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lrlnryln Pr:<ypo111i11n111 sobie wlnś11 i e tę biewa!f'1kę, 
którą tu po rai pienvsiy ~olxi120m11 i piw 
cl11v ilę :<nprng11ęln 111 , J-l11iu iebyś 11n :<nwm 
;<ostrila ty111 bieckie111, 

l.aki111 11ies{oniy111 d:<ieckie111 .„ 

.flle ty wyrosłaś i pójc~ies;< sobie w świat „. 

f111in l?ie, l11nrylo, jn się n11i trocl1ę 11ie :<111ie11iln111, 

jn tylko tnk jak driewo wusln111 i rm:wi11ęln 111 

galę;tie „. nie t11trij pmostrilm11 
:<:nws;<e ta sn111n. 

f inwsie &zdę kocl1nla n/mylę i ll1nte11s.w 
i to 11nsie rndo1nie 2ielo11e \'lgórie „. 
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Są ks ią.iki n ieśu1ierte/J1e, R ytalle p1;<;~ lwlejne poleolenia 
:z równyfri pr;;eejęc i em i ;;eni J1 tercsowm1iw1, pr;;eemnwinjące 

do wyobm::in i i serrn lerRdego. 
lln l~y do 11ic/1 niewątpl iwie ''f1J1in ~ 2 iclo1wgo '\tkgór:w", 

1w le lórej wycl1ownły się 11nsze bnbcie i 1nntlei, 

le tórą ~yta l iś111y 111y i /etórą Rytnć będą 11nszc cl:.:. ieci, wu11/ei „. 

/ln c:zy111 polegn {e110111e11 tnleic/1 lesią~ek ? 
Cł!tybn pr:<:ede ws:zystb111 lin ty111, ~e 11ic wstycl~ą s ię 111ówić 
wprost o !ud:zleic/1 llGwcinc/1: 111iłuści, wierności, pr~yjn;illi 

i wnrlościnc/1 dln ienildego c:.:.łowir!len 11njwn;i11iejs:zycl1: 
uc~ciwuśc i , odpowied:zinhwści, rncb.i uie. 

1-{istorin. letórą V m!stwu w ly111 pr~cdstnwie11iu opuwien1y 
jest pch1n serclea11ycl1 rclncji 1uięcb:y pus:zQ'egól11yffli 

jej bulwlerm11i, jesl Le~ po lubleu ;:rnbnw11n. bywn w:z rus::znjąrn. 
111n więc w sobie dwn ele111eJ1Ly w lecRdy111 Lcnlr:zc J1njisloLJ1iejs:ze: 

ś111iccl1 i h y. 
To dnłn swej powieści wie/len [11cy 111. //1011tgcm1ery, 

111islr~y11i /1id~leic/i serc. 
Reszt:tn 11nlc:iy do nlelorów i do \Vns, 11ns:zcj }J1 rblianości. 
To pr,:;:ec/slnwic11ie powi11ie11 "'obnc:zyć len~cly, ocl lnL ki/leu 

do ki I k1u:b: iesięci u: S;;e~ególll ie serdec:zll ie .:znpms:zn111y 
młocb:i~, lelóm - wbrew obiegowy111 opi11io1n - /11bi 11lemclleieH1 
obeL~eć łezt:leę i po~11ć 1w plecnc/1 i w scrrn Le11 dreszt:Ryi<, 

który ~jnwić się 1J1oi.e Lyllw w Lentr:ze. 



<Thiwne jest :iycie. 
1nyślnłcm o tym Gtgsto, ro~waj;nfem długo; ~ len:idym dniem 
jcdnnk wydnwnło się c/.;ciwniej~e. 

Skąd bie1ate się w nns tnk si lne umiłownnie :iycin ? 
}est ono p1atecie:i grą, w której :inden Gtłowiek nie wygrywa. 
:Zyć - to pmcownć cię:ileo i cierpieć dot/diwie, dopóki stnrość 
nie p12ygniecie Gtłowielen nn tyle, :ie ręce jego 
opndną b~włcidnie nn ~im.ny popiół winrtwycli ognisle. 
Tmdno jest :iyć. 
\,\) bóh1 d1wytn nicmowlg pie1w~y swój oddecl1, w bólu 
ocldnje stnl6lec ostntnie Lcl111icnie, n w~ystle i e dni nn~e 
peh1e są troslei i smutleu. 
LeGt Gtłowiele mi1no to ~dq:in w otwnrte rmnionn śmierci, 
potylenjąc się, pndnjqc, nie spoglądnjąc wsteGt 
i wn I c:<tąc do ko11cn ! 
fl p12ecie:i Śmierć jest dobm. Tylleo od Życin do~nnjew1y bólu. 
Kocl1mny jed11nle to Życie, n niennwid~imy Ś1,nimi. 

(D:<tiwne. 
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