wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiê jubilatki, wiek, zawód, data i miejsce urodzin
, ,

Cia³a miejscowoœæ œwiêtuje urodziny Pani Gra¿yny

Wyj¹tkowe urodziny
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Nie zawsze trzeba wielkiego blichtru, a¿eby wzruszyæ ludzkie serca. Przekona³a siê o tym
Pani Gra¿yna – nauczycielka, pasjonatka ksi¹¿ek oraz robótek na drutach. Dnia 4 lipca, w
niewielkiej miejscowoœci o wdziêcznej nazwie Strzeleczki jak co dzieñ ruszy³a pieszo, wydeptan¹
poœród wrzosów, dró¿k¹, kieruj¹c siê stronê miejsca pracy. Dzieñ jak co dzieñ, s³onko grza³o, a na
niebie pojawia³y siê jeno pojedyncze, raczej symboliczne chmurki. Jednako¿ musisz wiedzieæ,
szacowny czytelniku, ¿e dzieñ ten dla Pani Gra¿ynki by³ wyj¹tkowy. Obchodzi³a ona bowiem swe
48. urodziny. Ramiona nieco zwiêd³y od nat³oku codziennych trosk, a g³owa posiwia³a, lecz azali
kark, Pani Gra¿yna, zawsze mia³a wyprostowany. Dumna to wszak kobieta i nieulêkniona, co
wyzwoleñców wspiera³a w czasach wojny, niejednokroæ samej ryzykuj¹c ¿yciem. A gdy razu
pewnego jeden Niemiec przyszed³ pod jej okno smoliæ cholewki, to go obrzuci³a takimi
wyzwiskami, co by stajenny i szewc razem nie wymyœlili. Mimo to jednak z³oœæ u Pani Gra¿ynki
by³a rzadka, zwykle mia³a ona dla bliskich s³owo otuchy, a czasem i ¿artem rzuci³a tak
przemyœlanym i intelygentnym, co to dopiero po chwili sens dociera i cz³ek œmieje siê do rozpuku
a¿ przestaæ nie mo¿e. Za to wszyscy w Strzeleczkach pokochali Pani¹ Gra¿ynê, dlatego te¿ w
dniu jej urodzenia, specjalnego coœ wyszykowali.
Jubilatka, niczego siê nie spodziewaj¹c, wesz³a do budynku, otworzy³a drzwi do swego biura,
a tam jak nie œwiœnie, jak nie wrzaœnie – wszyscy, co im œwiêto s¹siadki obojêtne nie by³o,
powyskakiwali to zza fotela, to z szafy. Duzi i mali. Miejsca ledwo starczy³o. I juœci ruszyli ¿yczenia
os³upia³ej Gra¿ynie sk³adaæ. Ca³owali j¹ i œciskali tak, ¿e kobiecie tchu zaczê³o brakowaæ. Nie
wiedzia³a zaw¿dy, ¿e to podstêp kolejny. Gdy otwar³a okiennice, by luftu nieco wpuœciæ, wtenczas
obaczy³a d³ugi na dwadzieœcia ³okci i wysoki tak na dwa rysunek, co go dzieci same malowa³y:
NAJLEPSZE ¯YCZENIA!
Porycza³a siê kobiecina, wzruszeniem ju¿ ca³kiem zdjêta. Choæ d³ugo nie mogli mieszkañcy
Skrzeleczek œwiêtowaæ, bo by³ to dzieñ pracy, wobec czego do obowi¹zków nale¿a³o siê udaæ,
by³o i ciasto domowego wypieku i kompot z jab³ek œwie¿ych. A na koniec jeszcze wszyscy razem
zaœpiewali „Sto lat” gromkim g³osem, a¿ siê kogut w s¹siedztwie odezwa³.
Piêkne to by³y urodziny. I pomyœleæ, wystarczy³a pamiêæ oraz nieco zamys³u, by tak
miejscowej nauczycielce cudne wspomnienie do koñca ¿ycia postawiæ. Bierzcie przyk³ad z
mieszkañców Strzeleczek, mili czytelnicy.
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Ca³y tekst, forma merytoryczna graficzna 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

