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by przeczytać je ponownie. Interesowała się moimi wrażeniami z teatru, kiedy szłam na sztukę klasyczną lub operę. Przyzwyczaiłam się wchodzić do sypialni matki po powrocie z teatru i omawiać z nią widzianą sztukę o tak niewłaściwej godzinie.
	Miałam także zwyczaj wcześnie wstawać, przygotowywać śniadanie i przynosić je na tacy matce do łóżka. Była to spokojna chwila na dyskusje literackie, naukowe i inne.
	Matka najbardziej lubiła w chwilach wolnych przechadzać się poza miastem lub pracować w ogrodzie. Na wakacje najchętniej wyjeżdżała nad morze lub w góry. Lubiła sporty i korzystała z każdej sposobności, aby sama je uprawiać i nas do tego skłaniać. Była wrażliwa na piękno przyrody, ale nie podziwiała jej biernie. W ogrodzie zajmowała się kwiatami, w górach lubiła dużo chodzić, odpoczywając jedynie od czasu do czasu i oglądając krajobraz, ale nie doznawałaby przyjemności siedząc cały dzień na fotelu i patrząc na piękny widok. Będąc nad morzem pływała i wiosłowała, ale samo pływanie łodzią mniej ją pociągało. Postarała się o to, abyśmy się jak najwcześniej nauczyły pływać. Sama nie pływała bardzo dobrze, ale tak sumiennie wypracowywała, korzystając z moich wskazówek, swój styl, że mimo późnego wieku ciągle robiła postępy, czuła się w wodzie swobodnie i mogła pływać długo, chociaż niezbyt prędko. Aczkolwiek znosiła bardzo dobrze zimną wodę na wybrzeżu bretońskim w Arcouest, dokąd zwykle jeździłyśmy, lubiła również pojechać od czasu do czasu na południe do Cavalaire, gdzie zbudowała sobie mały domek. Kąpała się tam w morzu i mimo upałów robiła długie spacery.
	W górach robiłyśmy rozkoszne wycieczki albo jednodniowe, albo dłuższe, na które brałyśmy plecaki. Matka chodziła dobrze, jednak dosyć źle znosiła obciążenie, tak że najczęściej ja nosiłam oba plecaki.
	W r. 1934 kilka miesięcy przed śmiercią matka pojechała z nami na sporty zimowe do Notre Dame de Bellecombe. Mój mąż, nasza siedmioletnia wówczas córeczka Helena i ja jeździliśmy na nartach. Matka ślizgała się ze mną i z moją córeczką i chodziła na rakietach śnieżnych. Pamiętam, że pewnego wieczoru z niepokojem oczekiwałam jej powrotu. Wróciła już po zmroku z dalekiego spaceru do miejsca, z którego widać było Mont Blanc w zachodzącym słońcu.
	Od operacji, której musiała się poddać w r. 1911, matka miewała od czasu do czasu ataki ostrych bólów nerkowych. Ataki te stopniowo stawały się łagodniejsze i rzadsze, tak że jeśli chodzi o ogólny stan fizyczny, to wydawało się, że raczej robi się coraz młodsza. W r. 1924 operowana była na kataraktę, która niestety pojawiła się na obu oczach i od tego czasu musiała nosić specjalne, bardzo grube szkła. Mimo to pozostała nadal czynna zarówno w laboratorium, jak i poza nim.

