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-Dammi Dammi, 
vet inte var vi är!

Idag är Calsån inne i vinterhuset, och visslar på sin signatur-
melodi. Joel ska alldeles strax komma på besök. Calsån 
verkar ha något i kikaren. Vad ska han nu hitta på för något?

Han går in i garderoben och 
börjar rota i en kista med 
utklädnings kläder. Han rafsar 
och slänger med kläderna så de 
hamnar huller om buller.
-Hmm, vad ska jag klä ut mig 
till? funderar han.

Nu har han kommit på något. Han börjar med 
att sätta på sig 
en kjol och en 
lockig peruk.

Nu kan han lura Joel att han 
är en tjej. 

När Joel kommer så öppnar 
Calsån dörren och säger:
-Calsån är inte hemma.

Joel blir så 
förvånad att 
han bara står 
och gapar. Han 
trodde ju att 
Calsån bodde 
helt ensam i 
vinterhuset.



Då tar Calsån av sig peruken 
och kjolen.
-Du är ju här! säger Joel. Nu 
förstår han att det bara var 
Calsån som klätt ut sig. 

Sedan går Calsån in till 
garderoben igen. Nu hittar 
han en svart hög hatt, svarta 
kläder och en gammal käpp. 
Det är precis vad som behövs 
för att klä ut sig till Inte visste 
var han bodde – den gamla 
gubben som aldrig fattar var 
Calsån bor någonstans.

Calsån går ut till Joel 
och stödjer sig på 
käppen.
-Åhå, jag är så 
gammal, säger han 
och darrar precis som 
Inte visste var han 
bodde. Joel fnissar. 
Han tycker att det 
var jättelikt.

Calsån går in igen, och 
hittar likadana kläder 
som Joel har på sig. Och 
en peruk som ser ut som 
Joels frisyr.
-Nu ska jag klä ut mig till 
Joel, säger han.

Sedan går han ut till Joel och säger:
-Hej Joel, jag är Joel! Joel tror att 
han ser i syne.
-Finns det två Joel? undrar han 
förvirrat. Nej, det gör det förstås 
inte. Det är ju bara Calsån som 
luras igen.

Nästa gång Calsån kommer ut så ser han ut 
precis som Sara.

-Titta på mig, jag är Sara, 
säger han. Joel tycker att 
Calsån ser rolig ut med 
långt ljust hår.

Nu får det räcka med 
utklädning för den 
här gången.
-Blä! skriker Calsån.
-Nä, säger Joel besviket. Han tyckte ju 
att det var så roligt.


