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Vrzla branka. Větev vysokého smrku, toho nejvyššího v celé za-

hradě, se zhoupla, z jehličí vykoukla rezavá ušatá hlavička veverky 

Simonky a hned zase zmizela.

„Brýle, kam jsem jenom zašantročila ty zatrolené brýle?“ zarazila 

se Simonka a rozběhla se zpátky do svého doupěte v dutině stro-

mu. Po pár krocích se ale zastavila a plácla se do čela. „Vždyť je 

mám na nose!“ povzdechla si a honem znovu vystrčila čumáček  

z hustých větví.

Branka do zahrady už byla otevřená a po pěšině vedoucí kolem 

rozbitého skleníku k domu klopýtala paní s vlasy vyčesanými do 

drdolu s náručí plnou krabic, balíčků, sáčků a pytlíčků. Nohy obuté 

do střevíců na vysokých podpatcích se jí podlamovaly a kotníky se 

jí viklaly. 

„Krucinál. Sakra. Jejda,“ vykřikovala a snažila se vybalancovat ne-

poslušný náklad, který se kymácel ze strany na stranu. 

„Áááá,“ vyjekla a předklonila se, aby zachytila klouzající krabici, ale 

v tu chvíli se celá hromada naklonila a balíčky, krabičky a pytlíčky 

se rozletěly do všech stran. 

Tajemství  
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