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UWAGA!

Polskie  tłumaczenie,  podane  w  treści,  ma  charakter  jedynie 

wspomagający.  Jest  to,  tak  zwane,  szybkie  tłumaczenie  „instant”, 

które  ma  na  celu  przybliżyć  i  skojarzyć  czytelnikowi  znaczenie 

poszczególnych angielskich słów, wyrazów czy myśli.

Natomiast,  głównym  źródłem  przekazu,  nośnikiem  emocji  i 

wrażeń jest i powinna być dla czytelnika oryginalna treść w języku 

angielskim.

Tłumaczenie,  wykorzystane  w  niniejszej  książce,  nie  stanowi 

samodzielnej jednostki przekazu myśli, publikacji czy treści.

Z góry dziękujemy za Państwa uwagi i komentarze, które można 

kierować na adres e-mail: info@ifrank.pl.
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Opis Metody 

Książki z serii Frank Books od Mistrzów Brytyjskiego i Amerykańskiego 

Słowa  służą  do  nauki  języka  angielskiego  za  pomocą  czytania  ciekawych 

książek w oryginalnym języku bez słownika (w treść jest  wplecione polskie 

tłumaczenie).

Dla kogo?  

Dla  każdego,  kto  chce  się  uczyć  języka  angielskiego,  bez  względu  na 

dotychczasowy poziom.

Jak to działa?  

Po  prostu  czytamy  książkę,  pogrążając  się  w  zajmującą  treść.  Cała 

zawartość książki jest podzielona na akapity, najpierw czytamy akapit, gdzie 

po każdym zwrocie podane jest w nawiasach polskie tłumaczenie i  niektóre 

gramatyczne  wyjaśnienia,  następnie  ten  sam  akapit  czytamy  już  bez 

tłumaczenia, w oryginalnym języku, czyli "płyniemy bez asekuracji". Właśnie 

wtedy następuje moment,  kiedy nasz mózg przyzwyczaja się do rozumienia 

języka  obcego.  Język  oryginału  nie  jest  w  żaden  sposób  uproszczony  czy 

dopasowany do poziomu, nie  ma żadnej  ingerencji,  tym sposobem posiada 

wszystkie  tak  zwane  słowne  lokalne  przyprawy.  Pozwala  to  całkowicie 

pogrążyć się  w zajmujące czytanie  i  zapomnieć,  że  uczymy się języka.  Nasz 

mózg w takim stanie rozluźnienia i zaciekawienia zapamiętuje więcej, szybciej 

i na dłużej.
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A co z  mówieniem?

Taka metoda pozwala uzbierać olbrzymi zapas słownictwa i nauczyć się 

przede wszystkim rozumienia języka obcego ze słuchania czy czytania. Nawyk 

mówienia natomiast ta metoda nie wykształci, należy dokształcić go za pomocą 

czynnego posługiwania się mową w kontaktach i relacjach. Można powiedzieć, 

że  za pomocą takiego czytania budujemy potężny pasywny grunt  w postaci 

znajomości słownictwa i słuchania ze zrozumieniem, na którym bardzo łatwo 

można później zbudować umiejętność mówienia w kontaktach i relacjach.

Jak szybko nauczę się języka, stosując taką metodę? 

Nauczyć się czytać ze zrozumieniem można w ciągu około 3 miesięcy w 

przypadku  intensywnego  czytania  książek  z  tłumaczeniem,   minimum  1-2 

godziny  dziennie.   Nauczyć  się  języka  za  pomocą  najpierw  czytania  takich 

książek i potem dodatkowo wytwarzając umiejętność mówienia można w ciągu 

roku, też w zależności od intensywności.
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Dlaczego muszę czytać, żeby się nauczyć języka? 

A  więc,  żeby  mówić w  danym  języku  na  poziomie  codziennej 

komunikacji, a nawet wyższym, w zupełności wystarczy znać około 3000 słów. 

Jednak do umiejętności czytania bez słownika, czy też, żeby rozumieć język, na 

przykład,  oglądając  telewizję  czy  też  słuchając  naszego  rozmówcę, 

potrzebujemy dużo więcej słów, około 10 000.   Podręczniki do nauki języka 

wszystkich poziomów zawierają w najlepszym wypadku około 3000 słów.   I 

właśnie po to, żeby uzupełnić tę lukę, potrzebne jest czytanie książek, które 

mają w sobie ogromny zapas nowego i powtarzającego się słownictwa. Trzeba 

nadmienić, że czytając literaturę piękną, wtedy, gdy jesteśmy zainteresowani 

treścią i  linią wydarzeń, zapominamy, że uczymy się języka. Tym sposobem 

pozbawiamy  się  barier  psychologicznych,  emocjonalnych,  czy  też 

motywacyjnych, które często występują w trakcie nauki, a to z kolei otwiera 

nam nasze olbrzymie zasoby pamięci.  Czytając książki  z  tłumaczeniem, bez 

konieczności  zaglądania  do  słownika,  możemy  sobie  pozwolić  całkowicie 

pogrążyć  swoją  uwagę  w  ciekawą  treść  od  Mistrzów  Brytyjskiego  i 

Amerykańskiego Słowa.

10



Opis książki
Autor 

Autor słynnego Wielkiego Gatsby. Był uosobieniem "amerykańskiego 

snu" - młodości, piękna, bezpieczeństwa, wczesnego sukcesu - i wierzył w te 

atrybuty  tak  namiętnie,  że  przyznawał  im  pewną  wielkość.  Był  jednym  z 

czołowych  przedstawicieli  tak  nazwanego  przez  Hemingwaya  straconego 

pokolenia.  W  swojej  twórczości  wyrażał  rozczarowanie  i  bunt  młodego 

pokolenia  amerykańskiego  wobec  rzeczywistości  powojennej.  Jego  utwory 

zjednały  mu  opinię  kronikarza  epoki  jazzu.  Amerykańskie  lata  dwudzieste 

pociągają od dekad pisarzy i reżyserów. Nic dziwnego. Miała miejsce wówczas 

wielka  przemiana  obyczajowa,  szybko  zmieniała  się  moda,  popularność 

zyskiwały  nowe  gatunki  muzyczne,  szaleńczo  rozwijały  się  wielkie  miasta, 

przemysł i technologie.

Opis książki/treści 

Zebrane  są  tu  dwa  opowiadania  Fitgeralda  ze  słynnego  zbioru 

Opowieści z epoki Jazzu: The Camel’s Back (Tył wielbłąda) i The Curious Case  

Of Benjamen Button (Ciekawy przypadek Benjamina Buttona). W pierwszym z 

nich  rozkapryszona  i  niezdecydowana  kobieta  została  przechytrzona  i 

poślubiona  starającemu  się  o  nią  światowemu  mężczyźnie.  Zmuszona  była 

wyrazić zgodę, aby nie być jednocześnie w związku z „tyłem wielbłąda”, czyli  

nędznym i nieatrakcyjnym taksówkarzem. Jednym z najbardziej popularnych 

opowiadań  autora  i  drugim  opowiadaniem  w  tym  zbiorze  jest  „Ciekawy 

przypadek  Beniamina  Buttona”.  „Życie  byłoby  nieskończenie  szczęśliwsze, 

gdybyśmy mogli rozpocząć je w wieku lat osiemdziesięciu i stopniowo zbliżać 

się do osiemnastu." To zdanie Marka Twaina zainspirowało Francisa Scotta 
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Fitzgeralda  do  napisania  tego  utworu.  Wydane  w  1922  roku  uznano  je  za 

arcydzieło gatunku.
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Wskazówki dla czytelnika
Język w swojej naturze – jest środkiem, nie celem, dlatego najle-

piej się przyswaja nie wtedy, kiedy specjalnie się jego uczymy, a wte-

dy, kiedy naturalnie się posługujemy nim – w bezpośrednim, żywym 

kontakcie albo pogrążając się w zajmujące czytanie. Wtedy się przy-

swaja sam z siebie, nieświadomie.

Nasza  pamięć  długoterminowa  jest  ściśle  związana  z  tym,  co 

czujemy w konkretnym momencie, zależy od naszego stanu psychicz-

nego i od siły emocji, a nie od ilości powtórzeń. Po to, żeby naprawdę 

zapamiętać coś, nie jest potrzebne mechaniczne wkuwanie. Dużo waż-

niejsze są nowe wrażenia. Zamiast kilka razy powtarzać słowo lepiej 

spotkać  go  w różnych kombinacjach  i  kontekstach  semantycznych, 

wypełnionych nowymi emocjami.

Większość  ogólnie  stosowanego  słownictwa,  czytana  według 

metody Ilyi Franka, zapamiętuje się bez wkuwania, naturalnie – przez 

to, że słowa się po prostu powtarzają. Dlatego, czytając tekst, nie trze-

ba  się  starać  ich  zapamiętać.  „Dopóki  nie  przyswoję,  nie  ruszam 

dalej” - ta zasada w tym przypadku nie działa. Im bardziej zwyczajnie 

czytamy, im szybciej się poruszamy naprzód, tym lepiej. Wtedy ilość 

materiału robi swoje, a ilość się zamienia w jakość. Tym sposobem to,

co jest wymagane, to po prostu czytać, myśląc nie o języku obcym, 

którego z jakichś przyczyn musimy się uczyć, ale o treści książki.

Główny kłopot wszystkich, kto bardzo długo uczy się jakiegoś 
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języka obcego, polega na tym, że robią to pomału, a nie pogrążając się 

całkowicie. Język nie jest matematyką, jego się nie trzeba uczyć, do 

niego trzeba się przyzwyczajać. Tutaj główną rolę odgrywa nie logika, 

a pamięć i wykształcona umiejętność. Pod tym względem można go 

porównać do sportu, którym się trzeba zajmować systematycznie i re-

gularnie, ponieważ inaczej ciężko jest spodziewać się rezultatów. 

Jeśli od razu i dużo zaczniemy czytać, to poziom swobodnego 

czytania w języku obcym – to kwestia trzech-czterech miesięcy (za-

czynając „od zera”). Jeśli jednak pozwolimy sobie na długie przerwy i 

nie będziemy czytać systematycznie,  to będziemy raczej siebie mę-

czyć i buksować w jednym miejscu. 

Z tego punktu widzenia język jest podobny do góry lodowej – na 

nią trzeba się szybko wspiąć. Dopóki tego nie zrobisz – będziesz się 

ześlizgiwać w dół.  W momencie, kiedy opanujesz już poziom swo-

bodnego czytania, ta umiejętność pozostanie na zawsze, a razem z nią 

całe słownictwo, nawet jeśli powrócisz do czytania za kilka lat. Jeśli 

jednak nie dojdziesz do tego etapu, cały nabytek językowy może po 

prostu zostać zmarnowany.

A co z gramatyką? Dla zrozumienia tekstu, uzupełnionego taką 

ilością  podpowiedzi,  znajomość  gramatyki  właściwie  przestaje  być 

ważna – i tak wszystko jest jasne. Mimo to za jakiś czas i tak następu-

je przyzwyczajenie do określonych struktur gramatycznych, a grama-

tyka, jako taka, przyswaja się automatycznie. Przypomina to sytuację, 

gdy nauka  języka  następuje  w procesie  przebywania  przez  dłuższy 
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czas w określonym środowisku językowym, bez konieczności opano-

wywania jakichkolwiek zasad gramatycznych. 

Nie mówię to, żeby odstraszyć od gramatyki, która jest bardzo 

ciekawą i potrzebną częścią językoznawstwa, tylko po to, by uświado-

mić, że zabrać się za czytanie książek Ilyi Franka mogą prawie wszy-

scy, też ci, co nie mają głębokiego rozeznania w gramatyce, wystarczy 

naprawdę minimalna znajomość.  Czytanie takich książek jest poleca-

ne już na samym początku. A gramatyką, nawiasem mówiąc, lepiej się 

zająć już po tym, jak zostanie opanowany poziom rozumienia języka i 

przyzwyczajenia się do niego. Dopiero wtedy nauka gramatyki będzie 

naprawdę potrzebna i zalecana. 

Książka,  którą  za  chwilę  zaczniesz  czytać,  pomaga  przełamać 

najważniejszą barierę: powiększyć słownictwo i przyzwyczaić się do 

logiki języka, zaoszczędzając dużo czasu i sił. 

Metoda  edukacyjnego  czytania  Ilyi  Franka  -  jest  to  specjalny 

sposób adaptacji tekstu, służący do nieświadomego przyswajania języ-

ka obcego.  Może być używana jako wsparcie,  dodatek do praktyki 

mówienia w obcym języku, ale też jako główne narzędzie do uczenia 

się języka obcego. Czytamy po prostu książki, przełożone według tej 

metody. Tekst jest podzielony na krótkie części – najpierw kawałek ze 

wplecionym dosłownym polskim tłumaczeniem, a następnie ten sam 

tekst, ale już bez tłumaczenia. Tłumaczenie zawiera krótkie komenta-

rze gramatyczne, semantyczne bądź fonetyczne. To zapewnia spokój i 

świadomość tego, że nic nam nie umknie. Tekst jest przedstawiony 
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jako całość, nie ma rozdzielenia na lewą i prawą część (z tłumacze-

niem i bez), co zapewnia  całościowy odbiór informacji i pojednanie 

na poziomie nieświadomym polskiego i angielskiego znaczenia. 

Czytelnicy, co dopiero zaczynają się uczyć języka angielskiego, 

najpierw  mogą  czytać   kawałek  tekstu  przełożonego  (z  tłumacze- 

niem), a później – tekst oryginalny. Jeśli, czytając tekst oryginału, tłu-

maczenie jakiegoś słowa nam umknęło, jednak całość jest zrozumiała, 

to nie ma potrzeby szukać tłumaczenia. Na to słowo jeszcze na pewno 

natrafimy w dalszej części. Sens czytania tekstu oryginalnego polega 

na tym, że przez jakiś czas (niech krótko) czytający w obcym języku 

„płynie bez koła ratowniczego”. Po tym zaczyna znowu czytać tekst z 

asekuracją tłumaczeniową. I tak dalej.  Wracać, żeby powtórzyć, nie 

ma potrzeby. Należy po prostu czytać dalej.

Oczywiście,  na  początku czytający poczuje  napływ nieznanych mu 

słów i kombinacji.  Nie powinien jednak tego się obawiać:  przecież 

nikt nas nie egzaminuje. W miarę czytania (niech to nastąpi w połowie 

albo nawet pod koniec książki) wszystko się „ustatkuje” i czytający 

będzie zapewne zdziwiony: „I po co znowu te tłumaczenia, po co te  

podstawowe formy słów, przecież i tak wszystko jest jasne!” Kiedy 

następuje ten moment „i tak wszystko jasne”, należy czytać odwrot-

nie: najpierw część bez przełożenia, a później zaglądać do części z tłu-

maczeniem. 

Zapraszam ! 

Tatiana Bursiewicz (na podstawie metody Ilyi Franka)
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THE CAMEL’S BACK (Tył wielbłąda: 
«wielbłądzi grzbiet»; back — grzbiet;  

tylna część)

I

The  glazed  eye  of  the  tired  reader  resting  for  a  second  on the  above  title 

(przyćmiony wzrok zmęczonego czytelnika, zatrzymany na chwilę na górnym 

nagłówku;  to  glaze  —  wstawiać  szkła,  szklić;  zmętnieć,  zaszklić  się  /о  

oczach/,  pokrywać  się  powłoką;  to  rest  —  оdpoczywać;  spoczywać,  

zatrzymywać  się  /о  wzroku/) will  presume  it  to  be  merely  metaphorical 

(zakłada, że to = ta nazwa jest po prostu przenośna: «metaforyczna»). Stories 

about the cup (historie o filiżance) and the lip (i wardze) and the bad penny (i 

fałszywym groszu; bad — zły, niedobry, kiepski; fałszywy, wadliwy) and the 

new broom  (i nowej miotle) rarely have anything to do with cups or lips or 

pennies or brooms (rzadko mają coś wspólnego z filiżankami czy wargami, czy 

groszami, czy miotłami; to have/be to do with smb./smth. — mieć stosunek do  

kogoś, czegoś). This story is the exception (ta historia — wyjątek). It has to do 

with a material (jest związana z materialnym), visible (widzialnym) and large-

as-life camel’s back (i dużym grzbietem wielbłąda; large-as-life — naturalnej  

wielkości: «duży, jak życie»).

metaphorical [metq'fPrIkql], presume [prI'zjHm], material [mq'tIqrIql]

The glazed eye of the tired reader resting for a second on the above title will  

presume it to be merely metaphorical. Stories about the cup and the lip and 

the bad penny and the new broom rarely have anything, to do with cups or lips 

or pennies or brooms. This story Is the exception. It has to do with a material,  
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visible and large-as-life camel’s back.

Starting  from the  neck  (zaczynając  od  szyi) we  shall  work toward the  tail 

(będziemy  przemieszczać  się  w  kierunku  ogona;  to  work  —  robić,  

wykonywać,  dokonywać;  przenosić  się,  przemieszczać  się,  wykonując  

obowiązki, pracę, wszelkie działania). I want you to meet Mr. Perry Parkhurst 

(chcę  was  zapoznać  z  panem Perrym Parkhurst),  twenty-eight  (dwudziestu 

ośmiu /lat/), lawyer (prawnikiem), native of Toledo1 (rdzennym mieszkańcem 

Toledo).  Perry  has  nice  teeth  (Perry  ma  ładne  zęby),  a  Harvard  diploma 

(dyplom  Harvardu),  parts  his  hair  in  the  middle  (przedziałek  pośrodku: 

«rozdziela  swoje  włosy  na  środku»;  to  part  —  rozdzielać,  oddzielać;  

rozczesywać,  rozdzielać  na  przedziałek).  You  have  met  him  before 

(spotykaliście  go wcześniej;  to  meet)—in Cleveland  (w Cleveland),  Portland 

(Portland),  St.  Paul  (St.  Paul),  Indianapolis  (Indianapolis),  Kansas  City 

(Kansas City), and so forth (i tak dalej).  Baker Brothers, New York, pause on 

their semi-annual trip through the West to clothe him (bracia Baker z Nowego 

Jorku zatrzymują swoją  półroczną podróż po Zachodzie,  żeby go ubrać;  to 

pause  —  robić  pauzę;  zatrzymywać  się);  Montmorency  &  Co.  dispatch  a 

young  man  post-haste  every  three  months  (Мontmorency  &  Co.  wysyłają 

młodego  człowieka  z  dużym  pośpiechem  co  trzy  miesiące;  post-haste  — 

pospiesznie, szybko) to see that he has the correct number of little punctures 

on his shoes (żeby się upewnić, że ma prawidłową ilość przebitych otworów na 

butach;  to see — widzieć; dowiadywać się, wyjaśniać).  He has a domestic 

roadster now  (teraz ma sportowy samochód lokalnej produkcji;  roadster — 

dwuosobowy  samochód  z  otwartym  nadwoziem  i  składanym  dachem;  

sportowy  samochód),  will  have  a  French  roadster  (będzie  miał  francuski 

1Toledo (miasto w USA, stan Ohio)
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samochód  sportowy) if  he  lives  long  enough  (jeśli  przeżyje  wystarczająco 

długo),  and doubtless a  Chinese  tank if  it  comes into  fashion  (i,  zapewne, 

chiński czołg, jeśli stanie się modny). He looks like the advertisement of the 

young man (on wyglada, jak reklama młodego człowieka) rubbing his sunset-

colored chest with liniment  (nacierającego swoją opaloną pierś maścią) and 

goes East every other year to his class reunion (i jeździ na wschód co dwa lata 

na spotkanie klasowe).

pause [pLz], lawyer ['lLjq], advertisement [qd'vE:tIsmqnt]

Starting from the neck we shall work toward the tail. I want you to meet Mr.  

Perry Parkhurst, twenty-eight, lawyer, native of Toledo. Perry has nice teeth, a 

Harvard diploma, parts his hair in the middle. You have met him before—in 

Cleveland, Portland, St. Paul, Indianapolis, Kansas City, and so forth. Baker 

Brothers,  New York,  pause  on their  semi-annual  trip  through the  West  to 

clothe him; Montmorency & Co. dispatch a young man post-haste every three 

months to see that he has the correct number of little punctures on his shoes. 

He has a domestic roadster now, will have a French roadster if he lives long 

enough, and doubtless a Chinese tank if it comes into fashion. He looks like  

the advertisement of the young man rubbing his  sunset-colored chest with 

liniment and goes East every other year to his class reunion.

I want you to meet his Love (chcę, /żebyście/ się poznali z jego ukochaną; to 

meet  —  spotykać;  poznać  się;  love  —  miłość;  obiekt  miłości,  ukochany,  

ukochana).  Her  name is  Betty  Medill  (ma na  imię  Betty  Medill),  and  she 

would take well in the movies (i ona by dobrze wyglądała w filmach; to take — 

brać; wychodzić na zdjęciu). Her father gives her three hundred a month to 
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dress on  (jej ojciec daje jej trzysta dolarów na miesiąc na stroje;  to dress — 

ubierać się; stroić się), and she has tawny eyes and hair (ma ciemnożółte oczy 

i rudawe włosy;  tawny — rudawobrązowy; ciemnożółty) and feather fans of 

five colors (i wachlarze z piór pięciu kolorów). I shall also introduce her father, 

Cyrus Medill (przedstawiam także jej ojca, Cyrusa Medill). Though he is to all 

appearances flesh and blood (chociaż on, jak widać, /składa się/ z ciała i krwi; 

appearance  —  pojawienie;  wygląd  zewnętrzny,  powierzchowność;  to  all  

apearances — sądząc po wszystkim,  widocznie),  he  is,  strange to  say  (on, 

dziwnym trafem), commonly known in Toledo as the Aluminum Man (głównie 

znany  w Toledo  jako  Aluminiowy człowiek  =  pan  Aluminium;  to  know  — 

wiedzieć). But when he sits in his club window with two or three Iron Men (ale 

kiedy siedzi w klubie z dwoma lub trzema Żelaznymi ludźmi = panami Żelazo), 

and the White Pine Man  (i Sosnowym człowiekiem = panem Las), and the 

Brass Man (i Miedzianym człowiekiem = panem Miedź), they look very much 

as you and I do (oni wyglądają dokładnie tak samo, jak wy czy ja), only more 

so  (tylko trochę bardziej ciężko: «tylko trochę więcej, niż tak samo»), if you 

know what I mean (jeśli rozumiecie, co mam na myśli).

feather ['feDq], Aluminum [q'lHmInqm], tawny ['tLnI]

I want you to meet his Love. Her name is Betty Medill, and she would  take 

well in the movies. Her father gives her three hundred a month to dress on, 

and she has tawny eyes and hair and feather fans of five colors. I shall also 

introduce her father, Cyrus Medill. Though he is to all appearances flesh and 

blood,  he is,  strange to  say,  commonly known in Toledo as the Aluminum 

Man. But when he sits in his club window with two or three Iron Men, and the 

White Pine Man, and the Brass Man, they look very much as you and I do, 

only more so, if you know what I mean.
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Now during the Christmas holidays of 1919  (i tak oto, podczas świąt Bożego 

Narodzenia 1919 roku) there took place in Toledo (w Toledo miały miejsce = 

odbyły się), counting only the people with the italicized the (licząc tylko ludzi z 

wielkiej  litery:  «z  wydzieloną  kursywą  the =  tych  samych  /+  jakieś 

nazwisko/»),  forty-one  dinner  parties  (czterdzieści  jeden  uroczystych 

obiadów; party — oddział, grupa, partia; impreza, proszony obiad, przyjęcie  

gości),  sixteen  dances  (szesnaście  balów;  dance  —  taniec;  bal,  wieczór  

taneczny),  male  and  female  (męskich  i  damskich),  twelve  teas  (dwanaście 

herbat),  four  stag  dinners  (cztery  kawalerskie  obiady;  stag  —  jeleń-

samiec/który  osiągnął  pięć  lat/;  przeznaczony  tylko  dla  mężczyzn,  

kawalerski),  two  weddings  (dwa  wesela),  and  thirteen  bridge  parties  (i 

trzynaście wieczorów gry w brydża). It was the cumulative effect of all this (to 

był  łączny  efekt  tego  wszystkiego;  effect  —  skutek,  rezultat;  efekt,  ogólne  

wrażenie) that moved Perry Parkhurst on the twenty-ninth day of December 

to a decision (co doprowadziło Perrego Parkhursta dwudziestego dziewiątego 

grudnia  do  pewnej  decyzji;  to  move  —  ruszać  się,  przemieszczać  się;  

pobudzać /do czegoś/).

Christmas ['krIsmqs], italicized [I'txlIsaIzd], cumulative ['kjHmjVlqtIv]

Now  during  the  Christmas  holidays  of  1919  there  took  place  in  Toledo, 

counting  only  the  people  with  the  italicized  the,  forty-one  dinner  parties, 

sixteen dances, six luncheons, male and female, twelve teas, four stag dinners, 

two weddings, and thirteen bridge parties. It was the cumulative effect of all 

this that moved Perry Parkhurst on the twenty-ninth day of December to a 

decision.
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This Medill girl would marry him (ta panna Medill wyszłaby za niego za mąż) 

and she wouldn’t marry him  (i nie wyszłaby = panna Medill wahała się, czy 

wyjść  za  niego  za  mąż).  She  was  having  such  a  good  time  (ona  tak  miło 

spędzała czas) that she hated to take such a definite step (że jej bardzo się nie 

chciało:  «ona  nienawidziła»  robić  taki  określony  =  оdpowiedzialny krok). 

Meanwhile  (tymczasem),  their  secret  engagement  had  got  so  long  (ich 

sekretne zaręczyny trwały tak długo; to get — otrzymywać; stawać się, robić  

się) that it seemed (co wydawało się) as if any day it might break off of its own 

weight  (jakby w dowolnej chwili ona może oberwać się pod swoim własnym 

ciężarem;  to break off — odłamywać; nagle przerwać, oberwać/rozmowę,  

przyjaźń/).  A  little  man  named  Warburton  (mały  człowiek  o  imieniu 

Warburton), who knew it all (który wiedział o wszystkim), persuaded Perry to 

superman her  (przekonał Perrego jak zrobić na niej wrażenie: «/postąpić/ z 

nią, jak superman»), to get a marriage license (wziąć zezwolenie na zawarcie 

małżeństwa; marriage license — zezwolenie na zawarcie małżeństwa) and go 

up  to  the  Medill  house  (pójść  do  domu  państwa  Medill) and  tell  her  (i 

powiedzieć jej) she’d have to marry him at once  (że powinna wyjść za niego 

natychmiast) or call it off forever (lub odwołać to = zaręczyny na zawsze;  to 

call off — wycofywać się; odwoływać; przerywać).

weight [weIt], engagement [In'geIdZmqnt], persuaded [pq'sweIdId]

This Medill girl would marry him and she wouldn’t marry him. She was having 

such a good time that she hated to take such a definite step. Meanwhile, their 

secret engagement had got so long that it seemed as if any day it might break 

off  of  its  own  weight.  A  little  man  named  Warburton,  who  knew  it  all, 

persuaded Perry to superman her, to get a marriage license and go up to the 
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Medill house and tell her she’d have to marry him at once or call it off forever.

So he presented himself (tak on przedstawił siebie), his heart (swoje serce), his 

license  (swoją licencję), and his ultimatum  (i swoje ultimatum), and within 

five minutes they were in the midst of a violent quarrel (i po pięciu minutach 

byli  w  środku  zaciętej  kłótni  =  nie  minęło  pięć  minut,  jak  znaleźli  się  na 

szczycie  zaciętej  kłótni),  a  burst  of  sporadic  open fighting  (przypadkowego 

wojennego starcia: «wybuchu przypadkowej otwartej walki») such as occurs 

near  the  end  of  all  long  wars  and  engagements  (któe  bywają  na  koniec 

wszystkich długich wojen i zaręczyn).  It brought about one of those ghastly 

lapses  (to doprowadziło do jednego z tych przepełnionych grozą momentów; 

to  bring  about  —  urzeczywistniać;  wywoływać;  lapse  —  obniżenie,  

spadek /w położeniu, stopniu; także o temperaturze, ciśnieniu/; zaniedbanie,  

błąd, lapsus; przedział czasu) in which two people who are in love (podczas 

których  dwoje  ludzi,  którzy  są  zakochani) pull  up  sharp  (zatrzymują  się 

gwałtownie),  look  at  each  other  coolly  (patrzą  na  siebie  ozięble;  cool  — 

chłodny, świeży; obojętny, zimnokrwisty, nieuprzejmy, nieczuły) and think 

it’s all been a mistake  (i myślą, że wszystko to było błędem). Afterward they 

usually  kiss  wholesomely  (po  tym  zwykle  całują  się  zdrowo  myślący  = 

następnie,  spostrzegłszy  się,  całują  się;  wholesome  —  pożyteczny;  

dobroczynny; zdrowy, zdrowo myślący) and assure the other person it was 

all their fault (i zapewniają siebie: «drugiego», że to oni są wszystkiemu winni:  

«że to była wszystko ich wina»).  Say it  all  was my fault  (powiedz, że  to  ja 

jestem wszystkiemu winien)!  Say it was  (powiedz)! I want to hear you say it 

(chcę słyszeć, jak ty to powiesz)!

ghastly ['gRstlI], sporadic [spq'rxdIk], fault [fLlt]
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So he presented himself, his heart, his license, and his ultimatum, and within 

five minutes they were in the midst of a violent quarrel, a burst of sporadic 

open fighting such as occurs near the end of all long wars and engagements. It 

brought about one of those ghastly lapses in which two people who are in love 

pull  up sharp,  look at  each other  coolly  and think  it’s  all  been a  mistake. 

Afterward they usually kiss wholesomely and assure the other person it was all  

their fault. Say it all was my fault! Say it was! I want to hear you say it!

But  while  reconciliation  was  trembling  in  the  air  (ale  na  razie  pojednanie 

drżało  w  powietrzu  =  jeszcze  wisiało  w  powietrzu),  while  each  was,  in  a 

measure, stalling it off  (na razie każdy w jakimś stopniu opóźniał je;  stall — 

boks, stajnia; to stall — stawiać do boksu, zaprowadzać do stajni; to stall off  

— zatrzymywać, opóźniać),  so that they might the more voluptuously and 

sentimentally enjoy it (tak, żeby /następnie/ byli w stanie bardziej zmysłowo i 

sentymentalnie  rozkoszować się  nim) when it  came  (kiedy ono  nastąpi;  to 

come  —  przychodzić,  podchodzić;  zdarzać  się,  odbywać  się),  they  were 

permanently  interrupted  (one  były  trwale  zakłócone;  permanent  —  stały,  

niezmienny; długotrwały) by a twenty-minute phone call  for  Betty from a 

garrulous aunt  (dwudziestominutowym telefonem Betty:  «dla Betty» od jej 

gadatliwej  cioteczki).  At  the end of  eighteen minutes Perry  Parkhurst  (pod 

koniec osiemnastej minuty Perry Parkhurst), urged on by pride and suspicion 

(popędzany dumą i podejrzeniem) and injured dignity (i urażoną godnością), 

put on his long fur coat (założył swoje długie futro: «futrzany płaszcz»), picked 

up his light brown soft hat (wziął swój jasnobrązowy miękki kapelusz; to pick  

up  —  podnosić,  podbierać;  podchwytywać),  and  stalked  out  the  door  (i 

dumnie  wyszedł  za  drzwi;  to  stalk  —  kroczyć,  dumnie  występować;  

przemierzać; stalk — szypułka; łodyga, trzonek).
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reconciliation [ rekqnsIlI'eISqn], garrulous ['gxrqlqs], stalked [stLkt]

But  while  reconciliation  was  trembling  in  the  air,  while  each  was,  in  a  

measure,  stalling  it  off,  so  that  they  might  the  more  voluptuously  and 

sentimentally enjoy it when it came, they were permanently interrupted by a 

twenty-minute  phone  call  for  Betty  from  a  garrulous  aunt.  At  the  end  of 

eighteen  minutes  Perry  Parkhurst,  urged  on  by  pride  and  suspicion  and 

injured dignity, put on his long fur coat, picked up his light brown soft hat,  

and stalked out the door.

“It’s  all  over  (wszystko  skończone),”  he  muttered  brokenly  (mamrotał 

wyrywkowo;  brokenly — w strzępkach; spazmatycznie, wyrywkowo) as he 

tried to jam his car into first (w tym czasie jak próbował uruchomić samochód: 

«z  siłą  próbował  włączyć  pierwszy  /bieg/»;  to  jam  into/in  —  wsadzać,  

wpychać, wciskać). “It’s all over (Jest wszędzie) — if I have to choke you for 

an  hour,  damn you  (jeśli  powinienem  zacząć:  «tłumić»  ciebie  godzinę,  do 

diabła; to choke — dusić, ściskać gardło; odcinać tlen; ściskać /rurę itp./;  

zagłuszać)!”. The last to the car (ostatnie /było powiedziane/ samochodowi), 

which had been standing some time and was quite cold (który stał pewien czas 

i był całkowicie zimny).

He  drove  downtown  (pojechał  do  śródmieścia;  downtown  —  dolna  część  

miasta; dzielnica biznesowa, biznesowa część miasta, centrum biznesowe) — 

that is  (dokładniej), he got into a snow rut (wpadł w koleinę śnieżną;  to get) 

that led him downtown (która przywiodła go do dzielnicy biznesowej; to lead). 

He sat slouched down very low in his seat (siedział zgarbiony bardzo nisko na 

siedzeniu;  to  sit),  much  too  dispirited  to  care  where  he  went  (zbyt 
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przygnębiony,  żeby  zwracać  uwagę,  dokąd jedzie;  to  care — troszczyć  się;  

okazywać zainteresowanie).

In front of the Clarendon Hotel (przed hotelem Clarendon) he was hailed from 

the sidewalk (zawołał do niego z chodnika;  to hail — witać; zawołać, wołać) 

by a bad man named Baily  (zły człowiek o imieniu Baily), who had big teeth 

(który miał duże zęby) and lived at the hotel (i /który/ mieszkał w hotelu) and 

had never been in love (i nigdy nie był zakochany).

damn [dxm], hotel [hqV'tel], front [frAnt]

“It’s all over,” he muttered brokenly as he tried to jam his car into first. “It’s all 

over—if I have to choke you for an hour, damn you!”. The last to the car, which 

had been standing some time and was quite cold.

He drove downtown—that is, he got into a snow rut that led him downtown. 

He sat slouched down very low in his seat, much too dispirited to care where 

he went.

In front of the Clarendon Hotel he was hailed from the sidewalk by a bad man 

named Baily, who had big teeth and lived at the hotel and had never been in 

love.

“Perry  (Perry),”  said  the  bad  man  softly  (powiedział  zły  człowiek  cicho: 

«miękko»; soft — miękki; delikatny, czuły, cichy) when the roadster drew up 

beside him at the curb (kiedy sportowy samochód zatrzymał się obok niego na 

poboczu;  to  draw  up  —  zatrzymywać  się),  “I’ve  got  six  quarts2 of  the 

21) q kwarta (jednostka objętości; w Wielkiej Brytanii = 1,136 l; w USA = 
0,946 l dla cieczy i 1,101 l dla sypkich rzeczy) 2) naczynie o pojemności 1 
kwarty.
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doggonedest  still  champagne  you  ever  tasted  (mam sześć  kwart  =  butelek 

najpodlejszego szampana bez gazu, jaki ty kiedykolwiek próbowałeś;  still — 

cichy, bezgłośny; niemusujący; doggone — jakie rozczarowanie, niech diabli  

wezmą; kiepski, diabelski). A third of it’s yours, Perry (jedna trzecia jego jest 

twoja, Perry), if you’ll come up-stairs (jeśli wejdziesz na górę) and help Martin 

Macy and me drink it (i pomożesz Martinowi Macy i mi wypić go).”

“Baily  (Baily),” said Perry tensely  (powiedział  Perry w napięciu),  “I’ll  drink 

your champagne (wypiję twojego szampana). I’ll drink every drop of it (wypiję 

go co do kropli: «każdą jego kroplę»), I don’t care if it kills me (i nie martwi 

mnie, jeśli to mnie zabije).”

“Shut  up,  you  nut  (zamknij  się,  stuknięty;  nut  —  orzech;  dziwak,  

zwariowany)!” said the bad man gently  (powiedział  zły człowiek spokojnie; 

gently  —  delikatnie,  miękko,  łagodnie;  spokojnie).  “They  don’t  put  wood 

alcohol in champagne (oni nie leją spirytusu drzewnego do szampana). This is 

the stuff that proves (to substancja, która udowadnia) the world is more than 

six thousand years old  (że świat ma ponad 600 lat).  It’s so ancient  (jest taki 

stary) that the cork is petrified (że korek skamieniał). You have to pull it with a 

stone drill  (przyjdzie  ci  wyciągać  go  diamentowym wiertłem:  «wiertłem po 

kamieniu»).”

champagne [Sxm'peIn], alcohol ['xlkqhPl], proves [prHvz]

“Perry,” said the bad man softly when the roadster drew up beside him at the, 

curb, “I’ve got six quarts of the doggonedest still champagne you ever tasted. A 

third of it’s yours, Perry, if you’ll come up-stairs and help Martin Macy and me 

drink it.”
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“Baily,” said Perry tensely, “I’ll drink your champagne. I’ll drink every drop of 

it, I don’t care if it kills me.”

“Shut up, you nut!” said the bad man gently. “They don’t put wood alcohol in 

champagne. This is the stuff that proves the world is more than six thousand 

years old. It’s so ancient that the cork is petrified. You have to pull it with a 

stone drill.”

“Take me up-stairs  (prowadź  mnie  na góę;  to  take — brać;  brać ze  sobą,  

odprowadzać, dostarczać /dokądś/),” said Perry moodily  (powiedział  Perry 

ponuro;  moody — łatwo ulegający zmianom nastroju; smutny, ponury; w  

złym nastroju; mood — nastrój; humor). “If that cork sees my heart (jeśli ten 

korek zobaczy moje serce) it’ll  fall  out from pure mortification  (wyskoczy z 

czystego = szczerego żalu; mortification — pokora, przygnębienie; poniżenie,  

obraza, rozczarowanie).”

The room up-stairs was full of those innocent hotel pictures  (pokój na górze 

był  wypełniony  wszystkimi  tymi  niewinnymi obrazkami dla  hoteli) of  little 

girls eating apples  (/z wizerunkami/ małych dziewczynek, jedzących jabłka) 

and  sitting  in  swings  (siedzących  na  huśtawkach;  swing  —  huśtanie,  

kołysanie;  huśtawka) and talking to dogs  (i  rozmawiających z psami).  The 

other decorations were neckties  (innymi ozdobami były krawaty) and a pink 

man  reading  a  pink  paper  (i  różowy  człowiek,  czytający  różową  gazetę) 

devoted to ladies in pink tights  (poświęconą damom w różowych rajstopach; 

tights —trykot; rajstopy).

“When you have to go into the highways and byways (kiedy powinieneś udać 

się na autostradę i poboczne drogi) — ” said the pink man (powiedział różowy 

człowiek),  looking  reproachfully  at  Baily  and  Perry  (spoglądając 
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nieprzychylnie na Baily i Perrego; reproach — wyrzut).

“Hello,  Martin  Macy  (cześć,  Martin  Macy),”  said  Perry  shortly  (powiedział 

Perry krótko), “where’s this stone-age champagne  (gdzie ten szampan epoki 

kamienia)?”

mortification [ mLtIfI'keISqn], neckties ['nektaIz], tights [taIts]

“Take me up-stairs,” said Perry moodily. “If that cork sees my heart it’ll fall  

out from pure mortification.”

The  room up-stairs  was  full  of  those  innocent  hotel  pictures  of  little  girls  

eating apples and sitting in swings and talking to dogs. The other decorations 

were neckties and a pink man reading a pink paper devoted to ladies in pink 

tights.

“When you have to go into the highways and byways——” said the pink man, 

looking reproachfully at Baily and Perry.

“Hello, Martin Macy,” said Perry shortly, “where’s this stone-age champagne?”

“What’s the rush (co to za pośpiech)? This isn’t an operation, understand (to 

nie operacja, wiadomo). This is a party (to impreza).”

Perry  sat  down  dully  (Perry  usiadł  przygnębiony;  dull  —  tępy,  głupi;  

niewesoły, smutny) and looked disapprovingly at all the neckties  (i spojrzał 

nieprzychylnie  na  wszystkie  krawaty;  to  disapprove  —  nie  aprobować;  to  

approve — aprobować).
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Baily leisurely opened the door of a wardrobe (Baily nie spiesząc się otworzył 

drzwiczki  szafy) and brought  out  six  handsome  bottles  (i  sięgnął  po  sześć 

sympatycznych butelek; to bring out).

“Take off that darn fur coat  (zdejmij to diabelskie futro: «futrzany płaszcz»; 

darn = damn; to damn — przeklinać)!” said Martin Macy to Perry (powiedział 

Martin  Macy  do  Perrego).  “Or  maybe  you’d  like  to  have  us  open  all  the 

windows  (lub, być może, chcesz, żebyśmy otworzyli wszystkie okna;  to have 

smb. to do smth. — zmuszać kogoś zrobić coś).”

“Give me champagne (daj mi szampana),” said Perry.

“Going  to  the  Townsends’  circus  ball  to-night  (idziesz  na  bal  cyrkowy  = 

tematyczną przebieraną imprezę do Townsend dzisiaj)?”

“Am not (nie)!”

“‘Vited (zaproszony; to invite)?”

“Uh-huh (aha).”

“Why not go (dlaczego nie idziesz?)?”

disapprovingly [ dIsq'prHvINlI], wardrobe ['wLdrqVb], handsome ['hxnsqm]

“What’s the rush? This isn’t an operation, understand. This is a party.”

Perry sat down dully and looked disapprovingly at all the neckties.

Baily leisurely opened the door of a wardrobe and brought out six handsome 

bottles.
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“Take off that darn fur coat!” said Martin Macy to Perry. “Or maybe you’d like 

to have us open all the windows.”

“Give me champagne,” said Perry.

“Going to the Townsends’ circus ball to-night?”

“Am not!”

“‘Vited?”

“Uh-huh.”

“Why not go?”

“Oh,  I’m  sick  of  parties  (jest  mi  niedobrze  od  imprez;  sick  —  chory;  

odczuwający mdłości;  to  be sick  of  sb./sth.  — nasycony,  zmęczony,  kimś,  

czymś),”  exclaimed  Perry  (wykrzyknął  Perry).  “I’m  sick  of  ’em  (jest  mi 

niedobrze od nich). I’ve been to so many (bywałem na takiej ilości /imprez/) 

that I’m sick of ’em (że jest mi niedobrze od nich).”

“Maybe  you’re  going  to  the  Howard  Tates’  party  (może,  wybierasz  się  na 

imprezę do Howarda Tatesa)?”

“No, I tell you; I’m sick of ’em (nie, przecież powiedziałem, niedobrze mi od 

nich).”

“Well (cóż),” said Macy consolingly (powiedział Macy pocieszająco; to console 

—  uspokajać,  pocieszać),  “the  Tates’  is  just  for  college  kids  anyways 

(/impreza/ Tates dla dzieci z collegu, w każdym razie).”

“I tell you (mówię ci)——”
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“I thought you’d be going to one of ’em anyways  (myślałem, że  pójdziesz na 

jedną  z  nich,  w  każdym razie;  to  think).  I  see  by  the  papers  (czytałem  w 

gazetach; to see — widzieć; dowiadywać się, wyjaśniać) you haven’t missed a 

one this Christmas (nie przepuściłeś ani jednej w to Boże Narodzenie).”

“Hm (hmm),” grunted Perry morosely (chrząknął Perry posępnie; to grunt — 

chrząkać; warczeć; morose — zamknięty, zły, mroczny, ponury).

consolingly [kqn'sqVlINlI], morosely [mq'rqVslI], grunted ['grAntId]

“Oh, I’m sick of parties,” exclaimed Perry. “I’m sick of ’em. I’ve been to so 

many that I’m sick of ’em.”

“Maybe you’re going to the Howard Tates’ party?”

“No, I tell you; I’m sick of ’em.”

“Well,” said Macy consolingly, “the Tates’ is just for college kids anyways.”

“I tell you——”

“I thought you’d  be going  to  one of  ’em anyways.  I  see  by the papers you 

haven’t missed a one this Christmas.”

“Hm,” grunted Perry morosely.

Zapraszamy do skorzystania z pełnej wersji 

książki!

32



THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN 
BUTTON  (Zabawny przypadek z 
Benjaminem Buttonem: «ciekawy 

przypadek Benjamina Buttona»; curious 
— ciekawy; dziwny, kuriozalny; case — 

przypadek, okoliczność; w med.  
choroba, przypadek, historia choroby)

Zapraszamy do skorzystania z pełnej wersji 

książki!
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