wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiê i nazwisko

Marek Kowalski w areszcie.
Za p³omienne uczucie posiedzi trzy miesi¹ce
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Marek Kowalski (l. 35 z Warszawy) spêdzi w wiêzieniu najbli¿sze trzy miesi¹ce za zak³ócenie
ciszy nocnej i spo³ecznie ustalonego porz¹dku. Ukochana Kowalskiego, Anna Malinowska, której
osoba by³a niejako przyczyn¹ wykroczeñ Kowalskiego, bêdzie siê z nim mog³a widywaæ, w
ramach wyj¹tku, dwa razy w tygodniu.
Reporterzy naszej gazety postanowili dowiedzieæ siê, z jakiego powodu (czy te¿ powodów) Marek
Kowalski, szanowany przecie¿ obywatel Warszawy, p³ac¹cy podatki, abonament telewizyjny i
tacê w koœciele zosta³ skazany na trzy miesi¹ce wiêzienia.
Jak siê nieoficjalnie dowiedzieliœmy, Marek Kowalski, od czterech lat spotykaj¹cy siê z Ann¹
Malinowsk¹, podj¹³ w koñcu prawdziwie mêsk¹ decyzjê i postanowi³ uczyniæ ich zwi¹zek bardziej
formalnym. Jak mówi¹ œwiadkowie, w czwartek kupi³ u osiedlowego jubilera z³oty pierœcionek z
brylantem. Jubiler potwierdzi³, ¿e by³ u niego pewien Kowalski, który d³ugo targowa³ siê ze
sprzedaj¹cym, a¿ ten zagrozi³ Kowalskiemu, ¿e nic mu nie sprzeda. W nocy z czwartku na pi¹tek
ten sam Kowalski pi³ na potêgê z kolegami, boj¹c siê zapewne tego, ¿e Malinowska odrzuci jego
oœwiadczyny. W pi¹tek wieczorem zaœ zakochany Marek Kowalski uda³ siê pod okna
narzeczonej, zza pazuchy wyj¹³ star¹, rozpadaj¹c¹ siê mandolinê i zacz¹³ na niej rzêpoliæ. Oprócz
Anny Malinowskiej, która ukaza³a siê w oknie swojego pokoju tak, jak siê Kowalski tego
spodziewa³, w s¹siednich oknach ukaza³o siê mnóstwo rozwœcieczanych starszych pañ.
Staruszki w najbrzydszy i najbardziej wulgarny z mo¿liwych sposobów wygra¿a³y Kowalskiemu,
¿e jeœli za chwilê nie przestanie graæ, zawiadomi¹ policjê.
Marek Kowalski, zaœlepiony uczuciem mi³oœci, które od niepamiêtnych ju¿ czasów kierowa³
pod adresem Anny Malinowskiej, puœci³ ich g³oœne uwagi mimo uszu. To by³ jego najwiêkszy b³¹d,
poniewa¿ w chwili, gdy Kowalski zaczyna³ siódm¹ ju¿ tej nocy serenadê, pod blok przy ulicy
Sienkiewicza przyjecha³y dwa radiowozy policyjne. Ubrani na granatowo panowie skuli Marka
Kowalskiego kajdankami i zabrali do wiêzienia. Na nic zda³y siê t³umaczenia zdezorientowanego
mê¿czyzny, ¿e w ten to niebanalny sposób oœwiadcza siê swojej ukochanej, na nic p³acz Anny
Malinowskiej , na pó³ ju¿ wypad³ej z okna. Policjanci byli niewzruszeni, przecie¿
Kowalski zak³óci³ ciszê nocn¹ i za to go trzeba ukaraæ.
Nie rozumiem zachowania policjantów. Powiedzia³a nam w rozmowie ukochana
Kowalskiego, Anna Malinowska. Przecie¿ serenady pod oknem ukochanej œpiewa siê w nocy. To
jak¿e nie zak³óciæ porz¹dku? Serenada w dzieñ nie by³aby prawdziw¹ serenad¹. Dodaje ze
z³oœci¹. Innego zdania s¹ staruszki, s¹siadki Malinowskiej, które Kowalski swoim g³oœnym
œpiewem wyrwa³ ze snu.
On sobie œpiewa³, oœwiadczaæ siê chcia³, a nas ze snu pobudzi³. ¯ali³a siê nam pani Stefania,
s¹siadka Malinowskiej z drugiego piêtra. ¯eby jeszcze tak œpiewa³, ¿e jedn¹ piosenkê dedykowa³
m³odej, a jedn¹ nam, starszym, to mo¿e byœmy na policjê nie zadzwoni³y, ale tak…
Marek Kowalski spêdzi w warszawskim wiêzieniu trzy miesi¹ce. Bêdzie mia³ ca³e trzy miesi¹ce na
to, aby zaplanowaæ kolejn¹ akcjê oœwiadczynow¹. Byæ mo¿e teraz weŸmie pod uwagê sugestie
s¹siadek Anny Malinowskiej.
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

