
„Goodbye Days” 

 

Ta książka najpierw Was przygnębi, potem Was pocieszy, a z całą pewnością zmieni – możemy 

przeczytać na okładce powieści Goodbye Days Jeffa Zentnera. Myślę, że to zdanie mogłoby stanowić 

idealne podsumowanie i kwintesencję omawianej przeze mnie powieści. Goodbye days to powieść 

poruszająca, zachwycająco mocna i piękna zarazem. Opowiada ona o siedemnastoletnim Carverze, 

na pozór zwyczajnym nastolatku, który pewnego razu pisze do swojego przyjaciela SMS o treści 

Chłopaki, gdzie jesteście? Odpiszcie. I tym samym zapoczątkowuje lawinę tragicznych zdarzeń, jakie 

miały później miejsce. Ów SMS został wysłany do Marsa, który w tamtej chwili prowadził samochód. 

A próbując odpisać na SMS, nie zauważył stojącej na drodze ciężarówki. 

 Zginęła cała trójka pasażerów. 

 A Carver został sam – sam z wyrzutami sumienia, oskarżeniami rodzin swoich zmarłych 

przyjaciół, sam z zarzutami postawionymi przez prokuraturę. 

Goodbye Days porusza motyw śmierci w zupełnie inny sposób, niż robili to dotychczas 

twórcy; rysuje brutalnie prawdziwy portret psychologiczny nastolatka, który właśnie stracił troje 

swoich najbliższych przyjaciół. Nastolatka, którego świat legł w gruzach. Nastolatka, który 

nienawidzi siebie. Nastolatka, którego nienawidzi świat. Nastolatka, który mimo tego walczy o siebie. 

 Tytułowe goodbye days to pomysł Babuni Betsy – opiekunki Blake’a, jednego ze zmarłych 

nastolatków. Polegają one na spędzeniu dnia dokładnie w taki sposób, w jaki zrobiłby to kolejno 

Blake, Mars i Eli. Dla Carvera, który próbuje poradzić sobie z tak wielką stratą, te dni są bardzo, 

bardzo trudne, ale jednocześnie niesamowicie oczyszczające i w pewnym stopniu uleczające. Choć 

bliscy przyjaciół głównego bohatera w większości są do niego nastawieni bardzo negatywnie – ich 

goodbye days przestaje być jedynie formą poradzenia sobie ze śmiercią bliskiej dla nich osoby, stają 

się zaś konfrontacją ze wszystkimi trudnościami, które do tej pory trzymali w sobie. 

 Jeff Zentner w tak piękny sposób kreuje postać głównego bohatera, że czytając jego powieść, 

jesteśmy w stanie poczuć się jak najbliżsi przyjaciele Carvera, razem z nim przeżywając wszystkie 

emocje – rozpacz, bezsilność, smutek, obojętność, nadzieję, żal, niemoc. Nie jest łatwym 

doświadczać takich uczuć, jednak autor powieści ukazuje je nam tak szczerze i mocno, że przenikają 

nas one do głębi i uczą. Uczą, żeby żyć. Żyć życiem, żyć dniem dzisiejszym, żyć z całych sił, bo to 

życie jest tak bardzo kruche. Goodbye days to konfrontacja z tym co najtrudniejsze.  Goodbye 

days to dowód na to, że wyparcie nie sprawi, że problemy znikają. Goodbye days to w gruncie rzeczy 

Hello days, dni przywitania, a nie tylko pożegnania. Dni przywitania dla walki o siebie, dla życia 

jeszcze lepiej i piękniej, dla poznania swoich bliskich, dla cudownych relacji, dla życia, które nie 

każdemu jest dane, o czym najbrutalniej przekonał się Carver. 

 Zentner rzeczywiście przygnębia, pociesza, a końcowo zmienia. Stawia czytelnika w trudnej 

sytuacji zetknięcia się z własnymi emocjami, problemami, marzeniami. A przede wszystkim uczy, 

jak zacząć żyć i jak zacząć życie doceniać. 

 Chłopaki, gdzie jesteście? Odpiszcie. SMS, który zmienił życie. SMS, który był końcem i 

początkiem. 

 SMS, który nauczył nas żyć na nowo. 
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