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

Na Zlocie Marków nie mog³o zabrakn¹æ Kowalskiego.
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Tysi¹ce Marków w jednym miejscu.
200 tysiêcy Marków obchodzi³o w ubieg³ym tygodniu swoje œwiêto. Imieniny œwiêtowa³ tak¿e
Marek Kowalski, trzydziestolatek z Lublina. Ogólnopolski Zlot Marków odby³ siê w Konstancinie.
By³a to pierwsza tego typu impreza, z pewnoœci¹ jednak nie ostatnia.
Z okazji imienin wielu imienników Pana Marka - solenizantów spotka³o siê w ogrodach
Pa³acowych. To piêkne miejsce przyci¹gnê³o w tym roku olbrzymie rzesze Marków - z uœmiechem
na ustach powiedzia³ nam Marek Malinowski, ówczesny solenizant i jednoczeœnie organizator
spotkania.
Panowie nosz¹cy wdziêczne imiê Marek œwiêtowali swoje imieniny wspólnie, w mêskim,
zaroœniêtym towarzystwie najprawdziwszych twardzieli. Wszystkich obowi¹zywa³y odgórne
regu³y gry swoje ¿ony i narzeczone musieli pozostawiæ w domach. Tylko psu³yby zabawê.
T³umaczy³ nam organizator zlotu. Swoj¹ kobietê pozostawi³ te¿ w domu Marek Kowalski. P³aka³a,
prosi³a, ¿ebym j¹ zabra³, ale nie mog³em. Jak napisali, ¿e zabawa bez bab, to znaczy, ¿e bez bab.
Powiedzia³ w rozmowie z nami Marek Kowalski.
Doœæ szybko wyjaœni³o siê, dlaczego na Ogólnopolski Zlot Marków nie mo¿na by³o zabraæ ze sob¹
kobiet. Przybyli panowie otrzymali od sponsorów kolorowe hulajnogi, na których mieli objechaæ
dooko³a Pa³ac w Konstancinie. Zwyciêski Marek mia³ otrzymaæ w prezencie, oprócz hulajnogi,
telewizor z rocznym abonamentem na kana³y sportowe.
Objechanie hulajnog¹ Pa³acu nie by³oby czymœ straszliwie trudnym, gdyby nie remonty
powierzchni wypuk³ych, które zaczê³y siê w³aœnie od zachodniej strony pa³acu. Pracownicy
budowy œmiali siê z wyczynów solenizantów i utrudniali im niecodzienny wyœcig, jak tylko mogli.
G³oœno komentowali zachowanie uczestników konkurencji, zabiegali im drogê, wyrywali z r¹k
hulajnogi.
W tej konkurencji móg³ wygraæ tylko prawdziwy zawodowiec, który stawi³ czo³o nieprzyjaznym
robotnikom. Taki zawodowiec siê znalaz³. Pierwsze i zarazem jedyne miejsce zaj¹³ Marek
Kowalski, trzydziestolatek z Lublina. By³o ciê¿ko, ale Kowalskiemu uda³o siê zostawiæ w tyle
konkurencjê.
Jaka jest moja recepta na sukces? Jad¹c, opowiada³em sproœne ¿arty. Inni uczestnicy
wyœcigu nie wytrzymywali natê¿enia sproœnoœci moich dowcipów i chc¹c nie chc¹c zostawali w
tyle. Z uœmiechem na ustach powiedzia³ Marek Kowalski. Natê¿enia sproœnoœci w moich
dowcipach nie wytrzymali te¿ robotnicy. Gdy tylko pojawia³em siê na horyzoncie, schodzili mi z
drogi.
Po konkurencji z hulajnog¹ g³odni i spragnieni solenizanci mogli wzi¹æ udzia³ w kolejnej
rozpustnej konkurencji. Janom przyniesiono wielkie kufle piwa i mnóstwo paczek chipsów.
Wygraæ mia³ ten, który wypije najwiêksz¹ iloœæ piwa i zje najwiêksz¹ iloœæ chipsów. Marek
Kowalski i tym razem pokona³ konkurencjê, wypijaj¹c dwadzieœcia dwa kufle piwa i zjadaj¹c
trzydzieœci paczek chipsów. Zamiast do domu, trafi³ jednak do szpitala.
Kobieta Marka Kowalskiego bêdzie musia³a poczekaæ na powrót swojego mê¿czyzny jeszcze
kilka dni. Uczestnik Zlotu Marków wyl¹dowa³ na oddziale intensywnej terapii. Lekarze mówi¹, ¿e
wyjdzie z tego, choæ na piwo i chipsy nie spojrzy przez d³ugi czas. Kilku Marków ju¿ robi zak³ady o
to, czy ukochana Kowalskiego puœci go na nastêpny Zlot .
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

