wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiona i nazwisko rodziców oraz data œlubu

Okr¹g³a rocznica œlubu
List otwarty naszych czytelników do rodziców. ¯yczenia dla Pani Marzeny i Pana Krzysztofa
Nowaków.
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Drodzy Rodzice, Marzanno i Krzysztofie!
Dziêki uprzejmoœci Redakcji mo¿emy na jej ³amach zamieœciæ list z ¿yczeniami dla Was,
poniewa¿ pisz¹c powiemy o wiele wiêcej, ni¿ gdybyœmy mia³y sk³adaæ Wam ¿yczenia ustnie
(zreszt¹ te na pewno z³o¿ymy w swoim czasie, ¿yczenia urozmaicaj¹c dodatkowo ca³usami).
Drodzy Rodzice, wytrzymaliœcie ze sob¹ okr¹g³e dwadzieœcia lat! Dok³adnie dwie dekady
temu, 20 maja 1990 roku, stanêliœcie na œlubnym kobiercu. Równo 20 lat temu na³o¿yliœcie sobie
na palce obr¹czki, zapewniaj¹c siê jednoczeœnie o dozgonnej mi³oœci. Mimo zdenerwowania nie
pomyliliœcie s³ów ma³¿eñskiej przysiêgi, ma³o tego, do treœci owej przysiêgi stosujecie siê do
dzisiaj! Trochê siê Wam dziwimy, ale i trochê podziwiamy. Nawet bardziej podziwiamy, ni¿ siê
dziwimy.
Na samym pocz¹tku naszego listu, jeszcze przed ¿yczeniami, postaramy siê wymieniæ Wasze
zas³ugi. Lista ich bêdzie krótka, zas³ugi zaœ podane bêd¹ wybiórczo, gdy¿ zamieszczaj¹c list w
gazecie jesteœmy zmuszone zap³aciæ za ka¿de s³ówko, które siê nañ sk³ada (a jak wiadomo, w
domu siê nie przelewa).
Drodzy Rodzice, sp³odziliœcie i wychowaliœcie dwie wspania³e córki. Wpoiliœcie nam jakieœ
zasady, które wybiórczo (ale jednak) sobie przyswoi³yœmy. Zabieraliœcie nas na mêcz¹ce
wakacyjne wycieczki, i choæ podczas tych wyjazdów przewraca³yœmy oczy, podœmiewaj¹c siê z
Waszych wakacyjnych planów, trzeba przyznaæ, ¿e pokazaliœcie nam spory kawa³ek Polski.
Ubieraliœcie nas w brzydkie, niemodne, wrêcz przedpotopowe ubrania. Przep³aszaliœcie naszych
znajomych. Zabranialiœcie póŸnych powrotów do domu. Postawiliœcie wielki dom, którego
zazdroszcz¹ Wam wszyscy s¹siedzi. Ostatnio kupiliœcie nawet wielki, plazmowy telewizor, na
którym raz w miesi¹cu ogl¹damy Wasze wesele.
Za to wszystko bardzo Was kochamy. I z okazji Waszej dwudziestej rocznicy œlubu musimy o tym
wspomnieæ. Ale oprócz rozczulaj¹cych wspomnieñ, które wywo³uj¹ na naszych i Waszych
twarzach szerokie, szczere uœmiechy, z okazji Waszej dwudziestej rocznicy œlubu chcia³ybyœmy
z³o¿yæ najserdeczniejsze ¿yczenia.
Chcemy ¿yczyæ Wam, drodzy Rodzice, wszystkiego, co najlepsze. Aby tej mi³oœci, któr¹ siê
nawzajem obdarzacie, nigdy nie zabrak³o. Abyœcie nie stracili tej cierpliwoœci, któr¹ wykazujecie
siê we wzajemnych kontaktach. Bo pomyœlcie sobie, drodzy Rodziciele, ¿e teraz bêdziecie
jeszcze starsi, a staroœæ, jak mówi stare polskie powiedzenie, to „nie radoœæ”. I na t¹ nadchodz¹c¹
staroœæ ¿yczymy Wam, ¿ebyœcie j¹ mê¿ne i wspólnie znieœli.
¯yczymy humoru, ¿ebyœcie w nadchodz¹cej przysz³oœci wszystkie przeciwnoœci losu i
niepowodzenia obracali w ¿art. Bo œmiech, jak powszechnie wiadomo, to zdrowie, a zdrowie
osobom bêd¹cych w Waszym wieku niew¹tpliwie siê przyda. Trzeba te¿ mieæ zdrowie by
doczekaæ kolejnej, okr¹g³ej rocznicy.
Z ca³ego serca ¿yczymy te¿ Wam, drodzy Rodziciele, wiêcej pieniêdzy w portfelach, gdy¿ i
pieni¹dze siê teraz przydadz¹. Trzeba bêdzie wydaæ dwie córki za m¹¿, wyprawiæ huczne i
kosztowne wesela. Za jakiœ czas kupowaæ wnukom prezenty. A wnuczêta XXI wieku nie zadowol¹
siê byle czym.
Z najlepszymi ¿yczeniami raz jeszcze Wasze dzieci.
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

