Spis treści
Złota myśl:

„Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby
szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiadomo jak
dzielny, czasami czuje się bardzo samotny”. Ernest Hemingway

WIELKIE ROMANSE
Ten związek odbił się szerokim echem. Pan młody – Adam Mickiewicz –
wziął sobie za żonę o 14 lat młodszą Celinę Szymanowską. Oblubienica nie
była atrakcyjną partią. Ta sierota bez posagu nadrabiała jednak niepospolitą urodą, a Mickiewicz był wrażliwy na wdzięki niewieście. Małżeństwo
jednak od początku się nie układało. Poeta wpadł na fatalny pomysł, by
przed świeżo poślubioną Celiną uczynić spowiedź życia, co z pewnością
było trudnym doświadczeniem dla niewinnej dwudziestodwuletniej kobiety, i przyśpieszyło narastanie konfliktu między małżonkami. Adam oczekiwał, że żona zadba o jego wszelkie wygody, Celina zaś nie miała pojęcia
o prowadzeniu gospodarstwa domowego. Wkrótce zaczęła się też ujawniać jej choroba psychiczna i wtedy małżeństwo stało się gehenną… Gdy
Mickiewiczowie udzielili gościny Ksawerze Deybel, ta została kochanką
Adama. Celina zmarła 1855 roku i tak zakończył się trwający 21 lat związek.
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Dzień nia
wyznawai
miłośc

Jak wynika ze statystyk, Polacy
mają kłopoty z wyrażaniem swoich uczuć.
Mówienie: „kocham cię” sprawia nam
szczególną trudność, choć sami słuchalibyśmy
tego wyznania nawet codziennie.
Dlatego w Dniu Wyznawania Miłości nie czekaj, powiedz to!

Owinęłam się wokół
swojego jedynaka jak
jakiś bluszcz. Odkąd się
wyprowadził, rzadko go
widywałam. Pracował,
ciągle brakowało mu
czasu, a mnie trudno
było się z tym pogodzić.
Miałam mu za złe, że tak
rzadko mnie odwiedza.
Właściwie wszystko
miałam mu za złe… str. 4
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Nie liczę godzin i lat
Historia Michała z Dęblina, który po śmierci
żony wpadł w depresję. Jednak po dwóch
latach poznał Magdę i… znów się zakochał.
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Gabriel od dobrych wiadomości

Teraz miesięcznik

Niektórzy twierdzą, że starych drzew się nie przesadza, ale
ja dość mam wspomnień. Tu każdy kat kojarzy mi się z Mietkiem, a jego już nie ma… Postanowiłam przeprowadzić się
str. 8
do nowego mieszkania. I tak poznałam Gabriela.

Dziękuję, Marysiu
Dowód wdzięczności mojej sąsiadki wprawił mnie początkowo w lekkie osłupienie. No ja rozumiem kwiatek albo obrazek, ale… działkę?! Nie sądziłam, że dzięki tym paru grządkom
poznam Henryka i znów będę szczęśliwa.
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również w internecie.
Możesz nas czytać na:
http://czytamy-magazyny.pl
Polecamy także książki

wydanie specjalne
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