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S¸OWO WST¢PNE
Spoglàdajàc wstecz na histori´ i rozwój filozofii, równie dobrze mo˝na by jà okreÊliç jako obsesj´ Êmierci.
Âmierç by∏a i jest zagadnieniem podstawowym i g∏´boko rozwa˝anym przez filozofów. Niech nas wi´c nie dziwi, ˝e jako dwudziestoletni student filozofii by∏em g∏´boko zaintrygowany, kiedy w roku 1965 dowiedzia∏em si´
o cz∏owieku, który przeszed∏ Êmierç klinicznà, dozna∏ nieprawdopodobnych prze˝yç w czasie, kiedy wype∏niano formalnoÊci poÊmiertne i o˝y∏, a˝eby o tym opowiedzieç. Ponadto cz∏owiek ten w czasie, kiedy go pozna∏em, by∏ powszechnie szanowanym lekarzem psychiatrii, z odbytà ju˝ czteroletnià praktykà w terapii ogólnej. Co wi´cej – by∏ ch´tny do podzielenia si´ prze˝ytymi wra˝eniami. Nie potrzeba przekonywaç, ˝e skwapliwie skorzysta∏em z okazji wys∏uchania go, a to, co us∏ysza∏em, wywar∏o na mnie g∏´bokie, niezatarte wra˝enie. Póêniej dowiedzia∏em si´ równie˝ o innych podobnych przypadkach i rozpoczà∏em ich badanie.
Doktor psychiatrii nazywa si´ George Ritchie i w niniejszej ksià˝ce opowiada o doznanych prze˝yciach.
Stanowià one jednà z trzech lub czterech, najwspanialszych i najlepiej udokumentowanych, znanych mi
przypadków “Êmierci”. Prze˝ycia doktora Ritchie i wielu innych, którzy znaleêli si´ w takich samych okolicznoÊciach, nasuwajà pytanie, czy rzeczywiÊcie “zmarli”. Je˝eli przyjmie si´ definicj´ Êmierci, która wydaje si´
ca∏kowicie rozsàdna – jako stan organizmu, w którym wznowienie jego funkcji jest niemo˝liwe – to ˝aden
z tych ludzi nie zmar∏. Jakkolwiek ca∏a ta sprawa finalnego diagnozowania Êmierci jest nie wyjaÊniona, w∏aÊnie teraz jest wiele kontrowersji wÊród specjalistów. Uwa˝am, ˝e dr Ritchie i jemu podobni zbli˝yli si´ do
Êmierci znacznie bli˝ej ni˝ ca∏a reszta ˝yjàcych ludzi. Choçby z tego jednego powodu, zawsze ch´tnie b´d´
s∏ucha∏ tego, co majà inni do opowiedzenia. Jest te˝ inne pytanie, które odnosi si´ do doznanych prze˝yç,
mianowicie: jaki ona wywar∏a wp∏yw na tych, którym si´ to przyda˝y∏o. Jak to si´ w niniejszej ksià˝ce oka˝e,
w przypadku dr. Ritchie, wydarzenie to mia∏o zasadniczy wp∏yw na jego ˝ycie. Tylko my, którzy ˝yjemy
z nim w bliskiej przyjaêni, mo˝emy prawdziwie oceniç g∏´bi´ dobroci, zrozumienie i trosk´ wyp∏ywajàcà
z mi∏oÊci do drugich, która charakteryzuje tego niezwyk∏ego cz∏owieka.
Z tà uwagà niech mi b´dzie wolno zakoƒczyç przedstawienie mojego przyjaciela George’a. Mam nadziej´, ˝e przez t´ ksià˝k´ równie˝ wy go poznacie i pokochacie, jak uczyni∏a to moja rodzina i ja.
Dr RAYMOND A. MOODY
autor ksià˝ki ˚ycie po ˝yciu
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ROZDZIA¸ I
Przyby∏em do pracy wczeÊniej, jak to zwykle lubi∏em robiç, ˝eby mieç jeszcze par´ spokojnych minut
przed przyjÊciem pierwszego pacjenta. Rozglàda∏em si´ doko∏a po jeszcze zaciemnionym pokoju – biurko,
wygodne krzes∏o, ˝ó∏ta sofa naprzeciw okna. Odczuwa∏em g∏´bokà satysfakcj´ z pracy w charakterze psychiatry. Podczas moich trzynastu lat pracy doktora medycyny cz´sto mia∏em odczucie leczenia tylko cz´Êci
osoby, majàc do czynienia raczej z objawami choroby ni˝ z samà chorobà.
W Szpitalu Pami´ci w Richmond w Virginii, gdzie leczy∏em, nie by∏o czasu, aby bli˝ej poznaç pacjenta.
Nie by∏o czasu, aby wys∏uchaç lub zadaç pytanie, poza formalnymi pytaniami o stan zdrowia pacjenta. Tote˝, majàc lat czterdzieÊci, podjà∏em studia na nowo. Nie by∏o ∏atwe, zaproponowaç ˝onie opuszczenie
Richmond i przeniesienie si´ do Charlottesville, wypisaç dzieci ze szko∏y, zrezygnowaç ze stanowiska dyrektora Akademii Leczenia Ogólnego w Richmond i po wielu latach podjàç na nowo studia, na nowo si´
urzàdzaç. Lecz w ciàgu dwunastu lat po podj´ciu tej decyzji, by∏em z tego wielokrotnie bardzo zadowolony,
a szczególnie, kiedy w ciszy i spokoju rozpoczyna∏em swój dzieƒ pracy.
Otworzy∏em notatnik le˝àcy na biurku i przelecia∏em wzrokiem umówione spotkania na dzieƒ dzisiejszy.
Milared Brown, Peter Jones, Martin Jone, i tu si´ zatrzyma∏em. Moim pierwszym pacjentem po obiedzie by∏
Fred Owen. Przypomnia∏em sobie, ˝e wczoraj opuÊci∏ on klinik´ uniwerstyteckà. Jego lekarz poinformowa∏
mnie w zesz∏ym tygodniu, ˝e jest to rak p∏uc z przerzutami do mózgu. Wiedzia∏em ju˝ wczeÊniej, ˝e Fred
musia∏ umrzeç na raka p∏uc. Podejrzewa∏em to ju˝ pi´ç miesi´cy wczeÊniej, kiedy pierwszy raz przyszed∏
do mnie z objawami ostrej depresji. Depresja, przerywany kaszel, bezustanne palenie nawet w czasie spotkania, wszystko to spowodowa∏o, ˝e skierowa∏em go na kompletne badania do Uniwersyteckiego Szpitala
w Charlottesville. Widocznie jednak Fred nigdy tam nie by∏. Trzy tygodnie temu moje podejrzenie wzros∏o.
Postanowi∏em go sprawdziç. Tu w moim gabinecie nie mia∏em oczywiÊcie nale˝ytego wyposa˝enia, pos∏u˝y∏em si´ stetoskopem, co jednak wystarczy∏o.
Teraz o pierwszej po po∏udniu powinien tu byç. Czy mo˝liwe jest, ˝ebym móg∏ mu pomóc w obliczu jego
bliskiej Êmierci? Wprawdzie uczyni∏ on ogromny post´p w ostatnich miesiàcach leczenia, ale wiele zosta∏o
jeszcze do zrobienia. Czas, przede wszystkim czas, by∏ niezb´dnie potrzebny, lecz w∏aÊnie czasem Fred
ju˝ wkrótce mia∏ nie dysponowaç. Co wi´cej, ten z∏oÊliwy rak zaatakowa∏ teraz, kiedy mia∏ nieco po czterdziestce. Mog∏o to wydawaç si´ mu zaprzeczeniem wszystkich wysi∏ków, jakie dokona∏. Jedno by∏o dla niego jasne. Wszystko sprzysi´g∏o si´ przeciw niemu ju˝ od urodzenia. K∏opot jednak w tym, ˝e Fred nie by∏
wcale z∏y... Od czasu kiedy matka go zaniedbywa∏a, przez nast´pstwa powodowane przez szefów, którzy
go wyeksploatowali, i nieszcz´Êliwego ma∏˝eƒstwa – doszed∏ do nieudanych stosunków rodzinnych. Poprawa jego zdrowia by∏a naszym celem. Na poczàtku, zaczynajàc od zaufania mi, pierwszy raz w swoim ˝yciu
zetknà∏ si´ z przyjaênià i teraz musia∏ umrzeç! Ostatecznie los zosta∏ przypiecz´towany, co by∏o zresztà powodem szachrajskiej gry, jaka prowadzona by∏a z nim od samego poczàtku. SpoÊród innych zapowiedzianych wizyt tego ranka moja uwaga skupi∏a si´ g∏ównie na Fredzie. W czasie lunchu kanapk´ zjad∏em w gabinecie na wypadek, gdyby przyszed∏ wczeÊniej. Lecz min´∏a pierwsza, pierwsza pi´tnaÊcie, a Freda nie
by∏o widaç. Zjawi∏ si´ o pierwszej trzydzieÊci pi´ç. Pierwszy raz od pi´ciu miesi´cy si´ spóêni∏.
– Nie b´d´ w stanie zap∏aciç – powiedzia∏, nim zdà˝y∏ usiàÊç. – Porzuci∏em dziÊ prac´ – mówiàc to,
machnà∏ r´kà. – Chcieli, abym zosta∏, a˝ znajdà kogoÊ na zast´pstwo, ale dlaczego mia∏bym coÊ takiego
dla nich zrobiç. Doktor daje mi cztery miesiàce ˝ycia! – Podszed∏ i opar∏ si´ na krzeÊle, próbujàc jeszcze
uÊmiechnàç si´. – Czy to nie kawa∏ doktorze? Wszystkie te niepowodzenia to przesz∏oÊç, w przysz∏oÊci b´d´ dzia∏a∏ lepiej, tylko ˝e teraz ja ju˝ przysz∏oÊci nie mam! Te rozmyÊlania o u∏o˝eniu poprawnego wspó∏˝ycia z mojà matkà i z mojà ˝onà to teraz tylko strata czasu, prawda?
– Przeciwnie – odrzek∏em. – To jest bardziej pilne teraz ni˝ kiedykolwiek przedtem. Twoja przysz∏oÊç zale˝y bardziej, ni˝ ci si´ wydaje, od tego, z jakim powodzeniem zdo∏asz te wzajemne stosunki u∏o˝yç.
Spojrza∏ na mnie zdziwiony. – Moja przysz∏oÊç? Mówi∏em ci, oni dajà mi cztery miesiàce, co prawdopodobnie znaczy cztery tygodnie, poniewa˝ doktorzy k∏amià jak nikt inny. Szczerze mówiàc, nie sàdz´, aby to
warte by∏o zachodu.
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– Ja nie mówi´ o czterech miesiàcach, czterech tygodniach czy czterech latach. Ja mówi´ o przysz∏oÊci,
która nie ma wymiaru.
Jak przesuwajàce si´ przede mnà drzwi, ujrza∏em otwierajàce si´ jego oczy.
– Czy ty mówisz o... niebie i piekle? Daj spokój, doktorze!
Próbowa∏em utrzymaç ton – “do licha z tym”. Mog∏em jednak zauwa˝yç, ˝e go tym rozz∏oÊci∏em. Nasza
przyjaêƒ budowana by∏a powoli, ca∏ymi tygodniami, na porozumieniu co do mojej otwartoÊci w stosunku do
niego. To by∏o bardzo wa˝ne, cz´sto powtarza∏, ˝e jestem pierwszà osobà, która nigdy nie próbowa∏a go
oszukaç.
– Nigdy nie pomyÊla∏em, ˝e od ciebie to us∏ysz´. JeÊli chcia∏bym pos∏uchaç kiedyÊ tego kalamburu o ˝yciu bez koƒca po Êmierci, to szed∏bym tam, gdzie mi obiecywali skrzyd∏a, harf´ i coÊ tam jeszcze.
Nabra∏ g∏´bokiego oddechu, starajàc si´ dobraç w∏aÊciwe s∏owa, a przynajmniej nie z∏e. Wiedzia∏em dobrze z jego wczeÊniejszych opowiadaƒ, ˝e nawet napomkni´cie o religii by∏o dla niego klàtwà...
Jego okrutni rodzice, którzy uwa˝ali si´ za pobo˝nych przez to, ˝e chodzili systematycznie do koÊcio∏a,
przekonani byli, ˝e biciem wychowuje si´ dzieci.
– Nie wiem nic o harfach i skrzyd∏ach – powiedzia∏em. – Mog´ ci jedynie powiedzieç, co sam widzia∏em
po... – przerwa∏em w obawie, czy jakieÊ niebezpieczne s∏owo nie zerwie wybudowanego mi´dzy nami zaufania. Po tym, jak zmar∏em, powiedzia∏em w koƒcu, co mia∏em powiedzieç. Lecz by∏ to cz∏owiek, który lubi∏
k∏amaç. Tote˝ w jego oczach mog∏em wyglàdaç teraz jako wyjàtkowo udany k∏amca.
– Fred – rozpoczà∏em z wahaniem. – By∏ czas, ˝e doktorzy zrezygnowali równie˝ z uratowania mnie.
Uznano mnie za zmar∏ego – przykryto przeÊcierad∏em. Fakt, ˝e dziesi´ç minut póêniej zosta∏em przywrócony do ˝ycia, ˝eby pozostaç nieco d∏u˝ej na tej ziemi, jest dla mnie sprawà marginesowà tych wspania∏ych
wydarzeƒ. – Pos∏uchaj Fred – jest to tak pi´kna sprawa, ˝e chcia∏bym ci to opowiedzieç.
Fred wyciàgnà∏ z paczki papierosa i zapali∏ dr˝àcymi r´koma.
– Chcesz, ˝ebym uwierzy∏, ˝e masz jakàÊ tam mo˝liwoÊç wejrzenia w przysz∏e ˝ycie? To, co masz zamiar powiedzieç, czy to nie jest... Zresztà to nie ma znaczenia, gdyby to mia∏o byç nawet zwyk∏e, wszawe
oszukaƒstwo, bo wszystko i tak si´ wkrótce skoƒczy.
– Nie prosz´, ˝ebyÊ mi w cokolwiek uwierzy∏. Po prostu mówi´ ci, w co ja wierz´ i wcale nie mam poj´cia, jak to przysz∏e ˝ycie b´dzie wyglàdaç. To co widzia∏em, to by∏o tylko spojrzenie z wejÊcia i tyle mog´
powiedzieç. Lecz to wystarczy, ˝eby mnie przekonaç ca∏kowicie o dwóch rzeczach. Po pierwsze, ˝e nasza
ÊwiadomoÊç nie ulega przerwaniu z chwilà fizycznej Êmierci, a w∏aÊciwie to staje si´ ona bardziej ostra. Po
drugie, ˝e to, jak ˝yjemy tu na ziemi, jakie wytwarzamy wzajemne stosunki mi´dzy sobà, ma du˝o wi´ksze
znaczenie, ni˝ mo˝emy sobie wyobraziç.
Po paru minutach Fred by∏ zbyt z∏y na mnie, ˝eby mi patrzeç prosto w twarz.
– Je˝eli by∏eÊ tak chory, jak przypuszczasz – pyta∏, patrzàc w bràzowo-zielony dywan, jak mieç pewnoÊç, ˝e nie mia∏eÊ delirium tremens?
– Poniewa˝, Fred, to by∏o najbardziej realnà rzeczà, jaka kiedykolwiek mi si´ przydarzy∏a. Od tego czasu
mia∏em mo˝liwoÊç studiowania snów i halucynacji. Mia∏em pacjentów, którzy mieli halucynacje. Nie ma tu
˝adnego podobieƒstwa.
– To znaczy, ˝e uczciwie wierzysz, ˝e my... ˝e my b´dziemy... ˝e znaczy si´ pó˝niej...?
– Mog´ ci przysiàdz na moje ˝ycie, ˝e wszystko, co robi∏em przez ostatnie trzydzieÊci lat: stanie si´ doktorem psychiatrà, spo∏eczna praca z m∏odzie˝à ka˝dego tygodnia – wszystko to odnosi si´ do tego wydarzenia. Nie wierz´, ˝eby delirium tremens mog∏o pokierowaç moim ˝yciem.
– Delirium tremens nie – przyzna∏. – Ale je˝eli to by∏a chwilowa u∏uda?
– Czy ty myÊlisz, ˝e jestem wariatem? – Âmia∏em si´, ale pytanie mnie do tego uprawnia∏o.
Ob∏àkanie najlepiej mu to wszystko wyjaÊni∏o.
– Twardo stawiasz t´ spraw´ Fred. Nie przypuszczam, aby ktokolwiek by∏ pewny, ˝e post´puje rozsàdnie. Tak czy owak to by∏o to, co mnie tak bardzo pociàga∏o, ˝e zaczà∏em studiowaç na Universytecie w Virginii. Po to, ˝eby praktykowaç jako psychiatra. Sta∏em tam, przed komisjà znakomitych naukowców, ka˝dy
z nich zadawa∏ mi ró˝ne pytania. Poniewa˝ prze˝ycia, jakie mi si´ przydarzy∏y – przypadek Êmierci, to co
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si´ nast´pnie sta∏o, by∏o sentencjà tego, w co bardzo wierzy∏em – czu∏em, ˝e musz´ im to opowiedzieç
i opowiedzia∏em. Co o tym znakomici doktorzy myÊleli – nie wiem, lecz ka˝dy z nich orzek∏, ˝e jestem zarówno zdrów, jak i emocjonalnie zrównowa˝ony.
– Dowodzi to, ˝e doktorzy sà g∏upcami – rzek∏ Fred, lecz uÊmiecha∏ si´ po raz pierwszy, od kiedy tu
wszed∏. Wiedzia∏em, ˝e jakkolwiek z rezerwà, gotowy jest jednak mnie wys∏uchaç.
Historia ta by∏a jednak zbyt d∏uga, ˝eby mu jà opowiedzieç w czasie jednego czy nawet dwóch seansów,
ale czu∏em, ˝e pomimo tego warto poÊwi´ciç na to czas. Fred by∏ tym typem cz∏owieka, któremu nie potrzebna by∏a moja w∏asna interpretacja.
Móg∏ wys∏uchaç wszystkich faktów po kolei, a nast´pnie uformowaç w∏asnà opini´.
– Nie zamierzam przedstawiaç ci moich wniosków, Fred. Po prostu chc´ ci opowiedzieç wszystko po kolei, od momentu przyj´cia mnie do szpitala wojskowego. Póêniej mo˝emy o tym porozmawiaç.
– Szpital wojskowy? – zapyta∏ Fred. Poprawi∏ si´ na krzeÊle. – Przecie˝ to by∏o w czasie drugiej wojny
Êwiatowej, czy nie tak? Czy to znaczy, ˝e by∏eÊ postrzelony?
– To by∏o w czasie wojny, ale to nie kula mnie powali∏a.
UÊmiechnà∏em si´ szeroko, si´gajàc do pami´ci. To by∏a pogoda w zachodnim Texasie.

ROZDZIA¸ II
Przymknà∏em oczy, si´gnà∏em pami´cià trzydzieÊci cztery lata wstecz. Przypomnia∏em sobie d∏ugà jazd´ pociàgiem z Virginii do Abilene w Texasie, razem z setkami m∏odych rekrutów takich jak ja, opuszczajàcych dom po raz pierwszy. Urodzi∏em si´ i wychowa∏em w Richmond. Ze zdziwieniem stwierdzi∏em, ˝e nigdzie nie ma tak du˝o drzew jak u nas.
– By∏o to we wrzeÊniu 1943 roku – zaczà∏em. By∏em w drodze do Camp Barkley w Texasie w celu odbycia podstawowego wyszkolenia. Mia∏em dwadzieÊcia lat, by∏em d∏ugi, szczup∏y, doÊç typowy jak na te czasy, przepe∏niony idealizmem o wygraniu wojny i wych∏ostaniu Nazistów. Jedynà rzeczà, z którà nie by∏em
jeszcze przygotowany walczyç, by∏ kurz. Na stacji w Abilene za∏adowano nas na samochody ci´˝arowe, ˝eby dowieÊç do koszar oddalonych o kilka mil. Kurz by∏ tak g´sty, ˝e nie widzieliÊmy nic w czasie ca∏ej drogi.
Wiedzia∏em, ˝e Camp Barkeley musi byç du˝ym miastem, çwiczy∏o tam 250 000 ludzi. Rozciàgni´te miasto
drewnianych baraków si´ga∏o daleko wg∏àb pustyni i kurzu. W czasie burzy piaskowej mieliÊmy polecenie
wk∏adania specjalnych okularów i trzymania r´ki na ramieniu tego z przodu. Mimo to zderzaliÊmy si´ co
chwila. W listopadzie zaczà∏ padaç deszcz i ca∏y ten kurz zamienia∏ si´ w bagno. Wiatr móg∏ jednak wysuszyç powierzchni´ tego bagna i wiaç tym w twarz. Zwyk∏o si´ tam mówiç, ˝e jest to jedyne miejsce na ziemi, gdzie trzeba maszerowaç w bagnie po kolana i ciàgle jeszcze dostawaç piaskiem. W grudniu na domiar
wszystkiego zaczyna∏o si´ zimno wi´ksze, ni˝ kiedykolwiek by∏o w Richmond. Dziesiàtego grudnia siedzieliÊmy ponad dwie godziny na ziemi, w temperaturze minus dziesi´ç stopni poni˝ej zera. Tej nocy kiedy pewien m∏ody porucznik çwiczy∏ nas, jak nale˝y sk∏adaç ekwipunek, kaszla∏ ca∏y pluton. Nast´pnego rana bola∏o mnie gard∏o. Zg∏osi∏em si´ wi´c do lekarza. By∏o doÊç pewne, ˝e musz´ mieç goràczk´, ale nie by∏a
ona zbyt wysoka, oko∏o 39 C. Zabrano mnie jednak do szpitala. Szpital by∏ ogromny, na pi´ç tysi´cy ∏ó˝ek,
z których zaj´tych by∏o troch´ ponad dwieÊcie. Niskie drewniane budynki po∏àczone by∏y korytarzami. Od
kiedy mia∏em goràczk´, przydzielono mnie do oddzia∏u zakaênego. By∏y to dwudziestocztero∏ó˝kowe baraki
z dy˝urkà doktora i magazynkiem po jednej stronie. A po drugiej stronie znajdowa∏y si´ maleƒkie jedynki,
gdzie k∏adziono bardziej chorych. Lecz wszystko, co mi dolega∏o, to by∏a niewielka goràczka, dlatego le˝a∏em na g∏ównej sali.
Jedynà rzeczà, która mnie naprawd´ martwi∏a, by∏o to, ˝e teraz jest drugi grudnia, a osiemnastego musz´ byç na trasie w pociàgu do Virginii. Otrzyma∏em w∏aÊnie wielkà szans´ podj´cia nauki od dwudziestego
drugiego grudnia na Universtytecie Medycznym w Virginii i nie chcia∏em jej straciç przez g∏upie przezi´bienie. Mia∏em mo˝liwoÊç zostania doktorem po odbyciu specjalnych wojskowych studiów. By∏o to dla mnie tak
niezwyk∏e, ˝e budzi∏em si´ w nocy i myÊla∏em, czy to rzeczywiÊcie prawda.
o
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Krótko po dniu dzi´kczynienia wywo∏ano mnie przed oblicze dowódców, wÊród których by∏o kilku genera∏ów. By∏em pewien, ˝e jest to sàd wojenny i próbowa∏em sobie przypomnieç z filmów, czy dajà szans´ zadzwonienia do rodziców, a potem zabierajà i rozstrzeliwujà. Stara∏em si´ utrzymaç w spokoju dr˝àce kolana, kiedy strzelali do mnie pytaniami. Czy to prawda, ˝e odby∏em kompletne przeszkolenie przedmedyczne
na Universytecie w Richmond? Czy to prawda, ˝e by∏em przyj´ty na studia medyczne na Universytecie
w Virginii? Jaki by∏ powód mojego wstàpienia do Armii, podczas gdy studenci medycyny byli od tego automatycznie zwolnieni?
W koƒcu jeden z oficerów wyjaÊni∏. – Teraz, w czasie zimy w 1943 r. ogromnie brakuje lekarzy, a ju˝ w przysz∏ym roku, o czym ka˝dy wie, b´dzie mia∏a miejsce w Europie wielka inwazja Aliantów. Jak d∏ugo potem b´dzie jeszcze trwa∏a wojna – pi´ç lat, mo˝e szeÊç? Potrzebujemy doktorów szybko, a oczywiste jest, ˝e najszybciej mo˝na uzyskaç ich spoÊród ˝o∏nierzy, którzy posiadajà ju˝ w tym przedmiocie przeszkolenie.
Tak jest – odpowiedzia∏em z uczuciem ulgi. Studia przedmedyczne ukoƒczy∏em poprzedniego lata. Majàc lat dziewi´tnaÊcie, zrobi∏em czteroletni kurs w dwa lata, jak to wielu robi∏o podczas wojny. Prawdà te˝
jest, ˝e moje podanie zosta∏o przyj´te na Universytecie w Virginii. A dlaczego wstàpi∏em do Armii zamiast...
by∏a to sprawa osobista, lecz wszyscy patrzyli na mnie, czekajàc na odpowiedê.
Sta∏o si´ tak z powodu mojego taty – powiedzia∏em. Patrzyli na mnie uwa˝nie, oczekujàc ca∏ego wyjaÊnienia, wi´c mówi∏em dalej. – Mój tata by∏ ekspertem w´glowym w “C i O” Linie Kolejowe. Je˝d˝àc do ró˝nych odbiorców, wyjaÊnia∏ im, jak nale˝y budowaç wydajne piece itd. Kiedy nadesz∏a wojna, “C i O” przekaza∏y tat´ do dyspozycji rzàdu, który skierowa∏ go do inspekcji pieców i kot∏ów w´glowych stosowanych
w wojsku na terenie ca∏ego kraju. Kiedy inwazja w Europie sta∏a si´ niemo˝liwa, zosta∏ wcielony do Armii
i przydzielony do grupy przygotowujàcej paliwo na “DDay”. Mój ojciec nale˝ycie wype∏nia∏ swoje obowiàzki,
gotowy by∏ p∏ynàç za morze i ju˝ z pierwszà grupà szturmowà na kontynent gromadziç paliwo. Natomiast ja
w wieku dwudziestu lat ciàgle chodzi∏em do szko∏y, gdzie si´ nic nie dzia∏o.
Zg∏osi∏em si´ do wojska jako ochotnik. Wys∏ano mnie do Camp Barkeley. Nie powiedzia∏em oczywiÊcie
oficerom, ˝e po paru tygodniach w kurzu i b∏ocie zmieni∏em zdanie na temat donios∏ej wartoÊci piechura na
tej wojnie. Co wi´cej, czu∏em, ˝e ju˝ nie mog´ na nic liczyç i wtedy nadesz∏a ta nieprawdopodobna wiadomoÊç, ˝e tak czy inaczej id´ na studia medyczne i ˝e to Armia mnie wysy∏a.
Le˝a∏em, wpatrujàc si´ w drewniany sufit na oddziale zakaênym, ubrany w workowatà pi˝am´, z uczuciem satysfakcji, ˝e sprawy przybra∏y taki obrót. Przypuszcza∏em, ˝e gdybym by∏ bardziej religijny, móg∏bym
powiedzieç, ˝e Bóg tak sprawi∏, ale nie przysz∏o mi to na myÊl. Chodzi∏em wprawdzie do koÊcio∏a, który by∏
w pobli˝u domu, ale nie by∏o to dla mnie takie wa˝ne. Wa˝ne by∏o harcerstwo. By∏em harcerzem od dwunastego roku ˝ycia, przechodzàc wszystkie stopnie od m∏odzika do or∏a, a ostatniego lata by∏em nawet pomocnikiem harcmistrza. Zg∏oszenie si´ do Armii na ochotnika by∏o dobrze widziane, a w nagrod´ skierowany zosta∏em na studia medyczne. Chyba przez ca∏e ˝ycie chcia∏em iÊç na medycyn´, wczeÊniej nawet ni˝
myÊla∏em o zarabianiu. Dopiero w wy˝szej szkole dowiedzia∏em si´, ˝e, b´dàc dobrym lekarzem, mo˝na
równie˝ dobrze zarabiaç. Istota sprawy polega na tym, ˝e nie idzie si´ i nie podejmuje nauki, ˝eby otrzymaç
nagrod´. Nagroda jest rezultatem uczciwej i solidnej pracy. Piel´gniarka zatrzyma∏a si´ przy moim ∏ó˝ku
i strzepn´∏a termometr. W∏o˝y∏em go pod j´zyk. Spodziewa∏em si´ dobrego wyniku. By∏ pi´tnasty grudnia.
Le˝a∏em ju˝ na oddziale cztery dni bez ˝adnej poprawy i zaczyna∏em si´ ju˝ martwiç jak dostaç si´ na pociàg osiemnastego grudnia. Nawet po ustaniu goràczki przetrzymywano pacjentów na rekonwalescencji
przez kilka nast´pnych dni. Odczyta∏a termometr i zaznaczy∏a na wynik na diagramie.
– Troch´ si´ martwi´. Ciàgle 39 C – powiedzia∏a z wyrazem wspó∏czucia. Opowiedzia∏em jej o mojej
wielkiej szansie. Zarówno ona, jak i reszta personelu, byli mnà g∏´boko zatroskani.
By∏em wyczerpany tym wyczekiwaniem, dostarczyli mi wi´c rozk∏ad jazdy, który trzyma∏em razem ze
szklankà wody i nocnà lampkà. Mi´dzy nimi le˝a∏ rozk∏ad jazdy, który by∏ moim ∏àcznikiem ze Êwiatem. JeÊlibym osiemnastego nadal musia∏ pozostaç w szpitalu, mog∏em przestudiowaç ka˝dy wyjazd, a˝ do rozpocz´cia lekcji dwudziestego drugiego grudnia. Wiedzia∏em, ˝e dziesiàtki innych ˝o∏nierzy czeka∏o na moje
miejsce, gdybym si´ nie zjawi∏. Nawet, gdybym jakimÊ cudem przyjecha∏ po rozpocz´ciu zaj´ç, moje szanse nadrobienia zaleg∏oÊci by∏y znikome. By∏ to jeden z najbardziej wyÊrubowanych programów w s∏u˝bie.
o

6

Ostrze˝ono mnie, ˝e trzecia cz´Êç studentów zostaje odrzucona w ciàgu pierwszych dziewi´ciu miesi´cy.
Po∏knà∏em pastylk´ pozostawionà w papierowym kubku przez piel´gniark´ i wróci∏em do swoich myÊli. Wiedzia∏em dok∏adnie, dlaczego naprawd´ chc´ byç doktorem. Nie dla pieni´dzy, ale ˝eby pomóc dziadkowi
Dabney. Dziadek Dabney by∏ ojcem mojej matki. Gdy zamknà∏em oczy, widzia∏em jego niebieskie êrenice
i naje˝one bia∏e wàsy. Dabneyowie byli francuskimi hugenotami, którzy osiedlili si´ w Virginii w dziewi´tnastym wieku. W rejonie tym wcià˝ ˝y∏a ich specyficzna mowa. On i babcia Dabney byli dla mnie bardziej rodzicami ni˝ dziadkami. Mama zmar∏a miesiàc po moim urodzeniu, a tata, pracujàc w “C i O”, wiele podró˝owa∏. Tote˝ dziadek i babcia zabrali Mary Jane i mnie do ich du˝ego drewnianego domu na peryferiach Richmond. By∏o to cudowne miejsce do wychowywania m∏odego ch∏opca. Znajdowa∏y si´ tam wiklinowe krzes∏a
na szerokiej werandzie i bardzo stare d´by w ogrodzie. Do czasu otrzymania zakazu z Prezydium babcia
chowa∏a tam tak˝e krow´ i kury. By∏a troch´ staromodnà panià, która zwraca∏a si´ do m´˝a “Panie Dabney“
i wola∏a kuchni´ opalanà w´glem od nowoczesnej kuchni gazowej. Ka˝dego ranka by∏em budzony stukiem,
jaki robi∏a przy ugniataniu ciasta na chleb. Dziadek Dabney posiada∏ najwi´kszy sklep z obuwiem na po∏udniu miasta. Na drugim pi´trze, w cz´Êci z obuwiem dla dzieci mia∏ gry, które lubi∏em. W inne znów dni bra∏
mnie do warsztatów kolejowych, ˝eby oglàdaç monta˝ silników w parowozowni.
Jeszcze innym cz∏onkiem domu by∏a panna Wiliams, piel´gniarka, która przynios∏a mnie do domu ze
szpitala, wàt∏ego, chorowitego noworodka, po którym nie spodziewa∏a si´, ˝e b´dzie ˝y∏. Dziadzio Dabney
lubi∏ opowiadaç, ˝e by∏em tak ma∏y, i˝ przyniesiono mnie w pude∏ku od butów. Panna Wiliams mia∏a okropny gu∏owaty nos, który niefortunnie zosta∏ z∏o˝ony po z∏amaniu. Wykarmi∏a mnie ona butelkà, co wówczas
by∏o nies∏yszanà innowacjà w Richmond. Potem zosta∏a przy nas i opiekowa∏a si´ Mary Jane i mnà. Kiedy
mia∏em siedem lat, tato o˝eni∏ si´ ponownie. Wówczas Mary Jane i ja zamieszkaliÊmy z tatà i nowà mamà
w ma∏ym domku na ulicy Brook Road, a panna Wiliams odesz∏a gdzieÊ do pracy. Ciàgle potem ka˝dy weekend sp´dza∏em u dziadka i u babci Dabneyów. W ciàgu lat zauwa˝y∏em, jak dziadzio coraz bardziej si´ pochyla∏ na skutek choroby, na którà nikt nie móg∏ pomóc. Nazwano jà artretyzmem reumatycznym. Kiedy by∏em ma∏y, choroba by∏a tylko w jego nogach i chodzi∏ o kuli. Nast´pnie rozszerzy∏a si´ na ramiona i r´ce.
Wtedy musia∏ ju˝ ˝yç na wózku. Kiedy nabra∏em nieco si∏, mog∏em go przenosiç do jego “mobilu” albo do
∏ó˝ka. Widzia∏em, jak bardzo cierpia∏, by∏ jednak najmniej narzekajàcym cz∏owiekiem na ziemi. Bywa∏o, ˝e
jego doktor przysy∏a∏ do niego innych pacjentów w odwiedziny. Wówczas dziadzio mia∏ sposobnoÊç ich pocieszaç. Wtedy podjà∏em decyzj´ zostania doktorem. By∏o jednak za póêno, ˝eby pomóc dziadkowi Dabney. Zmar∏ trzy lata temu, kiedy mia∏em siedemnaÊcie lat. Pami´tam, gdy wróci∏em z harcerskiej wycieczki,
znalaz∏em mego przyrodnego brata Henry’ego i przyrodnià siostr´ Bruce pod oknem. Oboje byli zbyt mali,
˝eby zdaç sobie spraw´ z tego, co zasz∏o. Ale zauwa˝y∏em, ˝e oboje p∏akali. Powiedzieli mi, ˝e tata, mama
i Mary Jane sà w Moss Side.
Wystawiono cia∏o dziadzia Dabney we frontowym pokoju. Sta∏em w drzwiach i czu∏em jakàÊ dziwnà niech´ç wejÊcia do Êrodka. Szara metalowa trumna sta∏a na stojakach w pobli˝u starego edisonowskiego gramofonu. W koƒcu przestàpi∏em próg i spojrza∏em na dziadka, lecz ta blada, cicha postaç nie by∏a dziadkiem
Dabney. By∏ zbyt spokojny i pozbawiony koloru. Szczególnie jego r´ce mnie zaszokowa∏y. Niez∏o˝one, kalekie palce le˝a∏y wyprostowane p∏asko na at∏asie. Pokrzywione palce dziadka by∏y dla mnie pi´kne. Te r´ce zbyt g∏adkie, woskowato bia∏e, wydawa∏y mi si´ okropne. Nie mia∏em ˝adnej szansy pomóc dziadkowi,
jednak on rozbudzi∏ u mnie ÊwiadomoÊç cierpienia ludzi na ziemi, któremu goràco pragnà∏em jakoÊ zaradziç. W∏aÊciwie to by∏o zabawne, bo skoro tylko dowiedzia∏em si´, ˝e mo˝na przy tym zarobiç jeszcze pieniàdze, od razu zaczà∏em wyliczaç w pami´ci, co chcia∏bym posiadaç. By∏a to doÊç d∏uga lista, od Cadilaca
do ∏odzi i basenu kàpielowego.
Sanitariusz przyniós∏ posi∏ek do jadalni. Od∏o˝y∏em marzenia o d∏ugim i bogatym ˝yciu, koncentrujàc si´
na postawionym przede mnà talerzu. Po posi∏ku moje myÊli powróci∏y. Dzi´ki temu przyspieszonemu wojskowemu programowi, spekulowa∏em, b´d´ jednym z najm∏odszych lekarzy, jacy kiedykolwiek uzyskali dyplom, w koƒcu przecie˝ wojna nie b´dzie trwa∏a bez koƒca. Spojrza∏em na r´k´. Na owalu z czarnego onyksu umieszczona by∏a z∏ota sowa, przedstawiajàca znak bractwa z napisem “Universytet w Richmont 1945”.
JeÊli zaczn´ szko∏´ medycznà w tym miesiàcu i skoƒcz´ w ciàgu trzech lat... Wyobrazi∏em to sobie jako zu-
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pe∏nie realne, ˝e, majàc 25 lat, mog´ mieç Cadillaca. Szesnastego grudnia wyjà∏em kolejny raz z szuflady
rozk∏ad jazdy i przelecia∏em po nim wzrokiem. Jakkolwiek bym nie oblicza∏, nie by∏o sposobu na dostanie
si´ z Abilene w Texasie do Richmond w Virginii w czasie krótszym ni˝ 30 godzin. Natomiast w czasie wojny
i na dodatek w okresie Âwiàt Bo˝ego Narodzenia mia∏bym szcz´Êcie, gdybym si´ móg∏ tam dostaç w czasie
48 godzin. Z tego wysz∏o, ˝e dziewi´tnastego grudnia by∏ ostatnim mo˝liwym do przyj´cia dniem wyjazdu.
Tymczasem zamiast przezi´bienia doktorzy nazwali mojà chorob´ grypà.
Niespodziewanie rano siedemnastego grudnia srebrna rt´ç w szklanej rureczce utrzyma∏a si´ na 36,6 C.
Siostra dy˝urna zameldowa∏a natychmiast t´ dobrà wiadomoÊç lekarzowi dy˝urnemu. W ciàgu paru minut
zjawi∏ si´ przy moim ∏ó˝ku. Bior´ ci´ osobiÊcie na oddzia∏ rekonwalestencji – powiedzia∏. Przerzuci∏ moje
rzeczy przez rami´ i ruszy∏ przez drewniany korytarz, a ja pocz∏apa∏em za nim w butach i w p∏aszczu. By∏em
g∏´boko przekonany, ˝e opiekujàcy si´ mnà personel i wszyscy oficerowie byli gotowi przyspieszyç okres
mojej rekonwalescencji i wypuÊciç mnie w ciàgu kilku dni.
Oddzia∏ rekonwalescencji by∏ taki sam jak ten, który opuÊci∏em, 12 ∏ó˝ek bia∏o emaliowanych wzd∏u˝ ka˝dej Êciany – 24 przy∏ó˝kowe stoliki, ka˝dy z nocnà lampkà. Te same trzy biura, naprzeciw trzy sypialnie. Tyle, ˝e stàd mo˝na iÊç do innych oddzia∏ów, przechodzàc przez kilka przeÊwitów mi´dzy budynkami. Pomimo tego przesiedzia∏em ca∏y dzieƒ na kraw´dzi ∏ó˝ka. Na zewnàtrz pada∏ Ênieg i nie zamierza∏em ryzykowaç ponownego przezi´bienia w przeciàgu. RozmyÊla∏em o zbli˝ajàcych si´ Âwi´tach Bo˝ego Narodzenia.
Jak wspaniale by∏oby byç teraz w Richmond. Pewny by∏em, ˝e dajà studentom medycyny wolny dzieƒ na
Âwi´ta, a te móg∏bym sp´dziç z rodzinà. Tata by∏ daleko, ale mama by∏a na miejscu. By∏a mojà macochà
i jakoÊ dotàd nie u∏o˝y∏o si´ jeszcze mi´dzy nami. Siedzàc jednak w tych drewnianych barakach, czu∏em,
˝e t´skni´ za nià. Mary Jane i jej mà˝ mogli nawet przyjechaç z Fort Belvair w Virginii. T´skni∏em ogromnie
za Mary Jane i nawet za Henrykiem i Bruce Gordon.
Przy zgaszonych Êwiat∏ach, piel´gniarka podesz∏a przez oddzia∏, sprawdzajàc temperatur´ i zapisujàc
jà do notatnika. By∏o to cz´Êcià rutynowanych czynnoÊci, które wykonywane by∏y w ciàgu dnia. Nie myÊla∏em o tym wcale, a˝ pe∏niàcy s∏u˝b´ przyniós∏ mi ubranie i reszt´ wyposa˝enia.
– Idziemy na zakaêny – powiedzia∏.
Skoczy∏em do niego – coÊ ty powiedzia∏?
– Masz goràczk´ i mam ci´ zaprowadziç na oddzia∏ zakaêny.
– Moja goràczka przecie˝ min´∏a, jutro mam byç wypisany!
Ze z∏oÊcià poszed∏ poszukaç piel´gniark´.
Tym razem sprawdzi∏em temperatur´ osobiÊcie – 39,2 C.
Poszed∏em za ˝o∏nierzem o wiele d∏u˝szym korytarzem, chocia˝ i ten barak wyglàda∏ identycznie jak
dwa poprzednie. Mia∏em nadziej´, ˝e odprowadzi mnie na oddzia∏, który opuÊci∏em tego ranka, gdzie mia∏em takà mi∏à opiek´, lecz niestety tak si´ nie sta∏o. Dy˝urny sanitariusz powiedzia∏, ˝e z powodu nap∏ywu
chorych na gryp´ ka˝de ∏ó˝ko jest zajmowane w minut´ po opuszczeniu przez poprzedniego pacjenta. Zajà∏em to, które mi wyznaczy∏, ale o spaniu nie by∏o mowy. Co ja mog∏em poczàç? Jest osiemnasty, nigdy nie
pojad´ ju˝ w∏aÊciwym pociàgiem i nie dostan´ si´ na ten z dziewi´tnastego. Ca∏à noc przewraca∏em si´
z boku na bok. Kaszel mój i moich kolegów nie da∏ mi zasnàç. Dlaczego moja goràczka nagle podskoczy∏a?
Ze studiów przedmedycznych wiedzia∏em, ˝e grypa mog∏a bez szczególnych odznak rozwinàç si´ w zapalenie p∏uc, a wtedy niewiele mo˝na by∏o poradziç. Kilku doktorów eksperymentowa∏o wprawdzie z nowymi
tabletkami, ale nie by∏y one jeszcze w ogólnym u˝yciu. Nast´pnego ranka moja goràczka nieco spad∏a, nie
na tyle jednak, abym móg∏ powróciç na rekonwalescencyjny. Podtrzyma∏o to jednak mojà nadziej´.
Opowiedzia∏em nowej siostrze o moim ostatecznym terminie wyjazdu do Richmond. Okaza∏a si´ ona
równie sympatyczna jak poprzednie. W nocy ca∏y personel z g∏´bokà troskà rozwa˝a∏ mój problem. KtoÊ
znalaz∏ w rozk∏adzie jazdy jeszcze jeden pociàg wyje˝d˝ajàcy z Abilene w nocy dziewi´tnastego. Przy pewnym szcz´Êciu móg∏bym dojechaç dwudziestego o czwartej rano do Richmond, co mieÊci∏o si´ w czasie.
Mog´ za∏atwiç ci Jeepa ze szpitala na dworzec – powiedzia∏ mi jeden z doktorów.– JeÊli twoja goràczka
b´dzie spadaç, przeniesiemy ci´ do rekonwalescencyjnego rano, to b´dzie dziewi´tnasty i b´dziesz móg∏
jechaç prosto na dworzec, nie zg∏aszajàc si´ wcale do swojej kompanii.
o

o

8

I jakimÊ cudem moja goràczka powróci∏a do normy dziewi´tnastego rano. Zgodnie ze s∏owem doktora
przeniesiony zosta∏em natychmiast na oddzia∏ rekonwalescencyjny. Ca∏y mój ekwipunek i Jeep gotowe by∏y do wyjazdu o 3 30 nastàpnego ranka. Rano ubra∏em si´ w mundur. Próbowa∏em odpoczàç, ale by∏em zbyt
podniecony, ˝eby usiàÊç. Oko∏o 17oo jakiÊ facet zaproponowa∏, ˝eby dla zabicia czasu pójÊç do kina. Tym
razem gotowy by∏em to zrobiç. PoszliÊmy zaraz po kolacji, poniewa˝ chcieliÊmy po∏o˝yç si´ wczeÊniej spaç,
nie pami´tam nawet, o czym by∏ ten film. Ledwo usiedliÊmy, z∏apa∏ mnie gwa∏towny mocny kaszel. WróciliÊmy na oddzia∏ o 2115 tak, ˝eby byç po nocnym obchodzie.
Na s∏u˝bie by∏ tylko sanitariusz. Odetchnà∏em z ulgà. Napad∏y mnie myÊli, ˝e znowu roÊnie goràczka.
Nie chcia∏em widzieç nikogo z termometrem. Poprosi∏em sanitariusza o par´ aspiryn, da∏ mi szeÊç i trzy tabletki APC (aspiryna, fenactin, cofeina). By∏y to jedyne lekarstwa, jakimi móg∏ dysponowaç. Zabra∏em moje
ubranie od niego. Razem z wysokimi butami i oliwkowym p∏aszczem. U∏o˝y∏em to wszystko w nogach mojego ∏ó˝ka. Nast´pnie powiesi∏em mundur na krzeÊle, tak ˝eby by∏ gotowy do ubrania w Êrodku nocy. Jedna
z sióstr po˝yczy∏a mi budzik. Sprawdzi∏em dwukrotnie, czy jest nastawiony na godz. 3oo. W koƒcu wzià∏em
dwie aspiryny i jednà APC i wbrew ha∏asowi, bo wi´kszoÊç ˝o∏nierzy wcià˝ nie spa∏a, po∏o˝y∏em si´ i zaraz
zasnà∏em.

ROZDZIA¸ III
Obudzi∏ mnie spazmatyczny atak kaszlu. Si´gnà∏em po spluwaczk´. Bola∏a mnie g∏owa, czu∏em, ˝e klatka piersiowa mi p∏onie. Na oddziele by∏o cicho i ciemno, tylko ma∏e nocne lampki Êwieci∏y z ty∏u ka˝dego
∏ó˝ka. DwanaÊcie ma∏ych ˝aróweczek wzd∏u˝ ka˝dej Êciany. Która godzina? Spojrza∏em na zegarek, ale
by∏o za ciemno, ˝eby dostrzec. Zbli˝y∏em zegarek do Êwiat∏a. Pó∏noc.
Wypi∏em szklank´ wody z dzbanka stojàcego na stole. Po∏knà∏em dwie nast´pne aspiryny i APC. Po∏o˝y∏em si´ z powrotem, zauwa˝ajàc po raz pierwszy, ˝e moja koszula sta∏a si´ mokra. Podnios∏em si´, ˝eby
splunàç do spluwaczki. W koƒcu musia∏em si´ zdrzemnàç, poniewa˝ obudzi∏em si´, nagle walczàc o powietrze. Kiedy atak kaszlu mi przeszed∏, spojrza∏em znowu na zegarek. By∏o dziesi´ç po drugiej. Do wstania zosta∏o mi mniej ni˝ godzina. Czu∏em si´ potwornie, a serce bi∏o mi jak m∏ot. Wzià∏em ostatnià aspiryn´
i próbowa∏em zasnàç, ale kaszel nie ustawa∏. Si´gnà∏em po wod´. W koƒcu poprawi∏em poduszk´ i usiad∏em. Wydawa∏o mi si´, ˝e to pomo˝e na kaszel, ale bola∏o mnie wszystko i czu∏em przyp∏yw goràczki. Tak
d∏ugo, jak nikt si´ o tym nie dowie, mia∏em szans´ dostaç si´ na pociàg.
Znowu popatrzy∏em na zegarek. Czas si´ ubieraç. Wy∏àczy∏em budzik, ˝eby nie niepokoiç innych. Wsta∏em, myÊlàc, czy je˝eli w∏àcz´ Êwiat∏o, to inni si´ nie obudzà, ale je˝eli nie obudzi∏ ich ten okropny kaszel, to
co jeszcze mog∏o ich obudziç. Zapali∏em Êwiat∏o i przeszed∏em wokó∏ ∏ó˝ka. Zauwa˝y∏em, ˝e trz´sà mi si´
nogi. Ubra∏em mundur i cofnà∏em si´ ostro˝nie do ∏ó˝ka. Wszystko si´ ko∏o mnie kr´ci∏o. Musz´ byç ostro˝ny, ˝eby kierowca Jeepa nic nie zauwa˝y∏ – pomyÊla∏em. Spojrza∏em w dó∏ pod stolik. Spluwaczka by∏a wype∏niona jasnoczerwonà krwià. Âwiat∏o przyÊwieca∏o z pobliskiej dy˝urki. Podszed∏em tam i spojrza∏em do
Êrodka. Sanitariusz majàcy s∏u˝b´ czyta∏ gazet´.
– Daj mi na chwil´ termometr – poprosi∏em. Poda∏ mi jeden z pó∏ki. Odszed∏em par´ kroków, w∏o˝y∏em
go do ust. Po minucie odczyta∏em przy Êwietle dochodzàcym od drzwi magazynku. Zdawa∏o mi si´ to niemo˝liwe. Bez wzgl´du na to, jak obraca∏em termometr, srebrny promieƒ rt´ci wype∏nia∏ ca∏à rurk´.
42oC! – wrzasnà∏ i zanim mog∏em go zatrzymaç, wybieg∏ przez podwójne drzwi na korytarz.
Minut´ póêniej by∏ z powrotem wraz z siostrà dy˝urnà. Dali mi drugi termometr pod j´zyk, patrzyli na
mnie uwa˝nie, podczas gdy ja przeklina∏em w myÊli mojà oczywistà g∏upot´. Wyj´∏a mi po chwili z ust termometr. – Siàdê. – Rzàdzi∏a mnà jak ma∏ym dzieckiem. – Zostaƒ przy nim nakaza∏a stra˝nikowi. Zaraz b´d´ z powrotem. – Nie mog´ tu czekaç – powiedzia∏em do sanitariusza. Musz´ si´ ubraç, wyje˝d˝am do Abilene! Jeep zabiera mnie za dwadzieÊcia minut! – W porzàdku – powiedzia∏ – posiedê troch´ i wszystko b´dzie gra∏o. Ten lunatyk nie zwraca∏ na mnie ˝adnej uwagi. Doktor przyszed∏, obstuka∏ mi klatk´ piersiowà,
zaczà∏ mówiç o przeÊwietleniu.
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Nie dojdzie tak daleko – rzek∏ do siostry – lepiej niech siostra wezwie karetk´. Siostra dzwoni∏a, podczas
gdy ja stara∏em si´ wyjaÊniç, ˝e nie czekam na ambulans, ale na Jeepa. Jeszcze ciàgle im t∏umaczy∏em,
kiedy nadbiegli dwaj sanitariusze z noszami. Doktor kaza∏ mi si´ po∏o˝yç, co by∏o czystà g∏upotà, gdy mia∏em si´ w∏aÊnie ubieraç. Ale jak tu w wojsku przekonaç kapitana. Po∏o˝y∏em si´, a oni okryli mnie kocem.
Minut´ póêniej na twarzy poczu∏em powiew zimnego powietrza. Wsun´li mnie na ty∏ ambulansu i pop´dziliÊmy drogà. W chwil´ póêniej otworzy∏y si´ drzwi ambulansu, poczu∏em znów lodowate powietrze. Przeniesiono mnie na noszach do gabinetu pe∏nego maszyn. Cz∏owiek w bia∏ym fartuchu pochyli∏ si´ nade mnà.
Omal nie parsknà∏em Êmiechem, kiedy dwóch sanitariuszy wzi´∏o mnie pod ramiona i podnios∏o na nogi.
Mog∏em staç o wiele d∏u˝ej, ˝ebym tylko móg∏ wydostaç si´ stàd na stacj´ kolejowà. Ciàgle trzymajàc mnie
pod ramiona, przeprowadzono mnie na prawo, gdzie ustawiono siod∏ate wg∏´bienie na wysokoÊci podbródka. Cz∏owiek w bieli zmierzy∏ mnie oczami.
– SzeÊç stóp i dwa cale – powiedzia∏.
Obróci∏ wysi´g z wy˝∏obieniem, podniós∏ nieco dêwigni´.
– W porzàdku trzymaj tak przez chwil´.
PuÊcili mnie wówczas i odstàpili do ty∏u za przepierzenie. Pos∏ysza∏em trzask i turkot, który narasta∏, czu∏em go w sobie i czu∏em go w g∏owie, moje kolana stawa∏y si´ jak z gumy, ugi´∏y si´ i upad∏em.

ROZDZIA¸ IV
Wsta∏em. Która godzina? Popatrzy∏em na stolik, lecz zabrali mi zegarek. Gdzie jest moje ubranie? Rozk∏ad jazdy, zegarek! Rozglàda∏em si´ woko∏o. By∏em w jakimÊ ma∏ym pokoju, nie widzia∏em takiego wczeÊniej. Przy ma∏ym Êwietle mog∏em zauwa˝yç, ˝e moje ∏ó˝ko wype∏nia∏o ca∏y pokój. Jeszcze tylko bia∏e krzes∏o i stolik, to wszystko.
Gdzie ja jestem?
Jak ja si´ tu dosta∏em?
Przebieg∏em myÊlà wstecz. A wi´c przeÊwietlenie, ale˝ tak! PrzenieÊli mnie na oddzia∏ przeÊwietleƒ
i musia∏em zemdleç. Pociàg! Spóêni´ si´ na pociàg. Wyskoczy∏em z ∏ó˝ka jak na alarm, gdzie ubranie. Ci
ludzie nie mogli wiedzieç o moim pociàgu, dlatego mnie tutaj po∏o˝yli, zamiast odes∏aç na oddzia∏, gdzie
czeka∏ na mnie Jeep. Mojego ubrania nie by∏o na krzeÊle. Nigdzie nie by∏o te˝ mojego ekwipunku. Gdzie
w tym ma∏ym pokoju mo˝e byç szafa? Mo˝e pod ∏ó˝kiem? Obejrza∏em si´ i zamar∏em. KtoÊ le˝a∏ na moim
∏ó˝ku. Podszed∏em bli˝ej. Ca∏kiem m∏ody m´˝czyzna, brunet, le˝a∏ ca∏kiem nieruchomo. Lecz... przecie˝
przed chwilà wsta∏em z tego ∏ó˝ka. Przez chwil´ usi∏owa∏em coÊ z tego zrozumieç. By∏o to jednak zbyt
dziwne, ˝eby o tym myÊleç. Tak czy inaczej p´dz´ na pociàg. Sanitariusz! Mo˝e moje ubranie jest u niego
w dy˝urce. Wybieg∏em z pokoju, patrz´ doko∏a. Dwa rz´dy nocnych lampek Êwiecà wzd∏u˝ ka˝dej Êciany,
wydawa∏o mi si´, ˝e tutaj kiedyÊ ju˝ by∏em. Trudno to jednak stwierdziç z ca∏à pewnoÊcià, wszystkie te oddzia∏y by∏y tak do siebie podobne.
Naprzeciw apteczki, drzwi by∏y otwarte, Êwieci∏o Êwiat∏o, ale nie by∏o sanitariusza. Wszed∏em do Êrodka,
lecz na pó∏kach nie by∏o ani ubrania, ani butów. Gabinety lekarzy i piel´gniarek by∏y zamkni´te, nie by∏o tam
te˝ nikogo. Poszed∏em po cichu obok Êpiàcych ˝o∏nierzy po g∏ównej sali, rozglàdajàc si´ czy tutaj nie z∏o˝ono mojego munduru. Lecz Êwiat∏o by∏o za s∏abe, ˝eby coÊ zobaczyç. Z wyjàtkiem chrapania i sporadycznego kaszlu, nic wi´cej nie by∏o s∏ychaç.
Zauwa˝y∏em przechodzàcego sier˝anta, niosàcego pod p∏aszczem instrumenty.
– Przepraszam panie sier˝ancie, czy nie widzia∏ pan sanitariusza z tego oddzia∏u?
Nic nie powiedzia∏, nawet nie spojrza∏ na mnie. Szed∏ wprost na mnie, nawet nie próbujàc ominàç.
– Ostro˝nie! – j´knà∏em i uskoczy∏em w bok.
– Poszed∏ dalej wzd∏u˝ korytarza, jakby wcale mnie nie zauwa˝y∏. Chocia˝, jak to si´ sta∏o, ˝e si´ nie
zderzyliÊmy, pozosta∏o dla mnie zagadkà..
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Wreszcie zauwa˝y∏em coÊ, co podsun´∏o mi pomys∏. Dalej w g∏´bi korytarza znajdowa∏y si´ ci´˝kie metalowe drzwi, prowadzàce na zewnàtrz. Pospieszy∏em w tym kierunku. Nawet gdybym nie zdà˝y∏ na ten pociàg, znajd´ jakiÊ sposób, ˝eby si´ dostaç do Richmond. Nie wiem, jak znalaz∏em si´ na zewnàtrz, poruszajàc si´ szybko, bez wysi∏ku. W∏aÊciwie to podró˝owa∏em nawet szybciej ni˝ kiedykolwiek w swoim ˝yciu.
Nie by∏o nawet tak zimno jak wczeÊniej, wieczorem. Teraz nie odczuwa∏em ani zimna, ani ciep∏a.
Spojrza∏em w dó∏ i ze zdumieniem stwierdzi∏em, ˝e nie widz´ ziemi tylko gàszcz dachów, zabudowaƒ pode mnà. Wkrótce Camp Barkeley pozosta∏ w tyle, a ja przelatywa∏em nad ciemnà zamarzni´tà pustynià. Mój
rozum podpowiada∏ mi, ˝e robi´ coÊ niemo˝liwego, ale przecie˝ to robi∏em. Miasto pode mnà by∏o oÊwietlone, na skrzy˝owaniach migota∏y Êwiat∏a. To by∏o niezwyk∏e. Cz∏owiek nie móg∏ przecie˝ lataç bez samolotu,
a ja lata∏em, tyle, ˝e ni˝ej ni˝ samolot. Pola za miastem wydawa∏y mi si´ bardziej zadrzewione, pokryte
Êniegiem, który otacza∏ ciemne kr´gi w ko∏o drzew. Zauwa˝y∏em drog´, ruch by∏ niewielki, miasta, które mija∏em by∏y ciemne, spokojne. Zmierza∏em do Richmond. Mia∏em pe∏nà ÊwiadomoÊç tego, co si´ dzieje. Od
momentu, kiedy przelecia∏em przez stalowe drzwi szpitala, zmierza∏em do Richmond setki razy szybciej ni˝
jakikolwiek pociàg na ziemi. Lecz... teraz pomyÊla∏em, jak ja mog´ si´ upewniç, ˝e lec´ do Richmond. Odby∏em jednà podró˝ pomi´dzy Texasem a Virginià, ale to by∏a inna droga i wi´kszà cz´Êç podró˝y odby∏em
nocà. Jak ja mog´ odbyç t´ podró˝ zdany tylko na siebie.
Poni˝ej mnie rozla∏a si´ niezwykle szeroka rzeka. By∏ te˝ d∏ugi, wysoki most i w oddali najwi´ksze
z miast, jakie spotka∏em po drodze. PomyÊla∏em, ˝e dobrze by∏oby zejÊç w dó∏, odnaleêç kogoÊ i zapytaç
o kierunek. Zauwa˝y∏em, ˝e prawie natychmiast zni˝y∏em si´ w∏aÊnie poni˝ej mnie w okolice skrzy˝owania.
Zauwa˝y∏em migajàce niebieskie Êwiat∏o – by∏ to reklamowy neon nad drzwiami parterowego budynku
o czerwonym dachu. Napis Pabs Blue Ribbon Beer i drugi w oknie Cafe, Êwiat∏o tych neonów oÊwietla∏o
chodnik. Po zejÊciu w dó∏ zda∏em sobie spraw´, ˝e mog´ iÊç jak ka˝dy inny. Tam w powietrzu 20 m nad ziemià czu∏em si´, jakbym p´dzi∏ z wiatrem, nie by∏o jednak czasu, aby o tym myÊleç. Po chodniku przed barem szed∏ rzeêko jakiÊ cz∏owiek. PomyÊla∏em, ˝e w koƒcu mam szans´ dowiedzieç si´ od niego do jakiego
miasta przyby∏em. W tym czasie, kiedy przysz∏o mi to na myÊl, znalaz∏em si´ na chodniku, podà˝ajàc za
nieznajomym cz∏owiekiem, myÊl i ruch stawa∏y si´ tà samà rzeczà, stanowi∏y jednoÊç. By∏ to cywil oko∏o 45
lat, w p∏aszczu bez czapki. OczywiÊcie myÊla∏ o czymÊ intensywnie, poniewa˝, chocia˝ szed∏em obok niego, nawet na mnie nie spojrza∏. Szed∏ dalej.
– Szanowny Panie – zwróci∏em si´ g∏oÊniej – jestem tutaj obcy i by∏bym wdzi´czny jeÊli...
DoszliÊmy do Cafe, gdzie zmierza∏ ten cz∏owiek. Czy on jest kompletnie g∏uchy? Po∏o˝y∏em r´k´ na jego
ramieniu. Nic tam nie by∏o. Stanà∏em naprzeciw drzwi, patrzàc za nim, jak wszed∏ i zniknà∏ w Êrodku. To by∏o jak dotykanie lekkiego powietrza, jakby nikogo nie by∏o. A jednak bardzo dok∏adnie go widzia∏em, nawet
jego zarost, który wymaga∏ golenia. Jeszcze nie otrzàsnà∏em si´ dobrze z tego wra˝enia, kiedy w chwil´
póêniej przeszed∏em przez s∏up telefoniczny i pracownika przy nim pracujàcego.
Stojàc na chodniku, zaczà∏em rozmyÊlaç z niedowierzaniem. By∏o to najbardziej trudne do poj´cia od
niepami´tnych czasów. Ten cz∏owiek przed Cafe, s∏up telefoniczny... mo˝liwe, ˝e to wszystko, co spotka∏em, by∏o najnormalniejsze w Êwiecie. To prawdopodobnie ja si´ jakoÊ zmieni∏em. W jakiÊ nieprawdopodobny trudny do wyt∏umaczenia sposób utraci∏em swojà twardoÊç. ZdolnoÊç pochwycenia rzeczy, kontaktowania si´ ze Êwiatem. Nawet nie jestem widzialny!
Przecie˝ ten cz∏owiek ani mnie nie widzia∏, ani nie s∏ysza∏. Ten sier˝ant w szpitalu te˝ mnie nie widzia∏,
dla obu tych ludzi ja nie istnia∏em. Ale jak to mo˝liwe, jakie to straszne. Ludzie na Uniwersytecie Medycznym równie˝ mnie nie b´dà widzieç. Tote˝ nie ma sensu lecieç do Richmond, nawet gdybym tam by∏, nikt
mnie nie zauwa˝y. Tak samo, jakbym si´ zjawi∏ na Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia, równie˝ nikt mnie nie b´dzie widzia∏. Poczu∏em si´ ogromnie samotny. Gdyby chocia˝ w jakiÊ sposób si´ utwardziç, móc reagowaç
jak inni ludzie. Nagle przypomnia∏ mi si´ ten cz∏owiek, którego widzia∏em na ∏ó˝ku w ma∏ej salce szpitalnej.
A jeÊli to by∏em ja lub jakaÊ konkretna twarda cz´Êç mnie, z której wydosta∏em si´ w jakiÊ niewyjaÊnionych okolicznoÊciach. Co si´ stanie, jeÊli ten le˝àcy na ∏ó˝ku cz∏owiek to w∏aÊnie ja? JeÊli jednak tak jest, to
jak si´ dostaç do tego cia∏a z powrotem. Czemu w ogóle tak bezmyÊlnie postàpi∏em. Teraz p´dzi∏em ju˝
pe∏nà pr´dkoÊcià z powrotem. Poni˝ej mnie rozlewa∏a si´ rzeka, pragnà∏em jak najszybciej byç z powrotem
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i czu∏em, ˝e lec´ nawet szybciej ni˝ przedtem. Wzgórza, jeziora, farmy przesuwa∏y si´ pode mnà, wskazujàc prosty kierunek lotu w ciemnà zimowà noc.
W koƒcu drzewa si´ przerzedzi∏y i zauwa˝y∏em poni˝ej g´ste zabudowania i ten bezwodny zdradziecki
Texas. Wreszcie dachy baraków Camp Barkeley, ciemne sylwetki na tle zaÊnie˝onej ziemi. Teraz wolno si´
zni˝a∏em i stanà∏em przed wejÊciem do g∏ównego budynku szpitala. Pospieszy∏em do Êrodka. Najpierw by∏
oddzia∏ przyj´ç, gdzie zg∏osi∏em si´ dziesi´ç dni temu. Ciàgle by∏a noc, poniewa˝ biura by∏y zamkni´te na
klucz. Zaczà∏em przeglàd po lewej stronie kortarza, lecz zatrzyma∏em si´, gdy zauwa˝y∏em, ˝e zmierzam
do magazynku kuchni. W koƒcu po przejÊciu paru korytarzy, wszed∏em do du˝ej sali, która wydawa∏a mi si´
znajoma. W ka˝dym ∏ó˝ku le˝a∏a jakaÊ postaç, lecz nie ta, której ja szuka∏em – która, jak by∏em przekonany, nale˝a∏a do mnie – by∏a w ma∏ej jedynce blisko drzwi, tego by∏em pewny. Przeglàdnà∏em uwa˝nie
wszystkie trzy, lecz pierwsze dwie by∏y puste, a w trzeciej m´˝czyzna z dwoma nogami w gipsie.
Wróci∏em na korytarz i spojrza∏em niezdecydowany. Gdzie móg∏ byç ten ma∏y pokój, które drzwi prowadzi∏y do niego? M´czy∏em swój umys∏, ˝eby coÊ sobie przypomnieç, cokolwiek co mog∏oby naprowadziç
mnie na zlokalizowanie tego pokoju. By∏em jednak tak podenerwowany, ˝e nie mog∏em uporzàdkowaç myÊli. Kiedy wynieÊli mnie z rentgena, by∏em nieprzytomny. Po zbudzeniu by∏em tak przej´ty szybkim dostaniem si´ do Virginii, ˝e wyskoczy∏em, nie oglàdajàc si´ za siebie. By∏o jednak oczywiste, ˝e gdzieÊ tutaj
w ponad dwustu∏ó˝kowym szpitalu, by∏a ma∏a salka, która by∏a dla mnie niesamowicie wa˝na i nic poza tym
mnie nie obchodzi∏o.
Tak zacz´∏o si´ najdziwniejsze wydarzenie, jakie kiedykolwiek mia∏o miejsce na ziemi – poszukiwanie
samego siebie. Przebiega∏em od jednego oddzia∏u do drugiego tego ogromnego kompleksu szpitalnego,
przeglàdajàc ka˝dy ma∏y pokoik, sprawdzajàc zaj´te ∏ó˝ka i ciàgle poÊpieszajàc siebie. By∏y tam setki pokoi
i oddzia∏ów tak podobnych do siebie, ˝e wkrótce wszystko mi si´ pomiesza∏o – gdzie ju˝ sprawdza∏em,
a gdzie tylko przelecia∏em.
Powoli dosz∏a do mojej ÊwiadomoÊci jeszcze jedna przera˝ajàca prawda... ja nigdy siebie nie widzia∏em.
Nie tak zupe∏nie. Ale nie tak, jak wiele innych ludzi. Od klatki piersiowej w dó∏ znam siebie, lecz od ramion
w gór´? Teraz zda∏em sobie spraw´, ˝e w lustrze widzia∏em tylko p∏askie odbicie. Tylko tyle. Plastycznej
postaci samego siebie nie znam. W tym momencie odkry∏em sposób, w jaki si´ wzajemnie rozpoznajemy.
Nie przez kszta∏t nosa czy kolor oczu, ale przez jednoczesnà wizj´ ca∏ej trójwymiarowej postaci. Zna∏em
oczywiÊcie w∏asny wzrost i wag´. SzeÊç stóp, dwa cale i sto siedemdziesiàt funtów. Lecz jak to mog∏o pomóc w odnalezieniu cz∏owieka w ∏ó˝ku? Le˝a∏ tu jeden rzàd ˝o∏nierzy za drugim, którzy mieli bardzo podobne wymiary. Wszyscy z nich dochodzili dwudziestki albo mieli nieco ponad, wszyscy w pi˝amach szpitalnych, pod wojskowymi kocami i ka˝dy z ogolonà g∏owà.
Jedyny sposób, jaki móg∏ mnie naprowadziç to to, ˝e le˝´ w jednej z trzech jedynek, blisko drzwi do oddzia∏u, gdy˝ na tych salach widzia∏em dziesiàtki ˝o∏nierzy, którzy wyglàdali w∏aÊnie tak, jak ja wyobra˝a∏em
siebie samego – i znowu musia∏em rozpoczàç szukanie od nowa. Zachodzi∏em w g∏ow´, jak si´ rozpoznaç,
przecie˝ mog´ przejÊç ko∏o siebie i nawet nie zauwa˝yç. By∏o nie by∏o, nie pozosta∏o mi nic innego, jak zaczàç od nowa i uwa˝nie patrzeç w ka˝dà twarz. SamotnoÊç, w którà popad∏em w obcym mi mieÊcie przerodzi∏a si´ teraz w panik´. Zosta∏em odci´ty od wszystkich, utraci∏em swojà ziemskà postaç, a teraz... nie jestem nawet w stanie si´ zidentyfikowaç. JeÊli osoba le˝àca w ∏ó˝ku ci´˝ko dysza∏a, by∏a blondynem albo
piegowata, szybko podbiega∏em. Jednak przy tym zaciemnionym Êwietle nie mo˝na by∏o za wiele zobaczyç. Sytuacja stawa∏a si´ beznadziejna. Snu∏em si´ pod Êcianami (wykorzystywa∏em to, ˝e ani Êciany, ani
meble nie mog∏y mnie zatrzymaç. G∏owi∏em si´ nad tym, ˝eby odkryç jakiÊ szczególny znak na sobie, który
móg∏by odró˝niç mnie od pozosta∏ych, dwudziestoletnich Êpiàcych ˝o∏nierzy. Mo˝e jakaÊ brodawka albo blizna? Przecie˝ pierÊcieƒ. OczywiÊcie! Czarny pierÊcieƒ z onyksu ze z∏otà sowà... Dlaczego nie pomyÊla∏em
o tym wczeÊniej? Teraz mog∏em zaczàç od poczàtku, z wi´kszà otuchà. Mog´ sprawdzaç pokój za pokojem i, jeÊli zauwa˝´ kogoÊ, kto wyglàda tak, jak ja myÊl´, ˝e wyglàda∏em, b´d´ sprawdza∏ szczegó∏owo wed∏ug nowych kryteriów.
A wi´c... chyba to by∏o tu. Wszystko jest takie do siebie podobne, takie szalenie mylàce, identyczne oddzia∏y, identyczne korytarze. Przelecia∏em wszystkie ma∏e pokoje, rzucajàc tylko okiem na postaç, je˝eli le-
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wa r´ka by∏a odkryta. Znacznie cz´Êciej jednak obie r´ce by∏y schowane i mog∏em tylko czekaç, a˝ Êpiàcy
zmieni pozycj´. Pami´tam, ˝e raz siedzia∏em d∏ugo ko∏o m∏odzieƒca, którego usta i policzki przy tym bladym Êwietle przypomina∏y mi mego ojca. Âpiàc, cicho poj´kiwa∏. Le˝a∏ na lewym boku i r´k´ mia∏ pod poduszkà, im wi´cej mu si´ przyglàda∏em, tym bardziej przypomina∏ mi mojà osob´. Raz za razem próbowa∏em poderwaç poduszk´, usi∏ujàc jà podrzuciç, ale moje palce ∏apa∏y tylko powietrze. W koƒcu ˝o∏nierz si´
podniós∏ si´gajàc po wod´ na stoliku. Na jego lewej r´ce by∏ z∏oty Êlubny pierÊcieƒ.
Kontynuowa∏em swoje poszukiwania od sali do sali, pewna iloÊç ˝o∏nierzy nie spa∏a, le˝àc bez ruchu lub
siedzàc na kraju ∏ó˝ka, palili papierosy. Kiedy patrzy∏em na nich, czu∏em jak wzmaga si´ we mnie poczucie
samotnoÊci. Wchodzi∏em i wychodzi∏em niezauwa˝ony, ale ciàgle jeszcze, gdy siostra albo ktoÊ starszy
rangà szed∏ po korytarzu, odskakiwa∏em odruchowo na bok, mimo i˝ wiedzia∏em, ˝e mogà przejÊç przeze
mnie lub te˝ mog´ kogoÊ dotknàç i nie byç zauwa˝ony. W koƒcu moich poszukiwaƒ dotar∏em do oddzia∏u
rentgena. Operator w bia∏ym fartuchu, którego spotka∏em wczeÊniej, siedzia∏ przy biurku i czyta∏ jakieÊ dokumenty w segregatorze. W tym miejscu ostatni raz rozmawia∏em z cz∏owiekiem.
– Popatrz na mnie – krzyknà∏em – stoj´ tutaj!
Wzià∏ pióro i odnotowa∏ coÊ w dokumencie. Zaledwie par´ godzin temu, by∏em wniesiony tu na noszach.
A mo˝e to by∏y tygodnie albo lata temu? A mo˝e minuty? CoÊ dziwnego dzia∏o si´ z czasem w Êwiecie,
gdzie prawo o przestrzeni, pr´dkoÊci i masie zosta∏o zawieszone. Nie potrafi∏em oceniç, jak d∏ugo to trwa∏o,
par´ minut czy par´ godzin. Z niech´cià opuÊci∏em jedynego cz∏owieka, jakiego rozpozna∏em, ale co mia∏em robiç. Nast´pny korytarz, nast´pne ∏ó˝ka, lewa strona, prawa strona, trzy gabinety blisko wejÊcia i trzy
jedynki naprzeciw. Âpiàcy cz∏owiek zbudzony, znudzony, przestraszony, ale ˝aden z pierÊcieniem ze z∏otà
sowà. W jednej jedynce m∏ody ˝o∏nierz p∏aka∏. Mo˝e t´skni∏ za domem. Wielu z nas p∏aka∏o z t´sknoty za
bliskimi, szczególnie w okresie Âwiàt Bo˝ego Narodzenia.
W nast´pnej jedynce – nikogo, w nast´pnej le˝a∏ ktoÊ przykryty przeÊcierad∏em. Odskoczy∏em zaskoczony. Ten ktoÊ przykryty w ca∏oÊci wraz z g∏owà, tylko ramiona by∏y na zewnàtrz. Dziwnie sztywny i prosty, jego ramiona by∏y nienaturalnie skr´cone, a palce zagi´te. Na trzecim palcu lewej r´ki by∏ ma∏y pierÊcieƒ
z czarnego onyksu ze z∏otà sowà.

ROZDZIA¸ V
Powoli z oczami utkwionymi w d∏oni, przesuwa∏em si´ do przodu. By∏o w tym coÊ niesamowitego. Nawet
przy zaciemnionym Êwietle mog∏em widzieç, ˝e by∏a ona zbyt g∏adka i zbyt bia∏a. Gdzie ja ju˝ widzia∏em takà r´k´? Przypominam sobie, ˝e by∏o to wtedy, gdy dziadzio Dabney le˝a∏ w trumnie. Odskoczy∏em do
drzwi – w tym ∏ó˝ku le˝y przecie˝ trup! Czu∏em jak dawniej niech´ç przebywania ze zmar∏ymi w tym samym
pokoju. Lecz... jeÊli to jest mój pierÊcieƒ, wi´c to jestem ja, cz´Êç mnie le˝y pod tym przeÊcierad∏em. Czy to
znaczy, ˝e ja jestem?... Ale ja nie umar∏em! Jak˝e mog´ byç umar∏ym, a jednoczeÊnie przebudzonym, myÊlàcym, nabierajàcym doÊwiadczenia? Przecie˝ Êmierç to co innego. Âmierç jest...
W∏aÊciwie to nie wiem czym. Znikni´ciem, nicoÊcià. Ale ja jestem w pe∏ni Êwiadomy, tylko ˝e bez funkcjonujàcego cia∏a fizycznego. Podjà∏em usilne próby zdj´cia z tej osoby przeÊcierad∏a, ale nawet najwi´ksze moje wysi∏ki nie poruszy∏y powietrza w tej maleƒkiej salce. W koƒcu z rozpaczy wskoczy∏em do ∏ó˝ka i mimo ˝e ja tu le˝a∏em, nie by∏em w stanie nawiàzaç ze sobà kontaktu. Jak gdybyÊmy byli mieszkaƒcami
ró˝nych planet.
Czy to jest w∏aÊnie Êmierç? Oddzielenie si´ cz´Êci osoby od jego reszty? Nie by∏em pewny, kiedy Êwiat∏o w pokoju zacz´∏o si´ zmieniaç. Nagle uÊwiadomi∏em sobie, ˝e jest jaÊniej, du˝o jaÊniej ni˝ by∏o. Popatrzy∏em na nocnà lampk´, na pewno pi´tnastowatowa. Czy mog∏a daç tyle Êwiat∏a? Zauwa˝y∏em zdziwiony,
˝e ten wzrost jasnoÊci nie pochodzi∏ znikàd, wydawa∏o mi si´, ˝e Êwiat∏o jest wsz´dzie naraz. Wszystkie ˝arówki w szpitalu nie da∏yby tyle Êwiat∏a, nawet wszystkie na Êwiecie! Sta∏o si´ nieprawdopodobnie jasno,
wyglàda∏o jakby milion spawaczy rozja˝y∏o Êwiat∏o w jednej chwili. Zauwa˝y∏em jednoczeÊnie ze zdumieniem, ˝e to dobrze, ˝e nie mam fizycznych oczu. Pami´ta∏em z lekcji biologii, ˝e przy du˝ym Êwietle siat-
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kówka oka zniszczy∏aby si´ w jednej sekundzie. Nareszcie si´ zorientowa∏em – przecie˝ to nie Êwiat∏o – to
On! By∏ za jasny, ˝eby mo˝na by∏o na niego patrzeç. To nie Êwiat∏o jaÊnia∏o, lecz Cz∏owiek, który wszed∏ do
pokoju, a raczej Postaç Âwietlana. Nie mog∏o mi si´ pomieÊciç w g∏owie, ˝e tak intensywny blask wydobywa si´ z Jego postaci. W momencie, kiedy Go dostrzeg∏em w mojej myÊli pad∏a komenda “powstaƒ”. Moje
myÊli by∏y pe∏ne szacunku, jakiego jeszcze nie zna∏em. Wsta∏em i odczu∏em jakiÊ zadziwiajàcy przekaz, wyjaÊnienie – “Ty jesteÊ Synem Boga”.
Ten przekaz by∏ wewnàtrz mnie, nie formowa∏ si´ przez rozumowanie. By∏ to rodzaj wiedzy natychmiastowej i kompletnej. Zna∏em tak˝e inne fakty o Nim. Jeden taki, ˝e by∏ najbardziej m´˝nà istotà, jakà kiedykolwiek spotka∏em, jeÊli to jest ten Syn Boga, to Imi´ jego jest Jezus! Lecz nie by∏ to Jezus z podr´czników
szkolnych, ten Jezus ∏agodny, mi∏y, wyrozumia∏y, prawdopodobnie troch´ s∏aby. Ten jest pot´gà, znanà od
wieków, a najnowoczeÊniejszà od wszystkiego, co kiedykolwiek widzia∏em. A nade wszystko z tym samym
g∏´bokim, wewn´trznym przekonaniem wiedzia∏em, ˝e ten Cz∏owiek mnie kocha. Ta bezwarunkowa mi∏oÊç
by∏a o wiele wi´ksza ni˝ moc emitowana z Jego obecnoÊci. Zadziwiajàca mi∏oÊç. Mi∏oÊç przekraczajàca
moje najszczersze wyobra˝enia.
Ta mi∏oÊç zna∏a wszystkie moje wykroczenia przeciw mi∏oÊci, k∏ótnie z mojà matkà, mój wybuchowy temperament, myÊlenie o seksie, którego nie zdo∏a∏em podaç kontroli, moje samolubne myÊlenie i dzia∏anie od
dnia moich urodzin. Pomimo to kocha∏ mnie niezmiennie. On wiedzia∏ o mnie wszystko, po prostu mo˝na to
by∏o zaobserwowaç. Wkrótce po zjawieniu si´ Jego Êwietlistej postaci musia∏em przedstawiç swoje post´powanie, ujawniç przed nim ka˝dy pojedyƒczy epizod z mego ˝ycia. Wszystko, co mi si´ przydarzy∏o po
prostu tu, w ca∏ej rozciàg∏oÊci jednoczeÊnie. Wyglàda∏o to tak, jakby wszystko nastàpi∏o w jednym czasie.
Jak to by∏o mo˝liwe, nie wiem. Nigdy przedtem takiego czegoÊ nie prze˝ywa∏em. Ten ma∏y pokój z jednym
∏ó˝kiem by∏ ciàgle widzialny, ale ju˝ nas wi´cej nie ogranicza∏. Wokó∏ nas porusza∏y si´ i rozmawia∏y
trójwymiarowe postaci. Niektóre wydawa∏y si´ byç mnà. Zobaczy∏em siebie stojàcego w trzeciej klasie przy
tablicy, otrzymujàcego odznak´ “Or∏a” przed frontem mojej harcerskiej dru˝yny.
Widzia∏em dziadka Dabney jadàcego na wózku po werandzie w Moss Side. Zobaczy∏em siebie drobniutkiego funtowego niemowlaka, ∏apiàcego powietrze w inkubatorze. JednoczeÊnie zobaczy∏em siebie wyciàganego przez cesarskie ci´cie z wn´trza chorej i umierajàcej m∏odej kobiety, której nigdy dotàd nie widzia∏em. Zobaczy∏em siebie kilka miesi´cy starszego, siedzàcego na kolanach mi∏ej kobiety z b∏yszczàcym
i mocno zniekszta∏conym nosem oraz trzyletnià dziewczynk´ bawiàcà si´ z nami na pod∏odze. To by∏a pewno Mary Jane, chocia˝ nie mog∏em jej w tym wieku pami´taç. Panna Wiliams wyglàda∏a tak, jak jà sobie
przypomnia∏em. Pojawia∏a si´ w wielu scenach i zawsze odczuwa∏em t´sknot´, która uprzytamnia∏a mi, jak
bardzo jà kocha∏em. Wydarzenia odbywa∏y si´ jedne obok drugich. Widzia∏em tat´ prowadzàcego d∏ugà
smuk∏à brunetk´ do Moss Side, kobiet´, z którà zamierza∏ si´ o˝eniç. Zobaczy∏em Mary Jane i mnie razem
z nim w domu, przy 4306 Brook Road, widzia∏em tak˝e siebie przestraszonego, stojàcego przy oknie.
Chcia∏em wyjÊç, lecz ba∏em si´ ch∏opca z sàsiedniego domu. Obok scen weso∏ych by∏y i smutne. Widzia∏em, jak obrywa∏em lanie od ch∏opca, a˝ siostra nadbieg∏a, ˝eby mnie ratowaç. P∏aka∏em, ˝egnajàc si´ z tatà, który wyje˝d˝a∏ z domu na tydzieƒ, czasem na dwa tygodnie lub miesiàc, gdy˝ jego praca wymaga∏a ciàg∏ych wyjazdów.
Mia∏em te˝ wiele dziwnych pomys∏ów. Zobaczy∏em nagle, jak si´ odwracam, kiedy moja nowa mama pochyla si´ nade mnà, ˝eby mnie poca∏owaç na dobranoc, i te moje myÊli “Nie b´d´ kocha∏ tej kobiety. Zmar∏a moja mama. Panna Wiliams odesz∏a. JeÊli i jà b´d´ kocha∏, to i ona mnie opuÊci”. Patrzy∏em na siebie
miajàcego dziesi´ç lat, stojàcego przy oknie w jadalni, kiedy tata poszed∏ do szpitala, ˝eby przyprowadziç
mam´ i nowego braciszka Henryka. Zdecydowany by∏em w ogóle na niego nie patrzeç, poniewa˝ nie zamierza∏em lubiç tego nowicjusza. Patrzy∏em dalej, kiedy mia∏em dwanaÊcie lat. PrzeprowadzaliÊmy si´ na
zachodnià stron´ Richmond. Widzia∏em, jak dosta∏em nowy rower od babci i dziadzia Dabney. Widzia∏em
siebie tysiàce razy przeje˝d˝ajàcego przez most w Moss Side.
Widzia∏em, jak po po∏udniu przyszed∏em do domu i zasta∏em ca∏y trawnik pokryty kawa∏kami drewna balsamowego, które pozosta∏y z ogromnego modelu samolotu, starannie przeze mnie z∏o˝onego i sklejonego.
Widzia∏em mà wÊciek∏oÊç na trzyletniego Henryka i jak pos´pnnie odwróci∏em si´ od ca∏ej rodziny. By∏y te˝
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epizody z mojej Êredniej szko∏y – spotkania, egzaminy z chemii, najszybszy w szkole przebieg na jednà mil´. Dzieƒ matury. Wstàpienie na wy˝szà uczelni´ w Richmond. I widzia∏em ca∏y czas to moje bezpodstawne
uprzedzenie do matki, brata Henryka, nawet do malutkiej Bruce Gordon. Widzia∏em jak tata przyszed∏ do
domu w mundurze majora i siebie p´dzàcego na poczt´, ˝eby wstàpiç do s∏u˝by wojskowej. Póêniej musztr´ w Camp Lee, nast´pnie siebie i setki innych rekrutów ∏adujàcych si´ na pociàg do Camp Barkeley. Mog∏em patrzeç na ka˝dy szczegó∏ ˝ycia moich dwudziestu lat. Dobre i z∏e wydarzenia, a wszystkie z punktu
widzenia nasuwajàcego si´ pytania, zawartego w ka˝dej scenie i jak gdyby wysuwanego przez t´ ˝ywà JasnoÊç, stojàcà na ziemi.
– Czego dokona∏eÊ w swoim ˝yciu?
OczywiÊcie nie by∏o to pytanie, na które On chcia∏ otrzymaç odpowiedê, bo to, co ja robi∏em, by∏o widaç
jak na d∏oni. Wszystkie zdarzenia z przesz∏oÊci ze wszystkimi szczegó∏ami i z ca∏à ich dok∏adnoÊcià, pochodzi∏y od Niego, nie ode mnie, ja nie móg∏bym przypomnieç sobie nawet dziesiàtej cz´Êci tego.
– Czego dokona∏eÊ w twoim ˝yciu?
By∏o to pytanie raczej o wartoÊç, a nie o fakty. Czego dokona∏eÊ w tym bezcennym czasie, jaki zosta∏ Ci
udzielony? Na tle tego zawstydzajàcego pytania, zwyk∏e ch∏opi´ce post´powanie by∏o wr´cz nudne i banalne. Czy˝bym nie dokona∏ czegoÊ trwa∏ego, czegoÊ wa˝nego? Rozglàda∏em si´ desperancko doko∏a, szukajàc, co mog∏oby mieç wartoÊç w Êwietle tej jaskrawej rzeczywistoÊci, a co nie? Nie by∏a to sprawa tych
spektakularnych seksualnych grzeszków, które sà sekretem wi´kszoÊci nastolatków. Lecz jeÊli nie by∏o jakiÊ straszliwych upadków, to i nie by∏o wzlotów. Tylko ca∏kowita, krótkowzroczna, ha∏aÊliwa troska o siebie.
Czy nie zrobi∏em czegoÊ wi´cej, co by wykracza∏o poza w∏asny pilny interes, coÊ dla innych ludzi, coÊ, co
mia∏oby jakàÊ wartoÊç? I wreszcie znalaz∏em moment, z którego mog∏em byç najbardziej dumny z ca∏ego
mojego ˝ycia. “Zosta∏em harcerzem Or∏a”
Znowu s∏owa zdawa∏y si´ emitowaç z OsobowoÊci stojàcej za mnà: To gloryfikowa∏o Ciebie.
To prawda, mog∏em si´ zobaczyç w Centrum uwagi, tryskajàcego dumà, zachwycone oczy mojej rodziny
i moich przyjació∏. Ja, ja, ja,... zawsze w centrum. Czy nie by∏o takiej chwili w moim ˝yciu, kiedy kogoÊ jeszcze dopuÊci∏em? Zobaczy∏em siebie s∏u˝àcego do mszy, kiedy mia∏em jednaÊcie lat, proszàcego Jezusa,
aby by∏ Bogiem mojego ˝ycia, ale nied∏ugo potem mój zapa∏ zmieni∏ si´ w rutynowe, nudzàce mnie codziennie chodzenie do koÊcio∏a. Co gorsza, zobaczy∏em strojnisia i pysza∏ka. Czu∏em, ˝e jestem lepszy od innych, którzy nie chodzà do koÊcio∏a. A nawet przez moje nienaganne ucz´szczanie lepszy od wielu tych,
którzy chodzà do koÊcio∏a. Wreszcie moje studia przedmedyczne, to jak zamierza∏em zostaç doktorem i pomagaç ludziom. A równoczeÊnie w czasie scen w klasie widocznie by∏y inne; drogi samochód Cadillac, prywatny sportowy samolot. Moje myÊli, dzia∏ania by∏y ∏atwo widoczne we wszystko przenikajàcym Êwietle.
I natychmiast samoistnie szamota∏y si´ we mnie straszliwe myÊli – “To nie jest przyzwoite”! OczywiÊcie
nic nie dokona∏em w ˝yciu! Ale nie by∏o przecie˝ kiedy. Jak mo˝na kogoÊ osàdzaç, kiedy jeszcze nic nie
rozpoczà∏?”.
MyÊl odpowiedzia∏a bez osàdzania.
– Âmierç – w s∏owach brzmia∏a nieskoƒczona mi∏oÊç – mo˝e nadejÊç w ka˝dym wieku.
No pewno, wiedzia∏em, ˝e maleƒkie dzieci i noworodki tak˝e umierajà, jakkolwiek zak∏ada∏em, ˝e mnie
nale˝y si´ pe∏ny okres ˝ycia. To po co moje ubezpieczenie na ˝ycie? Wydobywa∏y si´ ze mnie s∏owa, w tym
dziwnym Êwiecie, gdzie mo˝na si´ porozumiewaç myÊlami zamiast mowà. Par´ miesi´cy temu podjà∏em
standartowe ubezpieczenie na ˝ycie oferowane przez agenta. W podÊwiadomoÊci by∏em przekonany, ˝e
majàc ten kawa∏ek papieru, równoczeÊnie mam gwarancj´ na ˝ycie. JeÊli poprzednio podejrzewa∏em, ˝e
w tej OsobistoÊci jest tak˝e weso∏oÊç, teraz by∏em tego pewny; jasnoÊç wydawa∏a si´ wibrowaç, skrzyç
w Êwietlnym Êmiechu. Nie ze mnie i nie z mojej g∏upoty, nie ˝eby drwiç ze mnie. By∏a to weso∏oÊç, która wydawa∏a si´ mówiç, ˝e wbrew moim b∏´dom i tragedii na koƒcu jest jednak radoÊç. W czasie tego radosnego
Êmiechu, zda∏em sobie spraw´, ˝e to ja by∏em tym, który tak ostro ocenia∏ wydarzenia nas otaczajàce. To ja
widzia∏em je banalne, samolubne, niewa˝ne. Ten wyrok nie pochodzi∏ od Êwietlanej Postaci. On nie wini∏
mnie i nie gani∏. On po prostu kocha∏ mnie. Odczuwa∏em wszystko razem z Nim i czu∏em jego osobistà
opiek´. Ciàgle brak jednak by∏o odpowiedzi, na którà czeka∏ w blasku otaczajàcej nas Êwiat∏oÊci.
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– Poka˝, czego dokona∏eÊ w swoim ˝yciu.
Wreszcie zrozumia∏em, ˝e w pierwszym pospiesznym wysi∏ku udzielenia przekonujàcej odpowiedzi
wszystko pomiesza∏em. On nie pyta∏ o osiàgni´cia, nagrody. Pytanie, jak wszystko, co od niego pochodzi∏o,
dotyczy∏o mi∏oÊci.
Jak bardzo kocha∏eÊ w twoim ˝yciu? Czy kocha∏eÊ innych tak, jak Ja ciebie kocham? Ca∏kowicie? Bezwarunkowo?
Podejmujàc to pytanie, zrozumia∏em, jak g∏upio by∏o z mojej strony próbowaç znaleêç odpowiedê w otaczajàcych nas scenach. Dlaczego nie zna∏em takiej mi∏oÊci, przecie˝ to by∏o mo˝liwe, ktoÊ powinien mi powiedzieç – myÊla∏em zagniewany! Na koniec odkry∏em, o co chodzi∏o w moim ˝yciu – podobnie, jakbym na
koƒcowym egzaminie musia∏ zdawaç z przedmiotu, którego nigdy si´ nie uczy∏em. JeÊli to jest sedno
wszystkiego, to dlaczego nikt mi o tym nie powiedzia∏? Kiedy tak bola∏em nad sobà, us∏ysza∏em odpowiedê,
która nie zawiera∏a nagany, tylko jakby uÊmiech w s∏owach.
– Ja ci powiedzia∏em.
Ale jak? Ciàgle jeszcze próbowa∏em si´ usprawiedliwiaç. Jak On móg∏ mi powiedzieç, ˝e nie s∏ysza∏em?
Powiedzia∏em Ci przez ˝ycie moje i przez Êmierç mojà, a jeÊli b´dziesz mia∏ uwag´ zwróconà na mnie,
zobaczysz o wiele wi´cej...
Nawet nie zauwa˝yliÊmy, jak opuÊciliÊmy szpital. Wydarzenia z mojego ˝ycia, które toczy∏y si´ wokó∏
nas, te˝ doczeka∏y si´ koƒca. Teraz p´dziliÊmy wysoko nad ziemià do odleg∏ego Êwiata. Ten lot nie by∏ podobny do tego, który odby∏em sam. Przedtem moje zdziwienie skupi∏em na sobie, lecia∏em nad ziemià. Teraz lecieliÊmy wy˝ej i szybciej, a oczy mia∏em skierowane na Niego. On prowadzi∏ i teraz czu∏em si´ bezpieczny. Odleg∏e Êwiat∏o rozwin´∏o si´ w du˝e miasto, do którego zmierzaliÊmy. Ciàgle jeszcze by∏a noc,
lecz dym wydobywa∏ si´ ju˝ z kominów fabrycznych i wielu domów. Wiele mieszkaƒ by∏o oÊwietlonych. Za
miastem by∏ ocean albo jezioro. Móg∏ to byç Boston, Detroit, Toronto, z pewnoÊcià miejsce, gdzie nigdy nie
by∏em. Wkrótce znaleêliÊmy si´ na zat∏oczonej ulicy, blisko fabryki produkujàcej na trzy zmiany dla potrzeb
wojskowych.
Uderzy∏o mnie, ˝e ulice by∏y nieprawdopodobnie zat∏oczone. Tu˝ poni˝ej dwóch ludzi sz∏o naprzeciw siebie i za moment jeden przeszed∏ przez drugiego. Z ∏atwoÊcià widzia∏em jednoczeÊnie, zat∏oczonà ulic´, ha∏aÊliwà fabryk´ i biura fabryczne. Wsz´dzie by∏o wielu ludzi. W jednym biurze siedzia∏ szpakowaty m´˝czyzna i drukowa∏ list na obracajàcy si´ cylinder gramofonu. Za nim sta∏ m´˝czyzna, mo˝e 10 lat starszy, starajàc si´ gwa∏townie wyrwaç mikrofon z r´ki mówiàcego.
– Nie! – krzycza∏ – jeÊli zamówisz sto, policzà ci wi´cej, weê od razu tysiàc. Pierwsze sprzeda ci na lepszych warunkach. Dlaczego posy∏asz to zamówienie do Billa? Zmieƒ to, daj nowe zamówienie. W tym czasie cz∏owiek siedzàcy na krzeÊle zdawa∏ si´ w ogóle nie wiedzieç, ˝e ktoÊ stoi obok niego i krzyczy. Zauwa˝y∏em natychmiast fenomen, ci ludzie sà nieÊwiadomi obecnoÊci innych tu˝ za nimi. Zobaczy∏em grup´ robotników zebranych ko∏o kiosku z kawà. Jedna z kobiet prosi∏a drugà o papierosa, w∏aÊciwie b∏aga∏a, ˝e potrzebuje go wi´cej ni˝ czegokolwiek na Êwiecie. Lecz ta druga, rozmawiajàc z przyjació∏kà, ca∏kowicie jà
ignorowa∏a. Wyj´∏a paczk´ papierosów i zapali∏a bez pocz´stowania b∏agajàcej jà kobiety. Natychmiast kobieta, która poczu∏a si´ na pewno szalenie pokrzywdzona, doskoczy∏a do palàcego si´ w ustach papierosa.
Stara∏a si´ go porwaç raz i drugi, i znowu. Z uczuciem pewnego dreszczu zauwa˝y∏em, ˝e nie by∏a w stanie
nic zrobiç. PomyÊla∏em w tym momencie o tym cz∏owieku przy s∏upie telefonicznym i przeÊcieradle w szpitalu. Przypomnia∏em sobie, z jakim ut´sknieniem patrzy∏em na cz∏owieka, który nie zwraca∏ na mnie uwagi.
A teraz patrzy∏em na ludzi w tym mieÊcie, daremnie usi∏ujàcych kogoÊ zainteresowaç. Chodzàcych po
chodniku bez zajmowania miejsca. Jasne si´ dla mnie sta∏o, ˝e ci ludzie pozbawieni twardoÊci sà w tak samo w przykrej sytuacji, jak niedawno temu by∏em ja. Po prostu umarli tak jak ja.
Ale˝ to tak inne od mojego poj´cia o Êmierci! Popatrzy∏em na kobiet´ majàcà 50 lat, która podà˝a∏a za
m´˝czyznà, mniej wi´cej w tym samym wieku. Wyglàda∏a na bardzo ˝ywo zaanga˝owanà i pe∏nà ∏ez, lecz
m´˝czyzna, do którego zwraca∏a si´ z takim przej´ciem, po prostu nie zdawa∏ sobie sprawy z jej obecnoÊci:
– Ma∏o sypiasz, Maryla za du˝o od ciebie wymaga. Przecie˝ wiesz, ˝e nigdy nie by∏eÊ mocny. Dlaczego
nie ubierasz pulowera. Nigdy nie powinieneÊ si´ o˝eniç z takà kobietà, która myÊli tylko o sobie.
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I tak dalej, i tak dalej. Wywnioskowa∏em z tego, ˝e by∏a to jego matka, wbrew temu, ˝e by∏a w tym samym wieku. Jak d∏ugo ona tak za nim chodzi∏a? Czy to Êmierç tak wyglàda, ˝e jest si´ niewidocznym dla
˝ywych, a na dodatek stale wraca si´ w ich sprawy.
– Nie gromadê swoich skarbów na ziemi! Bo gdzie twoje skarby sà, tam jest serce twoje.
Nigdy nie by∏em dobry w zapami´tywaniu Pisma Âw., lecz te s∏owa Jezusa wstrzàsn´∏y mnà jak szok
elektryczny. Prawdopodobnie ci ludzie-cienie: biznesmen, kobieta b∏agajàca o papierosa, ta matka – stracili kontakt z ziemià, a ich serca pozosta∏y tutaj. Czy ja taki jestem? PomyÊla∏em nieco przera˝ony, jak dà˝y∏em do wyró˝nienia w harcerstwie, by∏em prymusem, jak chcia∏em studiowaç. Gdzie by∏o moje serce, czy
skupia∏o si´ tylko na mojej osobie, czy tak si´ zapomnia∏em jak oni?
Popatrz na mnie – powiedzia∏ mi Jezus, nim wyruszyliÊmy w te niezwyk∏à podró˝. Kiedy tak zrobi∏em,
kiedy patrzy∏em na niego, przera˝enie znikn´∏o, chocia˝ straszliwe pytanie pozosta∏o. Ci´˝ko by∏oby mi
znieÊç to bez Niego, wszystko co mi pokaza∏. Nadal odbywaliÊmy podró˝ z szybkoÊcià myÊli, gdzieÊ po rodzinnej ziemi, z miasta do miasta – w Stanach Zjednoczonych, a mo˝liwe, ˝e i po Kanadzie. Wszystko by∏o
jakby normalnie, z wyjàtkiem tych tysi´cy bezcielesnych istot, które mog∏em teraz widzieç w ich normalnych
miejscach zamieszkania.
W jednym domu m∏ody m´˝czyzna, post´pujàc za starszà osobà z pokoju do pokoju, mówi∏: Przepraszam tatusiu, ja nie wiedzia∏em, co to mo˝e dla mamy spowodowaç, ja tego nie rozumia∏em.
Lecz chocia˝ ja go s∏ysza∏em bardzo dobrze, to oczywiÊcie starszy cz∏owiek nie móg∏ go s∏yszeç wcale.
Niós∏ on tac´ do pokoju, gdzie starsza kobieta siedzia∏a w ∏ó˝ku. – Przepraszam tatusiu, przepraszam mamusiu – mówi∏ znów ten m∏ody m´˝czyzna. Powtarza∏ tak z g∏´bokim przej´ciem do uszu, które nie mog∏y
go us∏yszeç. ˚eby ju˝ d∏u˝ej tego nie s∏uchaç, odwróci∏em si´ do JasnoÊci stojàcej za mnà. Lecz chocia˝
odczu∏em strumieƒ wspó∏czucia p∏ynàcy od Niego do pokoju, nie rozjaÊni∏o to mojego umys∏u.
Kilka razy przeszliÊmy obok podobnych scen. Ch∏opiec podà˝a po korytarzu szko∏y za kilkunastoletnià
dziewczynkà. – Przepraszam Nancy!...
O Jezu, czemó˝ im tak przykro? B∏aga∏em o wyjaÊnienie: dlaczego oni przepraszajà ludzi, którzy ich nie
s∏yszà? Ze Âwiat∏a za mnà nadesz∏a myÊl: To sà samobójcy w kajdanach konsekwencji tego, co uczynili.
Ta informacja mnie oszo∏omi∏a, a wiedzia∏em, ˝e pochodzi ona od Niego. Wi´cej takich scen nie oglàdaliÊmy, gdy˝ zrozumia∏em ju˝ prawd´, którà chcia∏ mi pokazaç. Stopniowo zaczà∏em zauwa˝aç coÊ jeszcze:
wszyscy ˝yjàcy ludzie otoczeni byli iluminujàcym Êwiat∏em, tak jakby êród∏o tego Êwiat∏a by∏o w ich ciele.
Najpierw pomyÊla∏em, ˝e jest to odbicie Êwiat∏a od Osoby, z którà by∏em. Lecz budynki, które odwiedzaliÊmy ani te˝ inne obiekty nie dawa∏y tego Êwiat∏a, a bezcieleÊni ludzie nie mieli tego Êwiat∏a. W koƒcu zauwa˝y∏em, ˝e ja równie˝ pozbawiony jestem tej Êwietlistej pow∏oki.
W tym momencie JasnoÊç przemieÊci∏a mnie do Êrodka budynku, który móg∏ byç bazà marynarki. T∏um
ludzi, przewa˝nie marynarzy, oblega∏ bar chyba w trzech rz´dach, podczas gdy inni t∏oczyli si´ przy bufecie. Kilku z nich pi∏o piwo, ale wi´kszoÊç pi∏a wódk´ i to tak szybko, jak tylko dwóch spoconych barmanów
zdo∏a∏o nalewaç. Wtem zauwa˝y∏em coÊ dziwnego. Pewna iloÊç m´˝czyzn stojàcych przy barze nie by∏a
w stanie podnieÊç wódki do ust. Widzia∏em, jak bez koƒca starali si´ podnieÊç kieliszki i r´ce przelatywa∏y
im przez szk∏o, przez drewniany bar, przez cia∏a pozosta∏ych, pijàcych przy barze. Ci w∏aÊnie ludzie nie
mieli Êwietlanej aureoli.
A wi´c kokon Êwiat∏a pochodzi tylko od fizycznego cia∏a. Zmarli, którzy je utracili, utracili tak samo “drugà
skór´”. Oczywiste jest, ˝e ci ˝ywi ludzie otoczeni Êwietlistà pow∏okà, którzy pili i rozmawiali ze sobà wzajemnie, nie mogli widzieç tych ogromnie spragnionych bezcielesnych ludzi, ani te˝ nie mogli czuç ich zapami´ta∏ych staraƒ wyrywania kieliszków z ich ràk. By∏o dla mnie równie˝ jasne, ˝e ci ludzie bez twardoÊci
mogli si´ widzieç i rozmawiaç wzajemnie. Wariackie k∏ótnie wybucha∏y co chwil´ mi´dzy nimi o kieliszek,
którego zresztà ˝aden z nich nie móg∏ podnieÊç do ust.
Przypomnia∏em sobie, ˝e widzia∏em w Richmond takie mocno pijàce towarzystwo, lecz to co tu zobaczy∏em, przesz∏o moje najÊmielsze wyobra˝enie o pijaƒstwie. W pewnym momencie m∏ody marynarz podniós∏
si´ niepewnie z wysokiego stolika, zrobi∏ dwa lub trzy kroki i zwali∏ si´ ci´˝ko na pod∏og´. Dwóch jego kumpli podesz∏o, ˝eby wynieÊç go z t∏umu, lecz w tym czasie zauwa˝y∏em coÊ niezwyk∏ego, gdy˝ bia∏y Êwietlisty
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kokon le˝àcego bez ÊwiadomoÊci marynarza, po prostu si´ otwar∏. Oddzieli∏ si´ przy koronie g∏owy, a nast´pnie opad∏ z ca∏ej g∏owy i ramion. B∏yskawicznie jedna z bezcielesnych istot, która towarzyszy∏a mu przy
barze, znalaz∏a si´ nad nim. Zawis∏a jak spragniony cieƒ, chciwie wch∏aniajàc ka˝dy wydech m∏odego marynarza. W pewnym momencie spr´˝y∏ si´, a przy nim jak jakiÊ wstr´tny, nienasycony potwór. Nagle bezcielesne indywiduum znik∏o. Wszystko to si´ sta∏o, zanim dwóch m´˝czyzn zdo∏a∏o podnieÊç na nogi nieprzytomnego marynarza. Przez minut´ wyraênie widzia∏em dwie istoty w jednej. Kiedy towarzysze postawili marynarza przy Êcianie, by∏ ju˝ tylko jeden.
Dwa razy jeszcze powtórzy∏a si´ ta makabryczna scena. Po zwaleniu si´ pijanego, aureola Êwiat∏a
otwiera∏a si´ i któryÊ z bezcielesnych ludzi wp∏ywa∏ do wn´trza pijaka. Czy˝by to Êwiat∏o by∏o czymÊ w rodzaju tarczy ochronnej? JakimÊ zabezpieczeniem przeciw... Przeciw bezcielesnym istotom, jakà ja jestem?
Przypuszczalnie te bezsubstancyjne istoty posiada∏y kiedyÊ swoje cia∏o, tak jak ja je mia∏em. Prawdopodobnie w czasie, kiedy je posiada∏y, uzale˝ni∏y si´ od alkoholu tak bardzo, ˝e sta∏o si´ sprawà nie tylko cia∏a,
ale i myÊli, a nawet duszy. Kiedy utracili swe cia∏a, na krótko mog∏y wejÊç w posiadanie innego. Zosta∏y jednoczeÊnie w ca∏oÊci pozbawione rzeczy, których nie mog∏y przestaç pragnàç.
Zupe∏nie jak zimny dreszcz, przelecia∏a przeze mnie myÊl, ˝e jest to jedna z form piek∏a. Dotàd wyobra˝a∏em je sobie jako jakieÊ ogniste miejsce, gdzieÊ pod ziemià, gdzie tacy êli ludzie jak Hitler b´dà p∏onàç na
zawsze. Czy jednak piek∏o mia∏oby istnieç na tej samej powierzchni, gdzie ˝yjàcy, którzy nie sà Êwiadomi
jego obecnoÊci? Czym to w∏aÊciwie jest pozostanie na ziemi, bez mo˝liwoÊci skontaktowania si´ z jej ˝ywymi mieszkaƒcami? PomyÊla∏em o matce, której syn nie s∏ysza∏. O kobiecie, która pragn´∏a papierosa. PomyÊla∏em o sobie, poch∏oni´tym jednà myÊlà dostania si´ do Richmond, kiedy nikt nie móg∏ mnie zobaczyç
ani pomóc. P∏onàç najwi´kszym pragnieniem w miejscu, gdzie jest si´ najbardziej bezsilnym! Faktycznie, to
mo˝e byç piek∏em. Istotnie tak. To jest piek∏o, a ja jestem teraz w jego sk∏adzie, pomi´dzy tymi bezcielesnymi stworami. Zmar∏em. Utraci∏em materialnà cz´Êç cia∏a i teraz istniej´ w rzeczywistoÊci, która nie odpowiada mi w ˝aden sposób... Ale jeÊli to jest piek∏o i jeÊli tu ju˝ nie ma nadziei, to dlaczego On jest tutaj ze mnà?
Dlaczego moje serce o˝ywia si´ radoÊnie za ka˝dym razem, kiedy patrz´ na Niego? Mimo wszystko On
sprawi∏ na mnie najwi´ksze wra˝enie w czasie tej podró˝y. Wszystkie te niespodzianki by∏y niczym, w porównaniu do zasadniczej sprawy, która si´ tu wydarzy∏a. By∏o ca∏kiem jasne, ˝e pokocha∏em Osob´, z którà
tu by∏em. Gdziekolwiek spojrza∏em, moja uwaga skupia∏a si´ g∏ównie na Nim.
Cokolwiek jeszcze zobacz´, nic nie mo˝e si´ z Nim porównaç. Intrygowa∏o mnie to, dlaczego inni go nie
widzà? By∏ zbyt jasny, ˝eby Go mogli dostrzec! Mo˝na by∏o tak˝e odczuç mi∏oÊç p∏ynàcà od Niego, podobnie jak strumieƒ ciep∏a od p∏onàcego ognia. A ci inni podobni do mnie, których oczy nie mog∏y ulec zniszczeniu od blasku tego niesamowitego Êwiat∏a, bo ich nie mieli. Jak˝e pomog∏oby im to, gdyby odczuli wewnàtrz siebie t´ p∏onàcà Mi∏oÊç i Wspó∏czucie! Jak oni mogli nie zauwa˝yç tego Âwiat∏a, które jaÊniejsze
by∏o ni˝ s∏oƒce w po∏udnie. Czy mo˝e ci inni te˝ mogliby Go widzieç, gdyby ich uwaga nie by∏a przykuta do
fizycznego Êwiata, który ju˝ utracili?
Gdzie Twoje serce jest... Tak d∏ugo, jak moje serce pragn´∏o dostaç si´ do Richmond, tak d∏ugo nie by∏em w stanie zobaczyç Jezusa. Mo˝liwe, ˝e tak d∏ugo, jak nasze pragnienia koncentrujà si´ na czymÊ jeszcze, tak d∏ugo blokujemy si´ nawet przed Nim. LecieliÊmy znowu. OpuÊciliÊmy baz´ marynarki wojennej
wraz z wydarzeniami na ulicach i w barach. Teraz znaleêliÊmy si´ w wymiarze, gdzie podró˝ wydawa∏a si´
potrzebowaç wiele czasu, na skraju rozleg∏ej równiny. Dotychczas odwiedzaliÊmy miejsca, gdzie umarli
i ˝ywi ˝yli obok siebie, gdzie bezcieleÊni, kompletnie niezauwa˝eni przez ˝ywych, krà˝yli wokó∏ nich
i spraw, które skupia∏y ich uwag´ i pragnienia.
Natomiast teraz, chocia˝ byliÊmy gdzieÊ na powierzchni Ziemi, nie by∏o ju˝ ˝ywych ludzi. Równina by∏a
zat∏oczona hordami upiornych istot, nigdzie nie by∏o cz∏owieka z aureolà Êwiat∏a. Wszyscy oni byli z tej samej substancji co ja. Na dodatek byli najbardziej rozgniewani, sfrustrowani i nieszcz´Êliwi jakich kiedykolwiek widzia∏em. – O Panie Jezu – krzyknà∏em – gdzie my jesteÊmy?
W pierwszym momencie pomyÊla∏em, ˝e to jest wielkie pole bitwy. Wszyscy wokó∏ kot∏owali si´ w walce
na Êmierç i ˝ycie. Walczyli go∏ymi r´kami, nogami, z´bami. Zauwa˝y∏em te˝, ˝e nikt nie by∏ zraniony. Nie
by∏o krwi, nie by∏o zabitych. Ciosy, które wydawa∏y si´ znosiç przeciwnika, zastawa∏y go w takiej samej po-
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zycji, w jakiej by∏ poprzednio. Nikt z nich nie mia∏ przewagi, ka˝dy boksowa∏ powietrze. W koƒcu zda∏em sobie spraw´, ˝e oczywiÊcie nie mogli si´ pozabijaç, chocia˝ bardzo tego chcieli, poniewa˝ zamierzona ofiara
ju˝ nie ˝y∏a. Miotali si´ we wÊciek∏ym szaleƒstwie. WczeÊniej podejrzewa∏em, ˝e widz´ piek∏o, teraz by∏em
ju˝ tego pewny. Wszystko, co oglàda∏em do tego momentu, mia∏o Êcis∏y zwiàzek ze Êwiatem fizycznym,
w którym ju˝ nie mieliÊmy przebywaç. Teraz zobaczy∏em innego rodzaju zwiàzki, nie by∏o tu zwyk∏ych ludzi
ani te˝ dusz, które mo˝na by ujarzmiç. Kreatury te wydawa∏y si´ byç zamkni´te w nawykach swoich myÊli
i emocji, skierowanych w stron´ nienawiÊci, zmys∏owoÊci i ˝àdzy destruktywnego dzia∏ania.
Jeszcze bardziej szkaradnie ni˝ wzajemne bicie i kopanie wyglàda∏y nadu˝ycia seksualne spe∏niane
w goràczkowej pantomimie. PrzewrotnoÊç i z∏oÊliwoÊç, o jakiej nie mia∏em poj´cia, by∏a wokó∏ nas. Niemo˝liwe by∏o stwierdziç, czy sfrustrowane wycie, które do nas dochodzi∏o, by∏o rzeczywistym g∏osem, czy te˝
by∏a to transformacja zdesperowanych myÊli. W istocie ten ochydny mot∏och wydawa∏ si´ nie zdawaç z tego
sprawy. Cokolwiek ktoÊ pomyÊla∏, nawet jakiÊ przeb∏ysk myÊli, natychmiast przedstawia∏ si´ obrazowo doko∏a niego, materializowa∏ si´ bardziej kompletnie, ni˝ s∏owa mog∏y to wyraziç, szybciej ni˝ mog∏aby to przenieÊç fala dêwi´ku.
MyÊli krzycza∏y, przechodzàc w echo: “Przecie˝ mówi∏em ci “, “Zawsze o tym wiedzia∏eÊ”, “Czy nie
ostrzega∏em ci´” i tak bez przerwy. Poczu∏em, ˝e mi niedobrze, kiedy rozpozna∏em tu moje w∏asne myÊli.
To przecie˝ mój g∏os, ten znajomy mi ton prawego m∏odzieƒca, który wygrywa∏ nagrody, który by∏ ministrantem. W wieku dwudziestu lat nie rozwin´∏em w sobie jeszcze fizycznych nawyków, które tak zniewoli∏y istoty t∏oczàce si´ przy barze w bazie Marynarki wojennej, lecz w tym ujadaniu zawiÊci i wywy˝szaniu si´ s∏ysza∏em siebie a˝ nazbyt dobrze. Widzia∏em, ˝e, b´dàc obok mnie, On nie chcia∏ nikogo oskar˝aç, lecz
wspó∏czu∏ wszystkim nieszcz´Êliwym stworom, które zrani∏y jego serce. Na pewno nie chcia∏, ˝eby ktokolwiek tu by∏. W takim razie co ich tu przytrzymuje? Nie mog∏em pojàç, dlaczego osoba, na którà wrzaskliwie
napada∏ cz∏owiek z wykrzywionà twarzà, po prostu nie odesz∏a na bok lub dlaczego m∏oda kobieta nie oddali∏a si´ na setki kilometrów od innej, która z takà furià ok∏ada∏a jà pi´Êciami. Nie by∏o tu ˝adnego p∏otu. Nic
nie zabezpiecza∏o od swobodnego oddalenia si´.
Chyba... chyba, ˝e dla nich nie by∏o w tym Êwiecie samotnego miejsca. Nie by∏o prywatnego kàta w tym
swiecie bez Êcian. Có˝ to mo˝e byç? – poczu∏em panik´ w myÊlach. ˚yç tak zawsze, kiedy prywatne myÊli
nie sà wcale prywatnymi? Nie móc ich zataiç, nie móc ich ukryç, nie móc si´ jakoÊ zabezpieczyç, tylko byç
po prostu tym, czym si´ rzeczywiÊcie jest. Jakie to nieznoÊne. Chyba, ˝e ka˝dy wokó∏ mnie ma te myÊli,
a jednym pocieszeniem jest to, ˝e znajdziemy kogoÊ tak samo obrzydliwego. Prawdopodobnie takie mo˝e
byç wyjaÊnienie sensu tej ochydnej równiny. Byç mo˝e ka˝da z tych kreatur znalaz∏a w swym towarzyszu
godnego siebie kompana, tak wype∏nionego pychà jak on sam, a razem by∏o im po prostu raêniej.
To nie Jezus ich porzuci∏, lecz oni sami uciekli od Êwiat∏a, które ujawnia ich ciemnoÊç. Stopniowo uÊwiadamia∏em sobie, ˝e jest jeszcze ktoÊ na tej nieszcz´Êliwej równinie. O takim samym kszta∏cie migotajàce
Êwiat∏o, które z poczàtku uniemo˝liwi∏o mi jego dostrze˝enie. Teraz po przystosowaniu oczu zdo∏a∏em je zobaczyç. Dostrzeg∏em ogromnà iloÊç tych postaci, pochylonà nad ka˝dym stworem, mo˝e nawet rozmawiajàcà z nim. “Czy te Êwiat∏a to Anio∏owie?” ”Czy to Êwiat∏o za mnà to te˝ Anio∏?” Lecz myÊli, które cisn´∏y mi
si´ w tym ma∏ym szpitalnym pokoju by∏y tak sprzeczne, “Ty jesteÊ w Osobie Syna Bo˝ego”. “Czy to mo˝liwe, ˝e takie ludzkie wraki, n´dzne i tak samo bezwartoÊciowe jak ja, majà równie˝ Jego opiek´?” Czy
w Królestwie, w którym nie by∏y mi znane ani prawa przestrzeni, ani czasu, móg∏ on byç obecny przy ka˝dym z nich, jak jest ze mnà?”
Nie wiem. Jasne jest jednak, ˝e ˝adna z tych k∏ócàcych si´ istot nie jest opuszczonà. Wszystkie by∏y
ostrzegane, namawiane, wspierane. Zauwa˝alnym faktem by∏o równie˝, ˝e nie zdawa∏y sobie z tego sprawy. Gdy Jezus lub jego Anio∏owie mówili do nich, oni ich oczywiÊcie nie s∏uchali. Nie by∏o chwili przerwy
w strumieniu nienawiÊci p∏ynàcej z ich serc, oczy ich widzia∏y tylko najbli˝szà postaç, którà pragn´∏y upokorzyç. Wydawa∏o mi si´ to niemo˝liwe, ˝eby ktoÊ jeszcze oprócz mnie nie zdawa∏ sobie sprawy z obecnoÊci
tej ogromnej iloÊci Êwietlnych postaci. W∏aÊciwie to dopiero teraz uÊwiadomi∏em sobie, ˝e te Êwietlne postacie by∏y wsz´dzie. UÊwiadomi∏em sobie te˝, ˝e Jezus pokazywa∏ mi po prostu tak wiele, jak wiele by∏em
w stanie zobaczyç. Anio∏owie zape∏niali miasta pe∏ne ludzi.
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Byli obecni na ulicach, w fabrykach i domach, które odwiedzaliÊmy. Nawet w barze, gdzie tak jak i ja
wczeÊniej nikt nie by∏ Êwiadomy ich obecnoÊci. Nagle zda∏em sobie spraw´, ˝e coÊ ogólnego wynika z tych
wszystkich widzianych przeze mnie scenach. Po prostu nie jest dobrze dla ludzi, je˝eli w czasie ˝ycia na
ziemi odwracajà si´ od Jezusa, aby daç si´ ponieÊç fizycznym zachciankom, wype∏nieniu pragnieƒ cia∏a fizycznego i samolubstwa. Nie jest te˝ dobrze dla ludzi, je˝eli po Êmierci nie mog´ dostrzec Jego Âwiat∏a.

ROZDZIA¸ VI
JesteÊmy znowu w drodze. Sceny przed nami zmieniajà si´, otwierajà. Zmieni∏a si´ jakoÊç Êwiat∏a, a powietrze jest bardziej przejrzyste, co da∏o mi mo˝liwoÊç zobaczenia tego, co by∏o ju˝ oczywiste przez ca∏y
czas. Znowu Jezus ukaza∏ mi tyle, ile by∏em w stanie pojàç. Najpierw pokaza∏ mi królestwo piek∏a wype∏nione istotami, które znalaz∏y si´ jakby w pu∏apce uwagi skierowanej na siebie. Teraz po oderwaniu si´ od niego zaczà∏em spostrzegaç ca∏kiem inne Królestwo! Ogromne budynki stojàce w cudownym s∏onecznym parku, wzajemnie dobrane konstrukcje budowli, by∏y przyk∏adem w∏aÊciwego planowania przestrzennego. To
co widzia∏em, niemo˝liwe jest do porównania z czymkolwiek na Ziemi, wszystkie szko∏y i uniwerstytety Ziemi mog∏yby byç tylko cz´Êcià tego kompleksu.
WeszliÊmy do innego wymiaru, jakby do innego rozdzia∏u istnienia. Po ha∏asie miast wprz´gni´tych
w wojn´ wrzasku w piekle, tutaj panowa∏ spokój. WeszliÊmy do jednego z budynków. Wysoki korytarz by∏
przed∏u˝eniem wysokiego wejÊcia. Powietrze by∏o tak spokojne, ˝e obawia∏em si´ przestraszyç ludzi przechodzàcych w przejÊciu. Nie mog´ powiedzieç, czy to byli m´˝czyêni, czy kobiety, m∏odsi czy starsi. Od
stóp do g∏ów pokryci byli habitami, co sprawia wra˝enie jakby byli mnichami, ale atmosfera tego miejsca
w niczym nie przypomina∏a klasztoru. Najprawdopodobniej by∏o to ogromne centrum naukowe, w którym
wyczuwa∏o si´ podniecenie wielkich odkryç. Ka˝dy, kogo mijaliÊmy w szerokim hallu czy na korytarzu, wydawa∏ si´ byç poch∏oni´ty jakàÊ sprawà, nie rozmawia∏ zbyt wiele. Nie wskazywa∏o to na brak przyjaêni, raczej na odseparowanie spowodowane ca∏kowità koncentracjà.
Gdziekolwiek mo˝na by∏o jeszcze zobaczyç tych ludzi, widaç by∏o, ˝e dominuje w nich jakieÊ g∏´bokie
skupienie uwagi na niezwykle wa˝nym zadaniu, które wymaga rozwiàzania. Przez otwarte drzwi rzuci∏em
wzrokiem na sal´ ogromnà, lecz pustà. W kilku pokojach zakapturzone postacie pochylone by∏y nad wykresami i diagramami, lub te˝ siedzia∏y nad dokumentacjà z migajàcymi Êwiate∏kami. Mog∏em si´ pochwaliç
rozpocz´ciem studiów chemii, biologii, fizyki i matematyki. Lecz te prace naukowe by∏y czymÊ poza mojà
wyobraênià, nie mog∏em nawet odgadnàç, czego one dotyczà. Czu∏em, ˝e sà to eksperymenty o ogromnym
znaczeniu, mo˝e nawet dziesiàtki czy setki tych eksperymentów.
– Jezu! Co oni robià? – pyta∏em. Lecz chocia˝ wiedza p∏yn´∏a od Niego jak rzeka, zdo∏a∏em tylko tyle
odczuç, ˝e êród∏em dzia∏alnoÊci tej placówki naukowej jest Bóg. ˚adne inne wyjaÊnienie nie rozjaÊni∏o moich myÊli. Jednak˝e odczu∏em t´ mi∏oÊç, która zawiera∏a wspó∏czucie i zrozumienie dla mojej ignoracji i braku zrozumienia. Ponadto... pomimo ˝e by∏ On bardzo zadowolny z tego, co wokó∏ nas si´ dzia∏o, czu∏em, ˝e
to jeszcze nie wszystko, ˝e zobacz´ jeszcze coÊ wi´cej. Szed∏em za nim do nast´pnych budynków zamieszka∏ych przez myÊl. WeszliÊmy do studia muzycznego, gdzie trudno mi si´ by∏o z poczàtku zorientowaç, poniewa˝ muzyka by∏a jednoczeÊnie komponowana i przedstawiana. Skomplikowane rytmy, tony
w skali, jakiej nie mia∏em poj´cia. Dlaczego to? – pomyÊla∏em – czy˝by Bach by∏ tylko poczàtkiem? Nast´pnie przeszliÊmy przez bibliotek´ o wymiarach ca∏ego Uniwerstytetu w Richmond. Widzia∏em pokoje wype∏nione od pod∏ogi do sufitu dokumentami spisanymi na pergaminie, glinie, skórze, metalu, papirusie. Przysz∏o mi na myÊl, ˝e w∏aÊnie tutaj sà ogromnie wa˝ne ksi´gi Âwiata. Natychmiast mnie to jednak obruszy∏o.
Jak˝esz ksià˝ki mog∏y byç pisane jeszcze gdzieÊ poza Ziemià! Ale przekonanie pozosta∏o, chocia˝ myÊl go
odrzuca∏a.
“Pomys∏ porusza Âwiat” – powraca∏a mi do g∏owy sentencja, kiedy tak przechodziliÊmy przez sale wype∏nione studiujàcymi w skupieniu uczniami. W pewnym momencie weszliÊmy do jednego z najmniejszych pokoi, prawie aneksu.
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“Tutaj znajduje si´ centrum myÊli tej Ziemi”. WyszliÊmy na zewnàtrz do cichego parku. Nast´pnie do budynku wyposa˝onego w urzàdzenia techniczne. W dziwnej przestrzennej konstrukcji, gdzie dotarliÊmy wàskim chodnikiem, znajdowa∏a si´ zwyczajna woda. Zbiornik znajdowa∏ si´ w czymÊ w rodzaju laboratorium,
ale równie dobrze, ze wzgl´du na swà wielkoÊç, mog∏o to byç obserwatorium kosmiczne. Z ka˝dà chwilà
narasta∏a dla mnie tajemniczoÊç tego miejsca.
– Czy to jest niebo, Panie Jezu? – zagadnà∏em. Przytulny spokój i jasnoÊç. Oni z pewnoÊcià sà w niebie.
Dlatego mo˝e sà te˝ pozbawieni siebie, tego wrzaskliwego Ego. Czy kiedy byli na ziemi, to dorastali bez
samolubnych celów? Tak si´ rozwijali i tak nadal si´ rozwijajà – odpowiedê nadlecia∏a jak promieƒ s∏oƒca.
A je˝eli tu ciàgle si´ rozwijajà, to znaczy, ˝e oni na ziemi ca∏kowicie si´ nie rozwin´li. Wi´c... pewno jest tu
coÊ takiego, czego tym geniuszom brakowa∏o. A jeÊli tego samego brakowa∏o “tym z ni˝szego królestwa”?
Wynika z tego, ˝e ci pozbawieni egoizmu naukowcy równie˝ w jakimÊ stopniu byli winni, ˝e nie mogli zobaczyç Jezusa. A mo˝e On to sprawi∏, ˝e nie mogli go zobaczyç? Z pewnoÊcià coÊ niecoÊ o Nim wiedzieli.
Faktem jest jednak, ˝e byli ogromnie poch∏oni´ci jednà sprawà. Po˝àdanie prawdy tak dalece ich zaabsorbowa∏o, ˝e oddzielili si´ od Istoty Prawdy stojàcej poÊrodku, a poszukiwanej przez nich w ksià˝kach i badaniach? Nie wiem. Jego bezszelestna mi∏oÊç, moje olÊnienie, wszystko o co chcia∏em zapytaç, doprowadzi∏o
mnie do wniosku, ˝e nie mo˝e mi wi´cej powiedzieç, ni˝ ja mog´ zobaczyç. Byç mo˝e nie mam jeszcze takiej ÊwiadomoÊci, ˝ebym móg∏ zrozumieç wyjaÊnienia. Najwa˝niejsze, ˝e ciàgle stoi obok mnie. Cokolwiek
nowego oglàdamy i tak On pozostaje w centrum mojej uwagi.
Mo˝e to by∏o te˝ powodem, ˝e nie pami´tam w którym momencie opuÊciliÊmy powierzchni´ ziemi. Do tej
chwili mia∏em wra˝enie, ˝e podró˝ujemy na powierzchni ziemi, chocia˝ nie mia∏em poj´cia w jaki sposób.
Teraz znajdowaliÊmy si´ gdzieÊ ponad Ziemià, nie mog∏em jej jednak dostrzec. Natomiast wokó∏ by∏a
ogromna pustka, nie czu∏em jednak z tego powodu strachu, coÊ zacz´∏o w tej pustce wibrowaç. Wkrótce
zobaczy∏em niezwykle rozleg∏e, ogromne miasto bez kraƒców, ˝arzàce si´ blaskiem na ogromnà odleg∏oÊç.
Ten blask bi∏ ze wszystkiego, ze Êcian domów, z ulic, nawet z postaci, które teraz dostrzeg∏em. Podobnie
jak blask postaci, która mnie prowadzi∏a. W tym czasie nie przeczyta∏em jeszcze ksià˝ki o objawieniu. Mog∏em tylko ze zdziwieniem patrzeç na ten Êwietlany spektakl, podziwiajàc cudowne Êwiat∏o ka˝dego budynku. Ka˝dy z mieszkaƒców tego miasta musi byç widziany na odleg∏oÊç wielu lat Êwietlnych. Ciekawi∏o mnie,
czy te promieniste istoty kierujà w swoim ˝yciu uwag´ w stron´ Jezusa.
Czy ja chocia˝ raz w swoim ˝yciu szuka∏em Go tak szczerze, ˝eby Go polubiç, pokochaç... Kiedy zadawa∏em sobie te pytania, dwie ze Êwietlistych istot oderwa∏y si´ od miasta w naszym kierunku, przenoszàc
si´ przez niezmiernà przestrzeƒ z pr´dkoÊcià Êwiat∏a. Lecz kiedy one kierowa∏y si´ do nas, my oddalaliÊmy
si´ jeszcze szybciej. Odleg∏oÊç wzrasta∏a i utraci∏em widocznoÊç. Nawet jeÊli zap∏aka∏em z powodu tej straty, to przecie˝ widzia∏em, ˝e nie staç mnie na wi´cej, jak na przelotne spojrzenie w bezgraniczne niebo. Pokaza∏ mi tyle, na ile to by∏o mo˝liwe, teraz p´dziliÊmy z powrotem. Âciany zamkn´∏y si´ znowu wokó∏ nas,
ciasno jak w pudle. Tak niedawno temu tu by∏em, a mia∏em wra˝enie, ˝e to by∏o w poprzednim moim ˝yciu.
Jezus ciàgle jeszcze by∏ przy mnie. Inaczej moja ÊwiadomoÊç nie by∏aby w stanie znieÊç nag∏ej zmiany po∏o˝enia, z nieskoƒczonego kosmosu do ma∏ej, ciasnej komórki zwanej szpitalnà salà. Wspania∏e miasto ciàgle iskrzy∏o si´ w moich myÊlach, rodzàc t´sknot´ do powrotu.
Z ca∏kowità oboj´tnoÊcià zauwa˝y∏em, ˝e jakaÊ postaç le˝a∏a pod przeÊcierad∏em na ∏ó˝ku, które wype∏nia∏o niemal ca∏y pokój. Jezus powiedzia∏ mi, ˝e ja nale˝´ jednak do tej postaci pod przeÊcierad∏em, ˝e zadanie, jakie jest wyznaczone dla mnie, odnosi si´ do mnie jako ca∏oÊci, która obejmuje te˝ to, co le˝y w ∏ó˝ku. Podszed∏em do tego bli˝ej i poczu∏em, ˝e moje widzenie si´ koƒczy. JasnoÊç znik∏a. Rozpaczliwie krzycza∏em: “Nie zostawiaj mnie, przygotuj mnie do zamieszkania w Êwietlistym mieÊcie, nie porzucaj mnie
w tym ciemnym i ciasnym miejscu!” Przypomnia∏em sobie te niedawnà, lecz troch´ zapomnianà ju˝ histori´,
jak desperacko przebiega∏em oddzia∏y i sale tego szpitala w poszukiwaniu “siebie”. Od momentu odczucia
wielkiego osamotnienia przeskoczy∏em do wspania∏ej przynale˝noÊci, jaka nie by∏a mi znana. Âwiat∏o Jezusa wkroczy∏o w moje ˝ycie i wype∏ni∏o mnie kompletnie, a to ˝eby istnieç bez niego sta∏o si´ dla mnie nie do
pomyÊlenia. Moje szczere b∏aganie nie zmieni∏o sytuacji, czu∏em jak umyka ze mnie ÊwiadomoÊç. Mój
umys∏ zaczà∏ si´ zamazywaç. Po chwili nie wiedzia∏em ju˝, o co chcia∏em walczyç. Poczu∏em jak ju˝ p∏onie
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moje gard∏o i przygniata mnie okropny ci´˝ar na klatce piersiowej. Otworzy∏em oczy, ale coÊ le˝a∏o na mojej twarzy i przes∏ania∏o mi widok. Chcia∏em to Êciàgnàç, ale poruszenie ramion sta∏o si´ podobne do dêwigania sztaby o∏owianej. W koƒcu zdo∏a∏em z∏o˝yç razem r´ce. Na palcu lewej d∏oni wyczu∏em pierÊcieƒ
z owalnym kamieniem. Powoli przekr´ci∏em go wokó∏ palca i ciemnoÊç pokry∏a moje oczy.

ROZDZIA¸ VII
Opowiedzia∏em t´ mojà histori´ Fredowi Owenowi w czasie czterech kolejnych spotkaƒ. W mi´dzyczasie
zadawa∏ mi pytania lub te˝ prosi∏ o wyjaÊnienie – dawa∏ mi do zrozumienia, ˝e raczej o szczegó∏y nie dba.
Kiedy czas naszego posiedzenia zakoƒczy∏ si´, siedzia∏ nadal zasmucony. Spojrza∏em na zegarek, przed∏u˝yliÊmy seans o dziesi´ç minut.
– Czy ty wróci∏eÊ do swego cia∏a? – zapyta∏ w koƒcu.
– Tak to teraz rozumiem – powiedzia∏em. W tym czasie niewiele wiedzia∏em. Przez nast´pne dwa, trzy
dni mia∏em niewielkà ÊwiadomoÊç pobytu na ziemi. No wiesz, mia∏em takie wizje czy sny, które si´ miewa
przy bardzo du˝ej goràczce.
– Powiedzia∏em mu, ˝e kiedy znowu odzyska∏em ÊwiadomoÊç, to przede wszystkim zdawa∏em sobie
spraw´, ˝e jestem chory. Problemy mojego cia∏a przys∏ania∏y mi ca∏à reszt´. Kiedy jednak by∏em poza cia∏em – trudno to wyjaÊniç, ale nie czu∏em ani bólu, ani fizycznych dolegliwoÊci. Nast´pna rzecz, którà pami´tam z ca∏à pewnoÊcià to to, ˝e jak ju˝ na dobre powróci∏em, to przede wszystkim czu∏em ogromny ból g∏owy, a przed sobà zobaczy∏em uÊmiechni´tà buzi´ piel´gniarki.
– Mi∏o witaç ci´ z powrotem mi´dzy nami – rzek∏a. Przez jakiÊ czas nie byliÊmy pewni, czy zechcesz to
zrobiç.
Wycedzi∏em przez moje zbola∏e usta.
– Którego dziÊ mamy?
– Jest Wigilia Bo˝ego Narodzenia, panie Ritchie.
Próbowa∏em wymyÊleç jakieÊ inne pytania. Chcia∏em tak˝e nawiàzaç do tego, co si´ ze mnà wydarzy∏o.
Dowiedzia∏em si´ te˝, ˝e nazywa∏a si´ Irvine i ˝e by∏a porucznikiem.
– Wydarzy∏o si´ ze mnà coÊ najbardziej zdumiewajàcego – zaczà∏em wreszcie – coÊ takiego, o czym
ka˝dy na Êwiecie powinien wiedzieç.
Przerwa∏ mi atak kaszlu, porucznik Irvine pod∏o˝y∏a mi r´k´ pod plecy i unios∏a mnie nieco, ˝ebym móg∏
napiç si´ wody.
– Nie mów wi´cej – powidzia∏a – wpadn´ do ciebie póêniej.
Zaczà∏em si´ zastanawiaç, co móg∏bym jej powiedzieç? Czy to, ˝e widzia∏em Boga? Czy to, ˝e by∏em
w piekle? Czy to, ˝e dane mi by∏o spojrzeç chwil´ na niebo? Mog∏aby pomyÊleç, ˝e straci∏em rozum. Ca∏y
tydzieƒ, ca∏y ten tydzieƒ, je˝eli tylko ktokolwiek zjawi∏ si´ w pokoju, próbowa∏em mu okreÊliç Êwiat∏o, które
wype∏nia∏o to pomieszczenie i pytania, które by∏y mi zadawane. Nie uda∏o mi si´ powiedzieç wi´cej ni˝ kilka
pierwszych s∏ów.
– Odpocznij nieco, nie mów tak wiele – powstrzymywa∏ mnie doktor albo piel´gniarka, gdy zamiast mojego g∏osu s∏ychaç by∏o ˝a∏osne ∏apanie powietrza.Troskliwy zespó∏ o wiele bardziej zainteresowany by∏ stanem mojego zdrowia, temperaturà czy jakoÊcià kroplówki ni˝ tym, co chcia∏em powiedzieç. Zauwa˝y∏em, ˝e
mojà chorob´ traktowano z wi´kszà uwagà ni˝ powszechne przypadki. Stopniowo dni przemija∏y, uda∏o mi
si´ powiàzaç wydarzenia, które prze˝y∏em w czasie spotkania z Jezusem. Tyle na dzisiaj Fred. Ale jutro
mog´ ci powiedzieç, czego dowiedzia∏em si´ od lekarzy. Fred przychodzi∏ teraz codziennie, chocia˝ nawet
krótki spacer z parkingu do gabinetu lekarskiego pozbawia∏ go tchu. Zdecydowa∏em si´ wi´c nast´pnego
dnia podsumowaç t´ ca∏à histori´...
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ROZDZIA¸ VII
Dowiedzia∏em si´, ˝e kiedy upad∏em w czasie przeÊwietlenia, przeniesiono mnie do ma∏ej izolatki w pobli˝u dy˝urki, gdzie po zbadaniu stwierdzono obustronne zapalenie p∏uc. Przez nast´pne dwadzieÊcia cztery godziny, wbrew wszelkim staraniom lekarzy mój stan si´ pogarsza∏. WczeÊnie rano dwudziestego
pierwszego grudnia, dwadzieÊcia cztery godziny po tym, jak po utracie przytomnoÊci zosta∏em przeniesiony
do ma∏ego pokoju, sanitariusz wykonywa∏ swoj rytunowy obchód. Kiedy przyszed∏ do mnie, nie wyczu∏ pulsu, tak samo nie odczu∏ bicia serca. Wreszcie sprawdzi∏ ciÊnienie i tym razem równie˝ bez powodzenia. Pobieg∏ wi´c po lekarza dy˝urnego. Lekarz zjawi∏ si´ natychmiast, ponownie sprawdzi∏ – z tym samym rezultatem. W koƒcu powiedzia∏ do sanitariusza – Zgadza si´, zmar∏. Kiedy zakoƒczysz obchód oddzia∏u, przygotuj go do trupiarni – ci´˝ko westchnà∏; wielu zmar∏o ju˝ w tym miesiàcu w Camp Barkley.
Niech´tnie u∏o˝y∏ r´ce wzd∏u˝ cia∏a, przykry∏ ca∏à postaç wraz z twarzà przeÊcierad∏em i poleci∏ sanitariuszowi to, co mu zosta∏o jeszcze do zrobienia. Sanitariusz kontynuowa∏ dalej obchód. Nast´pnie wróci∏ do
izolatki i zobaczy∏ mnie przykrytego przeÊcierad∏em. By∏o to widocznie w tym czasie, kiedy ja desperacko
poszukiwa∏em swego cia∏a...
Oko∏o dziewi´ç minut póêniej, zgodnie z raportem szpitala, sanitariusz powróci∏, by przygotowaç cia∏o
do przetransportowania do trupiarni. Odniós∏ jednak wra˝enie, ˝e r´ka na przeÊcieradle si´ poruszy∏a. Pobieg∏ wi´c po lekarza dy˝urnego. Lekarz ponownie przyszed∏. Przebada∏ mnie i orzek∏, ˝e zmar∏em bez wàtpienia. PomyÊla∏ zepewne, ˝e sanitariusz po d∏ugiej, samotnej nocnej s∏u˝bie ma jakieÊ przywidzenia. Nast´pnie zdarzy∏o si´ coÊ ogromnie niezwyk∏ego, z czego w pe∏ni zda∏em sobie spraw´ dopiero po latach,
kiedy ju˝ zosta∏em lekarzem. Sanitariusz odmówi∏ zgody zaakceptownia orzeczenia prze∏o˝onego oficera.
– Byç mo˝e – zasugerowa∏ – móg∏by pan daç mu zastrzyk adrenaliny bezpoÊrednio do serca.
Po pierwsze by∏o nie do pomyÊlenia, aby ktoÊ spoza kr´gu zawodowego móg∏ si´ opieraç oficerom,
szczególnie w sprawach medycznych, gdzie sanitariusz by∏ zwyk∏ym ˝o∏nierzem, a oficer licencjonowanym
lekarzem. Po drugie, to co sanitariusz sugerowa∏, z medycznego punktu widzenia by∏o co najmniej dziwne.
W owych czasach, przed powszechnym stosowaniem masa˝u serca oraz elektrycznego wstrzàsu, zastrzyk
adrenaliny bezpoÊrednio do serca by∏ istotnie stosowany, ale w przypadkach wstrzymania pracy serca. Dokonywano go tylko wówczas, gdy serce przestawa∏o biç, a ogólny stan zdrowia pacjenta by∏ dobry i po rozruszaniu serca mo˝na by∏o mieç nadziej´ na pe∏ne odzyskanie zdrowia, np. w przypadkach ratowania po
zatoni´ciu. Natomiast, kiedy ca∏y system cz∏owieka by∏ zniszczony na skutek d∏ugotrwa∏ego zapalenia p∏uc,
dodatkowe parokrotne poruszanie mi´Ênia sercowego, po prostu nie przynosi korzystnych efektów. Technicznie mo˝na uzyskaç parominutowe bicie serca, lecz nie zmieni to stanu zdrowotnego. Ponadto, co medycynie jest powszechnie znane, mój mózg po d∏ugim okresie niedotlenienia móg∏ ulec beznadziejnemu
zniszczeniu...
Mimo ˝e wiedzàcy o tym wszystkim lekarz dy˝urny by∏ Êwiadomy bezsensu dalszego dzia∏ania, zaakceptowa∏ sugestie szeregowego sanitariusza.
– Daj sterylny opatrunek z apteczki – powiedzia∏ do niego. Nim sanitariusz wróci∏, wype∏ni∏ strzykawk´
adrenalinà i wbi∏ prosto w serce. Z poczàtku nierówno, póêniej ju˝ bardziej rytmicznie serce zacz´∏o biç,
wprawiajàc w niezwyk∏e zdumienie dwóch medyków stojàcych przy mnie. W chwil´ póêniej stwierdzili
wzrost ciÊnienia krwi i coraz wyraêniejszy oddech... Nie oznacza∏o to natychmiastowego odzyskania zdrowia. Lecz tylko teraz, po dwudziestu siedmiu latach praktyki medycznej, mog´ w pe∏ni wyraziç podziw
i uznanie dla za∏ogi szpitala, która podnios∏a mnie na nogi. Po zameldowaniu mojego przypadku przez lekarza dy˝urnego jego zwierzchnikowi, odwiedzi∏ mnie osobiÊcie naczelny dyrektor szpitala, dr Donald G.
Francy, który nazwa∏ moje uzdrowienie “najbardziej niezwyk∏ym medycznym przypadkiem o jakimkolwiek
s∏ysza∏”. Póêniej w raporcie napisa∏: “Przypadek powrotu ze stanu Êmierci szeregowca George G. Ritchie
i odzyskania przez niego pe∏nego zdrowia, mo˝na wyt∏umaczyç jedynie przyczynami nadnaturalnymi”.
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ROZDZIA¸ VIII
Jakkolwiek opowiedzia∏em Fredowi Owen szczegó∏y powrotu do zdrowia, to w owym czasie bardzo ma∏o mnie to interesowa∏o. Powrót do ˝ycia ziemskiego przyjà∏em raczej z niezadowoleniem. Le˝àc tak schorowany w ∏ó˝ku, stara∏em si´ objàç myÊlà to, co si´ wydarzy∏o w tym niewielkim pokoju szpitalnym. MyÊla∏em o Jezusie. RozmyÊla∏em, w jaki sposób móg∏bym opowiedzieç o Nim innym ludziom. Zastanawia∏em
si´, jak to mog∏o byç, ˝e ˝yjàc dotychczas, nie zauwa˝a∏em Go.
Po jakimÊ czasie, gdy opanowa∏em ból z powodu odejÊcia Jezusa – z uczuciem radoÊci w sercu – zaczà∏em witaç wszystkich, ktokolwiek zjawi∏by si´ w pokoju.. Szczególnie stara∏em si´ wyjaÊniç moje prze˝ycia siostrze Retta, która oficjalnie nazwa∏a si´ porucznik Retta Irvine. Za ka˝dym razem, kiedy w trosce
o porzàdek i moje zdrowie zjawi∏a si´ w pokoju, zaczyna∏em od nowa.
– To by∏o jakby jasnoÊç s∏oƒca, jakiej nigdy nie oglàdamy, tylko ˝e to nie by∏o p∏onàce s∏oƒce...
K∏opot w tym, ˝e brakowa∏o mi porównaƒ, skojarzeƒ, brakowa∏o s∏ów, ˝eby wyraziç choçby najmniejszà
cz´Êç tego, co si´ sta∏o. Mog∏em zauwa˝yç, ˝e moje porównania tylko komplikowa∏y opowiadanie i coraz
mniej z tego rozumia∏a. Retta Irvine nie mia∏a wtedy wi´cej jak dwadzieÊcia szeÊç czy dwadzieÊcia siedem
lat. Ta ∏adna blondynka, smuk∏a z subtelnym uÊmiechem, w moich oczach wydawa∏a si´ jednak panià
w Êrednim wieku, której mog∏em wylaç swojego ˝alu. Tote˝ skoro nie mog∏em jej wyjaÊniç Jego blasku i tego, co mi ukazywa∏, zaczà∏em jej opowiadaç, jak usi∏owa∏em dostaç si´ na studia medyczne trzy tygodnie
temu.. Natychmiast jà to zainteresowa∏o. By∏o dla mnie wielkà satysfakcjà i przyjemnoÊcià patrzeç na jej
twarz, zauwa˝aç jej reakcj´. Nigdy przedtem nie czu∏em si´ tak cudownie.
Skoro tylko moja poprawa si´ ustabilizowa∏a, przeniesiony zosta∏em na g∏ówny oddzia∏. Podnios∏em si´
szybko na duchu i wkrótce przeniesiony zosta∏em na normalnà sal´, gdzie le˝a∏em poÊród wielu innych
chorych. Ciàgle by∏em pod wra˝eniem tego, co si´ sta∏o. A w ogóle to by∏em nieÊmia∏y i wstydliwy. Tylko
w czasie, kiedy by∏em w harcerstwie, czu∏em si´ swobodnie, a to dlatego, ˝e z dnia na dzieƒ by∏em z tymi
samymi ludêmi. Teraz znalaz∏em si´ wÊród wielu obcych. Jednak odczucie ca∏kowitej samotnoÊci, jakiego
niedawno doÊwiadczy∏em, b´dàc niewidzialnym na tym oddziele, dokona∏o we mnie ogromnych zmian.
Kiedy Êwiat∏a zgas∏y i ucich∏y rozmowy, mog∏em si´ po∏o˝yç i przy Êwietle nocnych lampek rozmyÊla∏em
ka˝dy detal tego niezwyk∏ego wydarzenia, kiedy to JasnoÊç wstàpi∏a przez Êciany tego baraku. Czy ciàgle
jest tutaj? – myÊla∏em. Czy móg∏by byç, choçby dlatego, ˝e nie mogliÊmy go dostrzec naszymi oczyma?
Nabiera∏em coraz wi´kszej odwagi, aby opowiedziç innym, co widzia∏em. Odkryç nieco, ale zabezpieczyç
si´ tak˝e. Cieszy∏a mnie obecnoÊç ludzi, ale równie˝ ba∏em si´ naraziç na miano dziwaka. Przez d∏ugie
nocne godziny przypomina∏em sobie ka˝dy szczegó∏ tej jaskrawej rzeczywistoÊci. Najpierw królestwo piek∏a, na które mog∏em najd∏u˝ej patrzeç, gdzie ludzie nie nale˝eli ju˝ do Ziemi, ale nie mogli jej opuÊciç, nie
mogli uwolniç si´ od owych pasji nami´tnoÊci i pychy, czym umo˝liwiali dominowanie ich nad sobà. Nast´pnie krótka wizyta w królestwie, gdzie sprawy osobiste by∏y najmniej wa˝ne, a ludzie bez reszty poÊwi´cali
si´ szukaniu prawdy. Zdawa∏o mi si´, ˝e jestem w niebie, gdyby nie to, ˝e przez moment zobaczy∏em wspania∏e miasto. Ta chwila zaciemni∏a mi jeszcze bardziej sens moich prze˝yç.
Co to wszystko mo˝e znaczyç? Dlaczego to w∏aÊnie mnie zosta∏o przekazane”? A teraz – co powinienem zrobiç?
Te pytania zadawa∏ mi Fred Owen, ko∏yszàc si´ na przeciw mnie na krzeÊle i cedzàc s∏owa mi´dzy ci´˝kim oddechem.
– Czy to spowodowa∏o jakieÊ ró˝nice? Mam na myÊli twoje ˝ycie, w tym co robi∏eÊ? W przeciwnym razie
wszystko to bardzo ciekawe, fascynujàca podró˝ na trasie do Boga, ale nie mog´ dostrzec w tym czegoÊ
wyraênie znaczàcego.
– Na tamtym Êwiecie... czy zdo∏a∏em w pe∏ni dostrzec zawiÊç, którà tam spotka∏em. JeÊli nie utraci∏em
istoty tej podró˝y. To nie by∏a wycieczka do nieba, przypomnia∏em Fredowi. JeÊli w ogóle widzia∏em niebo
to z ogromnej odleg∏oÊci, nieosiàgalnej dla ludzi. Jako dwudziestoletni ch∏opak nie wierzy∏em w zanurzenie
w otch∏ani piek∏a, nie widzia∏em te˝ ognia piekielnego odnotowanego w Biblii. Lecz to, co widzia∏em na tamtym Êwiecie by∏o wystarczajàcym piek∏em. Wystarczy∏o to, ˝eby w ciàgu mego ˝ycia wyrzec si´ postaw, na-
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wyków czy te˝ form ˝ycia, które tam widzia∏em. Z ca∏à pewnoÊcià ta noc w Texasie nie by∏a marginesowà
sprawà mego ˝ycia, mówi∏em do Freda. W ka˝dej minucie, ka˝dego dnia, po tym donios∏ym dla mnie wydarzeniu, by∏em Êwiadomy obecnoÊci lepszego Êwiata..
Dziwne, ˝e w mej pami´ci zachowa∏o si´ tylko uznanie dla tego Êwiata, a nie cierpienie i strach, które towarzyszy∏y memu powrotowi na ziemi´. Kontrast pomi´dzy mi∏oÊcià Jezusa i Êwiatem, na którym przysz∏o
mi ˝yç sprawi∏y, ˝e pierwszy krok po chorobie by∏ najci´˝szy w moim ˝yciu. Wiedzia∏em, ˝e a˝eby byç w porzàdku, b´d´ musia∏ powiedzieç Fredowi i to zupe∏nie szczerze, co si´ nast´pnie wydarzy∏o.

ROZDZIA¸ IX
By∏o to trzy tygodnie po wyjÊciu z mojego cia∏a i spotkaniu si´ z Chrystusem, kiedy porucznik Irvine zatrzyma∏a si´ przy moim ∏ó˝ku i oznajmi∏a mi dobrà wiadomoÊç. Akademia Medyczna podtrzyma∏a moje
przyj´cie na studia i skoro tylko b´d´ móg∏ udaç si´ w drog´, mam zg∏osiç si´ na uniwerstytet. Raz jeszcze
mój powrót do zdrowia sta∏ si´ wyÊcigiem z czasem. Ka˝dy dzieƒ opuszczonych lekcji powodowa∏ zaleg∏oÊci i mniejsze szanse na zdanie egzaminu.
– Musisz dobrze si´ od˝ywiaç – porucznik Irvine zwyk∏a to stale do mnie mówiç. Nie mamy zwyczaju mówiç pacjentom, co ich czeka, ale ja ci powiem, ˝e z ca∏à pewnoÊcià nie zostaniesz wczeÊniej zwolniony, nim
nie przytyjesz co najmniej 15 funtów.Tote˝ nadziewa∏em si´ ziemniakami i popija∏em mlekiem dotàd, a˝
czu∏em, ˝e wi´cej ju˝ nie dam rady zjeÊç. W koƒcu pewnego dnia pod koniec stycznia otrzyma∏em zwolnienie ze szpitala. Sta∏em wpatrzony w bilet na pociàg, który trzyma∏em w r´ce. Mia∏em rezerwacj´ na miejsce
le˝àce, na pociàg odje˝d˝ajàcy z Abiliene nast´pnego popo∏udnia. By∏ to luksus, który wskazywa∏ na to, ˝e
do ca∏kowitego zdrowia by∏o jeszcze daleko. Na moim zwolnieniu odnotowano wag´ 134 funty. By∏o to o 44
mniej ni˝ 178, jakie mia∏em, kiedy si´ zg∏osi∏em do s∏u˝by wojskowej. Najwa˝niejsze jednak to, ˝e w koƒcu
jecha∏em na studia medycyny i ˝e ciàgle by∏o tam dla mnie miejsce!
Zadzwoni∏em do mojej mamy, ˝eby powiedzieç jej, kiedy pociàg przybywa do Richmond. Pisa∏a do mnie
regularnie ca∏y czas, kiedy by∏em w szpitalu i zdawa∏a sobie spraw´, ˝e by∏em zbyt chory, ˝eby odpisywaç.
By∏em bardzo zadowolony, ˝e szpital informowa∏ jà o moim stanie zdrowia..
Wpatrywa∏em si´ przez okno p´dzàcego pociàgu w przemijajàce krajobrazy. Texarkana... Little Rock...
Memphis... ró˝ne pociàgi, ró˝ne lokomotywy podopinane do mojego wagonu. W zachodniej Virginii zacz´liÊmy si´ wspinaç w kierunku Charleston, nast´pnie przekroczyliÊmy granic´ stanu Covinkton, Clifton Forge,
Wayneboro – jakie to by∏o pi´kne. Wezbrane strumienie, lasy, gdzie obozowa∏em z mojà dru˝ynà skautów.
Nast´pnie w dó∏, na wschodni brzeg Blueridge do Charlottesville i w koƒcu do Richmond. Robi∏o si´ ciemno, kiedy doje˝d˝aliÊmy do miasta po 48 godzinach podró˝y. Z okien dostrzeg∏em du˝e nasilenie ruchu na
ulicach. Serce bi∏o mi jak m∏otem. Usi∏owa∏em wciàgnàç na siebie p∏aszcz. Z powodu os∏abienia jak i podniecenia, zwiàzanego z powrotem do domu trz´s∏y mi si´ nogi, a ci´˝ar p∏aszcza przygniata∏ mnie do pod∏ogi. Poprzez okno wagonu mog∏em zobaczyç, ˝e peron stacji wype∏niony by∏ podró˝nymi w wi´kszoÊci
umundurowanymi tak jak ja. Zobaczy∏em mojà matk´. By∏a znacznie szczuplejsza ni˝ ta, którà pami´ta∏em.
D∏ugie w∏osy mia∏a spi´te pod kapeluszem, sz∏a wzd∏u˝ peronu, prowadzàc ze sobà dziesi´cioletniego Henryka. Spotka∏a mnie w momencie, jak schodzi∏em ze stopni wagonu. Pochwyci∏a mnie momentalnie w ramiona, podczas gdy Henryk wspina∏ si´ na moje plecy. W pierwszej chwili mówi∏a zbyt wiele, po paru krokach wzi´∏a mój baga˝ i skierowa∏a nas w stron´ windy zamiast do schodów prowadzàcych na ulic´.
W mi´dzyczasie opowiada∏a o sytuacji w rodzinie. Bruce Gordon le˝a∏a przezi´biona w ∏ó˝ku. Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia nie by∏y radosne z powodu taty i mojej nieobecnoÊci. Mia∏em zaproszenie do babci Dabney
do Moss Side na jutrzejsze Êniadanie.
– Mo˝esz byç pewien maÊlanych bu∏eczek przed zg∏oszeniem si´ na dziewiàtà na uczelni.
Póêno w nocy, kiedy Henryk i Bruce Gordon ju˝ spali, siedzieliÊmy z mamà w du˝ym pokoju przy Êwiàtecznym drzewku, które zachowa∏a a˝ do dziÊ.
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– George?
Spojrza∏em w jej bràzowe wpatrzone we mnie oczy.
– CoÊ ci si´ przydarzy∏o George. Czy nie jest to coÊ, o czym chcia∏byÊ pomówiç?
Wzruszy∏em bezradnie ramionami, jako dziecko zawsze podejrzewa∏em, ˝e ona czyta w moich myÊlach.
A teraz w tym znanym mi przytulnym pokoju, ze zdj´ciem taty na kominku, sta∏o si´ coÊ niezwyk∏ego. Po tygodniach bezowocnych prób zainteresowania kogokolwiek moim wyjÊciem z cia∏a, nagle jest ktoÊ, kto mnie
chce wys∏uchaç. Komu mog´ wszystko opowiedzieç, co widzia∏em i co czu∏em. Z g∏´bokim zadowoleniem
opowiedzia∏em, jak wyskoczy∏em z ∏ó˝ka, pozostawiajàc le˝àcych kolegów w szpitalu. Opowiada∏em o moim locie do Richmond i o dramatycznym powrocie, szukaniu mego cia∏a w Camp Barkeley. O Âwietlistej postaci i podró˝y z nià... S∏ucha∏a mnie z niezwyk∏à uwagà, wpatrujàc si´ we mnie z napi´ciem, by nie utraciç
jednego s∏owa. W czasie, kiedy to mówi∏em, zda∏em sobie spraw´, ˝e sta∏o si´ coÊ niezwyk∏ego i to nie to,
˝e ktoÊ po raz pierwszy mi uwierzy∏ – ale to coÊ niezwyk∏ego dotyczy∏o mnie, mego wn´trza. Zmieni∏ si´ mój
punkt widzenia.
Od tej chwili nie patrzy∏em na nià, jak dotychczas, jak na macoch´, lecz dostrzeg∏em Mary Skeen Ritchie, osob´ z jej w∏asnym ˝yciorysem. Pierwszy raz w moim ˝yciu, widzia∏em w niej odwa˝nà, dzielnà, m∏odà kobiet´, która podj´∏a si´ nie tylko roli matki dla Mary Jane i dla mnie, ale i opiekuna domu, gdzie ojciec
przebywa∏ tylko w weekendy. Pomimo ˝e kontynuowa∏em swoje opowiadanie, to ˝e “s∏ysza∏em” w pami´ci
to, co tata powiedzia∏ mi dawno temu, a z czego wczeÊniej nie zdawa∏em sobie sprawy, ˝e nasza nowa mama przez trzy lata odk∏ada∏a zdecydowanie si´ na w∏asne dzieci, aby w ca∏oÊci poÊwi´ciç si´ wychowaniu
Mary Jane i mnie.
Przeszed∏em nast´pnie do opowiadania o niebiaƒskim mieÊcie i jak bardzo chcia∏em zobaczyç go z bliska. Kiedy o tym mówi∏em, zrozumia∏em po raz pierwszy, jak dalece zagro˝ona zosta∏a babcia Dabney
przez ma∏˝enstwo taty. Dlaczego tak cz´sto powtarza∏a mi, ˝e Mary Skeen nie jest mojà prawdziwà matkà.
Przypomnia∏ mi si´ mój upór i wrogoÊç z moich m∏odzieƒczych lat. Teraz widzia∏em g∏´boko zatroskanà tymi wydarzeniami, kochajàcà mnie kobiet´.
Kiedy skoƒczy∏em moje odpowiadanie, oboje siedzieliÊmy d∏u˝szy czas w ciszy.
– George – wyszepta∏a wreszcie mama – Bóg powierzy∏ ci ogromnà prawd´.
Nabiera∏em przekonania, ˝e robi to ciàgle jeszcze. Nawet wtedy, kiedy si´ z nim w zupe∏noÊci zgadza∏em, nabiera∏em coraz to nowych zdolnoÊci zrozumienia, jak np. zaakceptowanie i zrozumienie mojej nowej
matki. Jaka to tajemnicza si∏a tkwi∏a w tym prostym opowiadaniu moich prze˝yç? Ciekawi∏o mnie, czego
Bóg oczekuje ode mnie po tym spotkaniu. Czy˝by to by∏a cz´Êç odpowiedzi? W∏aÊnie... mówiç o tym?

ROZDZIA¸ X
Lecz jeÊli mój przyjazd przedstawia∏ si´ nawet lepiej ni˝ przypuszcza∏em, to poczàtek by∏ znacznie gorszy. By∏em wi´cej jak miesiàc w tyle za resztà. Kiedy profesor podawa∏ mas´ s∏ów ∏aciƒskich, wszyscy wokó∏ mnie starannie notowali, podczas gdy ja próbowa∏em odgadnàç, jakiego to dotyczy przedmiotu. Moje
zdrowie dzia∏a∏o równie˝ przeciwko mnie, wyczerpywa∏o mnie niezwyk∏e przechodzenie z budynku do budynku uczelni, a koncentrowanie si´ na wyk∏adach by∏o bardzo trudne.
W pierwszym roku ka˝demu studentowi wr´czono zwyk∏à bràzowà papierowà torb´ z asortymentem
ludzkich koÊci takich jak: ˝ebro, koÊç przedramieniowa, ró˝ne kr´gi. Pewnego dnia gdzieÊ mi si´ te koÊci
zapodzia∏y i niespokojny, w poszukiwaniu ich wbieg∏em do laboratorium anatomicznego.
– Czy nie widzia∏eÊ mojej torby z koÊciami? – zapyta∏em studenta stojàcego w przejÊciu. Zmierzy∏ wzrokiem mojà wychud∏à postaç. Przecie˝ stoi tu – powiedzia∏.
Stopniowo stacza∏em si´ w kràg destrukcji. Wszyscy inni wydawali mi si´ byç zdecydowani i pewni siebie. Po kilku tygodniach zaczà∏em si´ czuç jak t´pak pomi´dzy geniuszami.
Nagle w maju wydarzy∏o si´ coÊ cudownego. Margarite Shell zna∏em od kilku lat, od czasu, kiedy z jej
bratem Bobem ucz´szczaliÊmy na studia przygotowawcze przy Uniwerstytecie w Richmond. Bob Shell sta∏
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si´ wkrótce moim najlepszym przyjacielem. Pierwszy raz spotka∏em Margarite w jej domu w Lawrenceville,
70 mil na po∏udnie od Richmond. Drobna ciemnow∏osa, z niebieskimi oczami koloru nieba w kwietniowy poranek, by∏a dla mnie najpi´kniejszà dziewczynà, jakà kiedykolwiek widzia∏em. Wiedzia∏em, ˝e nie mam
szans, ˝eby si´ z nià umówiç. By∏a niesamowicie popularna, poza tym w tym czasie sympatyzowa∏a z innym kolegà swego brata.
Teraz Bob Shell przerabia∏ program marynarki na Uniwersytecie w Richmond i pewnej nocy zadzwoni∏
do mnie z rewelacyjnà dla mnie wiadomoÊcià – Margarite zerwa∏a ze swoim ch∏opakiem. Zadzwoni∏em do
niej i zaryzykowa∏em propozycj´ spotkania, na co ona si´ zgodzi∏a.. Momentalnie stanà∏ przede mnà problem z uzyskaniem benzyny, w zwiàzku z wojennym racjonowaniem. Poprosi∏em jednak babci´ Dabney
o po˝yczenie mi pastelowego koloru Oldsmobila i par´ kuponów na benzyn´ do Lawrencesville.
W roku 1941 Oldsmobil by∏ jednym z naj∏adniejszych aut, jakie kiedykolwiek wyprodukowano, op∏ywowe
kszta∏ty, chromowany przód i zderzaki. By∏em przekonany, ˝e zaimponuj´ rozmachem. Moja duma si´ jednak zachwia∏a w momencie, kiedy Margarite na powitanie spojrza∏a gdzieÊ za mnie z pytaniem:
– A gdzie jest Bob?
Mimo ˝e spodziewa∏a si´ nas obydwu, posz∏a oczywiÊcie ze mnà i sp´dziliÊmy bajeczny wieczór. Po tym
spodkaniu, ca∏y swój wolny czas poÊwi´ca∏em na zdobywanie kuponów na benzyn´. W Êrodku lata wiedzia∏em ju˝, ˝e je˝eli czegoÊ chc´, to tylko tego, ˝eby Marguerite by∏a mojà ˝onà. Wiedzia∏em te˝, ˝e nie
mog´ ˝adnej dziewczyny prosiç o r´k´ bez powiedzenia o najwa˝niejszym wydarzeniu w moim ˝yciu, tote˝
kilkakrotnie podejmowa∏em te próby. Za ka˝dym jednak razem zauwa˝a∏em odcieƒ znu˝enia na twarzy
Margarite i niespokojne odwracanie ode mnie uwagi, pospiesznie wi´c zmienia∏em temat. By∏em przekonany, ˝e ca∏e to wydarzenie uwa˝a za umys∏owà iluzj´.
Zresztà tak jak wiele par w czasie wojny, staraliÊmy si´ wszystko traktowaç powierzchownie, jakby instynktownie unikajàc takich tematów jak Êmierç i przysz∏oÊç. W sierpniu zosta∏em wezwany do dziekanatu.
W ma∏ym dusznym pokoju Dziekan powiedzia∏ mi, ˝e je˝eli do koƒca semestru nie uzyskam przynajmniej
dobrych ocen z biochemii i bakteriologii, zostan´ natychmiast wycofany do odbycia obowiàzkowej s∏u˝by
wojskowej. Wypowiedzia∏ jednak znacznie wi´cej nieprzyjemnych refleksji na temat pojemnoÊci mojego
mózgu i umys∏owej niekompetencjii tego, ktokolwiek skierowa∏ mnie na te studia.
By∏em zbyt przej´ty moimi problemami, ˝eby uÊwiadomiç sobie, ˝e ten cz∏owiek tak samo sarkastycznie
traktowa∏ wszystkich innych studentów, by∏a to cz´Êç wykalkulowanej strategii. Bez wàtpienia wszyscy bali
si´ wyrzucenia przed osiàgni´ciem wymarzonego tytu∏u lekarza wojskowego. Dla mnie jednak jego orzeczenie by∏o potwierdzeniem mojej w∏asnej opinii, ˝e jestem za g∏upi, ˝eby zostaç doktorem.
Przez nast´pne szeÊç tygodni Êl´cza∏em nad ksià˝kami i mikroskopem, a jego s∏owa dêwi´cza∏y mi
w g∏owie jak zaci´ta p∏yta. Ostatecznie oceny, jakie otrzyma∏em z tych dwóch przedmiotów to dostateczna
i minus dostateczna.
We wrzeÊniu zosta∏em znowu wezwany do jego biura. Pierwsze jego s∏owa szorstkie i oficjalne: przeniesienie do Camp Barkley ze skutkiem natychmiastowym. Przeszeregowanie do czynnej s∏u˝by zamorskiej.
Po czym wypowiedzia∏ swojà osobistà uwag´: – Ritchtie, je˝eli wrócisz ˝ywy z tej wojny, to postaram si´
osobiÊcie zadbaç o to, ˝ebyÊ nigdy nie zosta∏ przyj´ty do tej medycznej uczelni i ˝adnej innej. Zmarnowa∏eÊ
czas profesorom i reszcie personelu i zajà∏eÊ miejsce studentowi, który móg∏ skorzystaç z tej okazji. Mam
nadziej´, ˝e nigdy wi´cej nie b´dziesz trwoni∏ czasu i Êrodków w zawodzie medycznym.
Nie pami´tam, jak si´ wydosta∏em na korytarz. Pami´tam tylko, ˝e widzia∏em wszystkich, poch∏oni´tych
swoimi sprawami w miejscu, które do nich nale˝a∏o. Zda∏em sobie te˝ spraw´, ˝e gdziekolwiek bym si´
uda∏, w lewo czy w prawo, na gór´ po schodach czy na dó∏ – ju˝ nic si´ nie zmieni. By∏ to najczarniejszy
dzieƒ w moim ˝yciu. By∏y to te˝ moje dwudzieste urodziny.
W dniu, kiedy ˝ycie wydawa∏o si´ zaczynaç, moje utraci∏o swój sens. Co mi pozosta∏o, wracaç do çwiczeƒ w Texaskim b∏ocie albo wystawiç si´ na kule gdzieÊ w Europie lub Azji.
Jezu – spyta∏em za∏amany, dlaczego nie mog∏em zostaç z Tobà w poprzednim miejscu.
Na dodatek mama przygotowa∏a dla mnie wielkà niespodziank´, wystawne przyj´cie tego wieczoru. Mia∏a przyjÊç Margarite, która pracowa∏a teraz w Richmond. Mia∏a byç tak˝e moja siostra Mary Jane, której
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mà˝ by∏ na Pacyfiku, tak˝e siostra Margarity z m´˝em i wielu innych. Musia∏y byç tak˝e prezenty, gratulacje
i ˝yczenia pomyÊlnej przysz∏oÊci.
Wolno skierowa∏em si´ do szafki i jak tylko d∏ugo si´ da∏o wyjmowa∏em swoje notatki, ksià˝ki, mojà torb´
z koÊciami. Jak˝e bym móg∏ prosiç Margarite, ˝eby za mnie wysz∏a, kiedy nie potrafi∏bym jej nawet utrzymaç po wojnie, nawet gdybym wróci∏.
Jak ∏atwo by by∏o, nachodzi∏y mnie myÊli, iÊç do labolatorium chemicznego i dobraç sk∏adniki... byç mo˝e
móg∏bym byç g∏upim doktorem, ale wyk∏ady o truciznach pami´ta∏em dobrze, by∏em pierwszym studentem,
który wybra∏ t´ drog´. Ten obraz mia∏em przed oczyma, tylko przez chwil´, przyt∏oczy∏y go zaraz inne. To
samobójstwo, które przysz∏o mi na myÊl wype∏nia∏a zaraz inna myÊl. Wspomnia∏em królestwo tych ot´pia∏ych duchów, gdzie minuta mo˝e kosztowaç wieki, wspomnia∏em tych, którzy w identyczny sposób próbowali znaleêç wyjÊcie z podobnej sytuacji.
Je˝eli nie jestem w stanie znieÊç rozczarowania Margarite tego wieczoru, to jak mog∏em Êcierpieç go
w Êwiecie bez czasu. Zobaczy∏em te cierpiàce oczy. Us∏ysza∏em to bez koƒca powtarzane “tak bardzo przepraszam”, które nigdy nie zosta∏o us∏yszane. Widzia∏em, ˝e wstrzàsajàca wizja zawsze powróci mi na myÊl,
je˝eli tylko kiedykolwiek próbowa∏bym odebraç sobie ˝ycie. Poszed∏em wi´c na moje przyj´cie urodzinowe.
Zdmuchnà∏em Êwieczki na moim torcie, Êmia∏em si´ ze wszystkimi z kawa∏ów o tym, jak to du˝o doktorzy
zarabiajà. Po czym, jak wszyscy wyszli, o wszystkim powiedzia∏em mamie i Margarite.
By∏y wspania∏e, przypomnia∏y mi, ˝e co najmniej jedna czwarta klasy w tym czasie by∏a odrzucana. Je˝eli nie ciebie, zauwa˝y∏a Margarite, to kogoÊ innego mog∏o spotkaç to rozczarownaie, co jeszcze bardziej pog∏´bi∏o moje przykre uczucie, ˝e musz´ po˝egnaç dziewczyn´ o tak wspania∏ym sercu.
“Natychmiast” w j´zyku wojskowym znaczy oczywiÊcie “z nieokreÊlonà zw∏okà”. Tote˝ up∏yn∏o blisko trzy
tygodnie, zanim otrzyma∏em rozkaz wyjazdu do Camp Barkeley. Odjecha∏em rankiem z poczàtkiem paêdziernika razem z trzema innymi studentami medycyny, którzy jak ja nie podo∏ali opanowaniu materia∏u. Jeden z nich mia∏ starego czarnego Plymouth’a, mogliÊmy wi´c wyjazd ten zorganizowaç wspólnie.
ByliÊmy doÊç cichà grupà, podró˝ujàcà w przepi´knych kolorach jesiennego pejza˝u. MyÊla∏em o ojcu,
który by∏ gdzieÊ we Francji. Wielka inwazja na Francj´ o kryptonimie Day mia∏a miejsce cztery miesiàce temu i jednostka mojego taty post´powa∏a za pierwszym natarciem w g∏àb Francji. W tym czasie ojciec dokona∏ wielkiego wyczynu. Jego oddzia∏ zmusi∏ Niemców do opuszczenia ogromnych kopalƒ torfu we Francji
i Belgii, które by∏y bogatymi rezerwuarami paliwa. Zabezpieczenie tych pok∏adów przed zatopieniem, uznane by∏o przez wielu ludzi za jedno z najniezwyklejszych osiàgni´ç. Zadanie to by∏o kierowane przez mojego
tat´. Operacja “Torf” trwa∏a szeÊç tygodni. Tata uznany zosta∏ za bohatera. Jego nazwisko wymieniane by∏o w wiadomoÊciach z frontu i oficjalnych raportach.
A jego syn? Znies∏awiony jedzie do koszar, dok∏adnie tam, gdzie by∏ trzynaÊcie miesi´cy wczeÊniej. Jedynym jasnym punktem na moim ˝a∏osnym horyzoncie by∏ list, który przyszed∏ z Francji od mojego ojca,
nadmieniajàcy, ˝e mo˝liwy jest jego przyjazd na Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia.
Rodzinny dom! Wszyscy razem! Z wyjàtkiem... mnie. Pierwszego dnia dojechaliÊmy do Cincinati, nie
rozmawiajàc wiele, ka˝dy z nas mocowa∏ si´ prawdopodobnie z myÊlami takimi jak moje. Nast´pnego dnia
odpoczywaliÊmy nieco, zmieniajàc si´ przy kierownicy, opowiadaliÊmy o dziewczynach i o rybach, któreÊmy
z∏owili, a które si´ zerwa∏y – o wszystkim z wyjàtkiem szko∏y medycznej i wojny. Louisville, Memphis, trzeciego dnia po po∏udniu dotarliÊmy do Mississipi, nast´pnie jechaliÊmy wzd∏u˝ rzeki z zamiarem przekroczenia jej w Viksburg. Po obu stronach rzeki rozlega∏ si´ obszerny widok pustych pól po kukurydzy i trzcinie cukrowej, wypalonych jesiennym s∏oƒcem.
Przed nami, na ogromnej równinie rozpoÊciera∏ si´ Viksburg. Pete kierowa∏, reszta rozglàda∏a si´ za drogowskazem do mostu, który by∏ pokazany na mapie. W mieÊcie Pete jecha∏ wzd∏u˝ rzeki. Widzisz, jakiÊ drogowskaz – rzuci∏ do mnie przez rami´, mia∏em obserwowaç lewà stron´. Nie odpowiedzia∏em. Przez ostatnie kilometry wysch∏y mi usta, ˝o∏àdek uciska∏. CoÊ w tym uk∏adzie ulic wydawa∏o mi si´ nieprawdopodobnie znajome. Wiedzia∏em, ˝e nigdy wczeÊniej tu nie by∏em, ale wiedzia∏em te˝ dok∏adnie jak b´dzie wyglàda∏o nabrze˝e rzeki za nast´pnym zakr´tem. Jakie b´dzie skrzy˝owanie? To tutaj, tak, to na pewno tytaj.
Wszystko nagle sta∏o si´ jasne. Miniemy par´ ulic i b´dzie neonowy napis nad drzwiami “CAFE”.
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– O jest na lewo – Kolega siedzàcy obok Pete’a zauwa˝y∏ wielki napis przy skrzy˝owaniu.
– Most musi byç w tyle, w t´ stron´.
Pete zwolni∏ samochód i po∏o˝y∏ r´k´ na kierunkowskazie, kierujàc si´ w lewà stron´.
– Prosz´ ci´ Pete – mój g∏os brzmia∏ ochryple – nie zatrzymuj si´, jedê prosto. Kolega, który zauwa˝y∏
drogowskaz, odwróci∏ si´ do mnie.
– Ale˝ napis wskazuje w t´ stron´.
– Wiem o tym, ale chcia∏em par´ ulic przejechaç w tym kierunku. To wszystko – powiedzia∏em.
Pete wyprostowa∏ ko∏a.
– Jak daleko? – zapyta∏, jadàc wolno na przód.
Serce bi∏o mi za mocno, ˝eby mówiç. Na nast´pnym skrzy˝owaniu po mojej stronie znajdowa∏ si´ nocny
klub z czerwonym dachem. Neonowe litery nad drzwiami nie Êwieci∏y w dziennym Êwietle, ale jarzy∏a si´ reklama piwa w oknie z prawej strony. Tutaj po chodniku szed∏em z m´˝czyznà, który nie móg∏ mnie dostrzec. By∏a te˝ budka telefoniczna, przy której sta∏em tak d∏ugo... Jak d∏ugo? W jakim wymiarze czasu
i w jakim rodzaju cia∏a?
– Staƒ! – krzyknà∏em do Pete przeje˝d˝ajàcego obok ma∏ej restauracyjki. Pete podjecha∏ do kraw´˝nika
i znowu zauwa˝y∏em wymownie wlepione we mnie jego oczy.
By∏a to najzwyklejsza ulica, jak dziesiàtki innych, którymi przeje˝d˝aliÊmy od wyjazdu z Richmond.
– MyÊla∏em, ˝e nigdy nie by∏eÊ w Mississipi – powiedzia∏ Pete. Mokrà r´kà trzyma∏em drzwi. Chci∏em wyskoczyç z auta, przelecieç ulice, dobiec do s∏upa telefonicznego, z∏apaç tego telefonist´, z∏apaç i potrzàsnàç nim. Otworzyç drzwi do restauracji, wejÊç, rozglàdnàç si´. Zapytaç, która godzina? Cokolwiek, byle
us∏yszeç swój g∏os, us∏yszeç odpowiedê.
Cofnà∏em si´ w g∏àb siedzenia i odwróci∏em wzrok od ma∏ej bia∏ej restauracyjki.
– Wydawa∏o mi si´, ˝e coÊ zauwa˝y∏em – powiedzia∏em po g∏´bszym zastanowieniu.
Co mog∏em powiedzieç, ˝e by∏em tutaj pewnej nocy, kiedy le˝a∏em w szpitalu w Texasie?
Pete skr´ci∏ niecierpliwie w kierunku drogowskazu zauwa˝onego poprzednio. Ja w tym czasie wyznacza∏em na mapie tras´: Abilene, przez Texas, przez Arkansas, Luisian´...
Prosta linia na wschód z Abilene do Vicksburg w Mississipi.
Kiedy jechaliÊmy dalej wzd∏u˝ rozleg∏ej rzeki, jakiÊ g∏os we mnie krzycza∏:
“Tak to by∏o tutaj! Vicksburg w Mississipi. To tutaj zatrzyma∏em si´ po bezcielesnym, b∏yskawicznym locie. Tutaj si´ zatrzyma∏em i rozmyÊla∏em, stàd wróci∏em z powrotem”.

ROZDZIA¸ XI
Tym razem by∏em tylko dwa tygodnie w Camp Barkeley. ˚o∏nierze, z którymi odbywa∏em poprzednio
çwiczenia, zostali oczywiÊcie rozes∏ani na linie frontu, rozsiane po ca∏ym Êwiecie, a na ich miejsce przyby∏y
nast´pne transporty rekrutów. Z powodu mojego cz´Êciowego medycznego przeszkolenia zosta∏em przydzielony do Korpusu Medycznego – Administracyjnego, do kompanii majàcej pe∏niç s∏u˝b´ w szpitalu.
W mi´dzyczasie odbywa∏em çwiczenia jak wszyscy inni w Camp Barkeley. Marsze po dziesi´ç godzin
dziennie, w kurzu raniàcym oczy i zatykajàcym gard∏o. Ca∏y swój wolny czas poÊwi´ca∏em poczàtkowo wyjazdom do szpitala w poszukiwaniu porucznik Irvine.
– Mia∏eÊ przykrà przepraw´ w ˝yciorysie – odrzek∏a, kiedy jej opowiedzia∏em o swoim niefortunnym wyst´pie w szkole medycznej. Przecie˝ nie wróci∏eÊ jeszcze do normy, kiedy stàd wyjecha∏eÊ, wiesz o tym.
Pójdzie ci lepiej nast´pnym razem, po wojnie. Wydawa∏a si´ byç pewna siebie, nie powiedzia∏em jej o tym,
co powiedzia∏ Dziekan Wydzia∏u.
Natomiast chcia∏em jej powiedzieç o tym, co mi si´ wydarzy∏o w czasie przejazdu przez Vicksburg, jak
zobaczy∏em ma∏à restauracyjk´ z napisem “CAFE”, przy której zatrzyma∏em si´, kiedy w´drowa∏em po
opuszczeniu cia∏a w tym szpitalu.
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Nieszcz´sne usi∏owania opisania moich prze˝yç wobec Margarite podsun´∏y mi pewnà myÊl. Opowiadanie o tych wydarzeniach ma wielkà si∏´, jakà Bóg mo˝e wyzwoliç. Lecz musi to byç w Jego czasie, tak jak to
by∏o z matkà w du˝ym pokoju tej nocy, kiedy powróci∏em do Richmond. Nie mog∏o to natomiast byç coÊ takiego, jak to mia∏o miejsce z Margarite, kiedy narobi∏em tylko totalnego zamieszania.
Z poczàtkiem listopada zosta∏em przerzucony do Camp Ruckerey w Alabamie do nauki obs∏ugi technicznej przy prowadzeniu operacji w 123 Szpitalu Polowym.
Bitwa o Belgi´ by∏a w toku, jednostka 123. mia∏a byç zorganizowana i skierowana na front tak szybko,
jak tylko by∏o to mo˝liwe. Mia∏em tylko jeden tydzieƒ przed dniem Dzi´kczynienia na szybkà podró˝ z Alabamy do Virginii i krótkà wizyt´ u Margarite i mojej rodziny. Mama ciàgle spodziewa∏a si´ przyjazdu taty na
Âwi´ta. Ca∏a moja uwaga skoncentrowa∏a si´ teraz na zobaczeniu si´ z nim. 123. za∏adowany zosta∏ na pociàg do Camp Rucker w wieczór Wigilijny 1944 r. i skierowany do Camp Kilmer w New Jersey. Tej nocy próbowa∏em zasnàç na siedzàco, moje myÊli powraca∏y do poprzedniej Wigilii, kiedy to zbudzi∏em si´ w szpitalu z bólem w piersiach, z wyrwà w pami´ci o najbardziej kochanej Postaci, jakà kiedykolwiek zna∏em.
Gdzie On przebywa∏ do tego czasu? Jezus, którego spotka∏em nie móg∏ si´ zmieniç, ani te˝ przeminàç.
Ta JasnoÊç penetrowa∏a mojà wyobraêni´ bez wzgl´du na czas i miejsce. Sprawy, które nie by∏y dla mnie
jeszcze jasne, teraz stawa∏y si´ zrozumia∏e. Dlaczego nie spowodowa∏ On innego przebiegu wydarzeƒ, które tak ci´˝ko mnie ostatnio dotkn´∏y. Czegó˝ ty oczekujesz? – mówi∏em do siebie. Czy ktokolwiek, kto mia∏
prze˝ycia tak jak ja, kto choçby na moment dojrza∏ Mi∏oÊç ponad wszechÊwiat, móg∏by si´ dalej przejmowaç sprawami zewn´trznymi. Ale ja si´ tego nie wyzby∏em. Okropnie by∏em wÊciek∏y na zawadiackiego
sier˝anta siedzàcego trzy rz´dy przede mnà, który wype∏nia∏ przedzia∏ smrodem z cygara. Z∏oÊci∏o mnie,
gdy inni ze 123. w wi´kszoÊci z wielkich miast ˝artowali z mojego po∏udniowego akcentu i drobnomieszczaƒskich nawyków. Zamiast nabyç zdolnoÊç odrzucania, bagatelizowania tych b∏achostek, zauwa˝y∏em,
˝e z∏oszczà mnie wi´cej ni˝ kiedykolwiek.
Nast´pnego ranka pociàg sta∏ d∏u˝szy czas na bocznicy, gdzieÊ na trasie. W oddali by∏a droga, czasem
mog∏em dostrzec migni´cie Êwiate∏ samochodowych. Wtem coÊ mnà wstrzàsn´∏o i poczu∏em paskudny
ucisk w gardle. Stoimy przecie˝ w Acca tu˝ przy Richmond. Nieco ponad kilometr od mojego domu! Tu
przecie˝, w starej dzielnicy Richmond, by∏a kiedyÊ lokomotywownia kolei Fredericksburg i Potomac.
To tutaj dziadek Dabney mia∏ mnie zwyczaj przyprowadzaç, ˝ebym móg∏ oglàdaç lokomotywy. I ten
most! Przejecha∏em go na rowerze z tysiàc razy, kiedy jeêdzi∏em z domu do Moss Side. By∏ to poranek Bo˝ego Narodzenia i moja rodzina by∏a pó∏tora kilometra stàd. Po drugiej stronie tego zagajnika. Ogromna t´sknota za domem przenikn´∏a mnie na wskroÊ. Ciekaw by∏em, czy Henry i Bruce Gordon ju˝ wstali. Zawsze
byli pierwsi w Âwiàteczny poranek. Czy tata przyjecha∏ wczoraj do domu? Po tak d∏ugiej roz∏àce na setki kilometrów, byliÊmy teraz ju˝ tylko kilkaset metrów od siebie. Oko∏o siódmej rano, us∏ysza∏em gwizd lokomotywy i skrzypienie kó∏. Pociàg ruszy∏ znowu. Przyspieszajàc, zwalniajàc, to znów stajàc, dotarliÊmy po ca∏ym dniu do Camp Kimler – najd∏u˝szym w moim ˝yciu dniu Bo˝ego Narodzenia. Z budki telefonicznej w koszarach zadzwoni∏em natychiast do rodziny. Tata by∏ w domu. Dojecha∏ w dzieƒ Wigilijny. Nasz dzieƒ odp∏yni´cia nie by∏ znany, ale og∏oszono dwunastogodzinnà przerw´. Nie by∏o doÊç czasu aby dostaç si´ do
Richmond, ale mog∏em dojechaç do Washingtonu z powrotem. Tak te˝ zdecydowaliÊmy. Moja rodzina pojecha∏a pociàgiem z Richmond do Washingtonu, ja wyjecha∏em w tym czasie z New Jersey. Zobaczy∏em ich
na g∏ównym peronie, nim jeszcze pociàg si´ zatrzyma∏. Najpierw zauwa˝y∏em szpakowatego m´˝czyzn´,
stojàcego przy mamie. Kiedy tata wyjecha∏ do Europy, mia∏ ca∏kiem czarne w∏osy. Teraz jego w∏osy i wyraz
twarzy mówi∏y o tym, co przeszed∏.
Tata mówi∏ tylko o weso∏ych sprawach – jak Êwietnie wszyscy wyglàdacie, jak wiele ciekawych rzeczy
zobacz´ we Francji. MieliÊmy tylko pó∏ godziny, aby móc porozmawiaç w zat∏oczonej poczekalni, po czym
og∏oszono odjazd mojego pociàgu. Macha∏em im tak d∏ugo przez okno, a˝ znikli mi w t∏umie wielu innych,
rozdzielonych wojnà ludzi.
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ROZDZIA¸ XII
123 Szpital Polowy za∏adowany zosta∏ na “SS Brasil” w dzieƒ Nowego Roku 1945. W tym czasie Czerwony Krzy˝ obdarowa∏ nas batonikami, a orkiestra gra∏a My Mama Done Tol Me.
Trzy dni póêniej, na pó∏nocnym Atlantyku konwój uderzony zosta∏ przez wÊciek∏y sztorm. 123. by∏ za∏adowany na najwy˝szym pok∏adzie okr´tu, tu˝ poni˝ej mostku kapitaƒskiego. Fale sztormowe uderza∏y a˝
do tej wysokoÊci i woda wlewa∏a si´ do kabin przez szpary pod drzwiami. W tej sytuacji jedyna potrawa, jakà kuchnia mog∏a zaserwowaç, by∏y jaja na twardo. Wi´kszoÊç jednak cierpia∏a na chorob´ morskà i nie
chcia∏a s∏yszeç o jakimkolwiek jedzeniu.
Na dodatek grasowa∏y w tym rejonie ∏odzie podwodne. Zagro˝eni zatopieniem siedzieliÊmy w napi´ciu,
usadowieni jeden nad drugim, ca∏kowicie ws∏uchani w to, co dzieje si´ poni˝ej, co mo˝e w ka˝dej chwili byç
eksplozjà, w g∏´bi wody. Rozglàdajàc si´ doko∏a zda∏em sobie spraw´ z dwóch rzeczy, które dotyczy∏y mojego samopoczucia: po pierwsze perspektywie storpedownaia, a po drugie ewentualnego dostania si´ w tej
lodowatej wodzie do ∏odzi ratunkowej. By∏em tak przera˝ony, jak ci obok mnie. Przycichanie ∏oskotu silników przyprawia∏o mnie o panik´ graniczàcà z bólem. By∏em tak okropnie przera˝ony jak nigdy dotàd. JeÊli
jednak chodzi o samà Êmierç, to nie tylko si´ jej nie obawia∏em, ale wola∏em nawet, ˝eby nastàpi∏a. Móg∏bym byç z Nim! Z dala od tego nieszcz´Êliwego Êwiata, gdzie ludzie przekraczajà ocean, ˝eby zabijaç innych, a nawet tutaj mi´dzy nami tak ma∏o jest dobroci.
O 400 rano szóstego stycznia “SS Brasil” zakotwiczy∏ w g´stej mgle, w pobli˝u francuskiego portu Le Havre. Z nastaniem dnia st∏oczyliÊmy si´ przy balustradzie, ˝eby ujrzeç po raz pierwszy Europ´. Powoli podnios∏a si´ ci´˝ka szara mg∏a, ods∏aniajàc cumy i strz´py lin. Port by∏ zbyt wype∏niony wrakami, ˝eby mo˝na
by∏o p∏ynàç dalej, tote˝ dostaliÊmy si´ na brzeg w ma∏ych ∏odziach, po czym pomaszerowaliÊmy do rz´du
otwartych ci´˝arówek i zostaliÊmy odtransportowani do Camp Lucky Strike, po∏o˝onego w centralnym miejscu szeÊdziesi´ciomilowej wyspy.
Wi´kszoÊç ˝o∏nierzy skupi∏a si´ przy burtach ci´˝arówki, szukajàc schronienia przeszywajàcym wiatrem.
W czasie, gdy powoli przebijaliÊmy si´ przez miasto wsta∏em, starajàc si´ jak najwi´cej zrozumieç z tego, co
tu si´ wydarzy∏o. Gdy tak patrzy∏em na rozprute domy, w których powiewa∏a na wietrze tapeta, myÊla∏em o ojcu i jego zmienionej twarzy i siwych w∏osach. Mia∏em teraz wi´cej wyobra˝enia, jak mog∏a wyglàdaç inwazja.
W Lucky Strike ustawiliÊmy namioty i roz∏o˝yliÊmy si´ na ∏ó˝kach, starajàc si´ odzyskaç czucie w stopach. Nast´pnego ranka staliÊmy przed namiotami, kiedy do koszar wpad∏ Jeep, a jego kierowca krzycza∏
coÊ o kolumnie wraków. SkupiliÊmy si´ ko∏o jego pojazdu, aby dowiedzieç si´, co si´ sta∏o. Chodzi∏o tu
o amerykaƒski oddzia∏ z naszego statku “SS Brasil”, który za∏adowany zosta∏ na pociàg. Nasza jednostka,
za∏adowana na najwy˝szy pok∏ad, zesz∏a jako pierwsza i jako zosta∏a przetransportowana drogà. Ca∏à reszt´ ze statku, par´ tysi´cy ˝o∏nierzy i ekwipunek ∏adowano przez dzieƒ i na noc, na pociàg i niewielkie francuskie ci´˝arówki.
Sta∏o si´ to po pó∏nocy. Po za∏adowaniu pociàg ruszy∏ w stron´ stacji Valeryen Caux. W pewnym momencie w dziwny sposób pociàg skierowany zosta∏ na ma∏o u˝ywany boczny tor i przy pe∏nej szybkoÊci rozbi∏ si´ o Êcian´ budynku. Nigdy nie wyobra˝a∏em sobie takiej rzeêni. Niektórzy zgin´li na miejscu, ale wi´kszoÊç rannych, uwi´zionych w Êrodku, wo∏a∏a o pomoc.
Przydzielony zosta∏em do pomocy kapitanowi w organizowaniu pierwszej pomocy. Nasze medyczne wyposa˝enie nie zosta∏o jednak roz∏adowane z okr´tu. Poprzez d∏ugi czas dzieliliÊmy z doktorem jednà par´
no˝yczek do banda˝y i strzykawk´, którà mogliÊmy robiç tylko kilka zastrzyków morfiny. Po raz pierwszy widzia∏em cierpienie ludzkie na wielkà skal´. Pragnà∏em tylko jednego – ul˝yç ludziom w bólu.
A to, z czym dzisiaj si´ cz´sto spotykamy, to cierpienia jednych ludzi zadane nam przez drugich. Coraz
bardziej przera˝a∏o mnie przekonanie, ˝e my chcieliÊmy uczyniç to samo tym drugim – kto w koƒcu chce
˝yç na tym Êwiecie?
Na koniec tego czarnego dnia, kiedy ostatni ambulans zosta∏ odes∏any do szpitala, uÊwiadomi∏em sobie,
˝e niektórym wolno jest opuÊciç t´ marnà egzystencj´, podczas gdy ja wyznaczony zosta∏em do zostania.
Widzia∏em dzisiaj moich kolegów umierajàcych, z wyjàtkiem bólu i cierpienia zazdroÊci∏em im tego. Dlacze-
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go tylko nasza jednostka nie zosta∏a za∏adowana na pociàg? Pytanie to powraca∏o do mnie ciàgle, przez
nast´pne tygodnie rozmyÊla∏em o tym, ˝e tak ma∏o dzieli∏o mnie od przeskoku do Jego Królestwa. Z Camp
Luky Strike 123. Polowy, przerzucony zosta∏ do Rethel we Francji, ponad 500 km. Na wschód, do obs∏ugi
oddzia∏ów walczàcych w strefie frontowej. UstawiliÊmy tam pola namiotowe, kwatery do spania, kasyno zorganizowaliÊmy w porzuconym dworku z powybijanymi szybami.
Tutaj, w czasie kiedy opiekowa∏em si´ rannymi i umierajàcymi, moja t´sknota do Êmierci sta∏a si´ obsesjà. By∏em przekonany, ˝e uratowanie mi ˝ycia to po prostu, skazanie mnie na dalsze ˝ycie, to odrzucenie
mnie przez Istot´, dla której mi∏oÊç by∏a wszystkim. Pewnego razu, kiedy tak siedzia∏em na drewnianej k∏odzie, z ty∏u domku, proszàc Go, ˝eby mnie znowu zabra∏, poderwa∏ mnie nag∏y wrzask sier˝anta.
– Wstawaj! Natychmiast do namiotu C, do sier˝anta z rozwalonymi nogami.
W namiocie by∏em od razu. Marynarka lotnika le˝a∏a na pod∏odze, kiedy go zobaczy∏em, przelecia∏ mnie
dreszcz.
– CzeÊç, nazywam si´ Jack Helms, a jak ty si´ nazywasz?
Patrzy∏ na mnie przez zamglone z bólu i morfiny oczy. By∏ w moim wieku. Paskudnie by∏ poharatany, ale
kiedy powiedzia∏em mu, jak si´ nazywam, chcia∏ czegoÊ wi´cej si´ o mnie dowiedzieç. Skàd jestem, co lubi´, czy mam braci i siostry? Rozmawianie pomaga zapomnieç o bólu – powiedzia∏.
Kiedy go przebiera∏em – pyta∏em równie˝. Powiedzia∏, ˝e jest z El Dorado w Arkansas. Pracowa∏ jako
kierowca w restauracji. Dzisiaj rano Jepp, którym kierowa∏ wpad∏ na min´ làdowà. Doktor, który sprawdza∏
jego stan, poleci∏ mi utrzymywaç czysto rany. Kiedy go opatrzy∏em, nie by∏o w∏aÊciwie powodu, ˝eby przy
nim staç, ale coÊ w nim by∏o takiego, co mnie zatrzymywa∏o. Nie lubi∏, gdy go nazywano sier˝antem. Przypomina∏ mi kogoÊ, ale nie mog∏em sobie skojarzyç kogo. By∏ przystojny o Êniadej twarzy i bràzowych
oczach, a w uÊmiechu mia∏ coÊ, czego si´ nie zapomina. Kiedy si´ tak zaÊmia∏ od ucha do ucha, ca∏y ten
zab∏ocony namiot pojaÊnia∏.
Opatrzy∏em mu zranione kolana i wiedzia∏em, ˝e musi cierpieç. Jack nigdy nawet o tym nie wspomnia∏,
wydawa∏ si´ byç wi´cej zainteresowany moimi problemami ni˝ jego w∏asnymi. Kiedy opowiedzia∏em mu
o swoich niepowodzeniach na studiach medycznych, przekonywa∏ mnie goràco do ponownego podj´cia nauki po wojnie. Teraz najbardziej ch´tnie mówi∏ o mojej wspania∏ej przysz∏oÊci jako lekarza.
Kiedy powiedzia∏em mu o Dziekanie, który zapewni∏ mnie, ˝e do tego rodzaju szko∏y wi´cej si´ nie dostan´, rozeÊmia∏ si´ swoim s∏onecznym uÊmiechem i powiedzia∏: Ludzie mówià ró˝ne rzeczy. DomyÊlam
si´, ˝e go mo˝e nawet nie byç w tej szkole, kiedy ty powrócisz.
Pracowa∏em jako technik medyczny. Moja praca obejmowa∏a wszystko – od noszenia tac i naczyƒ przy∏ó˝kowych, do robienia zastrzyków i ró˝nego rodzaju posy∏ek. Podobnie jak inni technicy musia∏em doÊç
du˝o si´ nalataç w czasie mojej s∏u˝by. Teraz ku mojemu zdziwieniu, zostawa∏em d∏u˝ej, pracowa∏em ponad wyznaczone godziny. Kogo mi ten Jack przypomina∏ i dlaczego czu∏em si´ tak dobrze, kiedy z nim
przebywa∏em?
Zaciekawi∏o mnie, ˝e ju˝ na drugi dzieƒ jak by∏ w szpitalu, przyjecha∏ major lotnictwa i zapyta∏ o sier˝anta Helms. W sztywnym systemie zale˝noÊci s∏u˝bowej, pomi´dzy oficerami i podw∏adnymi, nie by∏o specjalnie miejsca na kontakty pozas∏u˝bowe. Kiedy wskaza∏em mu drog´ do namiotu “C”, to mimo tych zasad,
major usiad∏ przy nogach, Jacka rozmawiajàc przez pó∏ godziny. Jack powiedzia∏ mi póêniej, ˝e by∏ to ten
oficer, który z nim jecha∏, kiedy wpadli na min´.
– To naturalne, ˝e troszczy si´ o mnie.
Zauwa˝y∏em, ˝e to, co dla Jacka by∏o naturalne, by∏o czymÊ niezwyk∏ym dla normalnego, powszechnego
post´powania. Dla mnie najbardziej zadziwiajàce nie by∏o to, ˝e major odwiedza∏ Jacka lecz to, ˝e Jack tak
samo traktowa∏ i wita∏ majora jak sier˝anta czy te˝ mnie, tak niskiego stopniem technika, który zmienia∏ jego
przeÊcierad∏a. Po tygodniu Jack podniós∏ si´ i próbowa∏ chodziç. Chocia˝ to nie by∏o w czasie moich godzin
s∏u˝bowych, stara∏em si´ mu pomóc i tak kulejàc, wyszed∏ ze mnà na pierwszy spacer woko∏o budynku, nast´pnie wzd∏u˝ drogi prowadzàcej do Rethel.
Pozornie pomaga∏em rannemu lotnikowi w odzyskaniu zdrowia. Ale w∏aÊciwie to zdawa∏em sobie spraw´
i myÊl´, ˝e Jack równie˝, ˝e jeszcze wi´ksze uzdrowienie przebiega∏o u mnie. RozmawialiÊmy o wszystkim

32

w czasie tego spaceru, o szkole, dzieciƒstwie, karierze zawodowej i ca∏y czas ros∏o we mnie przekonanie,
˝e zna∏em Jacka ju˝ wczeÊniej. By∏ g∏´boko zaanga˝owanym chrzeÊciaƒskim protestantem, chocia˝ chodzi∏ do katolickiego koÊcio∏a z rodzicami, którzy go zaadoptowali, traktujàc go niezwykle serdecznie.
I naraz, bez zupe∏nego przygotowania, tak ca∏kowicie w naturalny sposób, jak to by∏o z mojà mamà, zaczà∏em mówiç o nocy, która nastàpi∏a po moim wyjÊciu ze szpitalnego kina i poproszeniu sanitariusza o par´ aspiryn. Z ∏atwoÊcià potrafi∏em mu opowiedzieç o ambulansie i przeÊwietleniu o moim locie do Vicksbrug
w Mississipi i usi∏owaniu porozumienia si´ z przechodniami. Po raz drugi by∏em w stanie opowiedzieç o moich prze˝yciach. Móg∏bym powiedzieç – widzàc zdziwienie na jego twarzy, ˝e nigdy o czymÊ takim nie s∏ysza∏. Przez moment nie wàtpi∏ jednak w to, co mówi∏em. Opisa∏em jasnoÊç, która wstàpi∏a do tej seperatki.
Jak moje ca∏e ˝ycie zosta∏o przedstawione w jednej chwili w Êwietle mi∏oÊci...
Zatrzyma∏em si´, kierujàc wzrok na Jacka. To magiczne odczucie, ˝e ju˝ go wczeÊniej zna∏em, to dziwne wra˝enie mia∏em od pierwszego dnia, ˝e spotka∏em si´ z dobrze znanym przyjacielem. To by∏ Chrystus,
który patrzy∏ na mnie ca∏y ten czas oczami Jack’a Helmsa! PrzychylnoÊç, troska, radoÊç. OczywiÊcie poznaje to! Spotka∏em si´ z tym w szpitalu w Texasie i teraz tysiàce kilometrów dalej, na zboczach Francji
spotka∏em to znowu. By∏o to wprawdzie echo tamtych czasów, przekazane przez cz∏owieka, ale wiedzia∏em
w koƒcu, od kogo ta wiadomoÊç pochodzi.
Tak g∏´boko pogrà˝y∏em si´ w myÊlach, ˝e skr´ciliÊmy spowrotem do bazy. Na pewien czas rozmowa si´
przerwa∏a. Jack nie przymusza∏ mnie do kontynuowania przerwanego opowiadania, wydawa∏ si´ na swój
szczególny sposób wiedzieç, ˝e coÊ nadzwyczajnego zaobsorbowa∏o mój umys∏. SamotnoÊç, w jakà popad∏em w ostatnim okresie mojego ˝ycia, wyobcowanie ze Êwiata i inne towarzyszàce temu przypad∏oÊci zostawi∏em tutaj, nie odczuwa∏em ju˝ wcale pragnienia powrotu do tamtych chwil, kiedy by∏em Êwiadomy Jego
obecnoÊci. Ale czy jest mo˝liwe, aby go kiedykolwiek jeszcze spotkaç? W tej cudownej Istocie, którà spotka∏em, jest jego teraêniejszoÊç. Jest wszechobecny i nic bez Niego nie istnieje. Zauwa˝y∏em nagle, ˝e nie by∏o
s∏uszne z mojej strony, szukanie Go w przesz∏oÊci, nawet jeÊli to by∏o tylko pi´tnaÊcie miesi´cy temu.
Tego popo∏udnia uÊwiadomi∏em sobie, ˝e jeÊli chc´ odczuç bliskoÊç Chrystusa – a chcia∏em tego ponad
wszystko – to mog´ Go odnaleêç w ludziach, których On przedstawia mi ka˝dego dnia.
WróciliÊmy na teren szpitala i to przekonanie przewija∏o si´ wcià˝ przez mojà g∏ow´. PrzeszliÊmy na ty∏
budynku, gdzie le˝a∏y trzy k∏ody, na których siedzia∏em dwa tygodnie temu, modlàc si´ o szybkà Êmierç.
I nagle pojà∏em coÊ jeszcze, w tym dniu pe∏nym spostrze˝eƒ. Ta modlitwa zosta∏a wys∏uchana. W znaczeniu, które nigdy by mi nie przysz∏o do g∏owy, ja rzeczywiÊcie zmar∏em. Po raz pierwszy od wielu miesi´cy
przesta∏em ˝aliç si´ nad sobà, czy te˝ si´ obwiniaç – rozprys∏y si´ wszystkie myÊli, dotyczàce samego mnie
– dawno przecie˝ nie zadba∏em o kogoÊ jeszcze.
Teraz rany Jacka i jego wyzdrowienie by∏y jedynà rzeczà, w której by∏em bez reszty zaanga˝owany
przez ostatnie dwa tygodnie. W trosce o niego szcz´Êliwie utraci∏em zapatrzenie w siebie.
W utraceniu siebie odkry∏em Chrystusa. To by∏o dziwne – myÊla∏em – w Texasie te˝ musia∏em umrzeç,
˝eby Go spodkaç, ˝eby si´ jeszcze raz narodziç. Zastanawia∏o mnie, czy rzeczywiÊcie zawsze musimy
umrzeç, utraciç jakàÊ zatwardzia∏à cz´Êç naszej osoby, przez którà nie mo˝emy dostrzc Jego obecnoÊci?
Jack zosta∏ w szpitalu tylko jeden dzieƒ i powróci∏ do bazy. W czasie tego tygodnia nasza przyjaêƒ scementowa∏a si´ jeszcze bardziej i trwa do dnia dzisiejszego.
Przechadzka z nim po wiejskiej drodze we Francji, by∏a dla mnie poczàtkiem tego momentu, kiedy po∏àczone zosta∏y moje poÊmiertne doÊwiadczenia z Barkeley w Texasie z resztà mego ˝ycia. Po raz pierwszy
zarzuci∏em starania o uzyskanie wizji Jezusa z Tamtego Âwiata, a zaczà∏em Go szukaç w twarzach bliskich
mi ludzi. Nie by∏o to ∏atwe dla m∏odego ˝o∏nierza, który ca∏e swoje ˝ycie sp´dzi∏ w ma∏ym miasteczku w po∏udniowym stanie. Rzymscy katolicy, ˚ydzi, Murzyni – ros∏em w wierze, ˝e ludzie ci nie tylko sà ró˝ni ode
mnie, ale i nie sà tak dobrzy. I Jezus w swej ∏asce skierowa∏ mnie do 123. Polowego. Poczàtek zrozumienia
da∏ mi Jack, poniewa˝ tak by∏o najlepiej, naj∏atwiej dla mnie, po prostu musia∏em zobaczyç Jezusa w Jacku.
Du˝o jednak póêniej zdo∏a∏em zobaczyç Jezusa w ˚ydzie z Nowego Yorku, we W∏ochu z Chicago, w czarnym Murzynie z Trenton.
Odkry∏em jeszcze coÊ, co z poczàtku bardzo mnie zastanowi∏o. Im lepiej potrafi∏em odnajdywaç Jezusa
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w innych ludziach, tym mniej przyt∏acza∏y mnie ich cierpienia i Êmierç, z którymi spotyka∏em si´ codziennie.
Wyglàda∏o to jak dwie sprzecznoÊci, im wi´cej znajdowa∏em mi∏oÊci u innych ludzi, tym trudniej dostrzega∏em ich cierpienie. Nie by∏o to w pe∏ni zrozumia∏e, lecz w jakiÊ sposób dzia∏a∏o – i znowu powróci∏em myÊlami do teksaƒskich prze˝yç. OdÊwie˝a∏em w pami´ci g∏ówne chwile, w których cieszy∏em si´ Jego obecnoÊcià. Przypomnia∏em sobie jednak równie˝ inne sceny. “Królestwo”, gdzie sceny agonii by∏y znacznie gorsze ni˝ rozbicie pociàgu w St. Valery. Powiedzia∏em kiedyÊ sobie, ˝e musz´ opuÊciç ten Êwiat, poniewa˝
widzia∏em lepsze miejsce. Zda∏em sobie spraw´, ˝e to nie by∏a prawda; mimo wszystko widzia∏em wspanialsze rzeczy, ni˝ mo˝na sobie wyobraziç, ale i straszliwsze o wiele okropniejsze ni˝ sà na ziemi. Dlaczego z∏a strona tamtego Êwiata, nie przerazi∏a mnie tak dalece, jak z∏o rozplenione na tej ziemi?
Zaczà∏em znowu czytaç Bibli´ w moim namiocie i pewnego dnia dosz∏em do Psalmu, który wydawa∏ si´
pomocny dla mnie. “Gdy wstàpi´ do nieba”, czyta∏em w psalmie 139, “tam jesteÊ – jesteÊ przy mnie, gdy si´
w Szeolu po∏o˝´”.
OczywiÊcie, ˝e to jest odpowiedê; to Jezus jest obecny w tej scenie o Szeolu. To by∏o jego Êwiat∏o i Jego
mi∏osierdzie w miejscu, gdzie widzia∏em groz´ i tam by∏ promieƒ nadziei, nawet w piekle. Kiedy wojna w Europie si´ skoƒczy∏a, w maju 1945, 123. Polowy przerzucono do Niemiec wraz z oddzia∏ami okupacyjnymi.
Wcielono mnie do grupy skierowanej, do obozu koncentracyjnego w pobli˝u Wupertalu, w celu udzielenia
pomocy medycznej oswobodzonym wi´êniom. Wielu z nich by∏o ˚ydami z Holandii, Francji, wschodniej Europy. By∏o to dla mnie najbardziej druzgocàce prze˝ycie, jakiego do tej pory jeszcze nie dozna∏em. Wiele
ju˝ obcowa∏em z nag∏à Êmiercià i kalectwem, ale teraz zobaczy∏em w ogromnej skali straszliwe skutki powolnego wyg∏odzenia ludzi. By∏o to dla mnie straszne, kiedy musia∏em przejÊç wzd∏u˝ baraków, gdzie tysiàce ludzi, przez lata by∏o krok od Êmierci.
Niestety dla wielu by∏ to proces nieodwracalny. Wbrew naszym wysi∏kom i stosowaniu wszystkich dost´pnych lekarstw i ˝ywnoÊci, wielu z nich umiera∏o codziennie na naszych oczach. Teraz potrzebowa∏em
nowego mocnego wsparcia. Kiedy te okropnoÊci by∏y dla mnie nie do zniesienia, robi∏em to, czego nauczy∏em si´ do tej pory. Szed∏em od jednego koƒca do drugiego, tego wstrzàsajàcego, okolonego drutem kolczastym widowiska i patrzy∏em w twarze tak d∏ugo, a˝ ujrza∏em twarz Chrystusa.
Tym sposobem pozna∏em Wild Bill Cody. Nie by∏o to jego prawdziwe nazwisko, które sk∏ada∏o si´ z siedmiu nie do wypowiedzenia polskich sylab. Mia∏ ogromne obwis∏e wàsy, jak bohater z Dzikiego Zachodu, na
starych amerykaƒskich obrazach. Amerykaƒscy ˝o∏nierze nazwali go wi´c Dziki Bill. By∏ jednym z wi´êniów
tego obozu, ale oczywiÊcie nie móg∏ byç d∏ugo; jego postawa by∏a bezb∏´dna, oczy Êwiecàce, niespo˝yta
energia. Poniewa˝ tak samo biegle w∏ada∏ angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim jak swoim polskim j´zykiem sta∏ si´ nieoficjalnym t∏umaczem w obozie. PrzychodziliÊmy do niego z problemami wszelkiego rodzaju. Praca administracyjna przyprawia∏a nas codziennie o zawrót g∏owy, kiedy usi∏owaliÊmy wysy∏aç
do domów ludzi, których ca∏e rodziny, a czasem ca∏e rodzinne miasta znik∏y z powierzchni ziemi. Zadziwiajàce jednak by∏o to, ˝e pomimo, i˝ Wild Bill pracowa∏ pi´tnaÊcie i szesnaÊcie godzin na dob´, to nie wykazywa∏ w ogóle zm´czenia. Podczas, gdy reszta z nas opada∏a z si∏, on wydawa∏ si´ rosnàç w si∏´.
– Mamy jeszcze chwil´ czasu dla tych starych druchów. Czekajà na nas ca∏y dzieƒ – mawia∏.
Wspó∏czucie dla wspó∏towarzyszy jaÊnia∏o na jego twarzy i to by∏a ta jasnoÊç, której szuka∏em, kiedy
czu∏em si´ za∏amany. Jakie˝ by∏o moje zdziwienie, kiedy pewnego dnia prze∏o˝ono nam dokumenty Dzikiego Billa i jak si´ okaza∏o, ten cz∏owiek przebywa∏ w obozie Wupertal od 1939 roku!
Przez szeÊç lat by∏ tak samo wyg∏adzany jak inni, spa∏ w tych samych dusznych, chorobotwórczych barakach i to bez najmniejszego uszczerbku na zdrowiu tak fizycznym, jak i psychicznym. Byç mo˝e, jeszcze
bardziej zadziwjajàce by∏o to, ˝e wszystkie grupy w obozie traktowa∏y go jak swojego przyjaciela. By∏ tym,
któremu powierzano roztrzyganie sporów pomi´dzy wi´êniami. Ju˝ po krótkim pobycie zauwa˝y∏em, ˝e ten
kocio∏ wi´êniów ró˝nych narodowoÊci nienawidzi∏ si´ prawie tak samo, jak nienawidzi∏ swych ciemi´˝ycieli
Niemców. A Niemców nienawidzono tak dalece, ˝e w pewnym obozie po wyzwoleniu, zdrowsi wi´êniowie
pochwycili za broƒ, polecieli do najbli˝szej wioski i po prostu wystrzelali pierwszych napotkanych po drodze
Niemców. ByliÊmy zobowiàzani do zabezpieczenia przed tego rodzaju ekscesami i znowu Wild Bill by∏ naszym nieocenionym pomocnikiem, rozmawia∏ z ró˝nymi grupami, nak∏aniajàc ich do przebaczania.
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“Dla wielu z nich nie jast ∏atwo zapomnieç”, powiedzia∏ pewnego dnia, kiedy przygotowywaliÊmy herbat´
w kuchni. “Niektórzy utracili wszystkich cz∏onków rodziny”.
Wild Bill usiad∏ na krzeÊle i wolno popija∏ kaw´.
– MieszkaliÊmy w ˝ydowskiej dzielnicy Warszawy – rozpoczà∏ spokojnie. By∏y to pierwsze s∏owa, jakie
mówi∏ o sobie. – Z ˝onà , dwoma córkami i trzema ch∏opcami. Kiedy Niemcy doszli do naszej ulicy, postawili wszystkich pod Êcian´ i roztrzelali z karabinów maszynowych. B∏aga∏em ich, aby roztrzelali mnie razem
z rodzinà, ale poniewa˝ mówi∏em po niemiecku, do∏àczyli mnie do grupy robotników.
Przerwa∏ na chwil´, byç mo˝e ujrza∏ znowu ˝on´ i pi´cioro dzieci. W tym momencie stanà∏em przed decyzjà – kontynuowa∏ – czy mog´ pozwoliç sobie na znienawidzenie ˝o∏nierzy, którzy tego dokonali. By∏a to
naprawd´ ∏atwa decyzja.
By∏em prawnikiem. W mojej praktyce zbyt cz´sto widzia∏em, co mo˝e spowodowaç nienawiÊç z umys∏em i cia∏em. NienawiÊç przecie˝ zabi∏a szeÊç osób, które by∏y dla mnie najwa˝niejsze na Êwiecie. Zdecydowa∏em si´ wreszcie sp´dziç reszt´ mojego ˝ycia – czy to ma byç kilka dni, czy wiele lat – kochajàc ka˝dà
osob´, z którà si´ spotkam. Kochanie ka˝dej osoby... to by∏a ta si∏a, która trzyma∏a cz∏owieka w formie, pomimo jego niesamowitych prze˝yç! To by∏a ta sama moc, jakà pierwszy raz spotka∏em w izolatce w Texasie
i poznawa∏em dalej, przez ka˝dego, którego zechcia∏ On przekazywaç swà màdroÊç – bez wzgl´du na to,
czy ten cz∏owiek by∏ Êwiadomy Jego dzia∏ania, czy te˝ nie.
Powróci∏em do Stanów po wype∏nieniu mojej s∏u˝by wojskowej, w Niemczech na wiosn´ 1946 roku.
Z Margarite o˝eni∏em si´ nast´pnego roku. Kiedy nadszed∏ odpowiedni moment, opowiedzia∏em jej o swoich prze˝yciach w Texasie. Tym razem ze znacznie lepszym skutkiem, ni˝ próbowa∏em dwukrotnie, poprzednio. Pomog∏o to nam we wzajemnym zrozumieniu siebie i bardziej nas do siebie przywiàza∏o.
W mi´dzyczsie przekona∏em si´, ˝e Jack Helms przewidywa∏ s∏usznie. Dziekan, który przyrzek∏ nie dopuÊciç mnie do ponownych studiów na Medical College of Virginia, nie pracuje tam ju˝. Na studia przyjà∏
mnie dr Sidney Negus, profesor, który da∏ mi poprzednio tak niskà ocen´ z biochemii. Tym razem zdecydowany by∏em nie pope∏niaç poprzednich b∏´dów. Spodziewa∏em si´ k∏opotów, kiedy zaintresowany spotkaniem z Jezusem zajm´ si´ sobà. Jednak tym razem, bardziej doÊwiadczony, nie da∏em si´ przygnieÊç b∏achostkom. Przeszed∏em przez semestry bez wi´kszych trudnoÊci.
Ju˝ na poczàtku mojej kariery zawodowej odkry∏em to, o czym wiedzà zresztà wszyscy lekarze, ˝e medycyna nie daje odpowiedzi na wszystko. Kiedy utknà∏em, co cz´sto si´ zdarza∏o, modli∏em si´ o zdrowie
pacjenta – cicho wewnàtrz siebie – proszàc Jezusa o pomoc w postawieniu w∏aÊciwej diagnozy, przepisaniu w∏aÊciwego leczenia. Ponadto wraz z Margarite wypracowaliÊmy zwyczaj modlenia si´ za pacjentów codziennie wieczorem.
Czyta∏em te˝ systematycznie Bibli´. Troch´ to zabawne, ˝e w czasie niedzielnych nauk Biblia wydawa∏a
mi si´ nudna i trudna. Natomiast od pami´tnych wydarzeƒ w Texasie, sta∏a si´ po prostu opisem faktów
z ˝ycia. Kiedy Jezus powiedzia∏ do rybaków: “Chodzcie ze mnà” – oczywiÊcie rzucili wszystko i poszli za
Nim – kto móg∏by si´ oprzeç?
Kiedy powiedzia∏: “Jestem Êwiat∏em tego Êwiata” – da∏o si´ to po prostu zauwa˝yç.
Zauwa˝y∏em pewnà zale˝noÊç. Moje doÊwiadczenia w Texasie u∏atwi∏y mi zrozumienie Biblii, ale te˝
i czytanie Biblii pomog∏o mi rozumieç to, co si´ wydarzy∏o. Czytajàc wcià˝ od nowa relacj´ z Ukrzy˝owania,
zrozumia∏em w koƒcu, czym jest nasze zapewnienie zmartwychwstania – w Jego obecnoÊci! Zrozumia∏em
to pomimo okropnoÊci, jakich doÊwiadczy∏em, To nie by∏o pot´pieniem mnie.
Mia∏em si´ przekonaç, stojàc w Êwietle Jego zmartwychwstania, ˝e wszystko jest ju˝ sp∏acone, ˝e jesteÊmy odkupieni. Dlaczego to ja by∏em wciàgni´ty w t´ kosmicznà akcj´? Czy to mo˝e dzi´ki s∏u˝bie koÊcielnej, kiedy mia∏em jednaÊcie lat. Nie wiem. Ale, czytajàc Bibli´, zaczyna∏em rozumieç, jak w Jego planie
wa˝ne jest wszystko to, co nas dotyczy na tej Ziemi.
Jak straszliwie si´ myli∏em, proszàc o zabranie mnie z tej Ziemi, nim jego praca nade mnà zosta∏a zakoƒczona. MyÊla∏em o n´dznym ˝yciu dusz, które widzia∏em w przyziemnym królestwie, pojmanych przez
nienawiÊç i zmys∏owe ˝àdze, skierowane do materialnych rzeczy, których nigdy nie sà w stanie zrealizowaç. Ka˝da z nich w jakimÊ sensie nie dokoƒczy∏a rozwijania si´ na Ziemi, niezale˝nie od tego, czy ˝y∏a
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krótko, czy d∏ugo. Nie mia∏em wàtpliwoÊci, ˝e wielu m∏odych ludzi, którzy nieszcz´Êliwie polegli w Europie,
osiàgn´li swój cel, jaki im Bóg wyznaczy∏ na Ziemi, przez co mogli zbli˝yç si´ do Niego. Ale oczywiÊcie nie
ja. Z tym zeÊrodkowaniem na mojej osobie, z moim uprzedzeniem i poczuciem krzywdy, jak ja Êmia∏em prosiç o Êmierç? A ta równina zat∏oczona najbardziej nieszcz´Êliwymi istotami, jakie kiedykolwiek widzia∏em,
ka˝da domagajàca si´ swego wywy˝szenia ponad innych, gardzàca wszystkimi, pragnàca zniweczenia...
czy ja faktycznie takiego ˝ycia pragnà∏em w przysz∏ym Êwiecie?
Czy w∏aÊciwie kiedykolwiek dotàd osiàgnà∏em na mej drodze punkt, w którym móg∏bym powiedzieç: zrobi∏em wszystko, czego mog∏em dokonaç na tej Ziemi?

ROZDZIA¸ XIII
Pewnego wieczoru w 1952 r. – by∏o to gdzieÊ w Êrodku grudnia – usiad∏em w du˝ym pokoju i przeglàda∏em ostatni “Life”. Wydanie pe∏ne by∏o reklam szynki i pieczonego indyka z rozweselonym Âwi´tym Miko∏ajem na ka˝dej stronie. Przerzuca∏em strony bez wi´kszego zainteresowania, kiedy nagle palce moje zatrzyma∏y si´. Na stronie by∏ rysunek ogromnej, przestrzennej konstrukcji z przekrojami, uwidaczniajàcymi ludzi
i maszyny wewnàtrz. By∏y tam mi´dzy innymi suwnica okalajàca zbiorniki i liczne schody. W dolnym rogu
by∏a niewielka sterownia. Poczu∏em uÊcisk w gardle, ale nie z powodu tej wizji przysz∏oÊci, ale pewnoÊci, ˝e
to ju˝ gdzieÊ widzia∏em i nie ostatnio, kiedyÊ dawno temu. Zaczà∏em wi´c wg∏´biaç si´ w detale rysunku.
Widzia∏em ju˝ te schody, wynurzajàce si´ z ogromnego zbiornika wody. Ale... czy to mo˝liwe?
Przeglàdajàc tekst, zauwa˝y∏em, ˝e to prawie niemo˝liwe.
W ubieg∏ym tygodniu Biuro Energii Atomowej uchyli∏o nieco ràbka tajemnicy i zezwoli∏o artyÊcie gazety
“Life” na zrobienie pewnych rysunków detali prototypu drugiego silnika, amerykaƒskiej atomowej ∏odzi podwodnej i tego zadziwiajàcego pomieszczenia, w którym si´ znajduje. Budowa jego przebiega w pobli˝u
Schenectady NY. B´dzie to najwi´ksza konstrukcja zbudowana przez cz∏owieka, o kubaturze dwa miliony
dwieÊcie tysi´cy dwadzieÊcia pi´ç stóp. Dalej artyku∏ mówi∏, ˝e dla unikni´cia ewentualnego zagro˝enia
przez radioaktywnoÊç, naukowcy zadecydowali si´ zbudowaç silnik wewnàtrz tej konstrukcji, a nast´pnie
dla przeprowadzenia testu zatopiç w ogromnym zbiorniku. Zabezpieczone – opuÊci∏em gazet´ na kolana.
By∏em pewny, ˝e widzia∏em t´ ca∏à operacj´ i na dodatek nigdy nie wybiera∏em si´ do Schenectady. KiedyÊ
to widzia∏em, a teraz jest to w budowie. To, co ju˝ widzia∏em by∏o wykoƒczone i ju˝ dzia∏a∏o, tote˝ nie by∏o
innego wyjaÊnienia jak... Tak, ju˝ pami´tam. By∏em wtenczas w tej przeogromnej uczelni, gdzie istoty by∏y
okryte habitami. By∏o to w roku 1943 czasu Ziemskiego. Chodzi∏em po tym ogromnym budynku z dziwnymi,
niezrozumia∏ymi dla mnie urzàdzeniami. Co to by∏o za królestwo? W jak dziwny i tajemniczy sposób powiàzane z ˝yciem na tej Ziemi, gdzie teraz w 1952 roku wygodnie sobie siedz´. Margarite rozmawia przez telefon, a kartki Êwiàteczne stojà rz´dem na kominku.
PomyÊla∏em o tym zdumiewajàcym stwierdzeniu filozofów, ˝e pewne pomys∏y wydajà si´ skàÊ spadaç
jednoczeÊnie na Ziemi´. Zaczà∏em si´ martwiç o moje ˝ycie doczesne. Jak d∏ugo Jezus jest moim przewodnikiem, nie musz´ si´ wprawdzie martwiç, ale od czasu mojego wyjÊcia z cia∏a, dziesi´ç lat temu – spotka∏em wielu tak zafascynowanych Êwiatowymi sprawami i “duchem” Êwiata, ˝e utracili oni wglàd na swojego ducha. Tego wieczoru nabra∏em pewnoÊci, ˝e nadszed∏ czas, ˝eby zaczàç publicznie mówiç o tym, co
prze˝y∏em z Chrystusem. Je˝eli faktycznie wst´pujemy w wiek atomowy bez znajomoÊci si∏y, która go wytworzy∏a, to krótkà sprawà mo˝e byç zniszczenie siebie na ziemi. Nie jest te˝ sprawà samego duchowieƒstwa g∏oszenie prawdy. Ka˝dy, kto tylko zetknà∏ si´ z Bogiem, moim zdaniem, ma obowiàzek i odpowiedzialnoÊç mówiç o tym.
I znowu wype∏ni∏em Jego czas. Ja, któremu trudno by∏o wypowiedzieç publicznie dwa s∏owa, zaczà∏em
mówiç do grup m∏odzie˝y w klubach, w koÊcio∏ach, do ka˝dego, kto by∏ gotowy s∏uchaç, ˝e Bóg jest mi∏oÊcià, a wszystko poza nim jest piek∏em. Je˝eli chodzi o mojà karier´ zawodowà to by∏em pewny, ˝e to b´dzie dla mnie ruina, bez wàtpienia traci∏em pewnych pacjentów, którzy nie byli ch´tni powierzyç siebie “religijnemu fanatykowi”. Lecz co dziwne, ˝e ci, o których najbardziej si´ obawia∏em, cz´sto byli bardziej ni˝ in-
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ni przekonani do moich wypowiedzi. Kiedy wystàpi∏em o zatrudnienie mnie w Szpitalu Uniwerstyteckim
w Virginii, przyjaciele poradzili mi, ˝eby przez jakiÊ czas nie opowiadaç o moich prze˝yciach. Pierwszà osobà, która przeprowadzi∏a ze mnà wywiad by∏ doktor Wilfred Abse, profesor psychoanalizy i analitycznej psychoterapii w Departamencie Psychiatrii – jednà z najpowa˝niejszych osób Towarzystwa Psychoanalitycznego w Virginii. Na tym pierwszym spotkaniu dr Abse powiedzia∏ do mnie: – No wi´c, doktorze, Ritche rozumiem, ˝e masz takie odczucia, ˝e spotka∏eÊ Chrystusa! Zobaczy∏em swój anga˝ do Szpitala Universtyteckiego wylatujàcy przez okno. Dr Abse by∏ ˚ydem, analistà Freuda i zada∏ mi pytanie, na które musz´ udzieliç teraz odpowiedzi. W trudnych dla mnie sytuacjach, cz´sto w myÊli zadawa∏em sobie Pytanie: “Panie!, co
mam teraz odpowiedzieç?” Zaprzyj si´ mnie przed ludêmi – zdawa∏em si´ s∏yszeç – a ja zapr´ si´ Ciebie
przed moim Ojcem.
– Doktorze Abse – powiedzia∏em – nie mog´ wi´cej zaprzeczaç rzeczywistoÊci, która mi si´ wydarzy∏a
w Barkeley w Texasie, jak Saul z Tarsus nie móg∏ zaprzeczaç tego, co mu si´ wydarzy∏o na drodze do Damaszku. MyÊla∏em, ˝e moje szanse na uzyskanie zatrudnienia w charakterze psychiatry przepad∏y z kretesem. Jaka˝ by∏a to mi∏a niespodzianka, gdy par´ tygodni póêniej otrzyma∏em list, zawiadamiajàcy mnie
o zaakceptowaniu mnie przez komisj´ kwalifikacyjnà. Póêniej, kiedy ju˝ dr Abse i ja byliÊmy przyjació∏mi,
powiedzia∏ mi, ˝e ta w∏aÊnie rozmowa mia∏a faktycznie krytyczne znaczenie. Wszyscy z nas wiedzieli, ˝e
dozna∏eÊ rewelacyjnych prze˝yç po wyjÊciu ze swego cia∏a. GdybyÊ przez moment zdradzi∏, ˝e tego nie by∏o, z pewnoÊcià bym ci´ nie zaakceptowa∏. Uwa˝a∏bym bowiem, ˝e jesteÊ dalece niepewnà osobà i najprawdopodobniej zrujnowanà emocjonalnie, która nie jest w stanie odró˝niç faktów od fantazji.
W moim gabinecie oczywiÊcie, rzadko nadmienia∏em o moim osobistym widzeniu Boga. Tylko w tym wyjàtkowym przypadku z Fredem Owen, naruszy∏em mojà zawodowà zasad´.
Czy ty wiesz, dlaczego przychodz´ do gabinetu wczeÊnie rano? – spyta∏em go pewnego dnia, kiedy dyskutowaliÊmy o moim pobycie w Texasie – zanim wszyscy lekarze przyjdà? Poniewa˝ w tym czasie modl´
si´ za ka˝dego pacjenta, którego zobacz´ w ciàgu dnia. Wierz´, ˝e Jezus ma notatki i czas dla ka˝dego
z nas i modl´ si´, ˝ebyÊmy z jego pomocà pacjent i ja mogli byç o tym przeÊwiadczeni. Je˝eli Jezus dawa∏
Fredowi Owen tylko tygodnie ˝ycia, zamiast lat, w ciàgu tych tygodni mo˝esz przebaczyç i otrzymaç przebaczenie. Mo˝esz uwolniç si´ od balastu z∏oÊci od jakiegokolwiek ci´˝aru , którego nie chcia∏byÊ wnieÊç do
królestwa, gdzie wszystko jest JasnoÊcià. Nie wiem oczywiÊcie, co z tego wp∏yn´∏o do najskrytszych zakàtków serca Freda Owen, nawet najlepsze wysi∏ki psychiatry sà ograniczone tym, co pacjent jest gotowy
ujawniç. Wiem jednak z pewnoÊcià, ˝e cz∏owiek, który mia∏ ostatnià wizyt´ 9 maja 1977 roku by∏ ca∏kiem innà osobà ni˝ ta, która przesz∏a na pierwszà sesj´ w grudniu. Fizycznie by∏ oczywiÊcie s∏abszy, sàsiad przywozi∏ go do gabinetu i le˝a∏ przez ca∏y czas rozmowy na sofie. Lecz to, co mówi∏ do mnie w przerwach ci´˝kiego oddechu, ten spokój, nawet humor w jego oczach, napawa∏y mnie wielkim zadowoleniem. Walczy∏ ze
swoim pracodawcà o zap∏acenie przez zak∏ad pracy ubezpieczenia, w tej sprawie musia∏em wype∏niç dziesiàtki druków. W tym tygodniu otrzyma∏ ostatecznà odmow´ na tej podstawie, ˝e porzuci∏ prac´ bez wymaganego, pisemnego wypowiedzenia.
– Wiesz co – powiedzia∏ – oni majà racj´. Porzuci∏em prac´, poniewa˝ by∏em wÊciek∏y i chcia∏em im narobiç k∏opotów. Tylko teraz, to ja mam te k∏opoty. Wydêwi´k nie brzmia∏ jednak dla mnie przykro, poniewa˝
by∏ to prawdziwy Êmiech od serca, bez cienia goryczy. – Jest tak jak mia∏o byç – kontynuowa∏. – Jak widzisz
nadesz∏y ˝niwa. W porównaniu do tego, co si´ dowiedzia∏em w mi´dzyczasie, to utrata ubezpieczenia jest
drobnostkà. OczywiÊcie ˝aden cz∏owiek nie mo˝e osàdzaç po Êmierci drugiego cz∏owieka. Gdy jego sàsiad
zawiadomi∏ mnie 24 maja o Êmierci Freda Owen, bez trudnoÊci wyobrazi∏em sobie co najmniej ten zadziwiajàcy moment przejÊcia. Narastajàca jasnoÊç Êwiat∏a. RadoÊç w sercu z poczucia dobrze wype∏nionej
pracy. Bóg jest zaj´ty budowaniem takiego cz∏owieka, który by wiedzia∏, co to jest mi∏oÊç. Wierz´, ˝e los naszej Ziemi zale˝y od post´pu, jaki zdo∏amy osiàgnàç na tej drodze, i ˝e ten czas jest teraz bardzo krótki.
Wierz´ równie˝, ˝e to co spotkamy w przysz∏ym Êwiecie i to, co zdo∏amy odkryç na Ziemi, zale˝y od tego, jak dalece potrafimy kochaç tutaj i teraz.
KONIEC
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