S

redi žužnjanja in čebrnjanja ob malici v vrtcu je Matej opazil
nekaj čudnega. Pravzaprav nekaj silno nenavadnega. Začelo
se je takole ...
Vzgojiteljica Janja je rezala jabolka na koščke in jih delila. “Pojejte
jabolka, zdrava so za zobe, očistijo jih kot zobna ščetka!” Vasja je
preizkušal, kako bi bil njegov košček jabolka lahko zobna ščetka.
Temeljito si je z njim zdrgnil zobe. Melita se je nakremžila. Jabolk
ni marala, zdela so se ji prekisla. Raje bi samo kruh in jogurt. Kam
naj ga skrije? Svoj košček je že potisnila v žep, potem pa je dobila
boljšo idejo.
“Boš?” je vprašala prijateljico Tino.
Tina je mlela svoj košček jabolka, odkimala in pogledala Mateja,
ki je jabolko še čakal. Prebrisano je vzela Meliti košček jabolka iz
rok in ga podala Mateju.
“Tebi sem že dala?” je začudeno vprašala vzgojiteljica, saj Matej
še ni bil na vrsti.
“Ja,” je rekel Matej in skrivoma pogledal Melito. Melita je
gledala v tla in se delala, da ni nič.
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Ampak to ni bilo tisto, kar je Mateja danes tako vznemirilo.
Ne, nekaj povsem drugega je bilo. Pozorno si je ogledal košček
jabolka. Ker ga je Melita prej dala v žep, se je koščka držala rdeča
nitka. Odstranil jo je in ugriznil v jabolko. Zdravo je za zobe. Tedaj
je presenečeno nehal žvečiti. Nekaj se je dogajalo v njegovih ustih.
Pogoltnil je grižljaj in z jezikom otipal zobe. Nekaj se je zagotovo
spremenilo. Bili so gladki in nazobčani kot prej, a vendar – jezik je
pritisnil ob zobe in eden od njih se je zamajal.
“Janja,” je poklical vzgojiteljico, “moj zobek se maje!”
Melita in Tina sta prišli okrog mize in hoteli pogledati Mateju v
usta. “Pokaži,” sta ga prosili. A je odkimaval. Z jezikom je majal
zobek in preizkušal, kako močno lahko pritisne, preden zaboli.
“No, da vidimo,” je rekla vzgojiteljica. Matej je odprl usta in
pokazal majavi zob. Bil je tako presenečen, da se tudi njemu
maje zob, da je na malico čisto pozabil.
“Oh, pa res!” je potrdila vzgojiteljica. “Pusti ga pri miru, pa bo
izpadel, ko bo pripravljen. Potem ga boš zvečer lahko dal pod
blazino in bo ponj prišla zobna miška.”
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Zvečer je Matej poslušal pravljico samo napol. Nenehno je z
jezikom drezal zobek. Nemirno se je vrtel v postelji, da je mama
odložila knjigo.
“Poslušaj no, te tako muči ta tvoj zobek?”
Matej je pokimal.
“Kaj te pa muči?” ga je vprašala.
Matej je pomislil in nato rekel. “Mama, če bo moj zobek odnesla
miška, ga ne bom imel za spomin.”
“Razumem,” je rekla mama. “Bi ga rad obdržal?”
Prikimal je.
“Lahko prosiš zobno miško, da ti zobek pusti. Ampak potem
mogoče ne bo pustila denarja.”
Matej je nagrbančil čelo. Zelo lepo bi bilo, če bi zobna miška
prinesla denar IN pustila zobek. Zobkov ima zagotovo dovolj.
Samo prejšnji teden so v vrtcu našteli vsaj tri izpadle zobe. Kaj bo
miška z vsemi temi zobmi?
“Ne bom ga dal zobni miški,” se je odločil Matej.
“O,” je bila presenečena mama, “kaj pa boš z njim?”
“Posadil ga bom, da bo zrasla punčka!”
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