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Roz dzialpierw szy

  
Nie któ rzy uwa ża li, że to dość dziw ne, iż ist nie ją aż dwa

mi nia tu ro we mia stecz ka, przy tym jed no tak bli sko dru gie -
go (ści śle rzecz bio rąc, ist nia ło tak że trze cie, na le żą ce do
ma łej dziew czyn ki, któ ra na zy wa ła się Agniesz ka Fo ster, ale
te go mia stecz ka nikt nie zwie dzał i mo że my się nim nie in -
te re so wać, gdyż je go bu do wa nie zo sta ła za koń czo na).

Jed no z tych mia ste czek znaj do wa ło się w miej sco wo -
ści Roz to ka i na zy wa ło się „Ma ły Po tok”, a je go wła ści cie -
lem był pan Pott, dru gie zaś — w Kre do wej Do li nie, no si ło
na zwę „Zwa rio wa na He ca” i na le ża ło do pa na Plat te ra.
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na Pot ta sta ła się je go do mem. Miał tu swój czaj nik, swo ją
lam pę naf to wą, swój sto lik na kry ty plu szo wą ser we tą i swój
fo tel z po ła ma ny mi sprę ży na mi. Dla roz ryw ki, w cza sie wol -
nym od służ by, miał laub ze gę*, ko lek cję znacz ków pocz to -
wych i moc no pod nisz czo ny eg zem plarz Bi blii, któ rą czy tał
so bie cza sa mi na głos. Pan Pott był to za cny czło wiek, dla
wszyst kich mi ły i grzecz ny. Lu bił zwie rzę ta pra wie tak sa -
mo jak swo je po cią gi. Z pu de łek od cy gar wy ci nał laub ze gą
skar bon ki słu żą ce do zbiór ki na rzecz Fun du szu Po mo cy dla
Ko le ja rzy; mia ły kształt ma łych dom ków, a każ dy był in ny,
nie zna la zł byś dwóch ta kich sa mych. W pierw szą nie dzie lę
każ de go mie sią ca pan Pott wsia dał na ro wer i uzbro jo ny
w śru bo kręt i ma łą czar ną tor bę ob jeż dżał mia stecz ko. Za -
trzy my wał się przy każ dym do mu czy go spo dzie, od śru bo -
wy wał dach skar bon ki, li czył pie nią dze i prze sy py wał je do
tor by. Cza sa mi (choć ra czej rzad ko) uwa żał się za oszu ka -
ne go i wte dy, wra ca jąc do do mu, mru czał do sie bie smut no:
„Lis znów do brał się do kur ni ka”.

Ma jąc wol ny czas, pan Pott prze sia dy wał w swej bud ce
i za bie rał się do ma lo wa nia ob raz ków; by ły to ob raz ki ma -
lut kie, ale bar dzo sta ran nie wy koń czo ne. Dwa z nich przed -
sta wia ły ko ściół, trzy ple ba nię, dwa in ne pocz tę, trzy kuź nię,
a je den bud kę dróż ni ka. Ob raz ki te pan Pott prze zna czał 

Jako pierw szy spo rzą dził mo del mi nia tu ro we go mia -
stecz ka pan Pott — dla wła snej roz ryw ki i przy jem no ści; 
pan Plat ter zaś z cał kiem in nych po wo dów — z po wo dów
znacz nie mniej bez in te re sow nych — sko pio wał mo del pa na 
Pot ta.

Pan Pott był ko le ja rzem; stra cił no gę pod czas peł nie -
nia obo wiąz ków służ bo wych: zda rzy ło się to pew ne go wie -
czo ra, o zmierz chu, na jed no to ro wej li nii ko le jo wej, a stra -
cił no gę nie przez nie ostroż ność, tyl ko dla te go, że chciał
ura to wać ży cie ła sicz ce. Pan Pott był sta le nie spo koj ny o lo -
sy tych zwierząt. Jed no kie run ko wy tor ko le jo wy prze ci nał
las, a o zmierz chu ła si ce lu bi ły skra cać so bie dro gę, prze -
bie ga jąc przez to ro wi sko.

Nie za wsze, tyl ko w nie któ rych po rach ro ku nie bez pie -
czeń stwo sta wa ło się na praw dę du że: wów czas gdy zmierzch
za pa dał wcze śniej (a wte dy wła śnie ła si ce naj bar dziej lu bi ły
wy bie rać się na te swo je wy ciecz ki) i w tym cza sie prze cho -
dził ostat ni po ciąg ze Zło tej Stru gi. Po przej ściu te go po-
cią gu ca łą noc był już spo kój i li sy, za ją ce i kró li ki mo gły
prze bie gać przez szy ny ni czym nie za gro żo ne, a w le sie śpie -
wa ły sło wi ki.

W tych daw nych cza sach, kie dy do pie ro za czy na ła ist -
nieć sieć ko lei że la znej, sa mot na bud ka sy gna li za cyj na pa -

8 * Laubzega — piła ręczna, służąca do wyrzynania otworów i wykrojów w drewnie.



dy wszyst kie zo sta ły już uło żo ne, po sma ro wał je smo łą; na -
grza ne słoń cem pięk nie pach nia ły.

Wte dy pan Pott sia dał na twar dej zie mi, wy cią gał swo -
ją drew nia ną no gę przed sie bie, za my kał oczy i wdy chał za -
pach ko lei że la znej. Przy jem ny był ten za pach, urze ka ją -
cy — ale cze goś mu bra ko wa ło. Dy mu — ot co! Tak, dym był
ko niecz nie po trzeb ny — nie tyl ko je go ostra woń, ale i wi -
dok. Po ja kimś cza sie, dzię ki po mo cy pan ny Okta wii z Le ś-
nej Głu szy, zna la zło się roz wią za nie.

Bud kę dróż ni ka po sta wił pan Pott z praw dzi wej ce gły.
By ła ona do kład ną ko pią je go daw nej bud ki, z ta ki mi sa -
my mi krę ty mi scho da mi i w ogó le bar dzo po dob na. W okna
wpra wił praw dzi we szyb ki i zro bił je w taki sposób, że by
okna mo gły się otwie rać i za my kać (użył do te go ce lu za -
wia sek z drew nia nych pu de łek od cy gar, któ re daw niej
otrzy my wał w pre zen cie od swych zwierzch ni ków). Czer -
wo ne ce gły, wy ję te z wa lą ce go się chle wi ka, tłukł na pro -
szek, mie szał ten pro szek z ce men tem, taką mie sza ni ną
na peł niał sza blon, któ ry usta wiał na ta cy — i w ten spo sób
wy ra biał ma łe ce gieł ki.

Na sza blon skła da ły się sta re sta lo we fisz bi ny z gor se -
tu, z któ rych ko wal zlu to wał coś na kształt rusz tu. Dzię ki
swej po my sło wo ści pan Pott mógł wy ra biać do pię ciu set 
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ja ko pre mię dla tych, któ rzy naj wię cej ze bra li na Fun dusz
Po mo cy dla Ko le ja rzy.

Owej pa mięt nej no cy ła si ca uką si ła pa na Pot ta — i to
sta ło się przy czy ną nie szczę ścia: pan Pott stra cił rów no wa -
gę, po śli znął się i wpadł pod ko ła po cią gu. Ni gdy nie zo ba -
czył śla du zę bów ła si cy na swej no dze, gdyż no ga ra zem ze
śla da mi zę bów zo sta ła am pu to wa na. A ła si ca ucie kła ca ła
i zdro wa.

Z Fun du szu Po mo cy dla Ko le ja rzy pan Pott otrzy mał 
ja ko od szko do wa nie spo rą sum kę pie nię dzy, a tak że ma-
ły do mek na skra ju mia stecz ka, po mię dzy trze ma wy so ki -
mi to po la mi sto ją cy mi nad stru mie niem. I tu wła śnie, na
wzgór ku w swo im ogro dzie, pan Pott za czął bu do wać ko -
lej kę.

Naj pierw ku pił kom plet wa go ni ków, bę dą cych mi nia tu -
ro wy mi mo de la mi praw dzi wych wa go nów. Do wie dział się
o tym z ogło sze nia w miej sco wej ga ze cie; do wpra wia nia
w ruch ko lej ki słu ży ła ba te ria elek trycz na. W je go ma łym
dom ku nie by ło dość miej sca, u ło żył więc to ry ko le jo we
w ogro dzie. Przy spo rzą dza niu szyn po ma gał mu ko wal, ale
do pod kła dów nie po trze bo wał już ni czy jej po mo cy: po ciął
je na od po wied nią dłu gość i umo co wał w zie mi, tak jak to
ro bił daw niej z praw dzi wy mi pod kła da mi ko le jo wy mi. Kie -
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i na wet mógł bu dzić pe wien lęk, gdy stał tak spo koj nie i sztyw -
no przy sa mym oknie.

Bud ka dróż ni ka, zbu do wa na z ce gie łek o wy bla kłych
ko lo rach, z uchy lo ny mi okna mi, wy da ją ca co ja kiś czas gło ś-
ny kle ko czą cy sy gnał, z da chem z gon tów po kry tych li sza -
jem mchu, z drew nia ny mi schod ka mi, pre zen to wa ła się im -
po nu ją co.

Od chwi li gdy by ła go to wa, za czę ły się ko ro wo dy dzie -
ciar ni z mia stecz ka. Raz po raz któ reś z dzie ci stu ka ło do
drzwi i pro si ło pa na Pot ta, że by po ka zał im ko lej kę w ogro -
dzie, on zaś, gdy już usa do wił się wy god nie na pod ło dze, wy -
su nąw szy ku przo do wi swą drew nia ną no gę, nie mógł wstać
tak szyb ko. Ale że był z na tu ry bar dzo cier pli wy, dźwi gał się
z tru dem i kuś ty kał do drzwi, że by wpu ścić ma łych go ści.
Wi tał się z ni mi uprzej mie i pro wa dził ich przez ko ry ta rzyk
i kuch nię do ogro du. Cen ny czas, prze zna czo ny na dal szą
roz bu do wę ko lej ki, mu siał tra cić na udzie la nie od po wie dzi
na róż ne py ta nia, prze ry wa ne okrzy ka mi za chwy tu. I czę -
sto, kie dy był za ję ty roz mo wą, wy sy chał ce ment lub sty gła
kol ba lu tow ni cy. W koń cu uprze dził dzie ci, że mo gą przy -
cho dzić tyl ko w so bo ty i w nie dzie le, i w te dni umyśl nie 
po zo sta wiał drzwi nie za mknię te. W kuch ni na sto le po sta -
wił skar bon kę i do ro śli, któ rzy tak że przy cho dzi li oglą dać 
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ma łych ce gie łek na raz. A że by róż ni ły się ko lo rem, do da wał
do ce gla ne go prosz ku ochrę* lub kro plę ko sze ni li**. Dach
bud ki sy gna li za cyj nej po kry wa ły cie niut kie płat ki z praw -
dzi wych gon tów, zdję tych z da chu zruj no wa ne go chle wi ka,
sta ran nie wy kro jo ne i spo jo ne we dług wła ści wej ska li.

Za nim pan Pott przy mo co wał dach, wy sta rał się o spo -
ry ka wał ki tu. Ugnia ta jąc kit i tur la jąc wa łecz ki w swych ze -
sztyw nia łych, spra co wa nych pal cach, wy to czył czte ry ma łe
ser del ki na rę ce i no gi i je den grub szy a krót szy na tu łów.
Da lej to czył i gniótł kit tak dłu go, aż po wsta ło ja jecz ko, któ -
re mu na dał kształt gło wy; złą czył ją z tu ło wiem i wy rów nał
ra mio na, a ca łą fi gur kę tak dłu go po le ro wał, ze skro bu jąc tu
i ów dzie nad miar ki tu zro go wa cia łym pa znok ciem kciu ka,
aż sta ła się krą gła i gład ka.

Ale pan Pott wciąż jesz cze nie był ze swej ro bo ty za do -
wo lo ny — za ma ło ta fi gur ka by ła do nie go po dob na. Że by
to na pra wić, ode rwał jej jed ną no gę i wsa dził na jej miej-
sce dre wien ko za pał ki. Kiedy kit już stward niał, pan Pott 
po krył figur kę ciem no nie bie ską far bą, w ko lo rze mun du ru 
kole ja rza, twarz po ma lo wał na ró żo wo, przy kle ił na gło wie 
strze chę szpa ko wa tych wło sów, zro bio ną z pną cza zwa ne -
go po woj ni kiem, i go to wą fi gur kę osa dził w bud ce straż ni -
ka. Te raz ma ły czło wie czek wy glą dał rze czy wi ście jak ży wy

** Ochra — glinka o żółtym albo brunatnym zabarwieniu, używana jako barwnik.
** Koszenila — czerwony barwnik, otrzymywany z samicy owada o tej samej nazwie.
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