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

Niesamowity wieczór Mariana
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Alkohol, dragi i panienki. Ekstrawagancja, popisówka czy ju¿ norma wieczorów kawalerskich w
naszym mieœci.
Przystojni i dobrze ubrani mê¿czyŸni, hektolitry piwa, wyleguj¹ce siê w wielkich, drewnianych
beczkach, p³on¹ce fontanny i prezentuj¹ce siê nader estetycznie drinki… To bynajmniej nie opis
oferty reklamuj¹cej turystyczny wyjazd w egzotyczny zak¹tek œwiata z opcj¹ all inclusive, a
króciutka (z powodów wiadomych tylko Redakcji), szemrana w dodatku relacja z wieczoru
kawalerskiego Mariana Kowalskiego.
W sobotê, 21 kwietnia 2011 roku w klubie „Euforia” mia³ miejsce wieczór kawalerski
przysz³ego szczêœciarza (miejmy nadziejê) mê¿a. Nasi reporterzy chcieli w etycznie w¹tpliwy
sposób znaleŸæ siê na mêskiej imprezie i podzieliæ z Pañstwem, oczywiœcie w granicach
przyzwoitoœci, swoimi obserwacjami. Niestety wejœæ do œrodka siê im nie uda³o, ale od czego ma
siê chciw¹ na nie ma³y grosz obs³ugê lokalu.
Wieczorek kawalerski to impreza bardzo podobna do wieczoru panieñskiego. Wieczór
kawalerski przys³uguje ka¿demu mê¿czyŸnie, który w najbli¿szej przysz³oœci zamierza wst¹piæ w
zwi¹zek ma³¿eñski. Wieczór ma u³atwiæ mu przejœcie na inny poziom spo³eczny, wejœcie w now¹ r
drogê ¿ycia.
Przyjaciele Mariana Kowalskiego (gdy¿ to zwykle oni, jak mówi¹ niepisane zasady, powinni
zaj¹æ siê organizacj¹ imprezy), postanowili u³atwiæ mu zmianê statusu spo³ecznego. A u³atwiali to
przysz³emu panu m³odemu na ró¿ne sposoby.
Czerwona sala (tak wypatrzyli nasi reporterzy), w której mia³a miejsce impreza, przypomina³a
raczej wnêtrze domu schadzek czy kasyna. Pikanterii dodawa³y œwiec¹ce na kolorowo lampy z
olbrzymimi aba¿urami i wielkie szklane sto³y, pe³ne najró¿niejszych alkoholi. G³oœna muzyka
bynajmniej nie przeszkadza³a uczestniczkom zabawy. Mocno podpici panowie nie zawsze byli
œwiadomi co siê wokó³ nich dzieje a nawet gdzie s¹. Alkohol, jakkolwiek banalnie to zabrzmi, la³ siê
strumieniami. Zaproszeni goœcie poch³aniali olbrzymie iloœci drobnych zak¹sek, zagrysek i
wszystkiego co wspomaga³o poch³anianie alkoholu. Grzeczni mê¿owie, szczêœliwi narzeczeni i
równie szczêœliwi single bawili siê w swoim, mêskim, towarzystwie. Przynajmniej do czasu.
Po pó³nocy w lokalu pojawi³y siê tancerki erotycznie. Trzy dorodne, wrêcz przesadnie,
wyzywaj¹co umalowane panienki, z b³yszcz¹c¹ skór¹, ubrane w bardzo sk¹pe stroje, które z
czasem z siebie pozdejmowa³y wywo³uj¹c podniecenie wœród mêskiego towarzystwa. Mê¿czyŸni
na ten czas przerwali swoje zabawy i gry. Dodajmy, ¿e typowo mêskie jak bilard, dart czy
palystation i skupili siê wokó³ tañcz¹cych kobiet. Ich taniec i to, co dzia³o siê po nim (wiadomoœæ
nie potwierdzona od naszych informatorów), z grzecznoœci przemilczymy, gdy¿ nie byliœmy
zaproszeni na imprezê i byæ mo¿e publiczne wypowiadanie siê na temat tego, co zobaczyliœmy,
by³o by przysz³ej mê¿atce nie na rêkê.
Kawalerska impreza skoñczy³a siê nad ranem. Pod klubem „Euforia” ustawi³ siê szereg
taksówek z zacieraj¹cymi z uciechy rêce taksówkarzami. Zarówno przysz³ego pana m³oego, jak i
jego chwiej¹ce siê na nogach towarzystwo kierowcy taksówek porozwozili do domu. Takiego
utargu nie mieli od dawna.
Reporterscy podgl¹dacze
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