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To je ale dnes den!
Nejdřív se Zuzance roztrhly oblíbené punčochové
kalhoty. Potom Zuzanka málem přišla pozdě do školy.
A teď za ní v tělocvičně neustále běhá Filip!

„Jsi pomalá jako hlemýžď! Pomalá jako hlemýžď!“ křičí.
Zuzanka zrychlí. Udělá kotoul přes medicinbaly.
Skočí na trampolínu. Přeručkuje po bradlech.
Rychle běží – ano, ke koze – nahoru a zase dolů ...
„Au!“ vykřikne Zuzanka. „Auuuuuu!“

Zuzanka leží na zemi.
V noze cítí bodavou bolest.
Všichni ji obklopí.
„Můžeš se postavit?“ ptá se paní učitelka.
„Ne,“ vzlyká Zuzanka.
„Au, moc to bolí!“

„Rychle běž k panu řediteli,“ říká paní učitelka Filipovi.
„Ať zavolá záchrannou službu a Zuzančinu maminku.“
Filip vyrazí jako raketa.
Paní učitelka Zuzanku opatrně položí na žíněnku. Kotník jí podloží dekou.
Kotník je modrý a silně nateklý. Všichni jsou jako zaražení, nikdo ani nemukne.

Konečně se otevřou dveře tělocvičny. Pan ředitel přivádí dva zdravotníky.
Mají s sebou nosítka.
„Ahoj, Zuzanko!“ říká jeden. „Já jsem Jirka. Podívám se ti na nohu.
Nemusíš se ničeho bát.“
Opatrně prohlíží nateklé místo.
„Zlomený kotník,“ říká. „Zuzanka musí do nemocnice.“
„Já chci k mamince,“ pláče Zuzanka.
„Bohužel není doma,“ říká pan ředitel.
„Ale tvůj tatínek přijde přímo do nemocnice.“
„Mám jet s tebou?“ ptá se paní učitelka.
Zuzanka přikývne a zavře oči.
Jenom kvůli Filipovým posměškům, myslí si.
Taková smůla!

V sanitce drží paní učitelka Zuzanku za ruku.
Sanitka ujíždí jako po kolejích.
„Škoda,“ mumlá si Zuzanka. „Tak ráda bych jela s houkačkou.
To by se můj mladší bratr Petřík divil, až mu to budu vyprávět!“
Noha už teď skoro vůbec nebolí.
Zdravotníci přiložili na nohu nafukovací dlahu.
Zuzanka se cítí jako zabalená ve vatě –
jenom kdyby neměla krk tak sevřený strachem ...
Sanitka přijíždí do nemocnice.
Tam už na Zuzanku čekají.
Lékař, který má službu, a – TATÍNEK!
Zuzance se po tvářích koulejí slzy.
„Zuzanko, holčičko moje,“ šeptá tatínek.
„Všechno bude v pořádku.“

