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Znowu nie wiem, jak to wszystko będzie. Zresztą ostatnio w ogóle NIC nie wiem. Nie wiem co myśleć, co robić...zwłaszcza „co robić”. Nie wiem, czy powiedzieć jej „tak”, czy
„nie”, czy w ogóle tylko „siak” lub „owak”, umyć ręce, położyć się spać i mieć to wszystko gdzieś. Nie wiem. Po prostu
nie wiem. Nie wiem co robić. Tak trudno podjąć właściwą
decyzję, a jeszcze trudniej wprowadzić ją w życie. Nie mogę
przekonać się ani do jednego, ani do drugiego rozwiązania.
Tak bardzo zamieszała mi w głowie. Wywróciła wszystko do
góry nogami. Wiem, że ja też często wywracam wszystko
do góry nogami, ale przecież -na miłość mamusi- co innego
wywrócić np. pościel czy ciuchy, a co innego komuś życie.
Co innego w łóżku. To ja rozumiem, a nawet lubię, ale żeby
od razu całe życie?
Ona tłumaczy się tym, że nie ma czasu. Ba... Nikt go
nie ma za wiele, ale to jeszcze nie powód, żeby robić coś na
siłę. Jeżeli chodzi o uczucia, to takie podejście nie jest
wskazane. Jak się robi coś na siłę, to po prostu można
kiedyś wsadzić i już więcej tego nie wyciągnąć. A jak człowiek umoczy? Dlatego lepiej uważać i się nie śpieszyć.
Wszystko ma swój czas, swoją kreskę. Co ma być, to będzie. Najpierw niech da się lepiej poznać, a potem dopiero
niech mówi o małżeństwie (cywilnym niestety tylko). Osobiście jednak uważam, że rozwódka nie powinna stawiać aż
takich warunków, zwłaszcza kawalerowi. Zresztą, nie wiem.
Ja wiem, że ona by chciała mieć wreszcie kogoś, może
nawet założyć rodzinę, ale boję się tego. To wszystko jest
zbyt grubymi nićmi szyte. A może nawet nie szyte, tylko
sfastrygowane? Tego właśnie nie wiem, a nie chciałbym
ładować się do balonu, w którym wszystko jest sfastrygowane, bo jak tylko człowiek poczuje się pewnie (szczęśliwy), to
zaraz pieprznie z hukiem o ziemię. Tego właśnie bym nie
chciał. Dlatego nie wiem co robić. Co innego mówi mi rozum, a co innego serce.
Rozum cały czas odradza mi wiązanie się z nią, serce z
kolei lgnie do niej, ale to wynika raczej z faktu, że lepszy

wróbel w garnku, niż gołąb w klatce, którego trzeba dopiero
zabić, a potem oskubać i wyrzucić ze środka jego bebechy.
Nie każdy to lubi. Co mi z tego, że jest gdzieś na świecie ta
jedyna, wspaniała osoba, która idealnie pasuje do mnie...
Co mi z tego, skoro nie wiem, gdzie jej szukać. A może to
jakaś Eskimoska albo Rumunka? Co mi z takiej? Ja wiem,
że język miłości jest uniwersalny (zwłaszcza przy całowaniu), ale czasami człowiek chciałby też z taką porozmawiać,
a nie tylko buzi, buzi. Dlatego może lepiej nie ma co wybrzydzać, może jednak związać się z nią? Spróbować złapać to
szczęście, które się tuż obok marnuje? Może coś by z tego
wyszło? Nie wiem. Nie wiem jak sobie z tym poradzić. Żeby
chociaż była wolna...
Najbardziej przeszkadza mi właśnie ten rozwód. Żeby z
niej była jeszcze wesoła wdówka, to już prędzej, bo to
pośmiać się, czy pożartować (pofiglować) zawsze miło. Ale
z niej ani wdówka, ani tym bardziej wesoła. Po takich przejściach nie ma się ona z czego śmiać. Ja to wszystko rozumiem i współczuję jej z całego serca, ale muszę patrzeć
także na siebie, na swoje szczęście. Wolałbym kogoś młodszego i wolnego, nie ma co ukrywać. Czemu zawsze
zależy nam na tych, których nie możemy mieć. Nie wspominam tu nawet o Bogu, dla którego sprawa jest oczywista.
Brała ślub kościelny i póki on żyje, jest mężatką. W takim
ujęciu nie powinienem nawet myśleć o niej, bo to grzech. A
jednak... Jakoś nie może mi ona wyjść z głowy. I jak tu
można spokojnie żyć? Jeżeli wybiorę Boga, to będę nieszczęśliwy bez niej, a jeżeli wybiorę JĄ, to pójdę do piekła.
Interes jak cholera. I tak już nie wiadomo, czy tam się nie
znajdę, bo skoro ja dopuszczam w myślach takie grzeszenie, to może okazać się, że już dawno jestem przez Pana
skreślony. Tak więc, wygląda na to, że jestem w kropce.
Ktoś najwidoczniej gra ze mną w kółko i krzyżyk. Ktoś za
wszelką cenę chce postawić na mnie krzyżyk. Jeszcze tylko
nie wiem kto. Czy to Szatan chce mnie skusić, czy to Bóg
testuje moją wiarę? Jakkolwiek by nie było, tak źle i tak nie

dobrze. Ani teraz związać się z nią, ani powiedzieć „Jasiowi”, że jeszcze trochę będzie musiał sobie poczekać, że
jeszcze nie jego pora.
I co ja mam zrobić? Zgrzeszyć? Nie wiem. Po prostu
nie wiem. Nie wiem komu zawierzyć swoje szczęście. Tylu
rzeczy nie wiem. Już nawet dokładnie nie wiem, czy przez
to wszystko wierzę jeszcze w Najwyższego, w tę Jego Opatrzność. Ksiądz Twardowski ma bardzo prosty sposób na to:
„Jak cię palnę, to we wszystko uwierzysz”. Może właśnie
tego potrzebuję? Żeby ktoś przyszedł i mnie wreszcie palnął. Nie wiem. Naprawdę nie wiem.
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