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vLasTnÁ TvoRba

A znova..., tis
íckrá

t ...

O láske

Prišiel
 si tak

 nečakane,

usmial si
 sa znova,

čakala so
m čo sa

 stane,

nevraviac už ani slov
a.

Všetko sa t
o zbehlo rýchlo,

pozerá
m ti do očí

,

okolo n
ás všet

ko stíc
hlo.

Svet sa 
rýchlo roz

točil .

Miriama

Každý človeK  v sebe nosí  hviezdu,

ale iba na ňom záleží či bude dobrá alebo zlá.(Baudoin)

Ja som dobro a zlo, smútok a radosť, láska a nenávisť, život a smrť, pý-

cha a pokora a všetko, čo môžete na tomto svete hľadať alebo čo by ste 

nikdy nechceli nájsť. To som JA! Človek, v ktorom sa toto všetko skrýva. V 

mojom vnútri prebieha neustály boj medzi dobrom a zlom. Snažím sa byť 

lepším človekom, ale bez ohľadu na to či vo mne dobro vyhrá tisíckrát a zlo 

iba možno stokrát, ľudia ma možno budú súdiť ako zlú, negatívne prijímať. 

Hodnotiť druhých je často charakteristikou mnohých z nás.

Je preto snaha o dobro zbytočná? Stále dúfam, že nie. Veď nádej, tá umiera 

posledná. Prečo? Ani sama neviem ... jednoducho nádej, tá nás posúva ďalej. 

Prečo človek potrebuje ísť ďalej? Asi preto, aby mohol svoje chyby napraviť.

Múdrosť človeka nerastie  len jeho vekom, ale aj množstvom chýb, ktoré 

urobil. Myslíte si, že chyby nutne patria k nášmu životu??? Domnievam sa, 

že áno. Veď ak by ich človek nerobil, nemal by sa z čoho poučiť, nad čím 

uvažovať, nad čímsi sa pozastaviť. Hoci je ťažké kráčať  životom s chybami 

malými, veľkými, či hrozitánskymi, sú jeho nevyhnutnou súčasťou. 

Už len na nás záleží, koľkokrát sa rovnako pomýlime, koľkokrát spadneme, 

ale vstaneme, či ostaneme stáť, aby sme zvažovali ďalší krok.

Náš svet, rovnako aj naše vnútro hrá všetkými farbami. Nikto nie je len čierny 

či biely, zlý alebo dobrý.  Je na nás akými farbami namaľujeme náš „obraz 

života“, aj keď nie vždy máme k dispozícii všetky farby a celkom neovládame 

životné techniky.
Lebo: „V ŽIVOTE SME VŠETCI AMATÉRI!“

Alžebta


