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Anička je už velká.
Umí jezdit na kole bez bočních koleček.
Umí se sama svléknout i obléknout.
Ví, jak se maluje vodovými barvami.
A nebojí se vůbec ničeho.
Snad kromě strašidel.
A zubařky, ke které má jít zítra.
„Nechci jít k zubařce!“ říká Anička.
„Neukážu jí zoubky!“

Maminka si posadí Aničku na klín.
„Je to nutné, Aničko,“ říká.
„Ta skvrnka, co máš na stoličce,
by mohl být zubní kaz.
A paní zubařka se na to podívá.“
Anička sebou šije a křičí: „Ale já nechci!
Nechci, aby mi sahala do pusinky!
Jinak – jinak ji kousnu!“
Maminka zrudne. A dlouze se rozkašle.
A zrovna když může zase promluvit,
přichází domů tatínek.
„Ahoj, vy dvě!“ volá.
„Podívej, Aničko, co pro tebe mám!“

„Jé!“ říká Anička. „Takové špičaté zuby.
A co tam dělají ti ptáci?“
I maminka se diví. Tatínek vysvětluje:
„Jmenují se běhulíci. Vyzobávají hmyz
z dásní krokodýlů, kteří pak mají zdravé
zuby. Proto tak pěkně otvírají tlamu.“
„A neudělají těm ptáčkům nic?“
ptá se Anička. „Ne,“ směje se tatínek.
„Byli by přece hloupí, kdyby sežrali své
zubaře.“ „Nebo je kousli,“ rozumuje
Anička. Teď trochu zčervenala. „Ach!“
říká maminka tatínkovi. „Mohl bys
s Aničkou zajít k paní doktorce
Karlíkové? Mně je, no ... já bych...“
Tatínek se usměje. „Samozřejmě,“
říká. „Vzal jsem si volno. Potom
můžeme jít do zoologické zahrady
a prohlédnout si opravdové
krokodýly.“
To se Aničce líbí. Ale k paní
zubařce? A bez maminky?
Co se to vlastně s maminkou děje?
„Trochu se bojí zubaře,“ říká tatínek
potichu. Anička se diví. Maminka,
a bojí se?

Příští den sedí tatínek a Anička v čekárně paní doktorky Karlíkové.
Anička se rozhlíží. Čekárna je prosvětlená a útulná.
Je tam koutek na hraní, hodně obrázků a časopisů.
A jsou tam i jiné děti. Jeden chlapec se na Aničku usmívá.
V ústech se mu stříbrně blyští.
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Jak si správně
čistit zuby
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