie waż się nikomu o tym mówić! – gdy próbowałem jemu przerwać – A! A! A! 

Zamknij się pismaku! Nic! Nic nie widziałeś. Dla twojego bezpieczeństwa lepiej, żebyś wziął 

to sobie do serca. 

- Ale kto to był? – udało mi się wejść w słowo. – Ten człowiek był chory! Powinno się 

jemu pomóc, a nie grozić bronią, przeganiać! 

- Powiedziałem coś! – policjant zamachnął się dłonią, w której trzymał jeszcze pistolet, 

ale nie uderzył. – Jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć, to spróbuj u komendanta – uśmiechnął 

się złośliwie, machnął w bok głową i syknął: - A teraz spadaj! 

Odwrócił się na pięcie i odszedł w stronę kolegów. Psy zdążyły się już uspokoić, choć 

chwilami dziwnie skamlały. Ciekawe dlaczego. Zawróciłem przez las w stronę centrum 

dowodzenia, mijałem patrole policyjne bez słowa. Chciałem jak najszybciej dorwać 

komendanta, ale wolałem nie biec, żeby jakiś nadgorliwy policjant nie wziął mnie za zbiega. 

Gdy byłem mniej więcej w połowie drogi usłyszałem strzał. Odruchowo się skuliłem i 

spojrzałem w stronę stojących niedaleko policjantów. Widać było, że sami nie wiedzą o co 

chodzi. Po chwili dało się słyszeć głos w krótkofalówce jednego z nich: "Cholera jasna! Jeden 

pies chyba zachor…" w tym momencie policjant się wystraszył, że coś usłyszę i szybko zakrył 

dłonią głośnik. Skutecznie, ponieważ nic więcej nie usłyszałem. Ale to co mi się udało, 

wystarczyło. 

Gdy zbliżyłem się do skraju lasu, zauważyłem dziwne poruszenie w okolicy centrum 

dowodzenia. Zwolniłem i starałem się kryć za drzewami, krzakami. W końcu widziałem dość 

dobrze miejsce wokół głównego namiotu. Cywile w białych kitlach kręcili się nerwowo, 

policjanci wyglądali na spokojnych, ale broń trzymali w gotowości. W pewnym momencie 

dało się słyszeć "Uwaga! Rozejść się! Idą!". Wszyscy stanęli w porządku, w dwuszeregu, dość 

daleko od głównego wejścia do namiotu. W międzyczasie zauważyłem, że pozostałe - stojące 

obok głównego - mają zamknięte wejścia i są obłożone folią. Łączyły się korytarzem z 

głównym namiotem. Tam właśnie szło czterech cywili. To, co ukazało się moim oczom o mało 

nie wywołało okrzyku – w porę zatkałem sobie usta. Każda para ubranych na biało cywili 

niosła nosze! Na nich leżeli ludzie, zwinięci, w bezruchu… i mieli fioletowe włosy! Tamten 

chyba ich sobie nie pofarbował. Mało tego, cywile mieli przezroczyste kombinezony i 

gumowe buty, a na głowach maski; to chyba kombinezony przeciwko zagrożeniu 

biologicznemu! Tym razem aparat miałem już w gotowości i zdążyłem przybliżyć obiektyw na 

nosze. Zobaczyłem wyraźnie oblicza tych nieszczęśników. Twarz jakby w bąblach albo 

kurzajkach, skóra szara, prawie ziemista, oczy otwarte, ale bez życia, całe czarne, nawet 
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białka, choć drugi chyba ich nie miał. Usta sine, niemal fioletowe, w kącikach jakiś płyn, 

chyba przezroczysty albo w kolorze warg. 

Kiedy wnieśli ciała do głównego namiotu, wejście za nimi zamykał policjant ubrany tak 

samo, jak tamci cywile. Dało się słyszeć także komendanta "Do samochodu! Ubierać się!". W 

tym momencie ktoś mnie złapał z tyłu za ramię i usłyszałem stłumiony przez maskę głos: 

- Co pan tu robi?! Tutaj nie wolno przebywać! Biologiczne skażenie! 

Wykręcił mi rękę i poprowadził do głównego namiotu. Zanim doszliśmy założył mi na 

głowę przezroczystą, kwadratową maskę z przylegającymi do ciała gumowymi piórami, 

prawie mi się przyssała do ramion, pleców i klatki piersiowej. 

- No kurwa, co on tu jeszcze robi! – przywitał mnie komendant. 

W tym momencie usłyszałem warkot silników ciężarówek. Jak się za chwilę okazało – 

ciężarówek wojskowych. Usłyszałem krótkie, głośne rozkazy porządkujące sporą grupę 

żołnierzy, no i oczywiście ciężkie kroki wojskowych. Usłyszałem także kilka cywilnych 

samochodów. Usadzono mnie w rogu jednego z bocznych namiotów, tuż przy głównym. 

Nieszczęśnicy przyniesieni niedawno na noszach są w namiotach po drugiej stronie, więc nie 

mam możliwości oględzin. Siedzę na krześle, a nade mną stoi nieruchomo policjant z bronią 

w ręku, żebym nigdzie nie wtykał nosa, jak określił komendant. Na szczęście mój strażnik nic 

nie mówił, a mój słuch jeszcze jest na tyle dobry, że słyszę słowa z głównego namiotu i 

strzępki rozmów odbywających się na zewnątrz. Postanowiłem, że na razie powstrzymam 

swoją ciekawość zobaczenia ciał i wypytania, ponieważ być może lepiej będzie posłuchać, a 

na oglądanie przyjdzie czas potem. Zresztą już i tak wystarczająco zobaczyłem, teraz 

chciałbym się dowiedzieć: kim byli ci nieszczęśnicy? dlaczego tak wyglądali? Dlaczego 

policjant musiał zastrzelić psa? Jestem pewien, że to wszystko jest ze sobą powiązane. 

- Panie ministrze – usłyszałem lekko wystraszony głos komendanta. 

- Panie komendancie – odparł minister. – Przyjechał z nami także komendant 

wojewódzki. Poszedł na krótki rekonesans. To jest generał Twardowski, dowódca pułku 

specjalnego do walki z zagrożeniem biologicznym. 

- Panie generale – przywitał się komendant. – To taki pułk istnieje? – spytał nieśmiało na 

koniec. 

- Witam panie komendancie. Tak i jest tajny. Ściśle tajny. Dlatego też pan i pańscy ludzie 

nie opuszczą tego terenu bez podpisania odpowiednich dokumentów. 

- Tak jest. 

- To są lekarz krajowy, profesor Haliński oraz główny weterynarz kraju doktor 

habilitowany Pręgus. Z pana relacji wynikało, że nie wiemy skąd to wszystko się zaczęło – czy 

pierwszy człowiek zachorował, a od niego zaraziły się zwierzęta, czy na odwrót. 

- Tak panie ministrze, gdy przyjechaliśmy, przypadków było już mnóstwo. Nawet 

nieszczęśnik, który nas powiadomił, zaczął chorować, gdy przyjechaliśmy na miejsce. 

- Chwileczkę, zaczął chorować? Jak to się objawiało? – usłyszałem nowy głos, pewnie 

jednego z lekarzy. 

- Tak, z minuty na minutę. – kontynuował komendant. – Zaczęło się od włosów, które 

zmieniały na naszych oczach kolor na fioletowy. Gdyby nie fakt, że ten człowiek opisał nam, 
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że dzieją się w wiosce straszne rzeczy, pewnie byśmy pomyśleli, że to jakiś trik albo żart. 

Włosy jeszcze nie były całkiem fioletowe, gdy na twarzy zaczęły pojawiać się bąble i jakieś 

wybroczyny, a skóra szarzała, jakby człowiek gasł. W pewnym momencie rzucił się na nas, ale 

refleks moich ludzi uprzedził atak. Biedak zginął na miejscu, od pierwszego strzału, prosto w 

głowę… Aaa, wtedy oczy zrobiły się całe czarne. Przerażający widok, straszne spotkanie. Ze 

względów bezpieczeństwa, ciało zostawiliśmy w wiosce. 

- A zwierzęta? Co z nimi się dzieje? Też są agresywne? – spytał chyba drugi lekarz. 

- Nie, nie są agresywne – odparł komendant. Po prostu upadają na ziemię i w kilka minut 

zdychają w męczarniach. Wygląda to jakby coś je zjadało, wysuszało od środka. 

- Dziękuję panie komendancie – usłyszałem głos ministra. – Może pan odpocząć. Proszę 

pamiętać, pan i wszyscy zebrani – nie wychodzimy z namiotu bez odzieży ochronnej i masek. 

Namioty są sterylne i zabezpieczone. Nie wiemy czy wirus, bakteria, czy co to za inne 

cholerstwo, nie rozniesie się poza wieś. W namiotach po lewej za chwilę staną komputery i 

przyjdą informatycy. W pierwszym namiocie po prawej są odczynniki, preparaty, o które 

panowie prosili, a także w wejściu do drugiego – urządzenia dezynfekujące. Wreszcie w 

drugim namiocie po lewej leżą ciała zakażonych i będą tam składowane kolejne, jeśli zajdzie 

taka potrzeba. Panowie, macie już jakieś teorie? 

- Tak, ale nie chcemy nic mówić – odezwał się ten sam lekarz, który zadawał pytania 

komendantowi. – Choć muszę powiedzieć, że objawy wskazują na kilka czynników. 

- Zarówno wirusowych, jak i bakteriologicznych – usłyszałem głos drugiego lekarza. – Ale 

nie dowiemy się rozmawiając tutaj. 

- Tak jest panowie – odrzekł generał. – Przebierajcie się i ruszajcie do pracy, w środku już 

są nasi najlepsi lekarze, badają ciała. Są do panów dyspozycji i pod panów rozkazami. 

- Dziękujemy – odparli niemal równocześnie. 

Głosy ucichły, jednak o mnie nikt nie zapomniał, choć miałem taką nadzieję. Mężczyzna 

pokaźnej postury pojawił się w wejściu do mojego namiotu i machnął znacząco głową 

patrząc się na mojego strażnika – policjant wyszedł, ale mężczyzna został w wejściu. 

Zauważyłem, że trzyma coś w ręku. Odchylił bardziej kotarę, ustępując miejsca komuś 

innemu, kto był ubrany w kombinezon ochronny i maskę. 

- Witaj Bartku, kopę lat. 

- O ja pierdzielę! Jurek! Kopę lat! – przywitałem się z moim kolegą z lat szkolnych. – No 

nie wiedziałem, że jesteś ministrem. Coś mnie ominęło, czy… powołano cię w tajemnicy? 

- Sekretarzem stanu w randze wiceministra. A o takich urzędnikach tak często się nie 

mówi. I dobrze… 

- Chłopie, co tu się stało? – spytałem z przejęciem. – Widziałem ciała, policjant musiał 

zastrzelić psa, ponieważ zachorował. Tyle policji, teraz wojsko, lekarze, jakieś stroje 

ochronne, choć nie wiem przeciw czemu. Co się dzieje? 

- Przykro mi stary, ale to wszystko jest ściśle tajne. Nikt nie może się dowiedzieć niczego. 

Mam nadzieję, że mogę na ciebie liczyć. Mogę? 

- Ech, dlaczego mi to robisz? Już przesiąkłeś tym wszystkim? Urzędasy, wojskowi. Co 

jest? 
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- Bartek, nie mam teraz czasu na żarty. Masz tutaj kombinezon ochronny i maskę. – 

mężczyzna, wpuszczający Jurka, podał mi pakunek. – Zostajesz w tym namiocie, nie wiem czy 

na zewnątrz jest bezpiecznie. Niedługo przyjdą tutaj informatycy ze swoimi komputerami. 

Już dość widziałeś na zewnątrz, nie przyglądaj się im za bardzo, nie mam gdzie cię teraz 

umieścić, ale jak będzie trzeba, to będziesz siedział w samochodzie, w kombinezonie i w 

masce. 

- Ok, ok, stary… 

Ale chyba moi Czytelnicy nie spodziewają się, że pozostanę grzecznym chłopcem. 

Postanowiłem słuchać wszystkich i wszystkiego, patrzeć ukradkiem na wszystko, co tylko 

pojawi się w moim zasięgu. Po chwili do mojego namiotu i namiotu obok zaczęto z hałasem 

wnosić jakieś urządzenia, komputery. Wszystko nadzorował jakiś cywil, jak się potem okazało 

– główny informatyk przedsięwzięcia. Usunąłem się w kąt i ostrożnie wszystko 

obserwowałem. Usłyszałem tylko, że komputery będą analizować działanie tego, co 

spowodowało infekcję (po raz pierwszy ktoś tego słowa użył!), możliwości rozszerzania i 

zapobieżenia jej. Pojawiło się więcej informatyków, popodłączali wszystko, uruchomili jakieś 

programy i czekali. Zapewne na jakieś wieści, może próbki od lekarzy. Moje próby 

dowiedzenia się czegoś na temat sprzętu, a tym bardziej infekcji, spełzają na niczym. 

Informatycy twierdzą, że nic na razie nie wiedzą, a nawet jeśli by wiedzieli, to nie mogą o tym 

z nikim rozmawiać. Gdy żołnierze co jakiś czas zaglądają do namiotu, szybko uciekam w jego 

róg. O wyglądaniu do głównego namiotu nie ma mowy – za pierwszym razem jakiś żołnierz 

zwrócił w moją stronę lufę karabinu i krótko ostrzegł, żebym więcej tego nie robił. Z miejsca, 

w którym się znajduję, też nie można nigdzie indziej wyjrzeć – żadnych otworów czy 

bocznych płacht, nawet na milimetr nie można podnieść. Rzeczywiście dobrze zabezpieczone 

to wszystko. 

- Panie generale! – usłyszałem w pewnym momencie głos jednego z lekarzy-ważniaków. 

– Gdzie jest pan minister? 

- Nie ma – odparł generał. – Wrócił do stolicy. Politycy nigdy nie brudzą się, wydał 

polecenia, a potem wróci, gdy my wszystko uprzątniemy, żeby wygrzewać się w blasku 

chwały i fleszy. 

- Nie wiem czy jakakolwiek chwała będzie – odparł cicho lekarz, a potem dodał 

pewniejszym głosem: - Chyba coś mamy. 

- O cholera – zaklął podekscytowany generał. – Proszę mówić szybko! Czy mam iść z 

panem do laboratorium? 

- Nie, to nie będzie potrzebne, wprost przeciwnie – za dużo zachodu z dezynfekcją. Ale 

do rzeczy. Za to, co tutaj się wydarzyło i być może wydarzy odpowiadają bakteria i wirus. Co 

jest niesamowite, ponieważ wygląda, jakby… jakby były w symbiozie! 

- Wybaczy pan, profesorze, ale co w tym niezwykłego, że spustoszenie sieją dwa 

organizmy? – przerwał generał. – Jeśli oba cholerstwa atakują, może po prostu sobie nie 

przeszkadzają. Znamy przecież takie przypadki. 

- Tak, oczywiście – kontynuował lekarz. – Jednak zazwyczaj bakteria i wirus działające w 

tym samym organizmie, pustoszą różne obszary, a gdy się spotkają, potrafią się niszczyć 
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nawzajem. Tutaj bakterie i wirusy… – przerwał, jakby szukał odpowiedniego słowa. – Łączą 

się, łączą się w pary! 

- Wybaczy pan – znów przerwał wojskowy – ale to nie lekcje tańca, one zabijają ludzi, 

zwierzęta. 

- Wiem, nie mam zamiaru wcale żartować. Po prostu działają razem. Można powiedzieć, 

że zaczęło się od zwierząt, a przynajmniej do tego tylko doszliśmy, analizując wstecz cały 

proces. Nieznany nam jeszcze wirus, musimy potwierdzić jego istnienie u Rosjan, 

Amerykanów, Niemców i w kilku innych zagranicznych laboratoriach, atakuje zwierzęta 

poprzez adsorpcję. Normalna adsorpcja polega na selektywnym wyborze i atakowaniu 

określonego rodzaju tkanki, na przykład polio atakuje tkankę nerwową. Jednak ten wirus nie 

jest selektywny, nie wybiera! Selekcja jest, ale polega na tym, że najpierw atakuje jeden 

rodzaj komórek, potem następny i tak dalej. Zaczyna się właśnie od komórek nerwowych, 

tutaj proces jest dość szybki i zwierzę jest unieruchomione. Potem jakby się żywił kolejnymi 

rodzajami komórek. Na końcu komórkami krwi, przez co zwierzęta wyglądają, jakby 

wysychały. 

- Boże, co to jest? – przerwał zdenerwowany generał. – A co z ludźmi? 

- Wirus na ludzi przechodzi wszystkimi możliwymi drogami – przez skórę, powietrze, 

błony śluzowe. Bez odzieży ochronnej człowiek nie jest w stanie się przed nim uchronić. 

Jednak wydaje się, że sam wirus nie jest groźny dla człowieka. Wirus… odnajduje bakterię 

Helicobacter pylori… 

- Tę od wrzodów żołądka i dwunastnicy? – przerwał generał. 

- Tak, dokładnie tę. Szacuje się, że dwie trzecie ludzkości ma tę bakterię. Wirus w ciele 

człowieka zaczyna ponownie proces adsorpcji, tym razem z bakterią. Jednak nie niszczy jej, 

tylko mutuje w taki sposób, że ta staje się… agresywna i zaczyna atakować człowieka. Na 

etapie adsorpcji wirusa i bakterii odbywa się coś na kształt łączenia w pary, o czym 

wspomniałem wcześniej. Bakteria i wirus są połączone receptorami. Przez jakiś czas po tym 

zdarzeniu, bakterie zaczynają rozmnażać się w szybkim tempie i te bez wirusa zalegają w 

żołądku oraz dwunastnicy. Stąd prawdopodobnie to silne zgięcie w pół u ludzi. Połączone 

bakterie i wirusy rozchodzą się po organizmie człowieka. Opanowują układ krwionośny i 

dostają się do mózgu. Wydaje się, że bakterie i wirusy w mózgu przejmują kontrolę nad 

człowiekiem, który chyba zaczyna szukać kolejnego żywiciela, choć nie jesteśmy tego pewni. 

Nie wiemy jeszcze dlaczego włosy robią się fioletowe, profesor Pręgus ma teorię na temat 

skutku ubocznego przemiany metali znajdujących się w organizmie, a które są szkodliwe dla 

obu atakujących organizmów i w jakiś sposób wydalane do włosów. Włosy w innych 

miejscach ciała ludzi także przybrały barwę fioletową. 

- A co z czarnymi oczami? – spytał generał. 

- Kolejna dziwna i ciekawa sprawa. Tak jak wspomniałem, nie jesteśmy pewni czy 

nosiciel od razu szuka kolejnego żywiciela dla bakterii i wirusów. Gdy nosiciel umiera – czy to 

w wyniku zjedzenia przez wirusy i bakterie, czy zastrzelony, jak ten nieszczęśnik, o którym 

wspomniał komendant – wirusy i bakterie, wciąż połączone (zastanawiam się czy one się 

potem kiedykolwiek rozłączą), gromadzą się w oczach, dlatego te przybierają czarny kolor. W 
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ciągu pół do godziny od tego zdarzenia… oczy pękają, najprawdopodobniej, żeby wirusy i 

bakterie znalazły kolejnego żywiciela. 

- Straszne – odparł generał. – Dobrze panie profesorze, wygląda na to, że mamy do 

czynienia z niezłym cholerstwem. Proszę iść do informatyków i przekazać im odpowiednie 

dane do kontaktów z innymi laboratoriami. Niech zanalizują także możliwości 

rozprzestrzeniania się choroby. Proszę mnie informować o postępach. Znajdźcie sposób, jak 

to zniszczyć, nie chcę uciekać się do ostateczności. Ja idę poszerzyć kordon bezpieczeństwa… 

Pewnie z kilometr szerokości. Będzie trzeba też wystrzelać zwierzynę leśną, ech…  

- Obawiam się, że tak trzeba zrobić – zgodził się lekarz. – Każde niekontrolowane zwierzę 

może stanowić zagrożenie dla ludzi, może roznieść w sposób niekontrolowany wirusa i na 

niewyobrażalną skalę… 

Dalej już wolę nie ryzykować szanowni Czytelnicy. Zrobiło się niezłe poruszenie, ale 

chyba Was to nie dziwi w świetle tego, co wyżej napisałem. I tak cud, że mnie jeszcze nikt nie 

zrewidował, że wręcz o mnie zapomniano. Profesor Haliński już konsultuje się z 

informatykami. Przesyłam do Redakcji to, co już mam. Mam nadzieję, że dalszy ciąg nastąpi. 

 


