Kapitola třetí

Velká novina

V neděli jedeme z kostela na oběd k babičce
a dědovi na jejich Farmu u snědeného hrnce. Cestou
mamka přemýšlí, co by tak mohla mít teta za velké
tajemství. A já nad tím taky musím přemýšlet!
Lucka už na nás v restauraci čeká. Máme na
sobě stejné šaty s krajkovými límečky a velkými
saténovými mašlemi na zádech.
Babička se s úsměvem zeptá: „Vy dvě jste se
dohodly, že se do kostela oblečete do puntíku stejně?“
„Ano, prosím,“ odpovím.
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Babička se směje. „Když byly vaše mamky malé,
taky jsem je oblékala stejně,“ vzpomíná.
Mamka se usměje. „Na to se pamatuju.“
„Já taky,“ řekne teta Zuzka.
Chci se zeptat na to velké tajemství, ale než
stihnu otevřít pusu, mamka mě předběhne:
„Holky, utíkejte se převléct do domácího oblečení.“
Jen co se převlékneme, už jsme zpátky
v kuchyni. Mamka, babička a teta Zuzka už se daly
do vaření.
„Můžeme oloupat brambory, než babička
usmaží kuře?“ zeptám se mamky.
„Ovšem,“ dovolí nám babička. „Ale dávejte
pozor. A nenechte slupky padat na podlahu.“
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Bramborové slupky vypadají jako hnědé
spirálky. Lucce jich pár upadne, ale já je rychle
seberu a vyhodím.
S babičkou si všimneme, že teta Zuzka vypadá
unaveně. Babička ji vybídne: „Sedni si, Zuzko!
Měla bys odpočívat.“
Teta Zuzka zavrtí hlavou. „Já vám pomůžu,
mami,“ řekne. „Jen mi najděte nějakou práci, co
zvládnu vsedě.“
Babička chvilku přemýšlí a pak řekne: „Tak jo,
dohlédni na loupačky brambor.“ A mrkne na mě
a Lucku.
V kuchyni je útulně teplo a je plná dospěláckých
řečí a voňavého jídla. Mám hlad, až se mi sbíhají
sliny.
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Za chvilku je jídlo hotové. Bratranec Kuba
zazvoní zvonečkem a všichni se vydáme ven.
Neseme mísy, tácy s kuřaty a košíky se sušenkami.
Taťka a strýček Honza nachystali na dvorku stoly.
Babička protřepe kárované ubrusy, které se ve větru
nafukují jako plachty.
Už se nemůžu dočkat, až začneme jíst!
Všichni až na tetu Zuzku se posadíme. Ta zůstala
stát!
Teta Zuzka řekne: „Čekala jsem s vyzrazením
velké noviny až na okamžik, kdy vám ji budu moct
říct všem najednou.“
Podívá se na strýčka Honzu a usmějí se na sebe.
Pak teta Zuzka řekne: „Budeme mít zase holčičku!
Budeme jí říkat Lea.“
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Všichni se z toho moc radujeme, objímáme se
a smějeme.
Páni! Vůbec nemůžu uvěřit,
že budu mít už za čtyři týdny
malou sestřenici.
Kouknu na Lucku, ale ta se
na tu novinu vůbec netváří.
„To musí být super mít mladší
sestřičku, že jo?“
Lucka řekne: „Asi jo.“
„Teda já bych ségru brala hned!“ řeknu.
Lucka řekne: „Klidně si vem Leu. Já jsem chtěla
bráchu.“
Napřed si říkám, že bych vyměnila Toma za
Leu, ale mamce by se to nelíbilo. Moc by se jí po
něm stýskalo. To nepůjde. Budu to s ním muset
vydržet.
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Je mi na nic. Vypadá to, že Lucce je vážně líto,
že nebude mít brášku.

Nápad na oslavu č. 3:
Když dorazíš na oslavu brzy, nabídni pomoc!
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