
Na ihrisku vidí Terka veľkú, okrúhlu platňu, ktorú ešte nepozná. Mama hovorí, 
že to kedysi nazývali čertovo koleso. Terka sa vyškriabe hore a rozbehne sa 
dookola. Platňa sa roztočí, ale len pomaly. Mama tiež na ňu vylezie 
a začne utekať. Teraz sa platňa točí rýchlejšie.

„Trvá to celú večnosť !“, vzdychá Terka. S mamou sú na nákupoch. 
Terka sa nudí. Zatrasie čokoládovým vajíčkom. Znie to, akoby sa vo vnútri 
skrývalo niečo skvelé. Mama jej vajíčko kúpiť nechce. 
Prisľúbila však, že domov pôjdu cez veľké ihrisko. Našťastie sú už na rade.



Keď už platňa spomaľuje, Terka zoskočí. Mama zoskočí tiež a skriví tvár. „Au !“, 
zjojkne a chytí sa za nohu. Terka sa zľakne. Mama sa pokúsi stúpiť na nohu, 
ale bolí ju to. Chce ísť už domov. Terka jej pomáha niesť nákupy. “Bolí ťa to ?“, 
pýta sa. „To je v poriadku“, odpovie mama a povzdychne si.

Doma si mama hneď ľahne na sedačku. Terka jej prinesie dva vankúše, aby si 
mohla boľavú nohu vyložiť. Nalieva do pohára minerálku. Rozleje iba máličko. 
Opatrne nesie pohár mame. Vyzerá to skoro, akoby bola 
Terka mamou a mama dieťaťom.



Terka odbehne do kuchyne. Niekto predsa musí vybaliť nákupy ! Mlieko, salámu 
a hranolčeky vloží do chladničky. Cestoviny majú svoje miesto úplne hore. 
Terka sa musí postaviť na malý rebrík, aby dočiahla až na hornú poličku. 
Teraz ešte uložiť ovocie do misy. Hotovo ! Terka je na seba hrdá.

Mama poprosila Terku, aby vložila do utierky zopár kociek ľadu. Chcela by si 
nimi schladiť nohu. Terka vytiahne kocky ľadu z mrazničky. Sú však primrznuté ! 
Mama navrhne, aby ich dala pod horúcu vodu. Naozaj, kocky ľadu začnú hneď 
vypadávať. Terka ich pozbiera, zabalí do kuchynskej utierky a vytvorí vrecúško. 
Takto ich zanesie mame.



Potom vytiahne obrázkovú knižku, aby mame niečo prečítala. Terka síce ešte 
nevie čítať, ale túto knižku pozná naspamäť. „Teraz si už zdravá ?“, pýta sa neskôr. 
Noha predsa nemôže tak dlho bolieť. Ale noha bolí stále. Mama asi predsa len 
bude musieť ísť k lekárovi. Poprosí Terku, aby jej priniesla telefón. 
Najprv volá lekárovi, potom objednáva taxík.

Zakrátko niekto zvoní pri dverách. Terka otvorí. Výnimočne jej to mama dovolila, 
pretože nemohla prejsť ku dverám. Taxikár pomôže mame doskákať k taxíku 
a nastúpiť. Terka svedomito otáča kľúčom v zámku a vkladá ho do maminej kabelky.


