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Mój drogi przyjacielu, ostatnimi czasy wracam często do wydarzeń sprzed trzech już lat. 

Wspominam moją gorącą (jak wtedy myślałem) miłość do pięknej Loty. Oh, Wilhelmie, jak 

niedojrzałe było wtedy moje serce! Jak błahe porywy namiętności nazywałem wtedy uczuciem! Gdy 

dziś wracam do tych dni, moja twarz nabiera barw głębokiej purpury, a serce kurczy się w klatce 

piersiowej. Wstyd za moją młodzieńczą głupotę nigdy we mnie nie zgaśnie.. 

Gdyby tamtego dnia nie zabrakło we mnie odwagi, nie byłoby mnie już na tym 

świecie....odwagi. Czy można nazwać wymierzenie broni w swoją głowę odwagą!? Czy nie jest to 

największy objaw tchórzostwa? Teraz tak właśnie myślę. Choć kilka lat temu czułem się jak ostatni 

tchórz,  chowając broń do szuflady biurka i wegetując kolejnymi miesiącami, gdy przecież można by 

to tak łatwo zakończyć. Czy to nie zabawne,  jak nasze priorytety, wartości i poglądy zmieniają się 

razem z pojawiającymi się pierwszymi zmarszczkami i siwymi włosami?  

Kiedyś czas był dla mnie karą. Zmuszał do cierpienia. Czułem, że to moje powołanie. 

Cierpieć. Zachwycić się piękną chwilą ulotną, którą czas zabiera mi, bym nie mógł się nią zbyt 

ucieszyć, by późniejszy ból był tylko silniejszy. Miałem wrażenie, że czas to mój największy wróg. 

Czas mnie nienawidził.  

Teraz żyję. Naprawdę żyję i widzę, że czas jest dla mnie szansą. Zamiast wygodnie rozkładać 

się we własnym cierpieniu, postanowiłem akceptować je i czekać na to, co przyniesie mi  czas i 

przyjmować życie takim, jakie jest. Patrzeć na nie jak na szansę, którą tym razem dostrzegłem.  

Teraz, gdy dostałem czas, widzę, że Lota nie była moją miłością. Była kolejnym 

egzaltowanym doświadczeniem mojego życia. Gra na dwie ręce była tylko grą, niczym więcej. Gdyby 

te kilka lat temu kula przeszyła moją głowę i moja dusza uciekłaby z tego świata, zostawiłbym tę 

młoda kobietę z niewyobrażalnymi wyrzutami sumienia…  A czemu ona była winna? To tylko moje 

młodzieńcze porywy ukształtowały w głowie chore wyobrażenia  o tym, czym jest miłość. Owa 

“miłość” była jedynie niedojrzałym pragnieniem posiadania.  

Wilhelmie, dziękuj za czas, który dostajesz. Bo choć teraz coś wydaje Ci się niewyobrażalnym 

bałaganem wszechświata, w którego centrum stoisz, ta sama rzecz razem z czasem może okazać się 

błahostką. Pyłkiem, który znika wraz z porywem wiatru.     


