”Men vänta du tills jag kommer upp
på tramporna”, sa Lotta argt.
Det var till cykeln hon sa det. Bamsen
hade hon satt på pakethållaren.
”Håll i dej stadigt”, sa hon, ”för jag
tänker susa ner precis som Jonas och
Mia-Maria.”
Och så knegade Lotta uppför den
branta Bråkmakargatsbacken med cykeln.
”För man måste ju opp först, innan
man kan susa ner”, sa hon ganska
andfådd.
När man själv är liten och cykeln är stor,
så är det verkligen svårt att komma upp på
tramporna. Men Lotta hade tur. Någon hade
ställt en låda vid trottoarkanten
högst upp i backen precis lagom för Lotta att
kliva på.
”Tänk, precis lagom”, sa Lotta, och sedan
stod hon i ett huj på tramporna.
”Nu du, Bamsen, nu ska du få se på sus”,
sa Lotta, men längre hann hon inte förrän
det bar av med henne. Hon susade iväg
fortare och värre än både Jonas och
Mia-Maria, ja, maken till sus hade ingen
sett på Bråkmakargatan.
”Bromsa”, skrek Lotta, ”bromsa!”
Men cykeln kunde inte bromsa, och det
kunde inte Lotta heller. Nerför backen
rök Lotta och cykeln och Bamsen, så att

det visslade om det, ja, den Bamsen han
fick verkligen se på sus!
”Hjälp”, skrek Lotta, ”hjälp!”
Men cykeln bara rasade vidare. Ända
ner till backens slut for den, och där
brakade den rakt in i häcken framför tant
Bergs hus, och över häcken flög stackars
Lotta och landade med huvet före i en av
tant Bergs rosenbuskar. Då hävde Lotta
upp ett tjut så förskräckligt att tant Berg
riktigt hoppade till inne hos sig, och hon
stack förskrämd ut huvet genom sitt
fönster.
”Vad i alla mina dar”, sa hon, ”vad är det
du gör, Lotta?”
”Cyklar”, skrek Lotta. ”Och på min
födelsedag till på köpet”, skrek hon, jo, för
hon tyckte det var hemskt att behöva stå
på huvet i busken just på sin födelsedag.
”Kära hjärtans”, sa tant Berg, ”var gör
det ont som värst?”
Då blev Lotta tyst och kände efter var
det gjorde ont som värst.
”Överallt”, sa hon buttert. ”I pannan”, sa
hon och kände efter. Och där hade hon en
stor bula.
Hon tog sats och skulle just börja tjuta
för det, när hon fick syn på nånting ännu
värre. Det rann blod från en reva på
benet också. ”Blod”, skrek Lotta så att det

hördes över hela Bråkmakargatan. ”Det är
blod på min födelsedag!”
Och hon skrek och skrek och skrek, både
för blodet och för bulan i pannan och så
lite grann för att hon hade knyckt cykeln,
vad skulle tant Berg säga om det, började
hon undra.
Men tant Berg sa inget utan tog bara in
Lotta i sitt kök och tvättade hennes sår
och satte på plåster. Och sen ledde hon in
cykeln i boden. Hon såg lite sträng ut då
märkte Lotta.
”Men jag knyckte den ju bara ett litet
tag”, sa Lotta. ”Bara mens du sov middag,
kan du förlåta mej för det?”
”Jadå”, sa tant Berg. ”Men en sån här
stor cykel är ju livsfarlig för dej. Du
skulle ha en mindre.”
”En trehjuling, va”, sa Lotta buttert.
”Det tycker pappa.”
”Nej, en riktig liten cykel”, sa tant
Berg.
”Säj det åt pappa du”, sa Lotta.
Men sedan gav hon till ett nytt illtjut.
”Mitt armband”, skrek hon, ”jag har
tappat mitt armband!”
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Ja, det hade hon minsann. Det satt
inte längre på hennes arm och lyste och
blänkte.
”Vi får leta”, sa tant Berg. Och det
gjorde de. De letade och letade, tant Berg
och Lotta, i boden och på gatan överallt.
Men inget armband syntes till nånstans.
Då gick Lotta hem. Hon grät och skrek hela
tiden så att Jonas och Mia-Maria hörde
det på långt håll, när de kom cyklande från
skolan. Vid grinden mötte de Lotta.
”Vad skriker du för, Lotta”, sa Jonas.
”För att det här är en usel födelsedag”,
skrek Lotta.
Då ville Jonas och Mia-Maria veta,
varför Lotta tyckte det.
”Det säjer jag inte”, sa Lotta först.
Men sedan talade hon om det i alla fall.
Hon berättade både om cykeln och om
armbandet som hon hade tappat.
”Det var rätt och lagom åt dej att du
tappade det”, sa Jonas.
”Ja, för tänk nu”, sa Mia-Maria, ”tant
Berg ger dej ett armband och är så snäll,
och så går du raka spåret och knycker
hennes cykel, då är det rätt och lagom åt
dej att det går som det går.”
Lotta teg och skämdes.
”Jag vill inte prata med er”, sa hon.
Och så kröp hon upp och satte sig på
grindstolpen för att vänta på pappa som nu
snart skulle komma hem från jobbet.

”Men jag tycker i alla fall att det är en usel
födelsedag”, sa Lotta till Bamsen. Honom
hade hon med sig på grindstolpen.
Och de satt där båda två och såg på hur
Jonas och Mia-Maria cyklade i backen
precis som vanligt.
”Sss, det har väl vi gjort också”, sa
Lotta till Bamsen. Men sedan skakade
hon dystert på huvet.
”Jonas är ju inte klok, titta så han kör”,
sa hon. Jo, för ibland släppte Jonas båda
handtagen och cyklade utan att hålla i sig
alls.
”Fast mamma har sagt att du får inte
cykla där”, skrek Lotta. ”För det är
förbjudet, kom ihåg det!”
Men det var just då hon fick syn på pappa
borta i gatan, och då var det inte långt
ifrån att hon hade trillat ner från grindstolpen.
För vad var det som pappa kom dragande med, om inte en cykel! En liten lagom
cykel!
”Nä, nu förstår jag inte nåt”, sa Lotta.
Men sen gav hon till ett tjut som fick
mamma att titta ut genom köksfönstret, och
mamma förstod ingenting hon heller.
”Vad nu då”, sa mamma. ”Vi bestämde ju
att Lotta inte skulle få nån cykel förrän
nästa år.”
”Just det”, sa pappa. ”Men den här är

en gammal begagnad billig grej som hon
kan ha att lära sej på. Här får du, Lotta!”
Och fastän det var en gammal begagnad
billig grej, så blev Lotta gladare för
cykeln än för nånting annat som hon hade
fått på sin födelsedag. Och Jonas sa:
”Det är ingen dålig hoj det där! Pröva
den, Lotta!”
Och Lotta prövade den. Jonas sprang
bakom och höll i, för ingen trodde ju att
Lotta kunde cykla. Men rätt som det var
släppte Jonas taget, och Lotta cyklade i
alla fall hur bra som helst.
”Titta, ungen kan faktiskt cykla”, sa
mamma i fönstret.
”Ja, visst kan jag cykla”, skrek Lotta.
”Titta, tant Berg”, skrek hon, när hon
cyklade förbi tant Bergs hus. ”Titta att
jag kan cykla!”
Och tant Berg kikade fram bakom sin
häck alldeles häpen. Men sedan höll hon
upp en hand rakt i vädret och skrek:
”Titta, vad som hängde på en gren i
rosenbusken!”
Och i handen höll hon Lottas armband.
Då ramlade Lotta av cykeln, för man
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