
 

 

Trzy opowieści o szczęściu 

 

Paweł Piotr Reszka 

 

Nie zwracam uwagi, gdy wyzywają mnie: „Czarnuch”, „Asfalt”, „Małpa” albo krzyczą 

„Polska dla Polaków”. Nauczyłem się udawać głupiego i nie denerwować, i jestem tu bardzo 

szczęśliwy 

 

Archanioł 

Starałem się wydobyć Archanioła Michała z błota i gnoju. Kosztowało mnie to dużo zdrowia i 

nerwów, a celu i tak nie osiągnąłem. Ale modlę się, by jednak go podniesiono i by ten święty 

znalazł właściwe mu miejsce. 

 Archanioł Michał jest królem wojsk anielskich, a znalazł się na ulicy, gdzie jest 

deptany i gnojony. Jestem pewny, że mu to przeszkadza. Wiadomo, jak to jest, ktoś furmanką 

przejedzie, bydło przejdzie, lecą odchody, jest błoto pośniegowe, sypie się na niego też sól. 

 Zajęcie się tym problemem uważałem za swój obowiązek jako radnego i wiernego. To 

profanacja, a dla mnie jako parafianina parafii Michała Archanioła dodatkowo poniżające. 

Zacząłem więc działać. Nagłośniłem sprawę i dzięki mnie mieszkańcy zwrócili uwagę na ten 

problem, przyznali mi rację i zaczęli mnie też wspierać w tej walce. Modlitwą. 

 Podczas obrad rady miasta upomniałem się o Michała Archanioła. Ale powiedziano 

mi, że klapy studzienek kanalizacyjnych z jego wizerunkiem zostaną. Jest na nich święty, bo 

jest też w herbie Białej Podlaskiej. Studzienki są miejskie, więc i herb również. 

 Ale ja zdania nie zmieniam, bo wiem, że mam rację. Człowiek wierny swoim 

przekonaniom i żyjący zgodnie z nimi to człowiek szczęśliwy. 

 Wiele lat pracowałem w firmie ubezpieczeniowej, byłem rzeczoznawcą, 

dochodzeniowcem, fotografem. Poznałem naturę ludzką i wiem, że dojście do prawdy zawsze 

kosztuje. 

 

Stanisław Nikołajczuk, ul. Sławacińska, Biała Podlaska 

 

 

Raj 

Jestem szczęśliwa i żyję wśród szczęśliwych ludzi. 

Mój powiesił się w 1983. Przynajmniej jednego alkoholika mniej. I co z tego było? 

Wychodziło toto rano, przychodziło w nocy, naszpadlowany tak, że w drzwi nie mógł wleźć. 

Awantury robił, potrafił zupę z garnka wylać do zlewu, by mi nie dać zjeść. Był gospodarzem 

bloku w osiedlu wojskowym, jak ja zresztą. A ile to razy sprzątać za niego musiałam, bo 

zapił? Jak pieniądze przyniósł, to za dwa dni odebrał, bo jego były. Biegał po mieszkaniu, 

miał zwidy. Przeżyłam piekło na ziemi. 

 Pan Bóg cię kiedyś skaże, tak mu powiedziałam. No niestety, pewnego wieczoru 

pokazał mu na rurce w łazience piękną wódeczkę, jak tam wlazł, to już nie zszedł. Obudziłam 

się przed północą, zimno mi się jakoś zrobiło. Zajrzałam do łazienki... 

 Pół roku potem po milicji chodziłam, z włosów do pasa to mi kucyk został, wyszły z 

tych nerwów. 

 No a potem związałam się z bratem męża. Psychol, pijak, damski bokser i 

recydywista. Jak się napił, to przychodził córkę odwiedzić. Wybijał szyby, dewastował drzwi, 

katorgę miałam. Z mojego własnego mieszkania mnie wyrzucał. Boże kochany, weź mnie 

wyprowadź stamtąd jak najdalej, modliłam się. 

 Zwolnili mnie z wojska, bo dwa dni nie przyszłam do pracy, jak moja matka leżała w 

szpitalu bardzo ciężko chora. A potem sąd przyznał mi lokal tutaj. 



 

 

 Sędzia, bardzo przyjazny, powiedział, że mi się należy, bo ja się zarżnę sama z 

dwojgiem dzieci, ja sądowi na to, że już jestem zarżnięta. 

 Tu, na osiedlu socjalnym, mieszka mi się bardzo dobrze. Są takie dni, że nie mam na 

kromkę chleba, ale jestem szczęśliwa, bo nikt mnie nie nachodzi. Kładę się spokojnie, szyby 

raz mi tylko próbowali wybić, bo wstałam w nocy i herbaty sobie chciałam zrobić, zapaliłam 

światło, a one były naćpane i szły. Poszłam na policję, ale potem zeznania wycofałam, bo 

pierwszy raz to im daruję. 

 Niektórzy ludzie to są tu bardzo szczęśliwi, bo za nic nie trzeba płacić. Jak ich 

eksmitowali tutaj, to dalej ich już nie wyeksmitują – tak myślą. Można więc robić, co się 

chce, sąsiad przez ścianę w nocy se wieżę na pełny regulator włącza, jak stukam, by ściszył, 

to mi odstukuje tylko. Dyskoteka. 

 Pieniądze, które się bierze z opieki, można przeznaczyć na balangi, na taryfy, można 

się rozebrać i biegać pod blokiem na golasa i nikt się dziwił nie będzie. Ot, nachlały się. 

Ludzie są beztroscy. Takiego szczęścia jak tu nie zaznają nigdzie. Są tacy, co mają 

samochody, emerytury, renty, a za mieszkanie nie płacą ani grosza. Aż mi jedna sąsiadka nie 

chciała uwierzyć, że ja płacę. Płacę, bo się boję, że mnie gdzieś przeniosą i stracę to moje 

szczęście. 

 

Zofia P., ul. Grygowa, Lublin 

 

 

Brat 

Nauczyłem się, że człowieka trzeba szanować nie ze względu na jego pozycję społeczną, 

bogactwo, pochodzenie, ale dlatego, że jest człowiekiem. Do tego wniosku doszedłem po 

wielu rozmowach w schronisku dla bezdomnych, do którego trafiłem po przyjeździe do 

miasta. 

 Pochodzę z Lunda Norte w Angoli. Polska ufundowała mi stypendium. Mieszkałem w 

Łodzi, ale tam zawaliłem rok nauki na kursie języka polskiego. Musiałem szukać uczelni, 

która mnie przyjmie. 

 Zaprosił mnie arcybiskup z Lublina. Mogłem za darmo uczyć się języka na KUL-u, 

ale nie było mowy o mieszkaniu. Gdy przyjechałem, była jesień. Poszedłem najpierw na 

dyskotekę odreagować. Potem przespałem się na ławce, w centrum miasta. Tak minęła mi 

pierwsza noc. Obok jest kościół. Rano poszedłem się pomodlić. Jedna z pań, która modliła się 

obok, dała mi kanapkę i adres ośrodka dla bezdomnych. 

 Przyjęto mnie tam z otwartymi ramionami. Mogłem uczyć się wieczorami w łazience. 

Poznałem tam wielu ciekawych ludzi. Ktoś miał piękną żonę, co mu prasowała i gotowała, i 

stracił wszystko, bo pił, ktoś inny zaczął pić, bo rodzina zginęła w wypadku. Mogłem tam 

bardziej poznać, co to jest cierpienie. A potem znaleźli się ludzie, którzy pozwolili mi 

zamieszkać ze sobą. Pomogli mi całkowicie bezinteresownie. 

 Dużo wsparcia dostałem od księży. Pracuję w Caritasie, wynajmuję pokój. Marzyłem, 

by skończyć studia w Polsce, udało się – raz, z prawem, a potem jeszcze raz – z politologią. 

Marzyłem, by dostać obywatelstwo, dostałem. 

 Moja religijność uległa tu znacznemu wzmocnieniu. Dużo czytam, ostatnio encykliki 

papieża Jana Pawła II. 

 Na lubelską społeczność patrzę z pokorą i sympatią. Ostatnio na przykład w autobusie 

starsza pani, która siedziała obok mnie, nagle powiedziała głośno: – A co to za Murzyn?! 

Kiedy ty się ostatnio myłeś. Może wody nie masz? – A ja do niej: – Pewnie jest pani 

wierząca. Jak pani może obrażać tak brata? 

 Ona bardzo zaskoczona: – Myślałam, że pan po polsku nie mówi. – Chciała 

zażartować pewnie tylko. 



 

 

            Bo ja po prostu nie zwracam uwagi, gdy wyzywają mnie: „Czarnuch”, „Asfalt”, 

„Małpa” albo krzyczą „Polska dla Polaków”. Nauczyłem się udawać głupiego i nie denerwować, i 

jestem tu bardzo szczęśliwy. Czasem jest mi tylko przykro, kiedy idę z jakąś koleżanką i ją 

wyzywają. „Nie możesz z kimś innym chodzić, tylko z czarnuchem?”. I tak sobie myślę, że 

samotność czasem jest wręcz potrzebna. 

 

Miguel N., ul. Krakowskie Przedmieście, Lublin 

 

(fragmenty książki „Diabeł i tabliczka czekolady” Pawła Piotra Reszki, wyd. Agora) 

 
 


