wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiona i nazwiska, data, godzina

Malinowscy ma³¿eñstwem
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Najlepiej bawi¹ca siê para nowo¿eñców tego roku.
20 sierpnia 2011 roku zwi¹zek ma³¿eñski zawarli Joanna Kowalska i Kamil Malinowski. Gdy
wskazówki zegarów na przegubach elegancko ubranych goœci znalaz³y siê na godzinie 17.00,
m³odzi weszli do koœcio³a.
Joanna Kowalska ubrana by³a w piêkn¹, œnie¿nobia³¹ sukniê œlubn¹. Jej wejœciu do wnêtrza
œwi¹tyni towarzyszy³y jêki przyjació³ek z lat szkolnych, z zazdroœci¹ spogl¹daj¹cych na szczêœliw¹
pannê m³od¹ oraz ciche ³kanie ciotek, które w ten sposób uzewnêtrznia³y swoj¹ radoœæ z
zam¹¿pójœcia siostrzenicy.
Kamil Malinowski ubrany by³ równie piêknie. Jego wejœciu do œwi¹tyni nie towarzyszy³y
bynajmniej jêki, s³ychaæ zaœ by³o nerwowy chichot kumpli, którzy z nieumiejêtnie tajon¹ satysfakcj¹
cieszyli siê, ¿e Kowalskiego „wreszcie ¿ona pod pantofel weŸmie”.
Ceremonia zaœlubin przebieg³a bez niespodzianek. Pañstwo m³odzi nie pomylili s³ów przysiêgi
ma³¿eñskiej, ¿adna z obr¹czek nie poturla³a siê pod kwiaty stoj¹ce pod obrazem Najœwiêtszej
Panienki, nikt z zaproszonych goœci g³oœno nie protestowa³, gdy ksi¹dz zapyta³ zebranych, czy ktoœ
zna jakieœ tajemne powody, które uniemo¿liwi³yby m³odym wst¹pienie w zwi¹zek ma³¿eñski.
Bardziej ekscytuj¹ca czêœæ wesela zaczê³a siê po wyjœciu z koœcio³a. Gdy pañstwo m³odzi
przekraczali próg œwi¹tyni, w ich stronê polecia³y ry¿owe bomby, które na kilka chwil sparali¿owa³y
m³od¹ parê. Joannie ry¿ wdar³ siê za dekolt, sprawiaj¹c, ¿e skóra panny m³odej zaczê³a j¹
niemi³osiernie swêdzieæ. Joanna musia³a wyrzuciæ swój bukiet, aby mieæ dwie wolne rêce do
drapania. Bukietu nie z³apa³a ¿adna ze starych panien, z których ka¿da postanowi³a sobie, ¿e tego
magicznego dnia zaœlubin Malinowskich w koñcu z³apie kwiaty m³odej, „ustawiaj¹c” siê w ten sposób
na przysz³oœæ (plany starych panien spe³z³y niestety na niczym).
Po bombach ry¿owych przyszed³ czas na pociski pieniê¿ne. Rozszala³y t³um goœci zacz¹³ rzucaæ w
m³od¹ parê jedno- i dwugroszówkami. Nowo¿eñcy, zgodnie ze œlubnym obyczajem, przyklêkli przed
koœcio³em i kln¹c najpewniej pod nosem, zaczêli zbieraæ ¿ó³te pieni¹¿ki. Zbieranie monet zajê³o im
mnóstwo czasu, wiêc zniecierpliwieni goœcie, st¹paj¹cy pocz¹tkowo nerwowo z nogi na nogê,
porzucili zamiar z³o¿enia m³odym ¿yczeñ i nie czekaj¹c na nich, udali siê do sali weselnej na
przyjêcie.
Malinowscy, gdy uda³o siê im w koñcu oczyœciæ teren przykoœcielny z jedno- i dwugroszówek z
radoœci¹ zorientowali siê, ¿e na placu przed œwi¹tyni¹ nie ma ju¿ jêcz¹cych przyjació³ek m³odej,
chichocz¹cych kumpli m³odego i p³aczliwych ciotek ich obojga. Rozejrzawszy siê wokó³, z³o¿yli na
swoich ustach mokre, œlimacze poca³unki i zapewnili o wzajemnej mi³oœci.
W godzinach wieczornych nowo¿eñcy pojawili siê na sali bankietowej. Prawdopodobnie w
swoich przybrudzonych (z powodu akcji koœcielnej) ubraniach .Bawili siê do cudownie bia³ego rana.
I ja tam by³em, i miód, i wino pi³em.
Reporter weselny
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

