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Cz  I 
DZIECI Z BULLERBYN 
My - dzieci z Bullerbyn 
Nazywam si  Lisa. Jestem dziewczynk , to chyba od razu wida  z imienia. Mam  
siedem lat i wkrótce sko cz  osiem. Czasem mama mówi: 
- Jeste  du  córeczk  mamy, mo esz wi c chyba dzisiaj wytrze  naczynia... 
Czasem za  Lasse i Boss  mówi : 
- Takie brzd ce nie mog  si  z nami bawi  w Indian. Jeste  za mała! 
Dlatego te  zastanawiam si , czy wła ciwie jestem mała, czy du a. Je li jedni  
uwa aj , e jestem du a, a drudzy , e jestem mała, to pewnie jestem w sam raz. 
Lasse i Boss  to moi bracia. Lasse ma dziewi  lat, a Boss  osiem. Lasse jest  
bardzo silny i umie biega  o wiele szybciej ode mnie. Lecz ja umiem biega  tak  
szybko jak Boss . Czasem, gdy chłopcy nie chc , ebym szła z nimi, Lasse  
przytrzymuje mnie przez chwil , gdy tymczasem Boss  biegnie naprzód. Potem Lasse  
puszcza mnie i leci jak strzała. 
Siostry nie mam. To wielka szkoda. Chłopcy s  tacy niezno ni! Mieszkamy w  
zagrodzie, która nazywa si  rodkowa. Nazywa si  tak dlatego, e le y pomi - 
dzy dwoma innymi. Tamte zagrody nazywaj  si  Północna i Południowa. Wszystkie  
trzy poło one s  obok siebie. Jak na rysunku. 
To niezupełnie tak wygl da w rzeczywisto ci, ale to dlatego, e nie umiem zbyt  
dobrze rysowa . 
W Zagrodzie Południowej mieszka chłopiec, który ma na imi  Olle. Nie ma wcale  
rodze stwa. Lecz bawi si  z Lassem i Bossem. Ma osiem lat i te  bardzo pr dko  
biega. Natomiast w Zagrodzie Północnej mieszkaj  dziewczynki. Dwie. Co za  
szcz cie, e i one nie s  chłopcami! Nazywaj  si  Britta i Anna. Britta ma  
dziewi  lat, a Anna tyle co ja. Lubi  obie jednakowo. Mo e tylko troch   
bardziej Ann . 
Wi cej dzieci nie ma ju  w Bullerbyn. Tak si  nazywa ta wioska. Jest to bardzo  
mała wioska, tylko trzy zagrody: Północna, rodkowa i Południowa. I tylko  
sze cioro dzieci: Lasse i Boss , i ja, i Olle, i Britta, i Anna. 
Trudno wytrzyma  z bra mi 
Dawniej Lasse, Boss  i ja mieszkali my w jednym pokoju. Na poddaszu na prawo,  
tu  koło strychu. Teraz mieszkam na lewo, na poddaszu, w pokoju, w którym  
dawniej mieszkała babcia. O tym jednak opowiem pó niej. 
Czasem jest bardzo wesoło mieszka  w tym samym pokoju co bracia. Ale tylko  
czasem. Wesoło było, gdy le c w łó ku wieczorem opowiadali my sobie historie 
0 duchach. Chocia  było to nieraz troch  straszne. Lasse umie opowiada  tak  
okropne historie o duchach, e musz  potem długi, długi czas le e  z głow  pod  
kołdr . Boss  nie opowiada historii o duchach. Tylko o przygodach, w których  
we mie udział, gdy b dzie du y. Wtedy pojedzie do Ameryki, gdzie s  Indianie, i  
zostanie wodzem india skim. 
Pewnego wieczoru, gdy Lasse opowiadał przera aj c  histori  o duchu, który  
kr ył po domu i przestawiał wszystkie meble, ogarn ł mnie taki strach, i   
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my lałam, e umr . W pokoju było niemal zupełnie ciemno, moje łó ko stało daleko  
od łó ek Lassego 
1 Bossego i - wyobra cie sobie - nagle jedno z krzeseł zacz ło skaka  tam i z  
powrotem. My lałam, e to ten duch przyszedł, eby równie  i u nas w domu  
poprze-stawia  meble, i krzykn łam, jak mogłam najgło niej. Wówczas usłyszałam,  
e Lasse i Boss  chichocz  w swoich łó kach. Wyobra cie sobie - przywi zali  

sznurki do krzesła, le eli ka dy w swoim łó ku i tak ci gn li za sznurki, a   
krzesło skakało. Widzicie, jacy oni s ! Z pocz tku byłam zła, ale potem nie  
mogłam powstrzyma  si  od miechu. 
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Gdy si  mieszka w jednym pokoju z bra mi, a bracia s  w dodatku wi ksi, nigdy  
nie mo na samej o niczym postanowi . To Lasse zawsze zarz dzał, kiedy nale y  
gasi  wiatło wieczorem. Gdy chciałam poczyta  w łó ku „Wiosn  Szwecji"*, Lasse  
chciał, eby my wła nie zgasili i opowiadali sobie histori  
0 duchach. Je li natomiast ja byłam senna i chciałam, eby wiatło było  
zgaszone, to Lasse i Boss  chcieli gra  w łó ku w wilka i owce. 
Lasse mo e le c w łó ku zgasi  lamp , kiedy tylko zechce. Do wył cznika  
przymocował kawałek tektury 
1 przywi zał do niej sznurek si gaj cy a  do jego łó ka. Jest to bardzo sprytne  
urz dzenie, którego nie mog  dokładnie opisa , poniewa  nie mam zamiaru zosta   
in ynierem majster-klepk , gdy dorosn . Lasse mówi, e b dzie in ynierem. Nie  
wiem dokładnie, na czym to polega, ale Lasse mówi, e to co  bardzo ciekawego -i  
e trzeba umie  zakłada  tektur  na wył cznik, je li si  ma zosta  in ynierem. 

Boss  b dzie wodzem Indian. Przynajmniej dawniej zawsze tak mówił. Słyszałam  
bowiem którego  dnia, jak twierdził, e b dzie maszynist , wi c mo e si   
rozmy lił. 
Ja jeszcze nie wiem na pewno, kim b d . Mo e mam . Bo bardzo lubi  małe,  
malutkie dzieci. Mam siedem lalek, dla których jestem mam . Niedługo b d  za  
du a, eby si  bawi  lalkami. Och, jakie to b dzie nudne by  du ! 
Moja najładniejsza lalka nazywa si  Bella. Ma niebieskie oczy i jasne, wij ce  
si  loczki. Le y w łó ku 
* „Wiosna Szwecji" - czasopismo dla dzieci t 
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dla lalek pod ró ow  kołderk  i prze cieradłami, które mama uszyła. Pewnego  
razu, gdy przyszłam, aby wzi  Bell  z łó ka, miała w sy i bródk . To Lasse i  
Boss  namalowali je kawałkiem w gla. Ciesz  si , e ju  nie mieszkam z nimi w  
jednym pokoju! Gdy si  wychyli  z okna w pokoju moich braci, mo na zajrze   
prosto do pokoju Ollego. On te  mieszka w pokoju na poddaszu, a Zagroda rodkowa  
i Południowa poło one s  bliziutko jedna drugiej. Wygl da to tak, jak gdyby  
domki pchały si  jeden na drugi - mówi tatu . Tatu  uwa a, e ci, którzy je  
budowali, powinni byli od razu zostawi  troch  wi cej miejsca pomi dzy nimi.  
Lasse, Boss  i Olle jednak uwa aj , e dobrze jest tak, jak jest. Pomi dzy  
Zagrod  rodkow  a Południow  jest płot, a po rodku płotu stoi ogromne drzewo.  
Tatu  mówi, e to lipa. Gał zie tej lipy si gaj  od okien Lassego i Bos-sego a   
do okna Ollego. Gdy Lasse, Boss  i Olle pragn  odwiedzi  si  nawzajem, to  
przeła , do siebie po gał ziach lipy. Idzie to znacznie pr dzej, ni  gdyby 
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musieli zbiega  na dół po schodach, wychodzi  przez jedn  furtk , wpada  przez  
nast pn  i znów p dzi  na gór  po schodach. Pewnego razu nasz tatu  i tatu   
Ollego postanowili zr ba  lip , poniewa  zupełnie zacieniała pokoje. Wtedy  
jednak Lasse, Boss  i Olle okropnie błagali, eby lipa została. I została. I  
stoi po dzi  dzie . 
Moje najprzyjemniejsze urodziny 
Uwa am, e dzie  moich urodzin i wieczór wigilijny to dwa najprzyjemniejsze dni  
w ci gu całego roku. Najmilej wspominani ten dzie , gdy sko czyłam siedem lat. A  
było to tak: 
Obudziłam si  wcze nie. Mieszkałam wtedy jeszcze we wspólnym pokoju z Lassem i  
Bossem. Moje łó ko trzeszczy, wi c wierciłam si  w nim i przewracałam wiele,  
wiele razy, eby trzeszczało jak najgło niej i eby chłopcy si  obudzili. Nie  
mogłam na nich zawoła , bo gdy si  ma urodziny, trzeba udawa , e si  pi, a   
inni przyjd  składa  yczenia. Oni jednak spali w najlepsze zamiast pomy le  o  





zło eniu mi ycze . Trzeszczałam tak przera liwie łó kiem, e w ko cu Boss   
obudził si , usiadł na swoim łó ku i zaczai drapa  si  w głow . Zbudził szybko  
Lassego, po czym wynikn li si  obaj na strych i zbiegli na dół po schodach.  
Słyszałam, jak mama brz ka fili ankami w kuchni i ledwo mogłam ule e  w łó ku z  
przej cia. 
W ko cu usłyszałam kroki na schodach i wówczas zacisn łam oczy tak mocno, jak  
tylko mogłam. Wtedy stuk - i drzwi si  otworzyły, a w drzwiach stan ła 
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mama i tatu , i Lasse, i Boss , i Agda, która jest nasz  słu c . Mama niosła  
tac . Stała na niej fili anka czekolady, wazonik z kwiatkami, tort z rodzynkami  
posypany cukrem, ze zrobionym z lukru napisem „Lisa 7 lat". Upiekła go Agda. Nie  
było jednak adnych prezentów i zacz łam ju  my le , e to jakie  dziwne  
urodziny. Wtedy tatu  powiedział: 
- Wypij czekolad , to pójdziemy poszuka , mo e gdzie  znajdzie si  jaki  prezent  
dla ciebie. 
Wówczas zrozumiałam, e chodzi o jak  niespodziank , i wypiłam czekolad , jak  
mogłam najszybciej. Wtedy mama zawi zała mi oczy r cznikiem, tatu  zakr cił mn   
w kółko i zaniósł mnie gdzie , ale nie wiem gdzie, bo nic nie widziałam.  
Słyszałam, e Lasse i Boss  biegn  obok, i czułam to tak e, bo od czasu do czasu  
chwytali mnie za palce u nóg i wołali: 
- Zgadnij, gdzie jeste ! 
Tatu  zszedł ze mn  po schodach, raz i drugi zakr cił, a  w pewnej chwili  
poczułam, e jeste my na dworze, a po chwili szli my znów w gór  po schodach. W  
ko cu mama zdj ła mi r cznik z oczu. Znajdowali my si  w pokoju, którego nigdy  
przedtem nie widziałam. Przynajmiej zdawało mi si , e nie widziałam go nigdy  
przedtem. Kiedy jednak wyjrzałam przez okno, zobaczyłam tu  obok poddasze  
Zagrody Północnej. W oknie stały Britta i Anna i machały do mnie r koma. Dopiero  
wtedy zrozumiałam, e znajduj  si  w pokoju babci i e tatu  niósł mnie tak  
długo, eby mnie zmyli . Babcia mieszkała u nas, gdy byłam mała, ale przed paru  
laty przeniosła si  do cioci Fridy. Od tego czasu w pokoju tym stały krosna mamy  
i le ały w nim sterty gałganków, z których 
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robiła chodniki. Teraz jednak nie było tam ani sie , ani gałganków. 
Teraz pokój był tak pi kny, e my lałam, e stało si  to chyba za spraw   
jakiego  dobrego trolla*. Mama powiedziała, e tak, przychodził tu troll.  
Trollem tym był tatu , który wyczarował dla mnie ten pokoik. Ma on by  zupełnie  
mój własny, i to jest mój prezent urodzinowy. Ucieszyłam si  tak bardzo, e  
zacz łam gło no wykrzykiwa , i  jest to najpi kniejszy prezent urodzinowy, jaki  
kiedykolwiek dostałam. 
Tatu  powiedział, e mama te  pomagała w tych czarach. 
Tatu  wyczarował prze liczne tapety z mas  małych, malutkich bukiecików kwiatów,  
a mamusia firanki na okno. 
* troll - istota fantastyczna wyst puj ca w ba niach szwedzkich, podobna do  
krasnoludka, ale zło liwa i brzydka 
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Tatu  wieczorami wyczarowywał dla mnie w swoim warsztacie stolarskim komod  i  
okr gły stolik, i półeczk , i trzy krzesła, i wszystko to pomalował na biało.  
Mama za  wyczarowała z gałganków dywaniki w czerwone, ółte, zielone i czarne  
paski. Widziałam sama, jak tkała je w zimie, ale nie mogłam przecie   
przypuszcza , e to ja je dostan . Widziałam te , jak tatu  robił meble, ale  
tatu  zawsze w zimie zajmuje si  stolark  i robi co  dla ludzi, którzy sami nie  
znaj  si  na stolarce, wi c nie wiedziałam, e robi je dla mnie. 
Lasse i Boss  przeci gn li zaraz moje łó ko przez strych do mego nowego pokoju,  
przy czym Lasse powiedział: 
- B dziemy jednak po dawnemu przychodzi  do ciebie wieczorem i opowiada  ci  
historie o duchach. 
Ja za  pobiegłam do pokoju chłopców i zabrałam swoje lalki. Mam cztery małe  
laleczki i trzy du e. S  
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to wszystkie lalki, jakie w ogóle dostałam w swym yciu. Małym lalkom urz dziłam  
pi kny pokój na półce. Najpierw rozło yłam tam czerwon  szmatk  jako dywanik, a  





potem wstawiłam małe, liczne mebelki, które dostałam na Gwiazdk  od babci, i w  
ko cu małe laleczki w łó eczkach. 
Dostały wi c swój własny pokój tak jak ja, chocia  to nie były ich urodziny.  
Du e łó eczko - to, w którym le ała Bella - postawiłam w k ciku, tu  koło mego  
własnego łó ka, a wózek dla lalek, w którym spali Hans i Greta, w drugim rogu  
pokoju. Ach, jak e pi knie było u mnie! 
Potem znów pobiegłam do pokoju Lassego i Bossego i przyniosłam wszystkie swoje  
pudełka i rzeczy, które miałam w komodzie chłopców. 
- Wspaniale - powiedział Boss  - teraz b d  miał troch  miejsca na moje ptasie  
jaja! 
Mam trzyna cie ksi ek - s  to moje własne ksi ki. Uło yłam je równie  na półce  
i wszystkie numery „Wiosny Szwecji", i pudełka, w których chowam zakładki do  
ksi ek. Mam bardzo du o 
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zakładek. Zamieniamy si  nimi w szkole. Mam jednak dwadzie cia takich, których  
nie zamieni  za nic na wiecie. Na najładniejszej jest du y anioł ze skrzydłami  
i w ró owej sukni. Wszystko to zmie ciło si  na mojej półce. To był bardzo  
przyjemny dzie ! 
Dalsze przyjemno ci w dniu urodzin 
Miałam jeszcze wi cej przyjemno ci tego dnia. Po południu zaprosiłam na  
podwieczorek wszystkie dzieci z Bullerbyn - no tak, jest nas przecie  tylko  
sze cioro. Tyle wła nie miejsc było przy okr głym stoliku w moim własnym pokoju.  
Dostali my soku malinowego i po kawałku tortu, na którym był napis „Lisa 7 lat",  
i dwa rodzaje ciasteczek, które równie  upiekła Agda. Dostałam prezenty od  
Britty, Anny i Ollego. Od Britty i Anny ksi k  z bajkami, a od Ollego torcik  
czekoladowy. Olle siedział koło mnie, a Lasse i Boss  dra nili si  i mówili: 
- Narzeczony i narzeczona, narzeczony i narzeczona! 
Mówi  tak dlatego, e Olle nie jest takim głupim chłopcem, który si  nie chce  
bawi  z dziewczynkami. Nic sobie z tego nie robi, gdy zaczynaj  si  z nim  
dra ni , i bawi si  z chłopcami, i z dziewczynkami. Lasse i Boss  zreszt  te   
chc  si  bawi  z dziewczynkami, chocia  udaj , e nie chc . Gdy jest tylko  
sze cioro dzieci w wiosce, musz  bawi  si  ze sob  bez wzgl du na to, czy s   
chłopcami, czy dziewczynkami. Niemal wszystkie zabawy staj  si  weselsze, gdy  
si  bawi w szóstk , ni  gdy si  bawi w trójk . 
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Po pewnym czasie chłopcy poszli obejrze  ptasie łajka Bossego, a Britta, Anna i  
ja bawiły my si  moimi lalkami. 
Miałam w kieszeni długi, długi sznurek. Gdy go wyci gn łam i zobaczyłam, e jest  
tak długi, przyszło mi na my l, e mogłyby my sobie urz dzi  wspaniał  zabaw .  
Gdyby my znalazły jeszcze jeden równie długi sznurek, wówczas wystarczyłoby go  
do przeci gni cia a  do okna Britty i Anny w Zagrodzie Północnej. Wówczas  
mogłyby my pisa  do siebie listy i wysyła  je w pudełku od cygar. Ach, jak e  
spieszyły my si , by to wypróbowa ! Poszło wietnie. Britta i Anna pobiegły do  
siebie, a potem siedziały my długi czas i posyłały my do siebie tam i z powrotem  
listy. Wesoło było przygl da  si , jak pudełko zje d a po sznurku. Z pocz tku  
pisały my tylko: „Jak si  czujesz? Ja czuj  si  dobrze". Lecz pó niej bawiły my  
si , e jeste my ksi niczkami, które siedz  uwi zione w dwóch zamkach i nie  
mog  wyj , gdy  na stra y stoj  smoki. Wtedy Britta i Anna pisały do mnie:  
„Nasz smok jest okropny. Jaki jest twój? Ksi niczka Britta i ksi niczka Anna". 
Ja za  odpisywałam: „Mój smok te  jest okropny. Gryzie mnie, gdy próbuj  wyj .  
Jak to dobrze, e przynajmniej mo emy do siebie pisa . Ksi niczka Lisa". 
Po chwili mama zawołała mnie, ebym pobiegła co  dla niej załatwi , a w czasie  
gdy mnie nie było, przyszli do mego pokoju Lasse i Boss  i zobaczyli listy.  
Lasse wysłał zaraz w pudełku list, w którym było napisane: 
„Ksi niczka Lisa poszła, poniewa  musiała wy- 
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trze  nos. Jest tu jednak cała masa ksi t. Ksi  Lars, Aleksander, Napoleon". 
Bntta i Anna były zdania, e to jest głupie! 
W ka dym razie dobrze si  zło yło, e mój pokój wychodzi na Zagrod  Północn .  
Cz sto bowiem Brit-ta, Anna i ja posyłamy do siebie listy. W zimie, gdy jest  
ciemno, nie udaje si  to tak dobrze. Wtedy jednak dajemy sobie znaki latarkami.  





Gdy błysn  trzy razy latark , oznacza to: „Przyjd  do mnie zaraz! Mam ci co  do  
powiedzenia". 
Mama powiedziała, e musz  utrzymywa  pokój w wielkim porz dku. Staram si  wi c  
o to, jak tylko 
mog . Czasami robi  wielkie sprz tanie. Wtedy wyrzucam wszystkie dywaniki  
szmaciane przez okno, a Agda pomaga mi je trzepa . Mam własn  mał  trzepaczk ,  
której u ywam do trzepania dywaników. Czyszcz  klamki, cieram kurze, wstawiam  
wie e kwiaty do wazoników, ciel  łó ka lalek i poprawiam po ciel w wózku.  

Czasem zapominam sprz tn . Wtedy mama mówi, e jestem nieporz dziuch. 
Lekcje si  sko czyły! 
Wesoło jest, gdy nadchodzi lato. Wszystko jest wesołe, pocz wszy od tego, e  
ko cz  si  lekcje w szkole. Wesoło zrobiło si  ju  na dzie  przed egzaminem.  
Tego dnia pi knie przybrali my nasz  klas  kwiatami i gał zkami. My - wszystkie  
dzieci z Bullerbyn - poszli my nałama  gał zek brzeziny i narwa  kwiatów. Do  
szkoły mamy daleko, bo nasza szkoła znajduje si  w innej wiosce. Wioska ta  
nazywa si  Wielka Wie . U nas nie mo e by  przecie  osobnej szkoły tylko dla  
sze ciorga dzieci. Gdy doszli my na miejsce, kwiaty zwi dły ju  troch , ale  
niezupełnie. Ale jak wło yli my je do wody, zrobiły si  znów ładne. Po obu  
stronach tablicy umie cili my szwedzkie chor giewki, dokoła girland  z gał zek  
brzozowych i wsz dzie du o kwiatów. W całej klasie pachniało prze licznie. 
Gdy sko czyli my przybieranie klasy, prze wiczyli my piosenki, które mieli my  
piewa  na egzaminie: „Hej, wzywa ci  blask sło ca"- i „Czy my lisz, e jestem  

zgubiony bez twej przychylno ci". Jedna dziewczynka, która nazywa si  Ulla,  
piewała tak: „Czy 
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my lisz, e jestem zgubiony przy tej sposobno ci". My lała, e tak jest w  
piosence. To doprawdy szcz cicie pani zd yła jej powiedzie , jakie naprawd  s   
słowa, i e na egzaminie za piewała dobrze! 
Gdy wracali my potem do domu, była przepi kna pogoda. My, dzieci z Bullerbyn,  
szły my wszystkie razem, lecz nasz powrót do domu trwał bardzo długo. Lasse  
powiedział, e wolno nam i  tylko po kamieniach le cych na skraju drogi. 
Potem za  bawili my si  w tak  zabaw : e ten, kto b dzie szedł po ziemi, a nie  
po kamieniach, b dzie na niby martwy. W pewnej chwili Olle zacz ł i  po /iemi,  
a wtedy Boss  krzykn ł: 
- Jeste  nie ywy! 
- Wcale nie jestem nie ywy! - zawołał Olle. - Spójrzcie tylko, jaki jestem ywy  
- i zacz ł wymachiwa  r koma i wywija  nogami. mieli my si  wszyscy z niego. 
Potem szli my po płotku, a Lasse spytał: 
- Kto wymy lił, e mo na chodzi  tylko po drodze, jak my licie? 
Britta odpowiedziała, e z pewno ci  musiał to wymy li  jaki  dorosły człowiek. 
- Najprawdopodobniej - zgodził si  Lasse. Szli my po płotku bardzo długo i było  
nam tak 
wesoło, e pomy lałam sobie, e nigdy ju  nie b d  chodziła drog . 
Jaki  staruszek nadjechał na wózku mleczarskim i zawołał: 
- Có  to za gawrony chodz  po ogrodzeniu? Nast pnego dnia, gdy szli my na  
egzamin, nie 
mogli my ju  jednak i  po ogrodzeniu, gdy  byli my 
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bardzo pi knie ubrani. Ja miałam nowiutk  sukienk  w czerwone kropki, a Britta i  
Anna miały niebieskie sukienki z falbankami. Miały my te  nowe wst ki i nowe  
buciki. 
Bardzo wielu rodziców siedziało w klasie i przysłuchiwało si  egzaminom. Ja  
odpowiedziałam na wszystkie pytania, ale Boss  powiedział, e siedem razy siedem  
jest pi dziesi t sze . Wówczas Lasse odwrócił si  i spojrzał na niego tak  
srogo, e Boss  chciał si  poprawi : 
- Nie, oczywi cie e nie - czterdzie ci sze . 
Naprawd  to jest czterdzie ci dziewi , nawet ja 
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to wiem, chocia  jeszcze nie zacz li my si  uczy  tabliczki mno enia. Słyszałam  
jednak, jak mówiły to inne dzieci. Jest nas w całej szkole tylko dwadzie cia  





troje, wi c siedzimy wszyscy w jednej klasie. 
Gdy od piewali my wszystkie piosenki, jakie umieli my, i „Czas kwitnienia, co  
nadchodzi", pani powiedziała: 
- Do widzenia, moje dzieci! ycz  wam bardzo wesołych wakacji! 
Wówczas poczułam, jak gdyby co  we mnie podskoczyło w rodku. My - wszystkie  
dzieci z Bullerbyn 
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miały my dobre wiadectwa. Porównywali my je w drodze powrotnej. wiadectwo  
Bossego nie było specjalnie dobre, ale w ka dym razie zupełnie mo liwe. 
Wieczorem grali my w dwa ognie na drodze. W pewnej chwili piłka wpadła mi dzy  
krzaki porzeczek. Pobiegłam pr dko, eby j  odszuka . I zgadnijcie, co tam  
znalazłam? Gł boko pod krzakiem porzeczek le ało jedena cie kurzych jaj.  
Ucieszyłam si  okropnie. To jedna z naszych kur jest tak uparta i nie chce nie   
si  w kurniku. Znosi wszystkie jaja na dworze. Lasse, Boss  i ja szukali my ju   
od dawna, gdzie te  ona znosi te swoje jaja. Lecz ta kura jest przebiegła i  
strzegła dobrze swej tajemnicy. Mamusia powiedziała nam, e dostaniemy pi  óre*  
za ka de jajko, które znajdziemy. Teraz za  znalazłam jajek za całe pi dziesi t  
pi  óre. Piłki jednak nie znalazłam. 
- We miemy zamiast piłki jajka -powiedział Lasse. - B dzie z nich jajecznica dla  
całego Bullerbyn. 
Ale ja zebrałam pr dko jaja do fartuszka, zaniosłam je mamie i dostałam  
pi dziesi t pi  óre. Dałam 
* óre - drobna moneta szwedzka 
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ws/ystkim dzieciom po pi  óre, a reszt  wło yłam do swojej skarbonki, któr   
zamykam na kluczyk. Klu-c/yk wisi na gwo dziu gł boko w szafie. 
Pó niej Anna znalazła piłk  i grali my w dwa ognie przez kilka godzin. Spa   
poszli my o wiele pó niej ni  /wykle, ale to nie miało znaczenia, bo wakacje ju   
si  /acz ły i mogli my nast pnego dnia spa  tak długo, jak tylko nam si   
chciało. 
Plewimy rzep  i dostajemy małego kotka 
Pó niej, gdy pomagałam plewi  rzep , dostałam wi cej pieni dzy do mojej  
skarbonki. Rzep  plewi  wszyscy - wszystkie dzieci w Bullerbyn. Wła ciwie Lasse,  
Boss  i ja powinni my plewi  zagony nale ce do Zagrody rodkowej, Britta i Anna  
te, które nale  do Zagrody Północnej, a Olle te, które nale  do Południowej.  
My jednak pomagali my sobie na wszystkich zagonach. Płacono nam za ka dy  
opielony rz dek- czterdzie ci óre za długi i dwadzie cia óre za najkrótszy.  
Mieli my na sobie fartuchy z worków, eby nas kolana nie bolały. Britta, Anna i  
ja miały my chusteczki na głowach i wygl dały my jak małe gosposie - tak  
powiedziała mama. Zabrali my ze sob  blaszany dzbanek pełen soku, w razie gdyby  
nam si  zachciało pi . Zachciało nam si  pi  dosłownie zaraz, wi c wzi li my  
długie d bła słomy, poło yli my si  dookoła dzbanka i pili my. Bardzo  
przyjemnie było pi  sok przez słomki, wi c pili my i pili, a  w pewnej chwili  
okazało si , e soku ju  nie ma. Wtedy Lasse wzi ł dzbanek i pobiegł do ródła  
tu  obok na pastwi- 
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skn i przyniósł nam wody, wi c potem pili my wod . llyło to równie wesołe, lecz  
nie tak smaczne. W ko cu Gile wyci gn ł si  jak długi na ziemi i powiedział: 
- Słyszycie, jak we mnie bulgocze? 
Miał pełno wody w oł dku. Wszyscy po kolei podchodzili do niego i słuchali, jak  
przy ka dym ruchu woda w nim bulgocze. 
Podczas pielenia grz dek gaw dzili my cały czas i opowiadali my sobie bajki.  
Lasse próbował straszy  nas histori  o duchach, lecz historie o duchach wcale  
nie s  straszne, gdy sło ce wieci. Wówczas Lasse zaproponował, eby my  
urz dzili konkurs, kto najlepiej umie kl . Na to jednak nie zgodziły si  Britta  
i Anna, a i ja tak e, bo pani w szkole mówiła, e tylko głupi ludzie kln . Lasse  
próbował kl  po cichu, sam dla siebie, ale widocznie mu nie szło, bo wkrótce  
przestał. 
Najweselej było plewi  pierwszego dnia. Potem stało si  to ju  troch  nudne,  
lecz mimo to musieli my plewi  dalej, bo wszystkie zagony trzeba było oczy ci  z  
chwastów. 





Pewnego dnia, zaledwie zabrali my si  do roboty, Lasse powiedział do Ollego: 
- Petruska saldo bumbum. A Olle odpowiedział: 
- Kolifink, kolifink. A Boss : 
- Mojsi dojsi filibom ararat. 
Zapytały my ich, co to ma znaczy , a Lasse odpowiedział, e jest to specjalny  
j zyk, który tylko chłopcy rozumiej . Dla dziewczynek jest za trudny. 
- Cha, cha! - miały my si . - Sami tego nie rozumiecie! 
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- Oczywi cie, e rozumiemy - zaprzeczył Lasse. • To, co powiedziałem na  
pocz tku, znaczy: „Dzi  jest ładna pogoda", na co Olle odpowiedział: „Aha!  
r/eczywi cie!", a potem Boss  dodał: „Co za szcz cie, /c dziewczynki tego nie  
rozumiej ". 
Mówili potem w tym swoim j zyku przez dłu szy c/as, a  wreszcie Britta  
powiedziała, e my te  mamy swój specjalny j zyk, który tylko dziewczynki  
rozumiej , i zacz ły my mówi  tym j zykiem. Całe przedpołudnie plewili my,  
rozmawiaj c swymi specjalnymi je/ykami. Co prawda nie widziałam mi dzy nimi  
lakiej  ró nicy, lecz Lasse powiedział, e nasz j zyk brzmi głupio. J zyk  
chłopców jest o wiele lepszy, gdy  jest zbli ony do rosyjskiego - twierdził. 
- Kolifink, kolifink - powiedział znów Olle. 
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Tylko tyle nauczyły my si  z j zyka chłopców, e wiedziały my, i  oznacza to  
„aha, rzeczywi cie". Od tego te  czasu Britta, Anna i ja nigdy nie nazywamy  
Ollego inaczej jak ,,Olle Kolifmk". 
Pewnego popołudnia, wła nie gdy przerwali my plewienie i usiedli my na stosie  
kamieni, by zje  podwieczorek składaj cy si  z kanapek i kakao, niebo zrobiło  
si  zupełnie ciemne i zacz ła si  straszna burza. Grad padał tak g sty, e  
utworzyły si  prawdziwe zaspy, zupełnie jak w zimie. Zacz li my czym pr dzej  
ucieka . Byli my boso i okropnie marzły nam nogi. 
- Biegnijmy do Kristin, do Zagajnika! - krzykn ł Lasse. 
Prawie zawsze robimy tak, jak chce Lasse, wi c i teraz te  tak zrobili my.  
Kristin mieszkała opodal w małym czerwonym domku. 
Pobiegli my wi c do niej; na szcz cie Kristin była w domu. Kristin jest bardzo  
stara i wygl da mniej wi cej tak, jak przewa nie wygl daj  babcie. I jest taka  
dobra. Cz sto chodz  do niej. 
- O moi kochani, najmilsi! - zawołała załamuj c r ce. A potem zaraz dodała: - O  
jej, jej! Biedne dzieciaki! 
Rozpaliła du y ogie  na kominku, mogli my wi c zdj  nasze przemoczone ubrania i  
ogrza  nogi przy ogniu. Potem upiekła nam wafli w szczypcach. Szczypce te  
trzymała nad ogniem. Ugotowała nam te  kawy w imbryku, który stał na trójnogu w  
samym rodku ogniska. Kristin ma trzy koty i jeden z nich miał wła nie koci ta.  
Le ały w koszyku, miauczały i były takie liczne! Było ich cztery, a Kristin  
powiedziała 
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nam, e zmuszona jest odda  wszystkie, prócz jednego, gdy  inaczej miałaby dom  
pełen kotów, przy e/ym dla niej samej nie starczyłoby w nim ju  miejsca. Och,  
czy nie mogliby my ich dosta ?! - zawołała Anna. 
Kristin powiedziała, e mo emy, oczywi cie, lecz nie była pewna, co powiedz   
nasze mamy, gdy wrócimy do domu z koci tami. 
Chyba wszyscy ludzie lubi  koci ta - powiedziała Itritta. 
Prosili my wi c i błagali, eby przynajmniej wolno nam było wzi  je na prób . 
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Koci t wystarczyło akurat, by jeden mógł by  w Zagrodzie Północnej i jeden w  
rodkowej, i jeden w Południowej. Koci tko dla nas wybrał Lasse. Było całe w  





c tki, z biał  plamk  na czole. Britta i Anna dostały zupełnie białego kotka, a  
kot Ollego był cały czarny. 
Gdy nasze ubrania wyschły, poszli my z naszymi koci tami do domu. Ciesz  si , e  
mamie kotków został cho  jeden kotek. W przeciwnym razie nie miałaby zupełnie  
dzieci. 
Nazwali my naszego kotka Mruczkiem. Britta i Anna nazwały swego Puszkiem, a Olle  
swego - Malkolmem. adna z mamu  nie powiedziała nic, gdy przyszli my do domu z  
koci tami - wolno nam wi c było je mie . 
Bawiłam si  wietnie z Mruczkiem. Przywi zywałam kulk  z papieru do sznurka i  
biegałam z tym w kółko, a Mruczek biegał za mn  i starał si  schwyta  papier.  
Lasse i Boss  bawili si  z nim te  
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/ pocz tku, lecz wkrótce im si  sprzykrzyło. To ja musiałam dba  o to, eby  
Mruczek dostał je . Pił mleko ze spodeczka w kuchni. Nie pił tak, jak pij   
ludzie, lecz wysuwał ró owy j zyczek i wlizywał w siebie mleko. Przygotowałam mu  
koszyczek do spania, /robiłam mu w nim bardzo mi ciutkie posłanie. C "/asami  
puszczali my Mruczka, Puszka i Malkolma na trawnik, eby si  mogli razem  
pobawi . Byli pr/ecie  rodze stwem i z pewno ci  chcieli si  ze sob  widywa . 
Zarobiłam dziewi  koron i czterdzie ci óre przy plewieniu rzepy i wszystkie  
pieni dze wło yłam do skarbonki, bo chc  zbiera  na rower. Na czerwony rower. 
W jaki sposób Olle dostał psa 
Olle nie ma rodze stwa. Lecz ma psa. No i Malkolma, oczywi cie. Pies nazywa si   
Svipp. 
Teraz musz  opowiedzie , jak to si  stało, e Olle d ostał psa. Powtórz   
dokładnie to, co on sam opowie-d/iał. 
Pomi dzy Bullerbyn a Wielk  Wsi  mieszka szewc, k lory nazywa si  Grzeczny. N a  
z y w a si  Grzeczny, ale nie jest wcale grzeczny! Nasze buty nigdy nie s   
gotowe, gdy przychodzimy je odebra , nawet je li wiele razy obiecywał, e zrobi  
je na czas. Agda mówi, /e to dlatego, e on tyle pije. To on był dawniej panem  
Svippa. Nigdy nie był grzeczny dla Svippa, a Svipp był najbardziej złym psem w  
całej gminie. Zawsze był uwi zany i za ka dym razem, gdy przychodzili my do  
Grzecznego z butami, Svipp wyskakiwał jak szalony 
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/ budy i szczekał. Bali my si  go tak bardzo, e nigdy nie mieli my odwagi  
przej  w pobli u budy. Bali my si  te  i szewca, bo zawsze był zły i mówił, e  
„bachory to banda, która powinna dostawa  w skór  dzie  w dzie ." Svipp cz sto  
dostawał w skór , chocia  był psem, a nie bachorem. Grzeczny uwa ał zapewne, e  
psy te  co dzie  powinny dostawa  w skór . Gdy Grzeczny si  upił, zapominał da   
je  Svippowi. 
W tym czasie gdy Svipp był u szewca, my lałam zawsze, e jest to brzydki i zły  
pies. Był brudny i potargany, zawsze warczał i szczekał. Teraz wiem, e jest to  
grzeczny i ładny pies. To Olle sprawił, e stał si  grzeczny. Olle sam jest  
przecie  taki grzeczny. 
Pewnego razu, gdy Olle niósł do szewca swoje buty, a Svipp jak zwykle wyskoczył  
z budy, szczekał i wygl dał tak, jak gdyby chciał ugry , Olle przystan ł i  
zacz ł z nim rozmawia . Powiedział mu, e jest dobrym pieskiem i e nie powinien  
szczeka  jak szalony. Stał oczywi cie w pewnej odległo ci, by Svipp nie mógł go  
dosi gn . Svipp wygl dał na równie złego jak zwykle i nie zachowywał si  wcale  
jak dobry piesek. 
Gdy Olle przyszedł odebra  buty, miał ze sob  ko  dla Svippa. Svipp szczekał i  
warczał, ale był tak głodny, e w ko cu wbił z by w ko . 
Przez cały czas, gdy jadł, Olle stał w pewnej odległo ci i powtarzał Svippowi,  
e jest ładnym i dobrym pieskiem. 

Olle musiał wiele razy chodzi  i pyta  o swoje buty, które wci  nie były  
gotowe. Za ka dym te  razem zabierał ze sob  co  dobrego dla Svippa. A  tu 
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pewnego pi knego dnia - wyobra cie sobie - Svipp nie warczał ju  na Ollego.  
Szczekał tylko tak, jak psy s/c/ckaj , gdy zobacz  kogo , kogo lubi . Wówczas  
Olle podszedł i pogłaskał Svippa, a Svipp polizał go w r k . 
Którego  dnia szewc przewrócił si  i zwichn ł nog . Wówczas przestał zupełnie  
troszczy  si  o to, czy Svipp ma co  do jedzenia. Ollemu tak al było Svippa, /e  





wszedł do szewca i zapytał, czy nie mógłby /aopiekowa  si  Svippem przez ten  
czas, gdy Grzecznego boli noga. 
Ale ten Olle jest odwa ny! 
A Grzeczny powiedział: 
- Ha, to byłby niezły widok! Skoczy ci do gardła, skoro tylko si  zbli ysz! 
Wówczas Olle podszedł do Svippa i pogłaskał go, ;i szewc stał w oknie i patrzył.  
Powiedział wtedy, e ()lle mo e opiekowa  si  Svippem przez pewien czas, ho on  
sam nie mo e tego robi . 
Olle sprz tn ł licznie w budzie Svippa, wymo cił j  
1 — Dzieci z Bullerbyn 
wie ym sianem, wymył mu miseczk  i napełnił j  wie  wod . Potem wzi ł go ze  

sob  na długi spacer a  do Bułlerbyn, a Svipp skakał i skomlił z zachwytu. Był  
przecie  tak długo uwi ziony przy budzie i tak mu to ju  zbrzydło. 
Co dzie , przez cały czas gdy Grzecznego bolała noga, Olle chodził do Svippa i  
biegał z nim po dworze. My te  biegali my ze Svippem, ale Svipp najbardziej  
lubił Ollego i nikt inny nie mógł go trzyma  na smyczy, bo wtedy Svipp warczał. 
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CMy szewca przestała bole  noga, powiedział do Ollcgo: 
Teraz ju  koniec tych głupstw! Pies ma pilnowa  domu i siedzie  w budzie! 
Svipp my lał, e b dzie mógł jak zawsze i  z Ol-Icm na spacer, wi c skakał i  
piszczał. Gdy jednak Ollc odszedł nie zabieraj c go ze sob , Svipp skomlił i był  
bardzo smutny - opowiadał Olle. Ollc te  był smutny przez wiele dni, a  w ko cu  
jego tatu  nic chciał ju  dłu ej patrze  na to, e Olle chodzi smutny, i poszedł  
do Grzecznego, i kupił Ollemu Svippa. 
My - wszystkie dzieci z Bullerbyn - poszli my do domu Ollego, eby popatrze ,  
jak Olle k pie Svippa w pralni. Pomagali my mu te  troch . Gdy Svipp był  
wyk pany, wytarty i uczesany, wygl dał jak zupełnie inny pies. 
Teraz Svipp nigdy nie bywa zły i nie musi ju  chodzi  na smyczy. W nocy pi u  
Ollego pod łó kiem, ;i gdy my - wszystkie dzieci z Bullerbyn - wracamy ze  
s/koły, Svipp spotyka Ollego w połowie drogi i niesie mu tornister. Nigdy jednak  
nie dochodzi do chaty (ir/ecznego. Boi si  mo e, e Grzeczny wyjdzie i za-hicrze  
go z powrotem. 
Przyjemnie jest mie  własne zwierz , lecz dziadziu  te  jest dobr  rzecz  
Bardzo przyjemnie jest mie  takie zupełnie swoje własne zwierz . Ja te   
chciałabym mie  psa, ale nie mam. Mamy bardzo wiele zwierz t tutaj w Bullerbyn -  
konie, krowy i ciel ta, i prosiaczki, i owce. A mama ma moc kur. To si  nazywa  
„Kurza ferma w Bullerbyn", a mama wysyła jajka w ró ne strony ludziom, którzy  
chc  mie  kurcz ta. 
Jeden z naszych koni nazywa si  Ajaks i troch  jest mój własny. Chocia   
niezupełnie tak samo, jak Svipp jest Ollego. Mam za to zupełnie własne króliki.  
Mieszkaj  w klatce, któr  zrobił tatu , i co dzie  musz  im dawa  traw  i  
mlecze. Na zim  przenosz  klatk  do obory. Maj  one, to znaczy króliki, bardzo  
du o dzieci i sprzedałam ich moc Ollemu i Bossemu. Boss  te  miał jaki  czas  
króliki, ale potem mu si  to znudziło, bo jemu wszystko zawsze si  znudzi oprócz  
ptasich jaj. 
W naszym ogrodzie stoi stare drzewo, które nazywamy „Sowim Drzewem", poniewa   
mieszkaj  tam sowy. Pewnego razu Boss  wlazł na drzewo i zabrał 
sowom jedno jajko. W gnie dzie były cztery jajka, tak >,e sowom w ka dym razie  
zostało trzy. Boss  wydmuchał jajko i schował je do biurka razem z innymi  
plusiini jajami. Potem jednak przyszło mu do głowy, /e by po artowa  troch  z  
sowi  mam , wi c wdrapał MV /nów na drzewo i podło ył do gniazda kurze jajko. l  
o doprawdy bardzo mieszne, e sowia mama nie spostrzegła ró nicy! Nic nie  
zauwa yła, wysiadywała Malej jajka i pewnego pi knego dnia w gnie dzie były i  
r/y małe sówki i jedno kurcz tko. Jak e sowia mama musiała si  dziwi , gdy  
spostrzegła, e jedno z jej <l/icci wygl da jak mała, ółta piłeczka! Boss   
przel kł >ic, /e sowiej mamie nie b dzie si  podobał kurczak, i /ubrał go  
stamt d. 
Zreszt  to jest moje kurcz tko - powiedział, l Y/y wi zał czerwon  tasiemk  do  
nogi kurczaka, eby go móc pozna , i pu cił go pomi dzy kurcz ta mamy. N;i/wał  
go Albertem, lecz gdy Albert troszk  podrósł, okazało si , e to nie jest  
kogucik, tylko kurka. Wtedy Uosse zmienił mu imi  na Albertyna. Teraz Albertyna  





icsl du  kur , a ilekro  Boss  je jajko, zawsze mówi: To jajko z pewno ci   
zniosła dla mnie Albertyna! 
Albertyna, gdy fruwa, bije wi cej skrzydłami ni  inne kury. 
To dlatego, e urodziła si  w sowim gnie dzie 
mówi Boss . 
Pewnego razu Lasse postanowił, e on te  musi mie  swoje własne zwierz ta.  
Zastawił w chlewie pułapki na szczury. Złapało si  szesna cie du ych s/c/urów  
polnych, które Lasse zamkn ł w beczce. Potem wymalował wielki szyld i umie cił  
go na beczce. Na szyldzie napisane było: „Szczurza ferma w 
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hyn". W nocy jednak szczury pouciekały i nic nie wyszło z tej szczurzej fermy. 
- Na co ci zreszt  szczurza ferma? - spytała Britta. - Przecie  szczury nie  
znosz  jajek! 
- W ka dym razie byłoby przyjemnie mie  szczurz  ferm , czy tego nie rozumiesz?  
- powiedział Lasse, który był zły, e „ferma" si  rozbiegła. 
Britta i Anna nie maj  psa ani królików, ani te  innych własnych zwierz t. Lecz  
maj  dziadziusia. Jest to najlepszy dziadziu , jaki jest na całym wiecie,  
jestem tego pewna. My - wszystkie dzieci z Bullerbyn nazywamy go dziadziusiem,  
chocia  nie jest dziadziu-siem nas wszystkich, tylko Britty i Anny. Mieszka w  
pokoju na pi trze w Zagrodzie Północnej. Jest to tak miły pokój i tak miły  
dziadziu , e my, wszystkie dzieci, chodzimy tam, gdy nie mamy nic innego do  
roboty. Dziadziu  siedzi w fotelu na biegunach i ma dług , biał  brod , zupełnie  
jak krasnoludek. Ma tak słaby wzrok, e prawie nic nie widzi. Nie mo e czyta   
ani ksi ek, ani gazet, ale to nie ma znaczenia, bo i tak wie wszystko, co jest  
napisane w ksi kach. Opowiada nam te  cz sto przypowie ci biblijne i o tym, jak  
to było dawniej na wiecie, gdy dziadziu  był małym chłopcem. 
Britta, Anna i ja czytamy mu gazet  - kto umarł i kto sko czył pi dziesi t lat  
i ró ne nieszcz liwe wypadki, i ogłoszenia, i wszystko. Je li w gazecie jest  
napisane, e gdzie  uderzył piorun, to dziadziu  umie opowiedzie  najmniej  
dwadzie cia ró nych wypadków, gdzie i kiedy piorun uderzył dawniej. A je li jest  
napisane, e byk zakłuł kogo  rogami, to dziadziu  opowiada nam o wszystkich  
ludziach, których 
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znał i których zły byk wzi ł na rogi. W ten sposób trwa to do  długo, zanim  
przeczytamy gazet . Czasami czytaj  chłopcy. Chocia  dziadziu  bardziej lubi,  
gdy Britta lub Anna, albo ja mu czytamy. Chłopcy opuszczaj  cał  mas  ogłosze  i  
innych rzeczy. 
Dziadziu  ma w szafie skrzynk  z narz dziami, które chłopcy mog  od niego  
po ycza , a on pomaga im struga  łódki i ró ne inne rzeczy, chocia  nie widzi.  
Gdy za  chłopcy chc  odlewa  ołnierzy ołowianych, id  zawsze do dziadziusia i  
topi  ołów w jego piecu. 
W szafie dziadziusia jest zawsze skrzynka z jabłkami - no, nie zawsze  
oczywi cie, ale gdy jest taka pora roku, e s  jabłka. Gdy przychodzimy,  
dostajemy od niego po jabłku. Kupujemy mu lazowe cukierki w Wielkiej Wsi, a  
dziadziu  trzyma je w szafce naro nej. I potem oprócz jabłek dostajemy od  
dziadziusia lazowe cukierki. W swoim oknie dziadziu  ma pelargonie, które  
bardzo piel gnuje, mimo e jest prawie niewidomy. Cz sto długo z nimi rozmawia.  
Na cianach w pokoju dziadziusia wisz  pi kne obrazy. Szczególnie dwa z nich  
podobaj  mi si  bardzo. Jeden przedstawia Jonasza w brzuchu wieloryba, a drugi  
w a, który uciekł z mena erii i dusi jakiego  człowieka. Nie jest to mo e  
pi kne, ale straszne i wstrz saj ce. 
Je li jest ładna pogoda, to dziadziu  wychodzi na spacer. Ma lask , któr  maca  
drog . Latem siaduje najcz ciej pod wi zem, który ro nie po rodku trawnika  
przed Zagrod  Północn . Siedzi i wygrzewa si  w sło cu i od czasu do czasu  
powtarza: 
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- Ho, ho, tak, tak!... 
Pytali my si  go, dlaczego mówi „Ho, ho, tak, Lik", a dziadziu  powiedział, e  
mówi tak, gdy my li 
• t lym, jak był młody. To musiało by  chyba bardzo, luird/o dawno temu. Ach, e  
te  kto  ma takiego 





• lobrego dziadziusia! Wolałabym mie  dziadziusia iii/, psa. 
Chłopcy nie mog  mie  przed nami adnych tajemnic 
Gdy sko czyli my plewienie zagonów, zacz ła si  /,wó/ka siana. 
W tym roku nie zabieram dzieciaków! Do  .kukania po stogach i deptania siana! -  
powiedział i.ilu . Mówi tak co roku, ale nikt nie wierzy, e mówi lo na serio. 
Je dzili my na wozach z sianem całymi dniami i skakali my po stogach. Lasse  
chciał, eby my urz d/i l i konkurs, kto b dzie najodwa niejszy i skoczy  
najwy ej. Najwy ej z góry na dół oczywi cie, a nie / dołu do góry. Wdrapywali my  
si  na sam wierzch slogu i zeskakiwali my na siano na dole. Oj, jak przy lym co   
łaskotało w brzuchu! Lasse powiedział, e /wyci zca konkursu dostanie lizaka w  
nagrod . Kupił li/aka wła nie tego samego dnia, gdy poszedł do sklepiku w  
Wielkiej Wsi po dro d e dla mamy. Skakali my i skakali my, aby si  wzajemnie  
prze cign , a  w ko cu Lasse wdrapał si  tak wysoko, jak tylko mógł, i  
zeskoczył w dół na mał , malutk  kupk  siana, e a  ziemia zadudniła pod nim i  
le ał dłu sz  chwil  nie mog c si  ruszy . Mówił potem, e był 
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pewien, e serce wpadło mu do brzucha, i my lał, e b dzie musiał przez całe  
ycie chodzi  z sercem w brzuchu. Nikt ju  nie miał odwagi powtórzy  tego skoku,  

a Lasse wpakował sobie do ust lizaka i powiedział: 
- Nagroda przyznana została Lassemu za jego odwa ne wyczyny na stogu siana! 
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Którego  dnia, gdy Britta, Anna i ja z parobkiem ,' /ugrody Północnej zwoziły my  
siano, napotkały my po/iomkowe miejsce". Było to koło stosu kamieni, 11,1  
polance, z której zwoziły my siano. Rosło tam tyle po/iomek, e nigdy czego   
podobnego nie widziałam. 1 1 mówiły my si , e nigdy, ale to nigdy, przenigdy  
nie powiemy chłopcom ani te  nikomu innemu o tej po/iomkowej polance.  
Zbierały my poziomki i nawlekały my je na d bła, trawy, a  w ko cu miały my  
n/yna cie trawek pełnych. Wieczorem zjadły my je • cukrem i mietank . Chłopcom  
dały my po kilka do ipróbowania, ale oni chcieli koniecznie wiedzie , gdzie ic  
/obrały my. 
Tego nie powiemy nigdy w yciu, bo to jest i n łomnica! - powiedziały my im na  
to. 
W ci gu nast pnych dni biegały my z Britta i Ann  ł/ukaj c wi cej takich miejsc,  
gdzie rosn  poziomki, i mo bawiły my si  ju  wi cej na stogu. Lecz chłopcy  
luwili si  tam stale i nie mogły my zrozumie , e te  im si  to nie znudzi. 
Pewnego dnia znalazły my tyle poziomek, e powiedziały my chłopcom, e mamy ju   
siedem takich mio)sc, gdzie rosn  poziomki, ale nigdy nie zdradzimy, ^il/ie one  
si  znajduj , bo to nasza tajemnica. Wów-t/;is Olle powiedział: 
Cha, cha - ale to marna tajemnica w porównaniu z nasz ! 
A jak  wy macie tajemnic ? - spytała Britta. 
Nie mów jej nic, Lasse! - krzykn ł Olle. A Lasse na to: 
Rzeczywi cie! Niech si  dziewczynki dowiedz , /e nasza tajemnica nie jest taka  
bzdurna jak ich! 
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- Wi c co to jest? - spytały my. 
- Zrobili my dziewi  grot w stogu siana, je li chcecie wiedzie  - odpowiedział  
Lasse. 
- Ale nie powiemy gdzie! - krzykn ł Boss  i zacz ł skaka  na jednej nodze. 
- Zaraz je znajdziemy! - zawołały my i zacz ły my wdrapywa  si  na stóg, by ich  
szuka . 
Szukały my zarówno tego dnia, jak i nast pnego, ale nie znalazły my grot.  
Chłopcy zrobili si  okropnie wa ni, a Lasse powiedział: 
- Nigdy ich nie znajdziecie! Po pierwsze, nie mo na ich znale  bez mapy, a po  
drugie, nie znajdziecie mapy, na której s  narysowane! 
- Co to za mapa? - spytały my. 
- Mapa, któr  sami zrobili my - odparł Lasse. - Lecz jest dobrze schowana! 
Wtedy Britta, Anna i ja zacz ły my z kolei szuka  mapy. Przypuszczały my od  
razu, e musi ona by  schowana gdzie  w Zagrodzie rodkowej, bo Lasse z  
pewno ci  nie zgodziłby si  na to, by była schowana gdzie indziej. 
Szukały my przez kilka godzin w pokoju Lassego i Bossego, w ich łó kach i w ich  
szufladach, i w szafie, i wsz dzie. Wreszcie zapytały my Lassego: 





- Mógłby  przynajmniej powiedzie , czy to jest ptak, czy ryba? - Tak jak si  to  
mówi w tej grze, w której si  szuka jakiego  schowanego przedmiotu, aby  
okre li , czy le y wysoko, czy nisko. 
Wówczas Lasse, Boss  i Olle zacz li si  okropnie mia , a Lasse dodał: 
- Ptak! Ptak! Ptak! No, powiedzcie, czy mo e nie ptak? 
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I mrugali do siebie, i robili przebiegłe miny. Zacz ły my szuka  koło lampy i  
zajrzały my, czy mapa nie jest czasem schowana za tapet  pod sufitem, bo to  
przecie  miało by  bardzo wysoko, skoro mówili „ptak". 
W ko cu Lasse powiedział: 
- Mo ecie równie dobrze przesta  szuka , bo i tak nigdy nie znajdziecie tej  
mapy! 
Przestały my wi c w ko cu szuka . Nast pnego dnia miałam si  spyta  Ollego, czy  
mo e mi po yczy  „Tysi c i jedn  noc"*, bo padał deszcz i chciałam posiedzie  w  
domu i poczyta . Lasse i Boss  byli na dworze. Weszłam do ich pokoju, eby po  
lipie przele  do Ollego. 
Na lipie mieszkał kiedy  mały ptaszek, a w jej pniu była mała dziurka, w której  
miał swoje gniazdko. Teraz ju  tam nie mieszkał. Przeła c obok gniazdka  
zauwa yłam, i  z dziupli zwisa kawałek sznurka. 
„Ciekawam, na co ptaszkowi potrzebny był sznurek" - pomy lałam i poci gn łam za  
zwisaj cy kawałek. Na ko cu sznurka przywi zana była rolka papieru! I wyobra cie  
sobie - to była mapa! Omal nie spadłam z drzewa ze zdziwienia! Zapomniałam o  
„Tysi c i jednej nocy", wlazłam z powrotem do pokoju Lassego i Bossego, po czym  
pop dziłam do Britty i Anny tak szybko, e po lizn łam si  na schodach i  
stłukłam kolano. 
Ach, jak e Britta i Anna si  ucieszyły! Pobiegły- 
* „Ba nie z tysi ca i jednej nocy" - tytuł zbioru ba ni z Dalekiego Wschodu 
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niy p dem do stogu i raz-dwa znalazły my wszyst-I i c groty. Chłopcy porobili  

długie przej cia w sianie, a wszystko to było narysowane na mapie. Gdy iL  
wpełznie do takiego korytarza, jest w nim tak • icmno i tak du o siana dookoła,  
e chwilami nic mo na nie pomy le : „A je li nie b d  mogła st d 

Jest to straszne i przejmuj ce uczucie. Lecz wyj cie iwsze si  znajdowało. 
To tylko w przej ciach było ciemno - w gro-i.ich było jasno, bo zrobione były  
tu  przy cianie i wiatło wpadało przez szpary. Były to du e i pi kne ••u) t y  
i chłopcy musieli mie  moc pracy ze zrobieniom ich. Do ostatniej prowadził tak  
długi kory-i i r/, i  my lały my, e nigdy si  nie sko czy. Ja \ sun łam si   
pierwsza, potem Britta, a na ko cu \iina. 
Zobaczycie, e to b dzie labirynt, który nigdy si  nit' sko czy - powiedziała  
Britta. 
W tej samej chwili zobaczyłam, e jako  rozja nia K; Przede mn  była grota.  
Siedzieli tam Lasse, Boss  i Olle. Ale si  zdziwili, gdy nas ujrzeli! Jak  
trafiły cie tu? - spytał Lasse. Cha, cha! Znalazły my map , oczywi cie! —  
odpowiedziałam. - To przecie  nie była adna sztuka, l a ki  łatwe miejsce! 
Cho  raz Lasse miał troch  zdumion  min . Pomyl ! chwil , a potem zawołał: 
Dziewczynki te  mog  si  z nami bawi ! Przez cały dzie  bawili my si  w grotach,  
gdy i \inczasem deszcz padał na dworze, i było nam l'.ird/o wesoło. 
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- Teraz, gdy znacie nasz  tajemnic , b d cie sprawiedliwe i powiedzcie nam,  
gdzie rosn  poziomki - poprosił Lasse na drugi dzie . 
- Aha, chcieliby cie - odpowiedziały my. - Szukajcie ich sami, tak jak my  
musiały my szuka  grot. 
Aby jednak łatwiej im było szuka , Britta, Anna i ja rzucały my patyczki przez  
cał  drog . Mi dzy patyczkami były du e odst py, wi c trwało to w ka dym razie  
do  długo, zanim chłopcy znale li miejsca, gdzie rosn  poziomki. 
Po drodze do naszego najlepszego miejsca nie rzucały my patyczków. To pozostanie  
tylko nasz  tajemnic  i nigdy, przenigdy nie wyjawimy jej nikomu. 
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pimy w stogu 

5 .t, 
Pewnego dnia Boss  powiedział do mnie: 





- Dzi  Lasse i ja b dziemy nocowa  w stogu siana. 
I Olle te , je li mu pozwol . 
- Tylko włócz dzy pi  w stogach - o wiadczyłam. 
- Z pewno ci  nie - zaprzeczył Boss . - Spytali my 
I1 iii me, czy nam pozwoli. 
Pobiegłam powtórzy  to Britcie i Annie. 
W takim razie my b dziemy nocowały w naszym slogu - powiedziały. - I ty te ,  
Liso. 
Ach, jak b dzie wesoło! Szkoda tylko, e to chłopcy wpadli na ten pomysł, a nie  
my. Pobiegłam za-ia/ do mamy i spytałam, czy mi pozwoli. Mama 
l l )/icu z Bullerbyn 
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uwa ała, e małe dziewczynki nie powinny nocowa  w stogu, ale powiedziałam, e  
dziewczynki te  chyba mog  mie  jak  przyjemno , nie tylko chłopcy. I  
pozwoliła. 
Nie mogły my si  wcale doczeka  wieczora. Lasse spytał: 
- To dziewczynki te  maj  nocowa  w stogu? I nie b dziecie si  bały? A je li  
przyjd  duchy? 
- Jasne, e si  nie boimy - odpowiedziały my i zacz ły my przygotowywa  sobie  
kanapki. Kanapki te były na wypadek, gdyby my zgłodniały w nocy. Wówczas chłopcy  
te  zrobili sobie kanapki. 
O godzinie ósmej wieczorem wyszli my z domu. 
Chłopcy mieli spa  w stogu Zagrody rodkowej, a my w stogu Zagrody Północnej.  
Ka de z nas wzi ło ze sob  ko sk  derk . Olle Kolifmk zabrał równie  Svippa. To  
szcz liwiec - ma psa! 
- Dobranoc, mali włócz dzy! - powiedział tatu . A mama dodała: 
- Przyjdziecie pewno jutro rano kupi  mleka. Tak robi  wszyscy włócz dzy. 
Gdy mówiły my chłopcom dobranoc, Lasse powiedział: 
- pijcie dobrze! Je li b dziecie mogły! W zeszłym roku znaleziono mij  w  
sianie w Zagrodzie Północnej. Ciekaw jestem, czy i w tym roku jest tam jaka   
mija? 

A Boss  powiedział: 
- Mo e tak, a mo e nie! Lecz na pewno jest tam cała masa myszy polnych! Brrrr...  
jakie to wstr tne! 
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Biedne dzieci - po ałowały my chłopców. - Boicie si  myszy polnych? W takim  
razie najlepiej b dzie, ic li pójdziecie do domu i poło ycie si  do własnych  
ló/ek. 
Po czym poszły my do stogu z naszymi derkami i kanapkami. Na dworze było jasno,  
ale w stogu było niemal zupełnie ciemno. 
- Ja chc  le e  po rodku! - krzykn łam. 
Potem umo ciły my si  w sianie. Pachniało pi knie, 
51 
ale kłuło. Chocia  wła ciwie, gdy owin ły my si  derkami, było zupełnie dobrze. 
Le ały my i rozmawiały my sobie o tym, jak to jest, kiedy si  jest prawdziwym  
włócz g , który zawsze nocuje w stogach. Anna powiedziała, e to musi by  bardzo  
przyjemnie. Nie chciało nam si  wcale spa . Tylko je . Zanim wi c zapadły  
zupełne ciemno ci, wydobyły my nasze kanapki. W ko cu jednak zrobiło si  wokoło  
tak ciemno, e gdy trzymały my r k  wyci gni t  przed twarz , nie mogły my jej  
dojrze . Cieszyłam si , e le  pomi dzy Britt  a Ann . W sianie jako  dziwnie  
szele ciło. Britt  i Anna przysun ły si  bli ej do mnie. 
- Co b dzie, je li przyjdzie tu prawdziwy włócz ga i poło y si  nie pytaj c o  
pozwolenie? - szepn ła Britt . 
Le ały my cichutko i my lały my o tym przez chwil . I wtedy nagle usłyszały my  
wycie. Straszne, przera liwe wycie! Jak gdyby tysi c duchów zawyło naraz. Cud,  
e nie umarły my! Nie, nie umarły my, tylko zacz ły my wrzeszcze . Ach, jak e  

Lasse, Boss  i Olle si  miali! Bo to oni oczywi cie tak wyli i siano szele ciło  
wtedy, kiedy czołgali si  do nas. Britt  powiedziała, e to bardzo  
niebezpiecznie tak kogo  nastraszy , bo krew mo e zakrzepn  w yłach temu, kogo  
si  straszy, i obiecała, e powie to swojej mamie. Wówczas Lasse powiedział: 





- Przecie  to były tylko arty! ' , -A Boss  dodał: . * n 
- Skar ypyta bez kopyta! 
Anna twierdziła, e czuje si  tak, jak gdyby jej krew troch  ju  zakrzepła w  
yłach. 

52 
W ko cu chłopcy poszli z powrotem na swój ilóg. Namy lały my si  przez chwil ,  
czyby si  tam • lo nich nie przedosta  i te  ich nie nastraszy , iile nie  
miały my ju  sił, bo tak nam si  chciało spa ! 
Obudziło nas pianie koguta w Zagrodzie Północnej i zimno. Brrr, jak było zimno!  
Nie wiedziały my, która godzina, lecz my lały my, e z pewno ci  czas Ul/  
wstawa . Wła nie w tej samej chwili, gdy przecho-il/iły my przez furtk  na  
wygonie, nadeszli chłopcy ze Mogu Zagrody rodkowej. Im te  było zimno.  
Wbiegli my do naszej kuchni, aby si  ogrza . I wyobra cie nobie, e wszyscy  
jeszcze spali! Wszyscy jeszcze spali, yily/ było dopiero wpół do pi tej! Wkrótce  
jednak /iul/wonił budzik Agdy. 
Musiała wsta  do dojenia. Dała nam wszystkim ciepłego mleka i bułeczek. Ach,  
jakie to było pys/ne! 
Wlazłam potem czym pr dzej do własnego łó ka, bo czułam, e jeszcze mi si  chce  
spa . To jaki  bardzo m dry człowiek wynalazł łó ko, bo w łó ku rzeczywi- cie  
pi si  lepiej ni  w stogu siana. 

Anna i ja uciekamy z domu 
Z nikim nie lubi  bawi  si  tak bardzo jak z Ann . Mamy du o zabaw „na niby", o  
których tylko ona i ja wiemy. Czasem bawimy si , e jeste my dwiema paniami,  
które przychodz  do siebie nawzajem w odwiedziny. Wtedy Anna nazywa si  pani   
Bengtsson, a ja pani  Larsson. Anna tak dostojnie wygl da, kiedy jest pani   
Bengtsson, i tak licznie mówi. Ja te  elegancko mówi , gdy jestem pani   
Larsson. Czasami udajemy, e pani Bengtsson i pani Larsson pokłóciły si , a  
wtedy Anna mówi: 
- Pani Larsson mo e sobie i  do domu ze swymi niezno nymi dzieciakami! 
To moje lalki nazywa „niezno nymi dzieciakami". Wtedy ja mówi : 
- Uwa am, e to dzieciaki pani Bengtsson s  niezno ne! 
Pó niej znów si  godzimy i udajemy, e chodzimy do sklepów i kupujemy jedwab i  
aksamit, i cukierki. Mamy pieni dze „na niby", które robimy sobie na górze u  
dziadziusia. Tak si  boimy, eby Lasse i reszta dzieci nie słyszała, jak si   
bawimy „na niby", bo wtedy si  z nas miej . Je li dziadzius to słyszy, nic nie  
szkodzi, bo on te  czasem bawi si  z nami i sprzedaje nam „na niby" cukierki za  
nasze pieni dze „na niby". 
Kiedy pada deszcz, siedzimy z Ann  cz sto u dziadziusia i czytamy mu gazet . Gdy  
dziadzius był małym chłopcem, tatu  i mamusia mu umarli i musiał i  do innych  
ludzi, którzy wcale nie byli dla niego dobrzy. 
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Musiał pracowa  du o, chocia  jeszcze był mały, 
I dostawał tak cz sto w skór  i tak mało jedzenia, e w ko cu obrzydło mu to i  
uciekł. Zanim dostał si  w ko cu do dobrych ludzi, u których mógł pozosta , n i  
uił tyle wesołych i dziwnych przygód, e wprost 
I1 ud no uwierzy . 
Pewnego deszczowego dnia, gdy Anna i ja siedziały my u dziadziusia i gdy ju   
przeczytały my mu cał  ji,i/et , Anna powiedziała: 
Opowiedz, dziadziusiu, jak uciekłe ! Och, och - powiedział dziadziu . - Przecie   
słyszały cie to ju  tyle razy. 
Prosiły my go jednak tak bardzo, eby nam to opo- 
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wiedział jeszcze raz, e zgodził si  i opowiedział. Potem Anna powiedziała: 
- To musi by  strasznie przyjemnie uciec. Ja sama miałabym na to ochot ! 
- Lecz najpierw musieliby by  jacy  li ludzie, od których musiałaby  ucieka  -  
zauwa yłam. 
- To wcale niepotrzebne - powiedziała Anna. - Mo na przecie  uciec tak w ogóle.  
Troszeczk ! I potem wróci . 
- Och tak! Zróbmy to! - zawołałam. 
- Jak my lisz, dziadziusiu? - spytała Anna. - Czy uwa asz, e mo emy to zrobi ? 
Dziadziu  odpowiedział, e, oczywi cie, mo emy uciec tak troszeczk . Wtedy  





postanowiły my tak zrobi . Musiało to oczywi cie nast pi  w nocy i nikt nie mógł  
o tym wiedzie . Prosiły my dziadziusia, eby nie mówił o tym nikomu. Obiecał, e  
nie powie. 
Zawsze okropnie chce mi si  spa  wieczorem, wi c nie wiedziałam zupełnie, co  
zrobi , eby nie usn , zanim nastanie czas ucieczki. Lecz Anna uspokoiła mnie: 
- Ty pij! Przy wi  ci sznurek do du ego palca u nogi i przerzucimy go za  
okno. Ja przyjd , poci gn  za sznurek, a wtedy ty si  obudzisz! 
Anna miała nazbiera  jałowca i wło y  go sobie do łó ka. W ten sposób na pewno  
nie za nie, zanim wszyscy inni pousypiaj . 
Nast pnie spytały my dziadziusia, co trzeba zabra  ze sob , gdy si  ucieka.  
Powiedział nam, e trzeba zabra  ze sob  troch  jedzenia. I mo e troch   
pieni dzy, je li si  je ma. Chciały my uciec ju  tej samej 
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nocy, wi c miały my moc roboty z przygotowaniem ws/ystkiego. Poszłam do mamy i  
poprosiłam o kilka kanapek, a mama zdziwiła si : 
Co si  stało? Znowu jeste  głodna? Przecie  przed • 'hwil  zjedli my obiad! 
Nie mogłam si  przecie  przyzna , na co mi s  potrzebne kanapki, wi c nie  
odpowiedziałam. Potem wyj łam kilka koron z moich pieni dzy za plewienie i  
schowałam je pod poduszk . Nast pnie wyszukałam tllugi sznurek, który miałam  
sobie przywi za  do d u/ego palca u nogi. 
Wieczorem bawili my si  - wszystkie dzieci 
w dwa ognie i gdy wreszcie nadeszła pora, by poło y  si  spa , mrugn ły my do  
siebie z Ann  i s/epn ły my: 
O wpół do jedenastej! 
U cisn łam mam  i tatusia bardzo mocno, mówi c im dobranoc, bo pomy lałam sobie,  
e teraz dobry kawał czasu ich nie zobacz . A gdy mama powiedziała: „Jutro  

b dziesz zbiera  ze mn  porzeczki", to /robiło mi si  okropnie al mamy, która  
ju  jutro /ostanie bez córki. 
Potem poszłam do swego pokoju i przywi załam N/nurek do du ego palca u nogi, a  
drugi koniec H/nurka spu ciłam przez okno i poło yłam si  my l c, /c teraz warto  
si  przespa , aby nie by  zbyt zm czona, gdy trzeba b dzie ucieka . 
/wykle zasypiam, skoro tylko przyło  głow  do poduszki, ale teraz ani rusz nie  
mogłam. Starałam si  na wszystkie sposoby, lecz ilekro  poruszyłam si  na ló/ku,  
sznurek zaciskał si  na du ym palcu. My lałam lc/ o tym, co powie mama, gdy  
wejdzie nast pnego 
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ranka i zobaczy, e moje łó ko jest puste. Było mi jej bardzo al, wi c zacz łam  
płaka . Płakałam długo, długo. Nagle obudziłam si . Poczułam, e co  dziwnego  
dzieje si  z moim palcem, i z pocz tku nie mogłam zrozumie , co to jest. Potem  
przypomniałam sobie. To kto  ci gn ł za sznurek. 
- Ju  id , Anno! - zawołałam wyskakuj c z łó ka i podbiegaj c do okna. Był jasny  
dzie . Na dole pod moim oknem stał Lasse i ci gn ł za sznurek. Ach, jaka  ja  
byłam zła! 
- O-jo-joj! Nie ci gnij za sznurek! - krzykn łam. Lecz Lasse dalej ci gn ł. 
- Zostaw to! - zawołałam. 
- Dlaczego? - dopytywał si  Lasse. 
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Bo sznurek przywi zany jest da mojego du tgo pttlca u nogi! 
Lasse roze miał si  i zawołał: 
A to ci dopiero ryba na tej w dce! Potem chciał koniecznie dowiedzie  si , na co  
mi był potrzebny ten sznurek, ale odeszłam od okna i nie odpowiedziałam mu.  
Pobiegłam do Zagrody Północnej. My lałam, e mo e Anna uciekła sama. Britta  
siedziała na schodach i bawiła si  z Puszkiem. 
Gdzie jest Anna? - zapytałam. 
pi - odpowiedziała Britta. 

Poszłam na gór  do pokoju dziewczynek - Anna spała w najlepsze. Chrapała!  
Chciałam przywi za  jej sznurek do palca u nogi, ale wówczas obudziła si . 
- O - zdziwiła si  - która godzina? 
Gdy jej powiedziałam, e ju  jest ósma rano, siedziała przez chwil  bez słowa.  
Nast pnie dodała: 
- Tacy ludzie, którzy nie mog  sypia  po nocach, powinni spróbowa  spa  na  





jałowcu. Nie masz poj cia, jak si  na nim mocno pi! 
Poszły my potem do dziadziusia, eby mu przeczyta  gazet . 
Gdy wbiegły my do pokoju, zdziwił si  bardzo i spytał: 
- Jak to, nie uciekły cie? 
- Innym razem - odpowiedziały my. 
Urz dzamy sobie pokoik do zabawy 
W ko cu sprzykrzyło nam si  bawi  na sianie. Lasse, Boss  i Olle przepadali  
gdzie  co dzie  od rana. Nie wiedziały my gdzie i nie zale ało nam na tym, eby  
si  dowiedzie , bo i bez nich było nam wesoło. Na pastwisku, za Zagrod   
Południow , jest tyle przyjemnych skalistych pagórków i kamieni. To tam wła nie  
bawiły my si  wietnie - Britta, Anna i ja. Pewnego dnia Britta wpadła na  
pomysł, eby my sobie urz dziły pokoik w rozpadlinie skalnej. ciany jej  
tworzyły mał  izdebk . 
Och, jak nam było wesoło! Urz dziły my sobie tak pi knie pokoik, e było to  
najmilsze w wiecie miejsce do zabawy. Spytałam mam , czy nie mogłyby my dosta   
kilku małych kawałeczków dywaników szma- 
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cianych, i dostały my. Rozło yły my je na kamiennej płycie, a wówczas jeszcze  
bardziej wygl dało tam jak w pokoju. Dokoła poustawiały my skrzynki po cuk-r/e  
jako szafy, a po rodku - czworok tn  skrzynk  /amiast stołu. Britta po yczyła  
kolorow  chustk  od swojej mamy i rozesłały my j  na stole jako obrus. Ka da z  
nas przyniosła sobie stołeczek do siedzenia. Przyniosłam te  mój liczny, ró owy  
serwis dla lalek, a Anna swoj  mał  karafeczk  do soku, ze szklaneczkami.  
Wszystko to poustawiały my na skrzynkach po cukrze, najpierw wyło yły my je  
oczywi cie papierem |uk półki. Narwały my dzwonków i margerytek i ustawiły my  
kwiaty na rodku stołu. Ach, jak e było pi knie! Agda piekła tego dnia ciasto,  
wi c skorzystałam z okazji i upiekłam kilka małych, malutkich bułeczek dla  
lalek. 
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Siadły my potem w naszej izdebce dokoła stołu i piły my kaw  z moich ró owych  
fili anek, i zagryzały my bułeczkami. Anna przyniosła soku w swojej karafeczce,  
wi c piły my i sok. 
Bawiły my si , e Britta jest pani  domu i nazywa si  pani Andersson, e ja  
jestem słu c  i nazywam si  Agda, a Anna jest dzieckiem. Zbierały my maliny  
rosn ce w pobli u, wyciskały my je przez szmatk  i bawiły my si , e robimy ser.  
Britta, która była pani  Andersson, powiedziała do mnie: 
-  e te  Agda nie mo e nauczy  si  robi  sera jak nale y! 
A ja odparłam: 
- Pani Andersson, mo e pani sobie robi  sama swój stary ser! 
Wła nie w chwili gdy to mówiłam, zobaczyłam czupryn  Bossego wystaj c  zza  
pagórka, wi c ostrzegłam Britt  i Ann : 
- Chłopcy skradaj  si  do nas! I zaraz krzykn ły my do nich: 
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- Skoro ju  zobaczyły my was, to mo ecie równie dobrze wyj ! 
Zaraz te  wyle li zza zbocza Lasse, Boss  i Olle, lecz zachowywali si  głupio,  
przedrze niali nas i krzyczeli: 
- e te  Agda nie umie robi  starego sera dla pani Andersson! 
Nie chcieli nas zostawi  w spokoju, wi c nie mogły my ju  dłu ej bawi  si  tego  
dnia. Lasse chciał, /cby my zagrali w piłk , i tak te  zrobili my. Ale Lasse był  
niegrzeczny w dalszym ci gu i wołał: 
- e te  pani Andersson nie mo e troch  pr dzej si  rusza ! Uwa aj na piłk ,  
pani Andersson! 
Jest tak, jak mówiłam - chłopcy 
nie mog  mie  przed nami 
adnych tajemnic 

Nast pnego dnia zaraz po niadaniu Lasse, Boss  i Olle znów gdzie  przepadli.  
Bawiły my si  z Britt  i Ann  przez całe przedpołudnie w naszej izdebce, a gdy  
nie miały my ju  na to wi cej ochoty, /acz ły my si  zastanawia , gdzie te   
wła ciwie chłopcy przepadaj  na cały dzie . Nie zastanawiały my si  nad tym  
przedtem, ale teraz przypomniały my sobie, e przecie  nie wida  ich było prawie  
przez cały tydzie , chyba wieczorem, gdy gramy w piłk . 





- Musimy ich wy ledzi ! - zawołała Britt . 
- Tak - powiedziały my z Ann  - b dziemy ich ledzi . Musimy si  dowiedzie , co  
oni wła ciwie robi ! • \ i 
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Gdy nadeszła pora obiadu, usiadły my na czatach na schodach. Najpierw nadszedł  
Lasse. Po chwili za  Boss . I znów po chwili Olle. Nie nadchodzili jednak z tej  
samej strony. Wówczas zrozumiały my, e znów maj  jak  tajemnic  i nie chc ,  
aby my si  o niej dowiedziały. Inaczej bowiem na pewno przyszliby wszyscy razem.  
Miały my ze sob  nasze lalki, eby chłopcy nie spostrzegli, e ich szpiegujemy.  
Bawiły my si  lalkami i nie odzywały my si  wcale do chłopców. Potem poszli my  
wszyscy na obiad. Zaraz po obiedzie siadły my znów na schodach. 
Po chwili wyszedł Lasse. Bawiły my si  dalej lalkami. Lasse pobawił si  troszk   
z Mruczkiem - ot, tak sobie, mimochodem. Potem nagle znikn ł za w głem domu.  
Pobiegły my wi c szybko do mego pokoju, gdy  stamt d mogły my go. widzie  z  
okna. Rozejrzał si  ostro nie, potem pobiegł szybko, prosto mi dzy krzakami  
porzeczek, i przeskoczył przez kamienny mur okalaj cy nasz ogród. Dalej nie  
mogły my go ju  dojrze . Wkrótce po nim nadszedł Boss . Przemkn ł si  ostro nie  
w tym samym kierunku co Lasse. 
- Uwa ajcie - powiedziała Britta - teraz nie potrwa długo, a zjawi si  Olle.  
Chod cie, zbiegniemy pr dko i schowamy si  w krzakach porzeczek! 
Tak te  zrobiły my. Przycupn ły my cichutko za krzakami. Po chwili nadbiegł  
p dem Olle. Biegł tak blisko, e mogły my go niemal dotkn , ale nie widział  
nas. Zacz ły my si  skrada  za nim. 
Za naszym ogrodem jest du e pastwisko. Rosn  tam g sto krzaki leszczyny, jałowca  
i pełno jest innych krzewów. Drzewa te  tam s . Tatu  mówi, e zetnie 
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wszystkie te krzaki, eby krowy miały lepsze pastwisko, lecz mam nadziej , e  
tego nie zrobi. Bo tam s  lakie wietne kryjówki! 
Skradały my si  za Ollem spory kawałek drogi, lecz on w pewnej chwili wsun ł si   
w zbit  g stwin  i hyc! 
ju  go nie było. 
Próbowały my na ró ne sposoby, lecz nie mogły my go odnale . Wiedziały my, e  
chłopcy s  na pastwisku, i szukały my ich długo i dokładnie, ale nie było ich  
nigdzie wida . Wówczas Anna powiedziała: 
- Ju  wiem! Przyprowadzimy Svippa! On zaraz znajdzie Ollego! 
Ja i Britta uwa ały my, e Anna bardzo m drze to wymy liła. Pobiegły my p dem do  
Zagrody Południowej i spytały my mam  Ollego, czy mo emy na chwil  po yczy   
Svippa. 
- Naturalnie, e mo ecie - odpowiedziała. Svipp ucieszył si  ogromnie, bo  
zrozumiał, e mo e 
i  z nami na spacer. Skakał i szczekał. Wtedy powiedziały my mu: 
- Svipp, gdzie jest Olle? Szukaj Ollego! 
Svipp zacz ł zaraz w szy  po ziemi, a my biegły my za nim. Biegł na przełaj  
przez krzaki porzeczek, wpadł na pastwisko, a my za nim. P dził jak szalony  
pomi dzy krzakami leszczyny. I nagle skoczył 
Dzieci z Bullerbyn 
prosto na Ollego. Bo tam stał Olle, a obok niego Boss  i Lasse. Tam te   
znajdowała si  tajemnica. Była ni  chatka, któr  chłopcy wybudowali sobie na  
pastwisku. 
- Cha, cha, ale cie si  zdziwili! - zawołały my. Zdumieni byli rzeczywi cie. 
- Nawet nie próbujcie mie  przed nami jakich  tajemnic - powiedziały my -  
odkryjemy je cal* po calu! 
- No, tak, skoro bierzecie psy go cze do pomocy - burkn ł Lasse. 
Svipp skakał i cieszył si  bardzo, bo my lał, e zrobił co  bardzo dobrego.  
Obiecały my mu du  ko  na kolacj . 
Chłopcy zbudowali liczn  chatk . Przybili gwo dziami kilka desek do czterech  
drzew stoj cych w czworoboku tak, e w ka dym rogu chatki stało drzewo. Potem po  
wtykali dokoła w ziemi  krzaki jałowca, i to były ciany, bo nie mieli tyle  
desek, eby starczyło - opowiadał Lasse. Mniejsze deski uło yli jako dach i  
przykryli je star  ko sk  derk . 
- Czy uwa acie, e dziewczynki mog  si  z nami bawi ? - spytał Lasse chłopców. 





- No... jak sam uwa asz - wyb kali, bo chcieli najpierw usłysze , jakiego zdania  
jest Lasse. A Lasse powiedział, e mo emy si  z nimi bawi . 
Potem w chatce bawili my si  w Indian. Lasse był wodzem i nazywał si  Silna  
Pantera, Boss  - R czy Jele , a Olle - Drapie ny S p. Britta musiała nazywa  si   
Mrucz cym Nied wiedziem, Anna - ółtym Wil- 
- cal - jednostka długo ci u ywana w niektórych krajach, około 2,5 cm 
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kiem, a ja - Przebiegłym Lisem. Chciałam nazwa  si  jako  ładniej, lecz Lasse  
tak mi kazał. Nie mieli my ogniska w chatce, lecz udawali my, e je mamy, i  
siedzieli my dokoła ognia i palili my fajk  pokoju, to jest długi cukierek.  
Odgryzłam mały, malutki kawałeczek fajki pokoju - była pyszna. Chłopcy porobili  
sobie łuki i strzały. Dla nas zrobili tak e. Lasse powiedział, e s  jeszcze  
inni Indianie w drugim ko cu pastwiska. Nazywaj  si  Koma cze, s  podst pni i  
niebezpieczni i nale y ich wszystkich zgładzi . Wzi li my wi c nasze łuki i  
pobiegli my p dem przez pastwisko, wznosz c straszliwe okrzyki. 
W drugim ko cu pastwiska pasły si  nasze krowy. Lasse powiedział, e to one s   
Koma czami. Och, jak e Koma cze uciekali! Lasse krzyczał co  do nich po  
india sku, lecz nie s dz , by to rozumiały. 
Znów idziemy do szkoły 
Gdy wakacje trwaj  ju  do  długo, wówczas - przynajmniej ja tak uwa am -  
przyjemnie jest, gdy szkoła znów si  zaczyna. Boss  mówił, e napisze do króla i  
poprosi go, eby zamkn ł wszystkie szkoły, lecz ja mam nadziej , e król tego  
nie zrobi. Bo ja lubi  szkoł . Lubi  nasz  pani  i lubi  moje kole anki i  
kolegów, i moje ksi ki szkolne. Ksi ki okładam w pi kny, nowy papier i  
nalepiam na nie naklejki ze swoim nazwiskiem. Lasse i Boss  nie okładaj  ksi ek  
w nowy papier, chyba e mama albo pani w szkole powie im, e musz . I bazgrz   
te  na swoich ksi kach. Lasse wycina ró ne mieszne ilustracje i rozmaite  
postacie z tygodników i dokleja je na obrazkach 
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w swoim podr czniku geografii. Mówi, e w ten sposób ksi ka staje si  bardziej  
urozmaicona; ja te  tak uwa am. Bo je li pod rysunkiem napisane jest: ,,Chłop  
chi ski sadzi ry ", to Lasse zostawia Chi czykowi tylko nogi, a dokleja twarz  
pi cej Królewny. 

My, wszystkie dzieci z Bullerbyn, chodzimy razem do szkoły. Musimy wychodzi  z  
domu ju  o siódmej, bo do szkoły jest daleko. 
Zabieramy ze sob  mleko i kanapki i zjadamy to w szkole na du ej przerwie.  
Czasami Lasse, Boss  i Olle zjadaj  swoje niadanie po drodze, zanim jeszcze  
zd ymy przyj  do szkoły. 
- Mo na chyba równie dobrze nie  niadanie w oł dku jak w tornistrze - mówi  
Lasse. 
Nasza pani mieszka w szkole, na pi trze. Ma liczny pokoik, pianino, du o  
ksi ek i milutk  mał  kuchenk . Pomagamy jej przynosi  drewno. Czasami po ycza  
nam ksi ki, a czasem zaprasza nas na czekolad . 
Pewnego dnia, gdy przyszli my do szkoły, pani była chora i nie mogła z nami mie   
lekcji. Wszystkie inne dzieci wiedziały o tym wcze niej, ale w Bullerbyn nie ma  
telefonu i nikt nie mógł nas zawiadomi . Nie wiedzieli my, co mamy robi , gdy   
klasa była zamkni ta, nie było ani dzieci, ani pani. W ko cu poszli my na gór  i  
zastukali my do drzwi pokoiku pani. 
- Prosz  - powiedziała pani. 
Weszli my. Le ała w łó ku i była bardzo chora. Miała przyj  jaka  kobieta, eby  
jej pomóc, ale nie przyszła. Pani spytała nas, czy wobec tego nie zechcieliby my  
jej pomóc. Naturalnie, e chcieli my 
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bardzo. Chłopcy pobiegli po drewno, Britta rozpaliła pod kuchni  i nastawiła  
wod  na herbat . Ja zamiotłam podłog  i poprawiłam pani poduszki, a Anna  
przygotowała na tacy niadanie. Potem podały my pani herbatk  z kanapkami. 
Pani powiedziała nam, e ma straszn  ch  na duszone mi so na obiad i e ma  
mi so w domu. Zastanawiała si , czy potrafiłyby my przyrz dzi  to mi so, gdyby  
nam powiedziała, jak to si  robi. 
- Mo emy przecie  spróbowa  - powiedziała Britta. - Je li nie wyjdzie z tego  





duszone mi so, to mo e wyjdzie co  innego. 
Ale wyszło prawdziwe duszone mi so i teraz ju  wiem, jak to si  robi, i nie  
potrzebuj  si  tego uczy , gdy b d  du a. Pani pocz stowała nas tym mi sem i  
było przepyszne. Potem Britta zmyła naczynia, a ja i Anna wycierały my. Lasse,  
Boss  i Olle siedzieli przez cały czas przy półce z ksi kami i czytali; chłopcy  
wła ciwie nigdy nie s  po yteczni. Byli my u pani tak długo, jak długo miały  
trwa  lekcje. Potem spytały my si  jej, czy ma zamiar by  chora równie   
nast pnego dnia, i powiedziała nam, e tak. Wtedy spytały my, czy nie mogłyby my  
przyj  równie  i nast pnego dnia i pomóc jej. Pani powiedziała, e b dzie jej  
bardzo miło. 
Gdy przyszły my tam nast pnego dnia - Britta, Anna i ja - pani le ała w łó ku,  
w ród rozrzuconej po cieli, i miała biedaczka straszn  ch  na płatki owsiane.  
Pomogły my jej usi  w fotelu, a potem po cieliły my jej łó ko tak pi knie i  
gładko, e gdy znów si  poło yła, powiedziała nam, e le y jak ksi niczka.  
Nast pnie ugotowały my jej owsiank  
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i podały my jej kaw  i kilka wie ych bułeczek, które przyniosłam z domu.  
Wówczas pani stwierdziła, e to doprawdy przyjemnie jest by  chor . Niestety  
jednak, ju  nast pnego dnia była zupełnie zdrowa. W przeciwnym razie  
nauczyłyby my si  gotowa  wi cej potraw. Na jesieni i w zimie jest ciemno, gdy  
rano idziemy do szkoły, i ciemno jest równie , gdy wracamy do domu po południu.  
Byłoby bardzo smutno, gdyby si  musiało i  samemu po ciemku, poniewa  jednak  
jest nas sze cioro - zawsze jest wesoło. Przez cały czas droga prowadzi przez  
las, a Lasse próbuje nam wmówi , e pełno w nim jest trolli, olbrzymów i  
czarownic. Mo e s . Lecz my nigdy ich dot d nie widzieli my. Czasami, gdy  
wracamy ze szkoły, gwiazdy wiec  w górze. Lasse mówi, e na niebie s  dwa  
miliony pi set tysi cy pi dziesi t cztery gwiazdy i e zna nazw  ka dej z  
nich. Przypuszczam jednak, e zmy la, gdy  którego  dnia spytałam go o nazw   
jednej z gwiazd i wówczas powiedział, e nazywa si  ona „Wielkogwiazda". A zaraz  
nast pnego dnia, gdy wracali my ze szkoły, spytałam go drugi raz o t  sam   
gwiazd  - powiedział, e nazywa si  „Korona Królowej". 
- Tak, a wczoraj to powiedziałe , e ona si  nazywa „Wielkogwiazda" -  
przypomniałam mu. 
A Lasse na to: 
- Nie, to nie była ta! „Wielkogwiazda" spadła ubiegłej nocy. Ta si  nazywa  
„Korona Królowej" - mo esz mi wierzy ! 
Czasami wracaj c ze szkoły do domu piewamy: „Gdy w druj  przez lasy, góry i  
doliny" i inne podobne piosenki. 
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Wyobra am sobie, jak bardzo dziwiłby si  kto  słysz c ten piew! Jest tak  
ciemno, e nie mógłby /o baczy , e to tylko my - dzieci z Bullerbyn - idziemy  
przez ciemny las i piewamy. 
Przebieramy si  ..«••. 
Pewnego wieczora wszyscy rodzice z Bullerbyn pojechali na przyj cie do  
wła ciciela sklepu w Wielkiej Wsi. Tylko my, dzieci, były my w domu. No i dzia- 
dziu . I Agda. Błysn łam w oknie trzy razy latark . To znaczy dla Britty i Anny:  
„Przychod cie zaraz! Mam wam co  do powiedzenia!" 
Po chwili słycha  ju  je było na schodach. Wła ciwie nie miałam im nic do  
powiedzenia. Chciałam tylko, eby my wymy liły jak  przyjemn  zabaw . Najpierw  
ogl dały my wszystkie moje zakładki do ksi ek i grały my przez chwil  w  
loteryjk . Potem przyszło nam na my l, eby zej  na dół i porozmawia  z Agd .  
Wówczas Anna wpadła na wietny pomysł. Powiedziała, eby my si  przebrały, to  
mo e Agda nas nie pozna. Och, jak nam było pilno si  przebra ! Na strychu  
wisiała cała masa ró nych ubra  mamusi i tatusia. Britta powiedziała, e chce  
przebra  si  za pana, wi c wzi ła tatusiowe spodnie w paski, br zow  marynark  i  
okr gły czarny kapelusz tatusia i ubrała si  w to wszystko. Nogawki były  
naturalnie za długie, wi c musiała je podpi  agrafkami, a r kawy podwin .  
Potem namalowała sobie w sy i brod  kawałkiem spalonego korka. Wygl dała jak  
mały zabawny człowieczek, a Anna i ja tak miały my si  z niej, e ledwo  
mogły my wło y  
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spódnice. Ja miałam czarn  spódnic  mamusi i bluzk  w kwiaty. Wło yłam te   
czarny kapelusz z woalk . Gdy spu ciłam woalk  na twarz, nawet Britta i Anna nie  
mogły mnie pozna . Anna te  chciała mie  woalk , ale nie znalazły my drugiej ani  
te  drugiego kapelusza, wi c musiała zawi za  chusteczk  na głowie. Wło yła te   
dług  spódnic  i wełniany kaftanik. 
Lasse i Boss  byli u Ollego, wi c nikt nas nie widział, gdy schodziły my ze  
schodów. Wymkn ły my si  na palcach głównym wej ciem, podeszły my do drzwi  
kuchennych i zastukały my. Bardzo mocno. 
- Kto tam? - spytała Agda z kuchni, a po głosie poznały my, e si  troch   
przestraszyła. Nie wiedziały my z pocz tku, co mamy odpowiedzie , potem Britta  
zawołała grubym głosem: 
- Włócz dzy! 
- Nie mog  was wpu ci , bo nikogo nie ma w domu ^ powiedziała Agda. 
- Ale my chcemy wej ! - krzykn ły my wal c do drzwi. Nie mogły my jednak  
powstrzyma  si  od miechu. Starałam si  nie mia , ale miech dosłownie  
bulgotał we mnie i wydaje mi si , e Agda musiała to słysze . Zrobiła mał   
szpark  w drzwiach, a my skorzystały my z tego i wsun ły my si  do rodka. 
- Ojej, nigdy nie widziałam nic podobnego - powiedziała Agda. - Có  to za  
wytworni pa stwo spaceruj  o tej porze? 
- Nazywam si  pan Karlsson - powiedziała Britta. 
- A to s  moje ony. 
- Ale  ma pan eleganckie ony, panie Karlsson 
- powiedziała Agda. - I a  dwie! Czy mog  pa stwa pocz stowa  sokiem? 
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Oczywi cie zgodziły my si  na to, by nas pocz stowała. Piły my sok i udawały my,  
e jeste my dorosłe, a szło nam to o wiele łatwiej ni  zwykle, gdy  miały my na  

sobie dorosłe ubrania. Potem przyszło nam na my l, eby pój  do Zagrody  
Południowej i pokaza  si  chłopcom. Drzwi nie były zamkni te na klucz, wi c  
dostały my si  bez trudu. Gdy szły my schodami na gór , na strych do pokoju  
Ollego, Anna potkn ła si  o swoj  dług  spódnic  i narobiła okropnego hałasu.  
Olle otworzył drzwi, aby zobaczy , co si  dzieje, i wyobra cie sobie, gdy nas  
ujrzał, tak si  przestraszył, e a  podskoczył, bo na schodach było przecie   
zupełnie ciemno, tylko troch  wiatła padało / otwartych drzwi. My lał z  
pewno ci , e to trzy 
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duchy stoj  na schodach. Gdy Lasse zobaczył, e jeste my przebrane, chciał te   
koniecznie si  przebra , a Boss  i Olle tak e. Lasse wło ył na siebie sukienk   
mamusi Ollego i pantofle na wysokich obcasach. Boss  i Olle mieli m skie  
ubrania. Lasse biegał w kółko, machał r kami i mówił piskliwym głosem: 
- J a k te  pani robi te przepyszne pierniczki? Czy mogłabym dosta  przepis? 
Lasse bowiem uwa a, e wła nie w ten sposób rozmawiaj  wielkie damy. Potem  
poszli my wszyscy odwiedzi  dziadziusia i opowiedzieli my mu, e jeste my  
poprzebierani. Nie mógł przecie  sam tego zobaczy , niestety. Ale za to  
urz dzili my mu przedstawienie jak w teatrze. Wymy lili my wszystko sami. W tej  
sztuce Lasse był zł  ciotk . Och, jak mieli my si  z niego! Dziadziu  te  si   
miał, chocia  nie mógł nas widzie , tylko słyszał, co mówimy. 

Wielka nie yca 
Opowiem teraz o wielkiej nie ycy, jaka miała miejsce tu  przed Gwiazdk . Tatu   
mówił, e była to najwi ksza zawieja, jak  kiedykolwiek widział. 
Ju  od pocz tku grudnia Lasse co dzie  powtarzał w drodze do szkoły: 
- Zobaczycie, e na wi ta nie b dzie niegu! 
Robiło mi si  przykro za ka dym razem, gdy tak mówił, gdy  bardzo pragn łam,  
eby był nieg. Ale jeden dzie  upływał za drugim, a nie spadł nawet najmniejszy  

płatek. A  tu, wyobra cie sobie, wła nie w samym tygodniu przed wi tecznym, gdy  
siedzieli my w szkole i zaj ci byli my rachunkami, Boss  krzykn ł: 
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- Spójrzcie! nieg pada! 
I rzeczywi cie padał. Ucieszyli my si  tak bardzo, /e zacz li my wszyscy  
krzycze : hura! 
Pani powiedziała, eby my wstali i za piewali: „Nadeszła ju  zima". 
Gdy wybiegli my na przerw , na podwórku szkolnym le ała cieniutka warstewka  





niegu. 
Wydeptali my du  ósemk  w niegu i biegali my w kółko po niej krzycz c: Hip!  
Hip! Hura! 
- Tak, lecz ju  wi cej niegu ni  teraz nie b dzie! powiedział Lasse. 
Gdy szli my do szkoły nast pnego dnia, nieg si gał nam po kostki i jeszcze  
wci  padał. Lecz Lasse mówił: 
- Wi cej niegu w adnym razie nie b dzie, a i ten zd y staja  do wi t! 
Lasse wcale jednak nie wiedział, co b dzie. Zaledwie zd yli my wej  do szkoły,  
nieg zacz ł wali  jeszcze wi kszy. Był tak g sty, e za oknami było /upełnie  

biało i nie wida  było nawet szkolnego podwórka. Padał przez cały dzie . Zerwał  
si  silny 
wiatr. nieg walił, a wiatr tak wył, e w ko cu pani zaniepokoiła si  i  
powiedziała: 
- Nie wiem, jak wy, dzieci z Bullerbyn, b dziecie mogły dzi  wróci  do domu. 
Spytała nas, czy nie byłoby lepiej, gdyby my zostali u niej na noc. Mieli my na  
to szalon  ochot , lecz wiedzieli my, e w Bullerbyn b d  si  bardzo denerwowa ,  
je li nie wrócimy na noc. 
Powiedzieli my wi c, e nie mo emy zosta , a wtedy pani powiedziała, e  
najlepiej b dzie, je li pójdziemy do domu zaraz, zanim b dzie ciemno. 
O pierwszej wyszli my ze szkoły. Ach, jakie  były zaspy! A jaki wicher!  
Musieli my i  zgi ci wpół. 
- Czy jest ju  tyle niegu, e ci wystarczy? - spytała Britta Lassego ze  
zło ci . 
- Przecie  to jeszcze nie wi ta - odpowiedział Lasse. Lecz ledwo słyszeli my  
własne słowa. 
Szli my i szli, i szli. Trzymali my si  za r ce, eby si  nie pogubi . nieg  
si gał mi wysoko za kolana i musz  przyzna , e wtedy niezbyt pr dko mo na si   
posuwa  naprzód. Wicher przenikał na wskro  i zrobiło si  tak zimno, e  
zdr twiały nam palce u nóg i r k. W ko cu tak mnie rozbolały nogi, e  
powiedziałam Lassemu, e musz  na chwilk  usi  i odpocz . 
- Nawet nie ma o czym mówi ! - odpowiedział Lasse. 
Anna te  była zm czona i chciała odpocz , lecz Lasse powiedział, e to  
niebezpieczne. Wtedy Anna i ja zacz ły my płaka , bo ju  nie wierzyły my w to,  
e kiedy  dojdziemy do domu, do Bullerbyn. Byli my dopiero w połowie drogi! 

Nagle odezwał si  Olle: 
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- Zajd my do szewca! Nie mo e nam chyba poobgryza  nosów! 
Anna i ja chciały my i  do szewca, nawet je liby nam poobgryzał nosy. Wicher  
d ł tak silny, e wwiało nas niemal przez drzwi do chaty szewca. Nie ucieszył  
si  zbytnio, gdy nas zobaczył. 
- Co dzieci maj  do roboty na dworze w tak  pogod ? - spytał. 
Nie mieli my odwagi mu powiedzie , e pogoda nie była taka, gdy wychodzili my z  
domu. Zdj li my z siebie palta, usiedli my i przygl dali my si  szewcowi, jak  
łatał buty. Byli my strasznie głodni, lecz nie mieli my odwagi mu tego  
powiedzie . Szewc ugotował 
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sobie kawy i zjadł par  kromek chleba, ale nas nie pocz stował. Tu było zupełnie  
inaczej, ni  gdy przyszli my do Kristin w czasie burzy. 
Gdy zmierzch zapadł, nieg przestał pada  i wiatr ucichł; lecz zaspy były tak  
wielkie, e nie mogli my sobie wyobrazi , jak nam si  uda przedosta  do domu.  
Och, jak e t skniłam do domu, do Bullerbyn, do mamy i do mego łó ka! 
A  tu nagle, wyobra cie sobie, gdzie  daleko zad wi czały dzwonki u sanek.  
Pobiegli my szybko do okna i wyjrzeli my. Był to tatu , który jechał pługiem  
nie nym. Otworzyli my drzwi i zacz li my woła  na niego, mimo i  szewc  

krzyczał: 
- Nie wpuszczajcie zimna! 
Tatu  okropnie si  ucieszył, gdy nas zobaczył. Powiedział, e teraz jedzie  
pługiem, a  do Wielkiej Wsi i e zabierze nas w drodze powrotnej. 
Tak te  zrobił. Pozwolił jecha  na pługu Annie i mnie, a reszta dzieci szła za  
nami. Teraz droga zrównana była pługiem gładziutko, wi c nie było to adn   
sztuk . 





Gdy zajechali my przed dom, zaniepokojona mama stała przy oknie w kuchni i  
wygl dała. Lasse, Boss  i ja dostali my gor cego rosołu z kluseczkami, a było to  
najsmaczniejsze ze wszystkiego, co dotychczas kiedykolwiek jadłam. Zjadłam trzy  
talerze. Potem zaraz poszłam do łó ka. Och, jakie to było przyjemne! Mamusia  
powiedziała, e czuła po prostu, e jeste my gdzie  na drodze i tatu  powinien  
wyjecha  pługiem nie nym. To całe szcz cie, e mamusia tak czuła! W przeciwnym  
razie musieliby my siedzie  cał  noc u szewca! 
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Wkrótce ju  wi ta! 
Nast pnego dnia sło ce wieciło, a pi kny, biały puszysty nieg le ał na  
wszystkich drzewach. Tego dnia mieli my po raz ostatni przed Gwiazdk  i  do  
szkoły. Pani w szkole powiedziała, e nie spała cał  noc. Nie mogła usn ,  
le ała tylko i my lała, jak dali my sobie rad  w tym niegu. 
Poniewa  był to ostatni dzie  przed wi tami, pani przeczytała nam liczne  
opowiadanie gwiazdkowe. Wszystko było jako  dziwnie i inaczej. Wła nie w chwili  
gdy ju  mieli my wychodzi  ze szkoły, /darzyło si  co , co było najlepsze ze  
wszystkiego. Pani napisała do Sztokholmu i zamówiła dla nas ksi ki. Pokazała  
nam kiedy  du y arkusz, na którym było moc prze licznych obrazków,  
przedstawiaj cych okładki ró nych ksi ek z bajkami. Mogli my wybra  sobie  
ksi ki, które chcieliby my kupi . Ja zamówiłam dwie, a Lasse i Boss  te  po  
dwie. Na moich były prze liczne ksi niczki i ksi ta. Wła nie ostatniego dnia  
przed wi tami przysłali pani te ksi ki. Chodziła po klasie i rozdawała je  
dzieciom. Nie mogłam si  wprost doczeka , kiedy dostan  swoje. Lecz mamusia  
powiedziała, e nie wolno mi ich czyta , a  dopiero w Wigili . 
Zanim wyruszyli my do domu, od piewali my wszystkie wi teczne pie ni, jakie  
umieli my, a pani powiedziała, e ma nadziej , e wesoło sp dzimy wi ta. e  
b d  wesołe - tego byłam pewna! 
Britta, Anna i ja pobiegły my do sklepikarza i kupiły my czerwonego, zielonego,  
ółtego i niebieskiego papieru, gdy  chciały my zrobi  koszyczki na 

Dzieci z Bullerbyn 
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choink . Potem poszły my do domu. Było tak jasno i ładnie. 
W pewnej chwili, po drodze, Britta wyj ła swoj  ksi k  z bajkami. Pow chała j .  
Potem pow chali my j  wszyscy po kolei. Nowe ksi ki pachn  tak licznie, e po  
prostu czuje si  po zapachu, jak przyjemnie b dzie je czyta . Potem Britta  
zacz ła czyta  swoj  ksi k . Jej mama te  powiedziała, e ksi ki nale y  
schowa  a  na wieczór wigilijny. Britta tłumaczyła si , e przeczyta tylko mały,  
malusie ki kawałek. Gdy przeczytała ten kawałek, uwa ali my wszyscy, e to jest  
bardzo ciekawe opowiadanie, i poprosili my j , eby przeczytała jeszcze  
kawałeczek. Przeczytała wi c jeszcze troch . Lecz to nic nie pomogło, bo gdy  
sko czyła, byli my znów ciekawi dalszego ci gu. 
- Musz  si  dowiedzie , czy ksi  został odczarowany, czy nie - mówił Lasse. 
Zmuszona wi c była przeczyta  jeszcze kawałeczek. Czytali my wi c a  do  
Bullerbyn, a wtedy okazało si , e Britta przeczytała nam cał  ksi eczk .  
Powiedziała jednak, e to nic nie szkodzi, bo i tak przeczyta j  jeszcze raz w  
wieczór wigilijny. 
W domu mama i Agda zaj te były robieniem wi tecznej kiełbasy i wsz dzie był  
straszny rozgardiasz. Zaraz po obiedzie Lasse, Boss  i ja wyszli my i  
zbudowali my w ogrodzie ogromn , pi kn  latarni  ze niegu. Britta, Anna i Olle  
przyszli równie , eby nam pomóc. 
Na lipie siedziało moc gilów, wróbli i sikorek, które wygl dały na bardzo  
głodne. Pobiegłam wi c i spytałam tatusia, czy pozwoli nam troch  wcze niej  
wynie  
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snopki wi teczne dla ptaszków. Tatu  si  zgodził. Pobiegli my wi c wszyscy do  
stodoły i wzi li my pi  snopków owsa, które odło yli my specjalnie w czasie  
młocki. Umocowali my je wysoko na jabłonkach w naszym ogrodzie i ju  po chwili  
siedziało tam pełno ptaszków i lasowało. Z pewno ci  my lały, e to ju  wieczór  
wigilijny. Ach, jak e pi knie było z tymi snopkami, niegiem i wszystkim wokoło. 
Wieczorem siedziały my z Britt  i Ann  u dziadziusia i kleiły my koszyczki na  
choink . Chłopcy te  przyszli. Z pocz tku nie chcieli nam wcale pomóc przy 
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tej robocie, ale po chwili nabrali wielkiej ochoty. Siedzieli my sobie wokół  
du ego, okr głego stołu u dziadziusia i zrobili my pi dziesi t cztery  
koszyczki, które podzielili my równo, tak e wypadło osiemna cie dla Zagrody  
Północnej, osiemna cie dla Zagrody rodkowej i osiemna cie dla Południowej.  
Dziadziu  pocz stował nas jabłkami i cukierkami lazowymi. Przez cały czas, gdy  
siedzieli my tam, my lałam, e nazajutrz b dziemy piec pierniki! Było to niemal  
równie przyjemne jak wieczór wigilijny. 
Gdy tak w najlepsze kleili my koszyczki, Lasse wybiegł do ogrodu i zapalił  
wieczk , któr  wstawili my do latarni ze niegu. Ach, jak e pi knie wieciła w  

ciemno ci latarnia! Gdy patrzyłam, jak stoi w ogrodzie i wieci, musiałam cały  
czas my le  o tej piosence wigilijnej: „Stoi Gwiazdka u za nie onych wrót,  
kołacze i mruga..." Wprost widziałam, jak stoi tam i mruga, zupełnie jak nasza  
latarnia ze niegu. 
- Biedny jeste , dziadziusiu, e nie mo esz zobaczy  naszej latarni -  
powiedziała Anna. - Mo e chcesz, eby my ci co  za piewali? - spytała. Dziadziu   
szalenie lubi, gdy mu piewamy. Wi c za piewali my. Za piewali my wła nie t   
sam  piosenk , 
0 której my lałam: „Stoi Gwiazdka u za nie onych wrót..." 
- Czy nie uwa asz, e to strasznie przyjemna rzecz Gwiazdka? - szepn ła Anna. 
Odpowiedziałam, e tak. Bo tak uwa am. Jest to najprzyjemniejsze ze wszystkiego,  
co znam. Jest nam wtedy - wszystkim dzieciom w Bullerbyn - tak wesoło! Wesoło  
jest nam zreszt  cz sto. I latem, i w zimie, 
1 na wiosn , i na jesieni. O, jak nam jest wesoło! 
___________Cz  II 
JEST JU  NAS SIEDMIORO W BULLERBYN 
Kto mieszka w Bullerbyn 
Dzieci z Bullerbyn, jak sobie przypominacie, to Lasse, Boss  i ja, i Olle, i  
Britta, i Anna. To my jeste my dzie mi z Bullerbyn. Lasse, Boss  i ja mieszkamy  
w Zagrodzie rodkowej, Olle mieszka w Zagrodzie Południowej, a Britta i Anna w  
Zagrodzie Północnej. W Zagrodzie Północnej mieszka równie  dziadziu . Jasne, e  
tam mieszka, skoro jest dziadziu-siem Britty i Anny. Lecz my wszyscy w Bullerbyn  
nazywamy go dziadziusiem, bo jest on jedynym dzia-dziusiem, jakiego mamy. Mamu   
i tatusiów mamy wi cej. Chc  przez to powiedzie , e jest jedna mamusia i jeden  
tatu  w Zagrodzie Północnej i jedna mamusia i jeden tatu  w Zagrodzie rodkowej,  
i jedna mamusia i jeden tatu  w Zagrodzie Południowej. No, bo jak by inaczej  
mogło by ? Lecz poza tym w Bullerbyn nie ma ju  wła ciwie innych ludzi. Poza  
Agd , która jest nasz  słu c , i Oskarem, który jest u nas parobkiem, i Kallem,  
który jest parobkiem w Zagrodzie Północnej. Tak, lecz w Zagrodzie Południowej  
jest jeszcze jeden człowiek. Mały, malutki człowieczek. Jest nim mała  
siostrzyczka Ollego, która ma zaledwie par  miesi cy. Poniewa  jednak jest tak  
mała, e nie umie jeszcze ani mówi , ani chodzi , to nie jest chyba prawdziwym  
człowiekiem? Chocia  Olle uwa a, e jego siostra jest bardziej godna uwagi od  
samego króla. 
Teraz przypomniałam ju  wszystkich, którzy mieszkaj  w Bullerbyn. Nie wymieniłam  
tylko Svippa, który jest psem Ollego, ani naszych kotów: Malkol-ma, Mruczka i  
Puszka, ani te  Albertyny, kury 
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Bossego, ani te  wszystkich naszych krów, koni, owiec, prosiaków i królików.  
Lecz nie s  to przecie  ludzie. Chocia  Lasse mówi, e Svipp jest niemal tak  
m dry jak człowiek, a o wiele m drzejszy od ka dej d/iewczynki. 
Jak obchodzimy w Bullerbyn Gwiazdk  
Nie wiem, kiedy wi ta zaczynaj  si  gdzie indziej, lecz dla nas, dzieci z  
Bullerbyn, Gwiazdka zaczyna si  ju  tego dnia, gdy pieczemy pierniki. Wówczas  
jest równie wesoło jak w wieczór wigilijny. Lasse, Boss  i ja dostajemy po du ym  
kawałku ciasta na pierniki i mo emy z niego piec, co chcemy. Wyobra cie sobie,  
e gdy ostatnio mieli my piec pierniki, Lasse zapomniał o tym i pojechał z  

tatusiem do lasu po drewno! Dopiero w lesie przypomniał sobie, co to za dzie , i  
pu cił si  do domu takim p dem, e a  nieg si  za nim kurzył - tak mówił tatu .  
Boss  i ja zaj ci byli my ju  wtedy na dobre pieczeniem. Wła ciwie to nie le si   
/ło yło, e Lasse przyszedł troch  pó niej. Najlepsza foremka do pierniczków,  





jak  mamy, to mały prosiaczek, a gdy Lasse piecze z nami, to jest to prawie  
niemo liwe, by my my - Boss  i ja - mogli dosta  prosiaczka. Tym razem jednak  
skorzystali my z okazji i upiekli my ka de z nas po dziesi  prosiaczków, /anim  
Lasse nadbiegł zdyszany z lasu. Och, jak e mu si  pieszyło, eby nas dogoni  z  
pieczeniem! Gdy ju  uko czyli my pieczenie, zgnietli my razem wszystkie obrzynki  
ciasta i upiekli my z tego ciastko, które miało by  nagrod  w konkursie,  
urz dzanym przez nas co roku. Po południu, gdy ju  wszystkie pierniczki 
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były wyj te z pieca, wło yli my trzysta dwadzie cia dwa ziarnka grochu do  
butelki i obeszli my z ni  ws/ystkie zagrody w Bullerbyn, i wszyscy musieli  
/gadywa , ile ziarnek grochu jest w butelce. Ten, kto odgadnie najlepiej, miał  
dosta  ciastko w nagrod . 
I ,asse niósł butelk , Boss  - ciastko, ja za  - notesik, w którym notowałam,  
ile kto zgadł. Ciastko wygrał cl/iadziu , z czego okropnie si  ucieszyłam.  
Zgadł, e w butelce jest trzysta dwadzie cia ziarnek grochu, wi c był najbli szy  
prawdy. Anna my lała, e jest w niej 
I1 zy tysi ce ziarnek grochu, co przecie  było najzupełniej głupie! 
Nast pnego dnia po pieczeniu pierniczków było nam równie  bardzo wesoło, bo  
pojechali my do lasu po choinki. Wszyscy tatusiowie je d  razem cina  choinki,  
no i my, dzieci, oczywi cie te . 
Mamusie musz  siedzie  w domu i gotowa  jedzenie, biedaczki! Wzi li my nasze  
du e sanie, którymi odwozimy mleko do mleczarni w Wielkiej Wsi. Lasse, Boss ,  
ja, Britta, Anna i Olle jechali my saniami. Mój tatu  szedł obok i powoził, a  
tatu  Ollego i tatu  Britty i Anny szli z tyłu, mieli si  i rozmawiali tak  
samo, jak i my na sankach. 
W lesie było tyle niegu, e musieli my strz sa  go / choinek, eby zobaczy ,  
czy s  ładne, czy nie. ci li my trzy du e wierki: jeden dla Zagrody rodkowej,  
jeden dla Północnej i jeden dla Południowej. ci li my równie  mały, malu ki  
wierczek, który miał sta  w pokoju dziadziusia, i drugi malutki, który mieli my  

zanie  dla Kristin z Zagajnika. 
Rankiem w dzie  wigilijny obudziłam si  bardzo wcze nie i pobiegłam do kuchni  
tylko w koszuli i - oj, 
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jak tam było pi knie! Na podłodze le ały nowe gałgankowe chodniki, por cz wokół  
pieca owini ta była biał , zielon  i czerwon  karbowan  bibuł , wielki,  
rozsuwany stół zasłany był wi tecznym obrusem, a wszystkie miedziane rondle  
były wie o wyczyszczone. Ucieszyłam si  tak ogromnie, e u ciskałam mamusi .  
Lasse i Boss  wpadli do kuchni zaraz po mnie, a Lasse powiedział, i  poczuł si   
jako  wi tecznie, gdy zobaczył nowe chodniczki. 
Po południu w dzie  wigilijny idziemy zwykle do Kristin z Zagajnika z całym  
koszykiem smakołyków, wło onych tam przez wszystkie mamy. Najpierw jednak  
idziemy do dziadziusia, to znaczy do dziadziusia Britty i Anny, i yczymy mu  
wesołych wi t, i przygl damy si , jak Britta i Anna ubieraj  mu jego choink .  
Pomagamy im te  troch  przy tym, chocia  Britta i Anna najbardziej lubi  robi   
to same. Dziadziu  nie widzi, co wieszamy na choince, poniewa  jest prawie  
niewidomy. Opowiadamy mu jednak wszystko, a wtedy mówi, e widzi to doskonale w  
głowie. 
Gdy szli my do Kristin z Zagajnika, była przecudna pogoda. Taka wła nie, jaka  
powinna by  w wieczór wigilijny. Do domu Kristin prowadzi mała dró ka, ale nie  
mogli my jej prawie dojrze , tyle było niegu. Lasse niósł koszyk, a Boss  i  
Olle malutk  choink . Britta, Anna i ja nie miały my ju  nic do niesienia. Och,  
co to była za niespodzianka dla Kristin, e przyszli my! Chocia  z pewno ci   
udawała tylko, bo wie przecie , e przychodzimy co roku. Lasse wyło ył wszystko,  
co było w koszyku, na stół, a Kristin kiwała tylko głow  i mówiła: 
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- Ach, ach, ach, to za du o, to za du o! 
Nie uwa ałam, eby było za du o, lecz w ka dym razie było wszystkiego do . Du y  
kawałek szynki i kiełbasa, i ser wi teczny, i kawa, i pierniki, i wieczki, i  
cukierki, i ju  nie pami tam, co jeszcze. Przymocowali my wieczki na choince  
Kristin i pota -c/yli my troch  wokół drzewka, tak tylko, eby si  nieco wprawi   
przed wieczorem. Kristin tak była uradowana, e stała przez długi czas na progu  





i machała do nas r k , gdy szli my do domu. 
W domu Lasse, Boss  i ja ubrali my nasz  choink . 
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Tatu  te  nam pomagał. Na strychu mieli my odło one czerwone jabłka na choink ,  
wzi li my te  sporo pierniczków, które upiekli my sami. Do koszyczków, które  
kleili my u dziadziusia, wło yli my rodzynki i orzechy. Aniołki z waty, które  
mama miała na swojej choince, gdy była mała, poprzyczepiali my równie . No i  
oczywi cie moc chor giewiek, wieczek i cukierków. Ach, jak e była pi kna nasza  
choinka! 
Potem poszli my do kuchni i maczali my sobie kawałki chleba w wielkim rondlu, w  
którym gotowała si  kiełbasa i szynka. Ach, jak e to było doskonałe! A potem nie  
pozostawało ju  nic innego jak CZEKA ! Lasse powiedział, e te godziny po  
południu w dzie  wigilijny, gdy si  tylko chodzi i czeka, i czeka, to jest co   
takiego, od czego ludzie siwiej . Czekali my i czekali my, i czekali my, a ja od  
czasu do czasu podchodziłam do lustra, eby zobaczy , czy to prawda, e od tego  
mo na posiwie . Lecz, dziwna rzecz, włosy moje były równie ółte jak zwykle.  
Boss  od czasu do czasu potrz sał zegarkiem, bo my lał, e stan ł. 
Gdy zrobiło si  ciemno, nadszedł nareszcie czas, by pój  z naszymi prezentami  
do Zagrody Północnej i Południowej. Tego si  nie robi, gdy jest jasno, bo wtedy  
nie byłoby to takie przyjemne. Lasse, Boss  i ja wło yli my czerwone czapeczki  
krasnoludków, a Lasse wło ył równie  mask  krasnoludka. Miał j  wło y  pó niej  
wieczorem przy Wigilii. (Ostatnio Lasse jest u nas Jultomte - krasnoludkiem  
wigilijnym. Kiedy byłam mała, wierzyłam w to, e takie krasnoludki istniej   
naprawd , lecz teraz ju  w to nie wierz ). Wzi li my ze sob  nasze paczki i  
wymkn li my si  
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/, domu. Na niebie było mnóstwo gwiazd. Gdy spojrzałam w stron  ciemnego lasu,  
pomy lałam sobie, e mo e jednak mieszka tam prawdziwy Jultomte, który wkrótce  
zajedzie saneczkami z cał  mas  pre-/entów. Bardzo chciałam, aby tak było, 
W sieni Zagrody Północnej było zupełnie ciemno, /astukali my do drzwi i  
wrzucili my do kuchni nasze paczki z prezentami. Wówczas wybiegły Britta i Anna  
i powiedziały, e musimy wej  i spróbowa  ich ciast wi tecznych i łakoci. Tak  
te  zrobili my. My równie  dostali my paczki z prezentami gwiazdkowymi. Potem  
Britta i Anna wło yły maski krasnoludków i po-s/li my wszyscy razem do Ollego do  
Zagrody Południowej. Olle siedział w kuchni i równie  czekał. Svipp /ucz ł  
przera liwie szczeka , gdy nagle zobaczył pi ciu krasnoludków. Olle te  nało ył  
sobie mask  krasnoludka, po czym wybiegli my wszyscy na dwór. Bawili my si , e  
jeste my prawdziwymi krasnoludkami i e przynosimy ludziom prezenty. 
W ko cu jednak nadszedł nareszcie wieczór wigilijny i jedli my kolacj  przy  
rozsuwanym, wi tecznym stole w kuchni. Na stole paliły si  wiece i stała masa  
jedzenia, ale ja jadłam niemal wył cznie szynk . No i oczywi cie kasz . Bo  
chciałam znale  migdał. Lecz nie znalazłam. 
Jest u nas parobek, który nazywa si  Oskar. Oskar bardzo lubi nasz  słu c   
Agd . Ten, kto znajdzie migdał w swojej kaszy, na pewno o eni si  w ci gu  
nast pnego roku. I wyobra cie sobie, e migdał był przepołowiony, a Oskar i Agda  
znale li w kaszy po pół migdała. Och, jak e mieli my si  i Lasse, i Boss , i  
ja! Agda rozzło ciła si  i powiedziała, e to wszystko 
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na pewno jest sprawk  dzieciaków. Lecz co my my mogli na to poradzi , e migdał  
si  przepołowił! Potem Lasse uło ył taki wierszyk o kaszy i migdale: 
Migdal p ki, wi c b dzie para, Agda wyjdzie za Oskara! 
Prawda, e wietnie to wymy lił? Lecz Agda nie była tego zdania. Chocia  pó niej  
troch  si  rozweseliła, gdy wszyscy pomogli my jej wytrze  naczynia. Uwijali my  
si  przy tym bardzo, bo pó niej miało ju  by  rozdawanie prezentów. 
Gdy nareszcie weszli my do pokoju, choinka była zapalona, a na stole paliły si   
wiece. Dostałam g siej skórki jak zawsze, kiedy jest tak ładnie i przejmuj co.  

Tatu  przeczytał o Dzieci tku Jezus z Biblii. A ja powiedziałam bardzo ładny  
wierszyk, który zaczyna si  tak: „Ty, mały, liczny Jezusku, co le ysz na  
słomie..." W wierszu tym powiedziane jest, e wła ciwie to Jezus powinien  
dostawa  cał  mas  prezentów i tort. Ja te  tak s dz . A zamiast tego my  





dostajemy prezenty. Gdy my, dzieci, piewały my: „Gdy zabły nie wi teczny  
poranek", Lasse wymkn ł si  i po chwili przyszedł przebrany za krasnoludka z  
du ym workiem na plecach. 
- Czy tu s  grzeczne dzieci? - zapytał. 
- Tak, jest dwoje - odpowiedział Boss . - Jest tu te  jeden urwipołe , który  
nazywa si  Lasse. Chocia  w tej chwili wła nie go nie ma, bo zdaje si , e  
gdzie  wyszedł. 
- Słyszałem o nim du o - odpowiedział Jultomte. - Jest to najlepszy chłopiec ze  
wszystkich w tym kraju. Dostanie wi c wi cej prezentów od innych. 
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Nie dostał jednak wi cej prezentów, gdy  dostali my wszyscy jednakowo. Ja  
dostałam now  lalk  i trzy ksi ki, i wesoł  gr , i materiał na sukienk , i  
r kawi-c/ki, i ró ne inne rzeczy. Razem dostałam pi tna cie prezentów. Dla  
mamusi wyszyłam krzy ykami serwetk . Okropnie si  ucieszyła. Tatusiowi kupiłam  
kalendarz. Te  bardzo si  ucieszył. Lubi , gdy ludzie si  ciesz , jak dostaj   
prezenty! Jest to równie przyjemne, jak gdy si  samemu dostaje prezent. Lassem u  
i Bossemu podarowałam du e pudełko ołowianych ołnierzy. 
Potem ta czyli my wokół choinki, a wszyscy z Zagrody Północnej i Południowej  
przyszli, by nam w tym pomóc. Dziadziu  te  przyszedł, chocia  nie mógł ta czy .  
Zdaje si , e ta czyli my „I znowu jest Gwiazdka" i „Ko , ko  owies" co najmniej  
dwadzie cia razy. 
Potem uło yłam wszystkie prezenty na stoliku koło mego łó ka, bym je mogła  
zobaczy  od razu, jak si  obudz . 
Ach, jak to przyjemnie, gdy jest Gwiazdka! Wła ciwie szkoda, e nie bywa ona  
troch  cz ciej. 
Je dzimy na saneczkach 
Bullerbyn jest poło one tak wysoko, e gdy idziemy do Wielkiej Wsi do szkoły lub  
do sklepu, droga cały prawie czas prowadzi z góry. Ale gdy wracamy do domu,  
musimy oczywi cie i  pod gór . Lasse mówi, e kiedy b dzie du y i zostanie  
in ynierem, to wynajdzie taki pagórek, który b dzie si  obracał tak, e nigdy  
nie b dzie si  potrzebowało i  pod gór . 
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Te pagórki na drodze z Bullerbyn do Wielkiej Wsi s  najlepszymi pagórkami, jakie  
mo na sobie wymarzy  do jazdy na saneczkach. Przez całe ferie wi teczne  
zje d amy stamt d na saneczkach. 
W tym roku, po drugim dniu wi t, gdy ju  przeczytali my wszystkie ksi ki,  
jakie dostali my na Gwiazdk , i gdy zjedli my wszystkie pierniki, Lasse wydobył  
nasze du e sanki do wo enia drewna i - wio! - zacz li my zje d a  z pagórków -  
wszystkie dzieci z Bullerbyn. Lasse kierował. 
- Na bok! Uwaga! - krzyczeli my wszyscy naraz, jak mogli my najgło niej, chocia   
było to niepotrzebne, gdy  bardzo rzadko si  zdarza, by kto  je dził po naszych  
pagórkach. Wesoło jednak było tak krzycze , gdy mkn li my jak wiatr. Do   
kłopotliwe było wdrapywanie si  z powrotem a  do Bullerbyn i Lasse cały czas  
opowiadał o tym pagórku, który wymy li i który b dzie si  sam obracał. 
- Czy nie mo esz go wymy li  zaraz? - spytał Boss . 
Lecz Lasse odpowiedział, e do takiego pagórka potrzeba b dzie tyle prochu,  
dynamitu, kółek i rubek, e potrwa to co najmniej z dziesi  lat, a  b dzie  
gotów. Tak długo nie mogli my przecie  czeka . 
Gdy w ko cu wci gn li my sanki na wszystkie pagórki i gdy ju  znowu mieli my  
usi  na nich przed nasz  stodoł , wyszli z niej tatu  i tatu  Ollego, i tatu   
Britty i Anny. A tatu  zapytał: 
- Słuchajcie, dzieciaki, czy nie mogliby cie nam na chwilk  po yczy  saneczek? 
I usiadł na sankach, a to samo zrobił wujek Erik i wujek Nils. I pomkn li w dół.  
Czekali my. Lecz gdy 
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wrócili z powrotem, chcieli po yczy  sanek jeszcze raz, bo tak przyjemnie było  
im zje d a . Ci doro li s  doprawdy dziecinni! 
Wówczas poszli my do Zagrody Północnej po sanki do wo enia drewna i pojechali my  
za tatusiami. Gdy dojechali my do połowy pierwszego pagórka, zobaczyli my, e  
le  w zaspie i za miewaj  si  tak, e nie maj  siły wsta . 





- Jak ty kierujesz, Eriku? - powiedział tatu . Zupełnie nie mo na im było  
odebra  sanek. Je dzili 
i je dzili, i je dzili, a  przyszła mama Britty i Anny i poprosiła, eby wujek  
Erik przyszedł do domu nar ba  troch  drewna. 
- Nigdy nie mo na mie  adnej przyjemno ci - narzekał wujek Erik miej c si  i  
otrzepuj c ze niegu. 
Gdy znów zostali my sami, urz dzili my wy cigi. Britta, Anna i ja miały my sanki  
z Zagrody Północnej, 
Dzieci z Bullerbyn 
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a Lasse, Boss  i Ołle — sanki z Zagrody rodkowej. Bawili my si , e s  to  
statki wikingów, którzy egluj  po morzu. 
Lasse nazwał sanki chłopców „Długim W em", a my nazwały my nasze „Złot  Ró ",  
chocia  Lasse orzekł, e nie mogły my wymy li  głupszej nazwy dla statku  
wikingów. 
- To zupełnie wszystko jedno, byle tylko ładnie brzmiało - odpowiedziały my. Bo  
skoro ju  raz ochrzciły my nasz statek, to nie chciały my zmienia  nazwy tylko  
dlatego, e Lasse uwa ał, e jest głupia. 
Wy cigi na sankach były szalenie emocjonuj ce. „Długi W " i „Złota Ró a"  
jechały cały czas tu  obok siebie. Chłopcy krzyczeli wci : 
Złota Ró yczko, wolnego! '<< - < Bo fikniesz nosem do niegu! 
Tymczasem jednak „Długi W " eglował tak, e fikn ł koziołka i wjechał prosto w  
zasp  nie n . „Złota Ró a" dojechała za to licznie a  do du ego wierka przy  
ko cu drugiego pagórka, gdzie była meta. 
Taki los spotyka zarozumialców — powiedziała potem Britta do Lassego. 
Ale Boss  uderzył si  o korze  drzewa i miał du ego guza na czole, wi c dali my  
spokój z saneczkowaniem. Zrobiło si  zreszt  zupełnie ciemno i strasznie nam si   
chciało je . Poszli my wi c do domu. 
Czuwamy do północy w noc sylwestrow  
Gdy rano w przeddzie  Nowego Roku siedziałam w kuchni i jadłam kasz , wpadły  
Britta i Anna. Wygl dały na bardzo przej te. 
- Liso, czy b dziesz z nami czuwała a  do północy, gdy zacznie si  Nowy Rok? -  
spytała Britta. 
O tak, bardzo bym chciała - odpowiedziałam. 
Lecz najpierw musz  spyta  mamusi , czy mi pozwoli nie spa  do dwunastej w nocy. 
Pozwoliła. Wtedy postanowiły my zaraz, e b dziemy czuwały w moim pokoju.  
Mamusia powiedziała, /c dostaniemy jabłek i orzechów, i soku je ynowego i e  
mo emy sobie urz dzi  mał  uczt . 
Zaraz potem przyszli Lasse i Boss , a wtedy pochwaliłam si : 
- Britta, Anna i ja b dziemy dzi  spotykały Nowy Rok! 
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A Lasse na to: 
- Boss , Olle i ja te  b dziemy spotyka  Nowy Rok. Ju  dawno to postanowili my! 
Jestem jednak zupełnie pewna, e wpadli na ten pomysł dopiero teraz i e chłopcy  
chc  spotyka  Nowy Rok tylko dlatego, e my mamy ten zamiar. 
Pobiegły my do dziadziusia zapyta , czy chce z nami spotyka  Nowy Rok, lecz  
dziadziu  powiedział, i  wieczorami jest bardzo pi cy. Dziadziu  jest taki  
dobry, taki dobry! Poszedł do swojej szafy, wyj ł z niej cał  mas  kawałeczków  
ołowiu i dał nam, mówi c: 
- Co by to było za spotykanie Nowego Roku bez topienia ołowiu! 
Opowiedział nam, jak mo na si  dowiedzie , co zdarzy si  w nadchodz cym roku.  
Trzeba stopi  ołów i wla  go do zimnej wody. Je eli stopiony ołów b dzie  
wygl dał na przykład jak moneta, to ma to znaczy , e w nowym roku b dzie si   
miało du o pieni dzy. Po yczył nam równie  mały czerpaczek, jakiego zwykle  
u ywaj  chłopcy, gdy odlewaj  u dziadziusia ołowianych ołnierzy. 
Chłopcom nie powiedziały my, e mamy od dziadziusia ołów. 
Ach, jak wesoło było tego wieczoru. Sprz tn łam licznie mój pokój, wyrzuciłam  
na dwór i wy trzepałam wszystkie dywaniki, starłam kurze i przyniosłam sobie  
liczny lichtarz z pi cioma wiecami. Postawiłam go na rodku stołu. Dokoła  

poustawiałam: misk  z jabłkami, dzbanek z sokiem je ynowym i talerz z orzechami.  
Gdy Britta i Anna przyszły, wiece paliły si  ju  pi knie w wieczniku, a w  





piecu buzował ogie . 
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- Spotykanie Nowego Roku to jest co , za czyitt przepadam - powiedziała Anna. 
Lasse, Boss  i Olle czuwali w pokoju chłopców. 
Pomi dzy ich pokojem a moim jest du y ciemny strych. Wła nie gdy rozpocz ły my  
czuwanie, usłyszały my jakie  kroki skradaj ce si  cicho na strychu. Po chwili  
rozległ si  przera liwy huk, lecz nie zwróciły my na to specjalnej uwagi,  
poniewa  wiedziały my, e lo chłopcy chc  wywabi  nas na strych. A abki Lassego  
słyszały my ju  przedtem. 
Pó niej jednak nic wi cej si  nie zdarzyło i wtedy ogarn ła nas okropna  
ciekawo . 
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Zacz ły my wygl da  przez dziurk  od klucza w moim pokoju. Na strychu było  
zupełnie cicho i ciemno. Wówczas postanowiły my zakra  si  przez strych i  
zajrze  przez dziurk  od klucza do pokoju chłopców, co oni tam robi . 
- Nic nie widz  - szepn ła Britta, która zajrzała pierwsza. - Ich tam wcale nie  
ma. 
- Nie zdziwiłoby mnie to wcale, gdyby posn li i zapomnieli o wszystkim - dodała  
Anna. 
- Tak, pi kne spotykanie Nowego Roku, nie ma co - powiedziałam. 
- Chod cie, we miemy jedn  z abek Lassego i obudzimy ich! 
- Bach! - hukn ło tu  za nami, a  podskoczyły my ze strachu. 
- Ha! Te łobuzy ukryły si  gdzie  na strychu! - krzykn ła Britta. 
Pobiegłam do pokoju po latark  kieszonkow  i zacz ły my wieci  po wszystkich  
k tach, za wszystkimi skrzyniami i stosami starej odzie y. Lecz chłopców nigdzie  
nie było. 
- To wprost nie do uwierzenia - powiedziała Britta. 
- Bach! - hukn ło znów tu  za nami. Była to znów abka. Były my prawie  
przekonane, e co  straszy. 
- Poczekajcie! Niech tylko Lasse dostanie si  w moje r ce - rozzło ciła si   
Britta. - Dam mu tak, e popami ta. 
- Zrób to, bardzo ci  prosz ! - usłyszały my głos Lassego gdzie  nad naszymi  
głowami. 
Wysoko na belkach, pod dachem, stali Lasse, Boss  i Olle. 
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Były my złe jak nie wiem co. 
- Jak wam idzie z waszym głupim czuwaniem? 
spytał Lasse. 
- Dzi kujemy, doskonale - odpowiedziały my. - Zaraz b dziemy lały ołów, eby si   
dowiedzie , co /.darzy si  w przyszłym roku! 
Wtedy zaciekawili si  tak, e trudno to opisa . Poszli z nami do mojego pokoju,  
a gdy zobaczyli, jak lam mamy pi knie - i wiece, i ogie  na kominku,  
postanowili przenie  si  do nas. 
Boss  pobiegł po ich jabłka i orzechy, i sok je ynowy. 
Potem topili my ołów w czerpaku nad ogniem i ka de z nas nalało troch  ołowiu do  
wody w mojej miednicy. Pierwszy lał Lasse. Gdy jego ołów st ał, wyj ł go i  
ogl dał dokładnie. 
- Wygl da na to, e zostan  królem. Bo to przecie  jest królewska korona -  
powiedział. 
- Cha, cha! - miała si  Anna. - Przecie  to jest ksi ka. To ma znaczy , e w  
przyszłym roku b dziesz chodził do szkoły! 
Mój stopiony ołów wygl dał jako  dziwnie. 
- Ja uwa am, e to wygl da jak rower - powiedział Olle. 
Ucieszyłam si  okropnie, bo przecie  ja strasznie chc  mie  rower! 
Gdy ju  wszyscy stopili swój ołów, usiedli my na podłodze przed ogniem i  
opowiadali my sobie bajki. Uwa am, e Britta bardzo dobrze umie opowiada  bajki.  
Zjedli my przy tym sporo jabłek i orzechów i pili my sok je ynowy. Potem  
grali my w orzechy. To było tak: 
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Najpierw Britta powiedziała: 
- Raz, dwa, trzy, zaczynamy! A wtedy Anna dodała: 
- Ju  na strych wybiegamy! ' ^ A Britta zapytała: ( 
- Ilu chłopców zabierasz ze sob ? 
- Pi ciu! - odparła Anna. 
Poniewa  za  Britta miała akurat pi  orzechów w r ku, wi c musiała je odda   
Annie, bo Anna wygrała orzechy. Annie tak wietnie szło, e gdy sko czyli my,  
miała dwa razy wi cej orzechów ni  my wszyscy. 
W pewnej chwili Boss  zacz ł przera liwie ziewa . W ko cu powiedział, e poło y  
si  na moim łó ku i tam b dzie czuwał. Tak te  zrobił. Nie upłyn ły jednak dwie  
minuty, a ju  usn ł. 
Mamusia i tatu  przyszli do nas na gór  i powiedzieli nam dobranoc, bo nie mieli  
zamiaru spotyka  Nowego Roku. 
Spytali my si  Lassego, która godzina. 
- Wpół do jedenastej - powiedział Lasse. 
„Noc sylwestrowa jest na pewno dłu sza od innych" - pomy lałam. My lałam te , e  
dwunasta nigdy nie wybije. W ko cu jednak wybiła. 
Próbowali my obudzi  Bossego, lecz było to zupełnie niemo liwe. Zgasili my  
wiece, stan li my przy oknie i wygl dali my w ciemn  noc, by zobaczy , czy nie  

nadje d a czasem Nowy Rok. Nie zobaczyli my jednak nic. Potem napili my si  soku  
je ynowego i krzyczeli my: 
- Niech yje Nowy Rok! 
Postanowili my te  czuwa  co roku w noc sylwestrow , gdy  jest to bardzo  
przyjemne. 
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W ko cu nie pragn łam niczego tak bardzo, jak poło y  si  spa . ,»\ 
Lecz Boss  le ał przecie  w moim łó ku. Wzi li my go wszyscy za r ce i nogi i  
zawlekli my do jego własnego łó ka. Mimo to nie obudził si  wcale. Lasse  
rozebrał go i wło ył mu nocn  koszul . Na włosach /uwi zał mu jedn  z moich  
wst ek. 
- Niech tak zostanie - powiedział - jutro Boss  zobaczy, e bawił si  wesoło w  
noc sylwestrow . 
Jedziemy z wizyt  do cioci Jenny 
Najprzyjemniejsz  rzecz  w ci gu całych ferii wi tecznych była wizyta u cioci  
Jenny. Ciocia Jenny mieszka w zagrodzie, która poło ona jest daleko, za Wielk   
Wsi . My, wszyscy z Bullerbyn, zaproszeni 
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byli my do niej na niedziel  po wi tach. Aby tam dojecha , musieli my jecha   
przez wiele, wiele godzin saniami. 
Mama obudziła nas bardzo wcze nie i wło yła na nas cał  mas  swetrów i szalików.  
Byłam przekonana, e si  udusz , zanim dojad  na to przyj cie, a mama przyszła  
jeszcze z dodatkowym szalem, którym chciała mi owin  głow . Wówczas  
powiedziałam, e je li mam jecha  do cioci Jenny po to, eby robi  z siebie  
widowisko, to wol  nie jecha  wcale. 
Jechali my w naszych wiklinowych saniach. Tatu  siedział na ko le i powoził. Na  
nogach miał wielkie, słomiane buty, eby nie zmarzn . 
Nasze sanie jechały pierwsze, za nimi sanie z Zagrody Południowej, a za nimi  
sanie z Zagrody Północnej. Ach, jak pi knie dzwoniły dzwoneczki! Cieszyli my si   
tak bardzo, e zacz li my piewa , lecz mama powiedziała, eby my przestali, bo  
nałykamy si  za du o zimnego powietrza. Wołali my jednak co chwil  do Ollego,  
który jechał w saniach za nami, a on powtarzał to dalej Britcie i Annie. 
- Je li dostaniemy sałatk  ledziow , to wracam do domu! - krzykn ł Lasse. 
- Ja te ! - krzyczał Olle. 
Potem musiał powtórzy  Britcie i Annie, co krzyczeli my do siebie. Po chwili  
Olle krzykn ł nam, e Britta i Anna te  maj  zamiar wróci , je li nam dadz   
sałatk  ledziow . 
Ale nie wrócili my do domu, chocia  dostali my sałatk  ledziow . Dostali my  
takie mnóstwo innego pysznego jedzenia, e mo na było nie je  sałatki. 
Ciocia Jenny ma trzy córeczki, a poza tym na 
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przyj ciu było mnóstwo innych dzieci. Przez cały d/ie  bawili my si  w du ym  





pokoju na pi trze, / wyj tkiem tych chwil, kiedy nam kazano je . W ko cu  
obrzydło nam to ci głe jedzenie, bo ledwie /aczynali my si  na dobre bawi ,  
przychodziła ciocia i mówiła, e teraz musimy zej  na dół, eby jeszcze co   
zje . Doro li nie robi  nic innego, gdy s  do kogo  zaproszeni, tylko jedz . ,  
w< ,,IV 
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Najstarsza córka cioci Jenny nazywa si  Nanna. Bawili my si , e Nanna jest  
czarownic , która mieszka w sieni tu  obok pokoju. 
Sie  była na niby jej domkiem, a pokój du ym lasem. Wła nie w chwili gdy  
chodzili my po lesie i zbierali jagody, czarownica wypadła ze swego domku i  
złapała nas. Och, jak okropnie si  bałam! Wiedziałam przecie , e to tylko  
Nanna, ale bałam si  tak bardzo, jak gdyby była prawdziw  czarownic . W sieni  
stała du a skrzynia i bawili my si , e to jest piec czarownicy. Wsadziła  
Lassego do pieca, eby go upiec, ale na szcz cie udało mu si  uciec w ostatniej  
chwili. 
- Chocia  wci  jeszcze pachn  troch  spalenizn  - mówił Lasse. 
Czasami czarownica wybiegała ze swego domku krzycz c: 
- Woda, ro lina, kamie ! 
Wtedy wszyscy musieli stan  i nie wolno było nawet drgn . Raz, gdy czarownica  
zawołała: „Woda, ro lina, kamie !", Lasse wygl dał strasznie głupio. Stał na  
jednej nodze, miał wyci gni ty j zyk, trzymał si  r koma za uszy i patrzył  
zezem. 
Zmuszony był sta  i wygl da  głupio tak długo, a  czarownica przyszła i  
odczarowała go. Ach, jak mieli my si  z niego! 
Dziewczynki cioci Jenny maj  prze liczny domek dla lalek. Stoi on w rogu pokoju.  
Anna i ja nie mogły my wytrzyma , by od czasu do czasu nie podej  i nie  
popatrze  na ten domek. Miał kuchni  i jadalny, i sypialny, i salon, a mieszkała  
tam bardzo wytworna rodzina lalek. Nanna powiedziała, e oni 
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si  nazywaj  hrabia i hrabina Gyllenmurkla - to y.naczy Złotople niccy. Maj   
mał , liczn  dziewczynk , która siedzi na foteliku w salonie. Nazywa si   
1/ubella Gyllenmurkla. 
Gdy doro li nareszcie si  najedli, przyszli do nas i bawili si  razem z nami.  
Tatu  Ollego był ciuciubabk . Oczy miał zawi zane du  kraciast  chustk .  
Biegali my i chwytali my go za marynark  tak cz sto, jak tylko si  dało. Potem  
grali my w fanty. Dałam swoje małe, złote serduszko jako fant. Gdy wykupywali my  
fanty, wypadło na mnie, e mus/  fikn  trzy koziołki. Dopiero gdy to zrobiłam,  
dostałam z powrotem moje złote serduszko. Olle /as musiał gło no krzykn  w gł b  
pieca imi  swojej ukochanej. Wyobra cie sobie, e krzykn ł „Lisa". Lasse zacz ł  
si  mia , a ja wstydziłam si  okropnie. Olle zrobił przebiegł  min  i  
powiedział do mnie: 
- Rozumiesz chyba, e miałem na my li moj  mam . Mama ma przecie  te  na imi   
Lisa. 
Tatu  musiał skaka  na jednej nodze przez cały pokój. Ach, jak mieli my si  z  
niego! Nigdy przedtem nie widziałam, eby tatu  skakał na jednej nodze.  
Najgorsza jednak rzecz spotkała cioci  Jenny. Musia-l;i wej  na stół, stan  na  
jednej nodze i zapia  jak kogut. Nie chciała jednak tego zrobi . 
- Co  podobnego! - powiedziała. - Przecie  ten siół nie utrzyma starej, grubej  
kobiety! 
Zdaje mi si , e miała racj . Bo ciocia Jenny wa y prawie sto kilo. 
Bawili my si  długo i było nam bardzo wesoło. Anna i ja wymykały my si  tylko od  
czasu do cza- 
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su, eby popatrze  na domek lalek i Izabell  Zło-tople nick . 
Najprzyjemniejsz  rzecz  z całej wizyty u cioci Jenny było to, e mieli my tam  
zosta  na noc. Strasznie lubi  spa  w obcym domu. Wszystko wydaje si  takie  
niezwykłe i dziwne. Zapach te  jest zupełnie inny ni  we własnym domu. Było nas  
czter-na cioro dzieci. Wszyscy mieli my spa  rz dem na podłodze w tym pokoju, w  
którym bawili my si . Ach, jak wesoło było spa  na podłodze! Mieli my sienniki,  
ale nie mieli my prze cieradeł, tylko koce. Gdy ju  wszyscy le eli my, przyszli  
doro li, eby nas zobaczy . 





- Tu le y młoda Szwecja - metr za metrem - powiedział tatu . 
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Potem wszyscy wyszli, bo chodziło o to, eby my spali. Jest to jednak zupełnie  
niemo liwe, eby czter-na cioro dzieci umilkło jednocze nie. Nanna opowiedziała  
nam o wielkim skarbie, który pewien rycerz dawno, dawno temu zakopał w pobli u.  
Lasse chciał wsta  i wykopa  go jeszcze tej samej nocy. Lecz Nanna powiedziała,  
e nikt nie mo e znale  lego skarbu, gdy  jest on zaczarowany. Wtedy zasn łam. 

Do domu pojechali my dopiero nast pnego dnia po południu. Zanim przyjechali my  
do Bullerbyn, było |ii/ zupełnie ciemno. Nie krzyczeli my ju  do siebie w drodze  
powrotnej, gdy  byli my bardzo zm czeni. Poło yłam si  w saniach na plecach i  
patrzyłam w gwiazdy. Było ich tyle, tyle i były tak daleko! Wsun łam si  gł biej  
w futrzane derki i piewałam cichutko sama do siebie, tak eby Lasse i Boss  nie  
mogli tego słysze : 
Mrugaj, mrugaj, gwiazdko mała, Gdzie jeste , wiedzie  bym chciała. 
Mam nadziej , e na przyszły rok znów pojedziemy (i o cioci Jenny! 
Lasse wpada do jeziora 
Biegn c na przełaj przez pastwisko Zagrody Północnej dobiega si  do małego  
jeziorka. Tam to wła nie je dzimy na ły wach w zimie. 
W tym roku na jeziorze był przepyszny błyszcz cy lód. Pewnego dnia mama nie  
chciała, eby my szli na jezioro, bo tatu  i wujaszek Erik wyr bali na nim du   
przer bl . Brali stamt d lód do naszej lodowni. 
- B dziemy przecie  widzieli gał zie jałowca, które powtykali dokoła przer bli -  
powiedziałam wtedy. 
Mamusia w ko cu pozwoliła nam i . 
Lasse jest czasem strasznie głupi. Najcz ciej wtedy, kiedy chce si  czym   
popisa . Tym razem te  tak było. Zacz ł je dzi  tak blisko przer bli, jak tylko  
mógł. 
- Uwaga! Jedzie słynny ły wiarz z Bullerbyn! 
- krzyczał i jechał prosto na przer bl , skr caj c dopiero w ostatniej chwili. 
- Lasse, nie wariuj! - wołał Olle. 
Wymy lali my Lassemu wszyscy, ale nic nie pomagało. Zacz ł robi  p tl  i  
zakr tasy dokoła przer bli. Czasami jechał tyłem. 
- Oto nadje d a dumny ły wiarz z Bullerbyn! 
- krzyczał znowu. 
I nagle - plusk! Wjechał tyłem prosto do przer bli, gdy  zap dził si  zbyt  
daleko. Zacz li my krzycze . Lasse krzyczał najgło niej. Przestraszyli my si   
okropnie, bo my leli my, e Lasse utonie. Poło yli my si  na lodzie długim  
rz dem, trzymaj c jedno drugie za nogi. Boss  le ał na samym przodzie przy  
przer bli, a my trzymali my go z całej, całej siły za nogi. Wtedy 
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Hoss  wyci gn ł Lassego z przer bli i pobiegli my do domu, ile było sił w  
nogach. Lasse płakał prawie, ,ilc niezupełnie. 
- Pomy l, jak wróciłby  do domu, gdyby  był utopiony? - spytał Boss . 
- Nie mówi si  „był utopiony" - powiedział Lasse ze zło ci , chocia  na pewno  
bardzo lubił Bossego za to, e go wyci gn ł. Bo troch  pó niej, po południu, dał  
Bossemu du o ołowianych ołnierzy. 
Mamusia była porz dnie zagniewana na Lassego /a to, e wpadł do przer bli.  
Musiał poło y  si  i wypi  gor cego mleka, eby si  rozgrza . 
Potem musiał le e  przez par  godzin. eby rozmy la  o swoich sprawkach, jak  
powiedziała mama. Wtedy to dał Bossemu swoich ołowianych ołnierzy. 
Wieczorem budowali my fortec  ze niegu i bawili my si  w wojn  na kule nie ne,  
a Lasse był z nami, 
D/ieci z Bullerbyn 
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oczywi cie. Britta, Anna i ja miały my swoj  fortec , a chłopcy swoj . Chłopcy  
robi  zawsze strasznie twarde kule ze niegu i rzucaj  bardzo mocno. Uwa am, e  
to jest niesprawiedliwe. Rzucili si  w stron  naszej fortecy z r koma pełnymi  
niegu, a Lasse krzyczał: 

- Walka i zwyci stwo! Szturmuje Postrach Północy! 
- A ja my lałam, e to wielki ły wiarz z Bullerbyn - powiedziała Britta. 
Na to Lasse umilkł i nie odzywał si  przez dłu szy czas. 





Chłopcy zdobyli nasz  fortec  i wzi li nas do niewoli i kazali nam siedzie  i  
robi  kule ze niegu, bo w przeciwnym razie miały my zgin  marn  mierci . 
- Na co wam tyle kuł ze niegu? - spytała Anna. 
- Schowamy je sobie na wi tego Jana, bo wtedy trudno jest o nie - powiedział  
Lasse. 
- Ech, wskocz lepiej jeszcze raz do przer bli - powiedziała Anna. 
Pó niej Britta, Anna i ja poszły my do obory, aby si  ogrza . W oborze jest  
zawsze ciepło i miło. Bawiły my si  w berka. Niedługo i chłopcy przył czyli si   
do nas. Krowy gapiły si  na nas. Nie wydaje mi si , eby krowy rozumiały, po co  
si  bawi w berka. Gdy si  nad tym zastanawiam, to te  tego nie rozumiem. Ale  
jest to w ka dym razie bardzo wesoła zabawa. 
Zaraz potem przyszedł tatu . Powiedział, e nie wolno nam si  tutaj bawi , bo  
jedna z krów ma mie  małego cielaczka. Wi c nie wolno hałasowa . To Lotta miała  
mie  cielaczka. Siedzieli my cichutko 
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w k cie obory. Tatu  musiał pomóc cielaczkowi wydosta  si  na wiat. Był to mały  
byczek i był taki milutki! Lotta lizała go i wida  było, e jest bardzo  
/adowolona. Tatu  chciał, eby my mu pomogli wymy li  imi  dla cielaczka. 
Postrach Północy! - zaproponował Lasse. Nie mógł wymy li  nic innego jak swój  
głupi Postrach Północy. Takie głupie imi  dla słodkiego, malutkiego cielaczka! 
Przecie  mo e zosta  złym, niebezpiecznym bykiem, gdy doro nie - powiedział  
Lasse. 
Olle zaproponował, eby cielaczek nazywał si  Petter, a tatu  uznał, e to dobre  
imi . 
Mógłby przynajmniej nazywa  si  Petter Północy - powiedział Lasse. 
Pobiegli my potem do dziadziusia, by mu powie-cl/ie , e Lotta ma cielaczka. A  
pó niej trzeba ju  było i  spa . Gdy Lasse, Boss  i ja stali my na strychu i  
gdy miałam ju  wej  do mojego pokoju, Lasse powiedział: 
Ho, ho, tak, tak - w ka dym razie to szcz cie, e nie jestem utopiony! 
- Radz  ci, wskocz jeszcze raz do przer bli - powiedział Boss . 
Idziemy do szkoły i artujemy razem z pani  
Gdy ferie wi teczne si  sko czyły, drogi były nadal tak dobre, e mogli my  
je dzi  do szkoły na sparkach*. Mieli my trzy sparki. Czasem sczepiali my je w  
jedne długie sanie z kilkoma miejscami siedz cymi. 
Pani powiedziała, e bardzo si  cieszy, e znowu nas widzi. Ja te  si   
ucieszyłam, gdy zobaczyłam pani . Jest taka dobra... Pocz stowała wszystkie  
dzieci cukierkami, poniewa  był to pierwszy dzie  szkoły. Te cukierki były  
kupione w Sztokholmie. Pani była tam przez wi ta. Po raz pierwszy w yciu  
jadłam cukierki kupione w Sztokholmie. 
Przyjemnie było równie  zobaczy  znów wszystkie dzieci z Wielkiej Wsi. Na  
przerwach wymieniamy z nimi zawsze zakładki do ksi ek. Chłopcy tego nie robi ,  
oczywi cie. W naszej klasie jest dziewczynka, która nazywa si  Anna Greta. Ma  
bardzo du o zakładek do ksi ek. Na pierwszej przerwie po feriach wi tecznych  
zamieniłam si  z ni . Dostała ode mnie zakładk  z koszem kwiatów i drug  z  
krasnoludkiem, a ja dostałam od niej z ksi niczk . Była to chyba najładniejsza  
zakładka, jak  kiedykolwiek widziałam. Uwa am wi c, e nie straciłam na tej  
zamianie. 
W zimie chłopcy urz dzaj  cz sto wojn  na kule 
* Spark - rodzaj saneczek z oparciem i wystaj cymi daleko płozami, na których  
jad cy staje jedn  nog  odbijaj c si  drug , podobnie jak przy je dzie na  
hulajnodze. Na przedniej cz ci, tj. na wła ciwych saneczkach, jest miejsce na  
osoby lub przedmioty. 
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fłnie ne. Na wiosn  graj  w kulki. Wtedy my gramy w klasy. Gdy chłopcy nie maj   
nic lepszego do roboty, wówczas si  bij . Podczas lekcji robi  te  mas   
/umieszania, czy to latem, czy zim . Pani mówi, e chłopców chyba sw dz  palce i  
dlatego nie mog  powstrzyma  si  od ró nych psot. Zdaje mi si , e palce musz   
szczególnie sw dzi  Lassego. Zgadnijcie, co raz zrobił? Dostał od Bossego na  
Gwiazdk  małego, miesznego prosiaczka z gumy, którego mo na było nadmucha . Gdy  
si  potem wypuszczało powietrze, prosiaczek piszczał przera liwie i gło no.  
Pewnego dnia Lasse wzi ł ze sob  prosiaczka do N/koły. Lasse nie chodzi do tej  





samej klasy co ja, ale poniewa  w całej szkole jest tylko dwadzie cia troje  
d/ieci, siedzimy w tej samej klasie i klasa jest tylko jedna. I tylko jedna  
pani. Dlatego te  wiem, jak było / prosiaczkiem. Nasza klasa miała wła nie  
czytanie. Uwa am, e to najprzyjemniejszy przedmiot. Była moja kolej, wi c  
zacz łam czyta  o królu Gustawie Wazie. 
„Wtedy król wybuchn ł płaczem" - czytałam. I ,edwo zd yłam to wymówi , dał si   
słysze  przera liwy ałosny pisk, tak e mo na było niemal s dzi , e sam Gustaw  
Waza tak zapiszczał. Nie był to jednak on. Był to prosiaczek, który stał pod  
ławk  Lassego. Lasse wsadził bowiem r k  pod ławk  i wyj ł korek /, ogonka  
prosiaczka, eby powietrze mogło uj . Wszystkie dzieci chichotały, a pani te   
tak wygl dała, juk gdyby chciała si  roze mia , lecz nie zrobiła tego. Lasse  
musiał sta  w k cie do ko ca lekcji. Prosiaczek te . 
Nie tylko Lasse bywa niezno ny. Wszyscy chłopcy 
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s  mniej wi cej tacy sami. Pewnego razu pani miała wyj  na zebranie, my za   
mieli my siedzie  sami, liczy  i rysowa . Pani powiedziała Britcie, eby usiadła  
na katedrze i zast powała pani . Bo Britta bardzo dobrze si  uczy. Ledwo pani  
znikn ła za drzwiami, a ju  chłopcy zacz li si  awanturowa . 
- Prosz  pani! Prosz  pani! - wołali i machali r koma do Britty. 
- Czego chcecie? - spytała Britta. 
- Chcemy wyj ! - wrzasn li wszyscy naraz. Jeden chłopiec, który nazywa si   
Stig, krzykn ł: 
- Prosz  pani, ile befsztyków da si  zrobi  z krowy? 
A Boss  spytał: 
- Czy pani słyszała, e kartofle udadz  si  w tym roku? 
- Tak, wyobra  sobie, e słyszałam! - rzekła Britta. 
Na to Boss  powiedział: 
- Ale  pani ma dobry słuch! 
Lasse podniósł r k  i spytał pani , czy nie mógłby jej pokaza , co narysował.  
Potem podszedł do Britty ze swoim zeszytem do rysunków. Lecz cała kartka  
zamazana była czarn  farb . 
- Co to ma by ? - spytała Britta. 
- Pi ciu Murzynów w ciemnej sieni - za artował Lasse. 
Britta nie uwa ała wi c wcale, e przyjemnie jest by  nauczycielk . Ucieszyła  
si  bardzo, gdy nasza prawdziwa pani wróciła. Pani spytała, czy dzieci były  
grzeczne. A wówczas Britta powiedziała: 
- Chłopcy nie. 
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Pani gniewała si  na chłopców i powiedziała, e b d  musieli siedzie  godzin  po  
lekcjach i liczy . Na przerwie ten Stig podszedł do Britty i powiedział:  
„Skar ypyta bez kopyta!", i uderzył j  po głowie swoim tornistrem. To było  
przecie  niesprawiedliwe, prawda? 
W drodze do domu Britta powiedziała do mnie i do Anny, e ju  nigdy w yciu nie  
chce by  nauczycielk . Wlokły my si  do domu tak wolno, jak tylko si  dało, 
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aby Lasse, Boss  i Olle mogli nas dogoni . Bo gdyby przyszli do domu o cał   
godzin  pó niej od nas, to mamy z cał  pewno ci  dziwiłyby si , co to znaczy, i  
dostałoby si  chłopcom jeszcze wi cej. Uwa ały my, e wystarczy im bura, jak   
dostali od pani. 
Pewnego razu było nam strasznie wesoło w szkole. Było to pierwszego kwietnia.  
Wtedy oszukiwali my pani . Tak jak to trzeba robi  na prima aprilis. Mo e  
niekoniecznie trzeba, ale wolno i nie jest si  za to karanym. Zwykle zaczynamy  
lekcje o godzinie ósmej rano. W przeddzie  pierwszego kwietnia umówili my si   
wszyscy, e nast pnego dnia przyjdziemy do szkoły ju  o szóstej rano. W klasie  
na cianie wisi zegar. Zanim pani zd yła zamkn  drzwi do klasy po ostatniej  
lekcji, Lasse pobiegł pr dziutko i przesun ł zegar o dwie godziny naprzód. 
Nast pnego dnia przyszli my wszyscy do klasy 
0 godzinie szóstej, chocia  zegar na cianie wskazywał oczywi cie ósm . 
Tupali my i stukali w sieni, ile tylko si  dało, aby pani usłyszała, e ju   
jeste my. Pani mieszka na pi trze w budynku szkolnym. Lasse pobiegł na gór  





1 zastukał do drzwi jej pokoju, a wtedy pani spytała zaspanym głosem: 
- Kto tam? 
- Ja, Lasse - odpowiedział Lasse. - Czy dzisiaj nie b dzie lekcji? 
- Ach, mój drogi, czy bym zaspała? - powiedziała pani. - Ju  schodz ! 
Pani ma te  oczywi cie zegar u siebie na górze, ale tak jej si  spieszyło, e  
nie miała czasu na niego spojrze . 
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Gdy zegar w klasie wskazywał dwadzie cia minut po ósmej, przyszła pani i  
wpu ciła nas do klasy. Nie mog  poj , dlaczego mój budzik nie zadzwonił i nie  
obudził mnie - powiedziała pani. liardzo le si  stało! 
Oj, jak trudno było powstrzyma  si  od miechu! Na pierwszej lekcji były  
rachunki. Wła nie gdy w najlepsze byli my zaj ci rachunkami, usłyszeli my, jak  
budzik zadzwonił u pani na górze. To była prawdziwa siódma. Lecz zegar w klasie  
wskazywał il/iewi t . 
Có  to takiego? - zdziwiła si  pani. Prima aprilis, prima aprilis! -  
krzykn li my wszyscy. 
Co za dzieciaki! - powiedziała pani. Gdy sko czyli my wszystkie lekcje, jakie  
były w planie tego dnia, my leli my oczywi cie, e pani po/woli nam pój  do  
domu, chocia  była dopiero pierwsza. Lecz pani powiedziała: 
Prima aprilis! B dzie jeszcze jedna godzina lekcji. 
Musieli my wi c zosta  jeszcze godzin . Było jednak bardzo przyjemnie, bo pani  
czytała nam ró ne opowiadania. 
Gdy szli my do domu, Olle odezwał si  w pewnej chwili do Lassego: 
Ach, Lasse, masz ogromn  dziur  w spodniach! Lasse wykr cał głow , ile mógł,  
eby zobaczy  il/iur , a  wreszcie, gdy tak si  m czył dobr  chwil , Olle  

krzykn ł: 
Prima aprilis! Olle był niesłychanie uradowany, i  udało mu si  
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oszuka  Lassego. W chwil  pó niej spotkali my tego złego szewca, który mieszka w  
połowie drogi mi dzy Wielk  Wsi  a Bullerbyn. 
Olle tak był przej ty tym, e udało mu si  oszuka  Lassego, e krzykn ł: 
- Niech pan spojrzy, panie Grzeczny, tam w krzakach siedzi lis! 
Grzeczny nie spojrzał nawet w tamt  stron , tylko powiedział: 
- A drog  idzie cała gromada smarkaczy! 
Wtedy Lasse si  roze miał. 
Po południu, gdy odrobili my lekcje, Lasse pobiegł do Zagrody Południowej i  
powiedział do Ollego: 
- Olle! Do Zagrody Północnej przyszedł handlarz starzyzn . Kupuje kamienie. 
- Kupuje kamienie? - spytał Olle, który zupełnie zapomniał, e to prima aprilis.  
- Jakie kamienie? 
- A takie jak te, co le  u was w ogrodzie - odparł Lasse. 
Wówczas Olle zabrał si  do zbierania kamieni. Pchał do wor- 
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ku, ile tylko si  dało, a nast pnie przy wlókł worek do /ugrody Północnej. Był  
tam rzeczywi cie staruszek, który skupował butelki i szmaty. 
- Przyniosłem wujkowi* troch  kamieni - powiedział Olle i z uradowan  min   
wskazał swój worek. 
Kamieni? - spytał staruszek nic nie rozumiej c. Kamieni, mówisz? 
- Tak - odpowiedział Olle i miał jeszcze bardziej uradowan  min . - Najlepsze  
kamienie - zebrałem je sam w naszym ogrodzie. 
- Ach tak - odparł staruszek. - W takim razie trafiłe  jak kul  w płot, mój mały  
przyjacielu. 
Wtedy dopiero Olle przypomniał sobie, e to prima uprilis. Poczerwieniał  
okropnie, zabrał swój worek i zaci gn ł go do domu nic nie mówi c. Lasse za   
stał /u płotem i krzyczał: „prima aprilis" tak gło no, e słycha  go było w  
całym Bullerbyn. 
Wielkanoc w Bullerbyn 
Opowiem teraz o ostatniej Wielkanocy w Buller-hyn. W Wielk  rod  Britta i Anna  
przyszły do mnie wczesnym rankiem, gdy  miały my przygotowywa  kurtki, co to si   
je szpilk  przyczepia ludziom na plecach tak, by tego nie zauwa yli. Naci ły my  
moc kurtek z białego papieru i namalowały my na nich ró ne mieszne postacie. Na  





niektórych napisały my „Zły orangutan" i „Ostro nie, pies" i podobne rzeczy. 
W pokoju chłopców był okropny hałas. Chłopcy 
- W Szwecji dzieci mówi  nawet do nieznajomych dorosłych osób „wujaszku" lub  
„ciociu". 
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te  szykowali kartki, a Olle przyszedł równie , by im w tym pomóc. Britta, Anna  
i ja napakowały my sobie kieszenie kartkami i poszły my do Lassego, Bossego i  
Ollego zapyta , czy nie mieliby ochoty wyj  z nami pobawi  si  na dworze. A to  
tylko po to, by mie  okazj  poprzyczepia  im te kartki. 
Pobiegli my wi c do tartaku w Zagrodzie Północnej i bawili my si  tam ła c po  
stosach desek. Przez cały czas usiłowali my przyczepia  sobie nawzajem kartki,  
lecz nie szło nam to dobrze, gdy  wszyscy starali my si  nie odwraca  plecami.  
Po pewnym czasie nadeszła Agda, wołaj c nas na obiad. Lasse zeskoczył zaraz z  
desek, dogonił Agd  i id c koło niej gadał, ile tylko miał sił. Agda nie  
zauwa yła, e przyczepił jej na plecach kartk . „Ach, jak lubi  Oskara!" -  
napisane było na papierze. Gdy Oskar przyszedł na obiad, Agda kr ciła si  tam i  
z powrotem po kuchni, a na plecach miała kartk  z napisem: „Ach, jak lubi   
Oskara!" 
Oskar uderzał si  dło mi po kolanach, miał si  i mówił: 
- To dobrze, kochana Agdo, to dobrze! 
Lasse, Boss  i ja mieli my si  jeszcze wi cej. W ko cu Agda przypomniała sobie  
o zwyczaju, przejechała r k  po plecach, zerwała papier i spaliła go w piecu.  
miała si  jednak razem z nami. 

Gdy zjedli my obiad, skorzystałam z odpowiedniej chwili i przyczepiłam papier do  
wisz cej na krze le kurtki Lassego. Lasse wło ył j  na siebie i nic nie  
zauwa ył. Gdy wrócili my do tartaku, Lasse łaził po deskach z du  biał  kartk   
na plecach, na której było napisane: „Jestem taki głupi, e wszyscy mnie  
ałuj ". 
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Och, jak mieli my si  z niego! l to Lasse, który cały czas mówił, e nikomu nie  
uda si  przy-c/,cpi  mu kartki! 
W Wielki Czwartek przebrali my si  wszyscy jak zwykle w ten d/ie  za Baby Jagi*.  
Chłopcy te . Wło yłam kraciast  chustk  Ag-cły, pasiasty fartuch i dług  czarn   
spódnic . Wzi łam te  z pieca chlebowego długi pogrzebacz, by mie  na czym  
jecha . Lasse jechał na wielkiej miotle podwórzowej. Pojechałam konno do Zagrody  
Północnej i zawiozłam listy z y-u/cniami wi tecznymi do Britty i Anny.  
„Wesołych wi t yczy H l a r a czarownica. Teraz jad  na Łys  Gór " - napisałam  
w li cie. 
Tatu  palił zeszłoroczne li cie w naszym ogrodzie, a my - czarownice —  
galopowali my przez slosy tl cych si  li ci i udawali my, e jeste my na Łysej  
Górze. W ogrodzie pachniało ju  zupełnie wiosn , bo zawsze tak pachnie, gdy si   
pali li cie. 
Anna i ja umówiły my si , e pójdziemy zobaczy , czy przy- 
* W ten dzie  w Szwecji jest zwyczaj pr/cbierania si  za Baby Jagi, które  
tradycyjnie iczdz  na miotłach. 
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laszczki ju  si  przebijaj  w naszym ulubionym miejscu za przystani . 
W Wielk  Sobot  mama i tatu  mieli jecha  na przyj cie do pastora w Wielkiej  
Wsi, a ja, Lasse i Boss  mieli my zaprosi  Ollego, Britt  i Ann  do siebie na  
pisanki wielkanocne. Mama ma przecie  ferm  kurz , wi c mamy bardzo du o jajek.  
Boss  my li, e to Albertyna znosi niemal wszystkie jaja. Albertyna - to własna  
kura Bossego. 
- Pewnie my lisz, e Albertyna mo e strzela  jajkami niczym karabin maszynowy -  
powiedział do niego Lasse. 
Jedli my w kuchni. Stół był pi knie nakryty niebieskim obrusem, na którym stały  
nasze ółte, wielkanocne talerze. Po rodku stał wazon z gał zkami brzozy. 
Lasse, Boss  i ja pomalowali my wszystkie jajka na czerwono, ółto i zielono.  
Uwa am, e jajka zawsze powinny by  kolorowe, bo to doprawdy przyjemnie wygl da.  
Napisali my te  na nich wierszyki. „To jajko jest dla Anny zamiast nale nika z  
brytfanny" - napisane było na jednym jajku. Napisał to Lasse, lecz Boss  mówił,  





e to kiepski wiersz. 
- Nikt nie miał chyba zamiaru dawa  im nale ników - powiedział Boss . 
- „To jajko jest dla Anny zamiast brytfanny", czy nie uwa asz, e tak byłoby  
lepiej? - spytał Lasse. 
Nie, Boss  wcale nie uwa ał, eby to brzmiało lepiej. Nie zd yli my jednak  
zmieni  wiersza, bo wła nie przyszli Britta, Anna i Olle. Było nam bardzo wesoło  
tak razem siedzie  przy stole i zajada . Urz - 
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(l/ili my konkurs, kto zje najwi cej jajek. Ja nie mogłam zje  wi cej ni  trzy,  
ale Olle zjadł sze . Albertyna to wietna kura - powiedział Boss , i-ily  
sko czyli my je . 
Potem zabrali my si  do szukania naszych jaj wielkanocnych z cukierkami w  
rodku. Mama je H/ie  przed nami ukryła. Lasse, Boss  i ja dostajemy 
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ka dej Wielkanocy po du ym jajku, w którym jest du o, du o cukierków. W tym roku  
mama powiedziała, e je eli zadowolimy si  troch  mniejszymi jajkami, to kupi  
równie  po jajku dla Britty, Anny i Ollego i b dziemy im mogli zrobi   
niespodziank  na naszym przyj ciu. Naturalnie zgodzili my si  na to zaraz.  
Mamusia bardzo sprytnie schowała jajka. Moje le ało w szafie, w której stoj   
rondle. Było całe srebrne, w małe kwiatuszki. Ach, jakie  było liczne! W rodku  
był kurczaczek z marcepana i moc cukierków. 
Wieczorem mogli my si  bawi  do pó na, poniewa  była to Wielka Sobota. Agda była  
na spacerze z Oskarem, wi c byli my zupełnie sami w całym domu. Zgasili my  
wsz dzie wiatło i bawili my si  w ciuciubabk  po ciemku. Liczyli my „Entliczek,  
pentliczek, czerwony stoliczek" i wypadło, e Boss  kryje pierwszy. Och,  
znalazłam takie wietne miejsce do chowania! Weszłam na okno i schowałam si  za  
firank . Boss  dreptał tu  obok tam i z powrotem kilka razy, lecz nie zauwa ył  
mnie. Najlepiej jednak ze wszystkich schowała si  tego wieczoru Britta. W sieni  
stały wielkie gumowe buty tatusia, a nad nimi wisiała du a burka, któr  tatu   
wkłada, gdy rano odwozi mleko do mleczarni. Britta weszła w te buty i owin ła  
si  burk . W ko cu zapalili my wiatło i szukali my jej wszyscy, i krzyczeli my:  
„Odwołane!", „Wychod !", lecz Britta stała dalej cichutko jak mysz. I chocia   
szukali my wsz dzie, nie mogli my jej znale . Buty i burka tatusia wygl dały  
zupełnie jak zwykle. Nie mieli my poj cia, e Britta jest w rodku. 
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Mo e ona umarła i w ogóle jej nie ma - powie-il/iał Olle. 
Wówczas co  zachichotało w burce i wyszła stam-lijd Britta w wielkich butach  
tatusia. Chciała, eby my si  bawili w kota w butach, lecz Anna wolała, eby my  
poszli do dziadziusia zrobi  kogel-mogel. 
Poszli my wi c do dziadziusia. Wzi li my ze sob  jajka, cukier i szklanki.  
Dziadziu  siedział przed kominkiem w fotelu na biegunach i okropnie si   
ucieszył, gdy przyszli my. Usiedli my na podłodze pr/ed kominkiem i kr cili my  
kogel-mogel, a  pryskało! Anna ukr ciła równie  dla dziadziusia, bo on jest  
przecie  prawie niewidomy i nie mo e sam tego /,robi . Dziadziu  opowiadał nam,  
jak kiedy  dawno lemu było na wiecie. W tamtych czasach dzieci nie dostawały  
jajek z cukierkami w rodku. Opowiedziałam dziadziusiowi, e moje jajko jest ze  
srebra z małymi kwiatkami. 
Strasznie lubi , jak dziadziu  opowiada, jak było dawniej. Wyobra cie sobie, e  
kiedy  na Wielkanoc, gdy dziadziu  był jeszcze mały, było tak zimno, e jego  
tatu  musiał wzi  tłuczek od mo dzierza i rozbi  lód w beczce z wod , która  
stała u nich w kuchni. To musiało by  okropne! I do tego nie dostawali wcale jaj  
wielkanocnych! Biedne dzieci! 
Dzieci z Bullerbyn 
Anna i ja załatwiamy sprawunki 
Sklep, w którym kupujemy cukier, kaw  i takie ró ne rzeczy, znajduje si  w  
Wielkiej Wsi, tu  koło szkoły. Gdy mamusia potrzebuje czego  ze sklepu, to  
przewa nie ja kupuj  to w drodze powrotnej ze szkoły. 
Pewnego dnia, w czasie ferii wielkanocnych, mama potrzebowała paru rzeczy i  
powiedziała do mnie: 
- Nic na to nie poradz , Liso, musisz pobiec do sklepu! 
Pogoda była taka liczna, e uwa ałam, e to jest tylko przyjemno  pój   





załatwi  sprawunki. Powiedziałam wi c: 
- Dobrze, mamusiu. A co mam kupi ? Mamusia poradziła, e najlepiej b dzie, jak  
sobie 
wszystko zapiszemy. Nie mogły my jednak znale  ołówka, wi c powiedziałam: 
- Ech, i tak wszystko dobrze zapami tam! 
Wi c mamusia zacz ła, wylicza  wszystko, co miałam kupi : dwadzie cia deka  
dro d y, kawałek kiełbasy dobrze obsuszonej, paczk  imbiru, paczk  igieł, puszk   
ledzi, dziesi  deka słodkich migdałów i butelk  octu. 

- Tak, tak, tak, zapami tam wszystko! - powiedziałam. 
W tej samej chwili wbiegła do naszej kuchni Anna i spytała, czy nie zechciałabym  
pój  z ni  do sklepu po sprawunki. 
- Cha, cha - za miałam si  - wła nie miałam i  spyta  ciebie o to samo! 
Anna miała na głowie swoj  now  czerwon  czape- 
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i koszyk w r ce. Wło yłam wi c moj  zielon  c/apeczk  i te  wzi łam koszyk w  
r k . Anna miała kupi  szarego mydła i paczk  sucharów ytnich, i pół kilograma  
kawy, i kilogram cukru w kostkach, i metr gumki. Miała równie  kupi  kawałek  
kiełbasy dobrze obsuszonej, zupełnie tak samo jak ja. I Anna te  nie /a pisała  
sobie, co ma kupi . 
Przed wyj ciem pobiegły my jeszcze na gór  do dziadziusia, eby go spyta , czy  
nie potrzebuje czego  /c sklepu, a dziadziu  poprosił, eby my mu kupiły troch   
lazowych cukierków i buteleczk  spirytusu kamforowego. 

Gdy ju  stały my przed furtk , by wyruszy  w drog , mamusia Óllego wybiegła  
przed drzwi ich sieni. Czy idziecie do sklepu?! - zawołała. 
- Tak - odpowiedziały my. 
- O moje kochane, czy nie zechciałyby cie kupi  dla mnie paru rzeczy? - zapytała  
nas. 
Odpowiedziały my, e bardzo ch tnie to zrobimy. Chciała, eby my dla niej kupiły  
szpulk  białych nici numer czterdziesty i słoik cukru waniliowego. 
- Czekajcie, czekajcie, co to ja jeszcze chciałam - powiedziała i zamy liła si . 
- Mo e kawałek kiełbasy dobrze obsuszonej? - zaproponowałam. 
- Tak, tak, wła nie kiełbasy - powiedziała mama Óllego. - Jak mogła  si   
domy li ? 
Wyruszyły my wi c z Ann , lecz były my troch  niespokojne, e nie zapami tamy  
wszystkiego. Najpierw wyliczały my wszystko jedna drugiej, lecz polem nam si  to  
znudziło. Szły my pod r k  i wymachiwały my naszymi koszykami, a sło ce wieciło  
i pi k- 
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ny zapach unosił si  z drzew. Wy piewywały my tak gło no, jak tylko si  dało: 
„Kawałek kiełbasy dobrze obsuszonej". Brzmiało to doprawdy ładnie. piewały my  
tak: najpierw ja „Kawałek kiełbasy" na powoln  i ładn  melodi , a potem Anna  
wchodziła ze swoim „dobrze obsuszonej, dobrze obsuszonej" na skoczn  i wesoł   
melodi . Czasami piewały my na melodi , która jest dobra do marszu. W ko cu  
jednak zdecydowały my si  na jedn , która była bardzo smutna, ale prze liczna od  
pocz tku do ko ca. Była ona tak smutna, e a  chciało si  chwilami płaka . 
- Och, jak smutno zrobiło si  przez t  kiełbas  - powiedziała Anna, gdy w ko cu  
przyszły my do sklepu. 
W sklepie było du o ludzi, wi c musiały my długo czeka , a  przyszła nasza  
kolej. Wła ciwie czekały my jeszcze dłu ej, bo doro li ludzie my l  widocznie,  
e dzieci mog  czeka  bez ko ca w sklepach. Zawsze pchaj  si  pierwsi. W ko cu  

sam wujek Emil, wła ciciel sklepu, wszedł i zaczai nas pyta , co słycha  w  
Bullerbyn i czy jadły my du o jajek na Wielkanoc, i czy nie mamy zamiaru wkrótce  
wyj  za m . 
-Wcale nie mamy zamiaru - odpowiedziały my. 
- A czego łaskawe panie sobie ycz ? - spytał wujek Emil. Zawsze mówi tak  
dziwacznie, lecz mimo to lubi  go bardzo. Nosi ołówek za uchem i ma małe, rude  
w siki. Cz stuje nas zawsze kwaskowatymi cukierkami, które ma w du ym słoiku. 
Najpierw Anna wyliczyła, co miała kupi  dla swojej 
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mamy i dla dziadziusia. Wujek Emil wa ył i pikował po kolei wszystko, co Anna  





wyliczała. 
Potem przyszła moja kolej na wyliczanie wszystkiego, co miałam kupi  dla mamy i  
mamy Ollego. /arówno Anna, jak i ja zastanawiały my si  długo, /eby niczego nie  
zapomnie . 
Potem wujek Emil pocz stował nas cukierkami i poszły my. 
Zaraz za szkoł  spotkały my chłopca, którego /namy. Zauwa ył, e mamy nowe  
czapeczki. 
Gdy ju  zrobiły my ładny kawałek drogi i doszły my do rozdro a, sk d droga  
skr ca do Bullerbyn, spytałam: 
Anno, czy nie przypominasz sobie, czy ja kupiłam dro d e? 
Anna jednak wcale nie mogła sobie tego przypomnie . Zacz ły my wi c dotyka   
wszystkich paczek w moim koszyczku, lecz nie było tam adnej takiej, w której  
mogłyby by  dro d e. Musiały my wróci  do sklepu. 
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Wujek Emil miał si  z nas i dał nam dro d y, i jeszcze raz pocz stował nas  
kwaskowatymi cukierkami. Potem poszły my z powrotem. 
Gdy znów stan ły my na rozdro u, Anna krzykn ła nagle: 
- A spirytus kamforowy dla dziadziusia? 
- Co  podobnego! - zawołałam. 
Zmuszone były my wróci  do sklepu, bo nie było innej rady. Oj, jak wujek Emil  
miał si  z nas! Dał nam spirytusu kamforowego i po par  cukierków. 

Gdy nast pnym razem dochodziły my do rozdro a, Anna miała tak przestraszon   
min , e a  mi si  jej al zrobiło. 
- Liso - powiedziała - jestem pewna, e nie kupiłam cukru. 
- Anno - odparłam - tylko mi nie mów, e nie kupiła  cukru. Przecie  z cał   
pewno ci  musiała  kupi  cukier. 
Zacz ły my maca  i dusi  paczki w koszyku Anny, ale nie było tam nic, co by w  
najmniejszym cho  stopniu przypominało cukier. 
Wujek Emil omal nie przewrócił si  za lad , gdy znów nas zobaczył. Dał nam  
jednak cukru. I doło ył jeszcze troch  kwaskowa tych cukierków. 
- Najlepiej b dzie, je li wyjm  nowy słoik cukierków na zapas - powiedział - bo  
zdaje mi si , e ten wyjdzie cały. 
- Nie, ju  teraz nie wrócimy - powiedziała Anna. Zanim jednak doszły my do  
rozstajnych dróg, 
powiedziałam: 
- Anno, przebiegnijmy przez rozstaje. To jedyny 
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sposób. W przeciwnym razie przypomnimy sobie jcs/cze wi cej rzeczy, o których  
zapomniały my. 
I przebiegły my p dem przez rozstaje. Dobrze poszło! - powiedziała Anna. 
Nareszcie naprawd  szły my do domu. Ach, jaki to był pi kny dzie , jeden z  
pierwszych ciepłych dni. S/,ly my pod r k  i machały my naszymi koszykami. Ale  
nie za mocno, eby paczki nie powypadały. 
Sło ce wieciło, a w lesie tak pi knie pachniało! 
- Wiesz, po piewajmy znowu troch ! - powiedziała Anna. 
Zacz ły my piewa  znowu „Kawałek kiełbasy dobrze obsuszonej", a brzmiało to  
równie ładnie jak pr/edtem. Anna powiedziała, e mogłyby my to piewa  w szkole,  
a nawet na egzaminie. piewały my i piewały, i piewały przez cał  drog  w ród  
wzgórz a  do Bullerbyn. 
I nagle - wła nie gdy rykn łam „Kawałek kiełbasy" szczególnie ładnie, Anna  
szarpn ła mnie za rami  z zupełnie dzik  min . 
Liso - powiedziała - przecie  my nie kupiły my kiełbasy. 
Usiadły my na skraju drogi i nie mówiły my nic pr/ez dług  chwil . Potem Anna  
powiedziała, e chciałaby, eby nigdy nikt nie wpadł na pomysł robienia kiełbasy  
dobrze obsuszonej. 
Dlaczego ludzie nie mog  je  zwyczajnej kiełbasy? - dziwiła si . 
- Nie powinny my były przebiega  przez rozstaje - powiedziałam. 
Zmuszone były my pój  z powrotem, tak, na to nie było adnej rady. Uf, jakie to  
było nudne! 
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Nie piewały my ju . Anna powiedziała, e ta piosenka o kiełbasie wcale nie  





pasuje do piewania na egzaminie. 
- Nie - powiedziałam - ani na egzaminie, ani nigdy wi cej! Całkiem głupia  
piosenka! 
Gdy wujek Emil nas zobaczył, złapał si  za głow  i pobiegł po nowy słoik  
cukierków. Ale powiedziały my „nie, dzi kuj " i e nie mo emy je  ich wi cej. 
- Ach tak, wi c co chcecie? - zapytał wujek Emil. 
- Trzy kawałki kiełbasy dobrze obsuszonej - odpowiedziały my. 
- Je eli w ogóle taka kiełbasa mo e by  dobra - mrukn ła Anna. 
Powlokły my si  znów do domu. Gdy doszły my do rozdro a, Anna obejrzała si  i  
powiedziała: 
- Spójrz! To Jan z Młyna jedzie, to przecie  jego stara, brzydka, płowa klacz! 
Jan mieszka w młynie, który poło ony jest kawałek drogi za Bullerbyn. 
- Czy mogłyby my si  zabra ? - spytały my, gdy nas mijał. 
- Pewnie, e mo ecie - powiedział Jan. 
Wskoczyły my na wóz i dojechały my a  do Bullerbyn. Zacz łam ju  piewa   
„Kawałek kiełbasy dobrze obsuszonej", lecz Anna przerwała mi: 
- Je li nie przestaniesz, to zepchn  ci  z wozu! Mam dosy  tej piosenki! 
Gdy weszłam do kuchni, mama powiedziała: 
- Co  okropnego, jak długo ci  nie było! 
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Nic dziwnego - odpowiedziały my - musiały my pr/ecie  kupi  tej kiełbasy! 
Lecz gdy mama wyj ła wszystkie paczki z koszyka, powiedziała: 
- Ale z ciebie zuch, niczego nie zapomniała ! 
Patrzymy na Wodnika 
Wła ciwie szosa ko czy si  w Bullerbyn. Dalej wyboista, w ska droga prowadzi do  
Jana z Młyna. Jan jest niewielkim, zabawnym staruszkiem. Mieszka /upełnie sam w  
małym domku w gł bi lasu. 
Tu  obok chatki ma młyn. Poło ony on jest nad potokiem, który nazywa si   
Wierzbowy. Potok Wierz- 
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bowy nie jest tak spokojny i łagodny jak strumyk, który płynie przez nasze  
pastwisko. Nie, płynie on wartko, z szumem i hukiem. W przeciwnym razie nic  
mógłby tam oczywi cie sta  młyn. Du e koło mły skie nie kr ciłoby si , gdyby  
wodzie potoku nie pieszyło si  tak bardzo płyn  naprzód i obraca  kołem. 
Niewiele ludzi wozi ziarno do zmielenia w młynie Jana. Tylko my z Bullerbyn i  
troch  ludzi, którzy mieszkaj  po drugiej stronie lasu. Jan jest wi c bardzo  
cz sto sam w swoim młynie. Najdziwniejsze w Janie jest to, e nie lubi dorosłych  
ludzi. Lubi tylko dzieci. Gdy przychodzimy do Jana, mówi bez ustanku, gdy jednak  
przychodz  do niego doro li, nie odzywa si  ani jednym słowem, chyba wtedy, gdy  
musi odpowiada  na pytania. 
Pewnego dnia na wiosn  tatu  powiedział Lassemu, e musi zawie  do młyna yto,  
które trzeba zemle . 
— wietnie! - powiedzieli my wszyscy. - To i my pojedziemy. 
Mamy star , czarn  klacz, która nazywa si  Svea. T  klacz tatu  ma ju  okropnie  
dawno. Nazywa j  „swoj  swatk ". Bo kiedy tatu  jechał, eby si  o wiadczy   
mamusi - to znaczy powiedzie , e chce si  z ni  o eni  - Svea ci gn ła bryczk . 
Tatu  zupełnie nie boi si , gdy powozimy wozem zaprz onym w Sve . Mówi, e Svea  
jest m drzejsza ni  wszystkie dzieci w Bullerbyn razem wzi te. 
Dwa worki yta i my, wszystkie dzieci, to był porz dny ładunek! Svea odwróciła  
głow  i wygl dała na troch  niezadowolon . Lasse poci gn ł za lejce i zawołał: 
- Hej tam, Svea! Nie b d  niem dra! 
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l pojechali my le n  drog . Pełno na niej było kor/eni i dołków. 
C idy wózek skakał po wybojach, wpadali my ci gle jedno na drugie. Lecz  
mieli my si  tylko z tego. 

/ daleka ju , chocia  nie wida  jeszcze młyna, nlycha  w lesie huk Wierzbowego  
Potoku. Ogromnie lubi  je dzi  do młyna! Jest tam tak pi knie! I troch   
Mlrasznie te . Gdy stoi si  i patrzy na koło mły skie l chce si  co  powiedzie ,  
trzeba niemal krzycze , eby hyc usłyszanym. 
Jan ucieszył si  okropnie z naszego przyjazdu. Weszli my za nim do młyna. Kr cił  





si  po nim, u miechał si  sam do siebie i miał bardzo chytr  min . (idy ju   
wyładowali my nasze worki i przyjrzeli si  ws/ystkiemu, usiedli my przed młynem,  
a Jan zaczai opowiada . Widocznie nie mówił ju  od wielu dni, ^.ily  gadał  
wi cej ni  zazwyczaj. 
Jan mówi, e w młynie mieszka mały troll. Widział y.o ju  wiele razy. Troll jest  
przewa nie grzeczny, lecz r/asem płata ró ne zło liwe figle. To chwyta kamie   
mły ski i trzyma go tak, e nie mo e si  obraca . To /nów wysypuje cały worek  
m ki na podłog . Pewnego fu/u, gdy Jan wszedł do młyna bardzo, bardzo wc/e nie  
rano, troll uderzył go w ucho. Jan nie zd ył go nawet zobaczy , tylko mu co   
mign ło w drzwiach. l l roli znikł, jak gdyby si  w ziemi  zapadł. Przewa nie  
jednak troll bywa grzeczny. Wtedy zamiata i sprz ta w młynie. 
Tak, młyn jest rzeczywi cie dziwnym miejscem. Za chatk  Jana jest mała, otwarta  
polanka. Tam ta cz  elfy - mówi Jan. Jan siedzi czasem w swojej chatce i  
pr/ygl da im si  zza firanki. Gdy tylko elfy zobacz  
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Jana, natychmiast umykaj . Jan widział równie  nimf  le n , driad . Stała za  
wierkiem i miała si , a  rozlegało si  po całym lesie. Ach, jaki ten Jan  

szcz liwy, e widział to wszystko! 
Słyszeli my o tym wiele razy przedtem, lecz Jan opowiadał nam to teraz znowu. 
- Ale... Wiecie, kogo widziałem tej nocy? - odezwał si  prawie szeptem. 
Nie, tego przecie  nie mogli my wiedzie . Wówczas Jan powiedział nam, e widział  
Wodnika. Anna cisn ła mnie za r k , a ja j . 
- Gdzie Jan widział Wodnika? - spytał Lasse. Wtedy Jan powiedział, e widział  
Wodnika na 
kamieniu w wodzie tu  przy zaporze mły skiej i e grał on na skrzypcach tak  
pi knie, e Jan nie mógł powstrzyma  si  od płaczu. Pokazał nam kamie , na  
którym siedział Wodnik. Niestety, nie było go tam teraz. 
- Ukazuje si  tylko w nocy - wyja nił Jan. 
- Czy przychodzi co noc? - spytał go'Boss . 
- Tak, wiosn  Wodnik bardzo lubi siedzie  tu i gra  po nocach. 
Svea chciała, eby my wracali do domu, wida  to było po niej od razu.  
Po egnali my si  wi c z Janem. 
Anna i ja pobiegły my, eby jeszcze raz spojrze  na kamie , na którym siedział  
Wodnik. 
Od młyna do gospodarstw po drugiej strome lasu prowadzi mała dró ka, Lassemu  
przyszło do głowy, e przyjemnie byłoby pojecha  tam i popatrze  na tamte  
zagrody, wi c cmokn ł na Sve  i usiłował j  skierowa  na t  dró k . Lecz okazało  
si  to zupełnie niemo liwe. Svea stała nieruchomo i nawet drgn  nie 
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chciała. Odwracała tylko głow  i spogl dała na Las-scgo, jak gdyby chciała  
sprawdzi , czy czasem nie /wariował. 
Nie pozostawało wi c nic innego, jak jecha  z powrotem do Bułlerbyn. Oj, jak  
Svea p dziła do domu! 
- Pójd  w nocy do młyna, eby zobaczy  Wodnika! Czy kto  chce i  ze mn ? -  
odezwał si  nagle l ,usse. 
My leli my z pocz tku, e tylko artuje - nie /.artował jednak wcale. Wówczas  
Boss  i Olle zawołali, e oni te  pójd  zobaczy  Wodnika. 
- wietnie - powiedział Lasse. - Czy dziewczynki pójd , czy nie, to zupełnie  
wszystko jedno. 
- Dlaczego i my nie miałyby my pój  z wami, je li wolno zapyta ? - spytała  
Britta. 
- Wła nie, to samo chciałam powiedzie  - dodała Anna. 
Prosz  bardzo, je li o mnie chodzi - odparł Lasse. - Dobrze wam zrobi, jak sobie  
popatrzycie na Wodnika, bo pewnie nie widziały cie ich zbyt wielu w waszym  
yciu! 

A ty, czy widziałe  kiedy Wodnika? - spytała Britta. 
Lasse nic nie odpowiedział, zrobił jednak tajemnicz  min , jak gdyby widywał  
Wodników tuzinami. 
Oj, oj, oj, jakie to było emocjonuj ce! Lasse powiedział, e musimy wyruszy  o  
północy. Wszystko l o postanowili my siedz c jeszcze na wozie. Lasse Uwa ał, e  
najlepiej b dzie, je li nie b dziemy pyta  o pozwolenie w domu. Uwa ał, e  





doro li miewaj  tvasem dziwne pomysły, gdy dzieci chc  pój  popat-r/c  na  
Wodnika. 
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- Lepiej b dzie, gdy spytamy o pozwolenie pó niej, gdy ju  b dziemy pewni swego  
- powiedział Lassc 
Lasse ma stary budzik i obiecał, e pobudzi n.i wszystkich. No i w rodku nocy  
obudziłam si , ho Lasse stał przy łó ku i ci gn ł mnie za włosy Zerwałam si  w  
jednej chwili. 
Wieczorem, zanim poszli my do łó ek, Lasse zmaj strował całe urz dzenie, za  
pomoc  którego miał zbudzi  Britt  i Ann . Do sznura przywi zał kamie  Kamie   
ten poło ył na podłodze w pokoju Brilly i Anny, a sznur przeci gn ł przez moje  
okno. Moje okno jest przecie  naprzeciwko pokoju Britty i Anny, a domy poło one  
s  tu  obok siebie. Teraz zac/;|ł ci gn  sznurek tak, e kamie  łomotał w gór   
i w dół w pokoju Britty i Anny. Wówczas obudziły si . 
Zbudzi  Ollego było rzecz  najprostsz . Wystarczyło przele  przez lip  rosn c   
pomi dzy Zagrod  Południow  a rodkow . 
Chłopcy zawsze chodz  tamt dy, gdy odwiedzaj  si  wzajemnie. 
Nie rozumiem zupełnie, jak si  nam udało zej . Byłam pewna, e mamusia i tatu   
obudz  si , bo gdy schodzili my, schody strasznie skrzypiały. Nie obudzili si   
jednak. 
Nigdy w yciu nie odwa yłabym si  i  sama w nocy przez las. Las jest przecie   
wtedy zupełnie inny ni  w dzie . Gdy szli my drog  w stron  młyna, trzymałam z  
całej siły Ann  i Britt  za r ce. I wyobra cie sobie, e gdy doszli my tak  
blisko, e słycha  ju  było huk potoku, miałam najwi ksz  ochot  uciec z  
powrotem do domu! 
Lecz Lasse był taki odwa ny! 
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- Teraz musimy przemkn  si  w pojedynk  i przyjrze  si  Wodnikowi - powiedział. 
- W pojedynk ? Nie, dzi kuj  - odparłam. - Wolv ju  nic nie zobaczy  ni  i   
sama... 
- Jaka  ty niem dra - wy miał mnie Lasse. - Nit mo emy przecie  i  wszyscy  
razem jak wycieczka szkolna i powiedzie  mu, e chcemy si  na niego pogapi ! Ja  
w ka dym razie mam zamiar przedosta  si  sam. 
Olle i Boss  umówili si , e pójd  we dwójki; Britta, Anna i ja miały my  
podkra  si  tam wspólnie Ach, jak mi serce biło! 
- Popełzn  naprzód i rozejrz  si  - powiedział Lasse. - Je li go nie ma, to  
krzykn  do was. Liczcie do stu! Je li do tego czasu nie krzykn , to mo ecie i   
/a mn , bo b dzie to znaczyło, e Wodnik jest. 
I poczołgał si  naprzód. Och, jaki  on jest odwa/ ny! Le eli my w mchu i  
liczyli my do stu, i miałam prawie nadziej , e usłysz  wołanie Lassego, bo im  
bardziej zbli ali my si  do stu, tym bardziej biło nn serce. Nie słycha  było  
jednak adnego głosu. 
- To znaczy, e Wodnik jest - powiedział Bossr Poczołgał si  te  zaraz z Ollem w  
jedn  stron v, a Britta, Anna i ja poszły my w drug . 
- Zdaje mi si , e umieram - westchn ła Anna O, tam stoi młyn! A tu zapora  
mły ska! I o tam 
tam jest kamie . I siedział tam! Wodnik siedział! Był zupełnie nagi. I grał. 
Słycha  to było do  słabo w ród szumu wody. Mu-było go te  wida  dokładnie, bo  
było przecie  ciemno Siedział tam w ka dym razie, to widzieli my. 
- O, widz  go - szepn ła Anna. 
144 
Słyszycie, jak gra? - szepn ła Britta. To wcale nie brzmi jak skrzypce -  
szepn łam. A co on gra? 
On... on gra piosenk  stra ack  - szepn ła Britta. Nie, co  podobnego! -  
powiedziałam. Tak, grał rzeczywi cie piosenk  stra ack . A to ci 'dopiero dziwny  
Wodnik! Lecz był nim nie kto inny, lylko wła nie Lasse. Siedział na wielkim  
głazie i wygrywał na grzebieniu. Zupełnie goły. 
Teraz widzieli my przynajmniej Wodnika - powiedział pó niej Lasse, a Boss   
obiecał, e jak b dzie troch  starszy, to porz dnie zbije Lassego. 
Nowa siostrzyczka Ollego 





Czasami Lasse i Boss  tak mi obrzydn , e wydaje mi si , e byłoby lepiej nie  
mie  wcale braci. Drocz  H\  /e mn , gdy bawi  si  moimi lalkami. Wiecznie si   
boksuj  i maj  takie twarde kułaki. I zawsze mówi , /e to moja kolej wyciera   
naczynia. Raz nawet Lasse powiedział mamie, e nie mo e zrozumie , co to jest AI  
sens mie  dziewczynk . O wiele lepiej byłoby mie  tl/iewi ciu chłopców, to  
starczyłoby ich na dru yn  piłki no nej. Wtedy mama powiedziała: 
A ja si  ciesz , e mam swoj  mał  dziewczynk . l)/iewi ciu chłopców, a niech  
r ka boska broni! Wystarczy was dwóch dzikusów. 
Wi c Lasse poszedł z kwitkiem z t  swoj  głupi  propozycj . 
Czasami jednak wydaje mi si , e dobrze jest mie  braci. Gdy wieczorem robimy  
wojn  na poduszki i gdy pr/ychodz  do mego pokoju i opowiadaj  historie 
l >/ieci z Bullerbyn 
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o duchach, i kiedy jest Gwiazdka, i przy takich ró nych okazjach. 
Pewnego razu Boss  był strasznie dzielny. Jeden chłopiec w szkole trzepn ł mnie,  
bo potr ciłam go niechc cy i wypadły mu ksi ki. Wtedy Boss  trzepn ł go i  
powiedział: 
- Tylko spróbuj powtórzy ! 
- To czego ona si  rozpycha? - spytał Bengt. On tak si  nazywa, ten chłopiec. 
- Zrobiła to przecie  nieumy lnie. Nie mogła ciebie widzie . Nie ma przecie   
oczu na karku, ty głuptasie! - powiedział Boss . 
Och, jak mi si  wtedy Boss  podobał! Lasse i Boss  daj  mi zawsze cukierki,  
ilekro  kupuj  dla siebie. Tak e wła ciwie to nie jest takie głupie mie  braci.  
Chocia  lepiej byłoby oczywi cie mie  siostry, to jasne. 
- Najwa niejsz  rzecz  jest, eby w ogóle mie  rodze stwo - mówił Olle. Dopóki  
nie miał swojej małej siostrzyczki, był zawsze zły, e nie ma rodze stwa. 
- Inni ludzie mog  mie  nowe dzieci, ale tu, w Zagrodzie Południowej, nigdy ich  
nie miewamy - mówił ze zło ci . 
Urodziła mu si  jednak siostrzyczka. Och, jaki  był szcz liwy! Tego dnia, gdy  
si  urodziła, przyszedł rozpromieniony i powiedział, e musimy zaraz j   
obejrze . Pobiegli my natychmiast. 
- Oto ona - pochwalił si  Olle i miał tak  min , jak gdyby nam pokazywał ósmy  
cud wiata. 
- Czy nie jest liczna? - powiedział zachwycony. 
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liczna nie była jednak w adnym razie. Była cała C/erwona i pomarszczona - tak,  

moim zdaniem wy-ghldała okropnie... Chocia  musz  przyzna , e r czki miała  
liczne. 

Nigdy nie widziałam nikogo bardziej zdumionego lii/, Lasse, gdy zobaczył siostr   
Ollego. Wytrzeszczył oczy i rozdziawił usta. 
Lecz nic si  nie odezwał. 
Tak, jest bardzo milutka - powiedziała Britta. { wyszli my. 
Pó niej Lasse mówił do Bossego: 
Biedny Olle! Pomy l sobie - mie  tak  siostr ! Nic dlatego to mówi , eby Lisa  
była jak  pi kno -cii|, lecz w ka dym razie podobna jest do ludzi. Pomy l, gdy  
ten dzieciak zacznie chodzi  do szkoły, l k Olle naje si  przez ni  wstydu. Bo  
brzydszej tl/icwczyny nigdy jeszcze nie było w naszej szkole! 
Upłyn ło mo e troch  wi cej czasu ni  tydzie , n my przez cały ten czas nie  
byli my ani razu w /agrodzie Południowej. Olle opowiadał nam co d/ic , jaka  
liczna jest jego siostrzyczka, a za ka dym in/em, gdy to mówił, Lasse miał  

dziwn  min . Pewnego dnia zaproszono nas wszystkich do Zagrody Południowej, bo  
miały by  chrzciny siostry Ollego. Biedne dziecko - powiedział Lasse, gdy  
szli my do Zagrody Południowej - najlepiej byłoby dla niej, gil y by umarła,  
dopóki jest jeszcze mała. 
W Zagrodzie Południowej wszystko było pi knie pr/ystrojone. Było du o kwiatów,  
bo siostra Ollego urodziła si  teraz, na wiosn , gdy pełno jest pierwiosnków i  
konwalii. Na kominku stał wazon z zielonymi li mi, a stół nakryty był do kawy.  
Olle był pi knie 
l 
147 
ubrany. My /reszt  ' te . Pastor ju  stał i czekał. W pewnej chwili drzwi si   





otworzyły i weszła ciocia Lisa z mał  siostrzyczk  Ollego w ramionach. Ach,  
jaki  ten dzieciak zrobił si  ładny! Miała du e, niebieskie oczy, zupełnie  
ró ow  buzi , a usteczka, nie - tego nie da si  opisa , jakie miała słodkie  
usteczka! Ubrana była w dług  liczn  sukienk  do chrztu. 
Lasse miał równie zdziwion  min  jak wówczas, gdy zobaczył j  pierwszy raz. 
- Czy macie znów nowe? - szepn ł do Ollego. 
- Nowe? Co chcesz przez to powiedzie ? - spytał Olle. 
- Nowe dziecko - powiedział Lasse. 
- Tylko nie udawaj, e zapomniałe , e ja mam siostr  - odparł Olle, który nie  
zrozumiał, e Lasse my lał, e to inne dziecko. 
Wówczas Lasse nie odezwał si  ju  wi cej. 
Pastor ochrzcił siostr  Ollego imieniem Kerstin. 
Ach, jak bardzo lubi  Kerstin! Jest ona najmilszym dzieckiem, jakie istnieje na  
wiecie. Britta, Anna i ja biegamy niemal co dzie  do Zagrody Południowej, eby  

si  przyjrze , jak ciocia Lisa robi co  przy niej. Ach, jak kopie i wywija wtedy  
nó kami i r czkami, nie ciocia Lisa, oczywi cie, tylko Kerstin. To tak licznie  
wygl da! Czasem Olle chce j  na ladowa , lecz nie wygl da to wcale ładnie.  
Najwi cej fika, gdy si  k pie w wanience. Okropnie lubi si  k pa . Czasami, gdy  
le y w swoim łó eczku, prawie rozmawia. Brzmi to tak: „Gu, gu". Olle  
przypuszcza, e niedługo b dzie ju  mogła wszystko mówi . Lecz ciocia Lisa  
powiada, e to jeszcze potrwa długo, bo Kerstin ma dopiero pi  miesi cy. Gdy  
Olle przybli a si  do 
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ló/eczka i patrzy na ni , Kerstin u miecha si  natychmiast, zupełnie jak gdyby  
była zachwycona, e go widzi. Nie ma z bów, lecz mimo to licznie wygl da, gdy  
si  u miecha. Ollemu a  oczy si  wiec , gdy na ni  patrzy. Svipp jest troszk   
zazdrosny o Kerstin. Chce oczywi cie, eby Olle lubił tylko jego. Lecz Olle  
klepie mocno Svippa i mówi mu, e jest grzecznym i licznym pieskiem, a wtedy  
Svipp przestaje by  na/drosny. 
Pewnego razu pozwolono mnie i Annie zaj  si  Kerstin. Ciocia Lisa miała mas   
roboty, bo zaj ta była pieczeniem. Ollego na szcz cie nie było w domu. W  
przeciwnym razie na pewno chciałby sam wszystko robi . Ach, jakie to przyjemne  
zaj cie! Było to tak: Kerstin le ała w łó eczku i krzyczała wniebogłosy wła nie  
w chwili, kiedy ciocia zaj ta była wyjmowaniem bochenków z pieca. Była mokra,  
głodna i zła. Kerstin, oczywi cie, nie ciocia Lisa. Wtedy ciocia powiedziała: 
- Jak s dzicie, czy potrafiłyby cie j  wyk pa ? 
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- Oczywi cie! - krzykn ły my i okropnie my si  
ucieszyły. 
Anna przyniosła wanienk  i wlała wody, a ciocia Lisa spróbowała łokciem, czy  
jest dostatecznie ciepła. Ja wyj łam Kerstin z łó eczka. Wyobra cie sobie, e  
zaraz przestała płaka  i zacz ła si  mia . Gdy trzymałam j  na r ku, ugryzła  
mnie w policzek. To wcale nie bolało i było bardzo miłe. Bo ona przecie  nie ma  
z bów. Ob liniła mi policzek, ale to te  nic takiego 
Wiem, jak nale y trzyma  niemowl ta. Trzeba je trzyma  tak, eby miały oparcie  
pod plecami, tego nauczyła mnie ciocia Lisa. Wiem te , jak si  trzyma w k pieli,  
eby bro  Bo e nie zanurzy  głowy. 

Trzymałam Kerstin, a Anna myła j  myjk . Kerstin fikała nó kami i r czkami i  
mówiła: „Gu, gu". Chciała koniecznie possa  myjk , lecz to si  jej nie udało! 
- Ona jest taka słodka, e mo na by j  zje  - powiedziała Anna. 
Rozło yła na stole kuchennym kocyk i małe prze- cieradełko, eby wytrze   
Kerstin. Gdy Kerstin była wyk pana, poło yłam j  na nim ostro niute ko.  
Owin ły my j  prze cieradełkami i wytarły. Pomagały my sobie nawzajem, Anna i  
ja. Potem napudrowały my jej całe ciałko. A  tu nagle Kerstin wpakowała sobie do  
buzi du y palec u nogi i zacz ła go ssa . Ach, jak to miło wygl dało! Nikt na  
całym wiecie nie ma z pewno ci  takich licznych paluszków u nóg, jak ma  
Kerstin. Zmuszone były my jednak wyj  jej z buzi du y palec, gdy wkładały my  
jej koszulk  i kaftanik. Potem ciocia Lisa pomogła nam owin  j  w pieluszk , bo  
to ju  było troch  trudniejsze. Majteczki 
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wło yły my jej same. A gdy była zupełnie gotowa, ciocia Lisa dała jej je . 





Potem Anna i ja wyszły my i woziły Kerstin w wózku. Bawiły my si , e Anna jest  
tatusiem, a ja mamusi , a Kerstin naszym małym dzieckiem. Nie trwało to długo,  
gdy  Kerstin usn ła. Mimo to woziły my j  jeszcze i było to bardzo przyjemne.  
Wła nie gdy bawiły my si  w najlepsze, przybiegł Olle. Podszedł od razu do nas i  
odebrał nam wózek, zupełnie jak gdyby my lał, e mamy zamiar porwa  Kerstin. Po  
jakim  czasie pozwolił nam jednak równie  trzyma  wózek za r czk  i pcha .  
Opowiedziały my Ollemu, jak to Kerstin ssała du y palec u nogi. 
Olle miał si  bardzo zadowolony i powiedział: 
- Tak, trudno wprost uwierzy , jakie ten dzieciak umie wyprawia  sztuki. Mo e  
wst pi do cyrku, gdy doro nie. 
Ci gn ł wózek jeszcze przez chwil , a potem dodał: 
- A wi c ssała du y palec u nogi, tak, robi to prawie co dzie . Ciesz  si  w  
ka dym razie, e mogły cie to zobaczy . 
W tej samej chwili Kerstin obudziła si  i spojrzała M;I Ollego. Połaskotał j  w  
podbródek i powiedział: A wi c, malusiriska, le ała  i ssała  du y palec 11  
nogi? 
A Kerstin u miechn ła si  znowu i wygl dała na jcs/cze bardziej zadowolon .  
Zupełnie jak gdyby ssanie du ego palca u nogi było najlepszym zaj ciem pod  
sło cem. 
Gdy pada deszcz 
Pewnego ranka, podczas wakacji, obudziłam si  w bardzo złym humorze. Dzie  był  
te  niemiły. Nie mo na było wyj  na dwór, bo padał deszcz i d ł wiatr. Do tego  
jeszcze posprzeczałam si  z Britt  i Ann . Poprzedniego wieczoru bawiły my si  w  
kla-«y. Britt  i Anna powiedziały, e nast piłam na lini , wlcdy, gdy wcale nie  
nast piłam na lini . 
Je eli jeste cie tak niesprawiedliwe, to nie b d  nie / wami bawiła w klasy! 
Prosz  bardzo - odpowiedziała Britt  - mo esz nie nie bawi . 
Chyba nie my lisz, e b dziemy ci  prosi ? - dodała Anna. 
Wtedy poszłam do domu. Lecz Britt  i Anna jes/cze długo bawiły si  w klasy.  
Stan łam za firank  w naszej kuchni i podgl dałam, jak si  bawi , uwa ałam  
jednak bardzo, eby mnie nie zobaczyły. My lałam sobie te , e ju  nigdy, nigdy,  
nigdy nie b d  si  /, nimi bawiła. 
Lecz jak mi było nudno! I w dodatku na dworze padał deszcz. Nie miałam poj cia,  
co robi . Lasse 
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i Boss  byli przezi bieni i le eli w łó ku od trzech dni. Poszłam do nich, eby  
troch  porozmawia , lecz oba) byli tacy zaczytani, e tylko co  mrukn li, gdy do  
nich mówiłam. Wła ciwie to bardzo chciałam pój  zoba czy , co robi  Britta i  
Anna, ale przypomniałam so bie zaraz, jakie były niesprawiedliwe, i zaraz znów  
pomy lałam, e ju  nigdy w yciu nie pójd  do Zagrody Północnej. Poszłam w ko cu  
do mamy do kuchni. 
- Och, mamo, jakie wszystko jest nudne - westchn łam. 
- Co te  ty mówisz - zdziwiła si  mama - wcale tego nie zauwa yłam. 
- Tak, bo ci gle pada i pada, i wcale nie wiem, co mam robi . 
- Gdybym była na twoim miejscu - poradziła mama - upiekłabym placek. 
Mama powiedziała to zupełnie tak, jakby my lała, e ja u m i e m piec placki.  
Ale ja przecie  nie umiem, a przynajmniej nie próbowałam nigdy. 
Lecz wyobra cie sobie, e upiekłam placek zupełnie sama, i to nawet całkiem  
dobry! Chocia  mama mówiła mi oczywi cie, co mam robi . Zrobiłam tak: najpierw  
utarłam dwa jajka i dwie fili anki cukru w miseczce. Musiałam długo uciera  i  
było to bardzo przyjemne zaj cie. Potem roztopiłam du y kawał masła w rondelku i  
wymieszałam wszystko razem. W ko cu wlałam do tego mleko i wsypałam m k , tylko  
dokładnie. nie pami tam ile. Do tego dodałam jeszcze utartej skórki cytrynowej i  
dro d y w proszku. 
Gdy piekłam placek, miałam na sobie biały fartuch 
154 
\ biał  chusteczk  na głowie. Ach, jak e byłam ciekawa, gdy mama wyjmowała mój  
placek z pieca! Wyło yła go na czysty r cznik. Był jasnobr zowy i pulchny. Wcale  
nie wiedziałam, e tak dobrze umiem piec ciasto. Mamusia uwa ała, e powinnam  
pocz -Nlowa  Lassego i Bossego plackiem i odrobin  soku. Tak te  zrobiłam.  
Ucieszyli si  okropnie. Zdziwili si  haidzo, gdy im powiedziałam, e to ja  





upiekłam placek. 
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Potem wpadłam na pewien pomysł. Jasne, e Britta i Anna były niesprawiedliwe,  
ale pomy lałam sobie, e b d  mogła im to wybaczy  i pocz stowa  je moim  
plackiem. Jak wiecie, Britta, Anna i ja posyłamy do siebie listy w pudełku od  
cygar, które je dzi po sznurku mi dzy oknem w Zagrodzie Północnej a moim pokojem  
tu, w Zagrodzie rodkowej. Napisałam wi c list i wło yłam go do pudełka, po czym  
gwizdn łam w ten sposób, w jaki gwi d emy, gdy wysyłamy list. W li cie napisane  
było tak: 
„Przed chwil  upiekłam placek. Czy nie zechciałyby cie zajrze  do mnie i  
skosztowa  go?" 
Nie upłyn ły nawet dwie minuty, a ju  przybiegły p dem. Nie chciały absolutnie  
wierzy , e upiekłam zupełnie sama taki pyszny placek. Lecz powiedziałam im: 
- Kochane dzieci! To doprawdy adna sztuka! To przecie  ka dy potrafi. 
Usiadły my sobie w moim pokoju, piły my sok i jadły my placek. Britta i Anna  
pobiegły potem zaraz do domu, eby poprosi  swoj  mam , by im pozwoliła te   
upiec placek. 
Deszcz padał tak jak przedtem i znów nie wiedziałam, co mam robi . Poszłam wi c  
znów do mamy. 
- Mamusiu, tak jest nudno, zupełnie nie wiem, co mam robi ! 
- Gdybym była na twoim miejscu - powiedziała mama - to przemalowałabym stół na  
werandzie. 
Mamusi widocznie si  zdaje, e ja wszystko umiem zrobi ! Pomogła mi rozmiesza   
farb  w puszce. Była to bardzo ładna, zielona farba. Zabrałam si  do malowania.  
Stół zrobił si  taki liczny, zupełnie jak 
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nowy. eby sobie nie powala  ubrania, wło yłam siary kombinezon. 
Potem poszłam na gór  do Lassego i Bossego powiedzie  im, e pomalowałam stół na  
werandzie. Wyskoczyli zaraz z łó ek i zbiegli na dół, eby /obaczy . Powiedzieli  
mamie, e ju  s  zupełnie /drowi, i chcieli zaraz ubra  si  i malowa . Mama  
pozwoliła Lassemu pomalowa  star  tac , a Boss  pomalował stołeczek. Lasse  
chciał potem pomalowa  równie  ławk  w kuchni, lecz mama stwierdziła, e nie  
mo emy mie  całego domu na zielono. W pewnej chwili Lasse chlapn ł Bossemu na  
nos zielon  farb . Wówczas Boss  chciał koniecznie te  zrobi  plam  na 
nosie Lassego. Lasse uciekł. Boss  pobiegł za nim ze swoim p dzlem. 
Mamusia weszła akurat we wła ciwej chwili i zobaczyła, jak farba kapie na  
podłog . Powiedziała im, e je eli natychmiast si  nie pogodz , to wysmaruje ich  
obu na niebiesko. Boss  był jednak bardzo zły, e nie pomalował Lassemu nosa.  
Wówczas mamusia wzi ła p dzel i zrobiła Lassemu plamk  na nosie, a potem zabrała  
im p dzle. Tak jest zawsze, gdy si  chce, eby chłopcy zrobili co  po ytecznego! 
W tej samej chwili przyszły Britta i Anna z ciastem, które upiekły. Było równie  
smaczne jak moje. Chocia  moje było mo e troch  pulchniejsze. 
Potem usiedli my wszyscy u nas na strychu. Boss  polazł po lipie po Ollego, eby  
i on mógł spróbowa  ciasta Britty i Anny. 
Bardzo przyjemnie było na strychu. Deszcz b bnił mocno o dach, a w rynnach a   
szumiało. Przyjemnie było siedzie  i zajada  placek i nie by  zmuszonym  
wychodzi . I przyjemnie było ju  nie gniewa  si  z Britta i Ann . 
- Mo e ty rzeczywi cie nie nast piła  na lini  wczoraj wieczorem - powiedziała  
do mnie Anna. 
- Mo e troch  nast piłam - odpowiedziałam. W poprzek naszego strychu niemal pod  
samym 
dachem s  dwie belki. Mo na na nie wle , chocia  jest to do  trudne. To na  
nich wła nie stali chłopcy, gdy przestraszyli nas w noc sylwestrow . Tera/ Lasse  
wpadł na pomysł, eby my tam powłazili wszyscy. Tak te  zrobili my. Bardzo  
wesoło było łazi  tam i z powrotem po tych belkach. Mo na równie  było skaka  z  
jednej belki na drug . Trzeba 
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było przy tym bardzo szybko c&wyoió Sif dachu, by nie spa . ') •' ' 
Gdy stali my na belkach, wszedł na strych tatu . Przyczaili my si  i tatu  nas  
nie zauwa ył. 
-- Nie ma tu dzieciaków! - zawołał na dół do mamusi. - Widocznie wlazły po lipie  





do Ollego. •= I zszedł na dół. 
Och, jak mieli my si  z tego! (Potem podczas kolacji przyznali my si   
tatusiowi, e gdy nas szukał, my my stali na belkach pod dachem. Wtedy powie- 
(l/iał, e jeste my niezno ne urwisy). 
W pewnej chwili, gdy stali my na belkach, Lasse zawołał: 
Patrzcie! Tu jest zatkni ty jaki  papier mi dzy dachówkami. Co  jest na nim  
napisane. 
Zle li my czym pr dzej na dół, eby przeczyta , t'o jest napisane na tym  
papierze. Podeszli my do okienka na strychu, a Lasse rozło ył papier i prze- 
c/ytał: 
„Szókajcie skarbu na wyspie na jeziorze. Tam /ukopałem prawdziwe perły.  
Szókajcie na rodku |c/iora. Kto , kto kiedy  mieszkał w tym domu". 
Co  podobnego! - krzykn ła Anna. - To strasznie ciekawe! Ale jaka dziwna  
ortografla. 
- Tak pisano kiedy  dawniej - wyja nił Lasse. Rozumiesz chyba. 
- Pomy lcie, prawdziwe perły! - powiedziałam. - Spróbujmy ich poszuka . Mo e  
b dziemy strasznie bogaci! 
Britta nic na to nie powiedziała. 
Jutro wyruszamy na wysp  - zapowiedział J.asse. 
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- Tak, koniecznie - o wiftctczyłLBostl i Olle. Britta milczała dalej. 
„Wyspa na jeziorze" to mo e by  chyba tylko la mała wysepka na rodku jeziora w  
Zagrodzie Północnej. Och, jakie to było emocjonuj ce! Dni deszczowe nie s   
wła ciwie wcale takie nudne. Deszcz przestał ju  zreszt  pada . Britta, Anna i  
ja poszły my do dziadziusia, aby mu poczyta  gazet . Anna i ja tak cieszyły my  
si  na my l o tych perłach, e a  podskakiwały my i chciały my czym pr dzej  
opowiedzie  o nich dziadziusiowi. 
Wtedy Britta powiedziała: 
- Nie b d cie głupie! Czy nie rozumiecie, e to wszystko chłopcy wymy lili jak  
zwykle? 
- Dlaczego tak my lisz? - spytały my. 
- No, bo gdyby t  kartk  napisał kto , kto rzeczywi cie kiedy  mieszkał w  
Zagrodzie rodkowej, to przecie  nie napisałby „kto , kto kiedy  mieszkał w tym  
domu". To przecie  nie było dla niego „kiedy ", gdy to pisał, rozumiecie to  
chyba. 
O tym nie pomy lały my wcale. Britta poradziła, eby my udawały, e nic nie  
wiemy, i eby my poszły z chłopcami nast pnego dnia szuka  pereł. 
Szukamy skarbu 
Wczesnym rankiem nast pnego dnia poszli my na wysp  szuka  skarbu. Wzi li my  
łódk  z Zagrody Północnej. Lasse wiosłował. 
Chłopcy przez cały czas rozmawiali o tych perłach 
- Wiecie co - powiedział Lasse do Ollego i Bossegt > - uwa am, e mo emy da   
wszystkie perły dziewczyn 
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kom, je li je znajdziemy. Perły pasuj  wła ciwie najlepiej do dziewczynek. 
Lepiej wiosłuj! - odparł Boss . - Oczywi cie mo/na by te  sprzeda  te perły i  
dosta  za nie du o pieni dzy. Lecz je li o mnie chodzi - prosz  bardzo, mo ecie  
da  perły dziewczynkom. 
Dobra jest! - o wiadczył Olle. - Dziewczynki mog  sobie wzi  te perły. Prosz   
bardzo! 
• O, jacy wy jeste cie dobrzy - powiedziały my. 
W takim razie powinny cie ich szuka  - poradził 
I ,nss , gdy zbli yli my si  do wysepki. - Boss , Olle i |:i wyk piemy si   
tymczasem. 
1'oło yli si  w sło cu na skale. 
Szukajcie na samym rodku wyspy - powiedział Lasse. -1 krzyknijcie nam, gdy je  
znajdziecie! Obiecajcie! Chcemy by  przy tym, gdy b dziecie otwiera  blaszan   
puszk ! 
Sk d wiesz, e one s  w blaszanej puszce? spytała Britta. - Tego przecie  nie  
było na kartce. Lasse miał troch  zmieszan  min , lecz odpowie-d/iał: 
No przypuszczam, e przecie  w czym  musz  hyc. 





Chłopcy k pali si , a my szukały my. 
Dam ja im blaszan  puszk ! - powiedziała Britta. W samym rodku wyspy był stos  
kamieni, a na N/c/ycie tego stosu poło ono kilka dodatkowych kamieni, których  
nie było tam dawniej. Nie była to wi c 
I1 mina do odszukania kryjówka. Pod tymi kamieniami była rzeczywi cie  
zardzewiała, blaszana puszka. < Mworzyły my j . Le ała w niej kartka, a na niej  
napisane było: 
Ił/ieu 7 Bullerbyn 
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,,Cha, cha, dziewczynom mo na wmówi , co siv chce! Kto , kto kiedy  mieszkał w  
tym domu". 
Wczesn  wiosn  pasł si  na wyspie zły baniu z Zagrody Północnej. Pozostawił po  
sobie pełno małych czarnych bobków. 
Wzi ły my kilka i wło yły my je do puszki. A na nowej kartce, któr  wzi ły my ze  
sob , napisały my: 
„Macie tu swoje prawdziwe perły. Strze cie ich piłnie, bo zrobił je kto , kto  
kiedy  mieszkał na lej wyspie". 
Potem schowały my puszk  z powrotem pod k mienie, pobiegły my do chłopców i  
powiedziały n i im, e w aden sposób nie mo emy znale  skarbu 
- Teraz wy mo ecie poszuka , a my b dziemy siv k pa  - powiedziała Britta. 
Chłopcy nie chciełi zgodzi  si  na to. W ko cu jednak pop dzili w gł b wysepki.  
Pewno chcieli wymy li  jaki  łatwiejszy schowek dła nas. Skradały my si  za  
nimi. Pełzały my pod krzakami, zupełnie jak Indianie. 
Chłopcy stali przy stosie kamieni. Wła nie Lasso wyjmował puszk . 
- To ci dopiero do niczego te dziewczyny, eby nic móc znale  takiej kryjówki -  
powiedział i potrz sn ł puszk . 
- Co tam tak grzechocze? - spytał Boss . Lasse zdj ł pokrywk  i przeczytał na  
głos, co było 
napisane na kartce. Potem cisn ł puszk  daleko i powiedział: 
- Ta zniewaga krwi wymaga! 
Wówczas Britta, Anna i ja wyskoczyły my zza 
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kr/aków i miały my si  tak gło no, jak tylko si  dało. Opowiedziały my im te ,  
e wiedziały my od pocz tku, e wszystko to wymy lił Lasse. Wtedy l-asse odparł,  
e chłopcy te  od razu wiedzieli, e my wiedziały, e to jego pomysł. Było to  

naturalnie kłamstwo, ale na wszelki wypadek powiedziały my, e wiedziały my, i   
chłopcy wiedzieli, e wiedziały my od razu, e to był pomysł Lassego. A wtedy  
znów chłopcy powiedzieli - ach, nie umiem ju  nawet tego ws/ystkiego powtórzy ,  
bo było tam tyle razy „wie-il/ieli" i „wiedziały", e od samego słuchania mogło  
si  zakr ci  w głowie. Wyk pali my si  potem przy skale, a chłopcy bryzgali na  
nas wod . My te , ma si  ro/umie , chlapały my na nich, ile tylko si  dało.  
Potem Lasse wpadł na pomysł, eby my sobie zrobili /bójeck  kryjówk  i bawili  
si  w zbójców. 
Na wyspie jest stara szopa na siano. Teraz si  jej 
J j u/ nie u ywa i niewiele jest warta. Dach ma zupełnie d/iurawy. Obok szopy  
stoi wysoka sosna. Postanowili my, e nasza zbójecka kryjówka b dzie mie ciła  
si  w szopie, Lasse został oczywi cie hersztem. Powie- 
|d/iał, e nazywa si  Robin Hood*. Boss  był drugim hersztem i nazywał si   
Rinaldo Rinaldini**. Lasse powiedział, e b dziemy bra  łup od bogatych i dawa   
y,<> ubogim. Kiedy jednak zacz li my si  zastanawia , l o okazało si , e nie  
znamy nikogo, kto byłby bogaty. A tak e nikogo, kto byłby tak bardzo biedny,  
chyba tylko Kristin z Zagajnika. 
* Robin Hood - bohater wielu angielskich ba ni i ballad. Walczył pr/eciw  
bogaczom, a pomagał ubogim. 
** Rinaldo Rinaldini - herszt rozbójników, szlachetny zbójca; posta  z  
popularnej powie ci niemieckiej. 
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Czasami Lasse nam mówił, eby my wyszli n;i czaty, aby przekona  si , czy jaka   
nieprzyjacielski! zbójecka flota nie zbli a si  do wyspy. Wtedy trzeba było  
wspina  si  po cianie szopy i przez dziurawy dach włazi  na sosn . Nie miałam  
jako  odwagi wdrapa  si  na sam wierzchołek sosny, lecz Lasse, Boss  i Olle  





zrobili to. Britta i Anna nie miały odwagi wdrapa  si  wy ej ni  ja. 
Ale nawet chłopcy nie zobaczyli adnej nieprzyjacielskiej floty, chocia   
wypatrywali z samego wierzchołka. W ko cu Lasse powiedział do mnie i do Anny,  
eby my popłyn ły łodzi  na stały l d i zrabo wały troch  jedzenia. Mamy  

zrabowa  to bogaczom - powiedział. 
Wsiadły my wi c z Ann  do łodzi i powiosłowa ły my w stron  l du. Nie mogły my  
jednak w aden sposób wymy li , kogo mamy ograbi . Poszłam wi c do domu do mamy  
i spytałam, czy mogv zrabowa  troch  jedzenia ze spi arni i zabra  je ?c sob  na  
wysp , poniewa  Lasse, Boss  i ja nic zamierzamy wróci  do domu na obiad.  
Mamusia pozwoliła. 
W spi arni były zimne nale niki z mi sem i kieł basa, i zimne kartofle. Zrobiłam  
te  cał  gór  kanapek z serem. Wszystko to wło yłam do koszyka. Mamusia  
przyniosła mi jeszcze dziesi  wie o upieczonycli bułeczek i du  butelk   
mleka. 
Potem pobiegłam do Anny. Ona te  miała pe len koszyk jedzenia. Miała siekane  
kotlety i w dzonk , i cały bochenek chleba, i zup  jagodowy w butelce, i sze   
kawałków budyniu ry owego. Gdy wróciły my do kryjówki zbójeckiej, rozło yły - 
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my na trawie całe jedzenie. Lasse był bardzo zadowolony. 
Dobrze - powiedział. - Czy zdobyły cie to 7, nara eniem własnego ycia? 
Anna i ja nie wiedziały my, co mamy na to odpowiedzie , ale w ko cu  
odpowiedziały my, e naraziły my troszeczk  nasze ycie. 
Dobrze - pochwalił Lasse. 
Nakryli my na płaskim kamieniu przed zbójeck  kryjówk , a potem poło yli my si   
na brzuchach dokoła kamienia i jedli my. Gdy zajadali my w najlepsze, Boss   
powiedział: 
Słuchaj, Robin Hoodzie, przecie  powiedziałe , 
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e mamy dawa  ubogim. Nie b dziesz tu chyba le ał i wpychał w siebie  

wszystkiego! 
- Jestem ubogi! - odparł Lasse i wzi ł sobie jeszc/i jeden nale nik z mi sem. 
Butelki z mlekiem i zup  owocow  podawali my sobie tak, e ka dy mógł napi  si   
kilka łyków, gdy mu si  zachciało pi . W ko cu zjedli my wszystko oprócz dwóch  
kanapek z serem, które schowali my w zbójeckiej kryjówce. 
Przez cały dzie  bawili my si  wietnie na wyspir K pali my si  wiele, wiele  
razy i włazili my ri.i drzewa, a potem podzielili my si  na dwie bandy  
zbójeckie. Britta, Anna i ja to była jedna banda, któi.i mieszkała w zbójeckiej  
kryjówce i broniła jej przed band  chłopców. Miały my kije, i to były na niby  
nasze strzelby. Britta stała na stra y przy drzwiach, Anna wygl dała oknem, a ja  
przez dziurawy dach W ko cu jednak znudziło mi si  to, bo bardzo trudno było  
sta  tak wysoko. Zeszłam wi c na dół i stan łam koło Anny. I wyobra cie sobie,  
wtedy chłopcy skorzy stali z okazji i wdrapali si  po tylnej cianie szopy,  
której od nas nie było wida , i nagle zeskoczyli z góry i wzi li nas do niewoli,  
i powiedzieli, e musz  nas zabi . Wła nie w chwili gdy mieli do nas strzela ,  
Lasse krzykn ł: 
- Flota nieprzyjacielska na horyzoncie! 
To płyn ł łódk  Oskar, eby nas zabra  do domu. Powiedział, e ju  jest  
dziewi ta wieczór, i pytał, co my jeste my za dzieci, e nie mo emy trafi  do  
domu, gdy ju  jest tak pó no. 
Wyobra cie sobie, nie mieli my poj cia, e ju  si  zrobiło tak pó no! 
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Czy nigdy nie chce wam si  je ? - spytał Oskar 'm /ło ci . 
Wtedy dopiero poczułam, e jestem troch  głodna. Mamusia i tatu  ju  dawno  
zjedli kolacj . Dla nas Ktuly w kuchni na stole kanapki i mleko, i jajka. 
Anna i ja sprawiamy ludziom przyjemno  
Gdy znów jesieni  szkoła si  rozpocz ła, pani powiedziała nam pewnego dnia, e  
powinni my stara  NJ^ sprawia  zawsze ludziom przyjemno . Nigdy nie powinno si   
robi  nic takiego, co ludzi smuci - mówi-łn pani. Po południu tego samego dnia  
siedziały my / Ann  na schodach kuchennych i gaw dziły my i wówczas  
postanowiły my, e zaraz zabierzemy si  «lo tego, by sprawia  ludziom  
przyjemno . Najgorsze |i'ilnak było to, e nie bardzo wiedziały my, jak si  do  





11 i-o wzi . Miały my zacz  od Agdy, naszej słu -' • i Zeszły my do niej na  
dół, do kuchni. Szorowała 11.1 kolanach podłog . 
Nie ła cie po mokrej podłodze - powiedziała. 
Agdo - poprosiłam - czy mogłaby  nam powie-<l MCC, z czego by  si  bardzo  
ucieszyła i rny mogłyby my to ci zrobi ? 
Tak, gdyby cie zechciały wynie  si  z kuchni, 
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gdy ja szoruj , to rzeczywi cie ucieszyłabym słf ogromnie - odparła Agda. 
Wyszły my wi c znowu na dwór. Lecz to przecie/ nie było wcale miłe sprawia   
ludziom przyjemno  w t e n sposób. Pani te  wcale tego nie miała na my li. 
Mama była w ogrodzie i /rywala jabłka. Podeszłam wi c do niej i spytałam: 
- Mamusiu, powiedz, co mogłabym zrobi , eby  była zadowolona? 
- Kiedy ja ju  jestem zadowolona - powiedziała mama. 
To było doprawdy okropne. Nie chciałam jednak ust pi : 
- Ale mo e mogłabym zrobi  co  takiego, eby  była jeszcze bardziej zadowolona? 
- Nie potrzebujesz robi  nic innego, jak by  nadal moj  mał  grzeczn  córeczk  -  
powiedziała mama. - Wówczas b d  wystarczaj co zadowolona. 
Wróciłam do Anny i powiedziałam jej, e pani w szkole wcale nie ma poj cia, jak  
trudno jest znale  kogo , komu mo na by zrobi  przyjemno . 
- Spróbujmy z dziadziusiem - powiedziała Anna. Poszły my wi c do dziadziusia. 
- Czy to przyszli moi mali przyjaciele? - spytał dziadziu . - Sprawili cie mi  
prawdziw  przyjemno ! 
Co  podobnego! To przecie  było okropne! Zaledwie zd yły my przest pi  próg, a  
dziadziu  ju  mówi, e sprawiły my mu przyjemno . Wobec tego nie miały my  
przecie  w ogóle nic do roboty. 
- Nie, dziadziusiu - powiedziała Anna. - Tylko nie mów, e ju  jeste   
zadowolony. My chcemy zrobi  
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•«> , eby ciebie uradowa . Musisz nam pomóc wymy-li  co  takiego, gdy  pani  
powiedziała, e powinni my sprawia  ludziom przyjemno . 
- Mo e zechciałyby cie przeczyta  mi gazet ? 
Tak, oczywi cie, to mogłyby my przecie  zrobi , lecz robiły my to tak cz sto, e  
nie było w tym nic nadzwyczajnego. A  tu nagle Anna powiedziała: 
Ty jeste  taki biedny, dziadziusiu, bo zawsze musisz siedzie  tu na górze w  
pokoju, czy nie ucieszyłby  si , gdyby my ci  zabrały na spacer? 
Dziadziu  nie był specjalnie uradowany tym pomy-Inn, obiecał jednak, e pójdzie  
z nami na spacer. 
Poszli my wi c. Anna i ja szły my z obu boków <l/uidziusia i prowadziły my go,  
bo przecie  dziadziu  me widzi, dok d idzie. Oprowadzały my go dokoła •. i lego  
Bullerbyn i rozmawiały my, i opowiadały my 
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mu przez cał  drog  ró ne rzeczy. Zacz ło trocin pada  i zerwał si  wiatr, ale  
nie zwracały my na to uwagi, bo chciały my za wszelk  cen , eby dziadzim był  
zadowolony. 
Gdy tak szli my, dziadzius odezwał si  nagle: 
- Czy nie my licie, e teraz ju  b dzie do '' Chciałbym si  poło y . 
Zaprowadziły my wi c dziadziusia z powrotem do jego pokoju. Dziadzius zaraz si   
rozebrał i poło ył do łó ka, chocia  to jeszcze nie był wieczór. Ann.i otuliła  
go dobrze kołdr . Dziadzius wygl dał tak jak gdyby był troch  zm czony. Zanim  
wyszły rny, Anna spytała go: 
- Dziadziusiu, powiedz, co było najprzyjemniej s/c z całego dzisiejszego dnia? 
My lały my, e powie, e spacer był najprzyjem niejszy. Lecz dziadzius  
powiedział: 
- Najprzyjemniejsz  rzecz  w ci gu całego dzisiejszego dnia było to, e mogłem  
poło y  si  do mego wygodnego łó ka. Czuj  si  jako  dziwnie i w ogóle jestem  
zm czony. 
Pó niej Anna i ja musiały my odrabia  lekcje i tego dnia nie miały my ju  czasu  
sprawi  ludziom adnej przyjemno ci. Nie były my te  pewne, czy robimy to tak  
jak trzeba, i dlatego postanowiły my spyta  panuj nast pnego dnia w szkole, jak  
wła ciwie nale y to robi . Pani powiedziała, e cz sto bardzo mało do tego  
potrzeba. Mo na na przykład za piewa  piosenk  komu , kto jest samotny i chory,  





albo da  kwiatek komu , kto nigdy nie dostaje kwiatów, albo pomówi  przyja nie z  
kim , kto czuje si  onie mielony i zapomniany. 
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l'ostanowiły my wi c z Ann  spróbowa  znów na nowo. Po południu słyszałam, jak  
Agda mówiła mumie, e Kristin z Zagajnika jest chora. Pobiegłam Kura  do Anny i  
powiedziałam: 
Pomy l, jakie mamy szcz cie! Kristin z Zagajnika jest chora! Chod , pójdziemy  
do niej i za piewamy jej co ! 
Kristin ucieszyła si  bardzo, gdy nas zobaczyła, 
nie chyba zdziwiła si , czemu nie przyniosły my 
l' i czego  w koszyku. Przecie  zawsze przynosi- 
i jej pełen koszyk. Pomy lały my sobie jednak, 
/ pewno ci  b dzie prawdziwie uradowana, gdy 
/niemy piewa . 
Czy po piewa  ci troch , Kristin? - spytałam. piewa ? - zapytała Kristin  
zdumiona. - Ale 111, i czego? 
eby sprawi  ci rado  - powiedziała Anna. Ach, tak, ale  prosz , piewajcie  

sobie - zgodziła Kristin. 
Wówczas hukn ły my „Burmistrza Munte" tak, e si  rozlegało po chatce. Potem  
za piewały my l, i k e ostry, surowy dmie północny wiatr", wszystkie ialem  
zwrotek. Nie mogłam jednak zauwa y , eby i iistin wygl dała na bardziej  
uradowan , ni  gdy ic/ynały my. Dlatego te  za piewały my jeszcze „Zepnij mi,  
ojcze" i jeszcze kilka piosenek, lecz Kristin 11 n' wygl dała na ani odrobin   
bardziej zadowolon . \ nna i ja zaczynały my ju  chrypn , lecz nie chciały-Miiy  
sko czy , zanim Kristin nie b dzie prawdziwie n ładowana, nawet gdyby to nas  
miało kosztowa  wieli pracy. Miały my wła nie zacz  „Mał , czarn  Sa-i' ', gdy  
Kristin wygrzebała si  z łó ka i westchn ła: 
l 
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- piewajcie sobie, ile chcecie! Ja tylko na chwil  wyjd ! 
Wówczas Anna o wiadczyła, e nie warto ju  dłu ej próbowa , wi c powiedziały my  
Kristin do widzenia. 
- Mo e pójdzie lepiej, gdy damy kwiaty komu , kto nigdy nie dostaje kwiatów -  
powiedziała Anna. 
Wyszły my i zacz ły my si  zastanawia  nad tym, komu by tu da  kwiaty. Trzeba  
było znale  kogo , kto nigdy kwiatów nie dostaje. Akurat zobaczyły my Oskara -  
wchodził wła nie do obory. Dogoniły my go i spytały: 
- Oskarze, czy dostałe  ju  kiedy  kwiaty? 
- Te  co , przecie  jeszcze nie umarłem - powiedział Oskar. 
Biedak, widocznie my lał, e kwiaty mo na dosta  tylko na własny pogrzeb. Anna  
spojrzała na mnie zachwycona - ju  znalazły my kogo , kto nigdy nie dostawał  
kwiatów. Pobiegły my wi c zaraz na ł k  koło Zagrody Północnej i narwały my  
wrzosów na bukiet. Był to doprawdy liczny bukiet i zabrały my go ze sob  do  
obory. Oskar wywoził wła nie taczk  z nawozem do gnojówki za obor . 
- Prosz , Oskarze, to s  kwiaty dla ciebie - powiedziały my i podały mu bukiet. 
Oskar my lał z pocz tku, e sobie artujemy, i nie chciał wzi  bukietu, ale  
powiedziały my mu, e musi go wzi , i wtedy go wzi ł. Po chwili, gdy szukały my  
z Ann  królika, który uciekł, przechodziły my koło gnojówki. W gnojówce le ał  
bukiet Oskara. 
- Co  mi si  zdaje, e pani myli si  z tym wszystkim - powiedziała Anna. 
Postanowiły my sko czy  ze sprawianiem ludziom 
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przyjemno ci. Lecz troch  pó niej, po południu, gdy Anna i ja weszły my do  
naszej kuchni, zobaczyły my, /e siedzi tam m czyzna, który wygl da bardzo  
nie miało. Svensson z Stubbenaset - nazywa si  ten m czyzna. Miał od nas kupi   
prosiaka, wi c Lasse i Boss  pobiegli po tatusia, który orał w polu. Przez len  
czas Svensson siedział w kuchni i czekał. Anna wci gn ła mnie do k ta i  
szepn ła: 
Czy nie uwa asz, e on wygl da na nie miałego i /apomnianego? Gdyby my tak  
spróbowały jeszcze ra/? Troszk  z nim porozmawia  i doda  mu otuchy, lak jak  
pani mówiła, wiesz przecie . 





Postanowiły my to zrobi . Zwykle Anna i ja mo emy mówi  bez ko ca, lecz gdy  
miały my tak rozmawia , eby ucieszy  Svenssona, to nie mogły my nic wymy li .  
My lałam i my lałam, a  w ko cu powiedziałam: 
Dzisiaj jest pi kna pogoda. 
Svensson nic nie odpowiedział. Wtedy spróbowałam raz jeszcze: 
Dzisiaj jest ładna pogoda - powtórzyłam. Potem zrobiło si  zupełnie cicho. Po  
chwili powie-<l/iałam: 
Wczoraj te  była ładna pogoda. f 
A jak e - odpowiedział Svensson. * 
Spojrzałam na Ann , gdy  uwa ałam, e i ona mo-rlaby troch  pomóc. Wtedy Anna  
dorzuciła: 
Pewno i jutro b dzie ładna pogoda. - A jak e - odpowiedział Svensson. W tej  
samej chwili tatu  wszedł na podwórze, wi c Svensson wstał i wyszedł. Zanim  
jednak zamkn ł dr/wi, wetkn ł przez nie głow , zachichotał i spytał: 
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- A jaka pogoda była przedwczoraj? 
- By  mo e, jednak troch  go uradowały my - powiedziała potem Anna. 
- By  mo e - odpowiedziałam. - Ale teraz koniec. Nie my l  ju  sprawia  nikomu  
przyjemno ci. 
A jednak sprawiłam komu  przyjemno . I Anna tak e. Nast pnego bowiem dnia pani  
w szkole powiedziała nam, e jedna dziewczynka z naszej klasy, która nazywa si   
Marta, przez długi czas nie b dzie mogła chodzi  do szkoły. Zachorowała na tak  
ci k  chorob , e b dzie musiała le e  w łó ku przez wiele miesi cy. Wieczorem,  
zanim usn łam, le ałam i my - 
lałam o Marcie i wówczas postanowiłam, e dam jej moj  najładniejsz  lalk  -  
Bell . Bo wiedziałam, e Marta nie ma adnych zabawek. 
Rano opowiedziałam Annie, e mam zamiar da  Marcie moj  lalk , wówczas Anna  
poszła i przyniosła swoj  najpi kniejsz  ksi k  z bajkami. Po lekcjach  
pobiegły my do Marty. Le ała w łó ku i była bard/o blada. Nigdy jeszcze nie  
widziałam, eby kto  si  tak ucieszył jak Marta, gdy poło yły my jej na kołdrze  
Bell  i ksi k  z bajkami. Ojej, jak si  cieszyła! Obejmowała Bell  i ksi k  i  
wci  tylko si  miała. l zawołała swoj  mamusi , eby przyszła popatrzy . 
Gdy były my za drzwiami, powiedziałam do Anny: 
- No, ale zrobiły my jednak komu  przyjemno , chocia  wcale nie my lały my o  
tym. 
A Anna zdziwiła si  okropnie i powiedziała: 
Rzeczywi cie! Nast pnie za  dodała: 
- W ka dym razie dobrze si  stało, e nie zacz ły my Marcie piewa . Bo mnie  
wydaje si , e ludzie ciesz  si  o wiele bardziej, gdy dostaj  lalki lub  
ksi ki. 
- Tak, przynajmniej dzieci - stwierdziłam. 
Dziadziu  ko czy osiemdziesi t lat 
Ubiegłej niedzieli dziadziu  sko czył osiemdziesi t lat. Tego dnia wstali my  
wszyscy bardzo wcze nie. 
0 godzinie ósmej rano poszli my do dziadziusia wszyscy: tatu  i mama, i Lasse, i  
Boss , i ja, i Agda, 
1 Oskar z Zagrody rodkowej, i wujek Nils, i ciocia Lisa, i Olle, i nawet  
Kerstin z Zagrody Południowej, 
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no i oczywi cie wszyscy z Zagrody Północnej. Ciocia Greta, mamusia Britty i  
Anny, licznie przybrała tacv ze niadaniem. Wszyscy mieli my kwiaty dla dzia  
dziusia. 
Dziadziu  był ju  ubrany i siedział w swoim fotelu na biegunach i wygl dał tak  
ładnie i miło. My - wszystkie dzieci - za piewały my mu piosenk , a wujaszek  
Erik miał przemówienie. Na ko cu prze mówienia powiedział tak: 
- Nikt nie miał i nie ma takiego ojca jak ja! Wtedy dziadziu  zacz ł płaka , a  
łzy kapały mu na 
brod . Niewiele brakowało, a ja te  zacz łabym płaka . 
Przez cały dzie  przychodziły listy, kwiaty i depes/c dla dziadziusia. 
- Ho, ho, tak, tak, e te  ludzie pami taj  o takim staruszku jak ja - mówił  
dziadziu . 





My, dzieci, zostały my u dziadziusia, bo bardzo przyjemnie było odczytywa  mu  
listy i depesze. Ci  kawa jestem, ile razy wła ciwie dziadziu  powie dział "ho,  
ho, tak, tak" w dniu swoich urodzin. Siedział cichutko w fotelu, lecz od czasu  
do czasu mówił: 
- Osiemdziesi t lat! A to si  człowiek na ył długo! Ho, ho, tak, tak. 
Gdy powiedział to po raz pi ty, Anna podbiegła do dziadziusia i powiedziała: 
- Dziadziusiu! Obiecaj, e nigdy, nigdy nie umrzes?! Lecz dziadziu  nie  
odpowiedział na to, poklepał 
tylko Ann  po policzku i powiedział: 
- Moja mała! Moja mała! 
Gdy listy i depesze przestały ju  przychodzi , 
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/acz ły my czyta  dziadziusiowi gazet . I wyobra cie sobie, e w gazecie w  
jednym miejscu napisane było luk: „Osiemdziesi t lat ko czy w niedziel  13 pa - 
d/iernika były wła ciciel gospodarstwa wiejskiego, Anders Jan Andersson, Zagroda  
Północna, Buller-hyn". Przeczytały my to dziadziusiowi, a dziadziu  przytakn ł i  
wygl dał na bardzo zadowolonego, gdy mówił: 
12 Dzieci z Bullerbyn 
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- Wi c pisz  o tym nawet w gazecie, ho, ho, tak, tak! 
Chocia  ja nie mogłam zrozumie , e były wła ciciel gospodarstwa wiejskiego  
Anders Jan Andersson to to samo, co dziadziu . Mogliby chyba równie dobrze  
napisa : 
„Dziadziu  z Bullerbyn ko czy w niedziel  osiemdziesi t lat". 
Czytały my cał  gazet , lecz dziadziu  od czasu do czasu chciał, eby my mu znów  
przeczytały o byłym wła cicielu gospodarstwa. W gazecie napisane były zreszt   
same smutne rzeczy. e b dzie wojna i wojna. 
- Pomy lcie, je li wojna przyjdzie i zniszczy całe Bullerbyn - powiedział Boss .  
- Czy mo e tak by , dziadziusiu? 
- E, nie - rzekł dziadziu  - tak chyba nie b dzie. Pan Bóg b dzie chyba osłaniał  
sw  dłoni  małe Bullerbyn! 
- Mam nadziej , e tak b dzie - powiedziała Britta - bo chc  mieszka  w  
Bullerbyn tak długo, jak długo b d  yła. 
Britta, Anna i ja wymy liły my co  dobrego. Wymy liły my, eby Lasse o enił si   
z Britta, gdy b dzie du y, i e b d  wtedy mieszkali w Zagrodzie rodkowej, eby  
Boss  o enił si  z Ann  i eby mieszkali w Zagrodzie Północnej, i eby Olle  
o enił si  ze mn , i eby my mieszkali w Zagrodzie Południowej. W ten sposób  
wszyscy zostaniemy w Bullerbyn. Gdy siedzieli my u dziadziusia, opowiedziały my  
chłopcom, co my wymy liły, le.cz Lasse powiedział na to: 
- No, mog  mie  chyba ładniejsz  on  ni  Britta! 
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A Boss  obiecał, e kiedy  pojedzie do Ameryki i zostanie wodzem Indian, i o eni  
si  z Indiank , która b dzie miała na imi  miej ca Woda, czy co  w tym rodzaju. 
- To b dzie licznie, gdy b dziesz j  wołał - powie-d/iał Lasse. - „ miej ca  
Wodo, czy kawa ju  gotowa?", „ miej ca Wodo, czy nastawiła  kartofle?" 
Na to Boss  odparł, e kartofli nie b d  jedli, bo on kartofli nie lubi. A Olle  
dodał, e gdy b dzie du y, chciałby mieszka  razem z Kerstin w Zagrodzie  
Południowej. 
A je li ju  koniecznie b d  musiał si  o eni , to owszem, mog  z Lisa, ale na  
pewno nie obiecuj ! 
Och, co za głupi chłopcy! Ale oni si  jeszcze przekonaj , e my wyjdziemy za  
nich za m , czy b d  lego chcieli, czy nie. Nam chyba te  wolno kiedy  o czym   
zadecydowa ! Ja przynajmniej mam zamiar wyj  za Ollego. Szkoda tylko, e nie ma  
włosów. Mo e jednak uro nie mu troch , zanim b dzie du y. Dziadziu  bardzo miał  
si , gdy słyszał, co mówimy. 
- Ho, ho, tak, tak, wiele jeszcze lat do tego czasu upłynie! Wszystko jest  
dobrze, dopóki jeste cie dzie mi. 
Gdy dziadziu  poczuł si  zm czony, powiedzieli my mu dobranoc i poszli my do  
domu. Na dworze było zupełnie ciemno, wi c Lasse, Boss  i ja odprowadzili my  
Ollego a  do drzwi kuchennych, eby nie potrzebował i  sam w ciemno ci... 
Nie, teraz to ju  naprawd  nie mog  wam opowiedzie  wi cej o nas, dzieciach z  





Bullerbyn. Musz  i  spa , bo jutro mamy wszyscy kopa  kartofle. Z tego powodu  
mamy trzy dni wolne od nauki. Bardzo przyjemnie jest kopa  kartofle. Wkładamy na  
siebie nasze najgorsze ubrania i gumowe buty na nogi. Czasami jest na  
kartoflisku troch  zimno i marzn  nam r ce. Wtedy chuchamy w nie. 
Przed chwil  dostałam w pudełku od cygar list od Britty i Anny. 
Oto co pisz : 
„Słuchaj, Liso, wymy liły my co  wspaniałego. Poczekaj tylko, jak b dziemy na  
kartoflisku, to porz dnie za artujemy sobie z chłopców. Cha, cha, ale b dzie  
wesoło, ale si  rozzłoszcz !" 
Ciekawa jestem, co te  one wymy liły, lecz tego dowiem si  jutro... 
Cz  III 
W BULLERBYN JEST ZAWSZE WESOŁO 
O 'u' 
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W Bullerbyn jest zawsze wesoło 
Mam ju  dziewi  lat i, jak wiecie, mieszkam w Bullerbyn. Bullerbyn to znaczy po  
polsku Hałaso-wo. Mama mówi, e nasza osada dlatego tak si  nazywa, e my,  
dzieci z Bullerbyn, strasznie hałasujemy. Trudno poj , jak sze cioro dzieci  
mo e narobi  tyle harmideru - mówi. Wydaje si , e jest nas co najmniej trzy  
razy tyle. Ja za  s dz , e Lasse robi najwi cej tego hałasu. Robi tyle hałasu,  
co dziesi ciu zwykłych chłopców, tego jestem pewna. A Boss  i Olle dopomagaj   
mu, jak mog . Britta, Anna i ja jeste my przynajmniej czasem cicho. 
Je li kto  chce dosta  si  do nas, to musi jecha  przez szereg stromych  
pagórków. Bo Bullerbyn le y bardzo wysoko. Gdyby le ało troch  wy ej, to mo na  
by str ca  gwiazdy zwykłymi grabiami - mówi Lasse. Poniewa  mieszkamy tak  
wysoko, mamy w Bullerbyn pi kny widok. Chocia  przewa nie widzi si  tylko du o,  
du o lasu. Jest jednak wiele ludzi, którzy uwa aj , e to miło widzie  tak du o  
lasu. Przyje d aj  tu i przygl daj  si . 
Pewnego razu przyjechała samochodem bardzo wytworna pani z dziewczynk . 
- Chciały my tylko obejrze  ten widok - powiedziała wytworna pani. 
Miała czerwony płaszcz i czerwony kapelusz i była bardzo ładna. 
Jej dziewczynka była równie  ładna i miała jasnoniebiesk  sukienk  i mał   
czerwon  broszeczk . Ta dziewczynka nazywała si  Monika i była mniej wi cej taka  
du a jak ja. 
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Mamusia spytała je, czy nie zechciałyby wst pi  do naszego ogrodu i napi  si   
troch  soku wi niowego. Mnie za  powiedziała, ebym porozmawiała z Monik .  
Wolałabym, eby Britta i Anna były ze mn  i pomogły mi troch . 
Lecz one poszły po sprawunki do Wielkiej Wsi i nie było ich w domu. Za to Lasse,  
Bossc i Olle byli w domu. Nie rozmawiali jednak z Monik . Siali tylko za w głem  
i wygłupiali si . Co chwila wygl dali, co  mówili i mieli si  z tego gło no. 
- Czy to s  twoi bracia? - spytała Monika. 
- Tylko Lasse i Boss  - odpowiedziałam. Olle nie. 
- A który z nich jest Olle? - spytała Monika. 
- To ten, który nie ma włosów - powied/ialam. W tej samej chwili nadszedł Lasse  
na szc/udlach. 
Zrobił to tylko po to, eby si  popisa , tego jestem pewna. Lasse ma tak wysokie  
szczudła, e gdy na nich idzie, mo e zajrze  w okna na pi trze nas/ego domu.  
Zrobił tak kiedy , gdy siedziałam na gór/e w moim pokoju i bawiłam si  lalkami.  
Nagle zobac/yłam, /c Lasse wsadza głow  przez okno. Uchylił c/apki i powiedział: 
- Dzie  dobry łaskawej pani! Jak e si  pani miewa w ten pi kny wieczór? 
Przestraszyłam si  w pierwszej chwili okropnie, lecz potem podbiegłam do okna i  
zobaczyłam, e Lasse stoi na szczudłach. Chodził na nich po raz pierwszy. 
Teraz za  chciał popisa  si  przed Monik . Łaził na szczudłach po ogrodzie i  
krzyczał do Bossego i Ollego: 
- Tu z góry ma si  pi kny widok! 
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Agda miała wła nie karmi  prosiaki, wystawiła wi c wiadro z pomyjami przed drzwi  
kuchenne. I wyobra cie sobie, e Lasse poszedł i wywalił si  wła nie tam. Wylał  
całe wiadro wi skich pomyj i sam rozło ył si  w nich jak długi. 





- Teraz my te  mamy pi kny widok! - krzykn ł Boss . 
miał si  i bił po kolanach. Monika te  si  miała Lasse czmychn ł czym pr dzej  

do naszej łazienki nad strumieniem i stan ł pod kranem, eby si  obmy  Wrócił  
potem zupełnie mokry, ale równie pewny siebie jak przedtem. Wykr cił włosy z  
wody, spojrzał na Monik  i powiedział: 
- Czego si  nie robi, eby ludzie mogli troch  si  zabawi ! 
Mama kazała mu wło y  suche ubranie, zrobił to szybko i wrócił zaraz. Pó niej  
chłopcy tak e zacz li rozmawia  z Monik . Oprócz Ollego, naturalnie, bo on  
przecie  nie odzywa si  do ludzi, których nie zna. W pewnej chwili jednak spytał  
Monik : 
- Czy chcesz zobaczy  moj  mał  siostrzyczk ? Pobiegł pr dko do siebie do domu i  
przyniósł 
Kerstin. Kerstin ma dopiero półtora roku. Olle okropnie j  lubi. Nic dziwnego,  
bo Kerstin jest tak i milutka i jest jedyn  siostr  Ollego! 
Olle posadził Kerstin Monice na kolanach, a malu tka tak ci gn ła Monik  za  
włosy, e wyrwała je) mały lok. Lecz Monika nie gniewała si  o to wcale  
Wiedziała zapewne, e małe dzieci zawsze tak robi  
Stałam i patrzyłam na broszk  Moniki, i powiedziałam: 
- Jak  liczn  masz broszk . ' 
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- Czy chcesz j ? - spytała Monika. 
Wcale jej nie chciałam, to jest - chciałam powiedzie , e nie dlatego  
powiedziałam, e to liczna broszka. 
Monika odpi ła jednak broszk  i wło yła mi j  do r ki. Jej mamusia tak e mówiła,  
ebym j  wzi ła. Chocia  moja mamusia powiedziała: 

- Nie, to nie uchodzi... 
Dostałam jednak t  broszk . Była cała z małych czerwonych paciorków i  
najładniejsza, jak  kiedykolwiek widziałam. Teraz jest moja. Mam j  w pudełku w  
stoliku. 
Niebawem Britta i Anna przyszły z Wielkiej Wsi. Gdy zobaczyły samochód na  
drodze, wytrzeszczyły ze zdumienia oczy. Do Bullerbyn bardzo rzadko przyje d aj   
samochody, bo droga tutaj si  ko czy. Zreszt  jest ona w ska i krzywa. Britta i  
Anna stan ły przy furtce i nie miały wej  do nas, widz c, i  moja mama i mama  
Moniki siedz  w ogrodzie i pij  sok, a ja rozmawiam z Monik . Wtedy zawołałam do  
nich: 
- Czego tam stoicie i gapicie si ? Czy nigdy nie widziały cie ludzi?! 
Wówczas weszły i przywitały si  z Monik , a Monika spytała: 
- Ile wła ciwie jest dzieci w Bullerbyn? 
- Sze  i pół - powiedział Lasse. 
Bo on uwa a, e Kerstin jest tak mała, e nie mo na jej liczy  za całe dziecko.  
Wówczas Olle rozzło cił si : 
- Pół to ty sam jeste ! 
Opowiedziały my Monice, e Britta i Anna miesz- 
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kaja w Zagrodzie Północnej, Lasse, Boss  i ja w Zagrodzie rodkowej, a Olle i  
Kerstin w Południowej. 
- Ja te  chciałabym tu mieszka  - powiedziała Monika. 
Gdy mama Moniki wypiła sok, wsiadła do samochodu, a wtedy Monika oczywi cie  
musiała równie  i . 
Jej mama spojrzała jeszcze raz na krajobraz i spytała: 
- Ale czy to nie jest nudne i jednostajne mieszka  tak wysoko w lesie? 
Wtedy mamusia powiedziała: 
- Mamy tyle pracy, e nie mamy czasu o tym my le . 
Uwa am, e mama Moniki była troszk  niem dra, je li mogła tak powiedzie . Wcale  
u nas nie jest nudno ani jednostajnie. Ja uwa am, e w Bullerbyn jest zawsze  
wesoło. 
Potem samochód odjechał, a Monika machała do nas tak długo, jak długo mogły my  
j  widzie . 
My l , e nigdy ju  nie zobaczymy Moniki. Została po niej tylko broszka.  
Po yczyłam j  Britcie i Annie, ka dej na chwilk . 
Pobiegły my potem do dziadziusia. Dziadziu  bardzo lubi wiedzie  o wszystkim, co  





dzieje si  w Bullerbyn, wi c musiały my mu przecie  opowiedzie  o samochodzie i  
Monice. Dziadziu  mówi, e gdyby nas - dzieci - nie było, to nigdy by nic nie  
wiedział. Bo wszyscy doro li w Bullerbyn maj  tak mało czasu, e nie mog   
przyj  z nim porozmawia . 
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Opowiedziały my mu dokładnie wszystko. Bardzo chciał, eby mu opowiedzie  du o o  
samochodzie, wi c Boss  opisał go z najmniejszymi szczegółami. Dałam  
dziadziusiowi do potrzymania w r ku swoj  hroszk . Powiedziałam mu, e jest cała  
/ małych czerwonych paciorków, a wtedy dziadziu  powiedział, /e widzi j  w  
głowie i e jest to liczna broszka. Potem powtórzyłam to, co mówiła mama  
Moniki, e mo e jest nudno i jednostajnie w Bullerbyn, a wtedy dziadziu  odparł: 
- Ho, ho, tak, tak, jacy ludzie potrafi  by  głupi! 
Dziadziu  uwa a tak samo jak ja, e w Bullerbyn jest zawsze wesoło. 
Dostałam jagni tko 
Mo e najprzyjemniej jest na wiosn . Anna i ja staramy si  czasem wymy li , kiedy  
jest najprzyjemniej. Anna mówi, e najprzyjemniej jest latem, a ja uwa am, e  
najprzyjemniej jest na wiosn . No i na Gwiazdk , oczywi cie. Anna te  tak uwa a. 
Opowiem teraz o czym , co zdarzyło si  na wiosn . Mamy tu w Bullerbyn mas   
owiec. Owce te na wiosn  maj  jagni ta. 
Nie ma na wiecie nic tak licznego jak jagni tka. S  liczniej sze od koci t i  
od szczeni t, i od małych prosiaczków. Uwa am nawet, e s  ładniejsze od  
Kerstin, chocia  nie mog  tego powiedzie  gło no, by Olle nie usłyszał. 
W tym czasie, gdy owce maj  jagni ta, biegniemy ka dego ranka do owczarni, eby  
zobaczy , ile nowych jagni tek przybyło w ci gu nocy. Gdy otwiera 
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si  drzwi do owczarni, wszystkie owce zaczynaj  becze  tak gło no, jak tylko  
potrafi . A jagni tka becz  tak licznie, tak miło, wcale nie tak grubo jak  
stare owce i barany. Prawie ka da owca ma dwa jagni tka. 
Pewnej niedzieli rano, gdy przyszłam do owczarni, zobaczyłam, e na słomie le y  
nie ywe jagni tko. Pobiegłam natychmiast do tatusia, eby mu o tym powiedzie .  
Poszedł zaraz zobaczy , jak to si  stało, e jagni tko nie yje. Stało si  tak  
dlatego, e jego mama nie miała mleka w wymieniu. Biedne, biedne jagni tko nie  
yło, poniewa  nie miało co je . Usiadłam na progu owczarni i płakałam. Po  

chwili przyszła Anna, a gdy dowiedziała si  o wszystkim, zacz ła równie  płaka . 
- Nie chc , eby jagni tka umierały - powiedziałam do tatusia. 
- Nikt tego nie chce - odparł tatu . - Bardzo to przykre, lecz jest jeszcze  
jedno takie, które nie b dzie yło. 
Wskazał na małe jagni tko, które trzymał na kolanach i które strasznie n dznie  
wygl dało. Był to brat nie yj cego jagni tka. Nie dostawało mleka od swojej  
mamy, a mleko jest jedyn  rzecz , jak  nowo narodzone jagni ta mog  je . Tatu   
powiedział, e biedactwo pewnie zginie. 
Gdy to usłyszały my, zacz ły my z Ann  jeszcze bardziej płaka . Płakały my  
okropnie. 
- Nie chc , eby jagni tko umarło! - krzykn łam i rzuciłam si  na ziemi . 
Wtedy tatu  mnie podniósł i powiedział: 
- Nie płacz, Liso! 
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A potem dodał: 
- Je li chcesz, mo esz spróbowa  karmi  to jag-ni tko z butelki. Jak niemowl ! 
Tak bardzo si  ucieszyłam, jak chyba nigdy przedtem. 
Nie wiedziałam, e mo na karmi  jagni tko tak samo jak niemowl . Tatu   
powiedział, ebym nie była /a pewna. Przypuszczał, e jagni tko i tak umrze, ale  
mogły my w ka dym razie spróbowa . 
Anna i ja pobiegły my do cioci Lisy, mamy Ollego, /cby po yczy  smoczek i  
butelk , z której Kerstin kiedy  piła mleko, gdy była zupełnie malutka. Potem  
pobiegły my znów do tatusia. 
- Tatusiu, czy nie mogłyby my da  troszk  mietanki temu małemu biedaczkowi? -  
zapytałam. 
Lecz tatu  powiedział, e gdybym dała jagni tku mietanki, zachoruje ono zaraz.  
Jego oł dek znosi tylko mleko rozcie czone wod . Tatu  pomógł mi 
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wymiesza  mleko, po czym ogrzali my butelk  w ciepłej wodzie. Potem wsadziłam  
smoczek do pyszczka jagni tka. Wyobra cie sobie, e zacz ło ssa  natychmiast!  
Wida  było, e naprawd  jest głodne. 
- Tak, teraz jeste  mamusi , która b dzie wychowywa  to jagni tko - powiedział  
tatu . - Musi ono jednak dostawa  pi  bardzo cz sto, i wcze nie rano, i pó no  
wieczorem, wi c nie wolno, by ci si  to sprzykrzyło. 
Anna powiedziała, e je li tylko mi si  sprzykrzy, to wystarczy, gdy jej powiem,  
a ona bardzo ch tnie nakarmi jagni tko. Lecz ja si  oburzyłam: 
— Te  co , chyba nie my lisz, e karmienie jag-ni tek mo e si  sprzykrzy ! 
Nazwałam jagni tko imieniem Pontus, a tatu  powiedział, e b dzie to moje  
zupełnie własne jagni tko. Całe szcz cie, e wszystko zostało załatwione, zanim  
Lasse i Boss  obudzili si  w t  niedziel , gdy  inaczej na pewno nie poszłoby to  
tak gładko. 
- e te  nie mo na nawet wyspa  si  rano, bo 
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przez ten czas Lisa dostaje jagni tko - narzekał Lasse. Był troch  zły, e to  
nie on dostał Pontusa. 
Z pocz tku wszystkie dzieci z Bullerbyn przychodziły patrze , jak karmi   
Pontusa. Znudziło im si  to jednak szybko. 
Wła ciwie to dziwne, jak cz sto takie jagni  potrafi by  głodne. Wydaje si , e  
wła ciwie ci gle jest głodne. Ka dego ranka przed pój ciem do szkoły biegłam do  
owczarni i dawałam Pontusowi je . Skoro tylko mnie zobaczył, biegł do mnie i  
wymachiwał swoim małym, krótkim ogonkiem, i beczał tak miło. Był zupełnie biały,  
lecz na pyszczku miał mał  czarn  plamk , tak e mo na go było od razu odró ni   
pomi dzy innymi jagni tami. Gdy byłam w szkole, Agda dawała mu raz je . Lecz  
skoro tylko wróciłam ze szkoły, musiałam go znów nakarmi . Pó no wieczorem  
musiał równie  dostawa  je . 
Raz chciałam, eby Anna poszła nakarmi  mi Pontusa, lecz powiedziała: 
- Jutro! Dzisiaj nie mam czasu! 
Obiecałam przecie  tatusiowi, e nie sprzykrzy mi si  karmienie Pontusa, i nie  
obrzydło mi to te  wcale. Bo lubiłam go tak bardzo. Najbardziej lubiłam go za  
to, e tak si  cieszył, kiedy mnie widział. Pontus my lał z pewno ci , e jestem  
jego prawdziw  mam . Spytałam Lassego i Bossego, czy nie my l , e Pontus my li,  
e jestem jego prawdziw  mam , a wtedy Lasse powiedział: 

- Tak, na pewno. Jeste  taka podobna do owcy. Pewnego dnia tatu  poradził mi,  
abym spróbowała 
nauczy  Pontusa pi  ze skopka. Nie mo e przecie  pi  przez smoczek, gdy b dzie  
du ym baranem. 
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Biedny Pontus nie wiedział wcale, dlaczego pewnego pi knego dnia przyszłam i  
postawiłam mu skopek przed nosem. Nie wiedział, co ma robi , eby si  napi .  
Tr cał mnie pyszczkiem, eby zobaczy , gdzie smoczek, i beczał tak miesznie. 
Boss  przyszedł ze mn  i przygl dał si . 
- Pij mleko, i ju  - powiedział do Pontusa. - Głupi jeste  czy co, pij, i ju ! -  
mówił. 
Rozzło ciłam si  okropnie na Bossego. 
- Pontus wcale nie jest głupi - powiedziałam. - Nie znasz si  na jagni tach! 
Lecz Pontus w chał tylko mleko i beczał, i był smutny. 
Znam si  w ka dym razie lepiej na jagni tach ni  Boss . Zaraz wpadłam na pomysł,  
co trzeba zrobi ! Wsadziłam r k  do mleka. I wyobra cie sobie, e wtedy Pontus  
zacz ł ssa  moje palce. Ssał i ssał, i w ten sposób wychłeptał całe mleko.  
Chocia  troszk  rozlał, to prawda. 
Pó niej przez pewien czas Pontus ssał moje palce. Lecz jednego ranka, gdy był  
prawdziwie, prawdziwie głodny, nie czekał, a  ja wło  r k  do mleka. Zacz ł pi   
prosto ze skopka. I poszło wietnie. Odt d nigdy ju  nie próbował ssa  moich  
palców. Wła ciwie to szkoda, bo był taki miły, gdy tak ssał. 
Na wiosn , gdy zrobiło si  cieplej, wypu cili my owce na pastwisko. Małe  
jagni tka miały si  uczy  je  traw . Mimo to trzeba im było jednak dawa  mleko,  
chodziłam wi c co dzie  na pastwisko ze swoim skopkiem mleka. Gdy stawałam tylko  
przy furtce, wołałam: „Pontus!", jak mogłam najgło niej. Wtedy słycha  było  
cieniutkie beczenie daleko na 
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13 — Dzieci z Bnllerbyn 
pastwisku i Pontus nadbiegał p dem, wymachuj c swoim krótkim ogonkiem w prawo i  
w lewo. 
Teraz Pontus jest tak du y, e nie dostaje ju/ mleka. Je traw , chrupie li cie i  
jest takim zuchem, e w ko cu b dzie z pewno ci  pi knym baranem. 
Kto wie, mo e b d  miała jeszcze wi cej jagni  l w yciu. Albo mo e psy, albo  
koty, albo króliki. Lec/ nikt nie b dzie tak miły jak Pontus. Nigdy, nigdy,  
nigdy nie b d  lubiła nikogo tak bardzo, jak lubi  Pontusa. 
Pontus idzie do szkoły 
Lasse dra nił si  wci  ze mn  i mówił: 
- Lepiej byłoby w ka dym razie mie  psa ni/ jagni . 
Olle naturalnie trzymał z nim, bo ma przecie  psa, który nazywa si  Svipp. 
- Oczywi cie, e lepiej jest mie  psa - mówił Olle. 
- Dlaczegó  to, je li wolno zapyta ? - powiedzia łam. 
- Ech, psy mo na zawsze ze sob  zabiera  - od 
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powiedział Olle. - Id  za człowiekiem wsz dzie, gdziekolwiek si  ruszy. 
- Jagni  biega przecie  tylko po pastwisku - powiedział Lasse. 
- Ale jagni tko jest w ka dym razie milsze - powiedziała Anna, eby mi pomóc. 
- Có  z tego za po ytek - powiedział Lasse - je li spaceruje tylko po pastwisku. 
Rozmawiali my sobie tak w drodze powrotnej ze szkoły. 
Nast pnego dnia poszłam jak zwykle na pastwisko i zawołałam Pontusa, a gdy  
nadbiegł p dem i był taki słodki i miły, e mo na go było zje , to pomy lałam  
sobie, e nie zamieniłabym go na tysi c psów. I jeszcze co  sobie pomy lałam.  
Pomy lałam sobie, e to rzeczywi cie szkoda, aby chodził tylko po pastwisku,  
gdzie nikt nie mógł zobaczy , jaki jest liczny. 
Czasami Svipp biegnie za Ollem a  do szkoły. Pewno dlatego Olle powiedział, e  
psy wsz dzie towarzysz  człowiekowi. Raz pani pozwoliła nawet Svippowi wej  do  
szkoły i poło y  si  na podłodze obok ławki Ollego. 
Tak, ale to był Svipp! A biednemu Pontusowi wolno było biega  tylko po  
pastwisku. Stał i pił mleko ze skopka, a ja my lałam sobie, jaki niedobry jest  
Lasse i jaka to niesprawiedliwo , e psom wolno chodzi  wsz dzie, a jagni tom  
nie. 
Gdy Pontus wypił mleko, postanowiłam, e wezm  go ze sob  do szkoły. Jak Lasse  
to zobaczy, to przynajmniej nie b dzie ju  miał nic do gadania. 
Trudno mi było zd y  rano, gdy  najpierw musia- 
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łam zawsze pój  na pastwisko nakarmi  Pontusa. Tego ranka, gdy miałam zabra  ze  
sob  Pontusa do szkoły, wszystkie dzieci stały i czekały na mnie przed furtk   
Ollego. 
- Spiesz si , Liso - krzykn ła Britta - bo spó nimy! 
Wtedy odwróciłam si  do Pontusa i krzykn łam^ 
- Spiesz si , Pontus, bo si  spó nimy! 
Nigdy nie widziałam, eby si  kto  tak zdziwił jalj Lasse, Boss  i Olle, i  
Britta, i Anna, gdy zobaczyli Pontusa. 
- Dok d... dok d on idzie? - spytał Lasse. 
- Do szkoły - odparłam. - Mo e sko czy si  ta gadanina, e tylko psy chodz   
wsz dzie z lud mi. 
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Trudno opisa , jakie mieli zdumione miny. 
- Liso, czy jeste  pewna, e masz dobrze w głowie? spytał Lasse. 
- Czy mamusia i tatu  wiedz  o tym? - spytał Boss . 
Gdy Boss  zapytał, czy mamusia i tatu  wiedz  o tym, zaniepokoiłam si  troch .  
Bo o tym nie pomy lałam. Lecz Anna zaklaskała w r ce, roze miała si  i  
powiedziała, e dlaczegó  by nie mo na /abiera  ze sob  jagni t, tak jak si   
zabiera psy. Wła nie, przecie  ja te  tak uwa ałam! 
Lasse zacz ł chichota  bardzo ucieszony i powiedział: >'. 
— A niech idzie! Pani chyba zemdleje!... >*t 
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Wyruszyli my wi c wszyscy razem w drog . Pontus te . Czasami stawał na chwil ,  





zupełnie jak gdyby si  dziwił, e to jest mo liwe. Wtedy wołałam „Pontus", a on  
odpowiadał ,,beeee..." tak rozs dnie i doganiał mnie. 
Zanim doszli my do szkoły, trwało to troch  dłu ej ni  zazwyczaj i spó nili my  
si  troszeczk . Było ju  po dzwonku i dzieci siedziały w klasie. W Bullerbyn i w  
Wielkiej Wsi nie ma nas du o, wi c siedzimy wszyscy razem w jednej klasie i mamy  
t  sam  pani , chocia  jeste my w ró nych oddziałach. 
Pontus potkn ł si  wchodz c na szkolne schody i musiałam mu troch  pomóc. 
- Mo e on jeszcze nie dojrzał do wieku szkolnego - powiedział Lasse. Kilka lat  
temu, gdy Lasse miał zacz  chodzi  do szkoły, nie mógł usiedzie  spokojnie ani  
jednej chwili. Wtedy pani powiedziała, e nie dojrzał jeszcze do wieku  
szkolnego. Odesłała go z powrotem do domu i kazała mu przyj  za rok. Uwa ała,  
e powinien si  jeszcze troch  pobawi . Dlatego te  teraz powiedział tak o  

Pontusie. 
Britta zastukała w drzwi i weszli my. 
- Przepraszam, e spó nili my si  - powiedziała Britta. 
Zaledwie to powiedziała, Olle zacz ł chichota . My wszyscy stali my zupełnie  
cicho, lecz Olle chichotał, jak gdyby go kto  łaskotał. 
- To nadzwyczajne, jak ci dzi  wesoło - powiedziała pani. 
Pontus stał ukryty za nami, tak e nikt nie mógł go widzie . Nagle jednak dało  
si  słysze  słodkie, cichutkie „beeee..." i Pontus wytkn ł głow . 
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Wszystkie dzieci a&ptiAł&^tyty w ławkach. Pani te  /reszt . 
- Co  podobnego... - powiedziała. - Czy by cie odwa yli si  przyprowadzi  tu  
jagni ? 
- Lisa... - zaczai Boss , ale zamilkł, bo pomy lał sobie pewnie, e pani b dzie  
si  na mnie gniewa . Ja te  zacz łam troszk  obawia  si  tego. 
- Uczymy si  przecie  o zwierz tach domowych powiedziałam bardzo cicho - wi c  
pomy lałam 
sobie, e... 
- Co sobie pomy lała ? - spytała pani. 
- e dobrze b dzie, jak wszyscy zobacz  prawdziwe jagni  - odpowiedziałam.  
Chocia  nie my lałam 
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tego wcale przedtem, 4opiero teraz przyszło mi to do 
głowy. 
Pani zacz ła si  strasznie mia  i wszystkie dzieci tak e. Szczególnie Olle.  
miał si  tak, e a  co  w nim piszczało. 

Potem przyprowadzili my Pontusa przed katedr , a wszyscy podchodzili i głaskali  
go. Przeczytali my nast pnie w ksi ce od przyrody o owcach i ja musiałam  
opowiedzie , jak wykarmiłam Pontusa bu telk . Wszystkim okropnie si  podobał. 
Za piewali my te  „Biały baranku" specjalnie dla niego. Wydaje mi si  jednak, e  
Pontusa zm czył troch  hałas i e zacz ł t skni  do pastwiska. Jednak nadal był  
grzeczny i stał spokojniutko obok mojej ławki przez reszt  lekcji. Chwilami  
podskakiwał tros/ k  i beczał. Za ka dym razem Olle zaczynał si  mia  Opierał  
głow  o ławk  i miał si  tak, e wszyscy inni te  musieli si  mia . 
Gdy jest ciepło i ładnie, siadamy sobie zawsze n<i schodach wiod cych do szkoły  
i jemy nasze niadanie na du ej pauzie. Teraz te  tak zrobili my. Jak zwykle  
miałam ze sob  butelk  mleka, wi c dałam j  Pon tusowi. Musiałam od pani  
po yczy  skopka i wlałam mu tam mleko. Wszystkie dzieci przygl dały si , jak  
Pontus pił. Anna dała mi połow  swego mleka, ebym nie była głodna. 
Potem Pontus biegał sobie po podwórku szkol nym, a nawet miał zamiar zabra  si   
do szczypa ni  marchewki, która wła nie zacz ła wschodz  w ogrodzie pani.  
Wyp dziłam go jednak stamt d i powiedziałam, e ma si  uspokoi  do czasu, a/  
znowu wróci do domu, na pastwisko. Gdy lekcje si . 
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sko czyły i ju ' ifHip niy i  dp donfm, Lasse powiedział: 
- Jutro b dziemy si  uczy  o bydle rogatym. To b dzie wesoło! Przyprowadz  ze  
sob  byka! 
Olle zaczai si  tak mia , e a  dostał czkawki. 
- B dzie mo e troch  ciasno, gdy stanie koło mojej ławki - stwierdził Lasse. 





Lecz pani powiedziała, e teraz ju  dosy  pr/y-prowadzania ywych zwierz t do  
szkoły. Nawet gdyby to miało by  bardzo po yteczne przy nauce przyrody. W ka dym  
razie na dłu sz  met  byłoby to za kłopotliwe. 
- No, tak, bo jak zaczniemy uczy  si  o krokodylu... - powiedziała Anna. 
Wówczas Olłe a  pisn ł ze miechu i ledwo mógł wykrztusi : 
- Wtedy przyprowadz  ze sob  krokodyla! Pontus bardzo si  zm czył w drodze  
powrotnej. 
Nie li my go na zmian  przez wszystkie pagórki. Potem odprowadzili my go wszyscy  
na pastwisko. Nigdy jeszcze nie widziałam jagni cia biegn cego tak s/ybko jak  
Pontus, gdy wypu cili my go na ł k . Galopował do owiec i beczał tak, e  
rozlegało si  po całym pastwisku. 
- Od razu wida , e on jeszcze nie dojrzał do wieku szkolnego - powiedział  
Lasse. t 
' Gdy wracamy ze szkoły 
Gdy my, dzieci z Bullerbyn, wracamy ze szkoły, jest nam zawsze bardzo wesoło.  
Idziemy i rozmawiamy o wszystkim, co zdarzyło si  w szkole, a czasem opowiadamy  
sobie bajki albo te  rozmawiamy o tym, co b dziemy robi , gdy doro niemy, i  
ró ne takie inne rzeczy. 
Czasem siadamy sobie na skraju drogi i odpoczywamy troch , a czasem włazimy na  
drzewa lub idziemy po płocie zamiast po drodze, eby nie było zawsze tak samo. 
Mama mówi, e nie mo e zrozumie , dlaczego trzeba dwa razy tyle czasu, eby  
wróci  ze szkoły ni  eby do niej doj . Ja te  tego nie rozumiem. To jest  
doprawdy dziwne. Ale na to nie ma rady. Wydaje mi si , e temu nie mo na ju   
zaradzi . 
Pewnego dnia na wiosn , gdy wrócili my bardzo pó no, mama powiedziała do mnie: 
- Opowiedz teraz dokładnie, co robili cie po drodze ze szkoły! 
Wi c opowiedziałam. To było tak: 
- Najpierw poszli my do sklepu w Wielkiej Wsi i kupili my cukierków lazowych  
dla dziadziusia. Dziadziu  okropnie lubi cukierki lazowe i kupujemy mu je  
bardzo ch tnie. Bo trzyma je w naro nej szafce w swoim pokoju i cz stuje nas  
prawie za ka dym razem, gdy do niego przychodzimy. To Brit-ta kupowała cukierki  
lazowe. Mieli my wielk  ch  spróbowa  troch , lecz wiedzieli my, e nie wolno.  

Britta schowała je do swego tornistra i powiedziała: 
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- Je eli cała szóstka zacznie próbowa  
to dla dziadziusia zostanie tylko torebka. , 
- To na nic - stwierdził Lasse. - Najlepiej b dzie, je li pop dzimy do domu,  
zanim stanie si  nieszcz cie! 
Ruszyli my w stron  domu. Lecz Boss  jest tak łakomy na cukierki i podobne  
rzeczy, e powied/iał: 
- Gdybym tak miał koron ! Kupiłbym cukierków /a cał  koron ! 
- Tak, ale nie masz przecie  korony - powiedziała Anna. - Wyj tkowo! 
- Lecz gdybym tak mógł znale  koron  - rozmarzył si  Boss . - Przypadkiem! 
- Nie mo e ci si  to nigdy przytrafi  - powiedziała liritta - bo gdy idziesz,  
gapisz si  w gór . Mógłby  chocia  patrze  na ziemi ! 
Wtedy Boss  postanowił, e b dzie patrzył na /lemi . I nie uszedł z pewno ci   
wi cej ni  pi dziesi t metrów, gdy znalazł koron . To był przecie  niemal cud!  
Mo e istniej  trolle, które słysz , czego kto sobie /yczy, i rozsypuj  korony na  
drodze. Ta korona le ała na rozdro u, sk d droga skr ca do Bullerbyn. 
Boss  stał z pocz tku i gapił si  tylko na koron  lak, jak gdyby my lał, e to  
nieprawda. Potem podniósł j  i pobiegł p dem z powrotem, by kupi  w sklepie  
cukierków, tak jak powiedział przedtem. (bekali my na rozstaju. Gdy wrócił,  
pocz stował nas wszystkich cukierkami. 
- Pomy l, jak łatwo jest znajdowa  pieni dze - powiedział Boss . - Jakie sumy  
człowiek ju  przegapił! 
Ach, jak uwa nie wpatrywali my si  w ziemi  od lej chwili, a Lasse powiedział: 
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- Gdyby tak mie  koron ! ' ' 
Bo my lał, e mo e jaki  troll i jemu da koron . Nie znalazł jednak korony.  
Wtedy powiedział: 





- Gdyby tak mie  pi dziesi t óre! 
Nie znalazł jednak pi dziesi ciu óre! Nie chciał mimo to ust pi  i powiedział: 
- Gdyby tak mie  dziesi  óre! 
Lecz i tych równie  nie znalazł. Wówczas powiedział ze zło ci : 
- Zobaczycie, e znajd  jeden óre! Lecz i jednego óre nie znalazł ani on, ani  
nikt z nas. Po tej koronie Bossego nikt z nas nie znalazł ani jednego óre. 
W drodze do domu Boss  cz stował nas cukierkami, a w ko cu wpadł na pomysł,  
eby my urz dzili konkurs, kto b dzie najdłu ej trzymał w ten sposób cukierek w  

ustach, by si  nie rozpu cił. Wymy lił to z pewno ci  po to, eby cukierków nie  
ubywało tak pr dko. Był to w ka dym razie dobry konkurs. Wło yli my wszyscy po  
cukierku do ust i ssali my go tak wolno, jak tylko si  dało. 
Po jakim  czasie zatrzymali my si  i stan li my w kółko. Potem wyci gn li my  
j zyki i porównywali my nasze cukierki, a wówczas okazało si , e nic prawie z  
nich nie zostało. Byli my wówczas w połowie drogi do Bullerbyn, tu  przed  
domkiem szewca Grzecznego. Szewc wytkn ł głow  przez okno w kuchni i powiedział,  
e je li jest w ród nas kto , kto ma troch  oleju w głowie, to mo e zabra   

podzelowane buty Agdy. Pochowali my czym pr dzej j zyki, bo nie chcieli my, eby  
kto  widział, jak porównujemy cukierki. Britta wygrała konkurs. Lasse wzi ł buty  
Agdy i schował je do swego tornistra. 
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Potem Olle chciał, eby my zrobili konkurs, kto najdłu ej potrafi wstrzyma   
oddech, Ur/adzili my wi c taki konkurs. Na wszelki wypadek jednak odczekali my,  
a  odejdziemy dalej od domku s/cwca. Bo szewc uwa ałby mo e za głupie i to, e  
staje si  po rodku drogi i wstrzymuje oddech. 
Wstrzymywali my oddech bardzo długo. Powiedziałam mamie potem, e to oczywi cie  
nie dlatego przyszli my tak pó no do domu, e tak długo wstrzymywali my oddech,  
ale w ka dym razie było to troszk  dlatego. Lasse twierdził, e wygrał, lecz  
wówczas Olle powiedział: 
- Nie, Boss  był bardziej niebieski na twarzy ni  ty! Pó niej Lasse  
zaproponował: 
- A mo e by my tak spróbowali, kto najdalej potrafi plu ? Nie ma jednak sensu,  
eby dziewczynki próbowały. W pluciu s  do niczego. 

Britta, Anna i ja rozzło ciły my si  okropnie. Umiemy przecie  chyba plu  równie  
dobrze jak kto inny! Britta powiedziała nawet, e je eli nie mamy bra  udziału w  
pluciu, to w takim razie chłopcy wcale nie potrzebuj  przychodzi  na jej  
urodziny nast pnego dnia. Wówczas pozwolili nam. Z góry wiadomo było, e Lasse  
wygra. Chocia  Anna pluła doprawdy dalej ni  Boss  i Olle. 
Szewc ma ł k , która na wiosn  stoi pod wod . Wygl da wówczas zupełnie jak małe  
jeziorko. Na ł ce tej le y olbrzymi kamie . Na wiosn  wystaje on ponad wod ,  
zupełnie jak wyspa. Gdy doszli my do ł ki szewca, stan li my, eby sobie troch   
odpocz . 
- Chciałbym przedosta  si  do tego kamienia - powiedział Lasse. 
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Powiedzieli my wszyscy, e my te  by my chcieli. Wówczas Lasse przyniósł kilka  
erdzi z płotu, które uło ył jak mostek do kamienia. Przechodzili my wi c po  

kolei przez ten pomost. Najpierw Lasse. Pogoda była liczna i słoneczna i bardzo  
przyjemnie było siedzie  na kamieniu w blasku sło ca. 
- Gdyby my tak mieli co  do jedzenia! - powiedziała Anna. 
Nie mieli my jednak nic do jedzenia. Cukierki si  sko czyły. Wówczas Lasse  
zacz ł szuka  w swoim tornistrze. Były tam buty Agdy i kanapka z serem, której  
nie zjadł na drugie niadanie. 
Bawili my si , e kamie  jest okr tem, który bł ka si  po morzu, i e my  
jeste my marynarzami, którzy ka dego dnia mog  umrze  z głodu, je li pomoc nic  
nadejdzie. Lasse podzielił swój chleb z serem na sze  równych kawałków i dał  
nam mówi c: 
- Towarzysze, tylko to dzieli nas od mierci. Lec/ b d cie tacy dzielni jak wasz  
kapitan! 
To on był oczywi cie kapitanem. Potem powiedział, e najgorsze jest to, e nie  
mamy wody i czeka nas mier  z pragnienia. Wówczas odezwał si  Boss : 
- Ale ... przecie  cała ł ka szewca jest pełna wody, a  chlupocze! 
Lasse odpowiedział na to, e Boss  jest głupi. Dokoła naszego okr tu jest słona  





woda, a Lasse rozstrzela ka dego, kto spróbuje napi  si  jej. 
- Bo je li si  wypije słonej wody, to mo na zwariowa  - powiedział. 
Poło ył si  nast pnie na kamieniu i udawał, e bredzi z głodu i pragnienia, a  
Boss  powiedział: 
- Co  mi si  wydaje, e on si  napił tej słonej wody! 
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Potem Lasse ukl kł, zło ył r ce i krzyczał: ,,Na pomoc, na pomoc" tak, e a  si   
rozlegało i a  ciarki przechodziły po mnie. Gdy tak krzyczał w najlepsze,  
zobaczyli my nagle p dz cego szewca. My lał, e Lasse naprawd  wzywa pomocy, i  
był zły jak osa. 
- Skoro e cie tam powłazili, to mo ecie chyba równie dobrze stamt d powyłazi ,  
zatracone bachory! 
Wlazł jednak do wody i przeniósł nas, ka de z osobna, z kamienia na l d. To  
jednak było grzecznie z jego strony, e nas uratował, chocia  cały czas wymy lał  
i nawet nóg sobie nie zamoczył, bo miał gumowe buty. Wła ciwie było to zupełnie  
niepotrzebne. Nie mieli my jednak odwagi mu tego powiedzie . 
Umykali my stamt d czym pr dzej, a on krzyczał jeszcze za nami, e nic na  
wiecie mu tak nie obrzydło, jak dzieciaki z Bullerbyn i eby my na drugi raz  

zostawili jego erdzie w spokoju. 
Gdy ju  uszli my spory kawałek drogi, spojrzałam na tornister Lassego i  
zawołałam: 
- A co zrobiłe  z butami Agdy? 
Lasse miał przera on  min . Powiedział, e buty zostały oczywi cie na kamieniu.  
Poło ył je tam, gdy szukał kanapki. Zawrócili my wi c wszyscy, bo było nam al  
Lassego, e musi i  sam. 
Tak, buty le ały na kamieniu, zawini te w gazet . Lecz szewc zabrał erdzie.  
Poniewa  było tak ciepło i słonecznie, Lasse powiedział, e mo emy wszyscy zdj   
buty i przej  w bród do kamienia. 
Tak te  zrobili my. Woda nie była specjalnie zimna. Bawili my si , e kamie   
jest wyrzuconym na mielizn  wrakiem, a my jeste my piratami, którzy 
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musz  si  dosta  na jego pokład, eby uratowa  drogocenny skarb - to jest buty  
Agdy. 
Udawali my te , e na wraku pełno jest innych piratów, którzy te  chc  zdoby   
skarb, wi c biegali my wokoło po wodzie i strzelali my do tamtych piratów. Lasse  
dowodził nami, gdy wdrapywali my si  na wrak z no ami w z bach. (To były  
oczywi cie tylko patyki, ale udawali my, e to s  no e). 
W ko cu stan li my wszyscy na kamieniu, a Lasse zacz ł wymachiwa  butami Agdy  
nad głow  i krzycze : 
- Łup jest nasz! mier  ka demu, kto si  do nas zbli y! 
Wtedy przyszedł szewc... To wła nie on zbli ał si  do nas! Biedny, a  mi go było  
al, gdy nas zobaczył! Bo teraz zrozumiał, e na pró no nas uratował. Przez 

dług  chwil  stał z otwartymi ustami i nic nie mówił. Siedzieli my na kamieniu  
cicho jak myszy. W ko cu jednak ycie wst piło w szewca. 
- Wyno cie si  - krzyczał - wyno cie si , zanim sprowadz  na siebie przez was  
nieszcz cie! 
Zsun li my si  wi c z kamienia, przebrn li my na l d, schwycili my nasze buty i  
po czochy i umykali my, ile tylko sił w nogach. A szewc krzyczał za nami, /e to  
dziwna rzecz, e nie ma takiego miejsca w Bul-lerbyn, gdzie mogliby my siedzie   
i krzycze  do woli. 
Potem poszli my do domu. Nie zatrzymywali my si  ju  po drodze. Tylko raz  
zatrzymali my si , eby zajrze  do gniazdka, które Boss  nam pokazał.  
Wdrapywali my si  wi c po kolei na drzewo i zagl dali my do gniazdka. Le ały w  
nim cztery jasnoniebieskie jajeczka. Boss  ma ju  takie jajeczka w swoim  
zbiorze. Boss  bardzo interesuje si  ptakami i ptasimi gniazdkami. Ogl dali my  
jajeczka bardzo ostro nie. To nie trwało przecie  długo. 
Chocia  gdy opowiedziałam to wszystko mamie, powiedziała: 
- Teraz zaczynam rozumie , e jest wprost niemo liwe, eby cie wracali ze szkoły  
wcze niej ni  o pi tej. 
Lasse poszedł do Agdy i powiedział, e jutro dostanie swoje podzelowane buty. S   
w bezpiecznym miejscu. Nie powinna si  wcale obawia , e przepadn  w ci gu nocy.  





Le  bowiem na wraku i s  strze one przez piratów. I przez okropnie złego  
szewca. 
14 — Dzieci z Bullerbyn 
209 
Ollemu rusza si  z b 
Pewnego dnia pani spytała Ollego: 
- Dlaczego siedzisz z palcami w ustach, Olle? Olle zawstydził si  bardzo i  
powiedział: 
- Bo z b mi si  rusza. 
- To wyrwij go, jak przyjdziesz do domu - powiedziała pani. - Teraz przecie   
zajmujemy si  rachunkami. Jutro wszyscy obejrzymy dziurk , gdzie siedział z b. 
Gdy Olle to usłyszał, miał zupełnie przera on  min . On uwa a, e to okropne  
wyrwa  z b, nawet je li si  rusza. Ja te  tak uwa am. 
- Ech, to wcale nie boli wyrwanie takiego małego, mlecznego z ba - powiedział  
tatu . 
Bardzo by  mo e, e to wła ciwie tak bardzo nie boli, lecz jest to ogromnie  
niemiłe w ka dym razie. Zwykle dostajemy dziesi  óre za ka dy z b, który nam  
tatu  wyrwie. Tatu  wyrywa oczywi cie tylko te, które si  ruszaj , ale to  
wystarczy... 
Boss  wcale nie boi si  wyrywania z bów. Uwa am wi c, e wła ciwie nie powinien  
dostawa  dziesi ciu óre. Zakr ca tylko grub  nitk  dookoła z ba i -ciach -  
poci ga i ju  z b wyrwany. Ale tatu  daje Bossemu mimo to dziesi  óre za to, e  
jest taki odwa ny. 
Lecz Olle, biedaczek, boi si  jeszcze wi cej ni  ja wyrywania z bów. Gdy  
wracali my ze szkoły, próbowali my wszyscy po kolei, czy z b ju  bardzo si   
rusza. I rzeczywi cie bardzo si  ruszał. 
- Taki jak ten twój mog  wypstrykn  raz-dwa - pochwalił si  Boss . 
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- Nie wypstrykauesz -* powle> dział Olle. - ' ' • 
Cał  drog  szedł ze zwieszon  głow  i niewiele mówił. 
- E, nie smu  si  z tego powodu - powiedziałam. 
Bo to tylko wtedy jest nieprzyjemnie, gdy si  ma samemu taki ruszaj cy si  z b.  
j 
- Wiem, co zrobimy - powie*' dział Lasse. - Gdy przyjdziemy do domu, zawi esz  
grub  nitk  wokół z ba, a drugi jej koniec przy wi emy do płotu. Wtedy roz arz   
kawałek elaza, do czerwono ci i przejad  ci tym elazem przed samym nosem. Tak  
si  przestraszysz, e odskoczysz w tył, a wówczas z b wyleci. 
- Dam ja ci roz arzone elazo - powiedział Olle ze zło ci . 
Nie uwa ał wcale, eby to była dobra propozycja. Gdy wrócili my do domu,  
zawi zał jednak grub  nitk  wokół z ba, aby móc za ni  od czasu do czasu  
poci gn  i w ten sposób jeszcze bardziej rozrusza  z b. W jaki  sposób musiał  
go si  pozby . Pani powiedziała przecie , e obejrzy dziurk  nast pnego dnia.  
Zdaje mi si , e to najbardziej gn biło 
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Ollego. To, e z b musiał usun  ju  na jutro. Inaczej pani rozumiałaby, e Olle  
boi si  wyrywania z bów, a on wcale tego nie chciał. 
Anna próbowała go pocieszy  i mówiła: 
- Ech, pani na pewno do jutra zapomni o twoim z bie. 
Anna wiedziała jednak równie dobrze jak Olle, e nasza pani prawie nigdy niczego  
nie zapomina. Lasse mówił, e ona jest wprost niebezpieczna z t  swoj  dobr   
pami ci . 
Jak zwykle wieczorami na wiosn  bawili my si  w piłk  na dole, na drodze. Przez  
cały czas długa, czarna, gruba nitka zwisała Ollemu z ust. Gdy biegał, wygl dało  
to bardzo miesznie. Chwilami zapominał widocznie o z bie, nitce i całej  
biedzie, miał si  i rozmawiał jak zwykłe. Nagle jednak zaczynał markotnie ,  
poci gał boja liwie za nitk  i wzdychał. 
- Teraz jest siódma, a ty jeszcze nie wyrwałe  tego z ba - odezwał si  w ko cu  
Lasse. - Mo e jednak spróbujemy z tym elazem? 
Boss  poprosił, eby jeszcze raz pokaza  mu z b, i powiedział: 
- To przecie  głupstwo, on trzyma si  tylko na jednym cieniutkim pasemku skóry.  





Wyci gnij go, i ju ! 
Olle wzdrygn ł si , gdy to usłyszał. Wła nie to ostatnie cieniutkie pasemko jest  
najgorsze! 
Gdy ju  mieli my do  grania w piłk , poszli my na gór  do dziadziusia.  
Opowiedzieli my mu, e Olle ma ruszaj cy si  z b. 
- Musi go dzi  wieczorem wyci gn , bo pani nauczycielka chce jutro obejrze   
dziurk . 
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Gdy Lasse to mówił, Olle był bliski płaczu. 
- Ho, ho, tak, tak... Z by... Gdy ja byłem mały.., zacz ł dziadziu . 
- O tak, dziadziusiu, opowiedz, jak to było, gdy byłe  mały - poprosiła Anna i  
wdrapała si  dziadziusiowi na kolana. 
Wtedy dziadziu  opowiedział, e kiedy był dzieckiem, miał tak okropny ból z ba  
przez cały miesi c, e w ko cu zmuszony był pój  do kowala, eby mu wyrwał ów  
z b. W gminie tej nie było jeszcze wtedy dentysty. Kowal wzi ł wielkie obc gi od  
podków i wyrwał dziadziusiowi z b i to strasznie bolało. Lecz gdy dziadziu   
wrócił do domu, znów go z b okropnie rozbolał. Bo kowal wyrwał niewła ciwy z b.  
Potem z b bolał dziadziusia jeszcze przez cały miesi c, ale nie miał ju  odwagi  
i  do kowala. To tak okropnie bolało, gdy kowal rwał du e, trzonowe z by  
zwykłymi c gami. W ko cu jednak ból był nie do zniesienia i dziadziu  musiał do  
niego pój . Tym razem kowal wyrwał wła ciwy z b. Musiał szarpa  z całej siły,  
bo z b siedział bardzo mocno i miał bardzo du e korzenie. 
- Biedny dziadziu  - westch ł Olle. 
My l  jednak, e był zdania, e jego własny z b jest co najmniej równie trudny  
do wyrwania, chocia  nie miał wcale korzeni. 
- Jak trudno jest wyobrazi  sobie, dziadziusiu, e byłe  małym dzieckiem i bałe   
si  wyrywania z bów - powiedziała Anna. 
- Ho, ho, tak, tak... to było dawno - odparł dziadziu . - Teraz mam tylko trzy  
z by i wypadn  mi same lada dzie . 
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- I teraz ju  nigdy nie potrzebujesz si  ba  - powiedziała Anna zadowolona. 
- Tak, tak, moja mała - powiedział dziadziu  -- teraz ju  nie musz  si  ba . 
Potem podszedł do naro nej szafki i wyj ł dla nas lazowych karmelków. Dał nam  
wszystkim, ka demu po kilka, mówi c: 
- Nie jedzcie cukierków! Tylko z by b d  was od tego bolały! Ho, ho, tak, tak... 
Powiedzieli my dziadziusiowi dobranoc i wyszli my na dwór. 
- No, jak e b dzie z twoim z bem? - zapytał Lasse. - Czy ma siedzie  tak długo,  
a  b dziesz taki stary jak dziadziu ? 
Olle rozgniewał si , czemu si  wcale nie dziwi . 
- Przeszkadza ci? To chyba mój z b, o ile wiem! 
- Tak, ale kiedy go wyci gniesz? - zapytała Britta. Olle zacz ł dłuba  przy  
nitce i odpowiedział: 
- Jutro rano. Mo e... 
Potem pobiegł do siebie, biedaczek. Wówczas Lasse odezwał si : 
- Szkoda Ollego. Wiem, co zrobi . Kiedy Olle za nie, wejd  do niego i wyrw  mu  
z b. 
- Ale jak e b dziesz mógł to zrobi ? - dziwili my si . 
- Dam rad . Lekarz dentysta Lasse Eriksson wyrywa z by ze znieczuleniem -  
powiedział i wypi ł dumnie brzuch. 
Wtedy powiedzieli my, e chcemy pój  z nim razem i popatrze . 
Pobiegli my wi c wszyscy do pokoju Lassego i Bos-sego i usiedli my w  
oczekiwaniu. 
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Wszystkie trzy domy w Bullerbyn stoj  tak blisko siebie, e tylko par  metrów  
dzieli Zagrod  Południow , gdzie mieszka Olle, od rodkowej, w której my  
mieszkamy. Pomi dzy domami za  ro nie lipa, po której zawsze Lasse, Boss  i Olle  
przeła , gdy si  odwiedzaj . Pokój Ollego poło ony jest akurat naprzeciwko  
pokoju Lassego, w którym siedzieli my i czekali. 
Słyszeli my, e Olle co  jeszcze robi w swoim pokoju. 
- Czy poło ysz si  niedługo, Olle? - zawołał w ko cu Lasse. 





- Id  i połó  si  sam! - krzykn ł Olle. 
- Ja i Boss  ju  le ymy! - zawołał Lasse, a my chichotały my cichutko. Bo oni  
le eli przecie  na podłodze i mieli ubrania na sobie. 
- Czy nie jeste  pi cy, Olle? - spytał Boss  po chwili. 
- Tak, ale wy tak krzyczycie, e nie mo na spa ! 
- odpowiedział Olle. 
Mieli my wi c nadziej , e jednak si  poło ył. 
- Zga  wiatło, Olle! - zawołał Lasse. 
- Ty sam zga ! - krzykn ł Olle. 
Wtedy Lasse zgasił wiatło. Siedzieli my po ciemku i czekali my. 
Po krótkiej chwili Olle zgasił wiatło w swoim pokoju. 
- eby chocia  pr dko usn ł, bo inaczej ja usn  
- powiedziała Anna ziewaj c. 
Wówczas usłyszeli my, jak co  zaszele ciło na lipie. To szedł Olle. Britta, Anna  
i ja w lizn ły my si  szybko do du ej szafy w cianie, a Lasse i Boss  rzucili 
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si  na swoje łó ka i podci gn li sobie fcBłdty pod brod . 
- Słuchaj, Boss  - powiedział Olle. - Ja mo e jutro b d  chory i nie b d  mógł  
i  do szkoły. W takim razie nie czekajcie na mnie. 
- Chory?... Dlaczego miałby  by  chory? - spytał Lasse. - Gdyby  tylko chodził w  
por  spa  wieczorami, to byłby  zdrów jak ryba. 
- Boli mnie brzuch - poskar ył si  Olle i wlazł z powrotem do siebie. 
Jestem pewna, e brzuch bolał go tylko dlatego, e był tak zdenerwowany tym  
z bem. 
Czekali my długo i w ko cu tak nam si  chciało spa , e ledwie patrzyli my na  
oczy. 
- No, ju  teraz chyba zasn ł - powiedział w ko cu Lasse. 
I wylazł na lip . 
- Czy jeszcze nie pisz, Olle? - zapytał jak mógł najciszej. 
- Nie, teraz ju  pi  - odpowiedział Olle. Musieli my wi c znów usi  i jeszcze  
troch  po- 
czeka . 
W ko cu Lasse powiedział, e musi pój  zobaczy , czy Olle zasn ł, bo je eli  
jeszcze nie, to znaczy, e jest chory i e trzeba wezwa  do niego lekarza. 
Wówczas wy le li my na lip  wszyscy tak cichutko, jak tylko si  dało. Lasse miał  
ze sob  swoj  kieszonkow  latark . Za wiecił nad łó kiem Ollego. Olle le ał i  
spał, a gruba nitka zwisała mu z ust. Zrobiło mi si  okropnie nieprzyjemnie, bo  
sama wiedziałam, jak to jest nieprzyjemnie rwa  z by. Je li to b dzie bardzo 
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bolało, to mo e Olle zacznie krzycze ... I co powie, gdy nas wszystkich zobaczy?  
Lasse uj ł mocno grub  nitk  i powiedział: 
Raz, dwa, trzy na me wezwanie, ł 
a za czwartym niech si  stanie, „ a za pi tym niech tu b dzie, a za szóstym  
huknie wsz dzie. (& 
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I wła nie, gdy wymawiał „huknie", poci gn ł - i na ko cu nitki dyndał ju  z b. A  
Olle nawet si  nie obudził. Mrukn ł tylko przez sen: 
- Tak mnie brzuch boli... 
Boss  próbował go obudzi , lecz nie mógł. Lasse powiedział, e to nawet dobrze,  
bo Ołle mo e pomy le , e to jakie  duchy przyszły i wyrwały mu z b. Lasse  
przywi zał nitk  do lampy pod sufitem, a na tej długiej -nitce dyndał z b. Gdy  
Olle obudzi si  rano - zobaczy od razu. Pomy lcie, jak si  ucieszy! 
Nast pnego dnia Ollego wcale nie bolał brzuch. Stał przed swoj  furtk  i czekał  
na nas jak zwykle. Tak si  miał, e na samym przedzie wida  było mi dzy z bami  
du  dziur . 
- Czy to ty zrobiłe , Lasse? - zapytał. 
Wtedy opowiedzieli my mu, e byli my wszyscy u niego na górze. Olle miał si   
jeszcze bardziej, gdy mu opowiedzieli my, co mówił przez sen. Był tak wesół, e  
a  skakał i kopał wszystkie kamienie le ce na drodze. 
W ko cu odezwał si : 
- Wła ciwie to nie tak trudno wyrywa  z by. 





- Pewno e nie, oczywi cie ze znieczuleniem - powiedział Lasse. 
Postanowili my, e zawsze b dziemy sobie nawzajem wyrywa  w nocy z by, to znaczy  
oczywi cie te, które b d  si  ruszały. Gdy przyszli my do szkoły, Olle poszedł  
prosto do pani, otworzył szeroko usta i powiedział: 
- Niech pani zobaczy, wyrwałem z b! 
- Prawd  mówi c, to ja - mrukn ł Lasse ze swojej ławki. Lecz pani tego nie  
słyszała. 
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Anna i ja same nie wiemy, «Q& fcrWmy 
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Anna i ja mamy za przystani  specjalne miejsce, gdzie rosn  pierwsze sasanki.  
Mamy równie  drugie miejsce, gdzie rosn  nie yczki. A zawilce rosn  na  
wszystkich ł kach w Bullerbyn - a  si  od nich roi. Zbieramy zawilce, nie yczki  
i sasanki. Gdy trzyma si  bukiet przed nosem, wówczas wie si , e to wiosna,  
nawet je li si  ma oczy przymkni te. 
Anna i ja mamy jeszcze jedno ulubione miejsce na wiosn . Jest nim gł boki parów.  
Mamy dwie skrzynki po cukrze, na których tam siedzimy. Woda szumi wokół nas, ale  
my nie jeste my mokre - przynajmniej nie bardzo. Wokół parowu ro nie czeremcha.  
Ro nie ona tak g sto, g sto, e tworzy zupełnie zielon  sal  z li ci. Siedzimy  
tam do  cz sto. Gdy czeremcha kwitnie, sło ce wieci i woda szumi dokoła nas,  
jest doprawdy bardzo przyjemnie. Lecz Britta tego nie rozumie. Pewnego dnia, gdy  
siedziały my tam - Anna i ja - przyszła Britta i wysun ła nos spomi dzy krzaków.  
Zobaczyła nas na dole w parowie i zapytała: 
- Co robicie? 
Anna i ja spojrzały my na siebie. 
- Same nie wiemy! 
Wtedy Britta stwierdziła, e je li si  samemu nie wie, co si  robi, to nie ma to  
wielkiego sensu i e równie dobrze mo na robi  co  innego, i poszła sobie. Lecz  
Anna i ja siedziały my dalej; chocia  nie wiedziały my, co robimy. 
W parowie rosn  nie yczki. W pewnej chwili ja powiedziałam Annie, e jestem  
ksi niczk  nie ycz-k . Anna mnie, e jest ksi niczk  Sasank . 
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- Witaj w moim zielonym pałacu! - zawołałam. 
- To ty witaj w m o i m zielonym pałacu - powiedziała Anna. 
Potem sprzeczały my si  ze sob  przez chwil  o to, czyj wła ciwie jest zielony  
pałac. Wówczas jednak przyszło nam na my l, e Sasanka i nie yczka mog  by   
bli ni tami i e ka da z nich mieszka w swojej cz ci pałacu. 
O mój zielony pałacu, 
o moja szumi ca rzeko 
- mówiła Anna tym swoim głosem, który ma tylko wtedy, gdy si  we dwie bawimy. A  
ja powtarzałam: 
O mój zielony pałacu, o moja szumi ca rzeko... 
Narwałam gał zi czeremchy i wpi łam sobie we włosy. Anna zrobiła to samo. 
- O moje białe, białe kwiaty - powiedziałam i pomy lałam, e teraz Anna powie to  
samo. Ale nie zrobiła tego. 
- O moje białe, białe... króliki - powiedziała. 
- Jakie znów króliki? - zapytałam. 
- Moje zaczarowane króliki - odpowiedziała Anna. Powiedziała mi, e w swym  
zielonym pałacu ma złot  klatk  z dwoma małymi, zaczarowanymi królikami. 
- Cha, cha, ty tego nie masz! - zawołałam. 
W tej samej chwili zobaczyłam male k  abk , która siedziała na brzegu parowu, i  
zawołałam: 
- O moja zaczarowana mała abko! - i pobiegłam złapa  abk . Ka dy człowiek wie  
przecie , e aby s  
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przewa nie zaczarowanymi ksi tami. W bajkach oczywi cie. Anna te  wiedziała o  
tym i zazdro ciła mi okropnie mojej abki. 
- Czy mog  j  chwil  potrzyma ? - zapytała. 
- Trzymaj swoje białe króliki - odparłam. Lecz Anna tak bardzo prosiła, eby da   
jej przez 
chwil  potrzyma  moj  abk , e w ko cu pozwoliłam. 





- Pomy l, Liso, je li to naprawd  zaczarowany królewicz... 
- Kr ci ci si  w głowie od zapachu czeremchy - odpowiedziałam. 
Zacz łam si  jednak zastanawia . Mo e to rzeczy-| wi cie dlatego, e czeremcha  
tak mocno pachniate w sło cu, i mnie zakr ciło si  w głowie. Nagle bowiei  
pomy lałam sobie, e kto wie, czy to nie jest za-l czarowany ksi . W czasach,  
kiedy istnieli zaczaro-l wani ksi ta, istniały te  zapewne zwykłe aby, które  
nie były zaczarowanymi ksi tami. Wówczas mogło si  zdarzy , e jaki   
zaczarowany ksi  został zapomniany tylko dlatego, e ludzie my leli, e to  
zwykła aba. Je li wi c adnej ksi niczce nie zale ało na tym i adna go nie  
pocałowała, to musiał on dalej by  ab  w niesko czono , nawet i teraz, gdy  
bajki si  sko czyły. Biedaczek, siedział tu teraz w rowie, w Bullerbyn, zupełnie  
zapomniany. Spytałam Ann , czy te  tak my li. Ona te  tak przypuszczała. 
- Tak - powiedziałam - w takim razie pozostaje nam tylko jedna rzecz do  
zrobienia. Musimy go pocałowa , eby czary przestały działa . 
- A pfe! - wzdrygn ła si  Anna. 
Wówczas powiedziałam jej, e gdyby ksi niczki 
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w dawnych czasach były równie głupie jak ona, to po dzi  dzie  mieliby my rowy  
pełne zaczarowanych ksi t. 
- Ale my przecie  nie jeste my prawdziwymi ksi niczkami... 
- Musimy w ka dym razie spróbowa  powiedziałam. - Je eli jedna drugiej pomo e,  
to mo e jako  pójdzie. 
- Zacznij ty, ksi niczko nie yczko - poprosiła Anna i podała mi zaczarowanego  
ksi cia. 
Trzymałam go w r ku i patrzyłam na niego i kiedy pomy lałam o tym, e musz  go  
pocałowa , zrobiło mi si  jako  nieprzyjemnie w oł dku. Ale nie było rady. 
Wtedy przypomniała mi si  pewna rzecz. 
- Słuchaj, Anno! Je li to rzeczywi cie jest zaczarowany ksi , to pami taj, e  
aba była moja. 

- Co chcesz przez to powiedzie ? - spytała Anna. 
- Tak, bo on otrzyma ksi niczk  i połow  królestwa - wiesz przecie ... 
Wtedy Anna si  rozzło ciła: 
- Je li ci pomog  i pocałuj  go, to chyba b dzie mój tak samo jak twój. Niech  
sam wybiera. 
Wówczas postanowiły my, e ksi  b dzie mógł wybra  sam, czy b dzie wolał  
ksi niczk  Sasank , czy ksi niczk  nie yczk . 
Powiedziałam: 
Raz, dwa, trzy na me wezwanie, a za czwartym niech si  stanie, a za pi tym niech  
tu b dzie, a za szóstym huknie wsz dzie. 
Przymkn łam oczy i pocałowałam ab . 
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- Widocznie jest bardzo mocno zaczarowana - powiedziała Anna - je li jeszcze nie  
zamieniła si  w ksi cia. Nie wiem nawet, czy to ma sens, ebym i ja j  jeszcze  
pocałowała. 
- Tylko si  nie wykr caj! Prosz  bardzo, ksi niczko Sasanko! 
Wówczas Anna wzi ła ab  i pocałowała j  szybko, szybko, ale tak si  pieszyła,  
e z po piechu upu ciła j  do rowu, a abka dała nurka tak pr dko, jak tylko  

mogła. 
- Ty gapo! - krzykn łam. - Czmychn ł nasz zaczarowany ksi ! 
- Wiesz co - powiedziała Anna. - Mnie si  zdaje, e ksi niczki powinny by   
prawdziwe, eby to mogło odnie  skutek z tak  obrzydliw  ab . 
Wówczas usłyszały my gło ny miech za krzakami. Stali tam Britta, Lasse, Boss  i  
Olle. Widzieli i słyszeli wszystko. 
- Patrzcie! Oto siedz  te, co same nie wiedz , co robi ! - powiedziała Britta. 
A Lasse wzniósł oczy do nieba i wołał: 
O mój zielony pałacu, o moja szumi ca rzeko, o moje białe, białe kwiaty! 
- O moje białe, białe króliki! - darł si  Boss . 
- A wtedy aba dostała królestwo i pół ksi niczki! - wołał Olle skr caj c si   
ze miechu. 
Wtedy Anna wzi ła pust  puszk  od konserw, któr  miały my w parowie, napełniła  
j  wod  i chlusn ła prosto na Ollego. 





- Oszalała ?! - krzyczał Olle. - Co ty robisz?! 
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- Jestem taka zła, e sama nie wiem, co robi  powiedziała Anna. 
Ja te  nabrałam w r k  wody i chlusn łam ni  prosto w ucho Lassemu. 
- Tak, Anna i ja same nie wiemy, co robimy! - powiedziałam. 
Skrzynia m drców 
O ten z b, który mu wyrwał Lasse, Olle dbał tak, jak gdyby to była bryła złota.  
Nosił go w kieszeni w pudełku od zapałek, czasem go wyjmował i przygl dał mu  
si . 
W par  dni pó niej Bossemu zacz ł rusza  si  z b. Nie było to dla niego przecie   
adn  sztuk  wyrwa  go sobie tak jak zwykle. Teraz jednak przyszło Bossemu do  

głowy, eby i jemu usuni to z b podczas snu. Dlatego te  wieczorem, zanim  
poszedł spa , przywi zał dług , grub  nitk  do z ba, a potem przymocował j  do  
klamki u drzwi. Gdy nast pnego ranka Agda weszła do pokoju, eby obudzi   
chłopców, i poci gn ła klamk , z b wyskoczył, a Boss  obudził si . 
- To nadzwyczajne, ile przyjemno ci mo na mie  z z bami - powiedział Boss , gdy  
tego dnia szli my do szkoły. 
On równie  wło ył swój z b do pudełka od zapałek. Szli z Ollem i porównywali  
swoje z by. Lassego dra niło to, e nie miał wyrwanego z ba. 
- Ciekawe, gdzie te  mogłem poło y  ten trzonowy z b, który wyrwał mi dentysta,  
gdy był w Bullerbyn w ubiegłym roku - zastanawiał si . 
l 
15 — Dzieci z Bullerbyn 
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Wieczorem przeszukiwał swoj  szuflad  bardzo dokładnie i znalazł wiele ładnych  
rzeczy, które, jak s dził, zgin ły ju  raz na zawsze. W pudełku od cygar le ało  
kilka kasztanów i kilka łusek od naboi, i zepsuty gwizdek, i pi ciu zepsutych  
ołnierzy ołowianych, i zepsuty ołówek wysuwany, i zepsuty zegarek, i zepsuta  

latarka kieszonkowa, no i trzonowy z b. Z b te  był zepsuty. Dlatego trzeba go  
było usun . Lasse przyjrzał si  wszystkim swoim zepsutym rzeczom i powiedział,  
e zreperuje je wszystkie, gdy tylko b dzie miał troch  czasu. Oprócz z ba,  

oczywi cie. Z b wło ył do pudełka od zapałek. Przez cały wieczór Lasse, Boss  i  
Olle chodzili ze swymi pudełkami od zapałek i grzechotali nimi, i tak zadzierali  
nosy, e nawet nie chcieli jeszcze raz zagra  z nami w piłk . 
Britta, Anna i ja grały my w klasy i nie zwracały my na nich uwagi. 
- Tak mi ju  obrzydły te z by - powiedziała Britta - e niedługo wypluj  swoje  
własne. 
W tej samej chwili nadeszli chłopcy. Przez dłu szy czas siedzieli w pokoju  
Lassego i Bossego. Miny mieli bardzo przebiegłe. 
- Nie mówcie nic dziewczynkom o naszym zamiarze - zaklinał Lasse. 
- O, nie - powiedział Boss . - A toby dopiero było, gdyby my im to powiedzieli! 
- Nie ma mowy - dodał Lasse. 
Britta, Anna i ja omal nie p kły my z ciekawo ci. Były my jednak rozs dne, wi c  
nie odezwały my si . 
- Teraz twoja kolej, Anno - powiedziałam. 
I dalej grały my w klasy, jak gdyby chodziło o nasze ycie, i udawały my, e  
wcale nie jeste my ciekawe. 
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Lasse, Boss  i Olle usiedli na skraju drogi i przygl dali si . 
- Chyba dobrze to schowałe ? - spytał Boss  Lassego. 
- B d  spokojny - zapewnił Lasse. Sk r/y nie M drców nale y chowa  w bezpiecznym  
miejscu! 
- Tak, bo inaczej dziewczynki mogłyby si  do tego dobra  - powiedział Olle - a  
to byłaby prawd/iwa bieda. 
Lasse zrobił tak  min , jak gdyby nie mógł sobie wyobrazi  wi kszej biedy. 
- Nie mów takich okropnych rzeczy, Olle! Gdyby si  to dostało w r ce  
dziewczynek... oj, oj, oj! 
- Teraz twoja kolej, Liso - powiedziała Britta. 
I grały my dalej w klasy, i udawały my, e nie słyszymy ani jednego słowa o  
Skrzyni M drców. 
Wtedy chłopcy poszli sobie. Kroczyli wszyscy trzej rz dem, a Anna pokazała ich  





palcem i szepn ła: 
- Oto id  m drcy, hi, hi! 
Zacz ły my si  mia  z całej siły, wówczas Lasse odwrócił si ,i powiedział: 
- To dobrze, e nie tracicie humoru, chocia  s  sprawy i rzeczy, o których nie  
macie, biedactwa, poj cia! 
Wtedy postanowiły my odszuka  Skrzyni  M drców. Wiedziały my oczywi cie, e jest  
to jeden ze zwykłych, głupich pomysłów chłopców, ale chciały my w ka dym razie  
dowiedzie  si , co to jest ta Skrzynia M drców. 
Chłopcy poszli na pastwisko, eby poje dzi  konno na naszej czarnej klaczy,  
Swei. Wsun ły my si  szybko do pokoju Lassego i Bossego. Zacz ły my 
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szuka . Ojej, jak szukały my! Ale to wcale nie jest łatwo znale  Skrzyni   
M drców, gdy si  nawet nie wie, jak ona wygl da. Zagl dały my do szuflad i pod  
łó ka, i na półki w szafie, i do pieca, i wsz dzie na strychu. Lecz Skrzyni  
M drców nigdzie nie znalazły my. 
Gdy w najlepsze zaj te były my szukaniem, usłyszały my, jak drzwi na strych  
skrzypn ły i wtarabanili si  chłopcy. Oj, jak musiały my si  pieszy ! Na  
strychu wisi moc starych ubra . Schowały my si  za nie i stały my cichutko jak  
myszy. 
- Wyjmijmy j  i przyjrzyjmy si  jej jeszcze raz — powiedział Boss . 
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- Najpierw sprawd my, gdzie si  podziały dziewczynki - poradził Lasse. - Mo e s   
u Lisy w pokoju i wygłupiaj  si  z lalkami. 
- Ech, to byłoby słycha , jak gadaj , wiesz chyba - powiedział Olle. - Pewnie s   
w Zagrodzie Północnej. Wyjmij skrzyni ! 
Stały my, nie maj c odwagi si  porus/y . Bałam si  okropnie, e kichn  albo e  
zaczn  si  mia . Wygl dało to tak, jak gdyby Lasse szedł prosto na mnie, i o  
mało nie umarłam z przera enia. Lecz zatrzymał si  w por , pochylił si  i wyj ł  
co , czego nie mogłam dojrze . Anna tr ciła mnie, a ja te  tr ciłam j  na znak,  
e wiem, o co chodzi. 

- M drcy, przysi gnijcie, e nigdy nie zdradzicie kryjówki! - zawołał Lasse. 
- Dobrze, ale jak mamy to powiedzie ? - spytał Boss . 
Jemu nie jest tak łatwo co  wymy li  jak Lassemu i mnie. A Olle zapewnił: 
l 
- Przysi gamy, e nigdy nie zdradzimy kryjówki! 
- Przysi gnijcie, e nigdy nie pozwolicie na to, by Skrzynia M drców dostała si   
w r ce niewiernych! - powiedział Lasse. 
Znów szturchn łam Ann  - to oczywi cie Britta, Anna i ja były my niewiernymi. 
Boss  i Lasse przysi gali, e nigdy nie pozwol  na to, by Skrzynia M drców  
dostała si  w r ce niewiernych. 
- Bo je li dostanie si  w r ce niewiernych - powiedział Lasse - to straci sw   
tajemnicz  moc. 
Och, jak  miałam straszn  ch  zobaczy  t  dziwn  skrzyni , lecz chłopcy stali  
tak, e zasłaniali j . W ko cu Lasse schował j  z powrotem pod obluzowan  desk ,  
po czym wynie li si  znów na dół. 
Wówczas zabrały my si  do dzieła. Skoro tylko drzwi na strych si  zatrzasn ły,  
wyskoczyły my z ukrycia i podniosły my desk  w podłodze. No i rzeczywi cie była  
tam Skrzynia M drców! Było to tylko stare pudełko od cygar. SKRZYNIA M DRCÓW  
napisane było wielkimi literami na pokrywce, a pod napisem narysowana była  
trupia czaszka. 
- Otwórz pr dzej, Britto, zobaczymy, co tam jest ładnego w rodku! -  
niecierpliwiła si  Anna. 
Britta otworzyła pudełko. Anna i ja wyci gn ły my szyje, jak tylko mogły my,  
eby zobaczy , co tam jest w rodku. Były tam tylko trzy małe, białe z bki. Było  

to wszystko, co zawierała Skrzynia M drców! 
- Czasami wydaje mi si , e chłopcy nie maj  dobrze w głowie - powiedziała  
Britta. 
Agda trzyma wszystkie swoje rzeczy w starej komodzie, która stoi na strychu.  
Mama powiedziała, e 
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w adnym wypadku nie wolno nam rusza  rzeczy Agdy. Ale Agda jest taka dobra...  





Pokazuje mi czasem cał  mas  licznych rzeczy, które ma w komodzie. Ma tam mał   
ró ow  poduszeczk  do igieł, obszyt  koronk , i du o ładnych pocztówek, na  
których s  kwiaty, i butelk  od perfum, która tak licznie pachnie, i  
bransoletk , która jest prawie złota, i... och, jest tam tyle rzeczy, e nie  
mog  ich wszystkich wyliczy . 
Gdy w zeszłym roku był w Bullerbyn dentysta, wstawił Agdzie nowe sztuczne z by.  
Bo powiedział, e nigdy nie widział takich brzydkich sztucznych z bów jak jej  
stare i e to przecie  szkoda, eby miała takie z by, skoro poza tym tak miło  
wygl da. Agda nie wyrzuciła starych z bów. Powiedziała mi, e mo e je nosi   
czasami w dni powszednie, a przynajmniej, kiedy jest brzydka pogoda, a nowe  
schowa na niedziel . 
- B d  chyba wystarczaj co dobre, by w nich chodzi  karmi  prosi ta i doi  krowy  
- powiedziała. 
Wkrótce jednak znudziły jej si  te stare z by, bo nowe były przecie  o wiele  
ładniejsze. Agda bardzo lubi Oskara, wi c chciała zapewne ładnie wygl da   
równie  i w dni powszednie. 
Wiedziałam, e stare z by le  w górnej szufladzie komody Agdy. Teraz za   
przyszła mi wietna my l do głowy. 
- Wiecie, co zrobimy? - powiedziałam do Britty i Anny. - Wło ymy sztuczne z by  
Agdy do Skrzyni M drców! Je eli tajemnicza moc mo e powsta  z trzech mizernych  
z bków, to co dopiero z całego garnituru! 
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Britta i Anna strasznie si  z tego ucieszyły. 
- To jest o wiele lepsze ni  wykradzenie Skrzyni M drców - powiedziała Britta. -  
Bo skoro chłopcy maj  głupie pomysły, to trzeba im pokaza , e si  tego nie  
bierze na serio. Dziewczynki nie mog  przecie  bra  udziału w byle jakich  
głupstwach. 
Wło yły my wi c z by Agdy do pudełka od cygar i schowały my je tam, gdzie było  
przedtem. Potem wyszły my zobaczy , co robi  chłopcy. Grali na drodze w kulki.  
Usiadły my przy drodze i przygl dały my si . 
- A, wi c m drcy maj  zwyczaj wieczorami grywa  w kulki - powiedziała Britta. 
Nic nie odpowiedzieli. Lasse miał r ce pełne kuł, a ja dodałam: 
- My l , e Skrzynia M drców byłaby chyba dobra do przechowywania kulek. 
Nic nie odpowiedzieli. Tylko Lasse westchn ł gł boko. Miało to znaczy , e  
uwa a, e niewierni s  głupsi ni  zwykle. 
- No, mo ecie nam chyba opowiedzie  o Skrzyni M drców - Britta szturchn ła w bok  
Lassego. 
Lasse odparł, e nie ma w tym nic takiego, co mo na by opowiedzie  dziewczynkom.  
Skrzynia M drców pełna jest tajemniczej mocy i mo na ni  czyni  cuda. Ukryta  
jest w zatajonym miejscu, a my nigdy, nigdy, nigdy nie dowiemy si  gdzie. Tylko  
tajne bractwo, które rozporz dza t  Skrzyni , wie, gdzie ona si  znajduje. Gdyby  
było inaczej, utraciłaby ona sw  tajemnicz  moc - powiedział Lasse. 
- Czy tajne bractwo to ty, Boss  i Olle? - dopytywała si  Britta. 
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Lasse milczał i miał tajemnicz  min . Britta, Anna i ja zacz ły my si  mia  na  
cały głos. 
- Zdaje mi si , e one denerwuj  si  tym, e nie wiedz , gdzie schowali my  
pudeł... Skrzyni  M drców 
- dogadywał Boss . 
- Schowali cie j  z pewno ci  w waszej szafie 
- powiedziała Britta przebiegle. 
- Wyobra  sobie, e nie - odparł Boss . 
- Ach tak, to chowacie j  zapewne na strychu pod jak  obluzowan  desk  w  
podłodze - powiedziała Anna. 
- Wyobra cie sobie, e nie! - powiedzieli Lasse, Boss  i Olle, wszyscy naraz.  
Lecz jacy byli zaniepokojeni! Odechciało im si  zupełnie gra  w kulki. 
- Mo e pójdziemy obejrze  twoje ptasie jaja, Boss  
- zaproponował Lasse. 
Obejrze  ptasie jaja Bossego! My lał, e damy si  na to nabra ! Wiedziały my  
przecie  doskonale, e chc  czym pr dzej uratowa  Skrzyni  M drców. 
- Ptasie jajka? Och, widzieli my je przecie  tyle razy! - powiedział Boss ,  





który czasami troch  wolno my li. Wówczas Lasse spojrzał na niego ze zło ci , a  
Boss  nareszcie zrozumiał, o co chodzi. 
- Dobrze, oczywi cie, mo emy obejrze  ptasie jajka! - zgodził si  z okropnie  
chytr  min . 
I chłopcy poszli sobie wolniutko, eby my niczego nie podejrzewały. 
My za  czym pr dzej pobiegły my do mamy Ollego i powiedziały my jej, e chcemy  
tylko wzi  co  z pokoju Ollego, i wbiegły my p dem na schody, i przelazły my po  
lipie do pokoju Lassego i Bossego, i pobiegły my p dem na strych, gdzie schowa- 
li" 
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ły my si  za ubraniami. Zaledwie zd yły my tam stan , a ju  usłyszały my  
tupanie chłopców na schodach. 
- Jak my licie, co Anna miała na my li, gdy mówiła o tej podłodze na strychu? -  
spytał Boss . 
- Tss! - powiedział Lasse. - Tak sobie pewnie gadała. Najlepiej jednak b dzie,  
je li na wszelki wypadek przeniesiemy Skrzyni  M drców w jakie  inne miejsce. 
W tej samej chwili Lasse podniósł desk , lecz nie mogły my nic zobaczy , gdy   
chłopcy nam zasłaniali. 
- Otwórz, to obejrz  mój z b - powiedział Boss . 
- M drcy - powiedział Lasse. - Tego, co ukryte jest w tej Skrzyni, nie mog   
nigdy ogl da  oczy niewiernych! Tylko nasze! 
Potem zrobiło si  cicho, wi c zrozumiały my, e Lasse otworzył pokrywk . Pó niej  
musieli zobaczy  z by Agdy, bo usłyszały my tylko wrzask. Wybiegły my z ukrycia  
ze miechem, a ja powiedziałam: 
- Teraz macie ju  pewnie tyle tej tajemnej mocy, e wystarczy wam na cały rok! 
Wówczas Lasse cisn ł z by Agdy na podłog  i powiedział, e dziewczyny nie  
powinny w ogóle istnie  na wiecie, bo one tylko wszystko psuj . Anna za   
prosiła: 
- Lasse kochany, zrób jaki  cud z pudełkiem od cygar! 
- Chcecie dosta  lanie, co?! - krzykn ł Lasse. Potem Lasse, Boss  i Olle  
powyrzucali swoje z by 
i poszli my wszyscy razem gra  w piłk . 
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Lasse poluje na dzikie bawoły 
v. f 
S  dwie rzeczy, których zazdroszcz  Britcie i Annie. Przede wszystkim  
dziadziusia. Dziad/i LIS mówi, e poniewa  nie ma w Bullerbyn wi cej dzieci  
oprócz nas, to on zupełnie dobrze mo e by  dziadziusiem nas wszystkich. Wówczas  
Anna mówi: 
- Tak, by  mo e. Ale tak naprawd , naprawd , naprawd  to jeste  tylko moim  
dziadziusiem. No i Britty, oczywi cie. 
Gdy przychodzimy do dziadziusia, aby mu poczyta  gazet , Anna siada mu na  
kolanach, a dzia-dziu  wci  mówi do niej „moje złotko". Nie rozumiem, jak on  
widzi jak  ró nic  mi dzy Ann  a nami, przecie  jest niemal niewidomy. A jednak  
widzi. Mimo e Anna nie jest owłosiona jak Ezaw w historii biblijnej. Dla ojca  
Ezawa nie było adn  sztuk  rozró nia  dzieci, skoro jedno było włochate, a  
drugie gładkie. Dziadziu  jest naprawd  zuchem, bo przecie  Anna nie jest ani  
troch  włochata. 
Dziadziu  jest jednak tak dobry dla nas wszystkich, e wła ciwie to nic nie  
szkodzi, e nazywa Ann  „swoim złotkiem". 
Britta i Anna maj  oprócz tego swoje własne jezioro. To jest ta druga rzecz,  
której im zazdroszcz . Wystarczy przebiec przez ich pastwisko, a ju  jest si   
nad jeziorem Zagrody Północnej. K piemy si  w nim latem. Na brzegu jest liczna  
pla a. Pewnego razu, gdy posprzeczały my si , Anna zabroniła mi k pa  si  w ich  
jeziorze. Wówczas mamusia Anny powiedziała, e mog  si  w nim k pa , ile mi si   
podoba. Bo takie jest prawo. Anna nie mo e wi c zabroni  mi k pa  si  
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w jeziorze Zagrody Północnej, gdyby my si  nawet nie wiem jak posprzeczały.  
Zreszt  sprzeczamy si  bardzo rzadko. 
Po drugiej stronie jeziora nie ma piaszczystej pla y. S  tam wysokie góry.  
Przynajmniej mnie si  wydaje, e one s  wysokie. Lasse mówi, e powinnam w takim  





razie zobaczy  Góry Skaliste. Bawimy si  czasem, e to s  na niby Góry Skaliste.  
Podpływamy do nich na łódce z Zagrody Północnej. 
Lasse mówi, e to z pewno ci  jaki  olbrzym rozrzucił wszystkie te ogromne bloki  
skalne i głazy w Górach Skalistych. Kiedy , dawno temu, gdy jeszcze nie było  
ludzi. Kiedy jeszcze nie było Bullerbyn. To całe szcz cie, e kto  wpadł na  
pomysł, eby zbudowa  Bullerbyn. Bo inaczej nie mieliby my przecie  gdzie  
mieszka . Lasse mówi, e wówczas mieszkaliby my w grocie w Górach Skalistych.  
Jest tam pi kna grota pod kilku ogromnymi, ogromnymi głazami. 
Ro nie tam sosna, do której zawsze przywi zujemy łód , gdy przepływamy na drug   
stron  jeziora. Potem wspinamy si  wysoko w góry, lecz nie w byle jakim miejscu.  
Mamy specjalne miejsca, gdzie wiemy, e mo na uchwyci  si  r koma. A jest to  
doprawdy konieczne, bo bardzo trudno jest wspina  si  na góry. Mamy tam równie   
szczelin , któr  nazywamy Nosis-kiem. Jest ona bowiem tak w ska, e niemal  
zawsze mamy podrapane nosy, gdy si  przez ni  przeciskamy. Musimy tamt dy  
przeciska  si , gdy  innej drogi nie ma. Dalej jest skała, która sterczy do góry  
i trzeba przechodzi  po w ziutkiej kraw dzi, eby j  obej . T  skał  nazywamy  
Złamanym Ryjkiem. Bo Lasse mówi, e Boss  spadł tam kiedy  i złamał sobie ryjek.  
Wcale 
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tak nie było, bo Boss  spadł i prawie e złamał sobie r k . Lasse powinien  
dosta  w skór  za to, e tak mówi. Skała ta nazywa si  jednak w ka dym razie  
Złamany Ryjek. Najbardziej niebezpieczne miejsce nazywa si  R k  Trupa. Kto lam  
spadnie, tego odwioz  do domu na taczkach - mówi Lasse. Gdy si  wi c w ko cu uda  
przej  przez te wszystkie trudne miejsca, dochodzi si  do najwy ej poło onego  
miejsca. Id c potem kawałek dalej, w gł b lasu, dochodzi si  do groty. Grot  t   
nazywamy Grzmi c  Jam . 
Pewnej niedzieli, tu  przed wakacjami, poszli my sobie w Góry Skaliste.  
Zabrali my torb  z jedzeniem i powiedzieli my w domu, e nie b dzie nas cały  
dzie . 
Lasse przywi zał jak zwykle łódk  do sosny, po czym zacz li my wspina  si  na  
gór . Rozmawiali my sobie o tym, co jest przyjemniejsze: wspina  si  na góry czy  
wspina  si  na drzewa. Wszyscy byli my zdania, e jednak troch , odrobin   
przyjemniej jest wspina  si  na góry. Znale li my nowe miejsce, które nazwali my  
Wci gibrzuchem dlatego, e trzeba było wci ga  brzuch, aby si  tamt dy  
przecisn . To miejsce nie było oczywi cie nowe. Przeciskali my si  przez  
Wci gibrzuch ju  wiele razy przedtem. Ale wtedy nie wiedzieli my, e to si   
nazywa Wci gibrzuch. 
Gdy mieli my przedosta  si  przez R k  Trupa, dostałam g siej skórki, bo było to  
takie emocjonuj ce. 
Mamusia nigdy pewnie nie widziała R ki Trupa. W przeciwnym razie nie pozwoliłaby  
nam z pewno ci  bawi  si  w Górach Skalistych. Lasse spojrzał w dół w przepa  i  
powiedział: 
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- Ka dy, kto ma zamiar zlecie , niech mi poda r k  lub nog ! 
Nie mogli my jednak poda  ani r ki, ani nogi. Były nam bowiem potrzebne do  
przytrzymywania si . Ale nikt nie spadł. Potem doszli my ju  do Grzmi cej Jamy. 
Tu  obok Grzmi cej Jamy jest pi kna polanka w lesie. Tam nakryli my sobie do  
niadania. Gdy idzie si  na wycieczk , to jest si  zaraz głodnym. Uwa ali my  

wszyscy, e najlepiej b dzie, je li od razu zaczniemy je . Mieli my ze sob   
nale niki z konfiturami. Chyba ze sto! I mleko, i sok, i kanapki, i ciastka. 
Olle miał piero ki. Sze  piero ków. Dla ka dego z nas po jednym. Nie mogli my  
jednak je  piero ków na zimno. Bo mieli my tak  mas  nale ników. Anna i Britta  
przyniosły ze sob  obwarzanki, jakie zwykle piecze ich mamusia - s  bardzo  
smaczne. Spróbowali my ich wszyscy. W ko cu został tylko jeden obwarzanek, a  
Boss  strasznie, strasznie chciał go dosta . Bo on okropnie lubi ciastka i  
cukierki. 
Olle był troch  zły, e nikt nie chce je  jego piero ków. Britcie widocznie  
zrobiło si  go al bo powiedziała: 
- Dostaniesz obwarzanek, Boss . Musisz jednak najpierw zje  piero ki Ollego. 
Boss  był ju  do  najedzony, lecz zabrał si  do piero ków. Bo tak bardzo chciał  
dosta  obwarzanka. Pierwszy piero ek spałaszował w okamgnieniu. Drugi tak e.  





Chocia  nieco wolniej. Westchn ł, gdy zabrał si  do trzeciego. Lecz Britta  
trzymała mu obwarzanek przed nosem. Wepchn ł wi c w siebie jeszcze i trze- 
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ci... I zabrał si  do czwartego. Nadgryzł gd.1 i powiedział: 
- Czwarty ju  zapycham! / IM 
- Głuptasie - powiedział Lasse - nie tttóWi si  „czwarty", tylko „czwartego". 
- Jestem taki najedzony, e nawet ju  nie wiem, jak si  nazywam - odpowiedział  
Boss . 
Anna skakała dokoła Bossego na jednej 
i wołała: . 
1 Raz, dwa, trzy na me wezwanie, 
a za czwartym niech si  stanie, a za pi tym niech tu b dzie, a za szóstym huknie  
wsz dzie! 
- Zdaje mi si , e huk mo e nast pi  w ka dej chwili - powiedział Boss  i nie  
chciał ju  wi cej piero ków. 
- I tak dostaniesz obwarzanek - zlitowała si  Britta. 
Lecz Boss  powiedział, e ju  nigdy w yciu nie zje obwarzanka i nigdy, nigdy,  
nigdy w yciu piero ka. 
Potem poszli my do groty. Lasse powiedział, e w epoce kamiennej z pewno ci   
mieszkali w niej ludzie. Brrrr... jak ci biedacy musieli w zimie marzn ! Mi dzy  
skałami były przecie  du e szczeliny, przez które na pewno wpadał nieg. 
Britta wpadła na pomysł, eby my si  bawili w ludzi z epoki kamiennej. Lassemu  
bardzo si  to podobało. Powiedział zaraz, e on, Boss  i Olle wyjd  zapolowa  na  
dzikie bawoły, aby je potem oswoi . Britta, Anna i ja miały my siedzie  w grocie  
i podgrzewa  dla nich jedzenie. 
To jest naprawd  bardzo dziwne! W cokolwiek si  bawimy, chłopcy zawsze mog   
robi  co  przyjemnego, ale my - dziewczynki - musimy tylko podgrzewa  jedzenie  
lub robi  co  równie nudnego. Britta chciała narwa  gał zi i zamie  nimi grot ,  
i powtyka  gał zie brzozy w szczeliny, eby było przytulniej. 
Na to Lasse: 
- Róbcie sobie, co chcecie, nawet gdyby to miało by  nie wiem jak głupie.  
Chod cie, chłopcy, idziemy na polowanie! 
Boss  tak si  objadł piero kami, e był zupełnie do niczego, i powiedział, e  
nie ma siły polowa  na bawoły. 
- W takim razie mo esz chodzi  koło groty i bi  
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kobiety i dzieci - powiedział Lasse. - Najwa niejsze, eby  miał jakie  zaj cie. 
- Niech tylko spróbuje - pogroziła Britta. Boss  był jednak tak najedzony, e  
poło ył si  na 
trawie przed grot  i le ał tam przez cały czas, my za  zamiatały my grot . Lasse  
i Olle polowali na dzikie bawoły. 
Potem Lasse i Olle wrócili i wznosili przera liwe okrzyki, eby my wiedziały, e  
polowanie si  udało. Słyszałam ju  wiele razy w swoim yciu, jak Lasse  
wrzeszczy, ale nigdy jeszcze nie słyszałam takiego wrzasku. Lasse powiedział, e  
to s  okrzyki z epoki kamiennej i e wtedy krzyczeli tak m czy ni, gdy wracali  
z polowania. Okropnie si  chwalił, e polowanie było bardzo niebezpieczne, i  
opowiadał, e schwytał mas  dzikich bawołów. Nie zobaczyły my jednak adnego. 
Potem zacz ł pada  deszcz, wi c siedzieli my w grocie i było bardzo przyjemnie.  
Niebo tak pociemniało, e my leli my, e ju  nie b dzie pogody tego dnia. Nagle  
jednak sło ce zabłysło zza chmury. Wyszli my wi c z groty i patrzyli my w dal na  
jezioro. 
Wówczas zauwa yli my, jak licznie wygl da wyspa, która le y na samym rodku  
jeziora Zagrody Północnej. W tym miejscu, gdzie czasem si  k piemy, sło ce  
l niło na ka dym kamieniu. Wówczas Lasse zaproponował: 
- Gdyby my tak podpłyn li tam łodzi  i wyk pali si ? 
Zaledwie dwa dni temu pytali my mam , czy ju  niedługo b dziemy mogli si  k pa ,  
a mama powiedziała: 
16 — Dzieci z Bullerbyn 
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- Nie, jeszcze za wcze nie! Musicie jeszcze troch  poczeka ! 
-Teraz ju  poczekali my troch  - stwierdził Lasse. 





Popłyn li my wi c do wyspy. Rozebrali my si  przy naszym płaskim kamieniu i  
zrobili my wy cigi, kto pierwszy zd y wej  do wody. 
Pierwszy dopadł jeziora Boss  - widocznie piero ki opadły mu ju  troch  w  
oł dku. 

Woda była tak przera liwie zimna, e czym pr dzej wyskoczyli my z niej wszyscy.  
Pierwsz  rzecz , jak  ujrzeli my po wyj ciu z wody, był zły baran z Zagrody  
Północnej. Miał wielkie, zakrzywione rogi i pos pn  min . Ten baran nie mo e  
pa  si  na pastwisku razem z trzod . Przeskakuje przez wszystkie płoty i bodzie  
ka dego, kogo zobaczy. Na wiosn  pasie si  na wyspie zupełnie sam. Okropny to  
kłopot, gdy trzeba go tam przewie . Wujek Erik i tatu , i wujek Nils wi  mu  
nogi powrozem, kład  go do łodzi, a wujek Erik przewozi go na wysp  i tam  
wypuszcza. 
Byli my okropnie zaskoczeni, gdy wyszedłszy z wody zobaczyli my, e na brzegu  
stoi zły baran i wpatruje si  w nas. Zapomnieli my zupełnie, e on jest na  
wyspie. Ten zły baran nazywa si  Ulrik. 
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- Wielkie nieba! - krzyljA ła Anna; * 'Zapomniałam zupełnie o Ulriku! , |M 
My l , e Ulrik uwa a, e to okropne, e ludzie wi  go i kład  do łódki, a  
wszystkie jego ony i jagni ta stoj  i przypatruj  si . Z pewno ci  nudzi mu si   
te  chodzi  zawsze samemu po wyspie. 
Tym razem był z pewno ci  bardziej zły ni  zwykle. Pochylił głow  i ruszył p dem  
na nas, bod c na wszystkie strony. Ollego uderzył tak mocno, e si  przewrócił.  
Olle oczywi cie. Zerwał si  jednak szybko i umykał, jak gdyby si  paliło. My  
tak e zacz li my ucieka . Boss , Anna i Britta wle li na wysoki kamie , ja i  
Olle na drzewo, Lasse za  schował si  za krzakiem. 
- Tak dzielnie polujesz na bawoły! - krzykn łam do Lassego. - Masz tu teraz  
takiego prawie-bawoła. Zobaczymy, jak si  zachowasz, gdy go b dziesz chwytał! 
A Anna i Britta krzyczały: 
- Lasse, bawół nadchodzi! Łap go teraz! 
Lecz Lasse nie miał odwagi odpowiedzie  zza krzaka, eby Ulrik nie usłyszał, e  
kto  tam si  ukrywa. 
Ulrik był okropnie zły, e nie mógł nas ubó . Stał pod drzewem, na którym  
siedzieli my z Ollem, i bódł w nie tak, e a  leciały kawałki kory. Gdy za  to  
nie pomogło, podbiegł do kamienia, na który wdrapali si  Britta, Anna i Boss .  
Stał i wpatrywał si  w nich z w ciekło ci . 
- Gap si , ty - powiedziała Britta. 
W ko cu jednak zacz li my si  zastanawia , jak by tu si  wydosta . Wcale na to  
nie wygl dało, e Ulrikowi znudzi si  nas pilnowa . 
- Gdyby tak chocia  mie  piero ka! - powiedział Boss . 
243 
Reszt  piero ków schowali my w Grzmi cej Jamie i zapomnieli my wzi  je z sob .  
Teraz, gdy Boss  wspomniał o piero kach, poczuli my wszyscy, e jeste my głodni. 
- Czy  ty usn ł tam za krzakiem?! - krzykn ł Olle do Lassego. 
Lasse wytkn ł głow  i rozejrzał si . Próbował przemkn  si  do kamienia, na  
którym byli Britta, Anna i Boss . Lepiej jednak, gdyby tego nie robił! Ulrik  
zobaczył go i a  podskoczył z zachwytu. Pu cił si  p dem na Lassego. Lasse  
zacz ł ucieka , a my krzycze . Był to okropny widok, gdy Lasse biegał pomi dzy  
krzakami jałowca, a Ulrik sadził tu -tu  za nim. 
- Uciekaj, Lasse! Uciekaj! - krzyczała Anna. 
- Uciekam przecie ! - krzykn ł Lasse. 
W pewnej chwili Ulrik przewrócił Lassego, a wówczas wrzasn li my tak, jak  
wrzeszczano w epoce kamiennej. Ulrik widocznie troch  si  przestraszył tego  
wrzasku. Lasse zerwał si  i pobiegł dalej. Ulrik pu cił si  p dem za nim, a my  
krzyczeli my jeszcze gło niej. Nic to jednak nie pomagało. Na wyspie jest stara  
szopa na siano. Ma dziurawy dach i nikt jej ju  nie u ywa. Drzwi do szopy były  
otwarte. Tam to wbiegł Lasse. Ulrik za nim. Wtedy zacz łam płaka . 
- Och, teraz w tej szopie ju  na pewno na mier  Lassego zabodzie. 
W tej samej chwili zobaczyli my Lassego wyła cego przez dziurawy dach. Zsun ł  
si  po nim szybko na ziemi , zamkn ł drzwi do szopy i zawołał: 
- Bawół jest schwytany! 
Nareszcie odwa yli my si  zej . Wle li my wszyscy 
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na szop  i przygl dali my si  Ulrikowi przez dziurawy dach, a Boss  splun ł na  
barana i powiedział: 
- A niech ci  licho, przebrzydły baranie! A ja powiedziałam: 
- Oby Pontus nigdy nie był takim starym, złynl baranem! •' 
Mieli my ju  wszyscy ch  wróci  do domu. Lasse powiedział, eby my wszyscy  
wsiedli do łódki. On sam miał otworzy  drzwi Ulrikowi, a potem p dem dobiec do  
łódki, zanim Ulrik zrozumie, o co chodzi. Bo mimo e był złym i głupim baranem,  
nie mógł przecie  siedzie  zamkni ty w szopie i zgin  głodow  mierci  -  
twierdził Lasse. 
Zrobili my tak, jak mówił Lasse, bo przecie  zawsze tak robimy. Gdy  
odpływali my, Ulrik stał na brzegu i miał tak  min , jak gdyby bardzo si   
smucił, e odje d amy. 
- Je li b dziecie kiedy  chcieli, powiedzcie mi tylko zawczasu, to nałapi  wam  
wi cej dzikich bawołów - powiedział Lasse bardzo rad z siebie. 
Tego dnia nie mieli my ju  na to ochoty. Byli my tak głodni i zm czeni, e  
chcieli my tylko wróci  do domu. 
- Spytam mam , mo e ma jeszcze troch  piero ków - powiedział Boss . 
Noc wi toja ska w Bullerbyn [ 
By  mo e, e Anna mimo wszystko ma racj , e najprzyjemniej jest latem. Chocia   
ja lubi  chodzi  do szkoły, a kiedy pani egna si  z nami po egzaminie, to chce  
mi si  płaka , bo wiem, e długo jej nie zobacz . 
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Lecz zapominam o tym pr dko, bo wakacje s  w ka dym razie bardzo przyjemn   
rzecz . 
Zaraz piewszego wieczoru po rozpocz ciu wakacji chodzimy nad jezioro w Zagrodzie  
Północnej łowi  ryby. Nic chyba bardziej nie mówi o tym, e jest lato, jak  
łowienie ryb. Zrobili my sobie w dki. S  to tylko długie gał zie leszczyny. Mamy  
za to prawdziw  yłk  i pływak, i ci arek, i korek - wszystko kupili my w  
sklepie w Wielkiej Wsi. 
Ten wieczór, gdy rozpoczynaj  si  wakacje, Lasse nazywa Wielkim Wieczorem  
Rybackim. Pagórek, na którym siedzimy, gdy łowimy ryby, nazywamy Oko-nim  
Wzgórzem. Anna mówi, e nazywa si  on tak dlatego, e nigdy nie mo na tam złowi   
okonia. Jedyn  rzecz , jak  mo na tam złapa , to b ble po komarach 
- powiada Anna. Gdy łowili my tam ostatnio, Boss  złowił jednak dwa du e okonie,  
a Britta dwie płotki. 
Siedziały my potem z Ann  na schodach kuchennych i liczyły my b ble po komarach.  
Miałam czterna cie na prawej nodze i pi  na lewej. Anna miała po dziesi  na  
ka dej. 
- Mo na by z tego zrobi  zadanie rachunkowe 
- powiedziała Anna. - Zapiszemy je na kartce dla pani! Je li Lisa ma czterna cie  
b bli na jednej nodze i pi  na drugiej, a Anna dziesi  na ka dej, to kto ma  
wi cej b bli i ile maj  razem? 
Przypomniały my sobie jednak, e mamy ju  przecie  wakacje. To głupio zajmowa   
si  rachunkami podczas wakacji. Drapały my wi c tylko nasze b ble, siedziały my  
sobie i było nam bardzo przyjemnie, a  w ko cu musiały my pój  spa . Ach, jaka   
to pyszna rzecz wakacje! 
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Opowiem teraz, co robili my w wieczór wi toja ski. Na ł ce w Zagrodzie  
Południowej ustawili my wielki słup. Najpierw pojechali my wozem drabiniastym do  
lasu i nałamali my gał /i, którymi mieli my ozdobi  słup. Tatu  powoził. Nawet  
Kerstin pojechała z nami. miała si  i była z tego bardzo zadowolona. Olle dał  
jej do r czki male k  gał zk  i wymachiwała ni  przez cał  drog . A Olle piewał  
jej t  star  piosenk : 
Kerstin miała złoty wózeczek, w wózeczku tym jechała, złoty biczyk miała w  
r czce, wszystkim pi knie si  kłaniała. 
piewali my zreszt  wszyscy. Agda była te  z nami. Łamała gał zie i piewała: 

Teraz jest lato, 
teraz jest sionce, 
teraz s  li cie i kwiaty. 
A wówczas Lasse piewał tak: 





Teraz jest lato, 
teraz jest sionce 
i krowie placki na lace. 
Musz  przyzna , e rzeczywi cie miał racj  - w tym, e na ł ce s  krowie placki.  
Ale koniecznie 
0 tym nie potrzebował przecie  piewa . 
Gdy wrócili my z lasu, Agda, Britta i Anna poszły 
1 nałamały moc bzu, który ro nie za nasz  drewutni . Potem zanie li my bez do  
Zagrody Południowej. Tam Oskar i Kalie wyciosali ju  pal. Kalie jest parobkiem 
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w Zagrodzie Południowej. Przybrali my pal gał ziami i li mi i przywi zali my na  
nim dwa wielkie wianki bzu. Potem wbili my go w ziemi  i ta czyli my wokół tej  
wielkiej zielonej kolumny. Wujek Erik, tatu  Anny, licznie gra na harmonii.  
Grał moc licznych, wesołych melodii, a my wszyscy ta czyli my przy tej muzyce.  
Oprócz dziadziusia i Kerstin. 
Dziadziu  siedział na krze le i przysłuchiwał si . Kerstin siedziała z pocz tku  
na jego kolanach. Ci gn ła go przez cały czas za brod , wi c przyszedł jej tatu   
i zabrał j , i posadził sobie na ramieniu. W ten sposób Kerstin tak e ta czyła,  
razem z nami. Lecz biedny dziadziu  nie mógł przecie  ta czy . Chocia  nie  
wydaje mi si , eby martwił si  specjalnie z tego powodu. Powiedział tylko: 
- Ho, ho, tak, tak. Ale  to było dawno, kiedy ta czyło si  w noc wi toja sk ! 
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Potem usiedli my wszyscy na ł ce i pili my kaw , któr  ugotowała mama i ciocia  
Greta, i ciocia Lisa. Jedli my te  bułeczki i ciastka. 
Dziadziu  wypił trzy fili anki kawy. Przepada po prostu za kaw . 
- Tak, koniecznie musz  dosta  kawy - mówił dziadziu . 
Ja wcale nie lubi  kawy. Lecz gdy si  j  pije na zielonej ł czce w wieczór  
wi toja ski, smakuje ona 

0 wiele lepiej ni  zazwyczaj. W lesie siedział ptak, który piewał na cały głos,  
gdy pili my kaw . Boss  powiedział, e to drozd. Bardzo lubi  drozdy. 
Bawili my si  równie  w „Ostatnia para naprzód" 
1 takie ró ne gry. To strasznie przyjemnie, gdy mamusia i tatu  bawi  si  razem  
z nami. By  mo e nie byłoby to takie przyjemne, gdyby my si  z nimi musieli  
bawi  co dzie . Uwa am jednak, e w wie- 
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czór wi toja ski mog  si  bawi  razem z nami. Gdy my si  bawili, Svipp biegał  
wokoło i szczekał. Zdaje mi si , e on tak e uwa ał, e jest bardzo wesoło. 
Tego wieczoru mogli my kła  si  spa  tak pó no, jak tylko chcieli my. Agda  
powiedziała, e je eli si  przelezie przez dziewi  płotów, zanim si  pójdzie  
spa , i je li si  zerwie dziewi  rodzajów kwiatów i poło y si  je pod poduszk ,  
to w nocy b dzie si  miało sen. O tym, za kogo si  wyjdzie za m . 
Britta, Anna i ja miały my wielk  ochot  prze-le  przez dziewi  płotów,  
chocia  zdecydowały my ju  dawno, za kogo wyjdziemy za m . Ja wyjd  za Ollego,  
a Britta i Anna za Lassego i Bos-sego. 
- Czy masz zamiar przele  przez dziewi  płotów? - spytał Lasse Britty. -  
Prosz  bardzo, mo esz to zrobi , je li o mnie chodzi. Ale niech ci si  przy ni  
kto inny, nie ja, bardzo ci  o to prosz . Nie dlatego, ebym wierzył w przes dy,  
ale mo e to troch  pomo e. 
- Miejmy nadziej ! - powiedział Boss . 
- Tak, trzeba mie  t  nadziej ! - przyznał Olle. Bo chłopcy s  tacy głupi i nie  
chc  si  z nami 
o eni . 
Agda powiedziała nam, e nie wolno nic mówi , gdy si  przełazi przez płoty.  
Przez cały czas nie wolno mia  si  ani rozmawia . 
- Co? Przez cały czas nie wolno rozmawia ? - powiedział Lasse. - W takim razie,  
Liso, mo esz z powodzeniem pój  i poło y  si  spa ! 
- Dlaczego? - spytałam. 
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- No, bo przez dziewi  płotów nie przelezie si  w dwie minuty, a ty dłu ej ni   
dwie minuty nie mo esz przecie  milcze . Zdarzyło si  to tylko raz, gdy miała   
wink ! 

Nie zwracały my uwagi na chłopców i /ubrały my si  do przeła enia. 
Zacz ły my od płotu w Zagrodzie Południowej i weszły my do zagajnika, który jest  
za nim. Oj, jak dziwnie jest w lesie, kiedy jest ciemno! Nie było wprawdzie  
zupełnie ciemno, tylko mroczno, lecz w ka dym razie było tam dziwnie. Ptaki ju   
nie szczebiotały, wi c było zupełnie cicho, a wszystkie drzewa i kwiaty  
pachniały prze licznie. Gdy przela-zły my przez pierwszy płot, ka da z nas  
zerwała po kwiatku. 
Jest jedna rzecz, której nie rozumiem. Dlaczego tak strasznie chce si  mia   
wtedy, gdy wiadomo, e n i e wolno si  mia . Zaledwie przelazły my przez  
pierwszy płot, zacz ło si . Lasse, Boss  i Olle przele li te  za nami tylko po  
to, eby si  z nami dra ni  i pobudza  nas do miechu. 
- Nie wła  w krowie placki! - powiedział Lasse do Anny. 
- Tu na pewno nie ma krowich plac... - powiedziała Anna, która nagle  
przypomniała sobie, e nie wolno rozmawia . Wtedy Britta, Anna i ja zacz ły my  
chichota . A chłopcy si  mieli. 
- Nie chichoczcie - ostrzegł Lasse. - Pami tajcie, e nie wolno wam si  mia . 
Wówczas zacz ły my jeszcze bardziej chichota . Chłopcy biegli za nami przez cały  
czas i ci gn li nas za włosy albo szczypali nas w ramiona, eby my si  
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miały. Nie mogły my ich odp dzi , bo nie wolno nam było mówi . 

- Ubbelibubbelimuk! - powiedział Lasse. 
To przecie  wła ciwie wcale nie było mieszne, ale, ojej, jak miały my si  z  
tego! Wpakowałam sobie chusteczk  od nosa do ust, ale to wcale nie pomogło, bo  
miech i tak przez ni  si  wydobywał. Gdy przela-zły my przez dziewi ty płot,  

przestały my si  mia  i były my tylko złe na chłopców, e nam wszystko popsuli.  
Poło yłam mimo to pod poduszk  moje kwiaty. Był tam złocisty jaskier i ółta  
komonica, i biała przy-tulia, i liliowy dzwonek, i rumianek, i purpurowa skal- 
nica, i włochaty posłonek, i jeszcze dwa kwiatki, które nie wiem, jak si   
nazywaj . W nocy nie przy niło mi si  jednak nic a nic. Jestem pewna, e tylko  
dlatego, e ci głupi chłopcy pobudzali nas do miechu. 
A za Ollego i tak wyjd  za m , i ju ! 
,,Wi niowa Spółdzielnia" 
W Bullerbyn mamy bardzo du o drzew wi niowych. I w naszym ogrodzie, i w ogrodzie  
Anny i Britty. W ogrodzie Ollego nie ma drzew wi niowych, a przynajmniej nie ma  
takich, na których byłyby ładne wi nie. Za to w Zagrodzie Południowej maj   
drzewo z pysznymi gruszkami i dwa, na których rosn  smaczne, małe, ółte  
liweczki. My l , e najwi ksza czere nia, jaka jest na wiecie, ro nie pod  

oknem dziadziusia. To drzewo nazywa si  „czere ni  dziadziusia". Gał zie jej  
zwisaj  niemal do samej ziemi. Co roku jest obsypana wielkimi czere niami. Dzia- 
dziu  mówi, e mo emy je  tyle czere ni, ile chcemy. 
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Nie wolno nam jednak zrywa  ich z najni szych gał zi, bo te s  dla Kerstin, eby  
sobie mogła zrywa  sama. I zrywa sobie sama, chocia  jest taka malutka. Olle  
musi jednak uwa a  na ni , bo połyka pestki. Robimy tak, jak dziadziu  nam mówi.  
Nie zrywamy czere ni z gał zi Kerstin. Mo emy przecie  wle  na drzewo i zrywa   
do woli. Jest tam mnóstwo wygodnych gał zi i konarów, na których mo na sobie  
usi  i je . Mo na si  opycha  czere niami, jak długo si  chce, a w ka dym  
razie dot d, a  zacznie bole  brzuch. Co roku bol  nas brzuchy, gdy przychodzi  
pora czere ni. Potem za to nie bol  nas a  do pory dojrzewania liwek. 
Lasse, Boss  i ja, ka de z nas ma swoje drzewo wi niowe. Moja wisienka nie jest  
du a, lecz rosn  na niej pyszne, małe czarne wisienki. W tym roku miała wprost  
nieludzko du o owoców. I drzewa Lassego i Bossego te . 
Wi nie mo na suszy  i przechowywa  na zim . Mama zawsze to robi. 
Wysypuje wi nie na blach  i wkłada je do ciepłego pieca. Wówczas wi nie robi   
si  suche i pomarszczone, a mama mo e je przechowywa , jak długo zechce, i robi   
z nich w zimie zup  owocow . 
Mieli my tyle wisien, e nie mogli my ich ani rusz zje , chocia  Britta, Anna i  
Olle pomagali nam w tym. Którego  dnia Lasse chciał ususzy  sobie troch  wisien,  





wi c nasypał ich pełn  blach  i wło ył do pieca. Potem poszedł k pa  si  i  
zapomniał o tym. Gdy zajrzał pó niej do pieca, było tam tylko troch  czarnych,  
ałosnych pestek na blasze. 

- Tak si  nie robi z wi niami - powiedział wtedy. 
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Siedzieli my którego  wieczoru u dziadziusia i czytali my mu gazet . W gazecie  
napisane było, e w Sztokholmie litr wi ni kosztuje dwie korony. Lasse zmartwił  
si  okropnie tym, e jego drzewo nie ro nie w Sztokholmie. 
- Stan łbym sobie wówczas na rogu ulicy i sprzedawałbym wi nie, i byłbym bogaty  
jak król - powiedział. 
Próbowali my obliczy , ile pieni dzy zarobiliby my, gdyby nasze drzewa rosły w  
Sztokholmie. Wyszło tak okropnie du o, e Lasse a  zbladł, gdy o tym pomy lał. 
- Gdyby jezioro Zagrody Północnej było na Saharze, to te  mogłabym sprzedawa   
wod  po dwie korony za litr - powiedziała Britta, która uwa ała, e Lasse jest  
głupi. 
Zdaje si , e Lasse nie spał w nocy, tylko le ał i rozmy lał o tym, e w  
Sztokholmie mo na było dosta  dwie korony za litr wi ni. Nast pnego bowiem dnia  
powiedział, e ma zamiar otworzy  sklep z wi niami na dole przy szosie, która  
jest po drugiej stronie Wielkiej Wsi. Szos  t  przeje d a moc samochodów. 
- A kto wie, czy nie przeje d aj  tamt dy tak e jacy  wariaci ze Sztokholmu -  
dodał. 
Boss  i ja powiedzieli my, e my te  chcemy sprzeda  nasze wi nie. Zało yli my  
wi c spółdzielni , któr  nazwali my „Wi niow  Spółdzielni ". Britta, Anna i Olle  
przył czyli si  do niej równie , chocia  nie mieli własnych drzew wi niowych.  
Pomagali nam jednak zrywa  nasze wi nie. 
Wstali my o pi tej rano, by rwa  wi nie. Gdzie  koło ósmej były ju  wszystkie w  
du ych koszach. 
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Potem zjedli my porz dne porcje kaszy, eby na jaki  czas starczyło. A potem  
wyruszyli my w dół pagórkami do Wielkiej Wsi. Tam wst pili my do sklepu wujka  
Emila i kupili my cał  mas  br zowych torebek papierowych za pieni dze, które  
po yczyli my ze skarbonki Bossego. 
- Có  to takiego b dzie? - spytał wujek Emil. 
- B dziemy sprzedawa  wi nie - odpowiedział Lasse. 
Kosze zostawili my na ganku przed sklepem. Olle stał i pilnował ich. 
- Wi nie to pyszna rzecz - powiedział wujek Emil - to mo e mo na kupi  sobie  
troch ? 
Pomy lcie, jak wietnie! Lasse wyszedł i przyniósł jeden z koszy, a wujek Emil  
wzi ł miark  litrow  i odmierzył sobie dwa litry i dał nam za nie dwie korony.  
Powiedział, e taka jest cena wi ni w tych okolicach. Dobrze si  stało, e  
dowiedzieli my si  o tym. Oddali my Bossemu pieni dze, po yczone z jego  
skarbonki, i sporo nam jeszcze zostało. Wujek Emil pocz stował nas cukierkami, a  
gdy Olle zobaczył to przez szybk  w drzwiach, wpadł do sklepu jak oparzony. Gdy  
dostał cukierka, wybiegł równie szybko z powrotem. 
Podzi kowali my bardzo wujkowi i poszli my. Przed sklepem zobaczyli my, e Olle  
zbiera wi nie, które wysypały mu si  na traw . 
- Co ty robisz!? - krzykn ł Lasse ze zło ci . 
- Ja... ja tylko oczyszczam twoje wi nie - odpowiedział Olle z bardzo  
wystraszon  min . 
Ale wysypał tylko kilka, wi c nie było to nic takiego. 
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Szosa samochodowa przebiega niedaleko od Wielkiej Wsi. Na jesieni i w zimie nie  
przeje d a t dy zbyt wiele samochodów, przewa nie tylko ci arówki. W lecie za  
to jest ich moc, bo ludzie chc  zobaczy , jak tu jest ładnie. 
- Je eli w ogóle mog  co  zobaczy , jad c z tak  dzik  szybko ci  - powiedział  
Lasse, gdy pierwszy samochód przemkn ł koło nas. 
Zrobili my du y szyld, na którym napisane było WI NIE, i podnosili my go do  
góry, ilekro  przeje d ał jaki  samochód. Lecz samochody mijały nas tylko w  
dzikim p dzie. 
- Ci, którzy siedz  w samochodzie, my l  z pewno ci , e na szyldzie napisane  
jest JECHA  OSTRO- 
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257 
NIE lub co  w tym rodzaju - powiedział Lasse - i dlatego p dz  z tak  wariack   

szybko ci . 
Boss  uwa ał, e to bardzo przyjemnie jest przygl da  si , jak migaj  w takim  
p dzie. Zapomniał prawie o wi niach. Oczy zrobiły mu si  zupełnie okr głe, tak  
gapił si  na przeje d aj ce auta. Rozpoznawał mark  ka dego samochodu. Usiadł na  
skraju szosy i udawał, e prowadzi samochód, i próbował warcze  jak motor. A w  
pewnej chwili powiedział, e musi z pewno ci  by  jaki  defekt w motorze, bo  
słycha  w nim jaki  turkot. 
- Ech, bo to w ogóle nie warczy jak motor. To warczy jak Boss  - powiedziała  
Britta. 
Lasse był zły, e samochody nie chciały si  zatrzymywa , i powiedział: 
- Poczekajcie. Ja ich naucz . 
Gdy nadjechał nast pny samochód, Lasse wyskoczył na sam rodek szosy, podniósł  
szyld i nie odskoczył, a  dopiero w ostatniej chwili. Wówczas samochód zatrzymał  
si  z okropnym zgrzytem i wygramolił si  z niego jaki  człowiek, który chwycił  
Lassego za rami  i powiedział, e powinien dosta  takie lanie, eby nie mógł  
usi . 
- I nie wa  si  robi  tego po raz drugi - pogroził. 
Lasse obiecał mu, e ju  tego nie zrobi. I wyobra cie sobie, e wtedy ten  
człowiek kupił od nas litr wisien i pojechał sobie dalej. 
Na szosie był okropny kurz. Przykryli my wi nie papierem, co było bardzo  
rozs dne z naszej strony. Ale siebie samych nie mogli my przecie  poprzy-krywa .  
Gdy samochody mijały nas, wznosiła si  za nimi czarna chmura kurzu i cały ten  
kurz leciał ha nas. 
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Było bardzo nieprzyjemnie, wi c powiedziałam: 
- Fe, jak okropnie kurzy. 
Wtedy Lasse zapytał mnie, dlaczego tak mówi . Dlaczego nie mówisz: „Fe, jak  
sło ce wieci" albo "Fe, jak ptaszki piewaj " - dopytywał si . Kto to  
postanowił, e ma si  lubi , gdy sło ce wieci, a nie lubi , gdy si  kurzy?  
Wówczas postanowili my, e b dziemy lubi , gdy si  kurzy. I gdy nast pny  
samochód przeje d ał i cały kurz dmuchn ł na nas tak, e ledwie mogli my widzie   
si  nawzajem, Lasse powiedział: 
- Ach, jak dzisiaj pi knie si  kurzy. Britta przyznała: 
- Tak, na tej szosie licznie si  kurzy, przepi knie. Boss  za  dodał: 
- Gdyby tak chciało troch  wi cej pokurzy . Na to doprawdy nie musiał długo  
czeka . Wielka 
ci arówka nadjechała p dem i nie wiedziałam, e mo e w ogóle by  tyle kurzu,  
ile podniosło si  za tym samochodem. Przypuszczam, e był to taki sam obłok, jak  
ten, który napotkali Izraelici na pustyni. Anna stała w kł bach najwi kszego  
kurzu, lecz wyci gn ła r ce przed siebie i zawołała: 
- Ach, jaki  pi kny, pi kny kurz! 
Potem zacz ła kaszle  i nie mogła powiedzie  ju  nic wi cej. Gdy kurz opadł,  
spojrzeli my na siebie. Wszyscy byli my szaroczarni od góry do dołu. Britta  
wytarła sobie nos i pokazała nam chusteczk , która była zupełnie czarna w tym  
miejscu. Wtedy wszyscy wytarli my sobie nosy. Olle nie miał ze sob  chusteczki,  
wi c wytarł nos w chustk  Bossego. Britta powiedziała, e wcale niełatwo było  
zobaczy , czy Olle 
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zabrudził chusteczk  na czarno, bo chusteczka Bos-sego była czarna od pocz tku. 
- Odczep si  - powiedział Boss  na to. 
Mimo e kurzyło si  tak przyjemnie, uwa ali my wszyscy, e to bardzo przykre, e  
aden samochód nie chce si  zatrzyma . W ko cu Lasse doszedł do wniosku, e  

stan li my na szosie w głupim miejscu. Zupełnie po rodku pro ciutkiej drogi,  
gdzie samochody jechały całym p dem. Powinni my raczej przenie  si  za zakr t -  
stwierdził. Tak te  zrobili my. Stan li my troch  dalej, w miejscu, gdzie były  
dwa du e zakr ty, jeden po drugim. Wpadli my te  na pomysł, eby stan  wzdłu   
drogi, trzyma  si  za r ce i podnosi  ramiona w gór  i w dół, gdy nadje d ał  
samochód. 





- Teraz powinno si  uda  - powiedział Lasse. Tak te  było. Prawie ka dy samochód  
si  zatrzymywał. 
W pierwszym, który si  zatrzymał, siedział jaki  tatu  i mamusia i czworo dzieci  
i wszystkie dzieci krzyczały, e chc  wi ni. Ich tatu  kupił im trzy litry  
wi ni, a ich mamusia powiedziała: 
- Ach, jak to wietnie, bo nam si  tak chce je  i pi . 
Były to moje małe, czarne wisienki. Ten tatu  opowiadał, e jad  daleko, daleko,  
a  za granic . 
A to dopiero dziwne! Moje wi nie miały jecha  za granic , gdy ja sama miałam  
zosta  w Bullerbyn. Gdy powiedziałam to innym, Lasse odparł: 
- Ech, dzieci zjedz  wi nie o wiele wcze niej, ni  dojad  za granic . Rozumiesz  
to chyba. 
Uwa ałam mimo wszystko, e moje wi nie do- 
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jad  za granic , nawet je li b d  w oł dkach tych dzieci. 
Ojej, jak du o wi ni sprzedali my! Jeden pan kupił cały kosz. Był to koszyk  
Bossego. Ten pan powiedział, e jego ona zrobi z nich sok, bo on przepada za  
sokiem wi niowym. 
- Pomy l, jakie to dziwne - powiedział potem Boss  tylko po to, eby si  ze mn   
dra ni . - Pomy l, e z moich wi ni b dzie sok wi niowy, a ja sam nie b d   
sokiem wi niowym. 
W ko cu sprzedali my wszystkie wi nie, co do jednej. W pudełku od cygar, które  
wzi li my na pieni dze, mieli my trzydzie ci koron. Była to Skrzynia M drców,  
która nareszcie na co  si  przydała. Trzydzie ci koron to strasznie du o  
pieni dzy. Podzielili my je tak, e ka dy dostał po pi  koron. Bo nawet je li  
Britta, Anna i Olle nie mieli swoich wi ni, to przecie  pomogli nam w ka dym  
razie zrywa  je i sprzedawa . 
- Teraz, gdy ju  nie macie wi ni w waszym ogrodzie, mo ecie je , co tylko  
zechcecie w naszym 
- zaproponowała Britta. 
- Dostaniecie ode mnie liwek, jak tylko dojrzej  
- powiedział Olle, gdy dostał pi  koron. 
Nikt wi c nie mo e powiedzie , e podział był niesprawiedliwy. 
W drodze powrotnej do domu wst pili my do cukierni w Wielkiej Wsi, gdzie  
zjedli my po ciastku i wypili my po lemoniadzie. Sta  nas było na to.  
Postanowili my zaoszcz dzi  reszt  pieni dzy. 
Moje ciastko przybrane było zielonym marcepanem i było pyszne. 
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Gdy przyszli my do domu i gdy mama zobaczyła Lassego, Bossego i mnie, a   
załamała r ce i powiedziała, e brudniejszej „Wi niowej Spółdzielni" nie  
widziała nigdy. Chciała, eby my zaraz poszli do budki nad jeziorem porz dnie  
si  umy . W tej samej chwili nadbiegła Anna wołaj c: 
- Co za szcz cie! W ła ni jest napalone! 
W Zagrodzie Północnej jest fi ska ła nia nad jeziorem. Wzi li my ze sob  czyste  
ubrania i pomkn li my co tchu przez pastwisko. 
W ła ni zmyli my cały przepi kny kurz. Porównywali my wod  w naszych balijkach,  
eby zobaczy , kto ma najbrudniejsz . Lecz nie było wida  adnej ró nicy. 

Potem siedzieli my w ła ni, eby si  porz dnie wypoci . Rozmawiali my te  troch   
o tym, e mo e z czasem zało ymy spółdzielni  liwkow . 
W ła ni było okropnie gor co, wi c w ko cu tak byli my rozgrzani, e omal skóra  
na nas nie pop kała. Wówczas zanurzyli my si  w jeziorze, eby si  ochłodzi .  
Ach, jakie to było przyjemne! Ochlapywali my si  nawzajem wod , pływali my i  
nurkowali. Gdy 
wyszli my z wody, nie było na nas ladu przecudnego kurzu, nawet na włosach.  
Powycierali my w wodzie nosy, eby pozby  si  równie  całego licznego kurzu z  
nosa. 
Pogoda była pi kna. Usiedli my sobie nad brzegiem jeziora i wygrzewali my si  w  
sło cu. 
- Fe, jak sło ce wieci - powiedział Lasse. A Olle roze miał si  i powiedział: 
- Fe, jak ptaki piewaj . 
Mo e Anna i ja zostaniemy piastunkami do dzieci 





Pewnego dnia pastor z Wielkiej Wsi urz dzał wielkie urodzinowe przyj cie i  
zaprosił wszystkich z Bullerbyn. Ale oczywi cie bez dzieci. Tylko mam  i  
tatusia, i wujka Erika, i cioci  Gret , i wujka Nilsa, i cioci  Lis . I  
dziadziusia te . Ciocia Lisa martwiła si , e nie b dzie mogła pojecha  ze  
wszystkimi. Przez Kerstin. Kto  musiał przecie  zaj  si  Kerstin. Wtedy Anna i  
ja powiedziały my, e si  ni  zaopiekujemy. Chciały my i tak zosta  piastunkami  
do dzieci, gdy b dziemy du e, wi c trzeba, eby my jak najpr dzej zacz ły si   
wprawia . 
- Czy koniecznie musicie wprawia  si  na mojej siostrze? - spytał Olle. 
Miał on wielk  ch  zaj  si  Kerstin sam, lecz musiał wydoi  krowy i nakarmi   
prosi ta i kury, w czasie gdy jego mama i tatu  byli na przyj ciu. Britta miała  
równie  ochot  pomóc przy Kerstin, lecz była okropnie przezi biona, le ała w  
łó ku i ledwo mogła mówi . 
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Ciocia Lisa ucieszyła si  okropnie, gdy dowiedziała si , e chcemy zaj  si   
Kerstin. 
A Anna i ja cieszyły my si  z tego jeszcze bardziej. Uszczypn łam Ann  i  
spytałam: 
- Czy to nie b dzie przyjemne? 
A Anna uszczypn ła mnie równie  i powiedziała: 
- Och, eby ju  pr dzej pojechali, mogłyby my ju  zacz . 
Trwa to jednak zawsze ogromnie długo, zanim doro li wybior  si  na przyj cie.  
Tylko dziadziu  był ju  gotów o szóstej rano, mimo e mieli wyjecha  dopiero o  
dziesi tej. Miał na sobie swoje pi kne czarne ubranie i najlepsz  koszul . Gdy  
wujek Erik zaprz gł konie, dziadziu  wsiadł zaraz do bryczki i czekał, chocia   
ciocia Greta nie zacz ła jeszcze wkłada  na siebie swojej najładniejszej  
sukienki. 
- Czy cieszysz si , dziadziusiu, e jedziesz na przyj cie? - spytała Anna. 
Dziadziu  powiedział, e bardzo si  cieszy. Mnie si  jednak zdaje, e nie  
cieszył si  znów tak bardzo, bo westchn ł: 
- Ho, ho, tak, tak, wszystkie te przyj cia, na które człowiek wci  musi  
je dzi . 
Wtedy wujek Erik powiedział, e upłyn ło ju  pi  lat od czasu, gdy dziadziu   
ostatnio był na przyj ciu, wi c nie potrzebuje si  u ala , e jest ich za wiele. 
Ciocia Lisa upominała nas bardzo do ostatniej chwili. Potem tatu  i wujek Nils,  
i wujek Erik cmokn li na konie i odjechali. 
Ciocia Lisa powiedziała nam, e Kerstin ma by  jak najwi cej na powietrzu, bo  
wtedy jest najgrzeczniejsza. 
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0 godzinie dwunastej miały my jej da  je . Jedzenie było przygotowane do  
odgrzania. Potem miały my j  poło y  spa  na par  godzin po obiedzie. 
- Ach, jak to b dzie przyjemnie - cieszyła si  Anna. 
- Tak - powiedziałam - mam zamiar zosta  piastunk  do dzieci, gdy b d  du a, na  
pewno. 
- Ja te  - powiedziała Anna. - To wcale nietrudno zajmowa  si  dzie mi. Trzeba  
tylko zawsze pami ta , eby mówi  do nich łagodnie i uprzejmie. Wtedy s   
posłuszne. Czytałam to którego  dnia w gazecie. 
- Tak, to przecie  jasne, e trzeba mówi  do nich łagodnie i uprzejmie -  
potwierdziłam. 
- Tak, lecz mo esz mi wierzy , e s  ludzie, którzy rycz  na dzieci -  
powiedziała Anna. - Te dzieci staj  si  wprost niezno ne i nie s  wcale  
posłuszne. Tak napisane było w gazecie, wi c wiem to na pewno. 
- Któ  mógłby rycze  na takie małe złotko - rozczuliłam si  i połaskotałam  
Kerstin w pi tk . 
Kerstin siedziała na kocyku na trawie i wygl dała na bardzo zadowolon . Ona jest  
taka milutka, ta Kerstin. Ma takie mieszne wypukłe, małe czółko 
1 zupełnie niebieskie oczy. W buzi ma cztery z bki u góry i cztery u dołu. Gdy  
si  mieje, wygl daj  one zupełnie jak ziarnka ry u. Nie umie jeszcze mówi .  
Umie tylko powiedzie  „hej, hej" i prawie wci  to mówi. Mo e to za ka dym razem  
ma znaczy  co  innego - tego nie mo na wiedzie  na pewno. 
Kerstin ma drewniany wózeczek, w którym si  j  wozi. 





- Mo e we miemy j  na spacer w wózku? - zaproponowała Anna. 
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Tak te  zrobiły my. 
- Chod , Kerstin - powiedziała Anna i wsadziła j  do wózka - chod , pojedziemy  
sobie na spacer. 
Mówiła łagodnie i uprzejmie, tak wła nie jak nale y mówi  do małych dzieci. 
- O tak, malutka Kerstin, teraz chyba siedzisz wygodnie - mówiła dalej. 
Kerstin była jednak innego zdania. Chciała sta  wyprostowana w wózku i skaka  w  
gór  i w dół i mówi  „hej, hej". W ten sposób nie mogły my jej przecie  wie . 
- Zdaje mi si , e b dziemy musiały j  przywi za  - powiedziałam. 
Wzi ły my wi c gruby sznurek i przywi zały my j . Lecz gdy Kerstin nie mogła  
sta  w wózku i skaka , i woła  „hej, hej", zacz ła, tak si  drze , e słycha  j   
było z daleka. Olle nadbiegł natychmiast p dem z obory i krzykn ł: 
- Co robicie?! Bijecie j ?! 
- Nie bijemy jej, głuptasie - powiedziałam. - Mówimy do niej łagodnie i  
uprzejmie, mo esz by  tego pewien. 
- Dobrze, dobrze - burkn ł Olle. - Pozwólcie jej robi , co chce, to nie b dzie  
płakała. 
Tak, Olle z pewno ci  najlepiej wiedział, jak nale y si  obchodzi  z jego  
siostr , wi c pozwoliły my Kerstin sta  w wózku i woła  „hej, hej", ile tylko  
chciała. Musiały my zrobi  tak, e ja ci gn łam wózek, a Anna biegła obok i  
chwytała Kerstin, ilekro  z niego wypadała. W ten sposób dojechały my do  
gł bokiego rowu, a gdy tylko Kerstin zobaczyła ten rów, wylazła z wózka. 
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- Zobaczymy, co ona ma zamiar zrobi  - powiedziała Anna. 
No i zobaczyły my! Małe dzieci s  doprawdy dziwne. Wydaje si , e nie mog  one  
biec pr dko na swoich małych nó kach, ale wcale tak nie jest. Je li zajdzie tego  
potrzeba, to małe dziecko mo e biec pr dzej ni  królik. Przynajmniej Kerstin.  
Powiedziała „hej, hej" i pop dziła prosto na dół do rowu, zanim zd yły my  
chocia by mrugn . Po lizn ła si  i upadła głow  do wody. Wprawdzie Olle  
powiedział, eby robiła, co zechce, i by  mo e chciała teraz le e  w rowie, ale  
pomy lały my sobie, e najlepiej jednak b dzie j  stamt d wyci gn . Była  
zupełnie mokra, krzyczała i patrzyła na nas ze zło ci , zupełnie jak 
267 
gdyby to była nasza wina, e si  tam wtarabaniła. Mówiły my jednak do niej  
łagodnie i uprzejmie, posadziły my j  do wózka i pojechały my z ni  do domu,  
eby jej wło y  suche ubranie. Beczała cał  drog . Olłe wpadł w okropn  zło ,  

gdy zobaczył, jak Kerstin wygl da. 
- Co wy wła ciwie wyprawiacie?! - krzyczał. - Czy chciały cie j  utopi ?! 
Wówczas Anna powiedziała mu, eby był grzeczny i mówił do nas uprzejmie i  
łagodnie, bo my te  jeste my dzie mi. Chocia  do  du ymi, oczywi cie. Kerstin  
podbiegła do Ollego i obj ła go r czkami za nogi, i krzyczała, i chciała, eby  
j  pocieszał, wi c Anna i ja czuły my si  tak, jak gdyby my naprawd  chciały j   
utopi . 
Olle pomógł nam wyszuka  suche ubranie dla Kerstin. Musiał jednak znów wróci  do  
obory. 
- Posad cie j  na nocniczku, skoro i tak jest rozebrana - powiedział wychodz c. 
Ciekawa jestem, czy on sam próbował kiedy posadzi  Kerstin na nocniczku. Je eli  
tak, to bardzo bym chciała widzie , jak zdołał to zrobi . Anna i ja wyt ały my  
wszystkie siły i naciskały my Kerstin, eby usiadła na nocniczku, ale nie zdało  
si  to na nic. Robiła si  sztywna jak kołek, darła si  wniebogłosy i nie chciała  
usi . 
- Głupi bachorze - zacz łam, ale zaraz sobie przypomniałam, e tak nie nale y  
mówi  do małych dzieci. 
Poniewa  Kerstin nie chciała usi , nie było innej rady, jak ubra  j  w suche  
ubranie. Trzymałam j  za ramiona, gdy tymczasem Anna próbowała j  ubra . 
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Kerstin krzyczała przez cały czas i była liska jak w gorz, i wykr cała si  w  
ró ne strony tak, e upłyn ło chyba z pół godziny, zanim zdołały my j  ubra .  
Potem usiadły my obie, bo takie były my zm czone. Kerstin przestała w ko cu  
płaka , wlazła pod stół kuchenny i zrobiła tam małe jeziorko. Potem wstała i  





ci gn ła ze stołu cerat , a kilka fili anek zjechało na podłog  i potłukło si . 
- Niezno ny dzieciaku - powiedziała Anna tak łagodnie i uprzejmnie, jak tylko  
mogła. Wytarła pod stołem, pozbierała skorupy i zdj ła z Kerstin mokre majtki.  
Podczas gdy ja szukałam suchych majteczek, Kerstin skorzystała z okazji i  
wymkn ła si  przez uchylone drzwi. 
Była ju  w połowie drogi do obory, gdy dogoniły my j . Olle wytkn ł głow  przez  
wrota obory. 
- Czy cie rozum straciły?! - krzyczał. - Pozwalacie jej biega  bez majtek? 
- Wyobra  sobie, e jej nie pozwalamy - powiedziała Anna. - Wcale nas nie pytała  
o pozwolenie, je li chcesz wiedzie . 
Zabrały my Kerstin do domu i wło yły my jej suche majtki, lecz wywijała si  w  
prawo i w lewo i krzyczała przez cały czas. 
-Teraz... b dziesz... tak... dobra... i... postoisz... spokojnie - powiedziała  
Anna. Prawie łagodnie i uprzejmie, ale niezupełnie. 
Kerstin miała na sobie swoj  najładniejsz  sukienk , bo Olle nie mógł znale   
innej. Była to liczna, biała sukienka z malutkimi zakładeczkami i zmarszczkami. 
- Musisz uwa a  na t  sukienk  - powiedziałam do 
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Kerstin, chocia  ona jeszcze przecie  nie rozumie, co si  do niej mówi! To  
rzeczywi cie mo na było od razu zauwa y . To znaczy to, e nie rozumie, co si   
do niej mówi. 
- Hej, hej - powiedziała i pobiegła do pieca robi c sobie du  plam  z sadzy na  
samym przedzie sukienki. Wyczy ciły my zaraz plam  szczotk  o tyle, o ile si   
dało, bo nie bardzo chciała si  sczy ci . Kerstin miała si  i była bardzo  
zadowolona, gdy czy ciły my sukienk . Widocznie my lała, e si  z ni  bawimy. 
- Ju  dwunasta - powiedziała Anna. - Teraz damy Kerstin je . 
Zagrzały my czym pr dzej szpinak, który stał w ro-ndelku na piecu. Posadziłam  
sobie Kerstin na kolanach, a Anna karmiła j . Jadła licznie i szeroko otwierała  
buzi , wi c Anna powiedziała: 
- Wła ciwie to ona jest doprawdy bardzo grzecznym dzieckiem. 
Wówczas Kerstin powiedziała „hej, hej" i tr ciła ły k  tak, e cały szpinak  
poleciał mi prosto w oczy. 
Anna miała si  tak bardzo, e omal nie upu ciła talerza. Rozzło ciłam si   
wówczas troch  na Ann . Kerstin miała si  równie , chocia  nie rozumiała  
przecie , z czego Anna si  mieje. Wydaje mi si  nawet, e Kerstin uwa a to za  
zupełnie naturalne, gdy ludzie maj  szpinak mi dzy oczami. 
Potem nie chciała ju  wi cej je . Zacisn ła usta i wci  odpychała ły k , tak  
e połowa szpinaku znalazła si  na sukience. Dały my jej napi  si  zupy owocowej  

z fili anki, ale i zupa równie  znalazła si  na sukience. Sukienka nie była ju   
wcale biała, tylko 
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zielona i czerwona i miała białe plamki w miejscach, których nie udało jej si   
zachlapa  szpinakiem lub zup  owocow . 
- Z jednej rzeczy si  ciesz  - powiedziała Anna - a to z tego, e ten dzieciak  
teraz pójdzie spa . 
- O tak, z tego i ja si  bardzo ciesz  - powiedziałam. 
ci gn ły my wi c znów z wielkim trudem z Kers-tin całe ubranie i wło yły my jej  

nocn  koszulk , a gdy w ko cu uporały my si  z tym, były my dosłownie  
wyko czone. 
- Je li komu  potrzebny jest teraz sen, to wła nie nam - powiedziałam do Anny. 
Poło yły my Kerstin do łó eczka, wyszły my i zamkn ły my drzwi do kuchni.  
Wówczas Kerstin zacz ła wrzeszcze , jak tylko potrafiła najgło niej. 
Próbowały my udawa , e tego nie słyszymy, ale krzyczała wci  gło niej i  
gło niej, wi c w ko cu Anna wetkn ła do niej głow  i powiedziała: 
- Cicho b d , przebrzydły dzieciaku! 
To jasne, e do małych dzieci trzeba mówi  łagodnie i uprzejmie, lecz czasem to  
jako  si  nie udaje. Chocia  to prawda, co pisali w gazecie, e dzieci staj  si   
niezno ne, gdy si  na nie wrzeszczy. 
Tak przynajmniej było z Kerstin. Zacz ła wrzeszcze  jeszcze gło niej ni   
przedtem. 
Wtedy weszły my do niej obie. Zrobiła si  zaraz wesoła, stan ła w łó eczku,  





zacz ła skaka  i woła  „hej, hej". Robiła to przez cały czas, gdy były my u niej  
w pokoju. Wyci gn ła sw  malutk  r czk  pomi dzy pr tami łó eczka, klepała mnie  
r czk  i przykładała policzek do mojej twarzy. 
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- Jaka ona jest jednak miła - powiedziałam. 
W tej samej chwili Kerstin ugryzła mnie w policzek tak, e lad po tym miałam  
jeszcze przez par  dni. 
Uło yły my j  znów w łó eczku i próbowały my okry  j  dobrze kocykiem. Skopywała  
go jednak w okamgnieniu. Gdy skopała go dziesi  razy, dały my spokój z tym  
wszystkim. Powiedziały my tylko: „Spij teraz dobrze, Kerstin", zupełnie łagodnie  
i uprzejmie, wyszły my i zamkn ły my drzwi. Lecz - masz tobie - znowu zacz ła  
krzycze  wniebogłosy. 
- Nie, teraz ju  mam tego do  - powiedziała Anna. - Niech wrzeszczy. 
Usiadły my przy stole kuchennym i próbowały my rozmawia . Lecz nie udawało si   
nam to zupełnie. 
Bo Kerstin krzyczała coraz gło niej i gło niej, i gło niej. Był to taki krzyk,  
e pot na nas wyst pował, gdy słuchały my go. Czasami przez par  sekund było  

cicho, ale to tylko wtedy, gdy nabierała rozp du do dalszego wrzasku. 
- Mo e j  co  boli - powiedziałam w ko cu. 
- Ach, pomy l, je li j  boli brzuszek... - przestraszyła si  Anna. - To mo e by   
lepa kiszka lub co  takiego. 

Wbiegły my wi c do Kerstin. Stała w łó eczku zapłakana, lecz skoro tylko nas  
zobaczyła, powiedziała „hej, hej" i zacz ła skaka  i mia  si . 
- Tego dzieciaka nie boli brzuch ani te  nic innego - powiedziała Anna. - Chod ,  
pójdziemy sobie. 
Zamkn ły my wi c znowu drzwi i usiadły my przy 
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stole kuchennym i pociły my si , i słuchały my, jak Kerstin wrzeszczy coraz  
gło niej i gło niej, i gło niej. A  nagle zrobiło si  zupełnie cicho. 
- Ach, jak przyjemnie - westchn łam. - Nareszcie zasn ła. 
Wzi ły my loteryjk  Ollego i zacz ły my gra , i było bardzo przyjemnie. 
- Dzieciaki powinny stale le e  w łó ku, to przynajmniej wiadomo, co si  z nimi  
dzieje - powied/iała Anna. 
W tej samej chwili usłyszały my z s siedniego pokoju jaki  dziwny d wi k.  
Brzmiało to jak pełne zadowolenia mamrotanie, jakie wydaj  małe dzieci, gdy s   
zaj te czym , co im si  szczególnie podoba. 
- Nie, teraz to ju  za wiele tego dobrego - powiedziałam. - Czy by si  dzieciak  
ju  obudził? 
Zakradły my si  na palcach i zajrzały my ostro nie przez dziurk  od klucza.  
Wida  było przez ni  łó eczko Kerstin. Lecz Kerstin w nim nie było. Łó eczko  
było puste. Wtedy wpadły my p dem do sypialni. Zgadnijcie, gdzie była Kerstin?  
Siedziała w otwartym kominku, który był wie o pobielony na lato. B y ł  
pobielony, mówi . Bo teraz nie był ju  biały. Kerstin siedziała na kominku i  
miała w r czce pudełko z past  do butów. Była ni  cała uczerniona od góry do  
dołu, tylko gdzieniegdzie wysmarowana była na biało kred . Miała past  do butów  
we włosach i na r kach, i na koszulce nocnej, a jej łzy wygl dały zupełnie jak  
małe, czarne, murzy skie łezki. 
Cały kominek wysmarowany był past  do butów. Widocznie wujek Nils przy kominku  
czy cił sobie buty 
18 — Dzieci z Bullerbyn 
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przed wyjazdem na przyj cie i nie nało ył potem przykrywki na pudełko. 
- Hej, hej - powiedziała Kerstin, gdy nas zobaczyła. 
- Czy napisane było w gazecie, e mo na bi  małe dzieci, czy nie? - spytałam. 
- Tego nie pami tam - odpowiedziała Anna. - W głowie mi si  ju  m ci od tego  
wszystkiego. 
Wówczas Kerstin wyszła z kominka, podeszła do Anny i chciała j  poklepa , ale  
Anna rykn ła tak gło no, jak tylko mogła: 
-B dziesz ty stała spokojnie, ty wstr tny bachorze! Nie ruszaj si ! 
Lecz Kerstin nie chciała sta  spokojnie. Podbiegła prosto do Anny i poklepała  
j , chocia  Anna tego nie chciała. Umazała Annie cał  twarz past  do butów. 
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Zacz łam si  mia  zupełnie tak samo, jak miała si  Anna, gdy Kerstin chlapn ła  
mi szpinakiem w oczy. 
- Ciocia Lisa pomy li, e zamieniły my Kerstin na Murzyni tko - powiedziałam,  
gdy przestałam si  mia . 
Nie wiedziały my, jak si  zmywa past  do butów, i postanowiły my spyta  o to  
Britt . 
Anna, która ju  była cała upa kana, miała sta  i trzyma  Kerstin przy kominku  
przez ten czas, gdy ja pobiegn  si  zapyta . 
Gdy mówiłam Britcie, co Kerstin zrobiła, odezwała si  tylko: - Tak, kiepskie z  
was piastunki. 
Potem wytarła sobie nos, odwróciła si  do ciany i powiedziała, e jest chora i  
e nie wie, jak si  wywabia plamy od pasty do butów. 

W tym czasie Olle wrócił z obory i wpadł w prawdziwy szał, gdy zobaczył, jak  
Kerstin wygl da. 
- Czy postradały cie rozum?! - krzyczał. - Pomalowały cie j  na czarno?! 
Próbowały my mu wytłumaczy , e to nie nasza wina. Lecz Olle był w ciekły i  
powiedział, e to powinno by  zabronione, by takie jak my miały zosta   
piastunkami do dzieci i e w ka dym razie mo emy postara  si  o inne dziecko, na  
którym b dziemy si  wprawia . 
Potem pomagały my sobie nawzajem przy zagrzaniu wody w kociołku i wyniesieniu go  
na traw , i wsadzeniu do niego Kerstin. Gdy Kerstin szła po podłodze, zostawiała  
na niej liczne, małe, czarne lady stopek. Wsadziły my j  do kociołka i  
szorowały my porz dnie od góry do dołu, umyły my jej równie  włosy, a wówczas  
troch  mydła dostało jej si  do oczu. 
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Wrzeszczała tak okropnie, e słycha  to było w całym Bullerbyn, a Lasse i Boss   
przybiegli i pytali, czy zarzynamy prosiaka. 
- Nie - powiedział Olle - to tylko te dwie wietne piastunki si  wprawiaj . 
Pasty do butów nie udało nam si  zmy  tak zupełnie. Gdy ju  wyszorowały my  
Kerstin i wytarły, była dziwnego, szarego koloru na całym ciele. Była jednak  
bardzo zadowolona. Biegała zupełnie golutka po trawie i wołała „hej, hej", i  
miała si  tak, e wida  było wszystkie ziarnka ry u w jej buzi. 

- Jaki  to rozkoszny dzieciak! - powiedział Olle. 
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Przypuszczali my, e ten szary kolor z pewno ci  zetrze si  powoli, tak e  
ró owe dziecko, które jest pod spodem, znów wyjdzie na wierzch. Lasse  
przypuszczał, e pewnie gdzie  koło Gwiazdki. 
Potem Olle poło ył Kerstin do łó eczka. Nie pisn ła nawet, wło yła tylko du y  
palec do buzi i momentalnie usn ła. 
- Tak trzeba post powa  z dzie mi - powiedział Olle i wyszedł nakarmi  prosi ta. 
Anna i ja usiadły my sobie na schodach kuchennych i odpoczywały my. 
- Biedna ciocia Lisa, ona ma tak co dzie  - westchn łam. 
- Wiesz, co my l ? - powiedziała Anna. - My l , e to wszystko, co napisane było  
w gazecie, to kłamstwo. Bo to zupełnie wszystko jedno, jak si  mówi do małych  
dzieci. Czy si  mówi łagodnie i uprzejmie, czy si  na nie krzyczy, robi  i tak,  
co chc . 
Potem milczały my przez dług  chwil . 
- Anno, czy ty zostaniesz piastunk  do dzieci, gdy b dziesz du a? - spytałam w  
ko cu. 
- Mo e... - odparła Anna. Potem jednak zamy liła si  bardzo, popatrzyła gdzie   
daleko, ponad dach obory, i powiedziała: 
- Ale tak zupełnie na pewno to jeszcze nie wiem... 
Łowimy raki 
Gł boko w lesie jest jezioro, które nazywa si  Ciche. W Cichym nie mo na si   
k pa , bo jest w nim bardzo wiele mułu na dnie. Lecz mo na w nim łowi  raki.  
Ojej, ile tam jest raków! Lasse mówi, e w całej Szwecji nie ma drugiego  
jeziora, które byłoby tak po brzegi zapchane rakami jak Ciche. 
Czasem Anna mówi do mnie: 
- Cha, cha, jezioro w Zagrodzie Północnej jest tylko moje. Biedna jeste   
doprawdy, e nie masz jeziora! 





A wtedy ja mówi : 
- Wła nie, e ja te  mam jezioro. A Ciche to mo e nie jezioro? 
- Cha, cha, to w ka dym razie nie tylko twoje jezioro, bo ono jest wszystkich w  
Bullerbyn - mówi Anna. - Jest wi c moje tak samo jak twoje. Wła ciwie to ja mam  
dwa jeziora. 
Wtedy wpadam w zło  i tego dnia nie bawi  si  ju  wi cej z Ann . A nast pnego  
dnia zgadzamy si , e wszystko jedno, czyje s  jeziora. Bo przecie  k piemy si   
wszyscy w jeziorze w Zagrodzie Północnej i łowimy raki w Cichym. Nikomu innemu  
prócz nas, którzy mieszkamy w Bullerbyn, nie wolno tam łowi  raków i uwa am, e  
tak jest dobrze. 
Raki wolno jest łowi  dopiero w sierpniu. Ten dzie , gdy si  to zaczyna, jest  
niemal tak przyjemny jak Gwiazdka. Bo tego dnia wolno nam, wszystkim dzieciom z  
Bullerbyn, oprócz Kerstin oczywi cie, i  z tatusiem i wujkiem Erikiem, i  
wujkiem Nilsem nad Jezioro Ciche. Wieczorem zakładamy kosze na raki, a potem  
budujemy sobie szałasy w lesie i pimy tam 
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cał  noc, a potem wstajemy bardzo, bardzo wcze nie nast pnego ranka i opró niamy  
kosze. Najprzyjemniejsze ze wszystkiego jest to, e mo emy cał  noc spa  w  
lesie. Bo Ciche poło one jest tak daleko od Bullerbyn, a droga do niego tak jest  
m cz ca - mówi tatu  - e nie warto wraca  do domu, eby pospa  par  godzin. Co  
za szcz cie, e Ciche le y daleko w gł bi lasu! Bo w przeciwnym razie mama z  
pewno ci  kazałaby nam wraca  do domu i spa  w łó kach. 
- Tak si  boj , e dzieci si  poprzezi biaj  - mówi mama ka dego roku. 
- E, tam - mówi tatu . W tym roku te  tak powiedział. A gdy to powiedział,  
poszli my. 
Trzeba i  wi cej ni  pi  kilometrów przez las, eby doj  do Cichego, a tylko  
mała, kr ta cie ka wiedzie do jeziora. Mieli my okropnie du o rzeczy do  
niesienia: kosze na raki i koce, i plecaki z ró nymi rzeczami w rodku. Nie  
warto jednak j cze , je li si  jest zm czonym, bo wtedy tatu  mówi, e ten, kto  
narzeka, nie mo e i  łowi  raków ani te  nocowa  w lesie. 
Skoro tylko przyszli my nad jezioro, pobiegli my zaraz zobaczy , czy zostało co   
z szałasów, które zrobili my w zeszłym roku. Lecz było tam tylko troch   
uschni tego jałowca i innych rupieci, które uprz tn li my. Britta, Anna i ja  
miały my swój szałas pod du ym wierkiem. Gał zie jego zwisały niemal do samej  
ziemi. Tatu  i wujek Erik zr bali krzaki jałowca, a my uło yli my je dokoła  
wierka tak, e tylko w jednym miejscu był otwór, przez który mo na było wle .  

Usłały my sobie na ziemi niby-ma-terac z gał zi wierkowych. 
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Gdy sko czyły my urz dza  nasz szałas, poszły my obejrze  szałas chłopców. Oni  
go robi  zawsze w szczelinie skalnej, nad któr  układaj  gał zie i wierczyn  w  
ten sposób, e tworz  nad ni  jakby dach. No i pi  oczywi cie na gał ziach  
choiny. 
- Byłoby wietnie, gdyby mo na mie  troch  spokoju i gdyby dziewczynki tu nie  
przychodziły - powiedział Lasse, gdy przyszły my. 
Wówczas Boss  i Olle równie  powiedzieli, e byłoby wietnie, gdyby dziewczynki  
dały im wi ty spokój. 
- Ale  prosz  bardzo - zgodziła si  Britta. - Dobrze si  nawet składa, bo mamy o  
wiele lepszy szałas od tej waszej rudery. 
Wtedy Lasse, Boss  i Olle zacz li si  mia  i powiedzieli, e jest im nas  
okropnie al, poniewa  nie mamy w ogóle poj cia, jak si  buduje szałasy. Zanim  
zd yły my wymy li  jak  dobr  odpowied , zawołał nas wujek Nils i powiedział,  
e musimy przyj  pomóc przy naprawie koszy. Kosze na raki s  zrobione z siatki  

i trzeba je co roku naprawia . Zawsze s  w nich tu i tam dziury, a dziur nie  
mo e by , bo raki przez nie wyła . 
Usiedli my na płycie skalnej nad jeziorem, reperowali my kosze sznurkiem i  
rozmawiali my sobie przy tym, i bardzo nam było wesoło. Sło ce miało ju  wkrótce  
schowa  si  i dokoła jeziora było bardzo pi knie i cicho. Oczywi cie wtedy, gdy  
nie rozmawiali my. 
- Ciche to pi kne jezioro - powiedział tatu . Wujek Erik wybierał wod  z obu  
starych łódek, 
które zawsze stoj  na jeziorze. Było w nich tyle wody! 
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Wujek Nils i tatu  wkładali przyn t  do koszy. Gdy wszystko ju  było gotowe,  
wypłyn li my łodziami na jezioro i zakładali my kosze wzdłu  brzegów. Mamy  
specjalne miejsca, gdzie zastawiamy kosze co roku. Gdy ju  objechali my całe  
jezioro i wsz dzie zało yli my kosze, zacz ło si  ciemnia . Wtedy Anna  
uszczypn ła mnie w rami  i powiedziała: 
- Jest prawie przyjemniej ni  na Gwiazdk . Ja te  tak uwa am. Bo gdy zrobiło si   
ciemno, 
tatu  rozpalił ognisko na płycie skalnej, tak jak robi to zawsze. Usiedli my  
wszyscy dokoła, wyj li my termosy z ciepłym kakao, pili my i jedli my kanapki.  
Ogie  odbijał si  w wodzie i wygl dało to zupełnie tak, jak gdyby drugie ognisko  
płon ło w jeziorze. Dokoła, w lesie, było zupełnie ciemno i cicho. 
- Słysz , jak chochlik skrada si  na palcach tam w gł bi, pomi dzy drzewami -  
powiedział Lasse. 
Anna i ja przestraszyły my si  okropnie. Ale Anna powiedziała: 
- E, przecie  nie ma adnych chochlików. 
Zacz ły my jednak uwa a , czy czasem nie usłyszymy, jak chochlik kr y w  
ciemno ciach. Nie usłyszały my jednak nic i powiedziały my to Lassemu. 
- No, bo one maj  takie włochate stopy - wyja nił Lasse. - Przemykaj  si   
cichutko, staj  za drzewami i patrz  na nas. 
- Ech, na pewno tego nie robi  - szepn łam i przysun łam si  nieco bli ej Anny. 
- Ale  mówi  ci, e tak - powiedział Lasse. - Cały las jest pełen oczu  
chochlików, które teraz si  w nas wpatruj . Nie maj  one odwagi zbli y  si  do  
nas, bo boj  si  ognia. 
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Wtedy tatu  powiedział, eby Lasse przestał wmawia  dziewczynkom rzeczy, które  
nie s  prawd , potem doło ył gał zi do ogniska, które strzeliło płomieniem i  
licznie si  rozja niło. Ja nie wierz  w to, e chochliki istniej  naprawd . Na  

wszelki jednak wypadek wdrapałam si  tatusiowi na kolana. A Anna usiadła na  
kolanach wujka Erika. A wujek Erik zacz ł gwizda . Wujek Erik gwi d e tak  
licznie! Mo e gwizda  jak ptak, je li zechce. 

Pomy lałam sobie, e je li naprawd  s  w lesie chochliki, to z pewno ci  dziwi   
si , dlaczego siedzimy w nocy wokół ogniska i dlaczego wujek Erik nam gwi d e. 
Wujek Erik, tatu  i wujek Nils opowiadali ró ne historie. mieli my si  bardzo,  
bo to były bardzo mieszne historie. Lasse, Boss  i Olle wzi li swoje latarki  
kieszonkowe i zeszli w dół nad wod  i szukali raków. Znale li dwadzie cia trzy  
raki, które wło yli do blaszanego pudełka, a Lasse powiedział do Bos-sego i  
Ollego: 
- Je eli dziewczynki b d  grzeczne i b d  si  po ludzku zachowywały, to  
zaprosimy je na uczt  rakow  jutro wieczorem. 
- Dobra, ale b dzie to oczywi cie zale ało od tego, jak si  b d  zachowywały -  
powiedział Olle. 
- Tak, musz  si  nadzwyczaj grzecznie zachowywa  - dorzucił Boss . 
Gdy ogie  zacz ł dogasa , wujek Erik powiedział, e ju  najwy szy czas i  spa .  
Tatusiowie nie mieli szałasów, wi c owin li si  kocami i le eli przy ognisku. 
Britta, Anna i ja wczołgały my si  pod nasz pi kny, pachn cy wierk, owin ły my  
si  te  kocami i miały - 
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my zamiar spa . Wówczas jednak usłyszaly iliy blisko jakie  ciche st panie.  
Krzykn łam wi c: 
- Kto to?! 
- Chochlik - odpowiedział Lasse tak okropnym głosem, jaki tylko mógł z siebie  
wydoby . i v 
Wyjrzały my przez otwór pomi dzy gał ziami i zobaczyły my chłopców, którzy stali  
przed szałasem i wiecili latarkami. Powiedzieli, e przyszli obejrze  nasz  
szałas. Wczołgali si  te  po kolei do rodka. Zmie cili my si  wszyscy, chocia   
było troch  ciasno. 
Stwierdzili, e nasz szałas jest do  dobry, chocia  oczywi cie nie tak dobry  
jak ich. Potem powyłazili, a Lasse powiedział: 
- Trzeba przyzna , e ten szałas jest zupełnie przyjemny. Chocia  nie wydaje mi  
si , eby był zabezpieczony od chochlików. 





Gdy chłopcy poszli, próbowały my zasn . Z pocz tku rozmawiały my, ale brzmi to  
tak dziwnie, gdy si  noc  le y w lesie i rozmawia. Ma si  takie wra enie, e  
kto  stoi i podsłuchuje. 
Zdaje mi si , e Britta i Anna zasn ły o wiele wcze niej ni  ja. Le ałam bardzo  
długo i słuchałam, jak szumi w lesie. Szumiało tylko troch . Małe fale  
nadpływały i uderzały o brzeg cichutko, cichutko. Było tak jako  dziwnie, e w  
pewnej chwili nie wiedziałam, czy mi jest smutno, czy wesoło. Le ałam i  
my lałam, czy mi jest smutno, czy wesoło, ale nie mogłam nic wymy li . Mo e  
człowiek staje si  troch  dziwny od spania w lesie? 
Tatu  przyszedł nas obudzi  o czwartej rano. Ucieszyłam si  z tego bardzo, cho   
zimno było jak 
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licho. Ale sło ce wieciło, wi c wyszły my z szałasu, zabijaj c r ce dla  
rozgrzewki. Wzi ły my po kawałku placka i dostały my od tatusia ciepłego kakao.  
Nad jeziorem le ała mgła, lecz wkrótce znikła. Tatu , Lasse i ja wsiedli my do  
jednej łodzi, a wujek Erik, wujek Nils, Britta i Anna, i Olle do drugiej, i  
powios-łowali my po kosze. 
al mi jest doprawdy wszystkich ludzi, którzy nigdy o godzinie czwartej rano nie  

pływali po jeziorze i nie zbierali koszy na raki. Niemal we wszystkich koszach  
pełno było raków. Lasse, Boss  i Olle nie boj  si  bra  raków do r ki, lecz ja  
si  boj . Boss  wzi ł jednego raka i siedział, i przygl dał mu si , a  w pewnej  
chwili wpu cił go z powrotem do jeziora. 
- Czy  ty zwariował?! - krzykn ł Lasse. - Siedzisz sobie i wrzucasz raki do  
wody? 
- Takie miał jakie  smutne oczy - powiedział Boss . 
- Jaki  ty głupi - powiedział Lasse. - Teraz on b dzie si  rozbijał w wodzie i  
rozplotkuje to wszystkim innym rakom w jeziorze, i w ko cu nie b dziemy ju   
mogli złowi  wi cej raków w tym roku. Dlaczego go pu ciłe ? 
- Miał takie smutne oczy - powtórzył znów Boss . W tej samej chwili spotkali my  
drug  łód , wi c 
zawołali my do Ollego, Britty i Anny: 
- Czy du o macie raków?! 
- Cała łód  jest prawie pełna! - odkrzykn ł Olle. 
Potem popłyn li my z powrotem do naszego obozowiska i wysypali my tam wszystkie  
raki do dwóch du ych koszy na bielizn  z pokrywami. Zapakowali my wszystko, co  
mieli my w obozowisku, i pow d- 
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rowali my z powrotem do Bullerbyn. Na trawie była rosa, a tu i tam paj czyny  
wieciły si  jak diamenty na gał ziach. Byłam pi ca i głodna i miałam zupełnie  

przemoczone nogi, i byłam bardzo, bardzo szcz liwa. Bo to bardzo przyjemnie i   
tak długim szeregiem cie k  i nie  tak  moc raków do domu. Wujek Erik gwizdał,  
a my piewali my. 
t 111 i i 
My liwy szedł na łowy , 
w zielony, zielony las ..,,.', 
— piewali my. A  nagle Lasse zawołał: ^ 
- - Widz  dymy z Bullerbyn. 
Wówczas wszyscy spostrzegli my dym, który unosił si  ponad lasem. Był to dym z  
trzech kominów. Wiedzieli my wi c, e w Zagrodzie Północnej i w Zagrodzie  
rodkowej, i w Zagrodzie Południowej ju  nie pi . A gdy uszli my jeszcze  

kawałek drogi, zobaczyli my całe Bullerbyn. Sło ce odbijało si  w szybach i było  
prze licznie. 
- Strasznie mi szkoda ludzi, którzy nie maj  gdzie mieszka  - powiedziałam do  
Anny. 
- A mnie szkoda jest tych, którzy nie mieszkaj  w Bullerbyn - powiedziała Anna. 
Dziadziu  ju  nie spał i siedział pod wi zem, który ro nie po rodku trawnika  
przed Zagrod  Północn . Gdy usłyszał, e idziemy, zawołał: 
- A s  raki tego roku w Cichym?! 
Wówczas wujek Erik powiedział, e jest tam tyle raków, e czego  podobnego  
dziadziu  nigdy nie widział. Lecz dziadziu  odpowiedział: 
- Ho, ho, tak, tak, akurat ja, co złowiłem takie masy raków z Cichego w moim  





yciu! 
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Usiedli my na trawie koło dziadziusia i opowiadali my mu, jak przyjemnie zszedł  
nam czas. Lasse otworzył blaszan  puszk , w której chłopcy mieli swoje raki, i  
przystawił dziadziusiowi do ucha, eby posłuchał, jak raki ła . To jest taki  
specjalny d wi k, gdy raki ła  jedne po drugich, to brzmi tak: „klirr, klirr".  
Dziadziu  słuchał i był bardzo zadowolony, miał si  i powiedział: 
- Tak, tak, od razu słycha , e to raki, co do tego nie mo na si  omyli . 
A Lasse zapytał: 
- Dziadziusiu, czy mo emy sobie u ciebie urz dzi  dzi  wieczorem uczt  rakow ? 
- Ho, ho, tak, tak, oczywi cie, mo ecie - powiedział dziadziu . 
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