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R O Z  D Z I A ¸ I

M I A  S T E C Z  K O  „ C I  C H A  W O  D A ”

Dzia ∏o si´ to pew ne go po po ∏u dnia pod ko niec wrze Ênia. Uli ca mi

ma ∏e go mia stecz ka, któ re no si ∏o nie co dziw nà na zw´ „Ci cha Wo -

da”, pan Pop per, ma larz po ko jo wy, wra ca∏ po pra cy do do mu.

Dêwi ga∏ wia dra, dra bi ny, de ski, z tru dem wi´c si´ po ru sza∏.

Ubra nie mia∏ po chla pa ne far bà i wap nem, skraw ki ta pe ty przy cze -

pi ∏y mu si´ do w∏o sów i wà sów — nie dba∏ bo wiem zbyt nio o po -

rzà dek.

Roz ba wio ne dzie ci uÊmie cha ∏y si´ do nie go, a go spo dy nie sto jà -

ce na pro gach do mów mó wi ∏y: „Ach, idzie pan Pop per. Mu sz´

przy po mnieç m´ ̋o wi, ˝e na wio sn´ trze ba ko niecz nie od no wiç

miesz ka nie”.

Ale nikt nie wie dzia∏, o czym my Êli pan Pop per — ni ko mu nie

przy cho dzi ∏o do g∏o wy, ˝e pew ne go pi´k ne go dnia pan Pop per zo -

sta nie naj s∏aw niej szym cz∏o wie kiem w Ci chej Wo dzie.

Pan Pop per by∏ ma rzy cie lem. Na wet wte dy, gdy by∏ jak naj bar -

dziej po ch∏o ni´ ty pra cà, sma ru jàc kle jem ta pe ty lub od na wia jàc
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i Bil la. Ale cz´ sto my Êla∏ o tym, ˝e czu∏ by si´ znacz nie le piej, gdy -

by zo ba czy∏ ka wa ∏ek Êwia ta, za nim po zna∏ pa nià Pop per i za nim

za ∏o ̋ y∏ ogni sko do mo we. Ni gdy prze cie˝ nie po lo wa∏ na ty gry sy

w In diach, nie wspi na∏ si´ na szczy ty Hi ma la jów i nie za nu rza∏ si´

w fa le mórz po ∏u dnio wych w po szu ki wa niu pe re∏. A przede wszyst -

kim ni gdy nie wi dzia∏ kra jów po lar nych.

Te go ˝a ∏o wa∏ naj wi´ cej. Ni gdy nie wi dzia∏ bez kre snych, Ênie˝ -

nych prze strze ni lÊnià cych w bla skach pó∏ noc ne go s∏oƒ ca.

Jak ̋ e ˝a ∏o wa∏, ˝e nie jest uczo nym po dró˝ ni kiem i nie bie rze

udzia ∏u w wiel kich wy pra wach pod bie gu no wych, ˝e jest tyl ko

skrom nym ma la rzem po ko jo wym w Ci chej Wo dzie.

A po nie wa˝ nie móg∏ tam byç, to przy naj mniej cià gle o tym my -

Êla∏. Gdy tyl ko wy Êwie tla no film o kra jach po lar nych — pan Pop -

per by∏ pierw szy przy ka sie i cz´ sto zo sta wa∏ na fil mie przez trzy se -

an se. Gdy tyl ko w bi blio te ce miej skiej zna la z∏a si´ no wa ksià˝ ka

o Ark ty ce al bo An tark ty ce, bie gu nie pó∏ noc nym lub po ∏u dnio wym

— pan Pop per pierw szy jà wy po ̋ y cza∏. Czy ta∏ tak du ̋o o od kryw -

cach pod bie gu no wych, ˝e móg∏ wy li czyç wszyst kich po ko lei

i o ka˝ dym opo wie dzieç coÊ cie ka we go. Sta∏ si´ praw dzi wà wy -

rocz nià w tych spra wach.
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dom sà sia do wi, za po mi na∏ cz´ sto o tym, co ro bi. Pew ne go ra zu

po ma lo wa∏ trzy Êcia ny w kuch ni na zie lo no, a czwar tà na ˝ó∏ to.

Ale go spo dy ni za miast si´ roz gnie waç i ka zaç mu wszyst ko po ma -

lo waç na no wo, by ∏a tak za chwy co na, ˝e nie po zwo li ∏a nic zmie -

niaç. A wszyst kim in nym go spo dy niom rów nie˝ po do ba ∏o si´ to tak

bar dzo, ˝e wkrót ce pra wie ka˝ dy miesz ka niec Ci chej Wo dy mia∏

kuch ni´ w dwóch ko lo rach.

Przy czy nà roz tar gnie nia pa na Pop pe ra by ∏a je go t´ sk no ta do da -

le kich kra jów. Ni gdy jesz cze nie opu Êci∏ ro dzin ne go mia stecz ka.

Nie móg∏, oczy wi Êcie, uwa ̋aç si´ za nie szcz´ Êli we go. Mia∏ w∏a sny,

∏ad ny do mek, ˝o n´, któ rà bar dzo ko cha∏, i dwo je dzie ci — Jen ny



— Mo g´ za to od no wiç miesz ka nie.

— Co to, to nie — po wie dzia ∏a sta now czo pa ni Pop per. — W ze -

sz∏ym ro ku ma lo wa ∏eÊ czte ry ra zy ∏a zien k´, po nie wa˝ nie mia ∏eÊ

nic lep sze go do ro bo ty, i ju˝ chy ba nie trze ba wi´ cej. Ale mar twi´

si´, ˝e b´ dzie my mie li za ma ∏o pie ni´ dzy. Od∏o ̋ y ∏am wpraw dzie

tro ch´ oszcz´d no Êci i ja koÊ mu si my daç so bie ra d´, jak i po przed -

niej zi my. ˚ad ne go ro st be fu ani lo dów, na wet w nie dzie l´!

— Czy b´ dzie my je dli co dzien nie fa so l´? — za py ta li jed no g∏o Ê-

nie Jen ny i Bill, któ rzy przy bie gli w∏a Ênie z ogród ka. (Ta cz´Êç roz -

mo wy naj wi´ cej ich za in te re so wa ∏a).

— Oba wiam si´, ˝e tak — po wie dzia ∏a pa ni Pop per. — Nie za -

le˝ nie od wszyst kie go umyj cie r´ ce przed ko la cjà. A ta ta niech od -

sta wi swo je pusz ki z far bà, nie pr´d ko b´ dà mu po trzeb ne.
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Z ca ∏e go dnia naj bar dziej lu bi∏ wie czo ry. Móg∏ wte dy spo koj nie

sie dzieç w swo im do mu i czy taç o lo do wa tych kra inach na koƒ cu

Êwia ta. A jed no cze Ênie móg∏ na ma ∏ym glo bu sie, ze sz∏o rocz nym

po dar ku Êwià tecz nym od Jen ny i Bil la, po szu kaç tych miejsc, o któ -

rych w∏a Ênie czy ta∏.

I te raz, idàc uli ca mi mia sta, cie szy∏ si´ bar dzo, ˝e dzieƒ ju˝ mi -

nà∏ i ˝e zbli ̋ a si´ ko niec wrze Ênia. Gdy zna laz∏ si´ przed czy Êciut -

kim, ma ∏ym do mem pod nu me rem 432, na uli cy no szà cej dum nà

na zw´ alei Wspa nia ∏ej Sto py, wszed∏ do Êrod ka.

— A wi´c, mój skar bie — po wie dzia∏, od k∏a da jàc wia dra, dra bi -

ny i de ski i ca ∏u jàc pa nià Pop per — ju˝ szcz´ Êli wie po se zo nie! Wy -

ma lo wa ∏em wszyst kie kuch nie w na szym mia stecz ku i wy ta pe to -

wa ∏em wszyst kie po ko je w no wych do mach przy uli cy Wià zów. Nie

mam ju˝ nic do ro bo ty, a˝ do pie ro na wio sn´, kie dy lu dzi ska zno -

wu b´ dà chcie li od na wiaç so bie cha ∏u py.

— Cza sem chcia ∏a bym, ˝e byÊ mia∏ ro bo t´ przez ca ∏y rok, a nie

tyl ko od wio sny do je sie ni — wes tchn´ ∏a pa ni Pop per. — Pew nie,

bar dzo do brze, ˝e po b´ dziesz na resz cie w do mu i wy pocz niesz, ale

z dru giej stro ny — tro ch´ to trud no sprzà taç, gdy ktoÊ sie dzi przez

ca ∏y dzieƒ i czy ta.
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