wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiona

Dzieñ babci i dziadka
Babciu Wies³awo, Dziadku Stanis³awie, dzisiaj Wasze œwiêto!
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I z okazji Waszego œwiêta pragniemy z³o¿yæ Wam najserdeczniejsze ¿yczenia, czyni¹c to
jednoczeœnie w niebanalny sposób. Nie mamy zamiaru wymieniaæ po kolei tego wszystkiego, co
nale¿a³oby wymieniaæ, sk³adaj¹c okazyjne ¿yczenia. Oczywiœcie, ¿yczymy Wam zdrowia i
szczêœcia, bo bez sporej dawki zdrowia i odrobiny szczêœcia w dzisiejszych czasach to cz³owiek
d³ugo nie po¿yje. Nieco humoru (wszak nie od dawna wiadomo, ¿e œmiech to zdrowie) i
przys³owiowej „pogody ducha” (cokolwiek „pogoda ducha” znaczy).
Zamiast recytacji wyuczonych, oklepanych i niewiele maj¹cych z rzeczywistoœci¹ wspólnego
formu³ek, przygotowaliœmy dla Was ze wszech miar oryginalny list dziêkczynny (znaleŸliœmy
nawet Redakcjê, która za drobn¹ op³at¹ zechcia³a go nam wydrukowaæ).
Babciu dziêkujemy Ci za to, ¿e œpiewa³aœ nam w dzieciñstwie tkliwe pioseneczki. Choæ nie masz
g³osu estradowej artystki i, delikatnie mówi¹c, s³oñ Ci prawdopodobnie nadepn¹³ w dzieciñstwie
na ucho, Twoje piosenki, które œpiewa³aœ nam na dobranoc, pamiêtamy do dzisiaj. I jak sobie o
nich przypomnimy, ³ezka siê nam krêci w oku.
Dziêkujemy Ci te¿ za to, ¿e zawsze ¿a³owa³aœ nam ciastek z kremem. Choæ maj¹c kilka-,
kilkanaœcie lat p³akaliœmy z tego powodu, z³orzecz¹c Ci po cichutku, dziêki Twoim zakazom
wyroœliœmy na szczup³ych i piêknych ludzi, nie cierpimy na oty³oœæ, która dotknê³a prawie
wszystkich naszych znajomych. Dziêkujemy i za to, ¿e zawsze, ilekroæ przyje¿d¿aliœmy do Ciebie,
sma¿y³aœ nam jajecznicê. Z grzybkami. I za to, ¿e lepi³aœ piero¿ki. Z jagodami. Dziêkujemy za
wydziergane na drutach szaliki i czapki, za zacerowane skarpetki i przyszyte guziki. Dziêkujemy
za cierpliwoœæ, bo zdaje siê, ¿e nie byliœmy przesadnie wzorowymi wnuczêtami.
Dziadku Tobie te¿ dziêkujemy, za to chocia¿by, ¿e jesteœ. Dziêkujemy za Twoj¹ krzepê, bo
musia³eœ mieæ krzepê, kiedy zim¹ ci¹ga³eœ nasz¹ rozwydrzon¹ trójkê na sankach, musia³eœ mieæ
krzepê tak¿e i wtedy, kiedy latem budowa³eœ nam domki na drzewach. Dziêkujemy i za to, ¿e
uczy³eœ nas rysowaæ kozy i domy z kominami, choæ sam, tak naprawdê, rysowaæ nie umia³eœ.
Dziêkujemy za pieprzne dowcipy, którymi raczy³eœ nas zawsze wtedy, gdy babcia znika³a z pola
widzenia. I za równie pieprzne, wrêcz brzydkie, niew³aœciwe dla naszych dzieciêcych, niewinnych
jeszcze wtedy uszu piosenki, które œpiewa³eœ nam po cichu. Z o niebo lepszym wyczuciem
melodii, ni¿ czyni³a to babcia.
Dziêkujemy za Twoje placki tarte, sma¿one na g³êbokim oleju, które poch³anialiœmy w
niewyobra¿alnych, tragicznych w skutkach dla naszego organizmu iloœciach. Dziêkujemy
zarówno za pachn¹cy kapuœniak, jak i za zsiad³e mleko, którego ¿adne z nas nie chcia³o jeœæ,
podczas gdy mówi³eœ: „Nie wstaniecie od sto³u, dopóki nie zjecie!”.
Drodzy Dziadkowie, dziêkujemy za mi³oœæ, któr¹ nas obdarzaliœcie i za cierpliwoœæ, jak¹ nam
okazywaliœcie, jakkolwiek tkliwie (a tkliwoœci siê wystrzegaliœmy) brzmi¹ nasze wyznania. Z okazji
Waszego œwiêta, dnia Babci i Dziadka, ¿yczymy Wam tego, czego byœcie sobie sami ¿yczyli.
Wdziêczne wnuczêta
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