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iedaleko Opola położona jest niewielka wieś. Nie potrzeba wymieniać jej nazwy, dla naszej opowieści ważne jest, że mieszka w niej pan Alfons. Człowiek niezwykle ciekawy. Nie ma jeszcze bardzo wielu lat, ale choruje okrutnie.
Niektórzy ludzie we wsi mówią, że pan Alfons ma wszystkie choroby... Oczywiście, że tak nie jest, ale doświadcza z pewnością wielu cierpień. Mieszka
w domu razem ze swoją mamą – dobrą panią Katarzyną. Dzieci i dorośli z całej
wsi bardzo ją lubią. Zawsze ma dla wszystkich dobre słowo, a nieraz zdarza się,
że częstuje mijających jej dom jakąś czekoladką (mniam, mniam, jaka dobra!)
lub słodziutkim cukierkiem.
Pani Katarzyna i jej syn kochają przyrodę. Oboje zachwycają się kwiatami.
W ich malutkim ogródku rosną cudowne róże, ukochane bratki i szafirki, dalie
i mieczyki... Jej! Jak oni cieszą się tymi pokornymi roślinami! Najśmieszniejsza
ze wszystkiego była sytuacja, kiedy pani Katarzyna namawiała swojego syna,
aby skosił trawę wokół domu, a on przekonywał ją, żeby poczekać jeszcze parę
dni, jeszcze chwileczkę, bo, jak mówił:
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– Uśmiechnięte stokrotki i słoneczne
mlecze tak na mnie patrzą, że zapominam, gdzie schowana jest kosiarka
(hi, hi!).
Ale najbardziej ze wszystkiego w całej przyrodzie pan Alfons kocha ptaki,
a wśród nich gołębie pocztowe. Godzinami może przebywać w gołębniku.
Rozmawia ze swoimi gołąbkami – jak
je określa. Cieszy się, kiedy gołębie wyprawia na loty, a jeszcze bardziej, kiedy
wracają do domu.
(Nie wiem, czy wiecie, kochane Dzieci, że gołębie posyła się na loty. Pytacie, co
to znaczy. W specjalnych klateczkach transportuje się je w jakieś odległe miejsca, po czym są wypuszczane i wracają do swojego domu, do swojego pana, do
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