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We mgle 

 

…słuchacza z Mazowsza. Panie Marku, czy Pan śpi? Budzimy się, budzimy, tu Pana ulubiona 

stacja z najnowszą porcją gorącej, na przekór pogodzie, muzyce. Co Pan dzisiaj zje na 

śniadanie, halo, halo? 
 

Podkręciłem radio jeszcze głośniej a głos prowadzącego dosłownie wywinął mi mózg na 

drugą stronę. Najchętniej wyrzuciłbym je za okno, była to jednak jedyna rzecz, która trzymała 

mnie o tej porze na nogach. Włożyłem do buzi bułkę z masłem i zacząłem powoli przeżuwać, 

słuchając kolejnych okrzyków. 
 

Koniecznie musisz to mieć, Twoje życie ulegnie zmianie do tego stopnia, że sam siebie nie 

poznasz! Tylko teraz w jeszcze lepszej, obniżonej cenie. Specjalnie dla Ciebie! 
 

Po wysoce nieśmiesznych telefonach do słuchaczy przyszedł oczywiście czas na reklamy. 

Próbowano mi wepchnąć odkurzacze nowej generacji, rolki do włosów czy też usuwające 

absolutnie cały brud płyny do naczyń, pozostawałem jednak niewzruszony. Dopiero w 

momencie, gdy na moim talerzu zostało zaledwie kilka marnych okruchów, zaczęła się 

prawdziwa muzyka. Na nią nie miałem już niestety czasu. 
 

Rzuciłem kontrolne spojrzenie w kierunku okna i znajdujących się za nim ciemności. Jeśli 

ktoś powiedziałby mi, że właśnie zbliża się koniec świata, uwierzyłbym mu bez chwili 

zwątpienia.  Gęsta mgła oblepiała szczelnie miasto, obniżając widoczność praktycznie do 

zera. Wszystko wskazywało na to, że nie ja jeden przechodziłem kryzys. 
 

Gdy tylko opuściłem mieszkanie, moje przypuszczenia okazały się jak najbardziej słuszne. 

Nie dostrzegłem co prawda nadciągającej w moim kierunku ogromnej komety czy też 

złowrogich robotów, poznałem jednak definicję wyrażenia „polska jesień”. 
 

Ruszyłem przed siebie, mamrocząc pod nosem stek przekleństw. Moim jedynym odbiorcą 

zdawał się być biały kot, który, na mój widok, czmychnął w kierunku garaży. Zamiast 

kontynuować swoją wyliczankę, skupiłem się więc na pokonywanej drodze. W normalnych 

warunkach nie poświęciłbym jej nawet chwili uwagi: trasa była nad wyraz monotonna i 

znałem ją dosłownie na pamięć. Dzisiaj moje zadanie było znacznie utrudnione. 

Wszechobecna mgła powodowała, że ledwo byłem w stanie dostrzec starą parkową bramę, 

nie wspominając już o tym, co się za nią kryło. Równie dobrze mogłem się już przenieść do 

innego państwa i nawet bym się nie zorientował. Ba, może nawet na jakąś odległą planetę. 
 

Obejrzałem się za siebie, naciągając mocniej lichą kurtkę, która zupełnie nie nadawała się na 

obecne warunki pogodowe. Lepszy jednak rydz niż nic. Zauważyłem przy okazji, że jakoś 

przestało mi się tak bardzo chcieć spać i zdecydowanie nie była to zasługa ohydnej kawy, 

którą zdołałem wypić przed wyjściem. 
 

Taki stary a taki głupi. 
 

Obejrzałem się jednak jeszcze raz. Tak na wszelki wypadek.  
 

Żadnych morderców ani innych, czyhających na moje życie potworów. Zacisnąłem palce na 

teczce, traktując ją jak swoistą tarczę przed czającym się gdzieś potencjalnym złem. Gdyby 



doszło co do czego, zawsze mogłem nią komuś gwizdnąć w głowę. Przynajmniej raz te stosy 

papierów, które taskałem, do czegoś by się przydały. 
 

Jak to się zaczynało? Porywali ludzi, pobierali od nich narządy a następnie zabijali, 

porzucając ich ciała w publicznych miejscach… 
 

Zanim byłem w stanie rozważyć ile moje narządy kosztowałyby na czarnym rynku, rozległo 

się donośne szczekanie. Brązowy jamnik, sprawca całego zamieszania, znalazł się w jednej 

chwili przy moich nogach, ujadając po wsze czasy. 
 

-Zimno dzisiaj, co? - tuż za czworonogiem wyłonił się jego właściciel, przysadzisty wąsacz 

omotany grubym szalem. Łudziłem się, że zwróci psu uwagę jednak oczywiście srogo się 

przeliczyłem. Najwyraźniej mężczyzna kierował się podobną filozofią jak niektórzy rodzice 

czyli „skoro hałasuje to widocznie ma taką potrzebę”.  
 

-Strasznie. Szaro, buro i jeszcze mgła – warknąłem podczas gdy pies zaciekle zaprzyjaźniał 

się z moimi szarymi spodniami.  
 

Powiedzieć, że nie przepadałem za zwierzętami było wielkim niedopowiedzeniem. Jedyne 

stworzenia jakie tolerowałem to rybki w akwarium, które zajmowały się spokojnym 

pływaniem z jednej strony na drugą a nie dręczeniem niewinnych ludzi. 
 

-No, no właśnie, dobrze pan mówi, ta mgła… - urwał, przeszywając mnie bacznym 

spojrzeniem.  Momentalnie zacząłem się zastanawiać czy gadka o pogodzie nie jest 

wprowadzeniem do wycinania mojej nerki. 
 

A mówili żeby nie rozmawiać z nieznajomymi.  
 

-Straszna - wyrzuciłem automatycznie.  
 

-Powiem coś panu, bo wygląda pan na porządnego człowieka, dobrze? Chyba mogę panu 

zaufać, prawda? - spytał jednak momentalnie sam udzielił sobie odpowiedzi - oczywiście, że 

mogę. No to powiem panu, że czytałem ostatnio taki artykuł. Lubię czytać ale większość z 

gazet to jest takie paplanie o niczym, człowiek nawet nie chce tracić na to czasu. No ale 

niektóre gazety są ciekawe, szczególnie takie mniej popularne. Taki przykładowo 

„Bajdarz”…właśnie tam pisali niedawno w artykule o tej mgle, że to wszystko jest udawane. 

Taki pic na wodę, wie pan? 
 

-Udawane? - powtórzyłem, przypuszczając, że czeka mnie teraz długi wykład o kosmitach i 

innych cywilizacjach zamieszkujących naszą planetę. 
 

Przechodzień skinął szybko głową i zaczął się intensywnie rozglądać. Ja również obejrzałem 

się za siebie, moja motywacja była jednak zgoła odmienna. Zastanawiałem się jak szybko by 

mnie znaleźli gdyby nieznajomy postanowił mnie zamordować. Niestety, rokowania nie były 

zbyt dobre. 
 

A mogłem udawać, że jestem głuchoniemy.  
 

-Ja tam się nie znam, wiem tylko to, co przeczytałem - podjął, najwyraźniej również 

dochodząc do wniosku, że nikt nie będzie nam w stanie przeszkodzić - to pisali jacyś 

naukowcy, wie pan jak to jest, wiele mądrych słówek, których człowiek, taki jak ja, nie za 

bardzo rozumie. Ja mam wykształcenie podstawowe i nic więcej mi nie potrzeba, dobrze 

sobie radzę… Ale to i tak nie jest teraz ważne, bo nie o mądre słówka się rozchodzi. Sprawa 

wygląda tak, że pewne osoby mają takie urządzenia dzięki którym są w stanie sterować 

pogodą. Wie pan, chcą deszcz to naciskają guzik i go sobie robią, chcą słońce to mają słońce. 

Taka zabaweczka. 
 

-I teraz niby chcą mgłę? - starałem się zachować pokerową twarz ale nie byłem pewien na ile 

mi się to uda. 
 



-Nie, nie - zaprzeczył energicznie - sęk w tym, że my nie mamy takich urządzeń i jesteśmy 

zdani na innych. Nasi sąsiedzi sterują pogodą żeby dla nas było jak najgorzej. Wiedzą, że 

mgła utrudnia życie więc bach, dają nam mgłę. 

-No tak, całkiem logiczne… 
 

-Ale to nie wszystko, niech pan słucha dalej. Jakby to tylko była mgła to jeszcze dałoby się 

jakoś żyć, sam pan przyzna, że można ją zignorować, gdy nie pojawia się znowu tak często. 

Ale jest jeszcze druga kwestia… - ponownie zawiesił głos. 
 

Straciłem już wszelką nadzieję a mimo to spytałem: 
 

-Druga? 
 

-Sęk w tym, że ta mgła tak naprawdę nie jest mgłą. To jedynie przykrywka. Oni w tej mgle 

przesyłają nam te wszystkie choroby: grypy krowie, ptasie… 
 

-I ebolę pewnie też? - podsunąłem, przypuszczając w jakim kierunku zmierza ta dyskusja. 
 

Nie myliłem się. 
 

-No właśnie, ebola, ebola – powtórzył gorliwie - ona też. Musi pan wiedzieć, że… 
 

Nie zdołał jednak dokończyć kolejnej odkrywczej myśli, ponieważ przerwało mu przeraźliwe 

szczekanie. Najwyraźniej pies słyszał tą opowieść o jeden raz za dużo i miał już serdecznie 

dość. Nie mogłem się mu dziwić, ja wysiadałem już po kilku minutach tego bełkotu. 
 

–Tofik, uspokój się – warknął mój towarzysz, spoglądając karcąco na psa. Ten nie robił sobie 

z tego jednak niczego, w dalszym ciągu skacząc i wydając z siebie coraz głośniejsze skowyty. 

Zaczynałem go nawet lubić. 
 

-Wie pan, ja będę się już zbierał, spóźnię się do pracy… – wtrąciłem, wiedząc, że to moja 

jedyna szansa na ucieczkę. 
 

-Nie, nie, proszę poczekać, bo to jeszcze nie wszystko. Dopiero zacząłem opowiadać a pan 

już będzie szedł… - po raz kolejny upomniał szczekającego psa jednak ponownie nie odniosło 

to żadnego skutku - my jako obywatele musimy coś z tym zrobić. To nasz obowiązek! Tak 

nie może być, żeby inne państwa rozpylały u nas co im się tylko podoba i testowały na nas 

swoje choroby! - podniósł jeszcze bardziej głos, starając się przekrzyczeć Tofika. 
 

-Jasne, oczywiście, rozpylana mgła, przenoszone za jej pomocą choroby…Bardzo się cieszę, 

że powiedział mi pan o tym wszystkim. To niesamowicie ważne. Obawiam się jednak, że za 

chwilę spóźnię się do pracy więc… 
 

-Ale musimy porozmawiać jeszcze o innych rzeczach, które nie mogą czekać! - momentalnie 

wyłapał moją małą próbę ucieczki i zaatakował jeszcze bardziej zaciekle - czy wie pan na 

przykład, że w sprawie Smoleńska… - zaczął jednak piec zaskomlał tak przeraźliwie, że 

wszystkie sprawy, nawet te najwyższego szczebla, stały się mdłe. 
 

Wykorzystując zamieszanie obróciłem się na pięcie i puściłem przed siebie biegiem. Zapewne 

wyglądałem niezwykle karykaturalnie ze swoimi krótkimi nóżkami, nie miałem na szczęście 

żadnej widowni. Poranną rozgrzewkę miałem już jednak za sobą. 
 

Gdy oddaliłem się już wystarczająco, oglądnąłem się za siebie, upewniając się tym samym, że 

udało mi się umknąć. Na szczęście facet, jego spiskowe teorie i szczekający pies pozostali 

daleko w tyle. 
 

Odetchnąłem z ulgą. 
 

Skąd oni to brali? Albo raczej powinienem zapytać: co oni brali, że mieli tak barwne 

pomysły? Gdybym nawet próbował wymyślić podobną głupotę, nie jestem pewien czy by mi 

się to udało. A już na pewno nie o takiej godzinie. Rano szczytem moich możliwości 

intelektualnych było włączenie radia i posmarowanie kanapki masłem. 
 



Jedyne co było godne podziwu w tym bełkocie to pasja z jaką został wygłoszony. Szkoda, że 

ja podobnie nie angażowałem się w swoją pracę. Gdybym miał chociaż połowę jego zapału, 

byłbym w stanie przenosić góry, być może udałoby mi się też dokończyć ten projekt, który 

leżał na moim biurku od kilku tygodni i… 
 

Potknąłem się, przerywając tym samym potok napływających myśli.  
 

Miałem za swoje.  
 

Jakby to powiedzieli niektórzy: karma błyskawicznie wróciła. Śmiałem się z niewinnego 

człowieka i teraz wszechświat śmiał się ze mnie. Do kompletu brakowało mi jeszcze złamanej 

nogi i mógłbym uznać ten dzień za najgorszy w roku. 
 

-Nosz… - warknąłem, spoglądając na leżący koło mnie badyl, który tak nikczemnie zagrodził 

mi drogę. Nogi nieco rwały ale nie czułem przeszywającego bólu, który zapewne 

towarzyszyłby złamaniu czy też zwichnięciu. Wszystko wskazywało na to, że najbardziej 

oberwały moje spodnie, nieco się przecierając na wysokości kolan.   
 

-Pomóc panu? 
 

Uniosłem wzrok a kipiący we mnie jeszcze przed chwilą gniew całkowicie wyparował. 
 

Spoglądała na mnie para wściekle żółtych, malutkich oczu. Ich właściciel, pokryty od góry do 

dołu niebieską, rybią łuską nachylał się nade mną z zainteresowaniem. Ku mojemu 

przerażeniu dostrzegłem wyciągniętą w moją stronę dłoń, zakończoną ostrymi i wykręconymi 

pazurami, których nie powstydziłaby się największa fanka tipsów.  
 

Nie trzeba było mi już niczego więcej. 
 

Żadne słowa nie były w stanie oddać stanu odrętwienia w jaki popadłem. Chciałem opętańczo 

krzyczeć jednak nie mogłem nawet otworzyć ust. Zupełnie jakby ktoś zalepił mi je porcją 

kropelki. Pozostało mi odmawianie w myślach zdrowasiek i bezmyślnie gapienie się 

na…niego? Nią? To? Nie wiedziałem jak odpowiednio nazwać stojącego przede mną 

potwora. Zresztą, czy to miało teraz jakiekolwiek znaczenie? Stojąc w obliczu śmierci 

człowiek przestawał się przejmować wszelkimi poprawnościami politycznymi. Szybko 

przeleciałem w głowie swój testament, listę marzeń, których nigdy nie udało mi się spełnić i 

…Przypomniałem sobie o wypakowanej teczce, która tkwiła w moich dłoniach. Wziąłem 

spory zamach a następnie… 
 

-Cukierek albo psikus! - zaśmiał się potwór, obnażając tym samym rząd ostro zakończonych, 

ciemnych zębów.  
 

Teczka wypadła mi z rąk. 
 

-Co? 
 

-Halloween proszę pana! - wyszczerzył się jeszcze szerzej.  
 

Halloween? Powtórzyłem bezmyślnie tę obco brzmiącą nazwę kilka razy zanim zrozumiałem 

co oznacza. Kretyńskie amerykańskie święto, które nie wiadomo dlaczego, tak bardzo 

podobało się Polakom, że również zaczęli je obchodzić, owijając się rolkami papieru i 

wylewając na siebie tony keczupu imitującego krew.  
 

Wiedziałem, że ten dzień będzie fatalny, nie przypuszczałem jednak jak bardzo. Gniew 

ponownie odnalazł drogę do mojego serca, tym razem atakując ze zdwojoną siłą. Nie dość, że 

zmarnowałem czas na ględzenie o mgle, byłem blisko stracenia życia na jakimś badylu to 

jeszcze prawie zszedłem na zawał z powodu dzieciaka, który posiadał zdecydowanie zbyt 

wiele wolnego czasu. 
 

-Przestraszył się pan, prawda? Nabrałem pana? - ślepia, będące zapewne zaledwie 

soczewkami kontaktowymi, ponownie błysnęły intensywną żółcią.  

Dźwignąłem się z chodnika, ignorując jego wyciągniętą rękę i otrzepałem ubranie.  



Nie zamierzałem się już zatrzymywać ani razu, nawet jeśli zobaczyłbym na chodniku 

wykrwawiającego się człowieka, przeciętego na pół, który błagałby mnie o pomoc. 

* 
 

To było całkowicie czadowe! W życiu nie sądził, że uda mu się tak wystraszyć tego faceta. 

Wszystkie poprzednie próby były niestety niewypałami: uprawiająca jogging kobieta nawet 

go nie zauważyła a owinięty szalem wąsacz bardziej skupiał się na swoim psie niż 

grasujących w okolicy potworach. Jedynie niepozorny jamnik wydawał się go wyczuwać, 

szczekając jak opętany. No, ale facet z teczką zdobył bezsprzecznie pierwsze miejsce. 
 

Chętnie zostałby dłużej, zastawiając sidła na kolejne ofiary, gdyby nie to, że unosząca się 

dookoła mgła była coraz gęstsza. 
 

Po raz ostatni popatrzył za siebie tęsknym wzrokiem a następnie puścił się biegiem w 

kierunku parkowej bramy i znajdujących się za nią terenów działkowych. Kłódka, jak prawie 

zawsze, leżała porzucona gdzieś w krzakach, nie musiał więc kłopotać się z przeskakiwaniem 

przez ogrodzenie. Po chwili mknął już wąskimi alejkami, wypatrując żółtego, 

charakterystycznego dachu. Neonowy kolor rzucał się w oczy nawet w tak beznadziejnych 

warunkach pogodowych jakie panowały tego dnia. 
 

Obawiał się nieco tego, że wpadnie na jakiegoś wścibskiego sąsiada, udało mu się jednak 

dotrzeć do działki bez żadnych problemów. Wszystkie domy były na szczęście opustoszałe z 

racji martwego sezonu. 
 

Gdy tylko wszedł do domu wiedział już, że przeczucie go nie myliło. Mgła osiągnęła tu 

poziom krytyczny, pochłaniając swymi mackami całe pomieszczenie i znajdujące się w nim 

meble. Otworzył drzwi na oścież, tak by kolejne kłęby mogły się przez nie wydostać i 

rozpoczął poszukiwania. Ledwo jednak zrobił dwa, pierwsze kroki, gdy wpadł na bujany 

fotel, przewracając się, zupełnie jak facet z teczką.  
 

Chyba zrobił sobie dziurę w swoich niebieskich jeansach, udało mu się jednak znaleźć zgubę.  
 

-Mamo, obudź się! - krzyknął, potrząsając miarową śpiącą w fotelu kobietą.  
 

Jej powieki uchylił się nieznacznie, odsłaniając wąskie, żółte oczy. 
 

-Nie krzycz, bo ludzie się zejdą… 
 

-I tak się zejdą! Popatrz co zrobiłaś - wyrzucił oskarżycielsko, spoglądając wymownie na 

otaczającą ich mgłę - kiedyś naprawdę wpadniemy i co wtedy będzie? 
 

-Z takim mądrym synkiem jakiego mam to nam nie grozi - wysunęła pokrytą niebieską łuską 

rękę i pogłaskała go po głowie. Drugą zaś zgasiła fajkę z której nieustannie buchały gęste 

kłęby dymu. 

 


