
Małgorzata Sasin, 

„Słów kilka o prawieniu komplementów”
Znalezienie mego brata podczas przerwy w szkole nie było zbyt trudne. Najczęściej siedzi gdzieś oparty 
o ścianę, wpatrzony w ekran swego telefonu i gra w te swoje dziwne gry, zupełnie nie zwracając uwagi 
na to, co dzieje się w realu. Mama nie będzie zadowolona, jeśli dowie się, że Maciek nie odpuszcza 
sobie nawet w szkole. Już i tak uważa go za nałogowego gracza i jak tylko może ogranicza mu dostęp 
do komputera.

– Cześć brat – co robisz? – spytałem, siadając obok niego.
– Cześć – odpowiedział nie odrywając oczu od swej komórki – piszę sms-a do Ani.
„Ładnie dziś wyglądasz” – udało mi się ukradkiem przeczytać jego treść. 
– A nie możesz jej tego po prostu powiedzieć? – spytałem zdziwiony – przecież siedzi na końcu 

korytarza.
– Nie chce mi się wstawać – odpowiedział leniwie.
Miałem już powiedzieć mu, że prawienie komplementów w taki sposób nie jest dobrym pomysłem, 

kiedy w jego telefonie odezwał się dźwięk przychodzącego sms-a.
„Ale o co ci chodzi?” – Ania widocznie na swój sposób zinterpretowała wiadomość od Maćka, 

zupełnie wypaczając jego czyste intencje.
– Jak to o co? O nic! – nadąsany głośno skomentował jej słowa. Wstałem z podłogi w chwili, kiedy 

zabierał się do wysłania jej tego mało kulturalnego komentarza. Nie chciałem dłużej być świadkiem 
tej dziwnej wymiany myśli między nimi, a poza tym właśnie obok przechodziła Weronika, dziewczyna 
z równoległej klasy.

– Masz super bluzę – powiedziałem, uśmiechając się do niej od ucha do ucha.
– Dzięki – odpowiedziała odwzajemniając uśmiech. – Dostałam ją na urodziny.
Przez moment zawahała się, jakby nie wiedziała czy iść dalej, czy kontynuować rozmowę.
– Wiesz, w sobotę będę je wyprawiać. Zaprosiłam kilka osób, może przyjdziesz? 
Zupełnie zaskoczyła mnie jej propozycja.
– Oczywiście, że przyjdę – odpowiedziałem, nie ukrywając zadowolenia.
I wtedy spojrzałem na Maćka. Nie przeglądał zawartości swojego telefonu, ale patrzył na nas z sze-

roko otwartymi ustami. Z jego twarzy można było odczytać niemałe zdziwienie.
Na kolejnej przerwie nie znalazłem Maćka siedzącego pod ścianą z telefonem w dłoni. Z daleka 

ujrzałem go na korytarzu, jak rozmawiał z Anią. Chyba opowiadał jej coś wesołego, bo gestykulował 
przy tym z wielką energią, a ona głośno się śmiała.

„Wreszcie mój brat odzyskał ludzki głos” – pomyślałem i spokojnie poszedłem na lekcję.
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