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Nele Moost

I lustrowała Annet Rudolph

Przełożyła Ewa Piotrowski



Miś Edzio siedział przed domkiem w swojej kamizelce rajdowca. 
Właśnie skończył pić misiowe kakao. Teraz przyszła pora, żeby ktoś 

zaprosił go do wspólnej zabawy.
Nagle zauważył sowę i trzy przebrane postacie przemykające ukradkiem 
obok jego chatki. Kto to mógł być?
– Hej, wy tam! – zawołał. – Zaczekajcie!…
– Nie zatrzymuj nas. Spieszymy się – przerwał mu ktoś, kogo miś od razu 
rozpoznał po głosie. Przecież to jeżyk! W takim razie pozostali to na pewno 
borsuk i wiewiórka.
– A dokąd to się wybieracie? – zapytał miś.
– Idziemy na próbę – odpowiedziała zniecierpliwiona wiewiórka i już jej nie 
było.
„Na próbę? A co to takiego? Muszę się koniecznie dowiedzieć!” – pomyślał 
miś, złapał garnek z miodem i popędził za nimi.







Kiedy dotarł na polanę, od razu zobaczył, co się święci! Tamta czwórka 
zbudowała scenę i urządziła sobie teatrzyk. „Miśmienicie!” – pomyślał miś 
Edzio.
– Czy mogę się z wami pobawić? – zapytał z zapałem.
– Jasne, możesz nam pomóc przy rozkładaniu krzeseł – zaproponowała pani 
sowa. – Muszę lecieć zaprosić widzów i przynieść ciasto! – dodała prędko 
i odfrunęła.
Miś był rozczarowany. Nie tak wyobrażał sobie wspólną zabawę. Zabrał się 
jednak do pracy.
– Ale ja chciałbym się tak naprawdę pobawić – mruknął.
– Przecież widzisz, że na scenie nie ma już dla ciebie miejsca – odrzekł borsuk.
– Mogę zrobić jakieś przedstawienie na łące – zaproponował miś, ale jeżyk 
natychmiast odparował:
– Niby jakie?
– Znam kilka świetnych sztuczek na moim trójkołowym rowerku – wyjaśnił miś.
– Taaak?… Najpierw chcielibyśmy je zobaczyć – powiedziała nieufnie 
wiewiórka.
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