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badania rannych. Z czasem przedmiotem naszych listów stają się wydarzenia w laboratorium, bieżące prace naukowe, budowa domu w Arcouest. W następnym okresie do moich własnych listów dołączają się listy mojego męża; cała ta wymiana korespondencji wskazuje, jak ściśle nasze życie związane było z życiem matki przez mnóstwo wspólnych spraw i zainteresowań czy to dotyczących pracy w laboratorium, w której staraliśmy się jak najwięcej jej dopomagać, czy urządzenia domu w Arcouest, sadzenia drzewek w ogrodzie itp., czy wreszcie mojej małej córeczki Helenki (mój syn Piotr urodził się dopiero dwa lata przed śmiercią mojej matki). Na ogół w listach tych poruszane były tylko sprawy w danej chwili konkretnie nas interesujące, dla mnie jednak są one wzruszające jako wspomnienie tych niezliczonych związków, jakie łączyły mnie z matką. W całym zbiorze odnajduję dwa listy, w których matka porzuca swój zwykły powściągliwy sposób wyrażania się. Pierwszy z nich pisany jest z okazji moich urodzin, drugi — trzy lata po moim ślubie, z okazji Nowego Roku, skierowany jest do mojego męża i do mnie:
Wrzesień, 1919
... „Myślę o Was obu i o wszystkim, co mi dajecie, ile słodyczy, ile radości, ile trosk. Jesteście dla mnie wielkim i prawdziwym bogactwem. Pragnę, aby dane mi było przeżyć z wami jeszcze kilka lat szczęśliwej wspólnej egzystencji".

29 grudnia 1929
	Kochane Dzieci. 
Przesyłam Warn życzenia dobrego roku, to jest roku zdrowia, dobrego humoru,
dobrej pracy, roku, podczas którego co dzień będziecie cieszyć się życiem, nie szukając zadowolenia jedynie we wspomnieniach dni, które już przeminęły, i w nadziei dni, które mają nadejść. Im bardziej się starzeję, tym lepiej zdaję sobie sprawę, że zdolność czerpania radości z bieżącej chwili jest cennym darem, który można porównać do jakiegoś stanu łaski.	
Myślę o Waszej małej Helence i życzę jej szczęścia. Wzruszające jest patrzeć na rozwój tej małej istoty, która od Was oczekuje wszystkiego z bezgranicznym zaufaniem i z wiarą, że możecie osłonić ją od wszelkiego cierpienia. Nadejdzie dzień, kiedy zrozumie, że Wasze możliwości nie sięgają tak daleko, a jednak chciałoby się móc to uczynić dla swoich dzieci. Należą im się przynajmniej wysiłki, aby były zdrowe, aby miały zapewnione spokojne i pogodne dzieciństwo, aby żyły w serdecznej atmosferze, zachowując jak najdłużej swoją piękną ufność".

List kończy się kilkoma zdaniami na temat stycznej do krzywej, będącej wykresem funkcji P = log x, która nas wtedy interesowała z powodów, których już sobie nie przypominam.
Znajduję przyjemność odczytując teraz listy matki i moje do niej, a także pisząc ten niezbyt porządnie ułożony artykuł. Nie miałabym odwagi podjęcia tego tematu parę lat po śmierci matki, chociaż wówczas mogłabym przywołać znacznie więcej wspomnień.

