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Książka ta opowiada o jedenastoletnim Rasmu-
sie Perssonie. W ogóle nie ma w niej mowy o dzie-
więcioletnim Rasmusie Oskarssonie ani o cztero-
letnim Rasmusie Rasmussonie. Jeżeli ktoś pragnie 
przeczytać o Rasmusie Oskarssonie, musi sięgnąć 
do Rasmusa i włóczęgi, a jeżeli pragnie dowiedzieć 
się czegoś więcej o Rasmusie Rasmussonie, powinien 
przeczytać Detektywa Blomkvista i Rasmusa, ryce-
rza Białej Róży. Tych trzech Rasmusów nic nie łączy 
poza wspólnym imieniem, które jest przecież zupeł-
nie u nas zwyczajne. Prawda?

Autorka





7

Rozdział pieRwszy

Żywy niebieskooki chłopiec o rozwichrzonej 
czuprynie siedział w ławce stojącej w rzędzie naj-
bliżej okna. Nazywał się Rasmus, Rasmus Pers-
son, miał jedenaście lat i był jedynym synem poli-
cjanta Patrika Perssona z Västanvik.

– Mój Rasmus jest pupilkiem wszystkich na-
uczycieli – mawiał jego ojciec do każdego, kto tyl-
ko chciał słuchać.

Pan Fröberg, nauczyciel matematyki, z pew-
nością nigdy tego nie słyszał, w przeciwnym razie 
nie odezwałby się do pupilka wszystkich nauczy-
cieli tak, jak w ten słoneczny majowy dzień na 
lekcji rachunków w czwartej klasie w starej szkole  
w Västanvik.

– Ty łobuzie… tak, właśnie do ciebie mówię, 
Rasmusie Perssonie!

Rasmus wstał z ławki i z miną winowajcy spoj-
rzał na nauczyciela.
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– Dlaczego rzuciłeś gumką w głowę Sticka- 
na? Uważasz, że to właściwe zachowanie w czasie 
lekcji?

Rasmus mógłby odpowiedzieć, że ponieważ 
Stickan zdzielił go w głowę linijką podczas lekcji, 
kara musi zostać wymierzona także podczas lek-
cji. Ale milczał. Stickan roztropnie wykorzystał 
moment, gdy pan stanął odwrócony plecami do 
klasy, a teraz siedział w ławce z wyrazem naboż-
nego skupienia na twarzy, typowym dla pilnego 
ucznia.

– No, może zechciałbyś udzielić króciutkie-
go wyjaśnienia, dlaczego bombardujesz Stickana 
gumką? – zapytał magister Fröberg. – Chyba ist-
nieje jakieś wyjaśnienie tego faktu?

– Nie miałem nic innego – wymamrotał Ras- 
mus. – Nie chciałem piórem.

Pan Fröberg pokiwał głową w zadumie.
– Naprawdę? Mam nadzieję, że to nie matema-

tyka, tak przecież mało istotna, cię powstrzymała? 
Chyba wolno ci rzucać piórami dookoła, jeśli masz 
na to ochotę?

– No tak, ale pióro będzie mi potrzebne na na-
stępnej lekcji, bo mamy dyktando – odpowiedział 
niepewnie Rasmus. 

Pan Fröberg był jego ulubionym nauczycielem, 
ale też wprawiającym w kłopot, gdy mówił tym 
ironicznym tonem, bo nie wiadomo było, co le-
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piej: odpowiedzieć w podobnym stylu czy zacho-
wać milczenie.

Pan Fröberg jeszcze raz pokiwał głową.
– Doprawdy? W takim razie uważam, że te-

raz powinieneś chwilkę odpocząć na korytarzu,  
w przeciwnym razie być może nie będziesz miał 
siły rzucać czymś ciężkim na następnej lekcji. Li-
czyć możesz równie dobrze innego dnia.

Rasmus posłusznie ruszył ku drzwiom. Bynaj-
mniej nie pierwszy raz został wyrzucony z klasy. 
Nauczyciele z dziwnym upodobaniem od czasu do 
czasu wyrzucali z lekcji właśnie swego pupilka.

Pontus mrugnął pocieszająco, gdy Rasmus mi-
jał jego ławkę, i Rasmus mrugnął w odpowiedzi. 
Pontus był jego przyjacielem i towarzyszem na 
śmierć i życie, i było widać, że teraz towarzyszyłby 
mu bardziej niż chętnie.

Ale pan Fröberg twierdził, że te chwilki od-
poczynku na korytarzu powinno się wykorzystać 
na zastanowienie się nad sobą, a wtedy, rzecz jas- 
na, człowiek musi być sam. Rasmus nie do koń-
ca pojmował, dlaczego nauczyciel chciał, żeby się 
zastanawiać nad sobą. Można przecież było spę-
dzić czas o wiele przyjemniej, a nad Rasmusem 
Perssonem naprawdę nie warto było łamać sobie 
głowy, uważał Rasmus. Lecz jeśli już nauczyciel 
tak się tego domagał, Rasmus mógł się odrobinę 
pozastanawiać.
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Korytarz był pusty i cichy. Tylko słabiutkie 
szmery docierały tu z klas. Jak zwykle, gdy zo-
stał wyrzucony z klasy, Rasmus klapnął we wnęce 
okiennej, w której przypuszczalnie na przestrzeni 
dziejów siadywały pokolenia chłopców żałujących 
swych przewinień. Próbował uczciwie zastano-
wić się nad sobą, ale okazało się to beznadziejnie 
nudne. Stwierdził tylko, że jest marny z rachun-
ków i że nie wolno ciskać w ludzi przedmiotami, 
potem jego myśli powędrowały w innym kierun-
ku. A gdyby tak ten szmer w klasach można było 
schwytać w jakiś wzmacniacz, a potem zasilić nim 
jakiś rozdzielacz, żeby porozbijał je na małe kawał-
ki, kurza blaszka, na całą masę niemieckich przy-
imków i wyrysowane zęby trzonowe, i dopływy 
rzeczne. To byłoby dopiero! A może udałoby się 
wynaleźć jakiś rodzaj aparatu do nauczania. Był-
by wypełniony całym tym kramem, którego zna-
jomości wymagali nauczyciele, poza tym miałby 
jeszcze jakąś pompę, która tłoczyłaby człowiekowi 
do głowy odpowiednią dawkę wiadomości każde-
go ranka. Potem reszta dnia byłaby wolna i można 
by zająć się czymś przyjemnym.

Rzucił tęskne spojrzenie ku wolności poza 
szkolnymi murami. Słońce zalewało miasto, maj 
to czas kwitnących bzów, a wtedy było pięknie 
także w Västanvik. Gdziekolwiek się człowiek ru-
szył, natykał się na bzy, kasztany też właśnie kwit- 
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ły i nad wszystkimi ogródkami miasteczka wisiały 
zaspy różowych i białych kwiatów jabłoni, które 
skrywały małe brzydkie domki, jak bita śmietana 
przykrywa kawałki ciasta. Także posterunek poli-
cji, który Rasmus widział z okna, był przyjemnie 
obrośnięty kwitnącym kapryfolium i wcale nie 
przypominał miejsca budzącego strach, jak można 
by się spodziewać po posterunku policji. Gdyby 
miał lornetkę, mógłby zobaczyć swego ojca siedzą-
cego w środku. Nie, tak silnych lornetek nie było, 
na całe szczęście, bo i jego tata również mógłby ją 
mieć, a w tej chwili, zdaniem Rasmusa, najlepiej 
być poza zasięgiem ojcowskiego wzroku.

Spojrzał na ulicę. Tam teraz chciałby się znaleźć. 
Był to dzień wiosennego targu i ulice wypełniał 
tłum ludzi. To prawdziwy dopust Boży siedzieć tu, 
gdy jest tyle innych rzeczy, które można by robić, 
gdyby się było wolnym. Na domiar złego w tym 
momencie doleciały go z oddali dźwięki muzyki. 
Na rynku grała orkiestra dęta. Zabawne, podobne 
do prykania tony sprawiały, że blask słoneczny sta-
wał się jeszcze jaskrawszy, a błękit nieba bardziej 
radosny. Wszystkie dzieci, znajdujące się na ulicy, 
popędziły natychmiast ku rynkowi niczym stado 
cieląt gonione przez gzy. No tak, podstawówka ma 
dziś wolne! Serce Rasmusa wypełniła gorycz. Za 
późno stwierdził, że powinien był poprzestać na 
szkole podstawowej i nie dać sobie zawrócić gło-
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wy szkołą, którą kontynuowało się w gimnazjum*. 
Nagle poczuł, że w głębi duszy nie akceptuje żad-
nych wyższych zakładów naukowych ani żadnych 
nauczycieli. Byli oni bowiem strażnikami zakazu-
jącymi człowiekowi wszelkich przyjemności.

Ale w tym momencie był niesprawiedliwy. 
Wśród nauczycieli są też szlachetni ludzie. Stary 
łagodny dyrektor szkoły gimnazjalnej w Västanvik 
najwyraźniej także zauważył, że świeci wiosenne 
słońce, a na rynku odbywa się targ, i dlatego wpadł 
na jeden z najszczęśliwszych pomysłów. Właśnie 
gdy Rasmus siedział tak nieprzyjaźnie nastawiony 
do całego ciała pedagogicznego, dyrektor wysłał 
posłańca do wszystkich klas z następującymi cu-
downymi słowami naskrobanymi własnoręcznie 
na kawałku papieru: „Z powodu ładnej pogody – 
wolne dwie ostatnie lekcje”.

Osobą, która przyniosła wiadomość do klas 
niższych, była Pricken, starsza siostra Rasmusa. 
Miała szesnaście lat i chodziła do gimnazjum, ale 
teraz pędziła korytarzem tak, że jasny koński ogon 
powiewał za nią. Starsza siostra to ostatnia osoba 
pod słońcem, którą człowiek chciałby spotkać, gdy 
został wyrzucony z klasy. Ale Pricken już odkryła, 
że postać w dżinsach i kraciastej koszuli to nie kto 

* W czasie, gdy rozgrywa się akcja książki, w Szwecji istniały 
dwa rodzaje szkół: podstawowa i dwustopniowa szkoła gimnazjalna. 
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inny, tylko jej najmilszy braciszek, którego kochała 
tak bardzo i z którym sprzeczała się tak często.

– A ty co tu robisz? – spytała surowo.
– Wyszedłem, żeby się ogolić – odparł Rasmus. 

– A ty? 
Pricken posłała mu miażdżące spojrzenie.
– Nie udawaj głupiego! Co tu robisz?… Odpo-

wiadaj!
– Rozmyślam – odpowiedział Rasmus. – Siedzę 

i rozmyślam. Rozkaz pana Fröberga!
Pricken zdumiała się.
– A o czym to tak rozmyślasz, jeśli mogę spytać?
– Ciebie to nie dotyczy – powiedział Rasmus. 

– W każdym razie nie o Joakimie, jak to czynią 
niektórzy ludzie rano, w południe i wieczorem.

Pricken prychnęła, po czym zniknęła za drzwia-
mi jego klasy. Sekundę później Rasmus usłyszał po-
tężny rumor, wrzask radości i w tym samym mo-
mencie rozległ się dzwonek. Hałas przybrał na sile  
i ze wszystkich klas runęły hordy chłopców. Przepy-
chali się do wyjścia i wolności z taką samą zaciekłością, 
jak rozbitkowie morscy do łodzi ratunkowej, liczyły 
się sekundy! Ale Rasmus pozostał. Bał się odejść, 
zanim pan nie powie, co ma do powiedzenia.

Gdy pan Fröberg po wyjściu z klasy ujrzał 
grzesznika, który stał z żałosną miną, przystanął.

– No – odezwał się.
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Rasmus nie rzekł ani słowa, ale pan Fröberg 
potrafił czytać w jego chłopięcej duszy i wiedział, 
jak bardzo pragnął stąd iść. A ponieważ był mąd- 
rym człowiekiem, uśmiechnął się łagodnie i po-
wiedział:

– Wypuścić więźniów… jest wiosna!
Dwaj uwolnieni więźniowie stali przed szkołą 

w błogosławionym blasku słońca.
– Król czy reszka? – spytał Rasmus, podsuwając 

pięcioörówkę pod nos Pontusa. – Jak król, to idzie-
my do Wszawego Dołka, jak reszka, to też idziemy 
do Wszawego Dołka, ale jeśli pięcioörówka stanie 
bokiem, idziemy do domu odrabiać lekcje.

Pontus zachichotał radośnie.
– O tak, to jest jak najbardziej słuszne. Miejmy 

nadzieję, że stanie bokiem, naprawdę miejmy na-
dzieję.

Rasmus podrzucił monetę w powietrze, a kiedy 
spadła na chodnik z cichym brzękiem, pochylił się 
nad nią, po czym uśmiechnął się szeroko.

– Nie, nie stanęła bokiem, nie będzie żadnego 
odrabiania lekcji. 

Pontus znów zachichotał.
– Los tak chciał – powiedział. – Nie wolno mu 

się przeciwstawiać. Wszawy Dołek górą! Idziemy!
Wszawy Dołek był prastarym targowiskiem, 

gdzie od stulecia na wiosenny targ zjeżdżali zarów-
no nieuczciwi handlarze koni, jak i zwykli hand- 
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larze bydła. Ściągały tu cyrki wędrowne i wesołe 
miasteczka; wszystko, co w spokojnym Västanvik 
wiązało się z przygodą, odbywało się tutaj. Coś 
awanturniczego wisiało tu w powietrzu, podob-
nie jak zapach końskich odchodów, który nigdy 
nie wywietrzał, i dźwięk starych pozytywek, któ-
ry na dobrą sprawę nigdy nie ucichł. Unosiły się 
tutaj wspomnienia minionych czasów, zdziczałych 
włóczęgów i bójek na noże.

Obecnie było tu spokojniej. Weseli chłopi  
z okolicznych wsi przyjeżdżali jak zawsze, aby 
kupić prosiaka czy wymienić krowę. Ale rzadko 
pojawiali się oszuści handlujący końmi, a to z tej 
prostej przyczyny, że nie było już zbyt wielu koni 
nadających się do szachrajskich interesów. Choć 
oczywiście ciągle jeszcze przybywali mężczyźni 
z paroma szkapami, które wypuszczali na próbne 
galopy, aż ociekały potem. Targowe życie kwitło  
i dzisiaj, kręciły się karuzele, w strzelnicach roz-
legał się grzechot strzałów, a dookoła Wszawego 
Dołka w przyczepach kempingowych mieszkali 
dziwni nietutejsi ludzie mówiący dziwnymi obcy-
mi językami. I nadal każde dziecko w Västanvik 
przeżywało wiosenny targ jako niesłychaną przy-
godę.

Nazwa Wszawy Dołek pochodziła z dawnych 
czasów i dziś była całkowicie nieuzasadniona.  
W małych, lichych, drewnianych domkach, które 



16

otaczały plac rynkowy, nie było żadnego robac-
twa, w każdym razie tak twierdzili ludzie, którzy 
w nich mieszkali. Ale mimo to żaden człowiek nie 
nazywał Wszawego Dołka jego oficjalną nazwą – 
placem Zachodnim.

Pięcioörówka odmówiła ustawienia się bo-
kiem, Rasmus i Pontus wzięli zatem kurs na plac 
targowy. Życie było piękne, a dzień długi, więc się 
nie śpieszyli. Objęci przyjacielsko ramionami, ze 
znienawidzonymi podręcznikami dyndającymi na 
rzemieniach, powlekli się ulicą. Wtedy z naprze-
ciwka podbiegł do nich w podskokach szorstko-
włosy czarny jamnik, i to w takim tempie, na jakie 
tylko pozwalały jego krótkie nogi.

– Patrz, Toker – zauważył Pontus.
W oczach Rasmusa pojawił się ciepły blask. To-

ker był jego ukochanym psem. Na widok ulubień-
ca ogarnęła go taka radość, że prawie zabolało, ale 
powiedział z wyrzutem:

– Toker, przecież wiesz, że nie wolno ci tak wy-
latywać z domu.

Pies zatrzymał się w postawie wyrażającej skru-
chę. Uniósł przednią łapę i stojąc nieruchomo, 
spoglądał na swego pana. A Rasmus spoglądał na 
Tokera, po czym odezwał się głosem pełnym czu-
łości:

– W zasadzie nie wolno ci wylatywać z domu, 
rozumiesz, no ale tym razem chodź!
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I Toker poszedł. Po drodze podskakiwał, każ-
dziutkim kawałeczkiem swego psiego ciała okazu- 
jąc żywiołową radość, że mu przebaczono, wy- 
wijał ogonkiem, szczekał ze wszystkich sił, był 
najszczęśliwszym psem na świecie. 

A Rasmus pochylił się i wziął go w ramiona.
– Jesteś małym, głupiutkim psem, Toker – po-

wiedział i pogładził ciemny łepek. 
Pontus patrzył z zazdrością.
– Ty to jesteś szczęściarz, że masz własnego 

psa!
Rasmus jeszcze mocniej przytulił Tokera.
– Tak, i on jest tylko mój. Choć Pricken ze 

wszystkich sił próbuje wkraść się w jego łaski.
Ledwie to powiedział, zobaczył swoją siostrę 

wychodzącą wolnym krokiem zza rogu ulicy. Nie 
była sama. Obok szedł ten Joakim von Rencken,  
w którym była zakochana, i akurat w tej chwi-
li całkowicie pochłonięta tym, żeby wkraść się  
w jego łaski, tak to w każdym razie wyglądało.  
Rasmus kuksnął Pontusa znacząco.

– Spójrz na nich! Gdy na ludzi przychodzi mi-
łość, zachowują się, jakby byli niespełna rozumu!

Smutno było patrzeć na członka własnej ro-
dziny, który dostał hysia. Tam oto szła Pricken, 
trzymając Joakima za rękę, patrzyli sobie w oczy 
i śmiali się, i w ogóle nie zwracali uwagi na to, że 
jeszcze ktoś inny oprócz nich jest na ulicy.
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– Pricken, jesteś najśliczniejszą dziewczyną, ja-
ką znam – powiedział Joakim, wyraźnie i głoś no, 
tak że każdy mógł to słyszeć. – Zupełnie oszalałem 
na twoim punkcie.

Rasmus i Pontus zaczęli chichotać. Chorej z mi- 
łości parze przywróciło to świadomość, że nie są 
sami na świecie.

– Pontus, jesteś najśliczniejszym chłopakiem, 
jakiego znam – wyrecytował Rasmus i spojrzał 
Pontusowi czule w oczy.

– A wiesz co, Rasmus, ja zupełnie oszalałem na 
twoim punkcie – zapewnił go Pontus. 

Pricken roześmiała się.
– Czy musi się mieć braci? – spytała Joakima.
W zasadzie bardzo się cieszyła z braci, w każdym 

razie z tego żwawego, małego źrebaka o bystrych 
oczach, który był jej bratem. W głębi serca miała do 
niego wielką słabość, kochała go i szczypała, gdy 
jeszcze leżał w wózeczku. Poza tym tak cudownie 
było iść w majowym słońcu z Joakimem i być naj-
śliczniejszą dziewczyną, jaką znał. Cóż mogło ją 
obchodzić, że dwóch małych chłopców chciało się 
z nią podroczyć? Pod wpływem wiosennego unie-
sienia objęła Rasmusa i uścisnęła go mocno.

– A zresztą on jest naprawdę kochany! – powie-
działa. 

Kochany braciszek wyrwał się gwałtownie z jej 
objęć. To było okropne! Takie jak Pricken nie po-
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winny być na wolności, ośmieszają zarówno siebie, 
jak i niewinnych ludzi, którzy nic nie mogą pora-
dzić na to, że jest ich siostrą.

– Zostaw mnie! – zaprotestował ostro Rasmus. 
– Przynajmniej na ulicy spróbuj się opanować!

Pricken roześmiała się miękko i z irytującą po-
błażliwością, wzięła znów Joakima za rękę i na-
tychmiast zapomniała, że ma brata.

– Kurza blaszka! – mruknął Pontus, odprowa-
dzając wzrokiem Pricken i Joakima. – Oni mają 
nie po kolei w głowach! Nigdy nie wolno dopuścić 
do czegoś takiego!

Rasmus tylko prychnął na taką zwariowaną 
myśl.

– Do czegoś takiego?! Nie, bez obaw, na 
pewno!     

Toker skakał dookoła niego i szczekał jak sza-
lony. Najwyraźniej uważał, że małego psa, który 
wybiegł z domu tylko po to, by spotkać swego 
pana, nie powinno się zmuszać, żeby stawał i pa-
trzył, jak ludzie się ściskają. Jeśli ktoś miał być ścis- 
kany, to przede wszystkim on. Tak samo myślał 
jego pan. Znów przytulił go do siebie, pogłaskał  
i powiedział najczulszym głosem:

– Taaak, ale ty jesteś kochany, Toker!
Pontus prychnął.
– Przynajmniej na ulicy spróbuj się opanować. 

Wydawało mi się, że tak mówiłeś.
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– Sss – uciszył go Rasmus. – Chyba jest różni-
ca, tu chodzi o kundla!

Nagle przerwał. Nadsłuchiwał. Teraz znów 
słychać było orkiestrę dętą. Dźwięki niosły się od 
strony rynku, coraz głośniejsze. Zbliżały się. Po 
chwili na ulicę wtoczył się samochód ciężarowy. 
Na otwartej platformie siedziało sześciu chłop-
ców z chóru z podstawówki i dmuchało, ile sił 
w płucach. W blasku słońca lśniły instrumenty,  
z których z głośnymi pryknięciami rozchodziła się 
melodia Marsz Napoleona przez Alpy. Tłumy dzieci 
z Västanvik szły w ślad za Napoleonem. Masze-
rowały za samochodem w takt wesołych tonów  
i uszczęśliwione czytały wielkie plakaty, przycze-
pione do boków samochodu. Rasmus i Pontus 
prze czytali je także.

PRZYJDŹ DO WESOŁEGO MIASTECZKA 
NA PLACU ZACHODNIM!

ZOBACZ ŚWIATOWEJ SŁAWY 
POŁYKACZA NOŻY ALFREDA!

KARUZELA, STRZELNICE! 
WSZYSCY MILE WIDZIANI!

– Och! – wykrzyknął Rasmus.
Pontus kiwnął głową.
– Tak, ale to kosztuje. Masz jakieś pieniądze?
Rasmus podrzucił w powietrze pięcioörówkę.
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– Jasne! Całą pięcioörówkę! Możemy kupić za nią 
pół wesołego miasteczka – powiedział z goryczą.

Ale Pontus znalazł na to radę.
– Możemy sprzedać trochę złomu, to powinno 

wystarczyć.
Rasmus kiwnął głową. Jakże mizernie wyglą-

dałoby życie biednego chłopaka z pięćdziesięcioma 
öre tygodniówki, gdyby nie był odrobinę przed-
siębiorczy. Rasmus i Pontus uzmysłowili to sobie 
już dawno, bardziej przedsiębiorczych śmieciarzy 
nie można by znaleźć w całym Västanvik. Polo-
wali nieustannie: wygrzebywali zgubione butelki 
oraz zardzewiałe żelazne sprzęty, jak świnia wy-
grzebuje truflę, i wlekli z triumfem do magazynu  
w górnej części Wszawego Dołka. Pontus należał 
do jednej ze szlachetnych rodzin Wszawego Dołka. 
Mieszkał w dużej starej kamienicy, a w jego piw-
nicy „Spółka Akcyjna Wspólny Złom, własność 
Pontusa Magnussona i Rasmusa Perssona” miała 
swój magazyn. Pięknie wykaligrafowany szyld na 
drzwiach piwnicy informował o tym wszystkich 
razem i każdego z osobna.

Pójście do wesołego miasteczka z pięcioma öre 
w kieszeni mogło sprawić tylko przykrość. Tu po-
trzeba było trochę większych pieniędzy. Rasmus  
i Pontus udali się do Wszawego Dołka, żeby rzu-
cić okiem i zorientować się, jakiej wielkości kapitał 
musi zostać uruchomiony. Stali przed wejściem  



i popatrywali tęsknie w kierunku karuzeli i strzel-
nic. Och! Tu dopiero są możliwości puszczenia 
pieniędzy w obieg!

– Musimy zdobyć forsę na karuzelę – powie-
dział twardo Pontus. – I na kołobiegi!

– Tak, i na połykacza noży – dodał Rasmus. –  
Bardzo chciałbym zobaczyć, jak on wsuwa miecz.

Toker ujadał wściekle. W całym swym psim ży-
ciu nigdy dotąd nie widział karuzeli i nie był pew-
ny, czy takie kręcące się rzeczy powinny istnieć. 
Poza tym pachniało tu dziwnie i obco, trzeba było 
szczekać odważnie i wyraźnie dać do zrozumie-
nia, że się po prostu nie zgadza na takie zapachy.

– Nie, Toker – odezwał się Rasmus – ty nie 
możesz przejechać się na karuzeli, jeśli to akurat 
przyszło ci do głowy.

Odwrócił się do Pontusa.
– Po pierwsze, muszę iść do domu z Tokerem 

– powiedział. – A po drugie, muszę wtrząchnąć 
obiad.

– Po trzecie, musimy iść do Złom-Johana  
i sprzedać złom – dodał Pontus. – A po czwarte, 
tak czy owak, musimy odrobić lekcje.

– Po czwarte, tak czy owak, gwiżdżemy na lek-
cje, a po piąte, musimy przyjść tu dziś wieczorem, 
kurza blaszka, musimy tu przyjść!

Tak więc decyzja zapadła.
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