


W wielkim mieście, zupełnie niedaleko stąd, 
był sobie szpital. Na łóżku w szpitalu leżał Adaś. 
Dzisiaj pani pielęgniarka miała go zaprowadzić 
do gabinetu zabiegowego. Chłopiec wiedział, 
że badania lekarskie są konieczne, żeby wyjaśnić, 
dlaczego tak często boli go brzuch. Ale gdy Adaś 
tak sam leżał i leżał i czekał, to coraz bardziej 
bał się tych badań. Na czym one będą polegać?  
Czy to będzie bardzo bolało? I Strach wewnątrz 
Adasia zaczął rosnąć, rosnąć, a gdy już był 
taki wielki jak... jak nie wiadomo co, mały 
pacjent usłyszał dziwny hałas: „Wiuu! Ziut!”  
I zielony, skrzydlaty miś w czerwonych 
spodenkach wylądował na podłodze koło łóżka. 
– Do stu tysięcy rozłoszczonych krasnali! 



Znów obiłem sobie pupę! 
Zdziwiony chłopiec podniósł głowę i uważnie 
obejrzał sufit – nie było tam jednak żadnego  
otworu. Spojrzał na okna – zamknięte. Więc skąd 
się wzięła tutaj ta puchata zabawka? A może 
pani Agnieszka, wolontariuszka, która przyszła  
wczoraj przebrana za klowna pośmiać się  
z dziećmi, zapomniała zabrać swojej maskotki?
– Dlaczego mi się tak przyglądasz, chłopcze 
w piżamie w stalowe roboty? – odezwał się znowu 
miś, masując sobie potłuczone siedzenie.
– O, jesteś zabawką interaktywną? Taką, która 
mówi i chodzi? – zaciekawił się Adaś.
– Jaką zabawką?! Jaką interaktywną?! –  
zaperzył się mały gość i poprawił sobie okulary, 

zjeżdżające  
z perkatego noska. – 
Jestem tradycyjnym, 
pluszowym misiem. 
Wiesz, co to plusz?
– To... coś  
miękkiego?  
Ale zwykłe pluszowe 
niedźwiadki nie mają skrzydełek. 
– To są skrzydła odrzutowe, które 
podarowała mi wróżka Jaśmina. Powiedziała, że 
dzięki skrzydłom, a był to jej zapasowy komplet, 
zdołam szybciej dotrzeć do każdego dziecka w szpi-
talu. Aha, nie przedstawiłem się. Mówią na mnie 
Miś Nazdrówko.
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