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Raz sa ma moja spriaznená duša spýtala ako vnímam šťastie. Obrátil som
hlavu k oblakom, a márne čakal že v nich uvidím tú správnu odpoveď. Veci
sa mi zdali akosi zrazu príliš ťažké, zvesil som ramená, pozrel jej do očí,
zamyslel sa kde sa moje šťastie pominulo a nemal odvahu sa jej priznať že
neviem.

Dnes sedím na lavičke oviatej jarným vetrom rozplývajúcim sa nad
jadranským morom vysoko na útese blízko k oblakom, tak ako som vždy
sníval. Spomínam si na jej slová: si moja múza, moje šťastie. Môj mozog na
chvíľu prestane byť funkčný, uroním slzu ktorej okraje sa odrážajú slnkom. V
ušiach mi hrá naša pieseň ktorá zaznela aj na našom prvom stretnutí ktoré
sa odohralo v malej kaviarni v blízkosti mesta Košice. Keby tu dnes bola a
opýtala sa ma, ako vnímam šťastie povedal by som jej že ho vnímam v tých
malých momentoch bez toho aby som si to vôbec nejakým spôsobom
uvedomil. Šťastím som vtedy kypel keď som ju prvý krát mohol zobrať na jej
vysnívanú dovolenku, šťastie som vtedy skutočne cítil keď mi povedala že
ma ľúbi, tešil som sa keď niekde uspela a s úsmevom na tvári mi to
oznámila. Zakričím z celých pľúc do tichej pláži, čo by som dal za to, aby
som jej tú otázku mohol zodpovedať, povedať jej že ja šťastie nevnímam, v
danom momente nedokážem oceniť krásu momentu pretože...vzdychnem si.
Neviem. Aj tento moment je možno z nejakého pohľadu šťastie, lebo som si
v tomto krásnom tichu uvedomil jeho hodnotu. Lebo som si zakričal a asi sa
mi uľavilo. Toto bolo moje dnešné šťastie, zajtra si možno vytvorím nejaké
nové. Môžem vyhliadnuť ráno z okna a pozrieť sa na slnko, môžem si
zaspievať, oceniť pokoj, oceniť dnešný deň, môžem skutočne všetko s
vedomím, že je to malý magický moment plný šťastia.

Aj dnes sedím na tom istom mieste, dnes už ale so srdcom naplneným
malým magickým momentom uvedomujúc si, že ja som tvorcom môjho

šťastia. Užívam si toto krásne slnko s mihalnicami od slanej vody. Zasmejem
sa - toto je šťastie.

