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Rozdział 1

Bułeczka to ja.
Chodzę do szkoły i jestem bardzo zajęta.
Kiedy byłam mała i miałam dużo czasu, mogłam 

spędzać całe dnie z babcią. Razem 
wymyślamy same fajne rzeczy.

Pewnego dnia wymyśliłyśmy 
nasz własny teatr i robiłyśmy 
przedstawienia na podwórku. 
Przyszli nawet widzowie! To był 
chyba najfajniejszy dzień w moim 
życiu.

Albo ten, kiedy znalazłyśmy 
w lesie całą masę kurek. Nie 
miałyśmy w co ich zebrać, więc 
babcia zdjęła bluzkę i zawiązała 
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ją jak torbę. Potem musiała iść przez las prawie goła. 
Całą drogę do domu.

Najfajniejsze w szkole są przerwy, bo wtedy możemy 
robić, co nam się podoba.

Ester i ja często bawimy się w konie. Bardzo chciała-
bym być koniem. Jak się jest koniem, to można biegać 
i galopować.

Lubię konie i inne zwierzęta też. Prawie wszystkie. Ale 
najbardziej ptaki i dinozaury.

Ptaki to takie prawie dinozaury, tylko o wiele 
mniejsze. No i one nie wymarły. 
Dinozaury żyły tak dawno temu, 
że nawet babci nie było jeszcze 
na świecie. Nie wszystkie umiały 
latać, ale niektóre ptaki też tego nie 
potrafią. Na przykład pingwiny. 
Umieją tylko pływać i chodzić po 
lodzie.
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Ester najbardziej lubi motyle. Kiedy możemy ryso-
wać, co chcemy, ona zawsze rysuje motyle.

Ja rysuję różne rzeczy, ale najlepiej wychodzą mi sa-
mochody i pingwiny.

Najnudniej w szkole jest wtedy, kiedy musimy sie-
dzieć spokojnie i  nie możemy ani rozmawiać, ani  
śpiewać.

Pewnego dnia wszystkie dzieci w klasie miały narysować 
swój dom. Mama i  ja mieszkamy w sporym, żółtym 
bloku. Nasze mieszkanie ma cztery pokoje. To znaczy, 
jeśli policzyć kuchnię, bo jeśli nie, to tylko trzy. Mama 
mówi, że kuchnia się nie liczy, ale to też jest przecież taki 
jakby pokój, więc ja ją liczę.

Najlepsze u nas w domu jest to, że jeden z tych po-
koi jest tylko mój. Zupełnie własny. I  najfajniejszy 
ze wszystkich, bo mam w nim ściankę wspinaczko-
wą. A jeśli zamknę drzwi, to prawie zawsze mam tam  
spokój.

Ester nie ma swojego pokoju, musi mieszkać z młod-
szym bratem. Ten brat nazywa się Tage i jest za mały, 
żeby robić fajne rzeczy.

Najgorzej u nas w domu bywa, kiedy mama wybiera 
muzykę. Bo ona lubi piosenki, w których bardzo głośno 
krzyczą, a mnie od tego bolą uszy.
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W pozostałych mieszkaniach naszego bloku są inne 
rodziny. Wyszło z  tego bardzo dużo rysowania. Nie 
wszystko zmieściło mi się na kartce.

Najlepsza na świecie jest babcia. Ma własny dom. By-
wam tam bardzo często, więc jest prawie tak, jakby był 
też mój.

Babcia i ja lubimy te same rzeczy. Na przykład uwiel-
biamy jedzenie, którego nie trzeba gotować na kuchen-
ce. Takie jak sos truskawkowy i lody.

Najgorsza na świecie jest cebula. Czasem dorośli my-
ślą, że cebulę da się schować w normalnym jedzeniu, ale 
ja ją zawsze znajduję.

Babcia nigdy nie chowa cebuli w jedzeniu. Nawet do-
rośli rozumieją, że cebula nie pasuje do lodów.

Rozdział 2

Każdy dzień w szkole zaczyna się od tego, że pan Mark 
mówi nam, co będziemy robić. Pan Mark to nasz na-
uczyciel, więc może decydować o wielu rzeczach.

Moim zdaniem najlepiej jest, kiedy ja sama decyduję. 
Na przykład w wakacje zdecydowałam, że pora urato-
wać świat od plastiku, który wala się wszędzie i zaśmieca 
przyrodę. Plastik jest niebezpieczny dla zwierząt, więc 
to była świetna decyzja.

Wczoraj pan Mark zdecydował, 
że mamy się uczyć literki B. 
A potem spytał, czy umiemy ją 
napisać.

B to moja literka, więc znam 
ją od małego.



10 11

Uważam, że mądrzej byłoby najpierw spytać, co 
umiemy, a potem decydować, co mamy robić. Żebyśmy  
mogli nauczyć się rzeczy, których jeszcze nie znamy.

Dzisiaj pan Mark decyduje, że zajmiemy się sztuką.
– Co to jest sztuka? – pyta.
 Ja wiem tylko, co sztuką nie jest. Nauczyłam się tego 

od babci. Kiedy na przykład pytam, czy umie liczyć do 
tysiąca, ona odpowiada: „Oczywiście, to żadna sztuka”.

Podnoszę rękę i mówię:
– W każdym razie liczenie do tysiąca to 

żadna sztuka.
Pan Mark się śmieje.
– Właściwie liczenie do tysiąca mogłoby 

być sztuką – odpowiada.

Okazuje się, że wszystko może 
być sztuką.

Mogą nią być obrazy i wielkie 
posągi. Albo piękne rzeczy ze szkła. 
Oraz brzydkie rzeczy ze szkła. No 
i ludziki, które ktoś ulepił z gliny.

Czasem nawet śmieci mogą być sztuką.
Tworzyć sztukę to mniej więcej to samo co zajmować 

się pracami ręcznymi. A ja to bardzo lubię.



Trzeci tom serii o codziennych przygodach 
przebojowej dziewczynki z głową pełną pomysłów.

Cześć, to ja, Bułeczka! Cześć, to ja, Bułeczka! 
Dziś w szkole robiliśmy dzieła sztuki. Moja przyjaciółka Dziś w szkole robiliśmy dzieła sztuki. Moja przyjaciółka 

Ester bardzo mi pomogła! Ale potem zaproponowała Ester bardzo mi pomogła! Ale potem zaproponowała 
coś dziwnego… Myślicie, że można się dalej przyjaźnić coś dziwnego… Myślicie, że można się dalej przyjaźnić 

z kimś, kto chce, żeby się w nim zakochać?z kimś, kto chce, żeby się w nim zakochać?
Muszę pogadać z babcią. Może ona Muszę pogadać z babcią. Może ona 

mi powie, o co chodzi z tym mi powie, o co chodzi z tym 
całym zakochiwaniem.całym zakochiwaniem.
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