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Skąd biorą się pogłoski? Pogłoski mogą pojawiać się nagle i równie szybko 
znikać, ale niektóre są tak silne, że zapuszczają korzenie. Najczęściej są 
w ruchu - krążą po świecie, między ludźmi i innymi stworzeniami. Pogło-
ski często zjawiają się tam, gdzie dużo znaków zapytania. Lubią się też 
z problemami. Gdy pojawia się nowy problem, dla pogłosek robi się nagle 
dużo miejsca, mogą wtedy popisywać się do woli. Tak było w pewnym 
spokojnym miasteczku, gdzie któregoś dnia wszystko wywróciło się do 
góry nogami…

Są takie miejsca na świecie, których raczej nie znajdziecie. Może to nawet 
lepiej, bo nie trzeba wyruszać na poszukiwania pociągiem ani samolotem, 
wystarczy zamknąć oczy i spróbować ze wszystkich sił je zobaczyć. Je-
steśmy nad głębokim jeziorem. Tak przynajmniej wydaje się tym, którzy 
mieszkają tuż obok. Jezioro otaczają piękne, dzikie lasy. No i są dwa mia-
steczka. Większość z żyjących nad jeziorem istot widzi to tak - wokół las, 
obok wielka woda i sąsiedzi, ale przecież oni są po drugiej stronie jeziora, 
a kto by się tam zapuszczał. Po jednej stronie jeziora żyją Puplańczycy, 
po drugiej Filuni. Tak naprawdę z jednego miasta do drugiego nie jest 
wcale daleko – mając dobrą lornetkę można obserwować, jak sąsiedzi 
zza wody załatwiają swoje codziennie sprawunki. Poza nielicznymi wy-
jątkami - ten kto mieszka w mieście Pupla nie był nigdy w mieście Filo 
i na odwrót. A jednak każde miasto ma swoje własne historie i opinie 
na temat tego drugiego… 

Właśnie stoimy na puplańskim rynku, po którym pędzą zajęci swoimi 
sprawami mieszkańcy miasta. Chociaż na ich widok moglibyśmy się moc-
no zdziwić, to zarówno Puplańczycy, jak i Filuni w zwyczajach i stylu 
życia przypominają ludzi. Żyją w miastach i  domach, co do zasady małe 
osobniki uczą się w szkole, a dorosłe pracują, bo w każdym skupisku istot 
żywych jest przecież masa zadań do wykonania. 

Przez sam środek placu drepcze kucharz, który niepewnym krokiem wra-
ca z pracy. Idzie mu się bardzo ciężko, kucharz czuje się dzisiaj jak słoń. 
„To pewnie przez ten upał” – myśli i pomału, robiąc sobie w międzyczasie 
pięć przystanków, dociera do domu. A potem już tylko jeden kierunek: 
prosto do łóżka! Coś wyssało z kucharza całą energię! Biedak tylko leży 
i puchnie.
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Następnego dnia było tylko gorzej! 

- Wyglądam jak balon! - jęczy kucharz.  - Serce moje! - zawołał do żony  
- Znajdź mi jakiś sznurek, to przywiążę się do łóżka, bo czuję, ze zaraz 
uniosę się w powietrze!
- Jakie sznurki, coś Ty znów wymyślił! Tu trzeba doktora! - zawołała 
przerażona żona, zbierając się z podłogi, bo puchnące cielsko kucharza 
zepchnęło ją w nocy z łóżka.

A lekarz? Przyjechał, po głowie się podrapał, ręce rozłożył. Nie mogąc 
rozpoznać dziwnej choroby zarządził specjalne badania. Pobrał próbki 
łez i woskowiny z uszu, które następnie zostały wysłane „za wodę”, gdzie 
znajdowało się jedyne laboratorium. Na jeziorze, miedzy Puplą i Filo 
pływała jedna łódka, która wykorzystywana była tylko w najpilniejszych 
przypadkach. Teraz na jej pokładzie próbki przepłynęły na drugą stronę.
Rodzina kucharza w napięciu czekała na wieści zza wody. Zdumienie 
to mało! Filuński laborant był zdruzgotany! Pod mikroskopem zobaczył 
wirusa, którego nigdy wcześniej nie widział. Wyniki badań czym prędzej 
przesłał do puplańskiego lekarza – trzeba było się spieszyć, bo wirusy 
są przecież zaraźliwe. 

- Alarm dla Pupli ogłosić czym prędzej! – mówił szeptem do siebie lekarz. 
Po odczytaniu wiadomości z Filo, pobiegł do burmistrza, potem zawyły 
miejskie syreny, a Puplańczycy zgromadzili się tłumnie na rynku. Szep-
tano o kucharzu i o próbkach płynących łodzią przez jezioro. Otoczono 
biedną żonę kucharza, która tak szlochała, że nic nie była w stanie z siebie 
wydusić. Sąsiadki, chcąc pocieszyć zmartwioną Puplankę, obejmowały 
ją i głaskały. Panował chaos i choć burmistrz próbował coś powiedzieć, 
nikt go nie słuchał, bo każdy był zdenerwowany i nikt nie mógł się skupić. 
Lekarz z przerażeniem dostrzegł zgromadzenie przez okno. Przecież nie 
wiadomo, kto jest chory, a kto nie! Spanikowany, bojąc się, że sam jest 
zarażony i nie chcąc zarazić innych, wsadził na głowę kwiecistą poszewkę 
poduszki i pobiegł na miejski plac.

 - Nie gromadźcie się razem! Coś wisi w powietrzu! Nie wiadomo kto jest 
chory, ani jak dokładnie przenosi się wirus! Idźcie do domu i siedźcie tam, 
póki nie znajdziemy lekarstwa! - zawołał i popędził do swojego gabinetu. 
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Przerażony tłum posłuchał słów dziwaka w poszewce na głowie i rozszedł 
się do swoich domków. Nikt nie rozpoznał lekarza, a on sam był zbyt 
zajęty, żeby spotkać się z innymi i wyjaśnić istotę problemu.

Puplańczycy pozamykali się w swoich domach i wychodzili tylko wtedy, 
kiedy było to bardzo konieczne. Z czasem objawy dziwnego puchnięcia 
i zaniku energii pojawiły się u kolejnych mieszkańców. Kucharz po kilku 
ciężkich dniach pomału wracał do siebie. Lekarza nieustannie ktoś wzy-
wał, bo kolejni Puplańczycy zgłaszali wirusowe przypadki.

Puplańczycy byli istotami towarzyskimi, więc szukali różnych sposobów 
na to, jak pomimo zamknięcia w domach, miło spędzać czas. Codzienno-
ścią stał się widok Puplańczyków, głośno rozmawiających ze sobą z okien 
swoich domów. Mali Puplańczycy wysyłali sobie tajne wiadomości. Z po-
czątku wszyscy dodawali sobie tym otuchy, jednak z biegiem czasu co-
raz częściej w codziennie rozmowy wkradało się coraz więcej pogłosek 
i podejrzeń.

- Ja swoje Puplątka trzymam cały czas w wodzie, podobno to zatrzymuje 
wirusa – mówiła śpiewaczka, pokazując sąsiadce wielką balię, w której 
siedziało i chlapało się siedem mokrusieńskich Puplątek.
- Podobno architekt wszedł do wielkiej beczki, kazał żonie ją zamknąć 
i powiedział, że wyjdzie z niej dopiero, jak to się skończy - powiedział 
muzyk, zasłaniając usta dłonią.
 - To, ale co? - krzyknął  hodowca motyli, który podsłuchiwał całą roz-
mowę, aż trzy domy dalej - Czemu nic nam nie mówią? Kiedy wrócimy 
do normalnego życia?
 - Jesteście naiwni, podobno żadnego wirusa nie ma, im wszystkim chodzi 
tylko o to, żebyśmy siedzieli w domach i żeby nie trzeba było sprzątać 
ulic - grzmiał  dziennikarz z balkonu obok.

Niepokojące wiadomości pojawiały się w też w sieci. W wielkiej rybackiej 
sieci, która wisiała przy porcie i na której Puplańczycy zawsze wiesza-
li swoje ogłoszenia o sprzedaży owoców, poszukiwaniu zagubionego 
przedmiotu albo jakiś dziełach sztuki, które akurat zrobili i chcieli wszyst-
kim pokazać. W tym czasie sieć zaroiła się niestety od przepisów na zwal-
czenie wirusa, równie niemądrych, co nieskutecznych, teorii na jego po-
chodzenie oraz obraźliwych i brzydkich obrazków o Filunach. Czego tam 
nie było! Porady, aby połykać mydło czy instrukcje nakłuwania igłami 
spuchniętych miejsc, żeby rzekomo uchodziło z nich powietrze. 
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Wielu Puplańczyków było złych na Filunów za to, że z ich miasteczka 
przyszedł nieznany wirus. 

Wszystkie te strzępki informacji i rysunki łączyła jednak rzecz – były 
niepodpisane. Do tego kilku miejscowych żartownisiów zawiesiło swoje 
dowcipy na ten temat. Część Puplańczyków wzięła to na serio, a część 
przestała wierzyć nawet informacjom, które były prawdziwe, bo trudno 
było się zorientować komu i w co wierzyć…

- Przeczytałam w sieci wiadomość od kogoś, kto ma szwagra w Bardzo 
Ważnej Agencji i podobno niedługo przyjdzie komisja pozamykać nas 
w domach na kłódki. Na szczęście kupiłam już dwieście trzynaście pu-
szek fasoli, mogą nas pozamykać! - chwaliła się z dumnym uśmiechem 
listonoszka.
- Ach, to dlatego nie zostało już dla mnie w sklepie ani puszeczki - zmar-
twił się fryzjer, miłośnik gęstej fasolówki…
 - Jedno jest pewne, to wszystko wina Filunów, to przecież jasne, że spe-
cjalnie zatruli nam powietrze, żeby przejąć nasze miasto! – mruczał 
pod nosem sklepikarz.
 - Słuchajcie, wyleciał jakiś przebieraniec w poszewce na głowie, a Wy 
mu wszyscy uwierzyliście?! To nieprawda, ja nic sobie nie robię z tych 
zakazów i patrzcie: ani trochę nie spuchłem, zdrów jak ryba! To ma być 
groźny wirus? - krzyczał pod oknami linoskoczek, potrząsając śmieszną, 
żółtą fryzurką.
 - Tak?  To powiedz to mojej biednej córeczce – mówiła  nauczycielka, 
trzymając w ramionach małą, spuchniętą Puplankę.

Kiedy po wielu tygodniach ciężkiej pracy lekarz pierwszy raz przyszedł 
zobaczyć co dzieje się w sieci, złapał się za głowę. „To wszystko nie tak!” 
– myślał – „Przecież nikt nie wie tak naprawdę jak zwalczyć tego wirusa, 
ani skąd wziął się w Pupli!”
Napisał więc wielkie ogłoszenie, które zawiesił na środku sieci z całą listą 
tego, co powinno się robić, żeby ustrzec się wirusa i z zapewnieniem, 
że prace nad lekarstwem trwają. I podpisał – „Lekarz Pupli”, a słowo le-
karza było w Pupli zawsze bardzo ważne. Niestety, duża ilość informacji 
i tygodnie chaosu zrobiły swoje – część Puplańczyków uwierzyła lekarzo-
wi, a część nie. Nie pomagał też fakt, że lekarz sam jeszcze nie wiedział, 
jak poradzić sobie z tą sytuacją. 
Nadal dniami i nocami pracował nad lekiem i nie miał czasu ze wszystkimi 
rozmawiać. 
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Kto by pomyślał, że pogłoski mają taką wielką moc? Puplańczycy, wie-
rząc w zmyślone porady, mogli sobie jeszcze bardziej zaszkodzić. Ale to 
tylko kropla w morzu niebezpieczeństw! W Pupli byli też tacy, którym 
z powodu informacyjnego szaleństwa było bardzo przykro. Mały Pupla-
nek, syn dentystki, właśnie wyszedł przed dom, kiedy zobaczył, że jego 
tata z uporem szoruje drzwi. Ktoś napisał na nich „Wynocha do siebie, 
Filunie”. Tata Puplanka pochodził „zza wody”. W ostatnich dniach sąsiedzi 
mijali go w milczeniu. A dzień wcześniej ktoś nie wpuścił taty do sklepu. 
Małemu Puplankowi prawie pękło serce. Było mu smutno i całą noc nie 
mógł zasnąć. „Wszystko przez tę głupią sieć!” – myślał – „Jak można być 
tak niedobrym dla taty, przecież tata nie wypuścił wirusa! Muszę coś 
z tym zrobić”.

Mały Puplanek wymknął się z domu w środku nocy. Pobiegł do sieci. 
Było w nim dużo złości, więc chciał ją zniszczyć raz na zawsze. Ale po-
tem przypomniał sobie czasy zanim w Pupli pojawił się wirus. Miło było 
przychodzić pod sieć z kolegami i śledzić nowe obrazki! Na szczęście, 
w głowie Puplanka pojawił się całkiem dobry pomysł. Wymyślił akcję, 
której nadał pod nosem kryptonim Czyszczenia Sieci.

Następnego dnia wyczuwalne było w miasteczku pewne napięcie. Cza-
sem nazywa się to ciszą przed burzą. Właściwie przez noc nie wiele 
mogło się zmienić, skoro każdy – jak przynajmniej się wydaje, spędzał ją 
w domu. A jednak mieszkańcy byli wyraźnie podenerwowani. Początko-
wo fryzjer, dość spokojnie, choć czuć było, że w formie zaczepki, krzyknął 
do Puplanki z poczty, mieszkającej na przeciwko:
- Ładne listy mi wysyłacie! Dostałem dzisiaj jakieś dziwne wiadomości, 
wszystkie są o wirusie. Żaden niepodpisany. To ma być poważne? – i tak 
rozpoczęła się okienna sesja Puplańczyków...
- Do mnie też takie przyszły. To jakieś głupie żarty! – zakrzyknęła bur-
mistrzyni.
- Poczta nie ma z tym nic wspólnego! Ja też te listy dostałam – sprosto-
wała  listonoszka.
- Posłuchajcie lepiej tego: „przed wirusem można się uchronić tylko w je-
den sposób – owijając całe ciało folią od stóp po czubek głowy, wszyscy, 
którzy w porę to zrobili są zdrowi” – odczytała uroczystym i trochę roz-
bawionym tonem  ogrodniczka.
- Do mnie przyszła kartka z przepisem na antywirusową zupę, a w tej 
samej kopercie była też wskazówka, żeby kichać z otwartą buzią, bo jak 
wszyscy zachorują, to przynajmniej będzie spokój. 
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Każdy będzie miał wirusa i nikt już nie będzie się bał. – powiedział muzyk.
- A to akurat prawda, drogi grajku – krzyknęła biegaczka – czytałam o tym 
na sieci! Ale w mojej skrzynce była lista 10 dowodów na to, że wirusa 
podesłali nam Filuni. Tylko, że Filuni sami też chorują!
- To bzdura, Filuni udają dla niepoznaki! To ja napisałem i powiesiłem 10 
dowodów na sieci. Poza dowodami, spisuję też zasady. Zasada numer 
jeden – nigdy nie ufaj Filunom! - dodał od siebie sklepikarz.
- Stop! To jest skandal! Czy nie rozumiecie, że gdyby nie Filuni i ich labo-
ratorium, to nie moglibyśmy zbadać próbek i sprawdzić wirusa? Gdyby 
Filuni nie zbadali wirusa, nikt z nas nie wiedziałby, dlaczego puchniecie. 
Nie zamknęlibyśmy się w domach, a wtedy wszyscy byliby chorzy. Wy-
daję mi się, że ktoś podrzucił nam informacje z sieci do domów… - po-
wiedziała żona lekarza.
- Ja to zrobiłem! Odkąd jest u nas wirus, sieć prawie pęka od ilości kartek. 
Każdy zapisuje jakieś głupie plotki. Przez Was mój tata jest bardzo smutny 
i nie chce nawet wyjść ze swojego pokoju. O tym jakoś nikt w sieci nie 
napisał. Jedni szukają winnych, a inni są wystraszeni i zdenerwowani, 
przez co miesza im się w głowach. To szkodzi wszystkim! - zawołał mały 
Puplanek.

Zapadła głęboka cisza. Dorosłym Puplanom zrobiło się strasznie głupio. 
Nikt nie wiedział co odpowiedzieć. Zawstydzeni i zakłopotani zaczęli 
pomału wycofywać się i chować się w własnych czterech kątach. Nagle 
wszyscy mieli coś pilnego do zrobienia!

Chwilę później przez miasto przejechał wolniutko śmieszny pojazd do 
którego wsiadł Puplanek i lekarz - oboje w ochronnych bąblach na gło-
wach! Pojazd miał wielką tubę nagłaśniającą, dzięki której puplański dok-
tor był słyszany w całym mieście i w każdym domku:
- Drodzy Puplanie! Jeszcze nie jest za późno, możemy wszystko naprawić. 
Musimy tylko działać razem. Mały Puplanek podrzucił Wam informacje 
z sieci, żebyście zastanowili się nad tym chaosem. Ogłaszamy wspólną 
akcję Czyszczenia Sieci. Przyjrzyjcie się dobrze kartkom i obrazkom, które 
trafiły do waszego domu. Plotki i niesprawdzone bzdury idą do śmietnika. 
Ogłoszenia, zasady zachowania i śmieszne obrazki niech wrócą na sieć. 
Jak ktoś będzie miał wątpliwości - pomogę Wam zdecydować. 

I jeszcze jedno - obrażać można tylko samego wirusa i to najlepiej we 
własnych myślach! Żadnego oskarżania innych!
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Czy domyślacie się, jak to się skończyło? Mieszkańcy Pupli wykonali wiel-
ką i odważną robotę! Oczyścili sieć z wymyślonych, niesprawdzonych 
i przekręconych informacji. Oczyścili sieć z brzydkich, niemiłych słów, 
które obrażały Filunów. Nie była to praca łatwa, bo trzeba było wszystko 
sprawdzić. Udało się, bo Puplańczycy działali wszyscy razem i nikt się 
w tej sprawie nie buntował. Ochrona głowy bąblem okazała się świetnym 
rozwiązaniem, bo dzięki temu mieszkańcy miasta mogli częściej wycho-
dzić na spacery i zaglądać do sieci - właśnie przy sieci  najbardziej lubili 
spotykać swoich sąsiadów.

W mieście nastały spokojniejsze dni. Nie było tak samo jak kiedyś, bo wi-
rus sobie całkiem nie poszedł, ale przynajmniej poszły sobie pogłoski. 
Nie było już w Pupli dla nich miejsca, więc postanowiły szukać go sobie 
gdzieś indziej…
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