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Dziękujemy za pomoc w nagraniu muzyki do naszego spektaklu Paniom: Klaudii Cieślik , Łucji Czarneckiej,

Joannie Jankowskiej-Horwath, Marii Seremet-Dziewięckiej

. Piekie ln e pomy sły
na z m ysły.
A dusza g dz i eś skryta
Nikt o n ią nie pyta.
Działa1ą

[Warszawa] 7/XI 1927

Najdroższa

Matko:
Dziś świadczyłem w konsystorzu, oczywiście powiedziałem tylko to , co na pewno
wiedziałem i nic złego w tym nie ma. Defensor Diaboli - czy coś takiego patrzył na mnie
strasznym wzrokiem. O ile będą portrety to też chyba zostanę u Niny, bo zorganizowaliśmy życie dość wygodnie. Po południu będę u Cioci J. i napiszę więcej.
1) Żadnych kroków poza mną nie rób , bo wtedy życie dla mnie stanie się
niemożliwe.

2) Proszę tylko o s w o b o d ę i nie mówienie głośne strasznych rzeczy.
Najnormalniejsze rzeczy uważasz za coś potwornego. Ale ja mam 42 lata i na łańcuchu
ani w więzieniu żyć nie mogę.
Może gdybym był drwalem np„ to bym zrezygnował z życia. Porozumienie między
nami wykluczone z powodu różnic płci, wieku i usposobienia. Trzeba nie kłócić się ,
bo to najgorsze. Kłótnia z Tobą jest gorsza niż żebym miesiąc pił bez przerwy. Niszczy już
trucizna . Pić nie mam zamiaru zresztą i żyję przykładnie. Ale nie trzeba doprowadzić
mnie do przedwczesnego obłędu . Zupełnie mnie nie rozumiesz.
C . B.Staś
Byłem

u Ciotki. Warsztaty w ruch , śpią na ziemi, ale wesoło.
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[Warszawa] 2NI 1931 NP4m
Najdroższa Mamo:
Przede wszystkim dla upewnienia Cię: żaden pijak nie może rozstrząść kogoś,
który nie pije. Mogę popatrzeć na orgię nie biorąc w niej udziału. Teraz nawet bym
nie poszedł. Straciłem wszelki dryg towarzyski. Jestem bardzo zmartwiony Twoją
chorobą i niepokoi mnie to, że nie piszesz nic o istocie tego. Mogłabyś poza
wiadomością o wstaniu coś jeszcze napisać. Mam wyrzuty sumienia, że Cię
"zasypywałem" uwagami, ale wierz mi, że robiłem to dla naszego wspólnego dobra,
aby utrzymać możliwe stosunki z całym domem, a bez pomocy i opieki B.B. naprawdę
byłoby nam bardzo ciężko.
Paczki Szaroty odsyłać już nie warto, bo może niedługo sam przyjadę.
Pieniędzy niech Mama na razie nie przysyła, bo jeszcze nie tracę nadziei, że uda
mi się coś zarobić. Upał skończył się i pada deszcz. Nieporozumienie z Guciami zdaje
się, że się załatfi - dziś mają być u nas o 5tej. Ciągłe obietnice obstalunków od różnych
znajomych i w rezultacie czekanie. Robię górną szczękę.
Proszę o dokładne wiadomości o zdrowiu.
Całuję Mamę Bardzo i proszę o szanowanie się.
Ciocię całuję. Birulom dziękuję za opiekę nad Tobą. Może by Teodor napisał
codo mnie.

Staś
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