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GABRIELA  

Kl. V A 

 

JAK TO JEST BYĆ MISIEM 

 

 Cześć! Jestem misiem, Przytulanką, czy jak tam mnie inaczej zwiesz. 

Przytulasz mnie gdy zasypiasz i jak jesteś smutny. Dzisiaj chciałbym ci 

powiedzieć jak wygląda moje życie. Tak, nie przesłyszałeś się. Chcę ci 

przedstawić życiorys takiego pluszowego, miłego  misia, a mój początek jest                

w fabryce. To właśnie tam najpierw ktoś mnie projektuje, później szyje,                       

a następnie wypycha pluszem. To właśnie dzięki niemu ja i moi bracia oraz 

koledzy jesteśmy tacy mięciutcy. 

 Po jak ja to nazywam ,,etapie fabrycznym’’ wszyscy trafiamy na półki 

sklepowe. Niektórzy z nas trafiają do super marketów, inni do sklepów                         

z zabawkami, no a  już naprawdę nieliczni do specjalnych lokalów tylko                      

z misiami. 

  Ja akurat trafiłem do pawilonu z zabawkami. Jestem biały i długo-włosy. 

Mam czarne oczy, oraz szary nosek. Jestem wysokości tak mniej więcej 

trzydziestu centymetrów. Trzymam różowe serduszko, które jest w inne 

różnokolorowe serca. 

 Codziennie koło naszych miejsc na półkach przechodziło jakieś milion 

osób. Połowa z nich nas dotykała, co było jednocześnie zabawne i trochę  

denerwujące. Chociaż dziennie było tyle ludzi wcale nas z tej półki tak dużo nie 

znikało. Bardzo często byliśmy świadkami scen. O! Na przykład takiej: 
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- Mamo! Mogę takiego misia? 

- Nie synku. Przecież już dzisiaj dostałeś zabawkę. 

- Ale mamo! Ten miś jest taki ładny. 

- Nie! 

Wtedy dziecko najczęściej zaczynało płakać na cały sklep, a mama siłą 

wyciągała je z lokalu. Widziałem całe mnóstwo takich akcji i za każdym razem 

robił mi się szkoda zarówno dziecka jak i jego opiekuna, bo musicie wiedzieć, że 

dzieci nie przychodzą do sklepu tylko z mamami. 

 Siedziałem na tej półce i się nudziłem. Pewnie pomyślisz, jak można się 

nudzić, kiedy przed tymi misiowymi oczami przetacza się tak wiele sensacji                 

w ciągu dnia. Otóż, na początku nawet mnie to interesowało. Lecz później 

przestałem na to zwracać uwagę. No bo ile można siedzieć i gapić się na to 

samo, tylko z innymi uczestnikami? To tak jak byś chodził dzień w dzień do 

rożnych teatrów na tą samą sztukę. Widział byś dokładnie to samo tylko                      

z innymi aktorami. No ewentualnie były by pozmieniane jakieś pojedyncze 

słówka. Ale to nic nie zmienia!! I tak po jakimś czasie zaczęło by ci się nudzić.                  

I tak właśnie było ze mną. Aż w końcu w okresie świąt Bożego Narodzenia po 

jakiś trzech miesiącach zostałem zdjęty z półki .Zrobiła to piękna pani o ciemno                 

- blond włosach i zielonych oczach.  No ale przejdźmy do celu. Najwyraźniej ta 

kobieta znała się z obsługą sklepu i z tego co udało mi się usłyszeć zanim 

zostałem zapakowany do  torby, wywnioskowałem, że ta pani miała na imię 

Barbara. Po wyjściu z mojego sklepu zwiedziliśmy jeszcze kilka innych. Niestety 

miałem ograniczone pole widzenia, ponieważ patrzyłem przez małą dziurkę               
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w reklamówce. Zrobiłem ją, by w ogóle wiedzieć gdzie jestem. Orientacje 

miałem słabą, bo cały czas siedziałem w jednym miejscu na półce. No może 

czasami obsługa  odrobinkę mnie przesuwała, gdy ktoś wziął jednego z moich 

kolegów. Ale i tak widziałem dokładnie to samo. Czasami nawet mniej, bo 

lądowałem za regałem na, którym stały lub siedziały inne zabawki. Ilekroć 

byłem w takim miejscu, to zastanawiałem się jak przeżywają to inne rzeczy. Czy 

czują się podobnie jak ja ,a może zupełnie inaczej… 

 Więc, wracając do tego o czym chciałem ci powiedzieć. Podróż z panią 

podajże Barbarą była niesamowitą wycieczką krajoznawczą. Możesz się już 

domyśleć, że tą kobietą była i teraz jest  twoja mama. Po moim zdaniem udanej 

przechadzce po sklepach wreszcie wyszliśmy na zewnątrz. Było tam dużo 

chłodniej niż w centrum handlowym, ale mi nie było zimno, ponieważ jak już 

mówiłem jestem długo-włosy. Gdy doszliśmy do niebieskiego samochodu                      

i zaświeciły się na nim pomarańczowe światełka pani wsadziła mnie gdzieś                      

z tyłu pojazdu, gdzie  po chwili zrobiło się zupełnie ciemno. Strasznie mi się to 

nie podobało, ale ku mojemu szczęściu nie trwało to długo. Jak weszliśmy do 

mieszkania tajemnicza wtedy dla mnie kobieta posadziła mnie  wysoko                      

w pomieszczeniu, w którym było znowu ciemno i po chwili zorientowałem się, że 

kolejny raz siedzę na tej nudnej półce tylko o wiele wyżej. Po dwóch dniach 

siedzenia tam w samotności i w półmroku  wróciła po mnie we własnej osobie 

pani Barbara. I tak naprawdę dopiero wtedy zaczęły się wszystkie moje 

prawdziwe przygody. Ale najpierw znów musiało być ciemno i do tego jeszcze 

ciasno. Najpierw trochę mną potrząśnięto, a potem jeszcze mocniej. Lecz 

opłacało się, bo już po chwili rozpakowano mnie z wielkim entuzjazmem. A tym, 

który to robił byłeś ty. To jak się ucieszyłeś jest nie do opisania. Od razu nadałeś 
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mi imię. A brzmi ono jak dobrze wiesz- Adzio i dopiero wtedy uświadomiłem 

sobie, że tak właściwe to nie wiedziałem wcześniej czy jestem dziewczynką czy 

chłopcem. Miałeś wtedy pięć lat. Oczywiście od razu zacząłeś mnie przytulać. 

- A to źle? 

-Skąd! My misie bardzo lubimy takie przywitania. Od tamtej pory spałeś ze mną 

codziennie do momentu, gdy przestałeś spać z misiami. Nie będę ukrywał, że 

zrobiło mi się wtedy bardzo smutno. Ale tłumaczyłem sobie, że musiało się tak 

stać, bo przecież żaden człowiek nie śpi z misiami wieczne. Po jakimś czasie 

zacząłem się cieszyć, że mogę ze stałego punktu obserwować ciebie. A nawet 

jak nie ciebie to inne twoje zabawki.     

 No ale przecież ty nie siedziałeś cały czas w domu. Chociaż raz w roku 

musiałeś gdzieś wyjechać. Czy to było w wakacje czy pod czas ferii zimowych. To 

było obojętne gdzie wyjeżdżałeś i kiedy to robiłeś. Przynajmniej dla mnie tak 

było, bo zawsze ze sobą brałeś właśnie mnie. A najbardziej ze wszystkich tych 

wyjazdów zapadły mi w pamięć wakacje w Paryżu. Kiedy ty wychodziłeś ja przez 

cały dzień patrzyłem się na wieże Eiffla. A pod wieczór jak wracałeś 

opowiadałeś mi wrażenia dnia. Może ty tego nie pamiętasz, bo miałeś wtedy 

sześć lat, lecz ja doskonale. Oczywiście to nie jest tak, że ja pamiętam tylko ten 

wyjazd. O nie! W mojej wspaniałej misiowej pamięci trzymam też ze trzy 

wyjazdy w góry na narty. Nad morze, w Bieszczady, na Mazury. No i oczywiście 

twoje letnie obozy sportowe. Na każdym z tych wyjazdów dzieliłeś się ze mną 

swoimi smutkami, problemami, oraz przeżyciami. Taki miś to wszystko 

zapamiętuje. Któregoś razu jak mnie poprosisz to mogę ci opowiedzieć o 

którymś z tych wyjazdów. Oczywiście doskonale pamiętam też twoje kłótnie z 
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mamą i inne sensację w twoim pokoju, ale tego chyba nie chcesz, żebym ci 

opowiadał, co? 

- No nie. 

- No i taka jest moja opowieść. Opowiadanie o życiu Przytulanki z wyjątkowym 

imieniem, Adzio. 

- Naprawdę misiu ty to wszystko zapamiętałeś? 

- No tak. 

- I serio jesteś taki stary? 

- Jakoś się dożyło tych czterech lat. 

- No naprawdę  Adzio. Nie spodziewałem się tego po tobie.  Zaskoczyłeś mnie,                

i to bardzo pozytywnie! 

- Taką ma się rolę, i jednocześnie talent też.     


