wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiona i nazwiska m³odych, data i miejsce œlubu
, ,

Leon Solski i Hanka Ogrodówna na œlubnym kobiercu

Zacny œlub, zacna zabawa
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Donosiliœmy przed kilku dniami o zbli¿aj¹cym siê œlubie subiekta Leona Solskiego i piêknej Hanki
Ogrodówny. Obecnie przed Pañstwa oczami le¿y niekrótki reporta¿ z tego¿ wydarzenia. W istocie nie ma³ej
grupce uczestników tej¿e zabawy znalaz³y siê postacie ze œwiata sztuki, kultury i polityki. Plotka g³osi, ¿e sw¹
osob¹ zaszczyci³ sam marsza³ek Wojewódzki. Niepodobna opisywaæ nam szczegó³y tego¿ precedensu – w
s³owa, formu³y krótkie i konkretne.
W niezwykle gustownej kamienicy na ulicy S³u¿ewskiej zebrali siê wszyscy zaproszeni goœcie.
Rozweselony orszak ruszy³ spod kamienicy w stronê Koœcio³a. Porywaj¹ca gra barw tworzy³a w istocie
fantazyjny obraz chy¿o wiwatuj¹cy przyby³ych goœci. Obecni na uroczystoœci miastowi malarze zapewne z
niezwyk³¹ rozrzewnoœci¹ odczuwali piêkno towarzysz¹cych im obrazów i gry kolorów. M³odzi szturmem
wkroczyli w przyzwoicie przyozdobione drzwi koœció³ka. Nie oby³o siê jednak bez ciê¿kich przejœæ. Œci¹gany w
zastêpstwie, jeszcze tego¿ samego dnia, organista lekk¹ wykazywa³ siê subordynacj¹. Atoli po bajecznie
kolorowym œlubie, w iœcie rozhulanym towarzystwie w zapomnienie uda³y siê muzyczne ekscesy m³odego
improwizatora.
Nie sposób pomin¹æ okazjê do zapisu kilku s³ów na temat strojów pary m³odej. Suknia Hanki by³a istn¹
dekoracy¹. Niezliczona iloœæ falban w smakowitych odcieniach wanilii i gustownie skryta twarz woalk¹ tworzy³a
niezwyk³y tandem z eleganckim garniturem i kapeluszem Leona. W tym miejscu wtr¹ciæ nale¿y pewien
szczegó³, Pan M³ody nie zdo³a³ zapomnieæ o z³otym zegarku – pami¹tce rodzinnej.
Prawdziw¹ niespodziankê wykonali koledzy pana m³odego. Przewrotnoœæ uczynili sw¹ twórcz¹ i
zaprezentowali goœciom przedstawienie pt.: Œwiat bez mê¿czyzn. Bezpretensjonalne w pomyœle acz niezwykle
zgrabne i wdziêcznie zagrane widowisko sprawi³o, i¿ ka¿demu z osobna nale¿a³oby siê tu, w tym miejscu
wymienienie z nazwiska. Na osobny szczegó³ zas³uguje scena oœwiadczyn, gdzie porte-parole Leona
serdeczny w nienawiœci do kobiet, równie serdecznie o rêkê poprosi³ ma³¿onkê przysz³¹ sw¹ – porte-parole
Hanny.
Wtr¹æmy w tym miejscu, i¿ Leon wraz ze swoimi najwierniejszymi towarzyszami prowadzi równie¿
dzia³alnoœæ literack¹. Oni zaczêli funkcjonowaæ nie od budowania teoryj, nie od doktryn, ale od praktyki. W
dobie, kiedy wyst¹pili przed widowni¹ raz pierwszy z repertuarem wierszowanym, publicznoœæ pokocha³a do
reszty ich humor i kunszt.
Wracaj¹c jednak do tematu – od m³odej pary wprost promieniowa³o uczucie œmia³e, wychodz¹ce prosto z
serca, nie z g³owy. Zabawny stosunek Leona i Hanki do siebie wzajem prawdziwie cieszy³ oczy przyby³ych goœci.
Godziny pl¹sania w takt modnej, ostatnio orkiestry minê³y szybko. Weselna noc dobieg³a koñca i zaskoczy³a
najwytrwalszych o œwicie widokiem wschodz¹cego s³oñca w zacnym ogrodzie restauracji. Wielu goœciom tego
dnia by³o przeznaczone, aby wypiæ do dna zdrowie m³odych niejeden raz, tañczyæ do utraty tchu, by o œwicie
leniwie zebraæ siê do domu.
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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

