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Helus najtnilejsza
*

:
*#

Zrobiles mi wielka przyjemnosc -wytn
telefonem. i'ak zaw sze mi'io slysz’c Twb^ gl-os
Czesto my/le( o Tobie 1 o fern co zdecy
dujesz, czy opuscisz swoj uroeizy dom i przeniesieijsie do dziatek do USA, czy tfez w Paryzu kupilz mniejsze mie^zkanie.
Jestern pewna , ze'decyzja nie b^dzie ¿etwa.
Mamy od paru dni cieplg dni, ale nie
takle stras ^liwe upaly jak w Stanach, dzis
11 eia pisala Jak to ja bardzo tneczy, choc*
jest przecjez nie w. rii e s c i e .
Niebawem zjazd. rodzinny u Haliny a ni
pojade, bo to zbvt mecpca wyprawa tak jak i
n te daTam sie namrtfic na jazde do, 4£r szawy
choc bardzo chciaSam zb aezyc tylss bliskich
przyjaciol. DoktoV rtrnie odmdwil na podi*oz sa
<ej
bo nodobno tu na dworeach jest okropny
baiagan.
Wob ec tego o czekam n^jwiekszy
ruch i moze we wrzesn u czy pazdfei vrniku wypuiszcze sie na poludnie, ho chetnie bym sie
w morzu zanurzy3?a.

Widvialam tu przes'dsawienie "^enar"
ktory przywiozl W. ^Mrynarski, P^iM/iedzil mi,
ze jest sytem ¿¿ilusia.
Pamie^tam pierw
s nasze wspolne imieniny n^l. 'leaVainyrir :dy ^ius bo«te.i coodziln? rekach.
Ilez to bvlo
II
"
let temii.J

Roboty nidal
wi^cej niz möge podo¿ec,
ale mvsze uporzadkowac Sàzia archiwa z wielu let,
a to prsce nudne i
powolne, jak to ukoncze to c
odetchne.
*

Edyio n^ogol si§ dobrze miewa, tylko ^l?s<«fwie jest zupelnie nj^widomy, ale nadel pracuje
dia polskich spraw.

Julro zjèz’dza tu ekipa pznanaSke
mu
nadel hpiorowe oby ■ tels t yr 9 ioznania, bedzie
telewizja, fotografie etc.
•
Ale robie tszystko die Edzia z najwiek^za
przy jetnnos<c^a, bo jest naprawde rlroczy i taki *
stale mijy.
Ma teraz lektorkp, wiec möge pare cho»t
listow napisac, a si os läzy nie odpisanytot, pro
s^i.1, by pie cjcalowac , do t ch vsaiskow sie przy
—la,czam
moae—ja-kza—dewnycli lai TreTTZtiTemy jak rusalki taniowely wieczorem ne rosie na truÿnikv
w Kolecinie.
Ale tyrcbfs let od tege czssuprzybylo

Buzi
i jak kwjiczni© mowisz,

zèsnty sie " obstarzafy" .

