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Dzia∏o si´ to pewnego popo∏udnia pod koniec wrzeÊnia. Ulicami
ma∏ego miasteczka, które nosi∏o nieco dziwnà nazw´ „Cicha Woda”, pan Popper, malarz pokojowy, wraca∏ po pracy do domu.
Dêwiga∏ wiadra, drabiny, deski, z trudem wi´c si´ porusza∏.
Ubranie mia∏ pochlapane farbà i wapnem, skrawki tapety przyczepi∏y mu si´ do w∏osów i wàsów — nie dba∏ bowiem zbytnio o porzàdek.
Rozbawione dzieci uÊmiecha∏y si´ do niego, a gospodynie stojàce na progach domów mówi∏y: „Ach, idzie pan Popper. Musz´
przypomnieç m´˝owi, ˝e na wiosn´ trzeba koniecznie odnowiç
mieszkanie”.
Ale nikt nie wiedzia∏, o czym myÊli pan Popper — nikomu nie
przychodzi∏o do g∏owy, ˝e pewnego pi´knego dnia pan Popper zostanie najs∏awniejszym cz∏owiekiem w Cichej Wodzie.
Pan Popper by∏ marzycielem. Nawet wtedy, gdy by∏ jak najbardziej poch∏oni´ty pracà, smarujàc klejem tapety lub odnawiajàc
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dom sàsiadowi, zapomina∏ cz´sto o tym, co robi. Pewnego razu

i Billa. Ale cz´sto myÊla∏ o tym, ˝e czu∏by si´ znacznie lepiej, gdy-

pomalowa∏ trzy Êciany w kuchni na zielono, a czwartà na ˝ó∏to.

by zobaczy∏ kawa∏ek Êwiata, zanim pozna∏ panià Popper i zanim

Ale gospodyni zamiast si´ rozgniewaç i kazaç mu wszystko poma-

za∏o˝y∏ ognisko domowe. Nigdy przecie˝ nie polowa∏ na tygrysy

lowaç na nowo, by∏a tak zachwycona, ˝e nie pozwoli∏a nic zmie-

w Indiach, nie wspina∏ si´ na szczyty Himalajów i nie zanurza∏ si´

niaç. A wszystkim innym gospodyniom równie˝ podoba∏o si´ to tak

w fale mórz po∏udniowych w poszukiwaniu pere∏. A przede wszyst-

bardzo, ˝e wkrótce prawie ka˝dy mieszkaniec Cichej Wody mia∏

kim nigdy nie widzia∏ krajów polar nych.

kuchni´ w dwóch kolorach.
Przyczynà roztargnienia pana Poppera by∏a jego t´sknota do da-

Tego ˝a∏owa∏ najwi´cej. Nigdy nie widzia∏ bezkresnych, Ênie˝nych przestrzeni lÊniàcych w blaskach pó∏nocnego s∏oƒca.

lekich krajów. Nigdy jeszcze nie opuÊci∏ rodzinnego miasteczka.

Jak˝e ˝a∏owa∏, ˝e nie jest uczonym podró˝nikiem i nie bierze

Nie móg∏, oczywiÊcie, uwa˝aç si´ za nieszcz´Êliwego. Mia∏ w∏asny,

udzia∏u w wielkich wyprawach podbiegunowych, ˝e jest tylko

∏adny domek, ˝on´, którà bardzo kocha∏, i dwoje dzieci — Jenny

skromnym malarzem pokojowym w Cichej Wodzie.
A poniewa˝ nie móg∏ tam byç, to przynajmniej ciàgle o tym myÊla∏. Gdy tylko wyÊwietlano film o krajach polar nych — pan Popper by∏ pierwszy przy kasie i cz´sto zostawa∏ na filmie przez trzy seanse. Gdy tylko w bibliotece miejskiej znalaz∏a si´ nowa ksià˝ka
o Arktyce albo Antarktyce, biegunie pó∏nocnym lub po∏udniowym
— pan Popper pierwszy jà wypo˝ycza∏. Czyta∏ tak du˝o o odkrywcach podbiegunowych, ˝e móg∏ wyliczyç wszystkich po kolei
i o ka˝dym opowiedzieç coÊ ciekawego. Sta∏ si´ prawdziwà wyrocznià w tych sprawach.
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Z ca∏ego dnia najbardziej lubi∏ wieczory. Móg∏ wtedy spokojnie

— Mog´ za to odnowiç mieszkanie.

siedzieç w swoim domu i czytaç o lodowatych krainach na koƒcu

— Co to, to nie — powiedzia∏a stanowczo pani Popper. — W ze-

Êwiata. A jednoczeÊnie móg∏ na ma∏ym globusie, zesz∏orocznym

sz∏ym roku malowa∏eÊ cztery razy ∏azienk´, poniewa˝ nie mia∏eÊ

podarku Êwiàtecznym od Jenny i Billa, poszukaç tych miejsc, o któ-

nic lepszego do roboty, i ju˝ chyba nie trzeba wi´cej. Ale martwi´

rych w∏aÊnie czyta∏.

si´, ˝e b´dziemy mieli za ma∏o pieni´dzy. Od∏o˝y∏am wprawdzie

I teraz, idàc ulicami miasta, cieszy∏ si´ bardzo, ˝e dzieƒ ju˝ minà∏ i ˝e zbli˝a si´ koniec wrzeÊnia. Gdy znalaz∏ si´ przed czyÊciutkim, ma∏ym domem pod numerem 432, na ulicy noszàcej dumnà
nazw´ alei Wspania∏ej Stopy, wszed∏ do Êrodka.
— A wi´c, mój skarbie — powiedzia∏, odk∏adajàc wiadra, drabi-

troch´ oszcz´dnoÊci i jakoÊ musimy daç sobie rad´, jak i poprzedniej zimy. ˚adnego rostbefu ani lodów, nawet w niedziel´!
— Czy b´dziemy jedli codziennie fasol´? — zapytali jednog∏oÊnie Jenny i Bill, którzy przybiegli w∏aÊnie z ogródka. (Ta cz´Êç rozmowy najwi´cej ich zainteresowa∏a).

ny i deski i ca∏ujàc panià Popper — ju˝ szcz´Êliwie po sezonie! Wy-

— Obawiam si´, ˝e tak — powiedzia∏a pani Popper. — Nieza-

malowa∏em wszystkie kuchnie w naszym miasteczku i wytapeto-

le˝nie od wszystkiego umyjcie r´ce przed kolacjà. A tata niech od-

wa∏em wszystkie pokoje w nowych domach przy ulicy Wiàzów. Nie

stawi swoje puszki z farbà, niepr´dko b´dà mu potrzebne.

mam ju˝ nic do roboty, a˝ dopiero na wiosn´, kiedy ludziska znowu b´dà chcieli odnawiaç sobie cha∏upy.
— Czasem chcia∏abym, ˝ebyÊ mia∏ robot´ przez ca∏y rok, a nie
tylko od wiosny do jesieni — westchn´∏a pani Popper. — Pewnie,
bardzo dobrze, ˝e pob´dziesz nareszcie w domu i wypoczniesz, ale
z drugiej strony — troch´ to trudno sprzàtaç, gdy ktoÊ siedzi przez
ca∏y dzieƒ i czyta.
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