Dziewczyna zmartwia³a ze strachu. Trzymaj¹c j¹ dwoma
palcami za skrwawiony podbródek poprowadzi³ do pokoju. Wiêcej siê nie broni³a, odwróci³a tylko g³owê, kiedy wyciera³ sukienk¹ jej zakrwawione usta. Zamglonymi oczami
patrzy³a w sufit. Ruchy mê¿czyzny by³y pospieszne i gwa³towne. Le¿a³a naga na kilimie, kiedy opuszcza³ mieszkanie.
Na klatce Gwa³ciciel uwa¿nie i pedantycznie sprawdzi³ swoje
ubranie. Wyszed³ na podwórze z weso³ym wzrokiem, jaki
miewaj¹ robotnicy w soboty po ciê¿kim tygodniu. Nie zauwa¿y³ stoj¹cej na balkonie pierwszego piêtra nagiej dziewczyny ze smutnym spojrzeniem, która trzyma³a nad g³ow¹
ciê¿ki, piêciolitrowy s³ój z miodem. Cisnê³a go w dó³. S³ój
trafi³ go w g³owê z tak¹ si³¹, ¿e a¿ chrupnê³o. Spazm wstrz¹sn¹³ cia³em, rêce poderwa³y siê do góry, jakby Gwa³ciciel
chcia³ poprosiæ o przebaczenie wszystkie skrzywdzone kobiety. Na ziemi rozbryzn¹³ siê miód wymieszany ze szk³em
i krwi¹, tworz¹c migotliwy wachlarz.
Halina Maksymiuk

Ustêpnik
Samotny wczasowicz niespiesznie zszed³ szerokimi schodami na pla¿ê. Przeszed³ miêdzy równymi rzêdami b³êkitnych le¿aków do ciemnego, zaroniêtego zielonymi oliz³ymi wodorostami, falochronu. Na brudnej wodzie, pomiêdzy siwymi blokami ¿elazobetonu huta³y siê odpady: zu¿yta i rozdarta prezerwatywa, skórki pomarañczy, ostre drewniane szczapy, plastykowa torba z rozmytym rysunkiem, wypalone zapa³ki, filtry papierosów i mêtna jednorazowa strzykawka. Powietrze nape³nia³ gorzki jodowy zapach wyziêbionego morza. Ostry zapach i widok odpadów, które wznosi³y siê i opada³y w zatoce pomiêdzy p³aszczyznami betonowych bloków, spowodowa³y, ¿e w brzuchu wczasowicza za77

bulgota³o. Sprê¿ysty spazm md³oci wype³zn¹³ z ¿o³¹dka do
gard³a. Wczasowicz poczu³, ¿e gdyby jeszcze raz spojrza³
na rozmok³¹ zakrwawion¹ podpaskê, to momentalnie zwymiotowa³by na szare, zasolone kamienie pla¿y. Z chrzêszcz¹cej, zasypanej kamykami pla¿y wczasowicz wyszed³ na
wyasfaltowan¹ promenadê. Widok wilgotnych odpadów hutaj¹cych siê na wodzie uporczywie sta³ mu przed oczami.
Wczasowicz przypali³ papierosa, ale nie by³ w stanie siê zaci¹gn¹æ. Wymiotny skurcz zadrga³ w okolicy do³ka jarzmowego, miêdzy obojczykami. Zaczê³o go suszyæ, chcia³ napiæ
siê wody, jakiejkolwiek, nawet rdzawej z kranu w publicznej toalecie, byleby nie morskiej. Wczasowicz wiedzia³, ¿e
w odleg³oci trzydziestu, mo¿e czterdziestu metrów, w sosnowym zagajniku, ukrywa siê bia³a budka toalety z niebieskimi drzwiami. Stukaj¹c g³ono angielskimi butami, podszed³ do drzwi z liter¹ M. Mocno i zdecydowanie szarpn¹³ za odrapan¹ klamkê. Drzwi jêknê³y ¿a³onie i nie puci³y. W tym samym momencie, jak na z³oæ, wczasowiczowi
zachcia³o siê do toalety. Do ociê¿a³oci w przewodzie pokarmowym do³¹czy³o parcie z pêcherza moczowego. Nastêpna ubikacja, przypomnia³ sobie wczasowicz, znajdowa³a siê pó³ kilometra dalej. Pomkn¹³ chy¿o w jej kierunku.
Ju¿ z daleka radonie i z luboci¹ spogl¹da³ na bia³¹ rotundê, wstydliwie ukrywaj¹c¹ siê wród krzywych sosnowych
pni i ga³êzi, które powyrasta³y na usypiskach morskiego piasku. Ale drzwi ubikacji by³y zabite na krzy¿ deskami. Pêcherz wype³nia³o tak mocne i piek¹ce cinienie, ¿e wczasowicz powa¿y³ siê ul¿yæ sobie za ubikacj¹, lecz spomiêdzy
sosen ukaza³ siê robotnik w kapelusiku z gazety. W rêkach
robotnika ko³ysa³o siê wiadro z t³ust¹ zielon¹ farb¹ i kwacz
na d³ugim trzonku. Wczasowicz pospieszy³ przez zagajnik
na górê. Krêtymi, zbutwia³ymi, drewnianymi stopniami wydosta³ siê na pust¹ szosê, wzd³u¿ której przebiega³ wysoki
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parkan nie do przebycia. Piek¹cy ból s¹czy³ siê dwoma cieniutkimi strumieniami z do³u brzucha do nerek. Wczasowicz przygarbi³ siê i pogna³ wzd³u¿ parkanu. Ju¿ mia³ uwolniæ zbêdne wody do spodni, gdy parkan siê skoñczy³. Za
niewysokim pochylonym p³otem wznosi³a siê gromadka prywatnych domków, a obok nich, wród bezlistnych zaroli,
zieleni³a siê ubikacja z dwiema kabinami. Drzwi do jednej
z kabin by³y uchylone  wisia³y tylko na górnym zawiasie.
Wyczerpany wczasowicz dopad³ zbawiennej czarnej szczeliny. W pó³mroku ciasnej ubikacji, podskakuj¹c na zasikanych deskach, zacz¹³ uwalniaæ ze spodni obola³y kranik.
Dr¿¹ce palce w popiechu zapêtli³y supe³ na trokach k¹pielówek. Wczasowicz zgrzytn¹³ zêbami i rozerwa³ angielskie
jedwabne troki. I gdy nareszcie cisn¹³ w rêku zwiotcza³ego pomarszczonego siusiaka, trzask i chrobot w ciemnym
k¹cie za spaczonym wiadrem zmusi³ mêczennika do odchylenia i oparcia siê plecami o zamkniête na haczyk drzwi.
Zza wiadra, pe³nego utyt³anych ludzkimi odchodami papierów i gazet, unios³a siê brodata, wê¿owata g³owa na chuderlawej szyi, a za ni¹ zupe³nie ju¿ ludzki barczysty tu³ów
o krótkich rêkach. W ró¿owiutkich, wymanikiurowanych jak
u dziewczyny palcach, maszkara trzyma³a pó³litrowy s³oik
i plastykowy jednorazowy talerz. Zamiast ubrania na stworzeniu po³yskiwa³a koronkowa ³uska zaschniêtej ciemnozielonej farby olejnej. Gadzia g³owa rozejrza³a siê wy³upiastymi oczami i rozwar³a paszczê. Cienki rozdwojony jêzyk
omiót³ ostre, zagiête do wewn¹trz zêby. Razem z odorem
zgnilizny dosz³y do wczasowicza takie oto s³owa:
 Tañcujesz? £omoczesz? A ja tu z g³odu konam. Pozamykaj¹ ubikacje, deskami pozabijaj¹, wapnem posypi¹...
A ¿e Ustêpnik bez jedzenia zostanie, to nikogo ju¿ nie obchodzi. Czego dygoczesz jak barani ogon? Ludzi nie jadam,
tylko gnój i szczyny. Masz, odlej siê do pucharu, bo prag79

nienie wykoñczy mnie do reszty. Spójrz no do dziury... Sucho i czyciutko. Wszystkie zapasy ju¿ posz³y.
Wypielêgnowana rêka o sinych paznokciach podsunê³a
wczasowiczowi pêkniêty s³oik. Tamten z przera¿enia ledwo trafi³ strumieniem do pucharu Ustêpnika. Wczasowicz
ze strachu nie odczu³ nawet d³ugo oczekiwanej ulgi. Odda³
s³oik gospodarzowi, który w mgnieniu oka prze³kn¹³ bursztynow¹ ciecz.
 A có¿ mamy na drugie? Hê? Roso³ek i owszem, ale
drugiego te¿ nie odmówiê  smrodliwie przemówi³ wê¿og³owy Ustêpnik i strz¹sn¹³ z rzadkiej brody krople sików.
 Na gêsto... Ja ju¿... Na gêsto robi³em... Dzi rano...
Wybacz... Wybacz mi...
 Wybaaaczam!  Ustêpnik wyci¹gn¹³ z wiadra spory
strzêp gazety z zielonym kleksem i, niby serwetk¹, wytar³
nim w¹sy i osuszy³ brodê.
Nie spuszczaj¹c z Ustêpnika wzroku, wczasowicz siêgn¹³ rêk¹ do ty³u, podniós³ haczyk i wycofa³ siê na zalane
kwietniowym s³oñcem podwórko. Po ciemnoci ubikacji
wszystko wokó³ wyda³o mu siê olepiaj¹co niebieskie. Wczasowicz przebieg³ bez wytchnienia ze trzy kilometry i dopiero wtedy zatrzyma³ siê, aby schowaæ atrybut mêskoci i zapi¹æ spodnie.
Aleksander Maksymiuk

Ohydnik
Ohydnik obci¹³ paznokcie na rêkach i nogach. Jednak
nie wyrzuci³ ich, jak czyni to wiêkszoæ normalnych ludzi,
tylko zebra³ do kupki na rodku biurka i d³ugo przygl¹da³
siê im z luboci¹. Ohydnik stuli³ d³oñ w ³ódeczkê i przesun¹³ paznokcie na brzeg biurka, a nastêpnie zgarn¹³ je na
lni¹cy arkusz papieru, który z³o¿y³ kilkakrotnie i schowa³
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