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Þessi saga sem ég ætla að segja ykkur gerðist í gömlum skógi langt í fjarska en skógurinn 

var sérstakur fyrir þær sakir að hann bjó bæði yfir svolitlum töfrum og ævintýrum. Þessi 

stóri kraftmikli skógur náði frá hæstu fjallstindum niður til sjávar. Langt inni í skóginum, 

á milli stóru trjánna, mátti finna fjölbreyttan hóp íbúa sem allir lifðu í sátt og samlyndi.

Historia, którą chcę Wam opowiedzieć wydarzyła się w bardzo strarym lesie, gdzieś 

bardzo daleko. Las ten jest okropnie tajemniczy, magiczny i można w min przeżyć 

różne przygody. Ten ogromny las rozciągał się pomiędzy najwyższymi szczytami gór, 

aż do morza., a daleko w środku lasu, pomiędzy bardzo, bardzo dużymi dzrzewami 

mieszkali różnorodni mieszkańcy, zawsze w zgodzie i porozumieniu.  





Inni í vestanverðum skóginum, til hægri frá rifsberjarjóðrinu, stóð stórt gamalt eikartré. Í 

trénu var fallegt hús og í því bjó hún Sóla litla. Sóla elskaði húsið sitt og skóginn og eyddi 

sólríkum dögum í leik með vinum sínum.

W zachodniej części lasu, na prawo od rozciągających się krzewów porzeczek, rósł stary, 

duży dąb. Na drzewie znajdował się mały dom, a w nim mieszkała mała dziewczynka, 

o imieniu Sola. Sola kochała las i swój domek, a słoneczne dni spędzała na zabawie ze 

swoimi przyjaciółmi.





Sóla kúrði í gamla stólnum sínum. Það var hlýtt úti en hún var alveg uppgefin eftir 

sultugerðina sem hún hafði staðið við, í marga klukkutíma daginn áður.

Dúrinn varði ekki lengi því dálítið óvænt var í vændum. Með vindinum barst lítill miði, 

hann kom fljúgandi inn um gluggann og sveif beina leið í fangið á Sólu. Hún vaknaði við 

þennan óvænta atburð og las á miðann:

Þér og foreldrum þínum er boðið í grillveislu við Furutré

númer 164.

Sola odpoczywała na swoim starym krześle. Na podwórku było bardzo ciepło, ale Sola 

czuła się bardzo zmęczona. Poprzedniego dnia gotowała dżemy owocowe przez wiele 

godzin.
Odpoczynek jej nie trwał bardzo długo, ponieważ coś niespodziewanego miało się 

zdarzyć. Z wiatrem, przez okno, prosto w ręce Soli wpadła mała karteczka. Sola, 

zupełnie obudzona przeczytała: 

Zapraszam Ciebie i Twoich rodziców na spotkanie przy grilu, 

pod drzewem sosnowym, numer 164.





Sóla var himinnlifandi yfir þessu óvænta boði og ætlaði að drífa sig af stað. En hana rak í 

rogastans þegar hún áttaði sig á því að enga foreldra var að finna í húsinu. Það sem verra 

var að hún vissi ekki neitt um foreldra. 

Hún hugsaði málið í dágóða stund. 

Hvar ætli ég geti fengið svona foreldra? Hugsaði Sóla. Hvað á maður eiginlega að gera 

við þá? Hvernig líta þeir út? Skyldi vera að ég geti veitt þá á gömlu veiðistöngina mína? 

Ætli það sé vond lykt af þeim?

Að lokum stóð hún upp og gekk af stað út í skóginn, ákveðin í því að finna foreldra.

Sola była bardzo zadowolona z zaproszenia i miała zamiar zaraz udać się na przyjęcie. 

Nagle....zrozumiała, że w jej domu  nie ma żadnych rodziców. To, co było najgorsze, 

dziewczynka nic nie wiedziała o swoich rodzicach.

Musiała pomyślecć co zrobić, zajęło to jej troszeczkę czasu.

Gdzie mogę dostać takich rodziców? Myślała Sola. Co właściwie robi się z rodzicami, 

do czego są potrzebni? Jak oni wyglądają? Czy mam ich złowić na moją starą wędkę? 

Czy oni brzydko pachną?

Na koniec, Sola podniosła się z miejsca i postanowiła wyruszyć do lasu w 

poszukiwaniu rodziców.





Hún var ekki búin að ganga lengi þegar hún tók eftir því að allt umhverfið var 

að breytast. Litirnir voru sterkari og allt virtist skýrara en áður. Sóla gekk eftir 

göngustígnum og dáðist að feguðinni. Allt í einu datt henni í hug að mögulega gætu 

foreldrar leynst á svona stað. Hún stoppaði fyrir fram undurfallegt tré. Það var risastórt 

og á grein einni sat gömul ugla.

Sola nie zaszła daleko, kiedy w pewnym momencie zauważyła, że jej otoczenie się 

zmienia. Wszystkie kolory wydawały się bardziej kolorowe, a to, co ją otaczało, 

bardziej wyraźne. Dziewczynka szła po wytyczonej ścieżce i zachwycała się pięknem. 

Wtedy pomyślała, że w takim uroczym miejsce napewno kryją się rodzice. Zatrzymała 

się przed niesłychanie pięknym drzewem. Na jednym z jego gałęzi siedziała stara sowa.  





„Ætli foreldrar séu jafn fallegir og þetta tré?“ Sagði Sóla og beindi tali sínu að gömlu 

uglunni.
„Ég held nú ekki,“ svaraði uglan, „ég hef nú séð margt í þessum heimi og það er ekkert eins 

fallegt og þetta tré!“.  „En hvernig eru foreldrar þá, veistu það?“ Spurði Sóla.

„Það er nú svolítið misjafnt,“ sagði uglan, „sumir eru jafn stórir og flóðhestar en aðrir jafn 

litlir og spörfuglar. Þeir koma í mörgum litum, sumir eru hvítir og aðrir rauðir. Þeir geta 

líka verið marglitir eða röndóttir.“ 

„RAUÐIR! Rauður er einmitt uppáhaldsliturinn minn,“ kallaði Sóla upp yfir sig, „mig langar 

sko í rauða foreldra. Ég held að ég verði nú að halda áfram að leita, takk kærlega fyrir 

hjálpina og vertu bless ugla!“

Sóla gekk áfram og litaðist um eftir einhverju rauðu sem hugsanlega gæti verið foreldrar. 

Hún lyfti hverjum steini og kíkti á bak við öll trén, svo sá hún glitta í eitthvað eldrautt.

Zwracając się w stronę starej sowy Sola spytała “czy rodzice są tak piękni jak to drzewo?“ 

„Myślę, że nie,“ odpowiedziała sowa, „widziałam w swoim życiu wiele, co nie jest tak 

ładne jak to drzewo!“.  „Czy wiesz jak wyglądają rodzice?“ Spytała Sola.

„To wygląda różnie,“ powiedziała sowa, „niektórzy są wielcy jak hipopotamy, inni bardzo 

mali, jak wróbelki. Można spotkać ich w różnych kolorach, niektórzy są biali, inni 

czerwoni. Mogą też być wielokolorowi albo w paski.“ 

„CZERWONI! Czerwony. To kolor, który najbardziej lubię,“ krzyknęła Sola za siebie  

„bardzo chcę czerwonych rodziców. Myślę, że teraz powinnam udać się na dalsze 

poszukiwania, dziękuję za pomoc sowo i do zobaczenia!“

Dziewczynka szła dalej i rozglądała się za czymś czerwonym, co może być 

prawdopodobnie jej rodzicami. Podnosiła każdy kamyczek, zaglądała za każde drzewo, 

aż zobaczyła coś ogniście czerwone.





Þegar hún kom nær sá hún að þetta var rauður bolti. Hún gekk hringinn í kringum boltann 

og velti fyrir sér hvor þetta væri í raun venjulegur bolti eða hvort þetta gæti mögulega verið 

foreldri. Að lokum komst hún að þeirri niðurstöðu að stóri boltinn væri í rauninni bara 

bolti.
Vonsvikin gekk hún af stað en fann fljótlega einkennilega góða lykt í loftinu. „Mmmm...

rosalega er þetta góð lykt,“ sagði hún við sjálfan sig, svo kallaði hún nokkuð hátt „HALLÓ 

HALLÓ, eru einhverjir foreldrar hér?“

Kiedy Sola podeszła bliżej, zobaczyła, że jest to czerwona piłeczka. Obeszła piłkę 
dookoło i pomyślała, czy rzeczywiście jest to normalna piłka, czy też mogą to być na 
prawdę jej rodzice. Na koniec doszła do wniosku, że duża piłka była naprawdę tylko 
piłką.
Zawiedziona ruszyła w dalszą drogę. Po przejściu małego odcinka poczuła 
charakterystyczny, przyjemny zapach w powietrzu. „Mmmm...co za dobry zapach, 
powiedziała sama do siebie, następnie zawołała dosyć głośno, “HALLÓ HALLÓ, czy 
jacyś rodzice są tutaj?“





Þá sá Sóla moldvörpu raða krukkunum sínum og án þess að líta upp sagði moldvarpan, 

„neinei og seisei það held ég nú ekki, engir foreldra hér.“

„Nú ekki það,“ sagði Sóla tortryggin, „hvað ertu þá með í þessum krukkum?“

„Þetta eru lyktirnar mínar góðu,“ svaraði moldvarpan, „finndu hérna, þetta er mynta“ og svo 

rétti hún henni opna krukku.

„Vá hvað það er góð lykt af þessu, lykta foreldrar svona vel?“

„Úpsídúps,“ sagði moldvarpan og var nærri því búin að missa myntukrukkuna niður, „það 

er reyndar mjög góð lykt af foreldrum en þeir lykta nú ekki eins og mynta. Það má kanski 

segja að þeir lykti frekar eins og hlý sumargola. Svona lykt sem maður finnur seint á kvöldin 

í júlí.“
„Einmitt,“ sagði Sóla, „svona góð sumarlykt. Takk kærlega fyrir allt moldvarpa mín, nú þarf 

ég að halda áfram, við sjáumst kanski seinna“.

Hún hélt áfram leitinni og var nú komin með tvær vísbendingar. Eitthvað rautt sem lyktaði 

eins og hlý sumargola. 

W tej samej chwili Sola zauważyła kreta, który ustawiał swoje słoiczki i bez podnoszenia 

głowy powiedział, „nienienie, myślę, że żadnych rodziców tu nie ma.“

„Aha, nie ma,“ powiedziała Sola podejrzliwie, „co masz w takim razie w tych słoiczkach?“

„To są moje dobre zapachy,“ odpowiedział kret, „powąchaj, to jest mięta“ i podał 

dziewczynce otwarty słoiczek.

„To jest naprawdę wspaniały zapach, czy rodzice pachną aż tak dobrze?“

„Ojej, ojej,“ powiedział w tej samej chwili kret i omało nie upuścił słoiczka z zapachem 

mięty na ziemię, „w prawdzie zapach rodziców jest bardzo dobry, ale na pewno nie 

pachną oni jak mięta. Można powiedzieć, że pachną bardziej jak ciepły wiaterek letni. To 

jest taki zapach, który można poczuć w piękny, późny wieczów lipcowy..“

„Właśnie,“ powiedziała Sola, „taki przyjemny zapach letni. Dziekuję za wszystko kreciku, 

teraz muszę ruszać przed siebie, zobaczymy się później kreciku“.

Sola ruszyła na dalsze poszukiwania z dwoma wskazówkami. Coś czerwonego, co 

pachnie przyjemnie, jak letni  ciepły wiaterek.





Fljótlega kom hún auga á stórt blómaker, fullt af eldrauðum angandi rósum. Gætu rósir 

verið foreldrar? Hún stakk nefinu á bólakaf í blómahafið og dró andann djúpt. „Mmmm, 

þetta er sko góð sumarlykt,“ sagði hún við sjálfan sig en eftir dálitla umhugsun var hún ekki 

svo viss.  Hún hafði oft séð rósir en aldrei heyrt talað um að þær gætu verið foreldrar. Svo 

hélt hún áfram leitinni.

Bardzo szybko jej oczy zwróciły uwagę na dużą donicę kwiatową, pełną czerwonych, 

pachnących róż. Czy możliwe, aby róże były rodzicami? Wsadziła nosek w kwiaty i 

głęboko zaczęrpnęła zapach. „Mmmm, to jest bardzo dobry zapach letni,“ powiedziała 

sama do siebie, a po chwili zastanowienia nie była tego zupenie pewna. Bardzo często 

przedtem widziała róże, ale nigdy nie słyszała, że mogą być one rodzicami. Następnie 

wyruszyła na dalsze poszukiwania.





Þegar hún hafði gengið nokkra stund var gripið í hár hennar. „Æææj,“ æpti hún upp yfir 

sig og leit upp. Á grein fyrir ofan hana hékk lítill api með skömmustusvip. „Fyrigefðu litla 

skotta,“ sagði apinn, „hárið á þér er bara svo mjúkt á að líta að ég varð aðeins að fá að koma 

við það. Þú mátt líka strjúka hárið mitt.“ Svo teygði apinn höfuðið niður og Sóla kom við 

það. „Rosalega er hárið þitt skrítið viðkomu, svona hef ég aldrei fundið áður.....veist þú 

nokkuð hvernig foreldrar er viðkomu?“ Spurði hún apann.

„Ó JÁ svaraði apinn spenntur og stökk niður í grasið, þegar ég var lítill hékk ég oft á bakinu 

á foreldrum mínum og þeir voru heitir og mjúkir. “

„Er það virkilega,“ sagði Sóla glöð, „frábært þá get ég leitað eftir einhverju rauðu, sem lyktar 

eins og sumarið og er heitt og mjúkt.“

Po przejściu sporego kawałka drogi, ktoś albo coś pociągnęło za jej włosy. “Ajaj,ajaj,“ 

krzyknęło głośno i spojrzała w górę. Na gałęzi wysoko nad nią huźdała się mała małpka 

z zawstydzoną miną.  „Przepraszam mała lisiczko,“ powiedziała małpka, „włosy Twoje 

wygldają tak miękko, że musiałam ich dotnąć. Ty możesz dotknąć moich włosów, jeżeli 

chcesz.“  Małpka schyliła się do dołu, a Sola dotknęła jej włosów. „Włosy Twoje są bardzo 

dziwne w dotyku, nigdy takiego czegoś nie dotykałam....czy wiesz może jacy są rodzice w 

dotyku?“ Zapytała małpki.

„Oczywiście, że wiem” odpowiedziała małpka bardzo podniecona i skoczyła na trawę. “ 

Jak byłam mała siedziałam zawsze na plecach moich rodziców, a ciało ich było bardzo 

ciepłe i miękkie.”
„Naprawdę,“ powiedziała Sola bardzo zadowolona, „teraz mogę szukać czegoś 

czerwonego, co pachnie jak lato, jest ciepłe i miękkie.“





Í þriðja sinn lagði hún af stað, hún gekk rösklega og hugsaði um allar þessr vísbendingar. 

Á göngunni datt henni í hug að kanski væri ráðlegt að leita í trjánum. Hún tók á það ráð 

að klifra upp í nokkur tré og litast um. Á leið niður úr einu trénu heyrði hún hlátrasköll. 

Svo var sagt háum rómi; „og þá sagði hinn tómaturinn, komdu hérna tómatsósan þín 

HAHAHA...“.

Hláturinn virtist vera bak við tré. Sóla kíkti bak við tréð og sagði vingjarnlega; „Góðan 

daginn, hvað ert þú að gera?“

Trzeci już raz wyruszyła na poszukiwania, maszerowała bardzo żwawo i myślała o 

wszystkich wskazówkach.  W czasie marszu, w pewnej chwili pomyślała, że może dobrze 

poszukać rodziców na drzewie. Podjęła więc decyzję aby wspiąć sie na parę drzew i 

je przeszukać. W drodze na dół usłyszała wybuch śmiechu. Ktoś powiedział wysokim 

głosem : wtedy drugi pomidor powiedział, chodź tutaj ty sosie pomidorowy HAHAHA...

Wydawało się, że śmiech dochodził zza drzewa. Sola zajrzała tam i powiedzała 

przyjaznym głosem „Dzień dobry, co robisz tutaj?“





Bak við tréð sat lítill grænn froskur og hámaði í sig bláber. Hann kíkti upp, brosti og sagði; 

„ég er bara að fá mér að borða og segja brandara, má bjóða þér bláber?“ „Já takk,“ svaraði 

hún og settist niður. „Þetta eru góð ber, tíndiru þau sjálfur?“ Spurði Sóla froskinn. „Já ég 

fann fullan poka af þeim þarna á steininum, og froskurinn benti á lítinn stein sem stóð 

við hliðina á þeim.“ Sóla heyrði ekki svarið þar sem hún var með hugann við leitina að 

foreldrum. „Heldur þú að foreldrar séu svona góðir á bragðið?“ Sagði hún loks.

Froskurinn leit á hana og fór að skellihlæja „Hahaha, nei litla mín, það er ekki hægt að 

borða foreldra, ekki svo ég viti til. En hinsvegar gætu þeir gefið þér eitthvað gott að borða.“

„Helduru það?“ Sagði Sóla, „ég ætti þá kanski að fara að koma mér enda er ég orðin 

banhungruð og það er farið að dimma. Þakka þér kærlega fyrir berin og upplýsingarnar.“

Za drzewem siedziała mała zielona żabka i z apetytem jadła czarne jagody. Zabko 

spojrzeła do góry i powiedziała ; „siedzę tu sobie, pożywiam się  i opowiadam żarciki, 

chcesz ze mną zjeść czarnych jagód“ „Tak, bardzo dziękuję,“ odpowiedziała Sola i 

usiadła pod drzewem „To są naprawdę bardzo dobre jagody, sama je zbierałaś?“ Spytała 

dziewczynka żabki.  „Oczywiście, znalazłam pełną torebkę jagód tam na kamieniu” i 

żabka wskazała kamień zaraz obok nich. Sola nie dosłyszała odpowiedzi, ponieważ w tej 

chwili jej myśli były zajęte poszukiwaniem rodziców.  „Myślisz, że rodzice smakują tak 

dobrze jak jagody?“ Powiedziała w końcu.

Zabka spojrzała na nią i zaczęła śmiać sie serdecznie „Hahaha, moja mała, z tego co 

ja wiem, to nie można jeść rodziców. Wiem natomiast, że rodzice mogą Ci dać coś 

dobrego do jedzenia.“

„Naprawdę tak myślisz?“ Spytała Sola, „ powinnam już chyba iść, robi się już ciemno, a 

ja jestem bardzo głodna. Dziekuję Ci bardzo za jagody i informacje.“





Sóla gekk af stað lengra inn í skóginn og velti fyrir sér hvort hún myndi ná því að finna 

foreldra áður en nóttin skylli á. Hún var rétt löggð af stað þegar hún heyrði framandi 

tónlist. Þetta var allt öðruvísi en fuglasöngurinn sem hún var vön að heyra fyrir utan húsið 

sitt. Sóla gekk á hljóðið og vonaði að þetta væri söngur foreldra. Tónlistin kom frá hæstu 

greinum Eikartrés númer 3.845. Sóla klifraði upp stofninn og sá þá litla leðurblöku með 

einkennilegt hljóðfæri.

Sola rozpoczęła dalszą podróż daleko w las , zastanawiając się czy znajdzie rodziców 

przed nastaniem nocy. Dopiero co ruszyła z miejsca, kiedy usłyszała piękną muzykę. 

To byłu zupełnie inne, aniżeli śpiew ptaków, do którego była przyzwyczajona, i który 

słyszała zawsze przed swoim domem. Dziewczynka podeszła bardzo cicho, ponieważ 

miała nadzieję, że jest to śpiew jej rodziców. Muzyka dobiegała z najwyższych gałęzi 

drzewa dębowego numer  3.845. Sola wspięła się na trzon drzewa i ujrzała tam małego 

nietoperza z bardzo dziwnym instrumentem.





„Velkomin velkomin,“ sagði leðurblakan.„ Góða kvöldið,“ svaraði Sóla og var svolítið feimin 

því svona samlokuhljóðfæri hafði hún ekki séð áður. „Hvað er þetta sem þú ert að spila 

svona fallega á,“ stundi hún loks upp. „Þetta er gamla harmonikkan mín, en hvað ert þú að 

gera svona seint á ferli litla stúlka.“

„Ég er að leita að foreldrum, heldur þú að ég geti fundið foreldra sem geta spilað á svona 

harmoniku,“ spurði Sóla vongóð. „Já það gæti alveg verið,“ svaraði leðurblakan, „en það 

spila alls ekki allir foreldrar á hljóðfæri vina mín.“ 

„Núúú, hvernig heyrist þá í þeim?“ Sagði Sóla forvitin. „Það er nú bara jafn fjölbreytt og 

þeir eru margir,“ sagði leðurblakan, „og í sumum heyrist bara alls ekki neitt.“ 

Sóla hugsaði að það gæti orðið erfitt að finna foreldra ef það heyrist ekkert í þeim. En 

hún ákvað samt að leita aðeins lengur. „Takk fyrir upplýsingarnar leðurblaka,“ sagði hún í 

kveðjuskyni, „það getur vel verið að ég finni foreldra áður en nóttin skellur á.“

„Witaj, witaj,“ powiedział  nietoperz.„ Dobry wieczór,“ wstydliwie odpowiedziała Sola, 

bo nigdy przedtem nie widziała takiego instumentu muzycznego w kształcie kanapki.  

„Co to za instrument, na którym tak pięknie grasz,” spytała wreszcie. „ To jest moja stara 

harmonijka, a co Ty tu robisz w tak późnym czasie mała dziewczynko.“

„Szukam rodziców, myślisz, że mogę znaleźć takich, którzy grają tak pięknie jak 

Ty na harmonijce,“ spytała Sola z dobrym przeczuciem. „Tak, tak, to jest możliwe,“ 

odpowiedział nietoperz, „ale  moja przyjaciółko, musisz wiedzieć, że nie wszyscy rodzice 

grają na instrumentach muzycznych.“ 

“Tak, w jaki sposób w takim razie ich słyszymy?“ Spytała Sola z zainteresowaniem.“ „Jest 

to tak różnorodne, jak wielu jest rodziców” powiedział nietoperz, „niektórych rodziców 

nie słyszymy wogóle.“ 

Sola pomyślała, że trudnym zadaniem może oakazać się znalezienie rodziców, jeżeli 

nie wydają żadnych odgłosów. Postanowiła jedna szukać ich jeszcze troszeczkę dłużej. 

„Dziękuję bardzo za informacje nietoperzu,“ powiedziała przy pożegnaniu,  „myślę, że to 

możliwe ,abym znalazła rodziców przed nastaniem ciemnej noc.“





Enn og aftur gekk hún af stað. Það var farið að myrkva og hún ákvað að nú þyrfti hún að 

fljótlega að snú við svo hún myndi ná heim áður en skógurinn yrði myrkur.  En þegar hún 

ætlaði að snúa við sá hún glitta í ljós á milli trjánna. Hvað gæti þetta verið, hugsaði Sóla. 

Hún læddist nær og tók eftir því að hún kannaðist við þetta rifsberjarjóður. Þegar hún 

var komin nær ljósinu sá hún að það kom úr hennar eigin húsi. 

Nú var hún hissa, hún var komin aftur heim! Hún hafði gengið í heilan hring og var nú 

aftur komin heim til sín.

Sóla var svolítið leið. Hún hafði ekki fundið neina foreldra til þess að fara með í 

grillveisluna þó hún hafði leitað í allan dag. Hún stóð hugsi og horfði á húsið sitt og kom 

þá auga á eitthvað rautt í glugganum.

Któryś raz z kolei ruszyła przed siebie. Zaczęło ciemnieć i Sola postanowiła zawracać 

do domu przed nastaniem ciemnej nocy w lesie. Jednak w tym samym czasie zauważyła 

migające światło pomiędzy drzewami.  Co to może być, pomyślała dziewczynka. 

Podeszła cichutko bliżej i zobaczyła, że jest to ogród porzeczkowy, który dobrze znała. 

Wtedy, kiedy podeszła bliżej światła, wiedziała, że znajduje się obok swojego domku.

Była bardzo zdziwiona, chodziła przecież cały dzień, a okazało się, że przez cały czas 

krążyła wokół swojego domu i teraz do niego wróciła. 

Sola czuła się troszczeczkę zawiedziona. Nie dość, że nie znalazła rodziców przez cały 

dzień, to na dodatek nie zdążyła na proszone przyjęcie. Stała tak i patrzyła na dom, w 

pewnej chwili zauważyła coś czerwonego w oknie.





Sóla gekk beinustu leið inn í húsið sitt góða og sá að þetta rauða sem hún hafði séð í 

glugganum, var gamli hægindarstóllinn. 

Sóla fékk allt í einu snilldarhugmynd! Væri mögulegt að stóllinn hennar góði gæti væri 

foreldri eftir allt saman. Hún velti fyrir sér vísbendingunum sem hún hafði fengið. Stóllinn 

var alveg eldrauður, það var nú alveg víst. Hún klifraði uppí og kúrði sig í uppáhalds hornið 

sitt. Hann var sannarlega heitur og mjúkur og það var yndislega góð sumarlykt af honum. 

Svo fór hún að hugsa um það sem froskurinn og leðurblakan höfðu sagðt henni og rak þá 

augun í brauðsneið með sultu sem hún hafði verið að narta í um morguninn. „Takk gamli 

stóll,“ sagði Sóla upphátt, „einmitt það sem mig langaði í! Þú ert góður gamli stóll þó þú 

spilir ekki á harmonikku. Ég ætla bara að hafa þig fyrir foreldri!“

Að þessu sögðu sofnaði Sóla, uppgefin eftir ævintýri dagsins.

Sola poszła prosto do swego kochanego domu i zobaczyła, że to czerwone, co widziała i 

wewnątrz, to jej stary fotel bujany. 

Do głowy przyszedł jej wspaniały pomysł! Może to możliwe, że jej fotel bujany to jej 

rodzice, pomimo wszystkich tych całodziennych poszukiwań. Zaczęła przemyślać 

wskazówki, które tego dnia otrzymała. Fotel był zupełnie ognisto czerwony, to było 

pewne. Wspięła się na niego, wcisnęła się w jej ulubiony kątek, był on naprawdę miękki i 

ciepły, a pachniał naprawdę letnim, wieczornym, dobrym zapachem. Pomyślała o tym co 

powiedzieli jej żabka i nietoperz, oczy jej w tym czasie zwróciły uwagę na kromkę chleba 

i dżemem, którą nadgryzła tego samego ranka.  „Dziękuję mój stary fotelu,“ powiedziała 

Sola głośno, „to jest to na co miałam ochotę! Jesteć dobrym starym krzesłem i chociaś 

nie grasz na harminijce, będę Cię traktowała jako rodziców.!“

Po tym co powiedziała Sola usnęła po przeżytych przygodach minionego dnia.






