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Jedného dňa 8 ročná Katka dostalo od svojho veľkého brata kinderko, cukríky a
lízatko.
Povedala si: „Mám šťastie, že môj brat bol v obchode a nezabudol na mňa.“
Neskôr, keď Katkina mama prišla domov z práce, Katka za ňou hneď pribehla a
povedala jej o sladkostiach a samozrejme jej aj povedala, že má veľké šťastie. Katka
bola veľmi natešená, ale mama k nej prišla a povedala: „Katka, možno si to teraz
myslíš, ale sladkosti nie sú to pravé šťastie. Sladkosť zješ a chceš ďalšiu.“ povedala
mama a začala si vyzúvať nové topánky.
„Ale mami, veď aj ty si mala radosť, keď si si kúpila nové topánky.“ povedala Katka a s
chuťou papala svoje cukríky.
„Áno, máš pravdu, ale nemala som šťastie, ale radosť a aj tak ma to o pár dní prešlo.“
odpovedala mamička.
„Vážne?“ neveriacky sa pýtala Katka.
„No samozrejme.“ mama sa usmiala a odišla do kuchyne.
Katka v tom stále nemala jasno, vbehla za mamou do kuchyne a chcela, aby jej to
vysvetlila. „Mami, a keď nie sú šťastie sladkosti, tak čo?!“ spýtala sa Katka.
„Šťastie je napríklad rodina.“ povedala mama.
„Rodina?“ Katka bola zmetená.
„Áno, máš šťastie, pretože máš brata, ktorému na tebe záleží a nie, že máš plné ruky
sladkostí.“ odpovedala spokojne mamička.
„No, asi máš pravdu.“ Katka tomu už skoro rozumela.
„Kto má šťastie?“ začudovane sa spýtal brat, ktorý práve vošiel do kuchyne.

„No ty a aj ja.“ odpovedala hrdo Katka.
„To je pravda.“ povedal brat a usmial sa na Katku.
„Máte šťastie obaja, pretože máte jeden druhého. Povedala s láskou mamička.
„Áno.“ odpovedali.
„No, ja mám to najväčšie šťastie a to Vás.“ povedala mama.
Buchli vchodové dvere, to prešiel domov ocko z práce.
„O čom sa rozprávate?“ pýta sa.
„O tom, čo je šťastie.“ povedala Katka s bratom.
„Viete, čo je to najväčšie šťastie?“ spýtal sa prefíkane ocko a Katka s bratom sa
spýtavo na neho pozerali.
„No predsa Vy - moja rodina.“ povedal ocko.
„Katka, už chápeš čo je to šťastie?“ pozrela mama na Katku.
„Áno, už áno. Najväčšie šťastie je moja rodina.“ povedala.
A tak Katka pochopila čo je šťastie a že zo sladkostí a maličkostí sa síce potešila, ale
skutočné šťastie prežíva vtedy, keď trávi čas so svojou rodinou.

