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6. LEKCE

Dědeček: 
A děláme to do teď. Vždycky 
v neděli jdeme k jednomu z nás 
domů a ve vaření se střídáme. 
U nás doma samozřejmě vaří 
babička. S tou máme zase 
takovou tradici, že jí na prvního 
máje kromě polibku pod 
rozkvetlým stromem dávám 
kytku, ale vždycky v květináči, 
ona jiné nemá ráda, protože 
rychle uvadnou…

Linda: 
A dědo, na jakou oslavu 
vzpomínáš nejraději?
Dědeček: 
To je těžká otázka, ale asi na 
Silvestra, když mi bylo myslím 
třiadvacet, těsně před půlnocí 
se bratrovi narodilo dítě. No, 
oslavovali jsme až do rána!

Linda: 
Teda, to bych do tebe neřekla. 
A jaký jsi dostal třeba 
nejoriginálnější dárek?

Dědeček: 
Ty máš ale dotazy… Mě vždycky 
nejvíc potěší ty vlastnoručně 
vyrobené a vymyšlené. Když jsem 
udělal řidičák, tak mi babička 
upletla svetr s obrázkem auta. 
A když jsme slavili 30. výročí, 
tak nám kamarádi a známí 
zařídili soukromý koncert naší 
nejoblíbenější kapely. To bylo 
parádní. A jednou jsem dostal 
výlet na traktoru.

Amy: 
A moje mamka zase dostala 
skok padákem. Ale oslavovala až 
potom: že se odvážila skočit a nic 
se jí nestalo!

Amy: 
To je super oslava, moc se mi tu 
líbí. Dobrá nálada, hudba, plno 
dobrého jídla a pití.

Linda: 
A spokojená oslavenkyně. 
Myslím, že se to vydařilo. My 
něco slavíme pořád. Že, dědo?

Dědeček: 
Přesně tak, naše rodina je samá 
oslava. Jak je nás tolik, tak 
slavíme něco snad každý měsíc. 
To jsou to narozeniny, svátky, 
narození dětí, promoce, svatby, 
do toho Vánoce, Velikonoce, no 
a návštěvy…

Linda: 
Amy, to je můj dědeček. Ten 
nemůže chybět na žádné oslavě, 
že dědo?

Dědeček: 
To bych si přece nemohl nechat 
ujít. Narozeniny a všechny velké 
události se musí vždycky pořádně 
oslavit!

Amy: 
To je pravda, taky mám 
ráda, když se při takových 
příležitostech všichni sejdeme, 
celá rodina a přátelé a dobře se 
bavíme. A taky hodně jíme.

Dědeček: 
My jsme toho ale doma dřív tolik 
neslavili… Nebyly peníze a vlastně 
ani čas. Ale zase jsme měli 
takovou tradici: nedělní sváteční 
oběd, u kterého jsme se scházeli 
maminka, tatínek, já a všichni 
moji bratři a sestry. Celkem je 
nás pět sourozenců!

Amy: 
Teda!
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