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Moja Droga! 

 Nie potrafię powiedzieć Ci tego, co chcę byś wiedziała- nigdy nie 
byłem dobry w układaniu zdań, które nie wydawałyby mi się proste, 
trywialne i naiwne- moim zdaniem tak tylko można opisać moje 
uczucia do Ciebie. Wstydzę się ich, nie chcąc odsłonić przed Tobą ani 
przed światem mojej najdelikatniejszej, najsłabszej strony oraz 
podkreślać banalności odczuwanych przeze mnie emocji. 
 Czy to jest miłość? Nie wiem. Chcę po prostu spacerować z Tobą  
w deszczu. Nie myślę o Tobie przez cały czas, nawet nie śmiałbym tego 
robić; jednak dostrzegam cząstkę Ciebie we wszystkim co mnie otacza… 
Wszystkim? Nie! Obrazą dla Ciebie byłoby stwierdzenie, że widzę Cię  
w tych sponiewieranych, najgorszych częściach tego złego i 
pokręconego świata, w którym nie możemy znaleźć miejsca na miłość, 
dobro i nadzieję. Lecz pomimo całej otaczającej nas beznadziei szczerze 
pragnę trzymać Cię za rękę, chcę Cię chronić, chociaż wiem, że nie 
mogę, nie dam rady. Nadużywając łączących nas uczuć pozwalam sobie 
myśleć, że Ty, Ty rozumiesz to, co próbuję przekazać Ci w tak żałosny  
i godny pogardy sposób. 
 Kocham to, w jaki sposób się śmiejesz, kocham, gdy wypowiadasz 
kolejne słowa, choć w głębi duszy pragnę, żeby któreś z nich było moim 
imieniem. A kiedy już je wypowiesz, boję się, że Cię stracę. Moim 
najszczerszym życzeniem jest, by ta chwila trwała przez całą 
wieczność. Jednak w tym złym świecie nie ma miejsca na dobro  
i szczęście, tym bardziej to dzielone między dwójką ludzi. Okrutna 
część mnie zniszczyłaby Cię, a Ty zniszczyłabyś mnie, niewinnie 
kochając najżałośniejszego ze wszystkich ludzi. Razem umieralibyśmy, 
zarażając się wzajemnie. 
 Dlaczego też chcę pozwolić, byś chociaż ty znalazła szczęście- 
odejdę. Jednak błagam, przyjmij te słowa szaleńca, a dla własnego 
spokoju zapomnij o nich. Mam szczerą nadzieję, że będziesz pamiętała- 
jakie to egoistyczne z mojej strony! Lecz chyba tylko w ten sposób 
zdołasz odnaleźć cieniutką nitkę radości. I- gdybyśmy kiedyś mogli 
odrodzić się w innym świecie, moim największym życzeniem jest bycie 
Twoim towarzyszem i przyjacielem. 
Na zawsze Twój 
   


