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Zuzanna Hadrysiak 

Wirus 

 

Nikt nie lubi wirusów. Poczynając od tych wywołujących najmniejsze obawy,                     

a powodujących chociażby grypę, poprzez komputerowe, do najgroźniejszych, 

odpowiedzialnych na przykład za AIDS. Ale są wirusy jeszcze straszniejsze… Musiałam 

przeżyć na tym świecie siedemnaście lat, aby się o tym przekonać. 

Wydarzyło się to w czerwcu, tuż przed zakończeniem roku szkolnego. Już prawie 

wszystkie stopnie wystawiono, na dworze wspaniała pogoda, a w naszych głowach 

wakacyjne plany. Dało się wyczuć ogólne rozluźnienie. Każdy marzył, aby porzucić strój 

szkolny i maskę przykładnego ucznia. Wiadomo, odrobina szaleństwa nikomu nie zaszkodzi, 

a bycie sobą to przecież nic złego. Kumulowany od miesięcy stres szkolny trzeba jakoś 

rozładować. Najlepiej się zabawić, a okazja nadarzyła się sama… 

Odkąd Kaśka sprzedała nam niusa, że Majka ma HIV, wspólnie z Sarą i Oliwią 

„umilałyśmy” szkolne dni dziewczynie. Trwało to jakiś czas, choć właściwie nic 

nadzwyczajnego się nie działo. Od czasu do czasu jakieś wyzwisko lub obelga, kartka                   

z niewybrednym żartem wrzucona do plecaka lub niezupełnie szczery uśmiech skierowany 

pod jej adresem. Muszę przyznać, że moim przyjaciółkom sprawiało to radość i poprawiało 

humor. Mnie chyba najmniej z naszej paczki, tym bardziej że Majka chodziła przygnębiona, 

a kiedyś dostrzegłam nawet na jej twarzy ukradkiem ocierane łzy. Ale i ja nie chciałam się                

z nią kolegować, bo wydawało mi się to niebezpieczne. Poza tym nie mogłam stracić                   

w oczach moich przyjaciółek, więc sekundowałam im.  

Pewnego popołudnia, po skończonych lekcjach Sara na korytarzu zaczepiła Majkę.  

- Mam nadzieję, że po wakacjach nie zobaczymy cię. Jeszcze parę dni będziemy cię 

tolerować, ale potem zabieraj swoje piękne świadectwo z paskiem i wynoś się tam, skąd 

przyszłaś, bo inaczej… 

- Coś ty, Sara, najlepiej niech leci na Marsa, tam przynajmniej nikogo nie zarazi – 

przerwała jej Oliwia. 

- Kiedy w końcu pojmiesz, że nie chcemy cię i tego świństwa, które roznosisz? – 

zapytała z szyderczym uśmiechem Kaśka. 

- A tak w ogóle to skąd masz to paskudztwo? Musi z ciebie wcale nie być takie 

niewiniątko, na jakie wyglądasz – kontynuowała Sara. 

- To ty nie wiesz? Przecież ona puszcza się na lewo i prawo. W szkole taka grzeczna  

i pilna, a wieczorami i w weekendy hulaj dusza, piekła nie ma – z ogromną pewnością siebie 

przekonywała Oliwia. 

Sara i Kaśka spojrzały ze zdumieniem na Oliwię, a potem na Majkę. Milczenie                    

i spuszczony wzrok prześladowanej dziewczyny nie pozostawiały jednak wątpliwości. Ich 
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przyjaciółka musiała mieć rację. Szkoda tylko, że same nic dotąd nie wiedziały o podwójnym 

życiu Majki. 

- Co, nic nie powiesz? Może nareszcie zrozumiałaś, że nie powinnaś w ogóle istnieć? 

- dodała Oliwia, patrząc z uśmiechem na stojącą przed sobą brunetkę ze spuszczoną głową. 

- Ach Oliwia, daruj sobie. Czyż nie widzisz, że nasza pokrzywdzona przez los 

koleżanka jest na skraju załamania? – ironicznie rzekła Sara, a po chwili wybuchnęła  

śmiechem. 

- Masz rację. Jeszcze biedaczka będzie chciała ze sobą skończyć i co wtedy? - Kaśka 

dalej ciągnęła temat, tym samym powodując jeszcze większy śmiech zebranego wokół tłumu 

uczniów. 

Po chwili Maja nie wytrzymała i wybiegła z płaczem ze szkoły. Długo się nie 

zastanawiając udałam się do szafki po swoje rzeczy i już miałam opuszczać budynek, gdy 

nagle obok mnie zjawiła się Oliwia. 

- Hej, a ty już się zbierasz? Chyba nie powiesz mi, że masz zamiar iść za tą hivką? – 

powiedziała. 

- Nie, no co ty oszalałaś? Idę, bo mama prosiła mnie o pomoc - skłamałam. 

- Ej trochę dystansu, to był tylko żart. Przecież wiem, że byś tego nie zrobiła. Iść za tą 

zarazą? To już byłoby kompletne szaleństwo - dopowiedziała z uśmiechem. 

- Ma się rozumieć. Nara – powiedziałam na pożegnanie, odwróciłam się i już 

chciałam iść, ale zapytałam jeszcze: 

- Dlaczego powiedziałaś, że Majka się puszcza? Przecież to nieprawda, wcale nie 

wiesz, skąd ma HIV.     

- No i co z tego? Wszyscy uwierzyli! Byłam wiarygodna, nie? 

- Nie chcieć mieć do czynienia z dziewczyną to jedno, a oczerniać ją to zupełnie inna 

sprawa. Przesadziłaś. 

- No, może trochę, ale w ten sposób szybciej zniknie z naszych oczu.   

- Muszę już uciekać. 

- Do jutra.                     

Poszłam oczywiście za Majką. Podążając w stronę rzeki, nieopodal parku na polanie 

dostrzegłam jej sylwetkę. Bez zastanowienia ruszyłam w tamtym kierunku. Było dokładnie 

tak, jak myślałam, dziewczyna szlochała. W tamtym momencie poczułam się dziwnie             

i powoli rozumiałam, co musi przeżywać moja rówieśniczka. Nie chciałam od razu 

podchodzić, bo wiedziałam, że to nie najlepszy pomysł. Przecież byłam jedną z dziewczyn, 

przez które płakała. Co prawda starłam się jej nie wyśmiewać, ale nie reagowałam też na jej 

krzywdę i cierpienie. Bałam się, ale postanowiłam, że się nie wycofam. Podeszłam trochę 

bliżej i schowałam się za drzewem.  
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Po chwili ujrzałam coś, co przyspieszyło bicie mego serca. Maja wyciągnęła ze swojej 

torebki żyletkę i podwinęła rękaw bluzy. W tym momencie ujrzałam liczne rany i blizny na 

ręce brunetki. Ten widok podziałał na mnie błyskawicznie, przezwyciężyłam swoje obawy             

i szybkim krokiem ruszyłam w stronę dziewczyny. Maja żyletką muskała skórę i już miała 

zdecydowanym ruchem pociągnąć po niej, gdy nagle mnie dostrzegła i ze strachu upuściła 

przedmiot.  

- Maja, co ty robisz? - zapytałam ze łzami w oczach. – Czy to przez to, jak cię 

traktujemy w szkole? - zapytałam bardziej siebie niż ją.  

- Ty nic nie rozumiesz! Nie wiesz, jak to jest, kiedy ktoś tobą pomiata! - wykrzyczała 

dziewczyna przez łzy. - To nie ty byłaś poniżana i obrażana! I nie tobie kazano wynosić się 

na Marsa! Wreszcie to nie ty  masz śmiertelnego wirusa, tylko ja! Dlatego nic nie możesz 

wiedzieć! 

- Boże, Majka, masz rację… Nie miałam pojęcia, że aż tak to wszystko przeżywasz. 

Naprawdę nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak strasznie cię wszyscy traktowaliśmy. I jest 

mi z tym źle.  

- Aż trudno uwierzyć, że słyszę to z twoich ust. Nie wiesz nawet, ile nocy 

przepłakałam. Oczywiście mogę wam tylko pogratulować tego, w jak szybki sposób 

zniszczyliście mnie. Bardzo wam wszystkim dziękuję, wreszcie macie satysfakcję - wyznała 

szeptem Maja. 

- Wybacz, naprawdę proszę cię, wybacz mi, Maju. Byłam po prostu zaślepiona tym, 

co się dzieje wokół, bałam się jakkolwiek zareagować, dlatego postępowałam jak inni. Nie 

chciałam stracić przyjaciółek. Jednak to mnie wcale nie tłumaczy... - powiedziałam ze 

szczerością w głosie. 

- Mam nadzieję, że nie mówisz tego, aby znowu mnie upokorzyć i wykorzystać to 

przeciwko mnie. No dalej powiedz, gdzie twoje przyjaciółki, które tak bardzo lubią robić mi 

„niespodzianki”… Pewnie to wasz kolejny podstęp i zaraz każdy będzie się cieszył z tego, że 

w końcu robię coś w kierunku swojej śmierci - powiedziała zapłakana Maja. 

- Nie, to nie tak. Maju, uwierz mi, to nie żaden podstęp. Ja naprawdę zrozumiałam, 

jaki koszmar musiałaś przeżywać. Jest mi wstyd. Proszę cię, wybacz mi i daj mi jeszcze 

jedną szansę… I nie rób już sobie krzywdy – dodałam po chwili. 

Od tamtego dnia minęły dwa miesiące. Spotkałam się z Majką kilka razy                           

i wymieniłyśmy parę SMS-ów. Obiecałam jej, że rozmówię się z moimi przyjaciółkami                

i wszystko im wytłumaczę, uświadomię, jaką krzywdę wyrządziłyśmy koleżance. Jednak ona 

nie chciała tego. Mówiła, że nie warto, bo po wakacjach i tak zmienia szkołę. Dopytywałam 

dlaczego, ale nie chciała mi wyjaśnić. Może Majka miała rację, mówiąc mi tego pamiętnego 

dnia, że nic nie mogę wiedzieć, bo nie jestem w jej sytuacji. Przecież syty głodnego nie 

zrozumie. Zresztą nie byłam pewna, że mogę Majce pomóc, nie wiedziałam, czy uda mi się 

wpłynąć na myślenie i postępowanie moich przyjaciółek. Przyznaję, stchórzyłam. 
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Gdy myślę o Majce i o tym, że jest nosicielką HIV, uświadamiam sobie, że ja także            

i wielu innych na tym świecie jest zainfekowanych straszniejszymi wirusami. Bakcyle 

ignorancji, głupoty, bezmyślności, zabawy cudzym kosztem rozprzestrzeniają się bardzo 

szybko, trudno je wyeliminować i wyrządzają wiele krzywdy. Szkoda, że empatia i odwaga 

tak trudno się upowszechniają.  

 

 

 

 

 


