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Wielkie Wietrzenie
Audycja radiowa inspirowana nadejściem wiosny

Halo, halo, tu internetowe radio eiobowe GREENVOICE.
Nadajemy audycję radiową z okazji pierwszego dnia wiosny pod tytułem
„Wielkie wietrzenie”
Tak, tak kochani nadchodzi wielkie wietrzenie mieszkań, ciał tudzież umysłów.
Otwieramy szeroko okna, oczy i może głowy a nawet serca.
Kto żyw niech wyrusza w plener i szukając pierwszych oznak wiosny, wietrzy się i dotlenia, jak uczy
nas wielki krzewiciel zdrowia i urody, propagator zdrowego odżywiania i zdrowych poglądów niejaki
Janusz z Dąbrówki.
Oczywiście wasz reporter radiowy czeka na informację z tej wiosennej akcji.
Proszę dzwonić, mailować, względnie esemesować, cena dwadzi..., nie trzydzi.. lub ileś tam z VAT.

Oho, już mamy pierwszy telefon, dzwoni pani, która zwietrzyła wiosenną promocję w hipermarkecie.
Ależ proszę pani tu wiosna a pani chce pędzić do hipermarketu?
Trudno, proszę. Może, chociaż ma pani jakiś park po drodze.
Napisał do nas pan, który zwietrzył tu spisek syjonisty.., ach, nie przepraszam spisek hedonistyczny i
stanowczo się sprzeciwia wszelkim przyjemnościom, niepoważnym akcjom, kiedy kraj w potrzebie.
Proszę pana zapewniam, że ta akcja to dla dobra naszego kochanego kraju, żebyśmy tacy
wywietrzeni, odświeżeni, pełni sił, radośni, pracowali dla niego i pracowali i pracowali...
Ale zaraz mamy telefon. Pani skarży się na męża, który wietrzy się przy oknie już godzinę i cóż się
okazało, że to z powodu sąsiadki, która robi porządki w niekompletnym stroju przy odsłoniętych
oknach.
Coś podobnego, proszę, zatem zamknąć okno i zasłonić zasłony, żeby mąż się nie przeziębił.
Rozumiem, trzeba dbać o męża.
Nadal napływają informacje. Komuś wywietrzały pieniądze z konta, ktoś się skarży na zwietrzałe wino,
ktoś inny na rzucanie słów na wiatr.
No, nie proszę państwa, tylko bez polityki...
I już następny telefon, ktoś zgłasza awarię, grzejniki ma zapowietrzone a z kranu płynie ciemna woda.
Chwilę, chwilę, to nie tutaj, z tym proszę do administracji.
Co? Administracja nieczynna, pojechali na wycieczkę w góry, podobno tam na skałkach rosną
przepiękne kwiaty.
Zatem już pomagam, spróbuję skontaktować się z, niejakim Grześkiem, może on coś potraﬁ poradzić.
Teraz to już lawina informacji od radiosłuchaczy. Podobno widziano przepiękne, błękitne motyle oraz
elby, gamki, noemi, asie i inne cudowne istoty...
Jest też nietypowe zgłoszenie, zaginął piękny rycerz, z szeregów husarii.
W drodze wyjątku, zatem ogłaszamy: gdzie jesteś rycerzu, tylu ludzi Cię szuka, bo w naszych czasach
brakuje rycerzy.
Kochani, już kończę, idę się wywietrzyć. Życzę Wam wiosennych radości i dedykuję piosenkę dobrą na
każdą porę roku. Oto dla Was wspaniały, nieodżałowany Luis Armstrong i „What A Wonderful World.”
Radio GREENVOICE kończy dziś nadawanie.
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