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Sváteãní obûd
D

neska byl nádhern˘ den! Byly to narozeniny mojí bábinky, to je maminka mé maminky, a na bábinãiny narozeniny se kaÏd˘ rok celá na‰e rodina sejde na slavnostním obûdû v restauraci a je tam skvûlá zábava.
KdyÏ jsme s tatínkem a s maminkou do té restaurace dorazili, v‰ichni uÏ
tam byli. Uprostﬁed restaurace byl velik˘ stÛl, na nûm kvûtiny a kolem nûj
rodina, která kﬁiãela, smála se a zdravila nás. Ostatní hosté restaurace
nekﬁiãeli, ale smáli se taky.
Napﬁed jsme ‰li políbit bábinku, která sedûla v ãele stolu, a tatínek jí
ﬁekl: „KaÏd˘ rok, kter˘ uplyne, vás omlazuje, paní tchynû.“ – A bábinka
mu odpovûdûla: „Zato vy, zeti, vypadáte unavenû, mûl byste se mít na pozoru!“ Byl tam taky str˘ãek EvÏen, tatínkÛv bratr, kter˘ je tlust˘, má ãervené tváﬁe a poﬁád se smûje. „Jak se ti daﬁí... ty ﬁípo?“ zeptal se tatínka
a to mû rozesmálo, protoÏe tenhle fórek jsem je‰tû neznal; musím ho vyzkou‰et na kamarádech. Mám str˘ãka EvÏena rád: je s ním ohromná legrace, poﬁád vykládá vtipy. Jenom ‰koda, Ïe kdyÏ je zaãne vyprávût, po‰lou mû na‰i vÏdycky ven. Byl tam taky str˘ãek Kazimír, kter˘ nikdy moc
nemluví, a teta Matylda, ta zase brebentí v jednom kuse; teta Dorotea,
která je nejstar‰í ze v‰ech a v‰em jenom nadává. Pak Martina, maminãina sestﬁenice, která je moc hezká, a tatínek jí to rád ﬁíká a maminka Martinû ﬁíká, Ïe je to pravda, ale Ïe by mûla zmûnit kadeﬁníka, jelikoÏ ta její
trvalá je nemoÏná. Byl tam taky str˘ãek Sylvín a teta Amélie, která je ãasto nemocná. Prodûlala spoustu operací a v jednom kuse o nich vypráví.
Vypráví o nich právem, jelikoÏ ty operace se skvûle vydaﬁily: teta Amélie
vypadá ohromnû zdravû. Dále tam byli mí bratranci, jinak je vídám málokdy, protoÏe bydlí dûsnû daleko. Byli tam Roch a Lambert, oba jsou o tro10
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chu men‰í neÏ já a jsou si stra‰nû podobní, ponûvadÏ se narodili ve stejn˘
den. Pak jejich sestra Klarisa v modr˘ch ‰atech, ta je stejnû stará jako já,
a bratranec Eliá‰, o nûco star‰í, ale ne o moc.
V‰ichni dospûlí nás hladili po vlasech, Rocha, Lamberta, Klarisu, Eliá‰e i mû. ¤íkali nám, jak jsme vyrostli, ptali se, jestli se ve ‰kole dobﬁe uãíme, kolik je osm a dvanáct a str˘ãek EvÏen se mû zeptal, jestli uÏ mám holku, a maminka podotkla: „Vy se nikdy nezmûníte, EvÏene.“
„Tak uÏ bychom se mûli usadit,“ ﬁekla bábinka, „uÏ je dost pozdû.“ Tak
jsme v‰ichni zaãali hledat nûjakou Ïidli. Str˘ãek EvÏen prohlásil, Ïe nás
v‰echny rozesadí. „Martino,“ ﬁekl, „vy si sednûte vedle mû, Dorotea vedle mého bratra...“ Ale tatínek ho rychle pﬁeru‰il, Ïe to není nejlep‰í rozvrÏení, Ïe on myslí... Teta Dorotea ho nenechala domluvit a ﬁekla, Ïe to
od nûj není právû nejzdvoﬁilej‰í, a kdyÏ se nesetkáváme tak ãasto, mûli
bychom se snaÏit, abychom k sobû byli laskaví. Martina se zachichotala,
ale tatínek se nesmál a ﬁekl str˘ãku EvÏenovi, Ïe se musí vÏdycky pﬁedvádût. Bábinka vzdychla, Ïe to pûknû zaãíná, a jeden z ãí‰níkÛ, kter˘ vypadal dÛleÏitûj‰í neÏ ostatní, pﬁistoupil k bábince a upozornil, Ïe se pﬁipozdívá, a bábinka ﬁekla, Ïe pan vrchní má pravdu a aÈ si kaÏd˘ sedne, kam
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chce, a v‰ichni se posadili, sestﬁenice Martina vedle str˘ãka
EvÏena a teta Dorotea vedle tatínka.
„¤íkal jsem si,“ ﬁekl pan vrchní, „Ïe dûti bychom mohli posadit k sobû, na jeden konec stolu.“ – „To je v˘born˘ nápad,“ pﬁik˘vla maminka. Ale Klarisa se dala do breku a ﬁekla, Ïe chce zÛstat s dospûl˘mi a se
svou maminkou a Ïe jí nûkdo musí krájet maso a Ïe to není spravedlivé a Ïe
bude nemocná. V‰ichni ostatní hosté v restauraci pﬁestali jíst a dívali se na
nás. Pﬁibûhl vrchní a tváﬁil se otrávenû. „Prosím, pûknû prosím,“ opakoval. Tak v‰ichni vstali, aby udûlali Klarise místo vedle její maminky, tety
Amélie. A kdyÏ se zase posadili, sedûl kaÏd˘ nûkde jinde, kromû str˘ãka
EvÏena, ten zÛstal vedle Martiny, a tatínka, ten sedûl mezi Doroteou a tetou Amélií, která mu zaãala vyprávût o nûjaké pﬁí‰erné operaci.
Já jsem sedûl na konci stolu s Rochem, Lambertem a Eliá‰em. âí‰níci
zaãali pﬁiná‰et ústﬁice.
„Dûtem Ïádné ústﬁice,“ ﬁekla teta Matylda, „dejte jim nûjakou uzeninu.“
„Proã nemÛÏu dostat ústﬁice?“ kﬁiãel Eliá‰.
„ProtoÏe je nemá‰ rád, miláãku,“ odpovûdûla teta Matylda, která je Eliá‰ova maminka.
„Ale já je mám rád!“ kﬁiãel Eliá‰. „Chci ústﬁice!“
Vrchní se rozpaãitû naklonil k tetû Matyldû a teta Matylda mu ﬁekla:
„Dejte malému pár ústﬁic.“
„To je ale podivná v˘chova,“ poznamenala teta Dorotea. Tetu Matyldu
to popudilo. „Drahá Doroteo,“ ﬁekla jí, „dovolte mi, abych svoje dítû vychovávala podle svého. Ostatnû, vy jako svobodná o v˘chovû dûtí nemÛÏete nic vûdût.“ Teta Dorotea se dala do pláãe a ﬁekla, Ïe ji nikdo nemá
rád a Ïe je velice ne‰Èastná, tak jako to dûlá ve ‰kole Celest˘n, kdyÏ mu
nûkdo ﬁekne, Ïe je mazánek paní uãitelky. V‰ichni vstali a jali se tetu
Doroteu utû‰ovat a do toho pﬁi‰el vrchní s ãí‰níky, kteﬁí nesli spoustu
ústﬁic. „Sednout!“ zvolal vrchní. Celá rodina si tedy sedla a já jsem si
v‰iml, Ïe tatínek se pokusil zmûnit místo, ale nepodaﬁilo se mu to.
„Vidûls?“ ﬁekl mi Eliá‰. „Já mám ústﬁice!“
Nic jsem na to neﬁekl a dál jsem jedl svÛj párek. Eliá‰ se díval na ústﬁice, ale nejedl je.
„Tak ty je nejí‰, ty svoje ústﬁice?“ zeptala se teta Matylda.
„Ne,“ odsekl Eliá‰.
„Tak vidí‰, Ïe maminka mûla pravdu,“ ﬁekla teta Matylda.
„Ty pﬁece ústﬁice nemá‰ rád.“
12
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„Mám je rád,“ rozkﬁikl se Eliá‰, „ale nejsou ãerstvé.“
„Dobrá v˘mluva,“ usmála se teta Dorotea.
„To není Ïádná v˘mluva,“ zv˘‰ila teta Matylda hlas. „KdyÏ ten
chlapec ﬁíká, Ïe nejsou ãerstvé, tak nejsou ãerstvé. Ostatnû mnû se taky
zdá, Ïe mají nûjakou divnou chuÈ!“
Pﬁi‰el vrchní, cel˘ nervózní.
„Prosím vás,“ opakoval, „prosím vás!“
„Ty ústﬁice nejsou ãerstvé,“ ﬁekla mu teta Matylda, „Ïe ano, Kazimíre?“
„Ano,“ ﬁekl str˘ãek Kazimír.
„No tak vidíte! Taky to ﬁíká!“ prohlásila teta Matylda vítûznû.
Vrchní hlasitû vzdychl a dal odnést ústﬁice, kromû porce tety
Dorotey.
Pak pﬁinesli peãeni; byla moc dobrá. Str˘ãek EvÏen vykládal
vtipy, ale velice potichouãku, a sestﬁenice Martina se bez pﬁestání chichotala. Teta Amélie krájela své maso a líãila pﬁi tom nûco tatínkovi
a tatínek pﬁestal jíst, a nakonec musela teta Amélie bûÏet ven s Rochem

MIKULAS_2_DIL.qxd 12.6.2008 15:40 Stránka 14

a Lambertem, ponûvadÏ jim bylo ‰patnû. „No bodejÈ,“ poznamenala teta
Dorotea, „kdyÏ se dûti pﬁecpávají…“ Pan vrchní stál u na‰eho stolu, nevypadal moc zdravû a poﬁád si otíral obliãej kapesníkem.
Pﬁi mouãníku (dort!) mi Eliá‰ zaãal vyprávût, Ïe u nich ve ‰kole jsou
samí prima kluci a on je vÛdcem celé party. To mû rozesmálo, jelikoÏ moji kamarádi jsou mnohem lep‰í neÏ ti jeho; Vendelín, August˘n, Viktorín,
Albín a v‰ichni ostatní, to se s tûmi Eliá‰ov˘mi kámo‰i nedá vÛbec srovnávat. „Tvoji kamarádi jsou uboÏáci,“ ﬁekl jsem Eliá‰ovi, „ostatnû já sám
jsem vÛdce na‰í party a ty, ty jsi blbeãek.“ Tak jsme se zaãali prát. Tatínek, maminka a teta Matylda nás pﬁibûhli roztrhnout a pak se mezi sebou
pohádali. Klarisa se rozbreãela a v‰ichni vstali a kﬁiãeli, dokonce i ostatní hosté a pan vrchní.
KdyÏ jsme se vrátili domÛ, nemûli tatínek s maminkou zrovna nejlep‰í
náladu.
A já je chápu! Je to smutné, kdyÏ si ãlovûk pﬁedstaví, Ïe na pﬁí‰tí sváteãní obûd v rodinném kruhu budeme muset ãekat cel˘ dal‰í rok...

