
Na progu raju 

Za tydzień, od dzisiaj za tydzień, skończyć miał 

sześćdziesiąt pięć lat. Dużo to, a zarazem i mało. Dużo – dla 

człowieka, psa, kota, czy też innego żywego organizmu, dla 

ziemi jednak, jej gór, mórz i oceanów, czy w ogóle dla 

wszechświata, to oczywiście nie za wiele. Ot, takie nic nie 

znaczące mgnienie oka. A może i nawet to nie. On, w 

kontraście do tego, miał te swoje sześćdziesiąt pięć lat bez 

tygodnia i, jak się miało rychło okazać, było to wszystko, co 

mógł otrzymać od losu. Koniec. Finał. Ani jednej godziny 

dłużej! Wszystko, co miał do przeżycia, już doświadczył, 

„ktoś” lub „coś” zadecydowało za niego. Tyle miało mu 

wystarczyć w zupełności. Teraz mógł już spokojnie odejść. 

Tylko że on spokojnie odchodzić jednak nie zamierzał! Nie 

należał do ludzi powiewających białą flagą jeszcze przed 

rozpoczęciem jakiejkolwiek bitwy. Dlatego gdy tylko 

poczuł, że ten decydujący moment już się zbliża, że lada 

chwila nadejdzie, butnie rzucił w ciemność: 

– Przygotuj się, nadchodzę! 

Ale nikt mu nie odpowiedział. Ciemność nocy w 

pomieszczeniu, w którym się znajdował, jakby go 

ignorowała. O ile jednak jednych napawa ona lekiem, 

paraliżuje strachem, to z nim sprawa przedstawiała się 

diametralnie inaczej. On zupełnie jej się nie bał. Jakby 

właśnie ciemność uwalniała go z jakiejkolwiek bojaźni czy 

trwogi. Dlatego cisza, która panowała w pokoju, nastawiła 

go jeszcze bardziej wojowniczo. 

– Słyszysz?! Idę do ciebie! – Rzucił krótko, 

stanowczo i, co dziwne, zabrzmiało to jak groźba, chociaż on 
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sam groźny w żaden sposób nie był. Przynajmniej nie dla 

tego kogoś, do kogo się zwracał. 

Już chciał ponownie coś powiedzieć, rzucić 

wojowniczo, gdy nagle, niespodziewanie rozległo się: 

– Gdzie?! Stój! – W głosie tym dało się wyczuć jakby 

irytację, ale też zwątpienie, a nawet pewien element trwogi. 

Tym bardziej było to niewytłumaczalne, że głos należał w 

końcu do Niego – do Pana życia i śmierci! 

– A jednak słyszysz – butnie kontynuował swoje. – 

To pocieszające, że możesz być ślepy ale nie głuchy – dodał 

sarkastycznie i zaraz dokończył: – Pomijając, naturalnie, 

twoją głuchotę na skargi. 

– No, uważaj co mówisz, nędzniku! – Właściciel 

głosu nie krył coraz większego poirytowania. 

– Nędzarzu, jeżeli już. – Nadal bez cienia respektu 

ciągnął swoje człowiek. 

– Powiedz jeszcze tylko słowo, a… 

– Co, będzie przeklęta dusza moja? Nic nowego. 

Wiem o tym. 

– Ostrzegam cię – igrasz z ogniem! 

– Piekielnym zapewne? – zachichotał . – To, tak się 

składa, też wiem. I co z tego? 

– Hardy jesteś, nie boisz się, co? 

– Niby czego? Jesteś przecież samą MIŁOŚCIĄ! 

– Nie dla wszystkich, nędzniku. Nie dla wszystkich! 

Ponownie zapadło krótkotrwałe milczenie i ponownie 

pierwszy przerwał je człowiek. 

– Nuda, żadnego zaskoczenia – powiedział. – Można 

się było tego domyślić. Zresztą, prawdę mówiąc, na nic nie 

liczę. A już najmniej na twoje miłosierdzie. 
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– I dobrze. Bo nawet nie jesteś go godzien. 

– Być może. Ale ja po prostu nie wierzę w rzeczy 

wątpliwe. 

– Wątpliwe…? Co masz na myśli? 

– To proste: zarówno w Twoje miłosierdzie, jak i 

moją duszę. 

– Ha! Niewierny Tomasz, co? 

– Ha! Niewierny – ale Adam. 

– Myślisz pewnie, że jesteś dowcipny? 

– Nie dbam o to. Zresztą, tobie nikt w żartach nie 

dorówna. 

– Takiś mocny… 

– Nie. Nie myślę. Może to raczej Ty taki słaby. 

Ponownie zapadło milczenie. 

– No, co nic nie mówisz, mowę ci odjęło? A może 

jeszcze bardziej ogłuchłeś? 

– Zdaje się, że raz już cię ostrzegałem. – Głos 

odzyskał pewność siebie. – Moja cierpliwość też ma swoje 

granice! 

– Dobra, dobra. Taka gadka, to dla dziadka Władka. 

Idę! – rzucił stanowczo. 

– Stój! 

Nie zareagował. 

– Stój! powiedziałem – zagrzmiał głos. I twardo 

dodał: – Nie wejdziesz tutaj! 

– Nie…? Niby dlaczego? 

– Bo nie możesz! 

– Nic o tym nie wiem… 

– Bo żyjesz w nieświadomości! I w ogóle mało 

wiesz. Gdybyś żył inaczej bramy raju stałyby i dla ciebie 

otworem. 
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– Inaczej? A cóż ja takiego zrobiłem? 

– Jeszcze śmiesz bezczelnie pytać!? Ty… 

– Nie myślę, żebym był gorszy od innych. W końcu 

też jestem twoim produktem… 

– Oczywiście. Ale nieudanym! 

– Możliwe. To znaczy, ściślej, ja też się z tym 

zgadzam. Ale, wybacz, to już nie moja wina. Miej pretensje 

do samego siebie. 

– Demagogia! Jesteś wolny – mogłeś wybierać. 

– I wybrałem. 

– Właśnie. Dlatego tutaj nie wejdziesz. Nigdy! 

– Niby kto mi nie da, ten Twój odźwierny Piotrek? 

– Nie, ja ci nie dam! Będziesz odstraszającym 

przykładem. Niegodziwe życie musi zostać ukarane. 

– Nie uważasz, że już poniosłem dostateczną karę? 

– Chyba kpisz. O jakiej karze ty mówisz? 

– Żyjąc. Po prostu żyjąc. 

Chwila ciszy. 

– No co, czemu znowu milczysz? Niewygodna 

rozmowa, co? 

– Z tobą nie warto rozmawiać. Miałeś całe życie – 

nie wykorzystałeś go dobrze, tak jak należało. 

– To Twój punkt widzenia. 

– I dobry punkt. Najlepszy! 

– Być może. Ale to także Twoja wina. Już ci to 

powiedziałem. 

– Typowe.  

– Słucham? 

– Szukanie wspólnika swoich grzechów. Ale tak się 

składa, że każdy indywidualnie odpowiedzialny jest za 

siebie, nędzniku. Każdy! 
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– Nie wymiguj się. Ty mnie w końcu stworzyłeś! 

– Czy wy, ludzie, zawsze musicie szukać 

odpowiedzialnego za swoje nieudacznictwo poza sobą? 

Zawsze musicie szukać takiego męczennika, który odkupiłby 

wszystkie wasze grzechy, jak ten nieszczęsny Jezus? 

– Ciebie naprawdę trudno zadowolić. 

– Bo nie tędy wiedzie droga do mojego królestwa. 

– Gadanie. Idę! – rzucił zniecierpliwiony. 

– A ty znowu swoje. Powiedziałem: nie wejdziesz 

tutaj. Nie pasujesz do tego miejsca. Chyba że… po moim 

trupie! Ale na to specjalnie nie licz. – Właściciel głosu po 

raz pierwszy serdecznie się roześmiał. – Jestem 

niezniszczalny! Przynajmniej dopóki wy istniejecie. 

Zapadło milczenie. 

– Tak – zaczął po dłuższej chwili człowiek. – Tak 

właśnie myślałem. 

– O co ci znowu chodzi, nędzniku? 

– O Ciebie. 

– Mógłbyś jaśniej…? 

– Zawzięty jesteś. Gdzie się podziało to Twoje 

szlachetne miłosierdzie, o którym tyle się tutaj rozprawia? 

– To bez znaczenia. I tak przecież w nie nie wierzysz. 

– To prawda. Ale są jeszcze inni. Oni wierzą, 

naiwniacy. 

– O nich się nie martw. Wystarczy, że ja to robię. Ty 

natomiast nie jesteś godzien ani mojego miłosierdzia, ani 

tego miejsca. 

– A co ja takiego zrobiłem, że mnie wykluczasz? 

Zgoda – życie moje mogło być lepsze, to prawda. Ale czy po 

śmierci nie należy mi się już nic? Choćby najmniejsza 

szansa? 
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– Musisz ponieść karę! Sprawiedliwie. Może 

później… 

– Później! – żachnął się człowiek. – Ja teraz… teraz 

chcę. Idę! 

Tym razem jednak Głos mu nie odpowiedział. 

Dlatego po krótkiej chwili zniecierpliwiony rzucił ponownie: 

– Idę! Słyszysz?! 

– Tak, idź – Głos znów przemówił. – Teraz już 

możesz, teraz zostawiam cię. Śmierci. Żegnaj, nędzniku! 

I były to ostatnie słowa, które tu i teraz dotarły do 

człowieka. Po chwili powieki niczym żelazna kurtyna opadły 

mu na oczy, pogrążając go w błogim, wiecznym śnie – śnie 

o drodze prowadzącej do raju. Miejsca, do którego nigdy nie 

miał trafić w swojej pośmiertnej wędrówce. 

 

 


