
Berlin, 14.02.2021

Drogi Enrico!

Dzisiaj stało się coś bardzo niezwykłego, o czym

koniecznie muszę tobie opowiedzieć!

W ostatnim liście pisałem ci o tym, że wreszcie zdobyłam

się na odwagę i postanowiłem zawalczyć o to, aby ONA

mnie wreszcie zauważyła. W klasie urządzaliśmy Mikołajki

i każdy losował osobę, której należało zrobić mały

prezent. Kosztowało mnie bardzo dużo czasu i nerwów,

aby dowiedzieć się, kto JĄ wylosował. Potem musiałem

jeszcze przekupić Pawła, który był tym szczęśliwcem, aby

zamienił ze mną losy…zgodził się dopiero wtedy, kiedy

obiecałem pożyczyć mu moją najnowszą grę wideo. 



Ale to jeszcze nie wszystko! Jak wiesz, Hulio, mój
młodszy brat, chodzi z JEJ siostrą do tego samego
przedszkola. Tego małego cwaniaka też musiałem
przekupić i zlecić mu pilną misję, aby zakolegował się z
JEJ siostrą i zdobył dla mnie kilka informacji. W zamian
za tę przysługę pozwoliłem mu używać mojej konsoli do
gier. 



 

Kiedy już zebrałem wszystkie informacje, przygotowałem

dla niej naprawdę śliczny prezent. Nawet poprosiłem jej

przyjaciółkę, aby mi w tym trochę pomogła. 

W Mikołajki, kiedy ONA rozpakowała mój prezent, tylko

się zaczerwieniła i nic nie powiedziała. Nie wiem…chyba jej

się nie spodobało.

Potem nastała przerwa świąteczna i ferie zimowe. W

tym czasie nic się nie wydarzyło. Już miałem się całkowicie

poddać i pogodzić z faktem, że ona mnie po prostu nie lubi,

ale wtedy nadeszły Walentynki. Całkowicie o tym

zapomniałem. U nas w klasie jest taka tradycja, że każdy

może napisać do swojej sympatii jakiś miły liścik. O dziwo

w wielkim koszu z listami był też liścik i dla mnie…ba, nie

jeden, ale od razu 15! 



 

Prawie wszystkie dziewczyny z klasy zrobiły dla mnie

laurki, w których pisały mi, że im się podobam, mam

ładne oczy, piękne włosy, świetnie gram w piłkę i pytały,

czy nie chciałbym z nimi pójść na spacer! WOW! Ale

jeden szczególny list przykuł moja uwagę. Był napisany

na różowym papierze i podpisany S. Znalazł się tam

obrazek chłopaka grającego w koszykówkę i tekst: „Dla

najładniejszego i najfajniejszego chłopaka w całej klasie”.

S.  Musisz wiedzieć, że w naszej klasie jest tylko jedna

dziewczyna z imieniem na S…ONA -  Sanoko.

Jak przeczytałem ten list to cały się zarumieniłem.

Odruchowo spojrzałem w jej stronę, a ona…tym razem

nie spuściła od razu głowy, tylko się do mnie

uśmiechnęła …i dopiero wtedy szybko spuściła wzrok. 



Zrobiłem się czerwony jak burak a w brzuchu poczułem

motylki. Od tamtej pory trzymam te różową karteczkę

cały czas w mojej dłoni: podczas przerwy, lekcji, obiadu,

treningu…i teraz. Tekst znam już na pamięć: „dla

najładniejszego i najufniejszego chłopaka w klasie!”.

Chyba jest nadzieja - ona mnie chyba jednak lubi!

Wiesz co, jutro podejdę do niej i zapytam, czy…nie

chciałaby być ze mną w grupie z biologii i przygotować

prezentacji o żabach…albo jednak jej nie zapytam.

Pewnie będę tak zdenerwowany, że zacznę się jąkać i

zrobię się czerwony jak burak! …Albo jednak spytam…a

jak ona znowu ucieknie? Poradź mi Enrico, co mam

zrobić?!

Ale jestem podekscytowany. Dzisiaj w nocy z pewnością

nie zmrużę oka!

Twój przyjaciel

Mariano


