wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiona jej i jego
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Zakocha³am siê w Marcinie

Nasza czytelniczka dzieli siê swoim szczêœciem z wszystkimi.

Szanowna Redakcjo!

Piszê do Was, bo muszê siê z kimœ podzieliæ tym, co we mnie siedzi, co mnie od œrodka
podgryza, co powoduje, ¿e noc¹ spaæ nie mogê, a w ci¹gu dnia chodzê jak nieprzytomna. Chyba
nie ma na œwiecie osoby, której móg³bym opowiedzieæ o moich bólach wewnêtrznych, bez
nara¿enia siê na œmiesznoœæ, wiêc pad³o na Was, droga Redakcjo.
Otó¿, zakocha³am siê! Zakocha³am siê nagle, gwa³townie, strza³a Amora trafi³
a mnie centralnie w serducho i od tego czasu ca³e moje Ja rozpaczliwie pragnie ci¹g³ej obecnoœci
Jego, Marcina S. (z szacunku do mojego ukochanego, aby nie narobiæ mu obciachu przed
kolegami przemilczê jego nazwisko).
Poznaliœmy siê przypadkiem. By³a piêkna pogoda, œwieci³o piêkne wczesnoletnie s³oñce on
wychodzi³ ze sklepu. Ja sz³am akurat druga stron¹ ulicy, spiesz¹c siê na autobus. Spojrza³am w
tamtym kierunku i zobaczy³am Go. Niewiele myœl¹c przebieg³am na drug¹ stronê ulicy i szlam w
jego kierunku. patrzy³am w jego ciemne piêkne oczy, gdy go mija³am niby przypadkiem potknê³am
siê. On oczywiœcie jak prawdziwy mê¿czyzna szybko zareagowa³ i ... odskoczy³ na bok abym na
niego nie wpad³a. Poszed³ dalej. Zawo³a³am za nim, ¿e nale¿y pomagaæ kobietom. Odpowiedzia³,
¿e nale¿y patrzeæ pod nogi. Niestety mój obcas z³ama³ siê na prawdê. Gdy to zauwa¿y³ podszed³ i
ku mojemu zdziwieniu spyta³ nie o moje zdrowie tylko o ... o buty. ¯e szkoda butów i, ¿e mu siê
bardzo podobaj¹. Nieznajomy pocz¹tkowo z niechêci¹ ale podszed³ do mnie i przeprosi³ za swoje
zachowanie i zaproponowa³ pomoc. Sklep z którego wychodzi³ okaza³ siê jego sklepem z butami,
a on sam by³ mi³oœnikiem butów.
Z Marcinem., bo podczas którejœ z kolei „przypadkowej” wizyty w jego sklepie nieznajomy
wyjawi³ mi w koñcu swoje imiê, spotykam siê od czterech tygodni. I choæ cztery tygodnie to
zaledwie chwila wobec wiecznoœci, wiem ju¿, ¿e go kocham i chcê z nim spêdziæ resztê mojego
¿ycia. I piszê do Was, droga Redakcjo, ¿eby podzieliæ siê z kimœ tym dziwnym uczuciem „motyli w
brzuchu”. Piszê ów list mi³osny, tak jak umiem, œwiadoma moich niewielkich, niedostatecznych
mo¿liwoœci pisarskich, bo mam tak¹ nadziejê, ¿e Marcin, który czyta codziennie po kawa³eczku
gazety, przeczyta i mój list. A po jego lekturze pokocha mnie jeszcze bardziej.
Zakochana Marianna

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

