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Dlatego jest anielska, bo ktoś musi ją nam 
ofiarować. Opowieści Martina jak zwykle 

wzruszają, rozgrzewają serca, mobilizują dobrem. 
Pozwalają też zajrzeć na odwieczną stronę życia, 

tam gdzie to, co boskie łączy się z ludzkim, 
gdzie życie nabiera sensu i nie przegrywa.

Eduard Martin (ur. 1951) –  czeski prozaik i poeta, autor powieści, 
zbiorów opowiadań, a także sztuk teatralnych. Wydawnictwo WAM 
opublikowało do tej pory siedem zbiorów jego opowiadań: Radości 

dla duszy, Anielskie opowieści dla duszy, Babcie i aniołowie, 
Aniołowie nas nie opuszczają, Schody do raju, 

Anielska szkoła miłości, Księga szczęścia.

Nieśmiertelność
zachwycająca

to taka, która podana jest nam 
na otwartej dłoni miłości. 
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Mojemu ojcu
oraz tym,

którzy odeszli
i kochają nas z drugiego brzegu.

Chcąc wielkie dokonać rzeczy, trzeba tak żyć, 
jakbyśmy nigdy nie mieli umierać.

LUC DE CLAPIER, MARKIZ DE VAUVENARGUES
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