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. .. .. .. ..... „ .... Nie jtstmz z natury niatala. Prudwnie, 

tilit przywyltłam do miłoki wybµnej dla ltogoś. ltto mnie kocha, 

tilit nieskora jestem do upalania sir, tak czrsto przebywam 

w towarzystwie 111{i.czyzn. zapominajqc o swej kobiecolci, 

u łlmli;mie, jakie wywarła na mnie ta krucha istota zmieszaw 

mnie i zbiło z tropu. Nit! ochkinrłam jeszcze z tego zatkiwienia 

i gdybym millla w sobie wircej dumy, poczułabym sir bardzo 

upoltorzona tq nag/I/ nit!wiernościq serca, i to w chwili, gdy 

witki"'4m przed sobq życie na wwsze spokojne i ustatkowane. 

Myf/r, u byłoby źk, gdybym mogła przewidzieć, rozważyć 

i ouprzeć ten atak; ale uległam zaskoczeniu, a nie leży w mojej 

naturze kierować się rozumem, kin/y wwładnie mnq miwfć .. . 

Zumuca mnie to głównie dlatego, że moja piękna szczerofć .... . 

wy1t1twiona jest dDi na próbr i dozna kfrski. Będę musiała kłamać 

jak inne .... Cierpi[ nad tym; cierpienie to jest 17UJŻt resztkq dumy. 

htb jest to głos z góry. który woła, że trzeba było lepiej pilnować 

swoich oau i uszu, a naU wszystko serca. jefli jednak niebo chce, 

bylmy byli wierni swoim zinnsltim uczuciom, dlaczego pozwala 

czasnn aniołom r.ab/tPtać sif wlród nas i stanqć na naszej drodze? 

George Sand 
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czy mniej niż mnie... Chcę się dowiedzieć, 

któr4 z nas dwóch powinien 

zapomnieć lub porzucić ... 

George Sand 


