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Rasmus w tej książce nie jest wcale tym samym 
chłopcem, co w książce „Detektyw Blomkvist i Rasmus, 
rycerz Białej Róży”. Nie jest nawet jego krewnym.  
To, że mają to samo imię, jest jednym z owych dziw-
nych przypadków, w które tak bogate jest życie.

Autorka
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Rozdział pieRwszyRozdział pieRwszy

Rasmus siedział jak zwykle wysoko na gałęzi 
lipy i rozmyślał o rzeczach, które nie powinny by-
ły istnieć. Przede wszystkim – kartofle! Tak, kar-
tofle mogły być, ale tylko ugotowane i gdy się do-
stawało kartofle z sosem na obiad w niedzielę. Lecz 
gdy rosły bez opamiętania na kartoflisku, a oni 
musieli je okopywać – wówczas nie powinny ist-
nieć w ogóle. Bez panny Hök również można się 
było doskonale obyć. Bo to ona mówiła: „Jutro 
przez cały dzień będziemy okopywać kartofle”. 
„Będziemy okopywać kartofle” – mówiła, ale nie 
znaczyło to wcale, że panna Hök miała zamiar 
w tym dopomóc. O nie – to Rasmus, Gunnar, Du-
ży Peter i inni musieli pracować w pocie czoła na 
kartoflisku przez cały długi, upalny letni dzień.  
I patrzeć, jak dzieciaki wiejskie idą się kąpać  
w strumieniu. Zarozumiałe wiejskie dzieciaki, one 
także zresztą nie powinny istnieć na świecie!

Rasmus zastanawiał się przez chwilę, czy jest 
jeszcze coś, co należałoby zlikwidować. W tych 
rozmyślaniach przeszkodziło mu jednak ciche wo-
łanie z dołu:
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– Rasmus! Schowaj się! Jastrząb* idzie.
Gunnar wytknął ostrzegawczo głowę przez 

drzwi drewutni, a Rasmus czym prędzej począł 
złazić z drzewa. Zsuwał się śpiesznie z gałęzi i gdy 
panna Hök w chwilę później stanęła przed dre-
wutnią, już nie było widać Rasmusa wśród zieleni 
lipy. I całe szczęście, gdyż panna Hök bynajmniej 
nie uważała, że chłopcy powinni siedzieć na gałę-
ziach drzew jak pisklęta, gdy było tyle pożytecznej 
pracy do zrobienia.

– Bierzesz chyba tylko drzewo świerkowe, Gun
narze?

Surowym spojrzeniem panna Hök zlustrowała 
szczapki na rozpałkę, które Gunnar zebrał do ko-
szyka.

– Tak, proszę pani – odpowiedział Gunnar ta-
kim właśnie głosem, jakim należało mówić, gdy 
się odpowiadało pannie Hök. Tym szczególnym 
głosem wychowanka domu dziecka, głosem, któ-
rym posługiwano się, odpowiadając przełożonej 
i księdzu, gdy przyjeżdżał na inspekcję i pytał, czy 
to nie jest przyjemnie tak pięknie uprzątnąć 
w ogrodzie, i gdy ktoś z rodziców z wioski przy-
szedł, aby się dowiedzieć, dlaczego zbito ich chłop-
ca, który biegnąc za którymś z dzieci po podwór-
ku szkolnym, wołał: „Chłopak z przytułku!”. Głos 

* Hök znaczy po szwedzku jastrząb.

ten musiał brzmieć uniżenie i spokojnie, gdyż było 
najzupełniej widoczne, iż tego oczekiwali panna 
Hök, ksiądz i wszyscy inni.

– Czy nie wiesz, gdzie jest Rasmus? – zapytała 
panna Hök.

Rasmus trwożnie przycisnął się do gałęzi, na 
której zawisł, i prosił Boga, by panna Hök poszła 
sobie jak najprędzej. Nie miał sił wisieć tak dłużej 
i tylko tego brakowało, żeby mu ramiona odrobinę 
bardziej zdrętwiały, a osunąłby się powoli i znalazł 
w polu widzenia panny Hök. Koszula w niebieskie 
paski, którą miał na sobie, owa koszula z domu 
dziecka, była również z daleka widoczna. Ptaki 
siedzące na drzewach tak trudno jest zauważyć, 
gdyż Bóg dał im kolor ochronny – mówiła nauczy-
cielka w szkole. Lecz chłopcom z domu dziecka 
Bóg nie dał koloru ochronnego i dlatego Rasmus 
prosił Go z głębi duszy, żeby wyprawił w drogę 
pannę Hök, zanim on spadnie z gałęzi.

Niedawno panna Hök gniewała się na niego za 
to, że brudzi się bardziej niż ktokolwiek inny w do-
mu dziecka – przypomniał to sobie teraz. Pocze-
kajcie tylko, następnym razem odpowie jej po pro-
stu: „Staram się nabrać koloru ochronnego”.

Powie to oczywiście zupełnie cichutko, w so-
bie. Takich rzeczy nie mówiło się prosto w oczy, 
nie mówiło się ich tak, by Jastrząb je słyszał. Miała 
bowiem bardzo ostre spojrzenie, usta jej były sta-
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nowcze i zaciśnięte, a czasami ukazywała się także 
surowa zmarszczka na czole. Gunnar twierdził, że 
nawet jej nos miał wygląd surowy. Lecz Rasmus 
nie podzielał jego zdania. Uważał, że nos Jastrzę-
bia jest naprawdę ładny.

Chociaż teraz, gdy wisiał na drzewie i czuł, jak 
ramiona mu omdlewają, nie mógł sobie przypo-
mnieć o niej niczego dobrego. Gunnar, który po-
tulnie dokładał drewienek do koszyka, podczas 
gdy panna Hök stała obok i przyglądała się, nie 
śmiał podnieść oczu wyżej niż do wysokości jej 
nosa, niezależnie od tego, czy miał on wygląd su-
rowy, czy nie. Nie widział nic z jej postaci poza 
sztywno wykrochmalonym fartuchem.

– Czy nie wiesz, gdzie jest Rasmus? – zapytała 
panna Hök jeszcze raz nader niecierpliwie, ponie-
waż nie otrzymała odpowiedzi na pierwsze pyta-
nie.

– Widziałem go niedawno przy kurniku – od-
powiedział Gunnar.

Była to najczystsza prawda. Pół godziny temu 
Gunnar i Rasmus szukali jajek w pokrzywach za 
kurnikiem, gdzie te głupie kury kryły się czasem, 
by znieść jajko.

Gunnar widział więc istotnie Rasmusa przed 
chwilą przy kurniku. Gdzie się teraz znajduje, te-
go, zdaniem Gunnara, najmądrzej będzie nie mó-
wić pannie Hök.

–  Jeżeli go zobaczysz, powiedz mu, żeby na-
rwał koszyk pokrzyw – dodała panna Hök i za-
wróciła na pięcie.

– Dobrze, proszę pani – odpowiedział Gunnar.
– Słyszałeś, co? – odezwał się, widząc, jak Ras 

mus złazi z lipy. – Masz narwać kosz pokrzyw.
„Pokrzywy także nie powinny istnieć” – po-

myślał Rasmus. Przez całe długie lato trzeba było 
rwać pokrzywy dla kur – codziennie dostawały 
gotowaną kaszę z pokrzywami.

– Czy te głupie stworzenia nie mogą sobie sa-
me narwać trochę pokrzywy, skoro rośnie im tuż 
pod nosem?!

– O nie, wyobraź sobie, że nie – odpowiedział 
Gunnar. – One muszą mieć podane do stołu!

Mówiąc to, skłonił się głęboko przed kurą, któ-
ra gdacząc z cicha, wolnym krokiem przemaszero-
wała tuż obok. Rasmus nie był pewien, czy kury 
należałoby zlikwidować, czy nie, lecz w końcu 
zdecydował, że powinny istnieć. Inaczej bowiem 
nie dostawałoby się jajka w niedzielę, a bez tego 
niedzielnego jajka nie byłoby prawie wiadomo, że 
jest niedziela. Nie, kury powinny istnieć i najlepiej 
będzie, jeśli zaraz pójdzie narwać pokrzyw.

Rasmus nie był z pewnością bardziej leniwy od 
innych dziewięciolatków. Miał tylko naturalną w je-
go wieku niechęć do wszystkiego, co stawało mu na 
przeszkodzie we wspinaniu się na drzewa, kąpieli 
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w strumyku lub też w organizowaniu zbójeckich 
band z innymi chłopcami i czajenia się za kopcem, 
gdy któraś z dziewczynek przychodziła po kartofle. 
Uważał, że tym właśnie należało się zajmować pod-
czas wakacji. Panny Hök nie można jednak było 
nakłonić, by to zrozumiała, co również było zupeł-
nie naturalne. Dom dziecka w Västerhadze należał 
do gminy, lecz utrzymywał się częściowo ze sprze-
daży jaj i warzyw. Dzieci stanowiły tanią i potrzeb-
ną siłę roboczą, a panna Hök z pewnością nie miała 
nieludzkich wymagań, nawet jeśli Rasmus ze swej 
strony uważał za nieludzkie to, że musiał przez cały 
dzień okopywać kartofle. Ale ponieważ, podobnie 
jak wszystkie inne sieroty, musiał zacząć zarabiać na 
swe utrzymanie z chwilą, gdy skończy trzynaście 
lat, konieczne było, by zawczasu nauczył się praco-
wać – to panna Hök rozumiała. Niezupełnie jednak 
w tym samym stopniu rozumiała, jak dalece jest ko-
nieczne, aby również dzieci z domu dziecka mogły 
się bawić. Lecz nie należało może od niej tego wy-
magać, gdyż sama nie zdradzała nigdy najmniejszej 
ochoty do zabawy.

Rasmus rwał posłusznie pokrzywy rosnące za 
kurnikiem. Przy tej okazji powiedział jednak ku-
rom kilka słów prawdy.

– Przebrzydłe leniuchy! W ogóle nie powinny-
ście istnieć na świecie. Tyle tu rośnie pokrzyw, że 

można oszaleć z rozpaczy, ale nie, wam to nie od-
powiada! Muszę tu stać jak niewolnik i rwać, 
i rwać dla was!

Im więcej o tym myślał, tym bardziej czuł się 
jak niewolnik, co było nader przyjemne. Pani 
w szkole czytała im w ubiegłym roku książkę 
o niewolnikach w Ameryce. Gdy pani czytała na 
głos książki, nie istniało nic przyjemniejszego na 
świecie, a ta opowieść o niewolnikach była naj-
lepszą ze wszystkich, jakie Rasmus kiedykolwiek 
poznał.

Ścinał pokrzywy i postękiwał z cicha. Świ-
stał bowiem nad nim bat dozorcy niewolni-
ków, a za kopcem z lodem leżały psy gotowe 
rzucić się na niego, gdyby nie dość szybko na-
pełniał koszyk. Teraz zbierał bawełnę, nie po-
krzywy. Wielka rękawica, którą mu dano, aby nie 
poparzył się pokrzywami, stanowiła rekwizyt 
trochę nieoczekiwany u niewolnika w żarze słoń-
ca stanów południowych, na to jednak nie było 
rady.

Rasmus ścinał i ścinał. Czasem również niewol-
nikom zdarzają się drobne przyjemności. Za lo-
downią rosło kilka dużych pokrzyw. Choć Rasmus 
miał już pełen koszyk, poszedł tam i zerwał je tylko 
po to, żeby podrażnić psy. Wówczas zobaczył, że 
coś leży w trocinach przy lodowni. To coś było 
częś ciowo przysypane trocinami i dość podobne do 



14 15

pięciu öre*. Serce Rasmusa zabiło gwałtownie. To 
n i e  m o g ł o  być pięć öre – takie rzeczy się nie 
zdarzały! Zdjął ostrożnie rękawicę i wyciągnął rękę 
po to coś, co leżało w trocinach.

A jednak to było pięć öre! Plantacje bawełny 
znikły, psy gończe rozwiały się jak dym, a biedny 
niewolnik stał i aż mu w głowie wirowało ze 
szczęścia.

Bo czegóż to nie można kupić za pięć öre! To-
rebkę cukierków albo pięć irysów, albo czekolad-
kę. Wszystko to było w sklepie na dole we wsi. 
Mógł tam pobiec podczas przerwy obiadowej – 
może jutro. Albo też mógł zatrzymać sobie to pięć 
öre i mieć świadomość, że jest bogaty i że może 
sobie kupić, co zechce.

Tak, kury powinny istnieć i pokrzywy powin-
ny istnieć, gdyż bez kur i pokrzyw to by się nie 
zdarzyło. Żałował teraz, że przed chwilą tak suro-
wo przemawiał do kur. Nie wyglądało co prawda 
na to, że zbytnio się tym przejmują, drepcząc za 
ogrodzeniem, chciał jednak, aby wiedziały, że wła-
ściwie nic nie miał przeciwko nim.

– Tak, tak, powinnyście istnieć – mówił, pod-
chodząc do drzwiczek zamykających ogrodzenie 
z siatki, za którym spacerowały kury. – I będę dla 
was rwał pokrzywy codziennie...

* Pięć öre – drobna moneta szwedzka.

W tej samej chwili zdarzył się inny cud. Wzrok 
jego padł na nowy skarb. Wewnątrz ogrodzenia, 
tuż u nóg gdaczącej leghornki*, leżała muszelka. 
Pośród kurzego łajna leżała sobie śliczna, biała 
muszelka w małe, brązowe kropeczki.

– O! – zawołał Rasmus. – O!
Pchnął szybko drzwiczki i nie zwracając uwagi 

na kury, które gdacząc z przerażenia, pierzchały na 
wszystkie strony, rzucił się i podniósł muszelkę.

Poczuł tak wielkie szczęście, że musiał się nim 
z kimś podzielić. Musiał pójść opowiedzieć to 
wszystko Gunnarowi, Gunnarowi, który był z nim 
przy kurniku zaledwie przed godziną i który nie 
znalazł ani muszelki, ani pięciu öre. Biedny Gun-
nar! Rasmus zastanawiał się. Być może ani mu-
szelki, ani pięciu öre nie było tam jeszcze przed 
godziną. Może znalazły się tam przez jakieś czary 
właśnie wtedy, gdy zaczął rwać pokrzywy. Może 
to był jakiś czarodziejski dzień dla niego, skoro 
zdarzały się same dziwy.

Najlepiej było spytać Gunnara, co o tym sądzi.
Rasmus puścił się pędem, lecz zatrzymał się na-

gle, gdy sobie przypomniał kosz z pokrzywami. 
Wrócił do lodowni, po czym z koszem w jednym 
ręku, i mocno ściskając muszelkę i pięć öre w dru-
gim, pobiegł szybko, by odszukać Gunnara.

* Leghorn – rasa kur.
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