
Szczęście 

Była kobietą przeciętną. Jedną z wielu milionów w 

tym kraju, a miliardów na świecie. Ani piękna – ani brzydka, 

ani odrażająca – ani powabna, ani za gruba – ani też 

specjalnie chuda, ani wyjątkowo mądra – ale też ani jakoś 

szczególnie głupia. Ot, po prostu – jeszcze jedna zwykła 

kobieta, ze swoimi zwykłymi problemami i zmartwieniami, 

życzeniami i radościami. Niestety, w tym kraju, w którym 

przyszło jej żyć, tych pierwszych było zwykle więcej. Była 

jedną z tych kobiet, którym los z jakąś szczególną 

złośliwością płata figla, czy też zbyt okrutnie je doświadcza, 

nie wiedzieć dlaczego i po co, a następnie o nich zapomina, 

pogrążając je na koniec w osamotnieniu, frustracji, 

rozgoryczeniu i apatii. 

Któregoś dnia stało się jednak tak, że i do niej 

uśmiechnęło się szczęście. Jakby jakieś prywatne słoneczko 

nagle i niespodziewanie zaświeciło specjalnie dla niej: 

dostała od miasta mieszkanie! Czekała na nie 

niewyobrażalnie wręcz długo, ale tutaj takie czekanie należy 

do porządku dziennego, można by rzec, że należy nawet do 

rytuału egzystencji, więc właściwie nikogo długie 

oczekiwanie na ów wymarzony kawałek podłogi nie dziwi. 

W końcu obowiązująca norma nie może dziwić, a 

przynajmniej nie powinna. Dlatego każdy, kto mieszka czy 

też mieszkał w tym miejscu wie, co to znaczy znaleźć się na 

liście przydziału mieszkań. I choćby nie wiem jak było ono 

małe – jakaś mikroskopijna wręcz kuchnia, niewiele większa 

łazienka i największy z tego wszystkiego przytulny pokoik, 

to jednak było i, co najważniejsze, było własne! To znaczy, 

ściślej rzecz ujmując, było państwowe, z komunalnego 

przydziału, niemniej jednak przynależało do nas, bo zostało 
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niejako podarowane przez państwo. A że w końcu państwo 

to my, więc poniekąd właściwie ono nam się należało! 

Można więc powiedzieć, że w jej przypadku sprawiedliwości 

stało się zadość. 

Zatem, jak już dostała to mieszkanie, to tak się 

ucieszyła, jak chyba nigdy przedtem z żadnej innej rzeczy i 

aż potrzebna była pomoc lekarska, bo ni z tego ni z owego 

serce nie wytrzymało presji tej radości – tak się biedaczka 

wzruszyła. Na szczęście po pewnym czasie jakoś do siebie 

doszła i wszystko się ustabilizowało. Lekarz, co prawda, 

przestrzegł ją przed unikaniem dużych emocji, to jednak 

życie w końcu rządzi się własnymi prawami i choćbyśmy 

otrzymali nawet najlepszą z rad, to będzie to tylko rada, a 

my nie jesteśmy przecież bezdusznymi maszynami i nie 

jesteśmy w stanie tak naprawdę panować nad emocjami i 

wzruszeniami. Czego najlepszym przykładem jest choćby to 

mieszkanie. Przez przeszło dwadzieścia pięć lat nic i nic, 

tylko długie, niekończące się czekanie, męczące i 

psychicznie wykańczające, aż tu nagle trach! – i mieszkanie 

jest. Więc jak tu można pozostać obojętnym wobec takiego 

wydarzenia? W końcu człowiek to nie głaz – ma miesień 

zwany sercem, to się i wzrusza. A że czasem za bardzo – 

cóż, takie życie. Nic zatem dziwnego, że i ją w końcu w tej 

monotonnej szarzyźnie życia dopadła owa niecodzienna 

ekscytacja. Poza tym nie była już pierwszej młodości – 

skończyła właśnie pięćdziesiąt lat! – i zdawała sobie z tego 

doskonale sprawę, że czasu do przeżycia pozostawało przed 

nią coraz mniej, więc tym bardziej miała prawo się cieszyć – 

choćby i w sposób odbijający się negatywnie na jej zdrowiu. 

Elżbieta – bo tak miała na imię – postanowiła, że 

zanim wprowadzi się do nowego mieszkania – swojego 
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mieszkania! – musi je odpowiednio urządzić. I tak 

przedpokój, który jednocześnie był również kuchennym 

aneksem, koniecznie musiał być w jasnej glazurze, aby 

rozświetlał i tak dostatecznie ciemną tą część mieszkania; w 

łazience na podłodze również przewidziana była jasna 

terakota, a na ścianie płytki w tonacji uspokajającej ją 

zieleni; pokój natomiast postanowiła wytapetować. 

Gdy wszystko to, co sobie zamierzyła, było 

zrealizowane, pozostała czynność ostatnia: przeprowadzka. 

Dlatego też emocje tego dnia nie opuszczały ją nawet na 

moment. Urosły do tego stopnia, że co chwilę musiała sięgać 

po kolejną tabletkę valium, bo same słowa mające ją 

uspokoić albo nie działały, albo z tak niewielkim skutkiem, 

że właściwie nieodczuwalnym. I gdy wreszcie pod wieczór 

wszystko było już ukończone i przyszedł czas na 

odpoczynek, zrobiła sobie pierwszą kawę w swoim nowym 

gniazdku, następnie włączyła telewizor i wygodnie rozsiadła 

się w fotelu. Pomimo całego ogromu zmęczenia było jej 

jakoś dziwnie błogo i niewytłumaczalnie lekko. Czuła w 

sobie, w sercu takie słodkie ciepło, które z każdą kolejną 

chwilą zdawało się wzmagać i delikatnie rozlewać po całym 

ciele. Narastało wolno, opanowując wszystkie jej części 

drobnego ciała, aż ogarnęła ją błoga senność. Po chwili, tak 

jak siedziała, zasnęła, pogrążając się w długim, 

nieruchomym śnie. 

Nazajutrz, po raz pierwszy od wielu lat nie zjawiła 

się w pracy, a kilka dni później w niektórych miejscach 

miasta można było się natknąć na klepsydrę. Na jej 

prostokątnym białym tle szereg czarnych i zgrabnych liter 

zdawał się krzyczeć jej nazwisko. Był to jednak krzyk 

bezgłośny. Niemy. Nikt się nie zatrzymał, nie przeczytał, co 
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najwyżej w pośpiechu ktoś rzucił nic nie znaczące spojrzenie 

i… pobiegł dalej. Wszyscy przechodzili obojętnie obok, 

pośpiesznie, zaaferowani własnymi troskami i problemami 

życia – ich życia! Jeszcze tętniącego. Jeszcze bijącego w 

rytm ich ulotnych pragnień i bolesnych rozczarowań. 

30.12.1992 r.  


