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Czy cz³owiek mo¿e powiedzieæ, ¿e by³ szczêliwy w jakiej chwili swego
¿ycia, która wydaje mu siê urocza we wspomnieniu? Doznaje szczêcia
dziêki temu wspomnieniu, zdaje sobie sprawê z radoci, jakiej powinien
by³ dowiadczyæ; ale czy w chwili rzekomego szczêcia czu³ siê naprawdê szczêliwy? By³ niby cz³owiek posiadaj¹cy kawa³ek gruntu i niewiadomy, ¿e zakopano tu skarb. Czy takiego cz³owieka mo¿na nazwaæ bogatym? Nie, tak samo jak nie nazwê szczêliwym tego, kto siê swego
szczêcia nie domyla lub nie zdaje sobie sprawy z jego rozmiaru. Ludzie z gminu uwa¿aj¹ za szczêliwego monarchê, poniewa¿ rozporz¹dza on wszystkim, czego im samym brak; nie widz¹, i¿ oblegaj¹ go troski
zwi¹zane z wysokim stanowiskiem, podobnie jak ich zwyczajne k³opoty
cz³owieka przeciêtnego. Te troski zaciemniaj¹ wszystkie przyjemnoci zarówno ich, jak i monarchy; lecz ilu¿ z nich zaznaje radoci nieocenionych, zabronionych, nieznanych nawet wielkim, którym zazdroszcz¹ 
nie wiedz¹c niemal o tym? Te korzyci s¹ tak liczne, tak bezsporne, ¿e
doæ ich, nie powiem, by pocieszyæ, ale by przydaæ uroku losom tych
ludzi, których udzia³em jest przeciêtnoæ
Czyste radoci, jakich zaznajê tutaj  nie mówi¹c ju¿ o tym, ¿e niezbyt
gustujê w rozrywkach wielkich tego wiata  zwalniaj¹ mnie od kontynuowania tej notatki.
29 kwietnia  Zabra³em siê znów do K¹pi¹cych siê kobiet.
Choæ rolinnoæ rozwinê³a siê s³abo jeszcze, odk¹d jestem tutaj, zrozumia³em lepiej z a s a d ê malowania drzew. Trzeba je modelowaæ jak
cia³o barwnym refleksem i ta zasada wydaje siê tu jeszcze bardziej praktyczna. Nie powinien to byæ pe³ny refleks. Przy koñczeniu refleks mocniejszy: kiedy dotknie siê póniej wiate³ albo szaroci, przejcie bêdzie
mniej ostre. Widzê, ¿e zawsze trzeba modelowaæ masami, w ruchu, jak
gdyby by³y to przedmioty nie sk³adaj¹ce siê z ca³ej mnogoci drobnych
czêci, jak licie; poniewa¿ jednak s¹ one bardzo przejrzyste, ton refleksu na liciach odgrywa wielk¹ rolê.
Pamiêtaæ zatem:
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