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ój przy ja ciel Jaś za pro sił mnie na swo je szó ste uro dzi ny. Od te -
go cza su by łem pod eks cy to wa ny i nie ustan nie roz my śla łem

o tym, ja ki pre zent mu przy go to wać. To nie by ło ła twe, bo spo ty ka łem Ja sia
co dzien nie. Jak tu do cho wać ta jem ni cy?! Prze cież Jaś za glą dał do mnie nie -
mal na każ dej prze rwie i wciąż py tał: 

– Co po ra biasz, Brat ku? Co u cie bie, Brat ku? I to wła śnie wte dy, gdy szy -
ko wa łem dla nie go nie spo dzian kę! W koń cu nie spo dzian ka by ła go to wa, a ja
po czu łem ulgę. Te raz opo wiem wam, jak pięk ne by ły uro dzi ny Ja sia. 

Oko ło go dzi ny trze ciej po po łu dniu wy ru szy łem do do mu Ja sia. Te go
dnia na dwo rze by ło sza ro, zim no, wiał prze ni kli wy wiatr i pa dał deszcz ze
śnie giem. Ta ka po go da pod psem… Oj, prze pra szam wszyst kie pie ski! Do -
brze, że wło ży łem ka lo sze, a nie te ni sów ki, bo na pew no by prze mo kły.
Szyb ko drep ta łem po chod ni ku, omi ja jąc wiel kie ka łu że. Po dro dze sły sza -
łem od gło sy aut, tram wa jów, au to bu sów i te le fo nów… Ojej! Ja ki ha łas pa -
nu je w mie ście! 

Ale kie dy do tar łem do do mu Ja sia, po czu łem jak by in ną po rę ro ku. By ło
tu we so ło i cie pło. Już z ko ry ta rza zo ba czy łem Ja sia, Amel kę w stro ju pa ja -
cy ka, Do mi ni ka i Ża net kę. Wła śnie czy ta li z ta tą no wą książ kę o ty gry sach,
uśmie cha jąc się od ucha do ucha. W pew nej chwi li wszy scy wsta li, bo do
po ko ju we szła bab cia z tek tu ro wym pu dłem. Po sta wi ła pu dło na sto le, a dzia-
dek je otwo rzył. Uj rza łem ol brzy mi tort uro dzi no wy, po la ny bia łą cze ko la -
dą i ozdo bio ny praw dzi wy mi tru skaw ka mi. Je den, dwa, trzy, czte ry, pięć,
sześć – szyb ko je po li czy łem. Ich za pach roz niósł się po ca łym do mu. Na
tor cie le ża ła cu kro wa cy fra „6”, a wo kół niej sta ło sześć świe czek. Ta ta Ja sia

je za pa lił, a młod sza sio stra Amel ka za czę ła wy gry wać na trąb ce ja kąś nie -
zna ną me lo dię: tra ta ta, tra ta ta. Ma lut ki brat Ja sia – Ku buś – wy cią gnął
rącz ki, ga wo rząc: „ta…ta…te…te…tu…”. To oczy wi ście wzbu dzi ło u wszyst -
kich ogrom ny za chwyt. 

– Ja siu, po myśl ży cze nie i zdmuch nij świecz ki! – za pisz cza ła z ra do ścią
Amel ka. 

Jaś za mknął oczy, wziął głę bo ki wdech i dmuch nął z ca łej si ły. Świecz ki
zga sły i… za chwi lę znów się za pa li ły… Więc Jaś znów dmuch nął… a one
zga sły i po now nie się za pa li ły. Wte dy po sta no wi łem po móc przy ja cie lo wi.
Ra zem z Ja siem dmuch nę li śmy ile sił… a świecz ki pa li ły się na dal… To nie -
sa mo wi te! W koń cu ta ta dał znak, aby za koń czyć dmu cha nie. Z uśmie chem
wy ja śnił, że to psi kus – świecz ki zga sną, gdy po le je się je wo dą. Ufff… ode -
tchnę li śmy z ulgą. Ku buś znów we so ło za wtó ro wał: „te…te…tu…tu…to…”.
Za raz po tem by ły ży cze nia dla so le ni zan ta. Ja nie mo głem się do cze kać, kie -
dy je po wiem. Więc wy krzyk ną łem jed nym tchem:

To jest dla Ja sia ry su nek ma lut ki,

aby od pę dzał od nie go smut ki,

by roz we se lał go wio sną i w le cie,

je sie nią i zi mą, gdy śnież ne za mie cie. 

A tę cza na nie bie ko lo ro wa

za stę pu je wszyst kie mi łe sło wa.

Zaś kwiat ki, tra wa zie lo na i list ki 

to mo je ser decz ne uści ski. 

W Dniu Uro dzin ży czę Ci 

sa mych ra do snych dni!!!

A po tem wrę czy łem Ja sio wi ry su nek. Był ura do wa ny i miał ru mień ce na
twa rzy. Bab cia po kro iła tort na ka wał ki i uło ży ła je na ta le rzy kach. Gdy zje -
dli śmy, Jaś za pro sił mnie do swo je go po ko ju. Ry su nek, któ ry dla nie go na ry -
so wa łem, po wie sił nad swo im łóż kiem. 

– Bę dę na nie go pa trzeć przed snem, bo to pre zent od praw dzi we go
przy ja cie la – po wie dział.

Czu łem, że też mam ru mień ce na twa rzy. By łem dum ny i bar dzo szczę śli wy. 
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