wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
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Porwanie kawalera
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Dnia 23 maja, oko³o godziny osiemnastej
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na skrzy¿owaniu ulicy Mickiewicza i Grochowskiej
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dosz³o do porwania jednego z robotników radomskiego Zeusa.
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Jakub Grabarczyk, o którym mowa, jak zwykle po ciê¿kim dniu pracy, wraca³ do mieszkania,
które jako kawaler dzieli³ jeszcze z rodzicami. Po drodze zatrzyma³ siê jeno, by kupiæ cebulê, o co
go matula prosi³a. Gdy wraca³ ze straganu, nie spodziewa³ siê zaw¿dy, ¿e automobil, który siê doñ
zbli¿y³, móg³ na niego w³aœnie wyczekiwaæ. Kiedy bruk uliczny mia³ Pan Jakub przekraczaæ,
us³yszeæ mo¿na by³o pisk opon. Mê¿czyzna cofn¹³ siê, myœl¹c, ¿e mo¿e zostaæ stratowanym.
Wtedy jednak dwóch zamaskowanych mê¿czyzn z wnêtrza automobilu wyskoczy³o i juœci za frak
targaj¹ Pana Jakuba i ci¹gn¹ go do œrodka. Ten larma narobi³, ale nikt nie pomóg³ biedakowi. Choæ
waln¹³ jednego z oprawców w szczêkê, to i tak zdo³ali go gwa³tem porwaæ. Pan Jakub zosta³
zwi¹zany i rzucony na pod³ogê niby wór ziarna. Silnik zawy³ i ruszy³ przed siebie, a wyboista droga
raz po raz napawa³a uprowadzonego cierpieniem.
Modli³ siê w duchu Jakub przez te czas, bo trwoga serce jego zdjê³a, ¿e ju¿ nigdy nie obaczy
ukochanej narzeczonej – Jadwisi, co to nazajutrz mia³a jego ¿on¹ zostaæ. Bezsilnoœæ to straszne
uczucie i prawdziwe katusze prze¿ywa³ Pan Jakób w trakcie tej podró¿y.
Nie mia³ byæ to koniec jego cierpieñ. Gdy wreszcie pojazd siê zatrzyma³, oprawcy, a by³o ich w
sumie trzech ze stangretem, pochwycili zwi¹zanego i na rêkach ponieœli do jakiegoœ budynku.
Ma³o co widzia³ Pan Jakub, zastanawiaj¹c siê bardziej jak uciec, ni¿ gdzie zaw¿dy siê znalaz³.
WyobraŸcie sobie zatem, drodzy czytelnicy, jego szczere zdziwienie i ulgê, gdy oprychy
postawi³y go na pod³odze Restauracji u Czartoryskich ko³o d³ugiego sto³a, gdzie zasiadali kamraci
z pracy i przyjaciele przysz³ego pana m³odego. Wszyscy zaczêli siê œmiaæ, bo minê Pan Jakub
musia³ mieæ nietêg¹, szczególnie gdy okaza³o siê, ¿e oprawcami jego byli: stryjek, kuzyn ze strony
matki i ten, co go Jakub w szczêkê waln¹³, czyli szwagier.
Tak w³aœnie Pan Jakub nietypowo rozpocz¹³ swój wieczór kawalerski. I mimo, ¿e na pocz¹tku
boczy³ siê trochê, bo strachu faktycznie siê najad³, to po kilku toastach, rozda³ po kuksañcu swoim
porywaczom i zaw¿dy sam zacz¹³ rechotaæ, wspominaj¹c sytuacyjê ca³¹.
Weso³o tego wieczora u Czartoryskich by³o i siê kawalerzy wyszaleli. Nazajutrz wszyscy
przyk³adnie we fraki odziani, na œlubie punktualnie siê zjawili. Jeno fioletowy siniak na podbródku
„porywacza” przypomina³ mêskim uczestnikom zabawy weselnej o szaleñstwie wieczora
kawalerskiego Pana Jakuba.
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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

