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

Anna Kowalska kobiet¹ idealn¹
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Jeszcze zdarzaj¹ siê szczêœciarze na tym œwiecie.
O idealnej kobiecie marzy chyba ka¿dy mê¿czyzna. Znalezienie idea³u nie jest wcale czymœ
prostym. S¹ jednak szczêœliwcy, którym uda³o siê taki znaleŸæ. Do szczêœliwców bez w¹tpienia
nale¿y czytelnik naszej gazety, Adam Kowalski.
Jego ¿ona, Anna Kowalska, jest, jak dowiedzieliœmy siê z listu Kowalskiego, chodz¹cym
idea³em. Z okazji zbli¿aj¹cego siê Dnia Kobiet postanowiliœmy opublikowaæ panegiryczny list
naszego czytelnika, w którym opiewa on uroki damy swojego serca. Byæ mo¿e list Kowalskiego
zainspiruje i innych czytelników gazety i w tym szczególnym dla pañ dniu, Dniu Kobiet, powiedz¹
swoim wybrankom to, co one tak bardzo chcia³aby us³yszeæ.
„Moja ¿ona jest chodz¹cym idea³em. Wybaczcie mi, droga Redakcjo, ale muszê siê tym
pochwaliæ. Muszê opowiedzieæ, ¿e ¿yjê pod jednym dachem z anio³em, ma³o tego, œpiê z tym
anio³em w jednym ³ó¿ku, przykrywamy siê jedn¹ pierzyn¹!
Mój anio³ mnie rozumie. Anna wie, ¿e jak przyjdê do domu po spotkaniu z kolegami to mam prawo
byæ lekko wstawiony. Mogê wtedy opowiadaæ brzydkie ¿arty i spogl¹daæ na ni¹ lubie¿nym
wzrokiem. Moja ¿ona rozumie mnie i nie krzyczy, gdy zamiast do szafy, k³adê moje spodnie i
koszule na fotelu czy ³ó¿ku. Nie obra¿a siê, gdy zostawiam jej œlady spoconych stóp na œwie¿
o umytej pod³odze. A nawet jeœli zdarzy mi siê, choæ czyniê to niezwykle rzadko, doprowadziæ
Annê do krzyku, po moich piêknych, szczerych przeprosinach i zapewnieniach, ¿e to ju¿ siê
wiêcej nie powtórzy, przebacza mi. I kocha mnie tak, jak kocha³a przedtem.
W³aœnie! Moja Anna kocha mnie tak samo, jak kocha³a dziesiêæ lat temu. Nie zauwa¿a
wystaj¹cego brzuszka, który urós³ mi najprawdopodobniej z powodu spo¿ywania nadmiernych
iloœci piwa. Nie zauwa¿a stale powiêkszaj¹cej siê ³ysiny na g³owie. Choæ z ka¿dym rokiem s³yszê
gorzej, mówi¹c proœciej g³uchnê, nie straci³em w jej oczach. Wrêcz sprzeciwie, gdy na mnie
patrzy, zauwa¿am, ¿e ci¹gle b³yszcz¹ jej siê oczy, wci¹¿ mówi do mnie: mój ty macho!
Sama zaœ jest piêkna jak w chwili, w której j¹ pozna³em. Ma figurê osiemnastolatki, piêkne, lœni¹ce
w³osy, zadbane paznokcie, proste i bia³e zêby. Takiej ¿ony zazdroszcz¹ mi wszyscy koledzy.
Anna nie chodzi, a jedynie tanecznym krokiem unosi siê w powietrzu. Anna nie je, jak zwykli
œmiertelnicy, ale delektuje siê po¿ywieniem. Nawet wtedy, gdy gryzie kanapkê, wygl¹da
elegancko. Z takim wdziêkiem, który cechuje moj¹ ¿onê, to trzeba siê urodziæ. Anna piêknie
pachnie, gdy nie ma jej w domu, lubiê przytulaæ siê do jej ubrañ. Co ciekawe, moja ¿ona pachnie
przyjemnie nawet wtedy, gdy przez dwa dni siê nie myje. Widocznie ma jakieœ
sekrety, ale za ow¹ tajemniczoœæ te¿ j¹ kocham.
Moja idealna ¿ona wspaniale gotuje. Takich obiadów, jakie potrafi zrobiæ, to nikt nigdy nie jad³.
Uwielbiam pulpeciki mojej Anny. Za te pulpeciki, moj¹ ulubion¹ potrawê, jestem dla niej w stanie
nawet w ogieñ skoczyæ. A rêkê da³bym sobie odci¹æ za jej pomidorówkê.
Anna Kowalska, kobieta idealna, nie ma wad. Albo przynajmniej w tej chwili ¿adnej z nich sobie nie
przypominam. Nawet gdyby mia³a jakieœ ma³e skazy na charakterze by³aby dla mnie kobiet¹
idealn¹ w dalszym ci¹gu. Dlaczego? Pewnie dlatego, ¿e j¹ kocham jak szaleniec.”
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