Upadek
Był majowy, ciepły poranek. Julia dopiero się obudziła. Od razu po
przebudzeniu poczuła, jak bardzo zabolały ją mięśnie. Wczoraj miała
ogromnie ciężki trening na basenie. Musiała przepłynąć 20 basenów,
nieustannie. Bez najmniejszej chwili odpoczynku. Ale to dla Julki nic,
ponieważ te wszystkie treningi, przygotowania są na bardzo ważne
zawody pływackie, które są za dwa tygodnie. Mama Julki przekonała
dziewczynkę, aby wyszła trochę na dwór, żeby się dotlenić.
-Tylko pamiętaj, drogie dziecko, uważaj na siebie!- ostrzegała mama Julii.
-Spokojnie mamo, przecież nic złego nie może, mi się przydarzyć!przekonywała dziewczynka
Wzięła ze sobą rolki, bo pomyślała sobie, że z chęcią na nich
pojeździ. Ze sobą zabrała także telefon i pięć złoty, ponieważ zachciało
się jej czekoladowego batonika z karmelem w środku. Jechała tak i jechała
aż w końcu, zboczyła z chodnika i pojechała do parku. Do parku
pojechała, gdyż koło niego znajdował się malutki sklepik ze słodyczami.
Właśnie w nim dziewczynka chciała sobie kupić, upragnionego batonika.
Julia zanim pojechała do sklepu, zatrzymała się na ławce, aby
popodziwiać przyrodę. Przyglądała się kwitnącym roślinkom, krzewom
oraz drobnym zwierzątkom. Wszystko ją w tamtej chwili ogromnie
fascynowało.
Nagle ujrzała ptaka, który miał kolorowe piórka. Chcąc zobaczyć go
bliżej, zeszła z ławki i szybkim krokiem poszła w jego kierunku.
Oczywiście ptak ujrzawszy ją beztrosko odleciał na inną gałąź drzewa.
Julia nieco się oburzyła. Tym razem zaczęła wręcz biec, żeby zobaczyć go
jeszcze bliżej. Była już naprawdę blisko, gdy...potknęła się o kamień.
Kamień był dosyć duży.
Po upadku dziewczynka zadzwoniła do mamy, a z mamą pojechała do
lekarza. Okazało się, że ma poważnie skręconą kostkę i ma zakaz startu na
zawodach pływackich.
Ten upadek był dla Julki ogromną nauczką na przyszłość, żeby nie
lekceważyć czyjś słów i nie tracić oleju w głowie.
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Wracajcie do nas
wypoczęci i pełni
energii po wakacjach.
Do zobaczenia...

