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Bóg przemówił  nagle,  w chwili,  gdy nikt się go nie spodziewał.  Dotarł  do nas na 

wszelkie sposoby. W cywilizowanej części świata ujawnił się – jakżeby inaczej – poprzez 

Internet. Programiści z początku podejrzewali jakiś niesmaczny żart, jednak jedno spojrzenie 

na kod źródłowy rozwiało ich wątpliwości. Przemawiał Bóg. I oto, co mówił: 

– Dostatecznie długo znosiłem ludzką arogancję i bezczelność. Koniec. Za trzy dni 

wszyscy ludzie znikną z powierzchni Ziemi.  

Pojawiły się prośby; błagania; niemądre, wysuwane w rozpaczy żądania; histeryczne 

śmiechy. Świecące ostatnio pustkami kościoły zapełniły się ludźmi. W końcu Bóg przemówił 

znowu.

– Nie zniszczę całej ludzkości, bo nie wszyscy są źli. Pozwolę wam, jako gatunkowi, 

ocaleć. Pozostawię przy życiu dwudziestu ludzi. Dwudziestu ludzi wybranych przez…

Świat zaliczył kolejny obrót o 180 stopni. Złość i agresja zajęły miejsce strachu. Rząd 

Stanów Zjednoczonych  wystosował  do  Boga oświadczenie,  w którym stwierdził,  że  żąda 

bezwarunkowego ocalenia wszystkich swoich obywateli. W ostatnim akapicie dodali, że nie 

zamierzają negocjować z terrorystami. 

Bóg nie odpowiedział i przesłał wiadomość dalej, we wszystkich językach, dialektach, 

słownie i pisemnie, tak, aby dotarła do każdego. Beduini odczytywali  imię, tego, kto miał 

dokonać wyboru szczęśliwej dwudziestki z piasku pustyni. Jakiś anonim wyrył  to imię na 

Ścianie Płaczu, a przed Taj Mahalem pojawił się napis złożony z wodnych lilii. Gwiazdy na 

przemian szeptały je do uszu śpiących wędrowców i przemieszczały się na niebie, aby ułożyć 

się w to imię. To jedno imię, od którego miał zależeć los świata.

Moje imię.  

Nie przejąłem się specjalnie, gdy dowiedziałem się, że chodzi o mnie. Chyba trudno 

mi było zdecydować, czy to kolejny kopniak od życia, czy może wreszcie uśmiech ślepego 

losu.  Może  po  prostu  nie  wierzyłem,  że  to  faktycznie  nastąpi.  Całe  moje  krótkie  życie 

upłynęło w błogim przekonaniu, że zagraża mi tylko wojna atomowa, globalne ocieplenie i 

wysoka  stopa  podatkowa.  Możliwość  zakończenia  tej  bogatej,  wielorakiej  działalności 

człowieka  przez  kaprys  jakiejś  istoty  wyższej  nie  bardzo do  mnie  przemawiał.  A już  na 



pewno  nie  Boga,  tego  sprawiedliwego,  surowego,  ale  kochającego  trójkącika  z  okiem 

spoglądającego na mnie z politowaniem z wysokości chmur. 

Przez chwilę rozważałem opcję z diabłem maczającym w tym swoje brudne łapska. 

Ale jeśli diabeł zaczynał pogrywać wbrew regułom, Bóg nie powinien pozostać głuchy. A 

poza tym ostatnim komunikatem nie odezwał się więcej. Przynajmniej nie w normalnym tego 

słowa znaczeniu.  Gdy przemówił  ponownie,  jego głosem i gestem były huk i błyskawica, 

jakby cały świat cofnął się do czasów Dzeusa i jego antropomorficznych rodaków z Olimpu. 

Piorun  trafił  zresztą  trzykrotnie,  za  każdym  razem zabijając  kogoś  czyhającego  na  moją 

osobę. Wielu ludzi najwyraźniej uważało, że usunięcie mnie z grona żywych może rozwiązać 

problem, a nawet jeśli nie, to opóźni wprowadzenie boskich zamiarów w życie. Nie udało się.

Do sytuacji rozsądnie podeszła połowa Afryki wiążąc się w brutalne i krwawe wojny 

domowe, mordując dosłownie kogo popadnie. Prawdopodobnie wyszli z założenia, że każdy 

człek mniej na świecie zwiększa ich szansę na przeżycie. 

Mylili się, bowiem biali nie po raz pierwszy wzięli z czarnych przykład i NATO do 

spółki  z  Rosją  i  Chinami  (niesamowite  jak  ludzie  potrafią  być  solidarni  w  obliczu 

nadchodzącej  zagłady)  zamieniły cały kontynent,  od Egiptu po RPA w atomowy poligon. 

Przy  okazji  oberwało  się  Palestynie,  Kubie,  Turcji  i  Czeczenii.  Jak  mówi  sportowe 

przysłowie: jak nie idzie, to nie idzie. Innymi słowy: niektórzy zawsze mają przejebane.  

 Po pierwszym, pełnym wrażeń dniu sytuacja nieco się uspokoiła. Większość ludzi 

chyba pogodziła się z faktem, że to koniec i wszystko zależy od jednego gościa. 

Mnie.

Zażądałem zostawienia mnie w spokoju, a po trzech piorunach nie pozostawiających 

wiele wątpliwości co do charakteru ewentualnych boskich interwencji, wszyscy zgodzili się 

respektować moje postulaty. Rząd Rzeczpospolitej oświadczył, że w pełni mi ufa i mam ich 

pełne poparcie. Zaczęły się pierdoły o narodzie wybranym, porównywali mnie do Noego, do 

matrixowskiego Neo, ojciec dyrektor zażądał prywatnego spotkania, a papież nie przyleciał 

tylko  z  powodu  silnej  migreny.  Dziennikarze  studiowali  moje  świadectwa  szkolne  i 

rozmawiali z byłymi  nauczycielami i wykładowcami; numerolodzy ślęczeli godzinami nad 

datą moich narodzin, numerami w dzienniku i rachunkiem bankowym – wszystko bez skutku. 

Nikt nie był w stanie dociec czemu akurat mnie przypadł ten… zaszczyt? obowiązek?   

Ja nie dociekałem. Zaszyłem się w domu, nie jadłem, piłem niewiele, ot, siedziałem na 

łóżku i patrzyłem w ścianę. Nie puściłem nawet muzyki, bo chyba nie zniósłbym myśli, że 

słuchając czegoś pozbawiam się możliwości usłyszenia więcej czegokolwiek innego. 



Drugi  dzień  minął  więc  na  gapieniu  się  w  ścianę  i  pogrążaniu  się  w  kojącym 

ogłupieniu.  Każda myśl  była  bolesna, każdy widok inny niż ta goła ściana przypominał o 

istnieniu świata, którego przyszłość nagle zaczęła zależeć ode mnie.  

Było już późno w nocy, gdy się opamiętałem. Zdałem sobie sprawę z tego, że niczego 

nie zmienię gapiąc się w ścianę. Trzeba było działać. 

Chwyciłem kartkę papieru i długopis. Wypisałem numery od jednego do dwudziestu i 

przygryzłem zębami pisak. Dziwnie się czułem, świadomy, że tworzę tak naprawdę listę nie 

dwudziestu ocalonych, lecz ponad sześciu miliardów tych, którzy mieli zginąć. Skazywałem 

na śmierć każdego, kogo nie wymieniłem w tej cholernej dwudziestce.

Oprzytomniałem, bijąc dłonią we własną twarz. To prowadzi do nikąd, powiedziałem 

sobie. Weź się w garść. Myśl.

Pierwszą na mojej liście umieściłem moją dziewczynę. Później rodziców, młodszego 

brata. Szczęście w nieszczęściu, że się smyk jeszcze nie dorobił żadnej panny, bo musiałbym 

zużyć  miejsce  na  liście  na  jakąś  niepewną  młódkę.  Szczęście  też,  że  nie  miałem więcej 

rodzeństwa.  Gorzej  z  moją  dziewczyną.  Trzech  braci,  dwie  siostry,  prawie  wszystko  z 

dzieciakami i współmałżonkami.  Na razie zdecydowałem ich nie wpisywać.  Za dużo tego 

tałatajstwa, a każde miejsce na liście więcej niż na wagę złota. 

Po  dłuższej  chwili  zdecydowałem  się  na  czworo  przyjaciół  –  dwie  blisko 

zaprzyjaźnione z nami parki, bez których życia sobie zwyczajnie nie wyobrażałem. Potem 

doszedł jeszcze kumpel z liceum, z którym byliśmy jak bracia. Aż wstyd, że wcześniej sobie 

o nim nie przypomniałem.

To już dziesięć. Pół cholernej listy! Dodałem w końcu rodziców mojej dziewczyny 

(mogłem tylko sobie wyobrazić jak by po nich rozpaczała… i co myślałaby o mnie, gdybym 

ich pominął) i jej siostrę z mężem i dwójką dzieci – uroczy ludzie, normalnie do rany przyłóż. 

Szesnaście… już szesnaście. Zacząłem myśleć o wszystkich krewnych i przyjaciołach, którzy 

wylecieli  za  granicę  albo  po  prostu  byli  daleko.  Wszystkich,  których  tak  dawno  nie 

widziałem,  odkładając to co rusz na inną chwilę… a teraz,  tak blisko końca… nawet nie 

wiem, kiedy zacząłem płakać, świadomy, że nie uratuję wszystkich, że każda strata będzie 

dotkliwsza niż radość z ocalenia tych dwudziestu. Do głowy przychodziły kolejne nazwiska i 

twarze, a ja zacząłem jęczeć, widząc w pamięci ich uśmiechy i wiedząc, że będę musiał ich 

zabić. Nie chciałem podejmować tej decyzji. Nie chciałem skazywać ich na śmierć. 

Złorzeczyłem Bogu tak  długo  i  głośno,  że  kompletnie  zachrypłem –  w tym tylko 

znajdując żałosną namiastkę ulgi. Nie milczałem, wyraziłem swój protest. Druga strona, ta 



wszechmocna,  milczała.  Podejrzewam,  że była  zajęta  czymś  innym,  gdy ja umierałem ze 

strachu, złości i żalu. One zawsze są zajęte czymś innym. 

Gdy umilkłem, drzwi się otworzyły i weszła moja mama. Podeszła do mnie i usiadł 

obok. Nagle objęliśmy się, czego nie robiliśmy już od dawna, a ja znowu się rozkleiłem i 

ryczałem jej w połę szlafroka jak dziecko. Gładziła mnie po włosach i szeptała do ucha słowa, 

które  były  bez  znaczenia  tak  długo  jak  to  był  jej  głos,  ten  jej  słodki,  matczyny  głos. 

Uspokoiłem się po kwadransie, może po pół godzinie. Spojrzałem jej w oczy i oznajmiłem 

łamiącym się głosem:

– Nie umiem. Nie potrafię.

– Wiem, synku. Wiem.  

– Nie chcę nikogo stracić. 

– Wiem. Cokolwiek zdecydujesz, będzie dobrze.

– Nie chcę żeby mnie ktoś nienawidził. 

– Ja cię kocham. Wszyscy Cię kochamy. 

Milczeliśmy przez chwilę nim zapytałem:

– Czemu to muszę być ja?

Nie odpowiedziała. Pogłaskała mnie po głowie i wstała z łóżka. Podeszła do drzwi i 

popatrzyła mi prosto w oczy. Bałem się tego, co powie. Głównie dlatego, że wiedziałem, że 

mi się to nie spodoba. I dlatego, że wiedziałem, że będzie miała rację. 

–  Ja  i  tata  jesteśmy już  starzy,  synku  –  chciałem zaoponować,  ale  uciszyła  mnie 

ruchem dłonie. Widziałem, jak trudne to dla niej było.  – Nie przejmuj się nami. Wybierz 

młodych. Najważniejsze, żebyśmy przetrwali. Żeby ludzie przetrwali.  

– Mamo, ale ja…

– Kocham Cię, synku. A teraz połóż się spać. 

Położyłem się i wbrew oczekiwaniom zasnąłem szybko, myśląc jak odważna była ta 

mała kobieta,  czuła,  kochająca,  gustująca w kiczowatych melodramatach  i  romantycznych 

komediach, ta kobieta, która dodawała za mało soli do ziemniaków i nigdy nie nauczyła się w 

pełni korzystać z komputera; ta kobieta, którą miałem zaszczyt nazywać mamą.    

Obudziłem  się  w  paskudnym  nastroju.  Niewiele  pamiętałem  z  nocy,  ale  mokra 

poduszka i zaczerwienione policzki mówiły same za siebie. Męczyły mnie sny, tego byłem 

pewien, sny pełne osób, które były moimi przyjaciółmi, znajomymi, nawet obcymi,  którzy 

poczęstowali mnie uśmiechem, dobrym słowem. Obserwowałem te dziesiątki twarzy i zdaje 



się, że one obserwowały mnie, świadome mej roli, świadome tego, że prędzej czy później 

każę im odejść w niebyt. 

Nie umyłem się, nie zjadłem śniadania. Mój zbłąkany wzrok przypadkiem trafił na 

stworzoną wcześniej listę, a na twarzy (dojrzałem się kątem oka w lustrze) pojawił się grymas 

bólu. Czemu akurat dwadzieścia? Pytanie było bez sensu. Nie miałem szansy na otrzymanie 

odpowiedzi. Poza tym, jakaś część mnie, chyba ta cyniczna, ukryta głębiej, może po prostu 

rozsądniejsza,  zapytała:  „a  czemu  nie?”  Gdybym  miał  wybrać  dziesięcioro  w  miejscu 

dwudziestu rozpaczałbym, że nie mogę uratować większej liczby bliskich mi ludzi. Gdybym 

mógł uratować setkę i tak by nie starczyło, a strata po zapomnianym dalekim kuzynie czy 

towarzyszu z dziecięcych lat wydawałaby mi się jeszcze dotkliwsza. Gdybym wreszcie miał 

uratować pięć miliardów oszalałbym w mgnieniu oka, zmuszony wybierać nie bliskich mi 

ludzi, ale tworzyć osobne ich kategorie: ludzi lepszych i gorszych; tych, którzy zasłużyli na 

śmierć (niby czemu?) i tych, którzy zasłużyli na życie. Musiałbym tworzyć podział przeciwny 

temu, w co zawsze wierzyłem – że wszyscy tak naprawdę jesteśmy tacy sami. 

Niemniej  jednak  dwudziestka  wciąż  była  okropna  i  każda  myśl  o  niej  męczyła 

niezmiernie. Musiałem się czymś zająć. Musiałem przestać myśleć.

Usiadłem do komputera, zamierzając napisać maile do wszystkich ludzi, z którymi nie 

zdążę  się  zobaczyć,  napisać  parę  ciepłych  słów,  po  prostu  ich  pozdrowić.  Nie  mogłem 

wszystkich uratować, ale chciałem, żeby wiedzieli, że myślałem o nich. Myślałem o nich do 

końca.

Kliknąłem na ikonkę eksplorera i nic. Wyskoczyła strona z błędami… najpierw 503, 

później 404. Komp oszalał. 

Restart i ponowna próba. Zerknięcie na zegarek i świadomość, że czas mija, że to już 

dzisiaj  w  nocy…  Nic.  Internet  wciąż  nie  dawał  znaku  życia.  Skoczyłem  do  telefonu  i 

wezwałem technika.  Dopiero,  gdy odłożyłem  słuchawkę  zdziwiłem  się,  że  ktoś  w  ogóle 

odebrał mój telefon, nie wspominając już o obietnicy przysłania kogoś „w oka mgnieniu.”

Świat miał się skończyć dziś w nocy, a ludzie najzwyczajniej w świecie wykonywali swoje 

obowiązki. Robili, co do nich należało. Nie było szaleństw, zamieszek… może gdzieś tam, 

gdzie latały atomówki, ale u nas cisza i spokój. To było takie dziwne. Wszyscy ci ludzie idący 

do swojej kochanej lub znienawidzonej pracy, martwiący się, co zrobić na obiad, czy zdążą 

odebrać dzieci  ze szkoły.  To było… to było… nie dziwne, nie miałem racji.  To było tak 

dalece  nieludzkie.  Przypominało  zachowanie  maszyn… a jednak… tak  pełne  godności  w 

obliczu śmierci,  że aż ścisnęło mnie w gardle.  Ars Magnifica Moriendi.  Sztuka umierania 

doprowadzona do perfekcji. 



Z rozmyślań wyrwał mnie dzwonek do drzwi. Przez wizjer zobaczyłem znajomą twarz 

gościa od netu. Otworzyłem drzwi, skinąłem mu głową i zaprosiłem do środka. Spojrzał na 

mnie jakby przepraszająco.

– Ja… – zaczął, ale najwyraźniej nie mógł znaleźć odpowiednich słów i tylko pokręcił 

głową. – Moja dziewczyna przyszła ze mną. 

– Nie ma problemu – odpowiedziałem. – Zapraszam. 

On ruszył prosto do komputera w moim pokoju (bywał już u nas parokrotnie), ona 

natomiast przyglądała mi się jakby próbując samodzielnie ocenić czemu akurat mnie trafił się 

ten… przywilej.  

– Herbaty? – zapytałem. Po czym krzyknąłem głębiej w mieszkanie: – Kawy?

– Nie, dzięki – odkrzyknął mi z mojego pokoju. Dopiero teraz zdałem sobie sprawę z 

tego, że nawet nie wiem, jak ma na imię.

– Ja poproszę – odpowiedziała ona. – Herbatę. 

Nie  była  piękna.  Była  zwyczajnie  zjawiskowa.  Smukła  sylwetka,  wymiary 

odpowiednie,  żeby  przyprawić  zdrowego  gościa  o  zawał,  włosy  długie,  rozpuszczone,  o 

barwie  złota  (wiem,  że  to  oklepane  porównanie,  ale  jej  włosy  naprawdę  były  jak  z 

Goldfingera). Miała na sobie kusą koszulkę odsłaniającą opalony brzuszek i gładkie ramiona, 

cienką do tego stopnia,  że jej  olbrzymie  sutki (biustonosza rzecz jasna nie  miała)  niemal 

pchały  się  w  kadr  powodowane  jakąś  własną,  całkiem  zresztą  zrozumiałą,  próżnością. 

Króciutka spódniczka kończyła się w połowie jej kształtnych, długich nóg, na stopach miała 

buciki na malutkim obcasiku, których rzemienie oplatały jej śliczne łydki aż do kolan. 

Z trudem przestałem się na nią gapić i zaproponowałem krzesło. Usiadła w szerokim 

rozkroku, po raz kolejny przyprawiając mnie o przyjemny ból brzucha. Niby nieświadomie 

przesunęła  dłońmi  po  wewnętrznych  stronach  ud,  po  czym  oświadczyła  z  niewinnym 

uśmiechem:   

– Mam na imię Magda.

– Ja… – patrz w oczy, durniu, patrz w oczy – ja jestem Marcin.

– Wiem – odpowiedziała. – Chyba wszyscy wiedzą.

Odwróciłem się, żeby posłodzić herbatę i złapać nieco tchu. Nic z tego. Usłyszałem, 

że  wstała  z  krzesła  i  stanęła  za  mną.  Oparła  się  na  moich  plecach  swoimi  piersiami  i 

przejechała mi dłonią po brzuchu. Zdrętwiałem z jedną dłonią dzierżącą trzęsącą się łyżeczkę 

z cukrem nad kubkiem z herbatą. Zauważyła to. 

– Och, jesteś strasznie zdenerwowany. To przez tę odpowiedzialność. Rozumiem cię. 

Mogę ci z tym pomóc – wyszeptała mi do ucha. Poczułem jak jej dłonie powoli wsuwają mi 



się do spodni.  Wyrwałem się natychmiast  i  uskoczyłem w bok. Myślałem, że ona też się 

przestraszy, ale myliłem się. Podsunęła się do mnie i mówiła cichym głosem:

– Zrobię dla ciebie co zechcesz! Będę twoją niewolnicą! Możesz mnie mieć tu i teraz! 

Ile  razy zechcesz!  – Nie podniecała  mnie  już.  Właściwie  zrobiło  mi  się  niedobrze  od jej 

wykrzywionej  histerią  twarzy.  Wypełniało  mnie  obrzydzenie.  –  Spełnię  wszystkie  twoje 

fantazje! Tylko mnie uratuj! Nie każ mi…

Umilkła widząc mój wzrok utkwiony za jej plecami. Jej facet popatrzył na nas bez 

wyrazu i wszedł do kuchni.

– Zrobione. Internet nie powinien już więcej sprawiać problemów – uśmiechnął się 

wisielczo. 

– Eee… ile jestem winien? 

– Nic. Po co nam teraz pieniądze? Kończ herbatę – zwrócił się do niej, choć nawet na 

nią nie spojrzał. 

– Nie zmienisz zdania? – zapytała mnie, tak jakby jego tu nie było.

– Nie – odpowiedziałem po chwili. – Przykro mi.

Ruszyła do drzwi i zaczęła się mocować z zamkiem, a my spojrzeliśmy na siebie z 

zakłopotaniem. Szkoda mi było tego gościa. To nie powinno tak wyglądać. Nie w ostatnim 

dniu, w ostatniej chwili życia. Czy moja dziewczyna też by się tak zachowywała? Czy ja bym 

to  zrobił,  gdyby  chodziło  o  kobietę?  Jak  dalece  instynkt  przetrwania  potrafi  nad  nami 

zapanować? Nie wiem. Chyba wolę nie wiedzieć.

Wypadła przez drzwi i pomknęła przed siebie, zostawiając nas samych w przedpokoju.

– Zabawne. Nigdy nie zapytałem, jak masz na imię.

– Paweł – odpowiedział.

Pokiwałem głową i uścisnęliśmy sobie dłonie.

– W twoim pokoju… widziałem „Mroczną Wieżę” Kinga – zagadnął.

– Piszę… pisałem z niej magisterkę.

Tym razem to  on  pokiwał  głową i  wyszedł  na  zewnątrz.  Gdy odprowadzałem go 

wzrokiem, przyspieszył kroku i pogonił śladem dziewczyny, gotów zapewne ratować ułudę, 

w którą kiedyś wierzył… ułudę, która miała mu pomóc przetrwać dzisiejszą noc.

Usiadłem  do  komputera  i  zauważyłem,  że  otwarty  jest  jakiś  dokument  tekstowy. 

Maksymalizowałem go i ujrzałem jedną linijkę tekstu: cytat z Kinga, bodajże najważniejszy z 

całego cyklu. 

Więc idź. Są światy inne niż ten.



Jęknąłem cicho, nieświadomie. Po raz kolejny okazało się, że świat jest pełen ludzi 

bliższych  mi  niż  kiedykolwiek  bym  przypuszczał.  Nie  miałem  jednak  czasu  na  próżne 

rozmyślania. Było wiele do zrobienia.

Godzinę  później  wstałem  od  klawiatury.  Miałem  za  sobą  dopiero  trzy  maile  z 

przewidzianych  czterdziestu  paru  i  znowu  niemoc  spadła  na  mnie  jak  fala  gorącego 

powietrza.  Zrobiło  mi  się  duszno  i  byłem  wściekły  na  siebie.  Czemu  tyle  czasu  z  tym 

zwlekałem? Teraz tak wiele osób miało się nigdy nie dowiedzieć jak wiele dla mnie znaczyli, 

jak byli mi bliscy, jak bardzo chciałbym jeszcze raz ich zobaczyć…

Przez  blisko  kwadrans  chodziłem  po  domu  złorzecząc  sobie,  krzycząc  i  bijąc 

pięściami w ściany. Uspokoiłem się, gdy chwycił mnie gwałtowny kaszel, który przyprawił 

mnie o łzy. 

Doczłapałem  do  komputera,  zrezygnowany  zaznaczyłem  wszystkich  adresatów  i 

wrzuciłem do jednego maila, po czym napisałem:

Dzięki za wszystko.  Byliście  zawsze tam, gdzie Was potrzebowałem i  mam nadzieję,  że w  

ostatnich chwilach świata, który znamy, nie myślicie o mnie źle. Nigdy Was nie zapomnę i  

nigdy Was nie opuszczę. Pozdrawiam,

Marcin

Ręce mi  drżały,  gdy jednym kliknięciem posłałem swoją wiadomość  w butelce  w 

cyfrowe morze Internetu. Oby dotarła do tych, dla których była przewidziana nim nadejdzie 

koniec. Te parę słów to wszystko, co mogłem im dać. „Nigdy was nie opuszczę” – dobre 

sobie. Ale to wszystko, powtarzam, co mogłem im dać. Odrobinę nadziei. 

Następnie  odpaliłem ikonę  eksploratora  i  zabrałem się  za  to,  co  uznałem za  swój 

przykry obowiązek. Wpatrywałem się w ekran szukając potrzebnych mi danych i nie czułem 

łez, gdy spływały mi po policzkach i kapały na blat biurka.

Przyszła  wieczorem,  gdy oczy piekły mnie  już od ślęczenia  przed komputerem.  Z 

początku wszystko wyglądało normalnie: zapytałem czy chce herbaty, ona, że tak, więc ja za 

czajnik, ona na taboret, zachowujemy dystans, udajemy, że to spotkanie jak każdego innego 

dnia. Uśmiechaliśmy się, żartowaliśmy. Nie patrzyliśmy sobie w oczy. W końcu herbata była 

gotowa  i  poszliśmy  do  mojego  pokoju.  Zamknąłem  drzwi  i  zacząłem  typowy  rytuał 



wybierania  muzyki  do  puszczenia.  Zwlekałem  minutę,  może  dwie,  po  czym  chwyciłem 

Lipnicką i Portera i wrzuciłem ich drugą płytę do mini wieży. 

Usiedliśmy obok siebie,  mówiąc  niewiele,  pijąc herbatę  i  wsłuchując się  w kojące 

melodie. Nie wiem kiedy, ani które z nas pierwsze pocałowało drugie. Od jednego buziaka 

przeszliśmy do następnego, zaczęliśmy się tulić i głaskać po ramionach i plecach, a ona nie 

płakała, uparcie nie płakała, tylko wpijała się we mnie tak mocno, jakby moje ciepło mogło 

zamienić  ten  koszmar  w zwykły,  nieprzyjemny sen.  Siedzieliśmy czule  objęci,  racząc  się 

wzajemną bliskością, próbując za wszelką cenę odegnać myśli o tym, co będzie dalej. 

Skończyła się płyta, zapadła nachalna cisza, a my, wciąż nienasyceni, wpijaliśmy się 

w siebie  jakby w jednorazowej  próbie zadośćuczynienia  za wszelkie  złe słowa i krzywdy 

jakie sobie wyrządzaliśmy. Całowaliśmy się dla samej potrzeby odczuwania całym ciałem, 

każdym nerwem, palcami, ramionami, nogami, policzkami, ustami, odczuwania wszystkim, 

że ta druga osoba wciąż tu jest, jeszcze tu jest, że jeszcze jest dobrze, przez parę chwil jeszcze 

dobrze.

Trzy godziny minęły nie wiadomo kiedy.  Była ósma,  a ona zaczęła  zbierać się do 

wyjścia. Znowu pojawił się chłód, dystans… nie mogłem nie widzieć, że to wszystko na co ją 

stać, jeśli miała się zupełnie nie rozkleić.

–  Możesz  zostać  –  powiedziałem.  –  Możesz  ze  mną  być,  gdy…  kiedy  ta  chwila 

nadejdzie.  

– Nie – pokręciła głową. – Mam swoją rodzinę. Będą mnie potrzebować. Wiesz o tym. 

– Wiem. Ale chciałbym żebyś tu była. 

Pocałowała mnie, szybko, zdawkowo. Odwróciła się do drzwi, ale ich nie otworzyła.

– Kochasz mnie?

– Jak nikogo nigdy – odpowiedziałem. Parsknęła śmiechem.

– Zabawne. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że mnie zostawisz.  

– Nigdy cię nie zostawię.

–  Bardzo  chciałabym  cię  przytulić  –  wyszeptała.  Nie  widziałem  jej  twarzy,  ale 

wiedziałem, że płacze. 

– Zrób to.

Pokręciła głową, energicznie, na granicy histerii. Nie mogła na mnie spojrzeć, ale nie 

mogła mnie zostawić. Nie mogła odejść świadoma, że może widzimy się po raz ostatni. 

– Nigdy cię nie opuszczę – powiedziałem. Nie obracając się, chwyciła moją dłoń i 

przyciągnęła sobie do ust. Ucałowała ją czule, po czym otworzyła drzwi i wybiegła na klatkę 

schodową i dalej w zmierzchający świat. Stałem w progu przez kwadrans. Nie wróciła. 



Bóg przybył chwilę przed północą. Byłem gotowy: w ulubionych, wytartych dżinsach 

i  spranej  koszulce  Motorheadu.  Czekałem  na  niego  od  paru  minut.  Rozczarował  mnie. 

Wyglądał  tak…  zwyczajnie.  Dokładnie  tak  jak  go  sobie  wyobrażałem,  gdyby  nie  ten 

szaleńczy błysk w oczach. Był blady; zmęczony czy schorowany – nie wiem.   

– Czy wybrałeś? – zapytał. 

– Czemu ja?

Westchnął przeciągle nim odpowiedział.

–  Czemu… czemu… ciągle  te  wasze  pytania… czemu… bo tak!  Bo  nie  inaczej! 

Czemu  i  po  co.  Dwie  największe  choroby  ludzkości.  Żadne  inne  stworzenie,  które…  – 

prychnął nieprzyjemnie i pokręcił głową ze zniecierpliwieniem. – Czas kończyć. Wybrałeś? 

– Tak.

– Mów.

Wciągnąłem powietrze głęboko w płuca jakby to miał być mój ostatni raz. Z każdym 

słowem, które miałem wypowiedzieć umierać będą setki milionów. Ale nie było odwrotu. 

Wiedziałem, co muszę zrobić. Spojrzałem na trzymaną w dłoni kartkę i odkryłem, że moje 

dłonie nie drżą. Byłem spokojny.  

– John Bowens, Nowy Jork. Patricia Simons, Nowy Jork. George Pitts, Nowy Jork. 

Mary Kozinsky, Nowy Jork. – I tak dwadzieścia nazwisk. Ośmiu mężczyzn, osiem kobiet, 

czworo dzieci. Wszyscy młodzi, zdrowi, samotni, wszyscy z Nowego Jorku. 

Bóg był skonsternowany.

– Nie znasz nikogo z tych ludzi – powiedział.

– Nie – zgodziłem się. Poznałem każde z nich parę godzin temu dzięki bogactwu stron 

oznaczonych potrójnym w.

– Kim oni są? 

– Lekarz, dwie pielęgniarki,  troje nauczycieli,  dwoje inżynierów, elektryk,  malarka, 

mechanik, żołnierz, policjant, strażak, przedszkolanka, technolog żywności. Wszystko, czego 

nasz gatunek potrzebuje do przeżycia. W mieście, które się do tego idealnie nadaje.   

– Nie miałeś prawa… – zaczął Bóg. Był zły.

– Ty mi je dałeś.

– Nie możesz być tak nieczuły.

– Ja? 

–  Cała  twoja  rodzina  umrze.  Twoi  przyjaciele  i  cała  reszta.  Nic  to  dla  ciebie  nie 

znaczy?



Sukinsyn. Ale miałem swoją rolę i musiałem ją grać do końca. Już niedługo będzie po 

wszystkim. Milczałem więc.

– Taka jest twoja wola? – zapytał. 

– Tak.

– Dobrze.

Później  nastąpiła  apokalipsa.  Widziałem  obrazy,  miliony  anonimowych  śmierci 

przetykane tymi znajomymi. Setki razy traciłem rozum, pewny, że już więcej nie wytrzymam, 

ale on mnie leczył i wszystko zaczynało się od początku. Karał mnie; za co – nie wiem. Może 

za to, że pokrzyżowałem jego plany. Może za coś innego. Może po prostu to było wszystko, 

co mu zostało.

W końcu jednak obrazy skończyły się, a ja podniosłem się z ziemi z twarzą ociekającą 

pianą, klęcząc w kałuży wymiocin, z dłońmi zdartymi do krwi od bicia w ściany i drapania 

podłogi.  Wiedziałem,  że  już  po  wszystkim.  Za  parę  chwil  po  drugiej  stronie  Atlantyku 

dwadzieścia piersi miało nieoczekiwanie zaczerpnąć powietrza i odetchnąć i żyć, żyć, żyć. 

Podszedłem  do  szafki  nad  biurkiem,  wyciągnąłem  z  niej  opakowanie  pigułek 

nasennych i ćwiartkę cytrynowej Finlandii. Wysypałem na dłoń garść tabletek i połknąłem, 

później  drugą. W ustach czułem słodkawy smak krwi z moich rąk. Z trudem otworzyłem 

wódkę i golnąłem sobie porządnie.  W paru łykach opróżniłem flaszkę i położyłem się na 

łóżku.

Zasypiając wspominałem twarze moich przyjaciół, mojej rodziny, wreszcie i jej twarz. 

Uśmiechałem się, myśląc o tych, co odeszli i o tym, że wkrótce do nich dołączę.

Idę więc. Są światy inne niż ten.


