
„Kino familijne”

Którejś  niedzieli  mama  postanowiła  zakłócić  mój  wakacyjny  plan, 
który  zakładał  brak  jakichkolwiek  ograniczeń  w  spędzaniu  czasu  przed 
kompem i oznajmiła stanowczo mnie i tacie: 

- Dzisiejsze popołudnie spędzimy rodzinnie. Wspólne wyjście do kina na 
film familijny - a później kolacja w restauracji!

Z góry wiedziałem, że to popołudnie należy uznać za koszmarną stratę 
czasu,  bo  jak  inaczej  potraktować  spędzenie  dwóch  godzin  na  jakimś 
nudziarskim filmie a potem godzinną lekcję savoir- vivre w restauracji, gdzie co 
pięć sekund będę pouczany: „Siedź prosto!”, „Nóż trzyma się w prawej…”, „Tę 
serwetkę należy trzymać na kolanach”, „Czy siorbanie i mlaskanie poprawia 
według ciebie smak potrawy?” itp. A w dodatku mama zamówi coś „zdrowego 
i  pożywnego”,  czyli  coś,  co  z  samej  nazwy  odbiera  mi  apetyt.  Nie  dość, 
że wrócę znudzony, to jeszcze głodny! Po prostu załamka! I za jakie grzechy 
taka kara w wakacje? 

A że z mamą nie ma co dyskutować, jak już coś postanowi, godzinę 
później siedzieliśmy w sali kinowej. Nawet nie sprawdziłem, jaki jest tytuł filmu, 
którym mama postanowiła mnie i tatę „katować”, bo cokolwiek by to nie było, 
to jaki „familijny film” może być interesujący?

A wtedy SZOK! Okazało się, że mama zabrała nas na „Mission Impossible 5”, 
czyli najnowszą część kultowego już kina akcji z Tomem Cruisem w głównej 
roli.  Fabuła  jak  zwykle,  non  stop  szybka  akcja,  wszystkie  najnowsze 
hollywoodzkie  triki  i  doskonałe  kaskaderskie  popisy  a  przede  wszystkim 
trzymanie widza w ciągłym napięciu przez półtorej godziny. Główny bohater 
Ethan  Hunt  po  raz  kolejny  udowodnił,  że  nie  ma  dla  niego  „misji 
niemożliwych”. Film był SUPER! Nie spodziewałem się tak dobrej rozrywki.

No,  ale  w  planach  była  jeszcze  „restauracja”.  Okazało  się  jednak, 
że  i  w  tym  punkcie  programu  mama  sobie  zażartowała,  bo  poszliśmy 
do „Restauracji McDonald’s”. Oczywiście zamówiłem swoje ulubione pozycje 
z menu i nie usłyszałem ani jednej uwagi, co do właściwego zachowywania się 
przy  stole.  Było:  jedzenie  bez  sztućców,  swoboda  mlaskania  i  siorbania, 
a  przede  wszystkim  superpyszne,  megakaloryczne  i  niezdrowe  jedzenie. 
Jednym słowem: SUPERWYŻERKA!

Podsumowując:  rodzinne  spędzanie  popołudnia  nie  musi  być 
wakacyjnym koszmarem!

Ogórek


