
Čo sa to dnes deje ? Starý, obľúbený sveter ťahá Terku pod pazuchami.

A na nohaviciach už nezapne ani traky. Azda sa tie veci nescvrkli ?

Alebo nebodaj vyrástla Terka ? „Môžeme to skontrolovať 

na dverách“, hovorí ocko. Tam totiž spravil červenú čiarku,

keď Terku naposledy meral.

Terka sa postaví k rámu dverí. 

„Nie na špičky“, vraví jej ocko. 

Ale veď Terka na špičkách 

nestojí !

Od posledného merania 

skutočne narástla

o riadny kus. Niet divu,

že jej už nič nesedí.

Terka súrne potrebuje

nové oblečenie.



Hneď na druhý deň chcú ísť mama s Terkou nakupovať.

Babka Majka bude dávať pozor na Jakubka, aby mama s Terkou mohli ísť 

do mesta. Terka sa teší, že môže mať mamu na chvíľu iba pre seba. 

Keďže je už Terka veľká, daruje jej babka Majka malú taštičku 

a dve eurá. Pri rozlúčke jej však predsa povie : „Drž sa pekne pri 

mamičke, aby si sa nestratila.“



Terka a mama cestujú do mesta vlakom. Terka sa prekvapene obzerá. Fíha ! 

Taká tlačenica ! Toľko domov ! Mama vezme Terku za ruku. Najprv sa zastavia 

v obuvi. Mama chce zistiť, či Terke náhodou nenarástli aj nohy.

Teta predavačka premeriava špeciálnym prístrojom, aké sú Terkine nohy 

dlhé a široké. A naozaj – podrástli jej aj nohy. Terka súrne potrebuje nové 

topánky. Mama s predavačkou vyberajú z regálov jeden pár topánok 

za druhým. Všetky si musí vyskúšať. Tie červené sa jej nepáčia.

A tie ružovo‑biele ju tlačia.



Našťastie nie je obchod príliš veľký a mamu nájde veľmi rýchlo. 

Mama vysvetľuje Terke, čo má robiť, keď sa opäť stratí v obchode. 

Vtedy musí ísť k pokladni a osloviť tetu predavačku.

Pri pokladni majú mikrofón, ktorým môžu na mamu cez celý obchod zavolať.

Tie červené tenisky sa páčia aj mame.

Zaplatia za ne a Terka si ich môže nechať obuté.

Ako sa tak Terka v jedných topánkach prechádza po obchode, všimne si 

na druhej strane regálu červené tenisky. Júj ! Tie chce mať ! Sama si ich obuje 

a poskakuje v nich sem a tam. Tieto nové topánky sú parádne.

Ale kde je mama ? Terka ju hľadá v uličkách a volá na ňu.


