wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiona i nazwisko, która rocznica, data, dzieci ...
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S¹ jeszcze w naszym kraju piêkne zwi¹zki.

Niezwyk³a rocznica œlubu
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Niektórzy mówi¹, ¿e po dwudziestym roku ma³¿eñstwa, kej pociechy z gniazda wyfrun¹, to ju¿
siê ¿yje z ¿on¹ tylko jak pies z kotem – byle jak najdalej od siebie. K³am temu pogl¹dowi zadaj¹
Pañstwo Kwiatkowscy, którzy dnia 25-tego maja tego¿ roku srebrne gody obchodzili.
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Posiwiali przez lata oboje, Pan Marian na lasce siê podpiera coraz to czêœciej, bo noga po
wypadku na stare lata dokucza. Kiedy jednak przy ¿onie – Pani Halinie – staje, to od razu prê¿y siê
dumnie i kapelusz poprawia na skroni. Ona skromna, ale z oczami œwiec¹cymi niby latarnie, nie
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dziw, ¿e onegdaj Pan Marian siê ich jako ten ton¹cy uchwyci³.

Pañstwo Kowalscy urz¹dzili przyjêcie z okazji dwudziestej pi¹tej rocznicy w skromnym gronie
przyjació³, rodziny i ludzi sobie najbli¿szych. Nie by³o to jednako¿ zwyk³e zjadanie ciasta i
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dyrdymalstwo, drogi czytelniku. Ma³¿onkowie postanowili uczciæ srebrne gody specjalnie i
ponownie przyrzeczenia ma³¿eñskie sobie z³o¿yæ.
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Zjawili siê nawet w strojach œlubnych, specjalnie na miarê skrojonych. Obr¹czkami wymienili
siê tymi, co je na palcach dwadzieœcia piêæ wiosen ju¿ nosili. Jeno odœwie¿one u jubilera nowego
blasku nabra³y. Nie byli oni ani m³odzi, ani piêkni, ¿eby siê nazywaæ „Par¹ M³od¹”, ale ¿ar uczucia
bi³ od nich taki, ¿e bezdomny na Sybirze by siê ogrza³. Starzy i zarazem m³odzi Pañstwo przysiêgê
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przed zebranymi wypowiedzieli. S³owa by³y piêkne, roztropnie dobrane. Mówili z nich
ma³¿onkowie o swoich doœwiadczeniach z prze¿ytych razem chwil. O smutkach, czasem
gniewach, ale te¿ i o wielu radoœciach, szczególnie z narodzin córki Basi i syna Mateusza. Potem
kap³an dokoñczy³ ceremonii tak, jak to wedle tradycji w zwyczaju byæ powinno. Pani Halinka nawet
³ezkê uroni³a, kiedy to ma³¿onek uk³oni³ siê przed ni¹ z pe³n¹ galanteri¹ i o rêkê poprosi³, by

ww

obr¹czkê nañ wsun¹æ.

Piêkne to by³y ponowne zaœlubiny. Wiara w mi³oœæ dziêki takim momentom nie umiera, a
dziêki takim osobom jak szanowny Pan Marian i jego ma³¿onka, nawet rozkwita. Co tam piêkne i
g³adkie lica, nie ma nic s³odszego dla oka niŸli mi³oœæ w starszym wieku.
Mi³oœæ nie patrzy przeto na wiek, ani na portfel, ona patrzy w oczy, tak jak spogl¹dali na siebie
tego¿ dnia Pañstwo Kowalscy.
Amor vincit omnia!
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Ca³y tekst, forma merytoryczna graficzna 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

