Napisz list od Jima do Helen lub od Helen do Jima po
nieudanej randce na podstawie „To nie powinno się
zdarzyć” J. Herriota
Droga Helen!
Wciąż nie mogę otrząsnąć się po tym, co spotkało nas w sobotni wieczór. Dzień, który miał dla
mnie wyjątkowe znaczenie, okazał się być dniem pełnym niepowodzeń i porażek. Czy potrafisz
sobie wyobrazić, jak czuje się mężczyzna, który na długo wyczekiwaną randkę musiał iść w
butach i skarpetach pożyczonych od ojca zaproszonej dziewczyny?
Nie, absolutnie nie narzekam na buty, choć muszę przyznać, że moja pewność siebie spadła
nieco po ich założeniu. Widziałem te wyśmiewające mnie spojrzenia, którymi wymieniali się
pracownicy restauracji. Jeśli dodam do tego kilka przeróbek w moim smokingu, które wykonała
pani Hall, a których wcale nie byłem do końca pewien, to może uświadomisz sobie, skąd wzięła
się moja nerwowość.
Tak w ogóle, to sobota zaczęła się dla mnie bardzo kiepsko. Już od samego poranka musiałem
zmierzyć się z wieloma problemami. W smokingu nie wyglądałem najlepiej, toteż zajęła się nim
pani Hall. W tym czasie ja skoncentrowałem się na swoim wyglądzie. I kiedy byłem już pewny,
że najgorsze mam za sobą, wsiadłem do samochodu. Gdy zatrzymałem się przed Twoim
domem, poczułem, że drżą mi nogi. Bałem się, przecież zawsze przychodziłem tam w innej roli.
Stres, zdenerwowanie i niepowodzenia nie odwróciły mojej uwagi od Twojej osoby. Wyglądałaś
naprawdę cudownie, a rozmowa z Tobą sprawiała mi ogromną przyjemność. Chwilami nie
wiedziałem jednak, co powinienem powiedzieć, bo wydawało mi się, że jesteś zła z powodu
przemoczonych butów i pończoch oraz rozczarowana brakiem dansingu. No i ten głos, który
wewnątrz mojej głowy wciąż powtarzał, że byłaś tam ze mną, ponieważ nie chciałaś mi
odmówić.
Chciałbym jeszcze napisać, że zachwycił mnie sposób, w jaki opowiadasz o zwierzętach.
Musisz naprawdę je kochać. A skoro nie są Ci obojętne, może dasz mi jeszcze jedną szansę i
pozwolisz zabrać się w szczególne miejsce, które pamiętam z okresu studiów. Na pewno Ci się
spodoba - nie będzie to ekskluzywna restauracja, lecz coś związanego z naszymi milusińskimi
przyjaciółmi. No i ubierzemy się trochę luźniej, co powinno poprawić atmosferę.
Niecierpliwie czekam na Twoją odpowiedź, mając nadzieję, że pozwolisz mi wynagrodzić Ci tę
wyjątkowo nieudaną sobotę, która nie powinna się zdarzyć.
Gorąco Cię pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego
Jim

