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Racibórz w czasach zarazy 

 

Filip nigdy nie interesował się przesadnie gazetami, jednak pierwszego lipca nagłówek jednej 

z nich, przykuł skutecznie jego uwagę. Usiadł przy stole jadalnym, ze zmarszczonymi brwiami. 

Wziął prasę do ręki. 

— Pierwszy przypadek “Zarazy Młodości” wykryty w raciborskim szpitalu — przeczytał 

ściszonym głosem. Uniósł wysoko brwi. Już chciał zagłębić się w temat, gdy jego komórka 

zawibrowała. Wziął ją w dłoń, odkładając równocześnie gazetę na stół. Jego grupowy chat ze 

znajomymi był wręcz przepełniony wiadomościami na temat szokującej informacji. 

Ostatecznie to Hugo zaproponował natychmiastowe spotkanie w starym szpitalu za godzinę. 

Idealnie. Będzie miał czas by zjeść śniadanie i wziąć prysznic. Mieszkał na ulicy Słowackiego, 

więc jego droga nie zajmie mu wiele czasu, a dla efektywności przejedzie się rowerem. Mimo, 

że nie brał gorącego nagłówka na poważnie, gdzieś wewnętrznie odczuwał dziwny niepokój. 

W końcu sam był młody, co jeśli zaraza dotknie i jego?  

Jadąc w umówione miejsce mijał wybieg dla psów, zatrzymał się na chwilę by poobserwować 

bawiące się zwierzaki z uśmiechem. Sam nigdy nie mógł mieć takiego pupila, mimo, że bardzo 

chciał. Wszystko przez ojca alergika. W zamian za to miał złotą rybkę imieniem Krzyś. 

Potrząsnął głową, pozbywając się niepotrzebnych myśli i ruszył w dalszą drogę, na umówione 

miejsce. Droga nie zajęła mu już więcej czasu. Kiedy przejeżdżał przez park Roth, zwrócił 

uwagę tylko na chwilę na dzieci, które były na placu zabaw. Zszedł z roweru, idąc z nim przez 

trawę do płyt, które otaczały cały szpital. Z początku wydawało by się jakby nie dało się 

tamtędy nigdzie dostać, jednak dopiero po bliższym przyjrzeniu się, można było dostrzec lukę 

w pewnym miejscu. Tamtędy też przeszedł, zostawiając swój rower za krzakiem. Sam w sobie 

budynek był ruiną, więc nie spotykali się w nim, a w jego ogrodzie, gdzie nikt nie chodził. Ku 

jego niezadowoleniu dotarł jako ostatni. Hugo, Zosia, Alek i Ania siedzieli już przy ich 

“okrągłym stole”, stworzonym ze dwóch starych kanap i pnia drzewa pośrodku. Wszyscy byli 

jacyś zainteresowani. Ania natomiast wyglądała strasznie niewyraźnie. Obejmowała swoje 

kolana, mając ułożoną na nich głowę. Zmarszczył brwi, podchodząc bliżej. Dopiero wtedy 

został zauważony przez Alka, miał piękne i gęste rude loki, co idealnie komponowało się, z 

jego zielonymi tęczówkami. 

— Dotarłeś — zauważył jakby z ulgą. — Martwiliśmy się bo nie odpisywałeś — wytłumaczył 

zaraz. 



— Wybaczcie, przyjechałem na rowerze, więc nie miałem jak sprawdzić telefonu — wyjaśnił 

nieśmiało i usiadł obok Ani. 

— Nic nie szkodzi, cieszymy się, że jesteśmy w komplecie — powiedziała Zosia, patrząc na 

niego swoimi dużymi brązowymi oczami. 

— Jak myślicie? To apokalipsa zombie? — zapytał podekscytowany Hugo o błękitnych oczach, 

sprowadzając rozmowę na właściwy tor, w końcu po to się tu spotkali. Zośka delikatnie 

stuknęła się parę razy w czoło. 

— Skończ już z tymi postapo grami, bo zaczynasz mieć zbyt bujną wyobraźnię — prychnęła 

rozbawiona, jednak z niepokojem poprawiła się na kanapie rozglądając, jakby zza którychś 

zarośli miał zaraz wyskoczyć chodzący trup. 

— Nie martw się, jak mam rację i tak będę cię bronił — puścił w odpowiedzi oczko w jej stronę, 

na co ta wywróciła oczyma. 

— A mnie Hugo? — zatrzepotał żartobliwie rzęsami Alek — Będziesz moim bohaterem~? — 

zamruczał melodyjnie po czym zaczął się głośno śmiać, a niebieskooki poczerwieniał z 

zażenowania. Jednak wszystko nagle ucichło przez jeden głośny dźwięk. Ania, która do tej pory 

siedziała zupełnie cicho, głośno kichnęła. Wszystkie oczy zwróciły się w jej kierunku. Może 

gdyby nie temat spotkania, nikt by na to nie zwrócił uwagi. 

— Na zdrowie — powiedział Filip jako jedyny, jednak jego głos również nie był pewien. Ania 

spojrzała na każdego po kolei swoimi spuchniętymi oczami, po czym się rozpłakała. Alek od 

razu znalazł się przy niej.  

— Hej, nie płacz. — Przyciągnął ją do siebie, by mogła wtulić się w jego tors, na co od razu 

skorzystała z okazji i wtuliła się w jego ciało — No już, spokojnie — próbował ją uspokoić. 

Wszystkie pozostałe osoby siedziały cicho, jakby sparaliżowane tym, co się właśnie stało. Ania 

nigdy przy nich nie płakała, nawet Hugo rozklejał się na filmach romantycznych, kiedy ona 

oglądała je bez wzruszenia.  

— Moja siostra — wydusiła z siebie w końcu — T-to ona jest w szpitalu — wyłkała, chowając 

twarz w jego ramionach. Hugo spojrzał w stronę Filipa, a następnie Zosi.  

— Jest zombie? — wypalił za co od razu dostał cios w ramię od Zosi. — Ała! No co? — 

spojrzał na nią oburzony. Filipowi natomiast brakowało słów. Co powinien powiedzieć  w 

takiej sytuacji? Jak miał zareagować? 

— Co się stało? — Uprzedziła go brązowooka. Ania poprawiła swoje blond kosmyki i odsunęła 

się,  starając się uspokoić. Alek nie dawał zdradzić po sobie żadnych emocji i myśli. Blondynka 

wzięła głębszy wdech. 



— To Anita jest pierwszą osobą zakażoną — wspomniała cicho swoją siostrę — Zaraza 

młodości to nie wymysł — dodała zdruzgotana — Każdy ma inne objawy, dziś wieczorem 

mają przylecieć naukowcy z Norwegii przebadać ją dokładnie, ale można spodziewać się 

najgor- — kichnęła ponownie. Wszyscy zwrócili na nią wzrok.  

— Przeziębiłaś się? — spytała cicho Zosia, która starała się nie tracić nadziei. Być może ich 

przyjaciółka nie została wcale zarażona chorobą, być może to tylko zwykły katar. Ania jednak 

wydawała się tracić już powoli tę nadzieję. Przepłakała już tak dużo, nie miała sił. Opadła na 

ramię Alka. Ten zadrżał niekontrolowanie, jakby jego ciało samo chciało się odsunąć w obawie 

o zarażenie. Jednak mimo wszystko sięgnął do jej włosów głaszcząc je. Hugo jedynie 

westchnął.  

— Póki nie ma ludzi zamieniających się w zombie, to co może pójść nie tak? — zapytał, chcąc 

ich uspokoić. Zosia znów smagnęła go wzrokiem, na co ten uniósł ręce w geście poddania się.  

— Póki nie ma więcej informacji, myślę, że nie ma co się martwić, prawda? — zapytał 

wszystkich Filip, chcąc trzymać się dobrej myśli. Hugo i Zosia skinęli głowami, zgadzając się 

z nim. Alek jedynie odwrócił wzrok. Był mocno zmartwiony, ale wolał tego nie dawać po sobie 

poznać. Ania pociągnęła nosem. 

— Jest czym się martwić… — upierała się. Jednak nie miała sił się kłócić. Hugo pewnie znów 

by się zirytował, więc po prostu postanowiła więcej się nie udzielać. 

— Będzie git, uwierz — odpowiedział jej Hugo. O Wilku mowa. Ziewnął i przeciągnął się. — 

Mam nadzieję, że to jednak wszystko okaże się być bujdą — mruknął znudzony. Większa 

dyskusja z nim mijała się z celem. Był oporny i przeważnie ostatni się na coś decydował. Dziś 

nie gadali długo, atmosfera między nimi była dziwnie napięta, mimo że dużo żartowali. Czuć 

było w powietrzu niepokój. W końcu Alek i Filip zaproponowali odprowadzenie Ani, która 

robiła się coraz bardziej niewyraźna. 

— Cześć, widzimy się jak będzie wiadomo coś więcej — pożegnał się Alek z Hugo i Zosią, 

którzy wracali razem. Po tym jak już się rozeszli, rudowłosy trzymał Anię pod ramię. Filip 

prowadził swój rower idąc zaraz obok nich. Szli przez rynek, kierowali się na Ostróg. 

Wywiązała się między nimi nic nie znacząca rozmowa, ale przeważnie to chłopcy się odzywali. 

Mijając pomnik Matki Polki wydał się im on jakiś niewyraźny. Filip nie zwrócił na to większej 

uwagi, w końcu mogłoby to być przez porę dnia. Jednak Alek się zmartwił, w końcu miał 

idealny wzrok. Nie powiedział jednak nic na ten temat, nie chciał siać paniki, czy straszyć 

bardziej Ani. W końcu odprowadzili ją pod jej miejsce zamieszkania, słońce już powoli 

zachodziło, jednak jej opuchnięte od płaczu oczy można było idealnie zobaczyć. 

— Dziękuję, że mnie odprowadziliście — mruknęła słabo.  



— Jasne, trzymaj się, Ania — Filip posłał jej uśmiech. 

— Informuj nas na bieżąco o sprawie z Anitą — poprosił Alek i przytulił ją na pożegnanie. 

Wracali, gdy już się ściemniało. Filip szedł z głową w chmurach. Cała ta sytuacja była ciężka. 

Miał mętlik w głowie i prawie źle skręcił, Alek pociągnął go za łokieć. 

— O czym myślisz? — zapytał zmartwiony widząc, że ten totalnie nie kontaktuje. Filip 

otrząsnął się delikatnie speszony tym, jak ten go pociągnął. 

— O całej tej sytuacji… Martwię się o Anię… W sumie o każdego z nas — powiedział 

wzruszając ramionami. Alek skinął wolno głową. 

— Ale nie odpływaj, jeszcze wejdziesz na pasy i cię coś potrąci — zauważył marszcząc brwi. 

Rudowłosy rzadko wykazywał jakieś emocje, a jak już, to przeważnie było to zmartwienie. To 

było miłe uczucie. Posłał mu mały uśmiech. 

— Nic mi nie będzie, jeśli jesteś obok — odpowiedział mu, na co Alek w końcu puścił jego 

łokieć. 

— Jak wolisz — bąknął speszony. — Chodź, robi się ciemno — zmienił temat i zaczął iść przed 

siebie. Filip dogonił go i dorównał mu tempa. Teraz już bardziej uważał na otoczenie, choć 

jego myśli wciąż odbiegały. 

— Myślisz, że Anita… Umrze? — wypalił Filip patrząc na swoje dłonie, które cały czas 

prowadziły rower. Alek spojrzał na niego marszcząc brwi. Jeśli tak, to jaki sens był jej krótkiego 

życia? Komu zawiniła tym wszystkim? Była taka szczęśliwa i pocieszna. 

— Nie mów tak nawet — odpowiedział mu, zaczynając się bawić dłońmi. — Lekarze ją zbadają 

i okaże się, że wszystko jest w porządku — powiedział, jakby był pewien tych słów, jakby 

wiedział, co miało stać się w przyszłości.  

— Skoro tak mówisz… — westchnął. — Zobaczymy, wszystko na pewno rozwiąże się na 

przeciągu tych dni. Chociaż nikt od lat nie słyszał o próbie odebrania sobie życia, że też musiała 

być to akurat Anita… W końcu wydawała się tak radosna… — myślał na głos. 

Następnego dnia wszyscy na grupie pisali odnośnie sprawy z siostrą Ani, chcieli wiedzieć, jak 

rozwinęła się cała sytuacja. Ania jednak jedynie wyświetlała ich wiadomości. Filip był mocno 

zmartwiony. Co jeśli teraz to ona trafiła do szpitala? Co jeśli Anita faktycznie umarła? Może 

to tylko wina łącza, a Ani nawalił telefon? Tego już się nie dowiedzieli.  

Cztery dni później Filip nadal zastanawiał się nad tym, czy nie skierować się do okulisty. Od 

zawsze widział dobrze na daleko, a teraz jakoś ciężko było mu zauważać szczegóły w oddali. 

Zaproponował więc wyjście swoim przyjaciołom, ale jedynie Alek miał czas. Spotkali się więc 

pod kolumną Matki Bożej na rynku. Filip nie czekał długo na Alka.  



— Chcemy pójść coś zjeść? Mam ochotę na coś dobrego… — westchnął ten pierwszy i spojrzał 

na przyjaciela. Ten zaś wydawał się być niepewny co do tego. Podrapał tył głowy. 

— Wiesz, chyba nie jestem aż tak głodny… — odpowiedział mu słabym tonem głosu. 

— To może lody? — nie dawał za wygraną. 

— Nie mam ochoty — próbował się wymigać. Było po nim widać jakąś paniczną niechęć do 

jedzenia. Ale Filip miał ochotę w ten dzień spędzić z nim czas na czymś dobrym. 

— Jeśli nie masz pieniędzy to możesz powiedzieć, a nie, że nie masz ochoty — zaśmiał się. — 

Wiesz, że to nie problem — dodał szczerze. Jednak Filip nie zdawał sobie sprawy z tego, co 

siedziało w głowie Alka. Nie wiedział o tym, ile Alek dzisiaj przebiegł, że specjalnie pomijał 

posiłki. Skąd jednak miał to wiedzieć? Nikt z ich całej piątki jeszcze nie wiedział, że choroby, 

których pozbyto się dwadzieścia lat temu wróciły. Dlaczego Ania im nie odpisuje, przez lęk 

społeczny. Dlaczego Hugo tak szybko wybucha, przez problemy z agresją. Dlaczego Alek nic 

nie je, przez zaburzenia odżywiania. Dlaczego Zosia nie sypiała dobrze, przez bezsenność. 

Dlaczego Filip myślał tak dużo o sensie istnienia i wydawał się nieobecny, przez depresję. 

Mimo to, każde z nich starało się zachowywać jak gdyby nigdy nic. W końcu nie chcieli siebie 

nawzajem martwić. 

— Chodźmy po prostu na kawę mrożoną, nie mam ochoty na jedzenie — wyminął temat Alek 

i zaczął iść w stronę kawiarni. Filip jedynie westchnął i zaczął za nim podążać. To było 

niepodobne do rudowłosego. W końcu zawsze chętnie szedł z nim na jakieś jedzenie. Ba, 

czasem nawet sam wychodził z taką inicjatywą. Może dziś jedynie miał gorszy dzień… Filip 

miał taką szczerą nadzieję. Dopóki Alek nie kichnął w drodze do kawiarni. I nawet sam on był 

tym faktem przerażony. 

— Wczoraj… Wczoraj byłem biegać, pewnie mnie przewiało, nie zwracaj uwagi — zaczął się 

tłumaczyć, jednak przez głowę Filipa przebiegło już tysiąc myśli.  

— Nie chcę stracić moich przyjaciół… — myślał na głos, patrząc na plecy Alka, który szedł 

pospiesznym krokiem. Taka była prawda. Nie chciał tego, nie chciał zostać sam. 

 Choć tak naprawdę z każdym kolejnym dniem było coraz gorzej. Coraz bardziej utwierdzał się 

w przekonaniu, że jednak zostanie sam, a może nawet to on zostawi ich. Sytuacja stawała się 

gorsza z sekundy na sekundę. Wszyscy, którzy byli w podobnej grupie wiekowej na początku 

zaczynali kichać. Dorośli nie chcieli wierzyć mediom, w końcu kto by uwierzył w takie bujdy? 

Nikt tak naprawdę nie dopuszczał do siebie tej myśli, byli zbyt przerażeni. Produkty zaczynały 

znikać w ekspresowym tempie ze sklepowych półek.  

Najpierw zamknięto szkoły, następnie wszystkie prywatne firmy. Filip próbował nie zamknąć 

się w sobie. W jego mieście było mnóstwo chorych. I zaczynał bać się, że i on padnie tego 



ofiarą. Ofiarą tej bestialskiej zarazy. Granice powiatu raciborskiego zostały zamknięte, nikt nie 

mógł wyjechać, ani wjechać. Zostali zesłani na kwarantannę. Rzadko kiedy można było już 

teraz zobaczyć kogoś na ulicy, a już na pewno nie w jego wieku. W końcu policja zaczęła ściśle 

kontrolować, by takie osoby nie rozprzestrzeniały dalej zarazy. 

 Z Anią, ani Alkiem nie było kontaktu. Hugo również przestał dokazywać na wspólnym czacie. 

Zosia była spanikowana do tego stopnia, że rzadko się odzywała. Teraz był tylko on, cztery 

ściany i chaos na zewnątrz. Co zrobić? Czy na to znajdzie się lek? Chaos nie mógł trwać 

wiecznie, prawda? Być może mógł. Jednak on nie mógł go powstrzymać. Jedyne, o czym teraz 

myślał to… O czym on właściwie myślał? Przez jego głowę przebiegało tysiąc myśli, ale nie 

potrafił skupić się na żadnej z nich.  

Chaos na zewnątrz ucichł wraz z nadejściem burzy. Wtedy to wydawało się normalne, że każdy 

siedział w domu. Całe napięcie spadło. Deszcz przynosił ukojenie na pustkach ulicy, a wraz z 

nim w powietrzu unosiła się dziwna nuta nadziei. Nadziei na skończenie tych mąk. Filip miał 

dość. Zamknięty w czterech ścianach, sam na sam ze swoimi myślami, z praktycznie zerowym 

kontaktem z otoczeniem. Był zdruzgotany tym wszystkim. Przerastało go to, chciał z tym 

skończyć. Dlatego wyszedł z mieszkania nie informując nikogo o tym. Nie chciał, by 

ktokolwiek się martwił. Zresztą z nikim tak długo nie zamienił zdania, że pewnie nie zauważą, 

że go już nie będzie.  Zapach po deszczu utrzymywał się jeszcze przez dłuższą chwilę, gdy 

spacerował ulicą Ogrodową mijając szkołę muzyczną. Gdzie będzie dobre miejsce, aby 

przestać myśleć? Filip poczuł ogromną potrzebę udania się na stary szpital w miejsce ich 

spotkań. W pewnym momencie nawet przyspieszył kroku, a po chwili biegł ile sił miał w 

nogach ze łzami w oczach. Ostatni raz spojrzy na to miejsce - miejsce które niosło za sobą 

szczęśliwe wspomnienia. Musiał się z nim pożegnać. 

 Nie był on jedynym, który wpadł na ten pomysł. Nie był sam. 

— Nie jest ze mną dobrze — powiedziała jednocześnie cała piątka, a chwilę później było 

słychać śmiech przez łzy. Filip, Alek, Ania, Zosia i Hugo, przestali się bać wyrażania swoich 

uczuć. 

A ty? Też możesz walczyć ze swoją własną zarazą, bo każdy z nas ma ją na pewnym etapie 

swojego życia. NIE JESTEŚ SAM.  

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży — 116 111 

 


