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

Barbara S. jakiej nie znacie
Szokuj¹ca prawda o wybrykach Barbary S. i koszmarze jej rodziny.
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Sensacyjna wiadomoœæ z Katowic. Wszystkich mieszkañców tej spokojnej miejscowoœci
zelektryzowa³a wiadomoœæ o jednej z ich s¹siadek. Pani Barbara S. do tej pory skrzêtnie ukrywa³a
swoje prawdziwe oblicze. Jak dowiedzia³ siê nasz reporter Pani S. od wielu lat prowadzi³a hulaszczy
tryb ¿ycia. Z upodobaniem uczestniczy³a we wszystkich nadarzaj¹cych siê zabawach, które
koñczy³y siê dla niej skrajnym upojeniem alkoholowym (4 promile) a nastêpnie pijackim snem w
w¹wozie. I tylko dziêki przytomnoœci umys³y swojego silnego i barczystego mê¿a (notabene
abstynenta) l¹dowa³a na jego plecach i jecha³a galopem do domu. Trzeba dodaæ, ¿e na owych
imprezach Pani Barbara S. by³a tak zwan¹ „lwic¹ parkietu”. ¯aden taniec nie by³ dla niej wyzwaniem:
rock and roll, twist, tango czy nawet polka galopka, w ¿adnym z nich nie czu³a umiaru. To bardzo
frustrowa³o jej mê¿a Stanis³awa S. który siedzia³ cichutko w k¹cie bezradnie obserwuj¹c ekscesy
ma³¿onki, gdy¿ sam nie by³ zwolennikiem zabaw tanecznych. Po rozlicznych imprezach ta
rozrywkowa kobieta leczy³a kaca wygodnie le¿¹c z kompresem na g³owie i popijaj¹c zimne piwko
gdy w tym czasie kochaj¹cy m¹¿ gotowa³ dla niej roso³ek i faszerowan¹ kaczkê. Obiadów tych nie
powstydzi³by siê nawet sam szef kuchni restauracji Tiffany.
Jak siê okazuje ta awanturnica próbowa³a swych si³ nie tylko w tañcu lecz tak¿e na swoim mê¿u
Stanis³awie, który po takiej konfrontacji szed³ do pracy z podbitym okiem, mêtnie t³umacz¹c kolegom,
¿e nie zauwa¿y³ s³upa. Dzieci Barbary S. æwiczy³y kondycjê uciekaj¹c przed rozsierdzon¹ mamuœk¹,
która z taboretem w rêku gna³a za nimi niczym bolid Formu³y 1. Gorzej by³o z Marcinem S. który
musia³ dobiec do swojej babci i prosiæ o schronienie. Rozjuszona niczym byk kobieta mia³a jedynie
wzglêdn¹ litoœæ dla swojego najm³odszego syna Piotra S. który wykazywa³ du¿e zainteresowanie
upodobaniami swojej matki.
O dziwo ten niecodzienny i naganny tryb ¿ycia bardzo imponowa³ tak¿e synowym Pani Barbary.
Pani S. znajduje z nimi wspólny jêzyk na organizowanych przez siebie zakrapianych imprezkach
nazywaj¹c je „dla zdrowotnoœci”. Sytuacja ta pewnie nadal by³aby dla wszystkich tajemnic¹, gdyby
Pani Barbara wczoraj nie oœwiadczy³a swojemu ciep³emu, romantycznemu i opiekuñczemu mê¿owi
i¿ w dniu swoich szeœædziesi¹tych urodzin wnosi pozew o rozwód nie podaj¹c powodu swojej
decyzji. Deklaracja ta wstrz¹snê³a ca³¹ rodzin¹ ale najbardziej poruszy³ s¹siadów widok klêcz¹cego
na tarasie z bukietem czerwonych ró¿ Stanis³awa S., prosz¹cego swoj¹ ¿onê o zmianê decyzji gdy¿
jej odejœcie uczyni jego ¿ycie zbyt cichym i banalnym.
Najbli¿sza rodzina która wiedzia³a o wybrykach wszelkimi trunkami próbuj¹ ratowaæ to dobre i
zgodne ma³¿eñstwo. Co z tego wyniknie dowiemy siê ju¿ wkrótce. Obecnie nasza jubilatka wybiera
siê na wypoczynek do Las Vegas. Bêdziemy pañstwa informowaæ na bie¿¹co gdy¿ sytuacja jest
rozwojowa.
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

