wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiona i nazwisko rodziców, imiê dziecka, data urodzin

Ju¿ jest z nami.
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D³ugo oczekiwana Kasia Kowalska przysz³a na œwiat.
Sobota, 12 czerwca 2011 roku by³ to dziwny dzieñ, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi
zwiastowa³y jakoweœ klêski i nadzwyczajne zdarzenia.
Mo¿na by pomyœleæ, ¿e w w tym miesi¹cu noworodki w nies³ychanej iloœci pojawi³y siê w
szpitalach, p³acz ich poszed³ w œwiat, zwiastuj¹c polepszenie siê wykresów z przyrostem
naturalnym, niszcz¹c rodzicielskie marzenia o romantycznych wieczorkach we dwoje,
nape³niaj¹c ich jednoczeœnie dum¹ i szalon¹ radoœci¹, która ludziom powa¿nym i w pewnym
wieku ju¿ nie przystoi.
Dziennikarze na stronach konkurencyjnej prasy wspominaj¹, ¿e ze sklepów zniknê³y w
tempie zastraszaj¹cym pampersy i œpioszki, smoczki, œliniaczki i maleñkie skarpetki. W
magazynach brakuje grzechotek w kolorze ró¿owym. W salonach fryzjerskich i kosmetycznych
pojawi³y siê zaœ dwie nieszczêsne kobiety, które choæ czu³y siê m³ode, nagle zosta³y babciami.
£zom szczêœcia i nieszczêœcia, doli i niedoli nie by³o koñca.
W pamiêtn¹ sobotê, 12 czerwca 2011 roku, w ów dziwny dzieñ, w którym rozmaite znaki na
niebie i ziemi nie zwiastowa³y nic dobrego dla ludzkoœci w ogóle, przysz³a na œwiat Kasia, czyni¹c
swoich rodziców, Magdalenê i Jana Kowalskich, najszczêœliwszymi ludŸmi na œwiecie.
Œwie¿o upieczona mama, nie mog³a napatrzeæ siê na pomarszczon¹ i na swój sposób
przyjemn¹ dla oka córuchnê, zapominaj¹c utrzymaæ swoje rozwichrzone w³osy w jako takim
³adzie, œpiewa³a ma³ej piosenki, kalecz¹c melodie i przeinaczaj¹c s³owa, aby je treœci¹
dostosowaæ do wieku maleñkiej istotki. Zamyka³a oczy i wyobra¿a³a sobie urocze spacerki po
parku, ci¹g³e zatrzymywanie siê przy napotkanych paniach w wielkich kapeluszach i prezentacjê
im s³odko œpi¹cej Kasiuniu.
Œwie¿o upieczony tata, Pan Jan, te¿ prze¿ywa³ czas narodzin córeczki. Zobaczywszy ma³¹, zl¹k³
siê jej nieco, popatrzy³ z dalek¹ i czmychn¹³ do domu, mówi¹c, ¿e ma coœ wa¿nego do za³atwienia.
Tu pochowa³ swoje wszystkie gry na playstation, w niedostêpne dla œwie¿o sp³odzonego
potomstwa miejsce od³o¿y³ swoje gitary, a kiedy w koñcu znalaz³ siê przed wielkim lustrem w
przedpokoju, uœmiechaj¹c siê sam do siebie, æwiczy³ „samolocik”, który za parê miesiêcy zrobi
swojej córce. Po kilku seriach æwiczeñ Kowalski pozostawi³ bez ¿alu lustro i wyprawi³ siê do
szpitala, na oddzia³ dzieciêcy. W znacznej ju¿ odleg³oœci od szpitala pos³ysza³ szpitaln¹ orkiestrê
z³o¿on¹ z g³osów najm³odszych obywateli i obywatelek œwiata, orkiestrê zawodz¹c¹ raz na
niskich, raz na nieco wy¿szych tonach. Gdzieœ w tym wszystkim jest g³osik mojej Kasi, pomyœla³
rozczulony, dziwne ciep³o wype³ni³o go w œrodku, zaczê³o dmuchaæ, chuchaæ, upodabniaæ œwie¿
o upieczonego ojca do pawia, dumnie krocz¹cego szpitalnym korytarzem.
Kiedy m³oda rodzina Kowalskich wpatrywa³a siê, iœcie sroczym wzrokiem, w swojego bobasa,
wzdychaj¹c przy tym radoœnie i œciskaj¹c siê za rêce, czym deklarowali wzajemn¹ pomoc w tej
niezwyk³ej, kryzysowej sytuacji.
Ca³y tekst, forma merytoryczna graniczna jak i pomys³ s¹ w³asnoœci¹ firmy Intergraf i s¹ prawnie chronione.
Zabrania siê bez zgodny w³aœciciela kopiowane, powielanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie
drukowanej, elektronicznej i wizualnej

