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,c·Ach, gdybym umiał mówić Lak, jak umiem my ' leć! Ale 

było zapisane w górze, iż będę miał rói.ne rzelzy w gło-

wie, a nie będę umiał znaJeźć wyrazów. 

cezy mogę nie być sobą? A będ<}C sobą, czy mogę po-

stępować inaczej niż ja? Czy mogę b}ć sob<} i kim· 

innym? 

r/11szystko. co nam siir trafia dobrego lub złego, jest za-

pi ane w gór'ze. 

t J /ie wiedząc, w jest napisane w górze, Głowiek nie wte, 

ani czego chce ani co czyni; idzie za swym urojeniem, 

które mieni rozumem. albo za sw •m rozumem, który 

je t często ji:no nicbapiecrnym urojeniem w ·chn<lz<!-

cym czasem na dobre, czasem na złe::. 



'lt1ariat, to C?łowick nie zczę'liwy; z czego wynika, i:l. 

człowiek szczęśliwy je t rozumny. 

'<'złowiek -zczę ')iwy to ten, którego szczę.'.cie zapisane 

je t w gorze; ten, więc, klórego nieszczęśde zapisane je t 

w górze, jest człowiekiem nieszczę 'liwym. 

'A'ozum jest to przypu. zczenie, w któr}'m do 'wiadcze

nie pozwala nam uważać dane okolicznosc1 za przyczy

ny pewnrch skutkó\ • których możemy . ie; sp(11..lzie\-.·ać 

lub obawiać. 

'('zyż można nie ·łuchać uważnie 1.:zeg ś, c > nie jest 

śmieszne? 

Jlie lubię mówi( o żyjąqrch; zaw ze się czlm\.·iek musi 

rumie n k za to, co o n ich powie dobrego CZ)' zkgo: do

brego. którL popsują. złego, które naprawią. 

'C'zyż człowiek nie ma swego charnkceru, swoich mtere-. 

sów, gustó\ ·. lhlllliętności \ ·edle któryd1 każdr przed

miot przesadza lub łagodzi? ,\/ólt',jakjcst!„. A ten, który 

-;!ucha, t:zy r.od tym względem lepszy jest oJ tego, który 

mówi? i ie. Z cz1:go wynika niezbiLie, iż może dwa razy 

w Ciągu dnia w ćałym wielkim miescie rozumie sit; czy

jeś słowa tak, jak b} ty mówione. 

~Paradoks nie zawsze jest lalszem. 
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~l( ażdy ocenia zniewag<; i duhroJzil'Jstwo na swój spo-

soh; być możt: zn.·szl•) zmic.:ni. siti,' na„z ąd o tym w róż-

11yd1 l'hwilach życia. 

'r~zy mq1 ma żonę, a zn na męża na darmo? 

'I!' śwkcil.' kaidr 111,1 ~wnjc..·~o P""· lini:tc.:r jest ps1:m 

hóla, szef ka1Kelarii psem ministra, żona psem mc;ż;,i 

albo mqż P"em fony; bez kuńLa. Kinly pan każe mi 

mikzc.:1,; Wll\\'l'Za-., gdv chctałh\'m mówi , en jest barJzo 
I.. ' ' • 

trudne; kiedy ~i~ domaga historii m1 ich ,1mon'1w. gdy 

.ia '·11lalbym rozmawia~ 1l czrm innym; kicJ}' zacząłem 

hi-.toric mnich amorow, a on mi prz r~·wa; o.yrnic j(.'-

sll:m innym jak nh: .icg1) psem? Ludzie ·labi są p .11ni 

sil n icjszydl. 



, Alboż kto w świecie wie, dokąd dąży? A wy sami. Jo-

kąd dążycie? 

?iy, którys uczynił wielką. wstęgę i którego pak<.: nakre-

ślil cale pisnin wypisane w górze, wicdzialeś od wieków, 

oego mi trzeba; niech sit; wola twoj;.1 spełni. Amen 
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