
Vsakogar je česa strah. Moja mama 
se, na primer, boji miši. Mojega pri
jatelja Bena je strah zamuditi kosilo. 
Polono, ki nosi očala in je piflarka, je 
strah slabih ocen. Samo jaz se nisem 
nikoli ničesar bal. Dokler se mi ni za
čel majati zob. Najprej me je zabava
lo, ko sem ga gugal sem in tja. A kma
lu sem ugotovil, da s tem zobom ne 
morem več gristi, ker me zaboli. Oče 
je rekel, da je že skrajni čas. Mleč
nih zob vendar ne morem obdržati 
za zmeraj. Moral sem odpreti usta in 
mu zob pokazati. Potem ga je hotel 
izpuliti. Ni mu uspelo. Pošteno sem 
ga ugriznil. Moja usta so ostala za
prta. Očetu nisem več zaupal. Lahko 
bi se zmotil in mi izpulil kaj, kar bi še 
potreboval. Posebej zdaj, ko je postal 
zaradi povite roke bolj neroden.

Rekel je, naj grem zaradi zoba kar k 
zobozdravniku. Tam sem bil v čakal
nici sam. Sestra me je vprašala, zakaj 
sem prišel. Rekel sem, da kar tako, 
da ni nič nujnega in se lahko oglasim 
tudi kdaj drugič.

Prijazno me je povabila, naj vsto
pim. Rekel sem samo, če pusti vra
ta odprta. Hotel sem prosto pot za 
umik. Zobozdravnik je bil tudi prija
zen. Takoj sem mu povedal, da ni nič 
narobe. Le en zob se malo maje in bi 
ga bilo dobro malo prilepiti.

Zasmejal se je in razložil, da je tre
ba mlečne zobe izpuliti, ne pritrjeva
ti. Opomnil sem ga, da je zobozdrav
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nik in bi moral zobe zdraviti, 
ne zoboruvač, da bi jih ruval. 
Malo manj prijazno me je po

tisnil proti stolu in vzel velike klešče. 
Zdele so se mi prevelike za moja usta. 
Zato jih nisem hotel odpreti. Lahko 
bi me še poškodoval!

Sestra me je opomnila, naj bom 
vendar priden. Za nagrado mi je 
obljubila novo zobno krtačo. Rekel 
sem, da je ne potrebujem, ker eno že 
imam in se še ni izrabila.

Ko sem ji to razlagal, mi je poskusil 
zobozdravnik nekaj vtakniti v usta. 
Izmuznil sem se mu in ga ugriznil. 
Njega sem še bolj kot očeta. Začel je 
grdo preklinjati. Nič več ni bil prija
zen. Takrat je vstopil vratar. Zaradi 
krikov je prišel pogledat, ali lahko 
kako pomaga. Zobozdravnik ga je 
prosil, naj me zgrabi. Uspel sem se 
izmuzniti. Sestra je medtem zakle
nila vrata, zato sem se skril pod stol. 
Zobozdravnik me je potem hotel na
pasti s kleščami, jaz pa sem v samo
obrambi vzel sveder.

Vsi trije so se malo odmaknili in 
me prosili, naj odložim sveder, ker

 gre za zelo dra
go na pravo. 
Res sem ga
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vrnil na stojalo. Sestra me je pri tem 
poskusila prijeti. Ampak jaz sem bil 
hitrejši. Spotaknila se je in padla v stol.

Vratar je predlagal zobozdravniku, 
da bi zobe raje popravila njej, ker rav
no tuli in ima usta že odprta. Zakriča
la je, naj samo poskusiva, in izjavila, 
da lahko tudi ona grdo ugrizne.

Medtem sem zlezel na omaro. Tam 
sem se počutil bolj varnega. Svoj zob 
sem se odločil braniti do konca. Vsi 
trije so začeli majati omaro. Dobro 
sem se držal. Mnogo dreves sem že 
preplezal. Vaja se je končno izplačala. 
Ampak kmalu sem opazil, da zgoraj 
ne bom dolgo zdržal. Tudi vratar je 
znal namreč plezati. Zato sem se po 
drugi strani omare spustil na oken
sko polico. Ker smo bili v pritličju, 
sem v naslednjem hipu pobegnil na 
dvorišče.

1 Zadnje čase se govori o tem, 
da bo zobozdravnik zame-
njal  • • • • • • .

2 Česa se boji mama?  • • • •

3 Kaj je zaklenila sestra?  • • • • •

4 Česa ne moremo obdržati za zme-
raj?  • • • • • • •  • • •

5 Kakšen je postal oče zaradi povite 
roke?  • • • •  • • • • • • •

6 Fant je želel, da bi mu zobozdravnik 
zob malo  • • • • • • • • .

7 Zobozdravnik se je zdel fantu 
prav  • • • • • • • .

8 Ko je fant ugriznil zobozdravnika, je 
začel grdo • • • • • • • • • • • .

9 Kam se je skril fant?  • • •  • • • •

10 S čim ga je hotel zobozdravnik napa-
sti?  •  • • • • • • • •

 Geslo ti pove, kaj je pred kratkim 
doživel zobozdravnik? 
• • • • • •  • • • •

Vsi trije so planili za menoj. Okno 
je bilo preozko za vse hkrati. Zato so 
se zataknili. Obrnil sem se in jim ho
tel pokazati, da je moj zob še vedno 
na svojem mestu. Majčkeno sem ga 
pomajal. Kako sem debelo pogledal, 
ko mi je ostal v roki! Zob je bil zunaj! 

Še vedno ne morem razumeti ti
stih, ki se bojijo zobozdravnika.

Se pa za našega zadnje čase govori, 
da bo zamenjal službo. Menda je pred 
kratkim doživel manjši živčni zlom.

Škoda. Meni se je zdel prav zaba
ven gospod.
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