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Pil<lamalle hieraisee tmihiekat pois silmiltään. 

Aamt1 on vielä aikainen, ja Pikhmallea väs)rttää. 

-Tänä aamuna saat vai11 lasillise11 juota,,aa,

Isonalle muistuttaa.

-Enkö 1nitään syödä saa? Pikkunalle 1nurahtaa.

-Saat syödä vasta päivällä,

kun lääkäri on korjannut sinun vaivan.

-Tänään 1nennään lääkäriin,

muistaa Pikkunalle ai,ran.



Nallet tallt1stavat lääkärii11, ja Pikktmallea hie111an jännittää. 

On11eksi mukana on oma pehmolelt1, 

ja Isonalle, 

joka pienestä ht1olta n1atkalla pitää. 



Perillä on paljon ihn1eteltävää, t1t1tta ja kiinnostavaa. 

-Täälläkö lääkäri a.st1staa? miettii P ikktmalle.

-Ei, 111t1tta täällä hän antaa apt1a sintmkin vaivalle.



Nallet pääsevät ht1oneeseen, jossa hoitaja jt1ttelee heille. 

-Tässä on vaatteet ja ram1eke, jotka annan teille.

Pikkt1nalle saa )'llensä valkoisen paidan, 

ja käteensä valkoisen rannekkeen. 

-Levitän käteesi taikaras,,an,

ja siihen teipin st1ojaksi teen.

•



• 

Myös läälzäri käy juttelemassa,

ja lzysyy 

-Mitä lzuul111.,1?

Pilzk1
.,
1nallea ujosn1ttaa,

vastaa kukkuluurul1 .



Huo11eesee11 saaput1 takaisi11 tuth1 hoitaja11alle. 

Sillä 011 mukanaan lääke, joka ei maistu makealle. 

Vaa11 011neksi se11 11opeasti nielaisee Pikktrnalle, 

ja sitte11 saa tilkan vettä kielensä alle. 



Hoitaja tulee hakemaa11 Pikkw1allea toiseen huo11eesee11, 

jossa lääkäri korjaa vaivan. 

Isonalle jää odotta1naan ove11 taakse, 

ja se Pikkt1nallea harmittaa. 

-Il1an pia11 tavataan, Iso11alle lol1duttaa,

ja pehmolelu kainalossa Pikku11alle 11ukahtaa.



Kun Pikkunalle herää, häntä hieman väsyttää. 

Hoitaja on vierellä, 

ja pikkuisesta huolen pitää. 

-Odotellaan vielä hetki, että heräät ihan kokonaan,

sitten pääset Isonallen t)rkö häntä halaamaan.



Pikkunalle siirtyy takaisin tuttuun huoneeseen 

ja pääsee Isonallen luo leikkimään. 

Hauskaa myös on, 

kun saa alkaa jäätelöä syömään. 

Ennen kotiin lähtöä, 

lääkäri kä)r vielä katsomassa heitä. 

Pikkunalle toteaa, 

-Kiitos, kun autoit meitä.
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Päivä lääkärissä on nyt ohi, 

ja nallet tallustavat yhdessä kotiin. 

On uusi kokemus Pikkunallella, 

ja pehmolelukin on tallella. 
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