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a szczególnie o rozpadaniu się
chorego psychicznie i fizycznie
jest ta opowieść. Jest to także
historia o braku zrozumienia
dla tego, co się z chorym
dzieje. Bo nie tylko medycyna
nie może się w przeróżnych
objawach rozeznać, ale i
przyjaciele, znajomi, najbliżsi
nie wytrzymują, nie rozumieją
tej przemiany chorego. Ból
rozwala wszystko. Ale jest to
też opowieść o nadziei.
Przetrwaniu. Byciu na nowo". Ernest Bryll
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