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Mă cheamă Lisa şi am patru ani.Mă vedeţi? Stau cu mama mea în pat.
Tati si Lore pregătesc micul dejun.Lore este naşa mea. Acum ea vine la noi in vizită ca să ne ajute.
Mami are un bebeluş în burtă..Burta ei este deja foarte mare. Mami şi tati au spus,cǎ bebeluşul o sǎ vinǎ la
primăvarǎ.
Acum e primǎvarǎ!
Chiar şi narcisele au înflorit.
Mami abia mai încape la chiuvetǎ .Cîteodatǎ eu pot chiar sǎ simt cum se mişcǎ bebeluşul în burta ei .Este foarte
zburdalnic. Si eu sunt la fel.
La micul dejun mami nu poate mânca nimic, nici mǎcar o felie de pâine cu unt şi cu miere. Acum ne spune că
are dureri de burtǎ „Cred cǎ a început ,“îi spune mami lui tati . Lore şi cu mine strigǎm de bucurie: „ ura ,ura
astǎzi vine bebeluşul!“
„ Mai întâi sǎ aşteptǎm dacǎ durerile se înteţesc ,“ spune mami, „poate că nu sunt chiar dureri de naştere.“
Tati se joacǎ cu mine de-a circul.Mami nici nu se uitǎ la noi şi uite ce acrobaţi grozavi suntem noi doi!
Naşa mea are mai mult timp pentru mine acum .Soarele strǎluceşte pe cer iar Lore se joacǎ cu mine şi cu
Fabio.Fabio este prietenul meu şi are şi el patru ani ca mine. Cel mai mult ne place sǎ construim in nisip cǎsuţe
pentru animalele noastre din lemn. Eu am trei iar Fabio are cinci, el are chiar şi un mǎgǎruş.
Chiar când vroiam sǎ scot o nouǎ formǎ de nisip a trebuit sǎ nu mai fac gǎlǎgie, cǎci mama telefoneazǎ pe hol cu
Karin. Karin este moaşa noastrǎ.
Tocmai când mǎ schimbam de hǎinuţe, vǎd maşina cea roşie a lui Karin. „Uite“, strigǎ Fabio, „vine
moaşa!“Astǎzi ea are o geantǎ mare coloratǎ. Karin este foarte drǎguţǎ, odatǎ mi-a dǎruit o pietricicǎ albastrǎ iar
uneori imi dǎ voie sǎ mǎ joc chiar cu aparatul ei de ascultat. „Bunǎ Karin!“ îi strigǎm noi, ea râde cu noi puţin şi
intrǎ repede în casǎ.
Din când în când o aud pe mami cum ofteazǎ şi respirǎ foarte tare. „Asta este foarte normal,“ mi-au spus tati şi
moaşa.Mie mi se pare cam ciudat.Bine cǎ este Lore cu mine şi bineînţeles şi Fabio.Acum ne jucǎm afarǎ de-a
magazinul. Pe un scaun se aflǎ aparatul cu care Karin ascultǎ cum bate inima bebeluşului. Din acest aparat vǎd
cum iese o hârtie ca şi din faxul nostru.
Bine cǎ avem si o toaletǎ pentru musafiri.La baie nu mai am voie, cǎci mami stǎ în cadǎ iar moaşa o maseazǎ pe
spate. Apa caldǎ şi masajul îi mai alinǎ durerile naşterii.
Tati o mângâie pe mami pe burtǎ şi o maseazǎ pe spate. Tati o ajutǎ pe mami sǎ nascǎ aşa cum poate el.Si la
naşterea mea a fǎcut tot aşa. Asta a fost mai demult, dar eu ştiu, cǎci am vǎzut in pozele din album.
Mami se sprijinǎ de mingie ca sǎ se relaxeze; burta îi atârnǎ şi ea, rotundǎ tot ca o mingie. Cu mingia cea mare
mǎ joc şi eu uneori;dacǎ mǎ ţine cineva pot chiar sǎ şi sar.
Fabio nu mai vrea sǎ se joace cu mine, pentru cǎ el vrea mereu tricicleta mea.Lore şi cu mine intrǎm din nou în
casǎ.
Chiar acum bebeluşul vrea sǎ iasǎ din burta mamei!
In dormitor este o luminǎ plǎcutǎ şi miroase altfel decit de obicei.Caloriferul este cald, ca sǎ nu-i fie frig
bebeluşului.

„Oooh“ mami a strigat foarte tare.Si apoi îl auzim şi pe bebeluş: „Uaaaaa“...dar când l-a luat mami in braţe s-a
liniştit imediat.Mami şi tati şi Lore plâng de bucurie. Chiar şi Karin are lacrimi in ochi. De bucurie, cǎci acum
am o surioarǎ! Uraaaa.....am o surioarǎ!
La tǎiatul buricului ajutǎm cu toţii. „Trebuie sǎ fim foarte atenţi la pense“, ne-a spus Karin.
Acum surioara mea este cântǎritǎ, mǎsuratǎ, spǎlatǎ şi înfǎşatǎ. Si eu am voie sǎ ajut. Si pot sǎ fac asta foarte
bine, cǎ doar sunt sora mai mare.
Karin îşi strînge instrumentele ei de moaşǎ. Intr-o geantǎ de moaşǎ încap o groazǎ de lucruri. Si eu am o geantǎ
de doctoriţǎ, dar este mult mai micǎ. Rufele murdare le pune Karin într-un sac.
Acum ciocnim cu toţii un pahar în cinstea surioarei mele.Cei mari beau şampanie pentru oameni mari iar eu beau
şampanie pentru copii. De fapt este apǎ mineralǎ, dar şi în paharul meu sunt bobiţe scânteietoare de cristal ca şi
la cei mari. „La mulţi ani!“ spunem cu toţii cǎci este o zi de naştere.
Când a plecat moaşa era deja searǎ. Mami, tati şi cu mine nu-l mai scǎpǎm pe bebeluşul nostru din ochi. Tot
timpul ne uitǎm la Runa cea micǎ.Da, pe surioara mea o cheamǎ Runa. Numele ei îmi place. Mami şi tati au
cǎutat mult pânǎ au gǎsit acest nume şi pânǎ astǎzi l-au ţinut secret.
Runa suge la pieptul mamei şi adoarme imediat.
Eu stau cu mami şi cu tati în pat. Si cu Runa.
Iar mâine o sǎ-mi împletesc un buric şi o sǎ mǎ joc cu Fabio de-a naşterea.

