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 Franek kolejny raz wychodził głodny ze szkolnej stołówki. Już trzeci raz w tym 
tygodniu nie zjadł obiadu. Nie dlatego, że posiłki mu nie smakowały, wręcz 
przeciwnie, szkolne obiady były bardzo dobre. Dzisiaj podawano jego ulubioną zupę 
ogórkową oraz placki ziemniaczane i gdy pośpiesznie opuszczał stołówkę, było mu 
naprawdę żal. A wszystko przez Bartka, który nie umiał zachować się przy stole – 
w czasie jedzenia głośno mlaskał i siorbał. Na nieszczęście Franek został posadzony 

z Bartkiem przy jednym stoliku. Chodzili do jednej 
klasy i z tego powodu nauczycielka posadziła ich 
razem. Na początku Franek nawet się z tego 
ucieszył, bo lubił Bartka, ale szybko przeszła mu ta 
radość. Gdy Bartek zauważył, że jego mlaskanie 
budzi powszechną wesołość, zaczął się bardziej 
popisywać, a tego Frankowi było za dużo. Gdy 
wszyscy się śmiali, jemu robiło się niedobrze. W tej 
sytuacji nie pozostawało mu nic innego, jak tylko 
szybko opuścić stołówkę.  

Teraz wracał do domu głodny, mając nadzieję, że tato zdążył coś upichcić. Ich 
dwuosobowe męskie gospodarstwo trochę kulało w temacie gotowania, chyba że 
pomagała babcia, ale ona przychodziła głównie w weekendy. Franek nawet nie 
usiłował sobie przypomnieć, jak to było, gdy mieszkała z nimi mama, bo te 
wspomnienia zawsze bolały. Mama parę lat temu wyjechała do pracy w Niemczech. 
Tam założyła nową rodzinę, a Frankowi pozostały zdjęcia. Tato starał się z całych sił, 
by chłopiec jak najmniej odczuwał tę skomplikowaną rodzinną sytuację, ale 
z gotowaniem mu nie wychodziło. Żartował, że w życiu do wszystkiego trzeba mieć 
talent, a on był kulinarnym beztalenciem. Dzisiejszego popołudnia Franek miał jednak 
nadzieję, że tacie udało się przygotować zjadliwy obiad. Wpadł do kuchni jak burza, 
od razu siadając przy kuchennym stole. 

 
– Jestem głodny jak wilk! – wykrzyknął do taty. – To dlatego, że miałem dziś 

ciężki dzień. 
– Apetyt to znak zdrowia – odpowiedział tato. – Ale dzisiaj jest tylko biały barszcz, a ty 
za nim nie przepadasz. 
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– Nie, dzisiaj zjem wszystko – powiedział zdecydowanie Franek. – Jestem głodny nie 
na żarty.  
Roześmiali się z tej przypadkowej gry słów i za moment chłopiec zaczął z apetytem 
pałaszować zupę, której jeszcze nie tak dawno nie chciał nawet spróbować. Tato 
z jednej strony się z tego ucieszył, z drugiej zaczął się niepokoić. To już kolejny raz, gdy 
Franek, mimo szkolnych obiadów, był głodny. Jego syn nie był głodomorem. Musiał 
istnieć jakiś powód tego wilczego apetytu. 

– Bardzo mnie cieszy, że tak chętnie jesz barszcz – stwierdził tato. – Ale jest to 
dowód, że nie chodzisz na szkolne obiady. Co się stało? 
– Nie, nic się nie dzieje – odpowiedział Franek między kęsami. – Jestem głodny, bo 
rosnę i tyle. 
– Ty mi tu, synu, nie ściemniaj – odpowiedział tato. – Przecież widzę, że coś jest nie 
tak, już któryś raz wracasz ze szkoły głodny. Zdecydowaliśmy się na szkolne obiady 
właśnie po to, żebyś nie chodził z pustym żołądkiem, bo z moim gotowaniem różnie 
bywa. Jeśli obiady w szkole ci nie smakują i są takie kiepskie, że nie da się ich jeść, to 
powiedz. Wtedy będziemy myśleć, co z tym fantem zrobić. Ostatecznie one nie są za 
darmo, więc nie będziemy wyrzucać kasy w błoto. 
– E, to nie tak, obiady są smaczne, nawet bardzo smaczne… To wszystko przez mojego 
kolegę – wyrzucił z siebie Franek. – Niestety siedzimy przy jednym stoliku i Bartek tak 
głośno mlaska, że nie mogę z obrzydzenia jeść. Robi mi się niedobrze. Muszę wtedy 
wyjść, wiesz dlaczego. 
– A to znalazłeś rozwiązanie – tato aż pokręcił 
głową ze zdziwienia. – Nie łatwiej było się 
przesiąść na inne miejsce? 
– Eee, nie pomyślałem o tym – odpowiedział 
Franek. – Ale wiesz, gdybym się przesiadł, 
to Bartek być może przestałby mnie lubić. 
– A teraz ty nie lubisz jego – skwitował tato. – 
To nie jest żadne rozwiązanie. Ja widzę tylko 
jedno wyjście, musisz mu zwrócić uwagę albo się 
przesiąść. Tak, zdecydowanie powinieneś to 
zrobić.  
– Tato, a nie mógłbyś ty powiedzieć pani, żeby mnie przesadziła? – poprosił Franek. – 
Wiesz, ty to zrobisz znacznie lepiej ode mnie... 
– Oj, nie dam się wkręcić! – uśmiechnął się tato. – Chyba, że chcesz wyjść na mięczaka 
i dzieciucha, który nie potrafi załatwić prostej sprawy. 
– No nie, ale jak mam to zrobić? – zastanawiał się Franek. – Co powinienem 
powiedzieć? 
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– Myślę, że najprościej będzie, gdy powiesz Bartkowi, że tobie przeszkadza jego 
mlaskanie przy jedzeniu i prosisz go, żeby przestał się wygłupiać – wyjaśniał tato. – 
Tylko spokojnie i kulturalnie, bez żadnych złośliwości. Jeśli Bartek nie spełni tej 
prośby, to wtedy zwróć się do nauczycielki, aby posadziła cię przy innym stoliku.  

Następnego dnia Franek wchodził na szkolną stołówkę w bojowym nastroju. 
Animuszu dodawał mu zapach pierogów z jagodami, których postanowił za nic nie 
odpuścić. Obiad dopiero się zaczynał, stołówka była prawie pusta, tylko Franek 
z Bartkiem siedzieli przy stoliku. Idealne warunki do rozmowy. 
– Posłuchaj, mam do ciebie prośbę – zwrócił się z powagą do kolegi. – Bardzo mi 
przeszkadza, gdy mlaskasz i siorbiesz przy jedzeniu, tracę apetyt i mdli mnie. Więc 
proszę cię, abyś tego nie robił i jadł normalnie, no wiesz, tak zwyczajnie… 
– Pewnie chcesz powiedzieć: kulturalnie – przerwał mu Bartek. – Widać, że nigdy nie 
byłeś na żadnym harcerskim obozie, tam się wszyscy wygłupiają przy jedzeniu. Bo 
wiesz, ja tak tylko żartuję, nie wiedziałem, że to komuś przeszkadza. Wszyscy się 
zawsze śmiali. No tak, nie wszyscy, ty się przecież nie śmiałeś. Ale nie ma sprawy, od 
dzisiaj koniec z mlaskaniem. 

Gdy po paru minutach do stolika dołączyli Grzesiek i Robert, od razu zwrócili 
uwagę na nowe zachowanie Bartka.  
– A ty co, dzisiaj tak spokojnie jesz? – zwrócił się Grzesiek do Bartka. – Chory jesteś 
czy jak? 
– Nie chory, tylko znudziło mi się pajacowanie – odpowiedział Bartek. – Od dzisiaj, 
panowie, zero mlaskania i siorbania, pełna kulturka, mówię wam. 
Franek pierwszy raz od długiego czasu zjadł cały obiad. Po powrocie ze szkoły nie krył 
zadowolenia, opowiadając tacie o całej sytuacji.  

– I wiesz, tatusiu, wcale nie musiałem prosić o zmianę miejsca – mówił na 
końcu. – Miałeś rację, żeby najpierw porozmawiać z Bartkiem. Aha, a czy mógłbym 
z nim pojechać latem na obóz harcerski? On już był dwa razy i opowiadał 
o harcerskich obozach same fajne rzeczy. 
– Czemu nie! – zgodził się tato. – Sam jeździłem kiedyś na harcerskie obozy, ale wiesz, 
to obozy dla prawdziwych mężczyzn. 
W odpowiedzi Franek puścił tacie oko. Obaj wiedzieli, o co chodzi.  
 

*** 
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