Dla mojego kochanego
Michała Stanisława.
J.

Gdzie się kupuje hel? Oczywiście w sklepie z helem, do którego
pan Stanisław poszedł ze swoim wózeczkiem. A w tym sklepie – wiadomo.
Pełno helu. Nahelowany sprzedawca wisiał pod sufitem i mówił cienkim
głosikiem. Obok niego kołysała się dostojnie kasa fiskalna, z której
wylatywały banknoty. Sprzedawca łowił je specjalną siatką na motyle.
Po chwili szamotaniny w powietrzu panu Stanisławowi udało się kupić
ogromną butlę z gazem, do której kasjer przyczepił odważnik.
Żeby staruszek nie odfrunął, póki nie zdecyduje, dokąd chce polecieć.
Pan Stanisław wracał do domu z butlą, spoglądając na zaciągnięte
chmurami niebo. Gdzieś za nimi było słońce.
„Chciałbym polecieć do słońca” – pomyślał.

Gdy pan Stanisław znalazł się w powietrzu, najpierw zobaczył,
że na dachu uwiły gniazdo ptaszki.
„Jakie to ładne” – ucieszył się.
Miał w kieszeni stary herbatnik – tak na wszelki wypadek –
więc sypnął maluchom okruszków.

Potem zauważył, że ze sklepu z komputerami wyszła jego
znajoma, pani Krystyna. Upuściła pięć złotych.
„Ojej…” – zmartwił się pan Stanisław, ale zaraz dostrzegł biegnącego
ulicą Frania.
– Hurra! – zawołał na widok pięciozłotówki Franio i popędził na lody.
„Nie miałem pojęcia, jak to wszystko jest sensownie urządzone” –
pomyślał pan Stanisław.

Tak, z góry cały świat wyglądał
zupełnie inaczej!

…albo jakiś pradawny zn

ak.

kniej!

Im wyżej, tym pię

…jak łowicka wycinanka lub mandala…
Jak abstrakcyjny o

braz…
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