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BOLESŁAW PRUS

Pod szychtami¹
A ! Rzęsisteż to kobiecisko nasza pani Macie owa spod szychtów, a , siarczyste! Choć bez
żadne pretens i oǳiane. Gębę ma ak cielęca wątróbka; na łbie czepiec, że by się go rak
nie chwycił; na grzbiecie koszulinę, chlaśniętą od ramienia do ramienia, a spódnicę…
Ach!… schowa się w kąt, piękna Heleno…
Sieǳi sobie pani Macie owa na belce i łata… Ach! Jak łata swó kraciasty, watowany
kaanik. Łata i klnie, klnie a wyśpiewu e, aż ryby uszu nadstawia ą:
— Boda żeś ty skisł, paro, nim mi cię Żyd sprzedał!… Boda w tobie psy topili, nimeś
zaszedł na wielkie utrapienie mo e!… Żebyś nie ty, dawno bym uż ze dwa śmietniki do
góry nogami przewróciła!…
Hu! — Ha… Ha…
„ O ! Ho na, ho na, ho na — pod Pińczowem wo na,
Wszystkie krowy ałowice, tylko edna do na!…
Hu!… Ha!…”

*
Mięǳy ulicą Dobrą i nadwiślańskim wałem, mięǳy parkanem wodociągu i uliczką
Leszczyńską, rozwala się plac obszerny ak ogród Krasińskich, pusty ak wszystkie place
i złożony z dwu kondygnac i. Niższa z nich ma postać doliny, wyższa zaś tworzy roǳa
płaskowzgórza, patrzącego ku Wiśle spaǳistą i pogiętą ścianą.
Gdy woda przybiera, a na środku rzeki, zamiast łopat piaskarzy, pracu ą siecie² rybaków — wówczas dolina sta e się eziorkiem, przy którym strome brzegi placu wyższego
formu ą, obok wodociągu, roǳa przylądka i półwyspu. W te epoce zbiega się tu gromada obdartych uliczników, z których edni gra ą w guziki, inni pływa ą po saǳawce na
kawałku deski lub belki, a eszcze inni, wśród uroczystego milczenia, poszuku ą robaków
na przynętę.
W miarę opadania Wisły saǳawka sta e się bagnem, błotem, a wreszcie zupełnie wysycha. Wówczas szare i spękane łożysko e zarasta gęstymi krzakami ostu, a na wybrzeżu,
zamiast krzykliwe i ruchliwe zgrai, samotna pani Macie owa łata wiecznie rozłażący się
kaanik, lub, w towarzystwie kilku innych dam, przerzuca stogi śmieci.
*
Rzeczy, podobnie ak luǳie, ma ą swo e cmentarzyska, do których należy plac przy
ulicy Dobre , będący ednym z generalnych śmietników miasta. Tu, po dłuższe lub
krótsze wędrówce, obok stare podeszwy upada zwiędły bukiet; szmat niegdyś eleganckie sukni obok gnĳących wiórów; okruchy porcelany obok bydlęce racicy, słowem —
wszystko, co się komu podoba. Na wstrętnie sze kupy różnorodnych szczątków wypiera ą
się nawza em, tworząc pstry dywan, nad którym pływa obmierzła woń padliny i z pośród
którego ǳiur listki nęǳne , skrofuliczne ³ trawy wyǳiera ą się do słońca, akby błaga ąc
¹szychta (daw.) — warstwa cegieł lub stos drewien ułożonych w charakterystyczny sposób. [przypis edytorski]
²siecie — ǳiś popr. forma D.lm: sieci. [przypis edytorski]

Miasto

go⁴ o ratunek przeciw haniebnemu sąsieǳtwu.
Smętny widok; lecz! — o wykwintny przechodniu z Saskiego Ogrodu, nie wzrusza
tak ramionami!… Zakazany ten kącik rzuca pioruny, z których nie eden na two ą własną
głowę może upaść. Tu bowiem, przy tym szkaradnym placu, z którego po promieniach
słonecznych pełzną ku górze zdraǳieckie miazmaty⁵, tu, pośród tego gno owiska, leży
krynica⁶ miasta: dwa ﬁltry wodociągów, a także… studnia ściekowa…
Kanał, śmietnik i ﬁltry — oryginalna tró ca! Która z edne strony ob aśnia niezwykłą
śmiertelność Warszawy, z drugie nasuwa pytanie: po co człowiek ży e na tym świecie?
Czy po to, aby służyć za ogniwo mięǳy kanałem a ﬁltrem?…
Ale zostawmy w spoko u higienę i ﬁlozoﬁę.

Kondyc a luǳka

*
Kilka sczerniałych parkanów i barier, kilka telegraﬁcznych słupów i kilka olbrzymich
a zakurzonych stosów belek — oto całe umeblowanie placu pod szychtami. Płowa⁷ koza z koźlęciem, para wynęǳniałych szkap, wywożących śmiecie, gałganiarki⁸ i ulicznicy
z Powiśla — oto na zwykle si goście te pustki. Czasem, w dni gorące, można tu spotkać, w cieniu parkanu lub belek, drabów o pokudłanych włosach i straszliwie podarte
oǳieży, które kolor ak na zupełnie harmonizu e ze zgniłymi barwami otoczenia. Co
oni tu robią?… Przyna mnie w chwili obecne śpią głęboko, z rozkrzyżowanymi rękoma
lub pokurczonymi nogami, na pierwszy rzut oka podobnie si do rozstrzelanych, aniżeli
do spoczywa ących. Co będą robili późnie ?…
ǲiwna musi być praca wieczorna luǳi, którzy porę obiadową przespali pod szychtami!
*
Jak wygląda wiosna w podobnym mie scu?… Jak na tle nocy przedstawia się ten
cmentarz, do którego ﬂegmatyczny czas przywlókł w okruchach szynk i salon, kuchnię
i sta nię, aby e tu w na potwornie szy sposób przemieszać i zarzucić błotem?…
Spo rzy my:
Na lewo, gǳieś aż w nieskończoność, ciągnie się szeroka smuga blade , mętne , że nie
powiem: trupie asności; to rzeka. Na prawo piętrzy się kolosalny, ǳiwnie poszczerbiony
wał; to miasto. Po edne i drugie stronie, wyże i niże , migocą krwawe lub brudnożółte
iskry; to światła w mieszkaniach. Tuż przy ziemi ma aczy akaś delikatna, nieu ęta mgła;
to wilgotne gno owisko dyszy zarazą…
Zmęczona uwaga przerzuca się w inną stronę, i oto słyszysz monotonny szum wiatru,
plusk fal, a czasem odległy zgiełk miasta, który, zrazu cichy, stopniowo powiększa się
i stopniowo przechoǳi w milczenie… Niekiedy zaszeleści coś bliże , niby stacza ący się
kamyk albo źdźbło słomy poruszone… To śmierć pracu e…
Nowe znużenie uwagi i nowa reﬂeks a.
Któż zgadnie, czy oprócz gnĳących szczątków, obrzydły za azd ten nie posiada i innych lokatorów? Mie sca podobne używa ą nie na lepsze sławy, a możnaż ufać luǳiom,
szuka ącym tu wytchnienia czy noclegu?
Cyt!…
…Wśród martwych, apatycznych szmerów pustkowia uwydatnia ą się akieś odrębne
głosy, znamionu ące życie i czucie. Słychać akby dreszcz pośpiesznego zgrzytu i chrapanie
stłumione, gniewne… Coś ękło? To tylko nowa fala wiatru uderza o parkany, lecz zgrzyt,
chrapanie i szamotanie rozlega ą się wyraźnie i ciągle.
³skrofuliczny — chory na gruźlicę węzłów chłonnych szyi. Tu w znaczeniu: schorowany, stary, poskręcany.
[przypis edytorski]
⁴go — ǳiś popr.: e. [przypis edytorski]
⁵miazmaty (daw.) — wyziewy rozkłada ących się organizmów roślinnych lub zwierzęcych. [przypis edytorski]
⁶krynica (poet.) — źródło. [przypis edytorski]
⁷płowy — szaro-żółty. [przypis edytorski]
⁸gałganiarz — człowiek nęǳnie ubrany. [przypis edytorski]
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Melancholia

Dokoła coraz ciemnie . Wysmukłe słupy telegrafów sterczą ak szkielety szubienic,
stosy belek przybiera ą postać mogił, a na szczycie edne z nich, na tle mrocznego
i ogromnego nieba… Cóż to est?…
To na nęǳnie szy z nęǳarzy, pies bez pana i dachu, targa kość wszczepioną mięǳy
belki, edyną, które nie pochwycili luǳie…
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