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en tydzień zaczął się od wielkiej kłótni. Na długiej przerwie śniadaniowej Dominik i Jaś wyjęli z plecaków kanapki i kartoniki z mlekiem. Ja
też miałem swoje ulubione mleczko czekoladowe. Właśnie zamierzałem je
wypić, kiedy usłyszałem...
– Fuj, mleko! Już od dawna go nie piję. To napój dla bobasów – śmiała
się Jola.
– Oczywiście, mleczko piją tylko dzieci! – zawtórowała jej Iwonka, oblizując palce oblepione czekoladą.
– Ale przecież wy jesteście jeszcze dziećmi – odpowiedziałem zdziwiony.
– Nieprawda, ja już nie bawię się lalkami. I czasem oglądam filmy dla
dorosłych... I mogę malować paznokcie – Ola z dumą pokazała wszystkim
swoje dłonie z pomalowanymi na czerwono paznokciami.
– A ja piję kawę! – wykrztusiła Żanetka, spoglądając zazdrośnie na Olę.
– Od kiedy? – dopytywała się z niedowierzaniem Ola.
– Od… czwartku – bąknęła Żanetka.
– Niemożliwe! – wykrzyknąłem z przerażeniem. – Kawa jest szkodliwa,
zwłaszcza dla dzieci.
– Ale my nie jesteśmy już dziećmi, Bratku – powtórzył stanowczo Eryk. –
Nie zauważyłeś, że różnimy się od pierwszaków. Ja sam chodzę do szkoły,
nikt mnie nie musi odprowadzać. I mogę bawić się na podwórku dłużej niż
moja młodsza siostra.
– A ja mogę chodzić, gdzie chcę i wracać do domu, o której chcę – powiedział z poczuciem wyższości Arek.
– Oj, chyba nie – wtrącił się do rozmowy Dominik. – Właśnie wczoraj
twoja mama zadzwoniła do mojej... Szukała cię wszędzie. Martwiła się twoją
długą nieobecnością.
Arek poczerwieniał ze złości:
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– A ty, Dominiku, nie wiem czemu, wciąż chodzisz w tych dziecinnych
spodniach z szelkami.
Dominik spojrzał ze wstydem na swoje spodnie. W jego oczach pojawiły
się łzy.
– No i jeszcze leje łzy jak dzidziuś. Nie rycz, przecież dorośli nie płaczą
z byle powodu – szydził Arek.
– O przepraszam – przerwałem Arkowi – ale nie zgadzam się z tobą. Łzy
nie są objawem słabości, ale wyrazem uczuć, jakie przeżywamy. Nie wolno
się z tego śmiać. Płacz pomaga nam oczyścić się z przykrych emocji. A poza
tym, dlaczego śmiejesz się z ubrania kolegi? Uważam to za bardzo niestosowne. Pomyśl, jak ty byś się czuł, gdyby ktoś się tak zachował wobec ciebie.
Zawstydzony Arek spuścił głowę. Podszedłem do Dominika, poklepałem
go po ramieniu i powiedziałem z troską:
– Tak, to prawda: im starsi jesteśmy, tym więcej nam wolno. Powinniśmy
jednak pamiętać, że wzajemny szacunek należy sobie okazywać niezależnie
od wieku. A poza tym jestem przekonany, że picie kawy, oglądanie filmów
dla dorosłych i malowanie paznokci nie świadczą jeszcze o byciu dorosłym.
Popatrzcie na tę reklamę za oknem...
– O, to Marcin Gortat, wielki polski koszykarz – zawołał Kajtek.
– Przeczytajcie, co mówi do dzieci ten słynny sportowiec: „Pij mleko! Będziesz Wielki!” Czy wiecie, jaka nauka płynie z tych słów? Aby być wielkim,
trzeba mieć zdrowe nawyki. Szklanka mleka wzmocni wasze kości. A więc
pijcie mleko i wzmacniajcie wasze kości w dążeniu do wielkości i dorosłości!
Bierzcie przykład z Jasia i Dominka!
Następnego dnia podczas przerwy na ławkach wszystkich dzieci pojawiło
się…
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