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   Panienki sklepowe przesuwają się 
coraz częściej pomiędzy szeregami 
książek, szare i papierowe, ale pełne 
pigmentu w zepsutych twarzach, 
ciemnego pigmentu brunetek o lśnią-
cej i tłustej czarności, która zaczajona
w oczach, z nagła wybiegała z nich 
zygzakiem lśniącego karakoniego 
biegu. Ale i w spalonych rumieńcach, 
w pikantnych stygmatach pieprzyków,
we wstydliwych znamionach ciemne-
go puszku zdradzała się rasa zapiekłej, 
czarnej krwi. Ten barwik o nazbyt in-
tensywnej mocy, ta mokka gęsta i aro-
matyczna zdawała się plamić książki, 
które brały one do oliwkowej dłoni, 
ich dotknięcia zdawały się je farbo-
wać i zostawiać w powietrzu ciemny 
deszcz piegów, smugę tabaki, jak pur-
chawka o podniecającej, animalnej 
woni. Tymczasem powszechna roz-
wiązłość zrzucała coraz bardziej ha-
mulce pozorów. Subiekt, wyczerpaw-
szy swą natarczywą aktywność, prze-
chodził powoli do kobiecej bierności. 
Leży teraz na jednej z wielu kanap,
porozstawianych wśród rejonów ksią-
żek, w jedwabnej pidżamie, odsłania-
jącej kobiecy dekolt. Panienki demon-
strują, jedna przed drugą, figury i pozy-
cje rycin okładkowych, inne zasypiają
już na prowizorycznych posłaniach. 
Nacisk na klienta rozluźniał się. Wy-
puszczano go z kręgu natarczywego
zainteresowania, pozostawiano sobie 
samemu. Subiektki, zajęte rozmową, 
nie zwracały nań więcej uwagi. Od-
wrócone do niego tyłem lub bokiem, 
przystawały w aroganckim kontra po-
ście, przestępowały z nogi na nogę, 
grając kokieteryjnym obuwiem, prze-
puszczały z góry na dół po smukłym
ciele wężową grę członków, atakując
nią spoza swej niedbałej nieodpowie-
dzialności podnieconego widza, które-
go ignorowały. Tak cofano się, wsu-
wano w głąb z wyrachowaniem, ot-
wierając wolną przestrzeń dla aktyw-
ności gościa. Skorzystajmy z tego mo-
mentu nieuwagi, ażeby wymknąć się
nieprzewidzianym konsekwencjom 
tej niewinnej wizyty i wydostać się 
na ulicę.
 Nikt nas nie zatrzymuje. Przez kory-
tarze książek, pomiędzy długimi rega-
łami czasopism i druków wydostaje-
my się ze sklepu i oto jesteśmy w tym
miejscu Ulicy Krokodylej, gdzie z wy-
niesionego jej punktu widać niemal 
całą długość tego szerokiego traktu 
aż do dalekich, nie wykończonych za-
budowań dworca kolejowego. Jest to 
szary dzień, jak zawsze w tej okolicy, 
i cała sceneria wydaje się chwilami 
fotografią z ilustrowanej gazety, tak

szare, tak płaskie są domy, ludzie i po-
jazdy. Ta rzeczywistość jest cienka jak 
papier i wszystkimi szparami zdradza 
swą imitatywność. Chwilami ma się 
wrażenie, że tylko na małym skraw-
ku przed nami układa się wszystko 
przykładnie w ten pointowany obraz 
bulwaru wielkomiejskiego, gdy tym-
czasem już na bokach rozwiązuje się 
i rozprzęga ta zaimprowizowana ma-
skarada i, niezdolna wytrwać w swej 
roli, rozpada się za nami w gips i pa-
kuły, w rupieciarnię jakiegoś ogrom-
nego pustego teatru. Napięcie pozy, 
sztuczna powaga maski, ironiczny pa-
tos drży na tym naskórku. Ale dalecy 
jesteśmy od chęci demaskowania wi-
dowiska. Wbrew lepszej wiedzy czu-
jemy się wciągnięci w tandetny czar 
dzielnicy. Zresztą nie brak w obrazie 
miasta i pewnych cech autoparodii. 
Rzędy małych, parterowych domków 
podmiejskich zmieniają się z wielo-
piętrowymi kamienicami, które zbu-
dowane jak z kartonu, są konglome-
ratem szyldów, ślepych okien biuro-
wych, szklistoszarych wystaw, reklam 
i numerów. Pod domami płynie rzeka 
tłumu. Ulica jest szeroka jak bulwar 
wielkomiejski, ale jezdnia, jak place 
wiejskie, zrobiona jest z ubitej gliny, 
pełna wybojów, kałuży i trawy. Ruch 
uliczny dzielnicy służy do porównań
w tym mieście, mieszkańcy mówią 
o nim z dumą i porozumiewawczym
błyskiem w oku. Szary, bezosobisty 
ten tłum jest nader przejęty swą rolą 
i pełen gorliwości w demonstrowaniu 
wielkomiejskiego pozoru. Wszelako, 
mimo zaaferowania i interesowności,
ma się wrażenie błędnej, monotonnej, 
bezcelowej wędrówki, jakiegoś senne-
go korowodu marionetek. Atmosfera
dziwnej błahości przenika tę całą sce-
nerię. Tłum płynie monotonnie i, rzecz
dziwna, widzi się go zawsze jakby nie-
wyraźnie, figury przepływają w splą-
tanym, łagodnym zgiełku, nie docho-
dząc do zupełnej wyrazistości. Czasem 
tylko wyławiamy z tego gwaru wielu 
głów jakieś ciemne, żywe spojrzenie, 
jakiś czarny melonik nasunięty głębo-
ko na głowę, jakieś pół twarzy rozdar-
te uśmiechem, z ustami, które właśnie 
coś powiedziały, jakąś nogę wysunię-
tą w kroku i tak już zastygłą na za-
wsze.
  Osobliwością dzielnicy są dorożki 
bez woźniców, biegnące samopas po 
ulicach. Nie jakoby nie było tu doroż-
karzy, ale wmieszani w tłum i zajęci 
tysiącem spraw, nie troszczą się o swe
dorożki. W tej dzielnicy pozoru i pu-
stego gestu nie przywiązuje się zbyt-
niej wagi do ścisłego celu jazdy i pa-

sażerowie powierzają się tym błęd-
nym pojazdom z lekkomyślnością, 
która cechuje tu wszystko. Nieraz
można ich widzieć na niebezpiecz-
nych zakrętach, wychylonych daleko 
z połamanej budy, jak z lejcami w dło-
niach przeprowadzają z natężeniem 
trudny manewr wymijania.
  Mamy w tej dzielnicy także tramwa-
je. Ambicja rajców miejskich święci 
tu najwyższy swój triumf. Ale pożało-
wania godny jest widok tych wozów, 
zrobionych z papier maché, o ścianach 
powyginanych i zmiętych od wielolet-
niego użytku. Często brak im zupełnie 
przedniej ściany tak, że widzieć można 
w przejeździe pasażerów, siedzących
sztywnie i zachowujących się z wiel-
ką godnością. Tramwaje te popycha-
ne są przez tragarzy miejskich. Naj-
dziwniejszą atoli rzeczą jest komuni-
kacja kolejowa na Ulicy Krokodylej.
  Czasami, w nieregularnych porach 
dnia, gdzieś ku końcowi tygodnia 
można zauważyć tłum ludzi czekają-
cych na zakręcie ulicy na pociąg. Nie
jest się nigdy pewnym, czy przyjedzie 
i gdzie stanie, i zdarza siê czêsto, że
ludzie ustawiają się w dwóch różnych 
punktach, nie mogąc uzgodnić swych 
poglądów na miejsce przystanku. Cze-
kają długo i stoją czarnym milczącym 
tłumem wzdłuż ledwo zarysowanych 
śladów toru, z twarzami w profilu, jak 
szereg bladych masek z papieru, wy-
ciętych w fantastyczną linię zapatrze-
nia. I wreszcie niespodzianie zajeżdża,
już wjechał z bocznej uliczki, skąd go
oczekiwano, niski jak wąż, miniaturo-
wy, z małą, sapiącą, krępą lokomoty-
wą. Wjechał w ten czarny szpaler i 
ulica staje się ciemna od tego ciągu 
wozów, siejących pył węglowy. Ciem-
ne sapanie parowozu i powiew dziw-
nej powagi, pełnej smutku, tłumiony 
pośpiech i zdenerwowanie zamieniają 
ulicę na chwilę w halę dworca kolejo-
wego w szybko zapadającym zmierz-
chu zimowym.
  Plagą naszego miasta jest ażiotaż 
biletów kolejowych i przekupstwo.
  W ostatniej chwili, gdy pociąg już 
stoi na stacji, toczą się w nerwowym 
pośpiechu pertraktacje z przekupnymi 
urzędnikami linii żelaznej. Zanim te 
negocjacje się kończą, pociąg rusza, 
odprowadzany przez wolno sunący, 
rozczarowany tłum, który odprowa-
dza go daleko, ażeby się wreszcie roz-
proszyć.
  Ulica, zacieśniona na chwilę do tego 
zaimprowizowanego dworca, pełnego 
zmierzchu i tchnienia dalekich dróg 
- rozwidnia się znowu, rozszerza i prze-
puszcza znów swym korytem beztro-

ski monotonny tłum spacerowiczów, 
który wędruje wśród gwaru rozmów 
wzdłuż wystaw sklepowych, tych brud-
nych, szarych czworoboków, pełnych
tandetnych towarów, wielkich wosko-
wych manekinów i lalek fryzjerskich.
 Wyzywająco ubrane, w długich ko-
ronkowych sukniach przechodzą pro-
stytutki. Mogą to być zresztą żony fryz-
jerów lub kapelmistrzów kawiarnia-
nych. Idą drapieżnym, posuwistym 
krokiem i mają w niedobrych, zepsu-
tych twarzach nieznaczną skazę, która 
je przekreśla: zezują czarnym, krzy-
wym zezem lub mają usta rozdarte, 
lub brak im koniuszka nosa.
  Mieszkańcy miasta dumni są z tego 
odoru zepsucia, którym tchnie Ulica 
Krokodyli. Nie mamy potrzeby nicze-
go sobie odmawiać - myślą z dumą - 
stać nas i na prawdziwą wielkomiej-
ską rozpustę. Twierdzą oni, że każda 
kobieta w tej dzielnicy jest kokotą. 
W istocie wystarczy zwrócić uwagę 
na którąś - a natychmiast spotyka się 
to uporczywe, lepkie spojrzenie, które 
nas zmraża rozkoszną pewnością. Na-
wet dziewczęta szkolne noszą tu w pe-
wien charakterystyczny sposób kokar-
dy, stawiają swoistą manierą smukłe 
nogi i mają tę nieczystą skazę w spoj-
rzeniu, w której leży preformowane 
przyszłe zepsucie.
 A jednak - a jednak czy mamy zdra-
dzić ostatnią tajemnicę tej dzielnicy, 
troskliwie ukrywany sekret Ulicy Kro-
kodyli?
  Kilkakrotnie w trakcie naszego spra-
wozdania stawialiśmy pewne znaki
ostrzegawcze, dawaliśmy w delikatny 
sposób wyraz naszym zastrzeżeniom. 
Uważny czytelnik nie będzie nie przy-
gotowany na ten ostateczny obrót spra-
wy. Mówiliśmy o imitatywnym, ilu-
zorycznym charakterze tej dzielnicy, 
ale słowa te mają zbyt ostateczne i 
stanowcze znaczenie, by określić po-
łowiczny i niezdecydowany charakter 
jej rzeczywistości.
 Język nasz nie posiada określeń, któ-
re by dozowały niejako stopień real-
ności, definiowały jej giętkość. Po-
wiedzmy bez ogródek: fatalnością tej 
dzielnicy jest, że nic w niej nie docho-
dzi do skutku, nic nie odbiega od swe-
go definitivum, wszystkie ruchy roz-
poczęte zawisają w powietrzu, wszyst-
kie gesty wyczerpują się przedwcześ-
nie i nie mogą przekroczyć pewnego 
martwego punktu. Mogliśmy już za-
uważyć wielką bujność i rozrzutność 
- w intencjach, w projektach i antycy-
pacjach, która cechuje tę dzielnicę. 
Cała ona nie jest niczym innym jak 
fermentacją pragnień, przedwcześnie 

wybujałą i dlatego bezsilną i pustą. 
W atmosferze nadmiernej łatwości 
kiełkuje tutaj każda najlżejsza zachcian-
ka, przelotne napięcie puchnie i rośnie 
w pustą, wydętą narośl, wystrzela sza-
ra i lekka wegetacja puszystych chwa-
stów, bezbarwnych włochatych ma-
ków, zrobiona z nieważkiej tkanki ma-
jaku i haszyszu. Nad całą dzielnicą u-
nosi się leniwy i rozwiązły fluid grze-
chu i domy, sklepy, ludzie wydają się
niekiedy dreszczem na jej gorączkują-
cym ciele, gęsią skórką na jej febrycz-
nych marzeniach. Nigdzie, jak tu, nie
czujemy się tak zagrożeni możliwoś-
ciami, wstrząśnięci bliskością spełnie-
nia, pobladli i bezwładni rozkosznym 
truchleniem ziszczenia. Lecz na tym
się też kończy.
  Przekroczywszy pewien punkt na-
pięcia, przypływ zatrzymuje się i cofa, 
atmosfera gaśnie i przekwita, możli-
wości więdną i rozpadają się w nicość, 
oszalałe szare maki ekscytacji rozsy-
pują się w popiół.
  Będziemy wiecznie żałowali, żeśmy 
wtedy wyszli na chwilę z magazynu 
konfekcji podejrzanej konduity. Nigdy 
nie trafimy już doń z powrotem. Bę-
dziemy błądzili od szyldu do szyldu i 
mylili się setki razy. Zwiedzimy dzie-
siątki magazynów, trafimy do całkiem 
podobnych, będziemy wędrowali
przez szpalery książek, wertowali cza-
sopisma i druki, konferowali długo i
zawile z panienkami o nadmiernym 
pigmencie i skażonej piękności, które 
nie potrafią zrozumieć naszych ży-
czeń.
   Będziemy się wikłali w nieporo-
zumieniach, aż cała nasza gorączka 
i podniecenie ulotni się w niepotrzeb-
nym wysiłku, w straconej na próżno 
gonitwie.
  Nasze nadzieje były nieporozumie-
niem, dwuznaczny wygląd lokalu i 
służby - pozorem, konfekcja była praw-
dziwą konfekcją, a subiekt nie miał 
żadnych ukrytych intencyj. Świat ko-
biecy Ulicy Krokodylej odznacza się
całkiem miernym zepsuciem, zagłu-
szonym grubymi warstwami przesą-
dów moralnych i banalnej pospolito-
ści. W tym mieście taniego materiału
ludzkiego brak także wybujałości in-
stynktu, brak niezwykłych i ciemnych 
namiętności.
  Ulica Krokodyli była koncesją na-
szego miasta na rzecz nowoczesności 
i zepsucia wielkomiejskiego. Widocz-
nie nie stać nas było na nic innego jak 
na papierową imitację, jak na foto-
montaż złożony z wycinków zleżałych, 
zeszłorocznych gazet.


