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Stary zrzęda 
GradGrind

Dawno dawno temu, w samym środku 

Anglii, istniało pewne nudne i pokryte 

pyłem miasto Coketown. Było tu peł-

no fabryk – ogromnych, zbudowanych 

z czerwonej cegły fabryk z setkami 

okien, które wpatrywały się w miasto.



Ulice, przy których żyli mieszkańcy 

tego miasta, były do siebie podobne. 

Życie tychże mieszkańców także było do 

siebie podobne. Każdego dnia budzili 

się o tej samej godzinie, jedli takie samo 

nędzne śniadanie i szli do pracy w tych 

samych pokrytych sadzą fabrykach.

Jak można to sobie wyobrazić, życie 

w Coketown było bardzo monotonne 

i bardzo nudne. Co gorsza, w Coketown 

nie można było nawet niczego sobie 

wyobrazić. Nie było miejsca na takie 

ekstrawagancje. Jedyne, co się w tym 

mieście liczyło, to nagie, twarde fakty. 

Fakty oraz oczywiście liczby i pieniądze. 

Tak, pieniądze miały znaczenie.

<>

Niejaki pan Thomas Gradgrind pro-

wadził szkołę w pobliżu Coketown. Jego 

również interesowały jedynie fakty, 
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liczby i pieniądze. Wszystko u pana 

Gradgrinda było proste lub kwadrato-

we. Miał duże kwadratowe czoło i pro-

ste ciemne brwi, które rzucały cień na 

jego oczy.

W tym momencie kwadratowy palec 

pana Gradgrinda wskazywał na dziew-

czynkę.

– Kim jest ta dziewczyna? – warknął, 

a jego usta wykrzywiły się w niemiłym 

grymasie.

– Jestem Sissy Jupe, proszę pana – 

powiedziała dziewczynka.

– Sissy to nie jest imię – obruszył  

się pan Gradgrind. – Nie przedstawiaj 
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się jako Sissy. Powinnaś o sobie mówić 

Cecylia.

– Ale mój ojciec nazywa mnie Sissy, pro-

szę pana – wyjaśniła drżącym głosikiem.

– A więc i on powinien przestać tak 

do ciebie mówić – powiedział pan 

Gradgrind. – Powiedz mu, że nigdy wię-

cej nie może nazywać cię Sissy. Czym 

się zajmuje twój ojciec?

– Pracuje w cyrku, proszę pana.

Sądząc z wyrazu twarzy pana 

Gradgrinda, można było się domyślić, 

że nauczyciel nie aprobował cyrku.

– Mój ojciec pracuje z końmi – wyja-

śniła Sissy.

– Doprawdy? Powiedz mi więc,  

Cecylio, jaka jest twoja definicja  

konia? – zażądał pan Gradgrind.

Sissy Jupe wyglądała na zdezorien-

towaną. Koń to koń, każdy przecież 

wie, jak wygląda koń – co jeszcze można 

o nim powiedzieć? Dziewczynka nic 
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więc nie powiedziała, ale jej twarz 

pokryła się ciemnym rumieńcem.

– Proszę: dziewczyna nie potrafi 

podać definicji konia! – zakrzyk-

nął pan Gradgrind. – Który 

z chłopców może mi powiedzieć, czym 

jest koń? Może ty, Bitzer?

Chłopiec o imieniu Bitzer miał bar-

dzo jasne włosy i piegi.

– To czworonóg – powiedział. Ozna-

czało to, że koń ma cztery nogi.

– Zwierzę trawożerne – dodał. Ozna-

czało to, że koń je trawę.

– Koń ma czterdzieści zębów i twarde 

kopyta. Te kopyta, choć są twarde, mają 

jeszcze żelazne podkowy.

Bitzer powiedział o koniu jeszcze 

o wiele więcej, a po każdej jego wypo-

wiedzi pan Gradgrind z aprobatą kiwał 

głową.




