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Stillwater

Era o dupi-amiazi de la sfArgitul lunii septembrie. In
simpaticul ordgel Stillwater, domnul Popper, zugravul, se

intorcea acasl de la munc5.
inainta destul de greu, pentru ci igi cira gSle;ile, scirile

gi scAndurile. Hainele ii erau pitate ici, colo cu vopsea qi

lapte de var, iar de p5r gi de perciuni i se lipiseri buci;i de

tapet, intrucAt domnul Popper era un birbat cam neingrijit.
CAnd trecea pe lAngi copii, acegtia igi ridicau privirea de

la jocurile lor gi ii zAmbeau, iar cAnd il vedeau gospodinele

ziceau:,,O, vai, uite-l pe domnul Popper. Trebuie s5-mi aduc

aminte s5-i spun lui John si zugrlvim casa la primdvari,"
Nimeni nu qtia la ce se gAndegte domnul Popper gi

nimeni n-avea cum si ghiceasci cI intr-o buni zi el va fi
cel mai faimos om din Stillwater.

Era un visdtor. Chiar gi atunci cAnd netezea adezivul
pentru tapet sau zugrivea exteriorul weunei case, uita ce

fdcea. Odati vopsise trei perefi dintr-o bucitirie cu verde
gi al patrulea cu galben. in loc si se infurie gi s5-l puni si
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refacl totul, gospodinei i-a pl5cut at6t de mult, incAt i-a
spus s5-i lase aga. $i, cAnd au vizut asta, celelalte gospodine

s-au minunat qi in curAnd toati lumea din Stillwateravea
bucitiria zugrlviti in douS culori.

Domnul Popper era cu mintea in altX parte pentru cI
visa mereu cu ochii deschigi la firi indepirtate. Nu fusese

niciodati altundeva in afarS de Stillwater. Dar nu era

nefericit. Avea o cisufi simpatici a lui, o sofie pe care o

iubea mult gi doi copii, pe care-i chemaJanie gi Bill. Totuqi,

se gAndea adesea ci ar fi fost frumos dacl ar fi vizut o
parte din lumeinainte s-o cunoascipe doamna Popperqi
si se ageze la casa lor. Nu fusese niciodati lavAnitoare de
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tigri in India, nu urcase pe niciunvdrf din Himalaya gi nu
se scufundase dupi perle in Marea Sudului. Dar, mai pre-
sus de toate, nuvizuse niciodatd Polul Sud gi Polul Nord.

Asta regreta el cel mai mult dintre toate. Nu vizuse
niciodati acele intinderi scAnteietoare qi albe de gheafi
gi zipadS. CAt igi dorea si fi fost un om de gtiinfS, gi nu
un zugravdin Stillwater, clci ar fi putut sX facX parte din-
tr-una dintre marile expedilii la Poli. $i, pentru ci nu
putea pleca acolo, se gAndea mereu la aceste regiuni.

De fiecare dati cAnd auzea cSweun film despre regiunile
polare a ajuns in orag, era primul care-gi cumplra bilet, gi

uneori il vedea de trei ori. De fiecare datl cAnd biblioteca
din orag primea o noui carte despre Arctica sau despre
Antarctica - Polul Nord sau Polul Sud -, domnul Popperera
primul care o imprumuta. intr-adevir, citise at6t de multe
despre exploratorii polari, incAt ii gtia pe tofi gi putea si-{i
spuni ce ficuse fiecare. Era chiar o autoritate in domeniu.

Serile erau momentul lui preferat din zi. Se ficea co-
mod in cisuga lui gi putea sI citeasci despre acele regiuni
friguroase din partea de sus gi de jos a PimAntului. in
timp ce citea, putea si ia micul glob plmAntesc pe care

Janie gi Bill i-l dSruiseri la Criciunul trecut qi si caute
locul exact despre care eravorba.

Aqa ci acum, in timp ce-gi croia drum pe stradS, era
fericit pentru ci ziua de muncl se incheiase qi pentru ci
era sfdrgitul lui septembrie.
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Aajuns la poarta micufei gi simpaticei case de pe aleea
Proudfoot numirul 432 qi a intrat in curte.

- Ei bine, draga mea, s-a incheiat sezonul de renoviri,
a spus l5s6nd jos g5lelile, sclrile gi scAndurile gi slrutAnd-o
pe doamna Popper. Am zugrivit toate bucitiriile din Still-
water; am pus tapet in toate camerele din noul bloc de pe
strada Elm. Nu mai am de lucru pAnS la primlvarS, cAnd
lumea o sivrea s5-gi zugriveasci casele.

Doamna Popper a oftat.
: Uneori tmi doresc si ai o slujbi care dureazi tot anul,

nu doar de primdvara pAni toamna, a zis ea. Bineinleles,
va fi foarte driguf si fii acasi in vacanfi, dar e greu si
mituri cu un birbat care std gi citegte toati ziua.

- Ag putea si renovez casa daci wei.

- Nu, nici vorb5, a spus pe un ton ferm doamna Popper.
Anul trecut ai zugrivit de patru ori in baie pentru ci n-aveai
altceva de ficut qi cred ci e suficient. Dar banii mi ingri-
joreazi pe mine. Am economisit cAte ceva gi indrlznesc si
spun cX nevom descurca la fel ca in celelalte ierni. Gata cu
friptura deviti, gata cu inghefata - nici micar sAmbita.

- Vom mAnca fasole in fiecare zi? as intrebat Janie gi

Bill, care veniseri in casl de la joac5.

- Mi-e teami ci da, a zis doamna Popper. in orice caz,
mergefi sivl spllafi pe mAini, o si lulm cina. $i, tata, du
de-a ici toate ustensilele astea - n*o si ai nevoie de ele multi
vrcme de-acum incolo.
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Vocea din aer

Mai tArziu, dupi ce micufii Popper s-au dus la culcare,
domnul pi doamna Popper s-au pregitit pentru o seard

lungd gi linigtit5. Ordonata cameri de zi de pe aleea

Proudfoot numlrul 432 semina cu toate celelalte camere
de zi din Stillwater, cu excepfia faptului ci peregii erau
decora;i cu poze din revista Na tional GeoEraphic. Doamna
Popper s-a apucat de cArpit in vreme ce domnul Popper
gi-a luat pipa, cSrgile gi globul pimintesc.

Din cAnd in cAnd, doamna Popper ofta pufin gAndin-
du-se la iarna lungl care-i a9tepta. Oarevor avea destul5
fasole? se intreba.

insi domnul Popper nu-gi ficea griji. in timp ce gi-a

pus ochelarii il incdnta gAndul unei ierni intregi in care

poate citi c54i de cilStorie firi si se-ntrerupi ca sX mear-
gi la lucru. $i-a pus micul glob pimAntesc lAngi el gi a

inceput si citeasc5.

- Ce citeqti? a intrebat doamna Popper.
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- Citesc o carte care se numegte Aventuri antarctice.
E foarte interesant5. Vorbegte despre tofi oamenii care
s-au dus la Polul Sud gi despre ce-au gisit acolo.

Nu te saturi si tot citeqti despre Polul Sud?

- Nu, nu md satur. Bineinfeles ci ag prefera si merg
acolo decAt si citesc despre asta. Dar, daci nu pot, micar
atAta sI fac.

- MI gAndesc ci trebuie s5 fie tare plictisitor, a spus
doamna Popper. Pare un loc monoton gi rece, cu toatS
zlpada gi gheap aia.

- O, nu, a contrazis-o domnul Popper. N-ai mai crede
ci e monoton daci ai fi venit cu mine si vezi filmele despre
Expedigia Drake care au rulat anul trecut la cinematograful
Bijou.

- Ei bine, n-am fost pi nu cred civreunul dintre noi o
si mai aibi bani de filme, a spus doamna Popper pe un
ton pufin infepat.

Nu era deloc o femeie nepl5cutS, doar ci uneori, cdnd
igi ficea griji in privinfa banilor, devenea destul de
arfigoas5.

- Draga mea, daci ai fi venit, ai fi vizut ce frumoasi e

Antarctica, a continuat domnul Popper. Dar cred ci cel
mai frumos lucru de acolo sunt pinguinii. Nu-i de mirare
gi tofi oamenii din expedilii s-au distrat de minune ju-
cAndu-se cu ei. Sunt cele mai amuzante pisiri din lume.
Nu zboari aga cum fac alte pisiri. Merg in doui picioare,
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ca nigte omulefi. CAnd se saturi si tot mearg5, pur gi

simplu se pun pe burti gi-apoi alunecd pe ea. Ar fi foarte
driguf si avem unul ca anirnal de companie.

- Animale de companie! a strigat doamna Popper. Mai
intAi a inceput Bill ci wea un cAine, apoi Janie s-a milogit
ci vrea pisici. Acum ai inceput gi tu cu pinguinii! Dar
n-am de gAnd si las vreun animal in cas5. Fac prea multi
mizerie gi mi-e gi aga destul de greu si pistrez casa curatS.

Ca si nu mai vorbesc de cAt costl si hrinegti un animal!
in orice caz, avem un bol cu caragi.aurii.

- Pinguinii sunt foarte inteligenfi, a continuat domnul
Popper. Auzice zice aici, mama. Aici scrie ci atunci cAnd

vor si pescuiascd nigte crevefi se aduni tofi la marginea
unei banchize. Doar ci nu se apuci si sar5, pentru ci s-ar
putea ca weun leopard-de-mare si stea la pAndi ca s5-i
inhafe. Aga cI se imbulzesc gi se imping pAnI reugesc si
arunce un pinguin in ap5, ca s5vad5 daci sunt in siguranfi.

$i, daci nu e atacat, ceilalli gtiu ci pot si sari in ap5.

- Vai de mine! a exclamat doamna Popper qocatS. Mie
imi par nigte pisiri tare afurisite.

- E foarte ciudat ci toqi urgii polari triiesc la Polul
Nord qi toli pinguinii triiesc la Polul Sud, a remarcat
domnul Popper. M5 gAndesc ci gi pinguinilor le-ar plScea

la Polul Nord daci ar gti sI ajungi acolo.
La zece seara doamna Popper a clscat gi a pus deoparte

gosetele pe care le cArpea.
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