
EPIDEMIA 
Kiedy byłem dzieckiem, a nawet młodzieńcem, nie podejrzewałem niczego. Może mi 

nie powiedziano, żeby mnie nie straszyć? Ale zauważyłem później, a teraz już wiem na pewno, 

że na świecie panuje jakaś dziwna zaraza.  

Cholera, tyfus i jeszcze inne mają swoje nazwy i symptomy. Z nich nie robi się 

tajemnicy. Kiedy zdarzają się ich epidemie – wszyscy o nich mówią i w ogóle jest wielka 

sprawa. Ale – i to właśnie jest ciekawe – chorzy na te choroby zdrowieją, niewielu, ale jednak 

niektórzy – to znaczy, że te choroby nie są śmiertelne w każdym wypadku. Natomiast ta, którą 

ja odkryłem – zabija na pewno. Od niepamiętnych czasów nikt, ale to nikt jej nie przeżył. A 

jednak o niej się nie mówi, a nawet jeżeli się mówi, to nie nazywając jej po imieniu. Czy 

dlatego, że nikt nie wie, jak ona się nazywa? A nawet jakie są właściwie jej objawy?  

Cholera czy tyfus wybuchają od czasu do czasu, wtedy ma się wielu znajomych, którzy 

na nie chorują, ale potem przez całe dziesiątki lat nie spotkasz nikogo, kto by chorował na tyfus 

czy cholerę. Szukaj ze świecą, a nie znajdziesz. Natomiast ta dziwna zaraza, o której mówię, 

grasuje zawsze i nieustająco. Im więcej czasu mija, tym więcej masz znajomych, którzy – jak 

się okazało – na nią chorowali. Zapadli na nią dosłownie, pod ziemię.  

Więc zaczynam przypuszczać, że ona ma coś wspólnego z czasem. Najlepiej to widać 

na przykładzie mojego dziadka. Kiedy był młody – żył. Tak samo w średnim wieku. Ale minęło 

jeszcze trochę lat – i co powiecie? Już go nie ma. Po prostu już nie żyje Dlaczego żył, kiedy 

był młody, a później już nie? Dlaczego nie odwrotnie? Musi w tym być jakaś głęboka 

przyczyna.  

Kiedy spojrzymy szerzej – ten związek między czasem a zarazą ukazuje się jeszcze 

wyraźniej. Na przykład ani jeden, powtarzam, ani jeden człowiek urodzony przed pierwszą 

połową ubiegłego stulecia nie żyje do dzisiaj. Jest to absolutna reguła. Poza pewną granicą 

ilość lat nie ma już znaczenia. Względem tych, co umarli pięćset lat temu, tak samo jesteśmy 

pewni, że nie żyją, jak względem tych, co umarli lat temu pięćset siedemdziesiąt trzy albo 

tysiąc. Tylko do setki możemy jeszcze coś rozróżniać. Tak, niewątpliwie czas ma coś z tym 

wspólnego.  

Należałoby więc alarmować, może wybiec na ulicę i krzyczeć. Nieraz mam na to ochotę, 

zresztą to jest obowiązek jednostki – podnosić alarm, kiedy jednostka zauważy zbiorowe 

niebezpieczeństwo. Ostrzegać, wołać głośno, wskazywać na nie. Społeczeństwo powinno się 

zjednoczyć i wspólnie wystąpić przeciwko zagrożeniu. Czy ja wiem jak... Od tego przecież 

mamy rządy, partie polityczne i w ogóle organizację społeczną. Ale co wyjdę na ulicę, to nie 

mogę wydobyć z siebie głosu. Wydaje mi się, że panuje powszechna zmowa milczenia, że 

kiedy zacznę, wezmą mnie za wariata, choć dobrze wiedzą, że to prawda, to, co bym krzyczał. 

A tylko udają, że nie wiedzą o niczym, i nikomu nie pozwolą o tym głośno mówić. Spisek jakiś 

czy co, sprzysiężenie? Ale spisek do spółki z kim, z zarazą? To się nie mieści w głowie.  

Pozostaje mi więc samemu obmyślać środki zaradcze. Bo z wolna powstaje we mnie 

podejrzenie, że to wszystko odnosi się nie tylko do moich znajomych czy nieznajomych, do 

ludzi, którzy byli i już ich nie ma, którzy są i których nie będzie. A co, jeżeli ja sam jestem 

zagrożony? 

Dawniej wydawało mi się to niemożliwe, nie myślałem o tym po prostu. Ale teraz...  

Bo żyję – może na tym właśnie polega ta choroba. Tak, chyba na tym.  

Więc czyżbym ja także miał umrzeć z tego powodu? 
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Proszę napisać esej na temat epidemii przedstawionej przez Sławomira Mrożka. Jak się 

ona nazywa? Jak się ją leczy? Czym różni się od cholery czy tyfusu? Biorąc pod uwagę 

przemyślenia autora, napisz jaką chorobą jest COVID i porównaj ją do epidemii przedstawionej 

w tekście. Pracę około 300 słów proszę przesłać w formacie PDF.  


