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VLASTNÁ TVORBA

ČO JE ŠŤASTIE?

...  muška jenom zlatá ...

     Veľa ľudí berie šťastie ako samozrejmosť, iní naopak, šťastie postrádajú. Nemali 

by sme šťastie brať ako vzácneho motýľa, ktorého je ťažko nájsť. Šťastie možno 

nájsť ľahko, je v každom z nás, každý z nás je zodpovedný za to, či ho má alebo 

nie, lebo šťastnými nás robia naše skutky.

     Čo tak šťastie v láske. Milujeme niekoho, kto o tom ani netuší a máme strach 

svoje city dať najavo. Mnohí vidia šťastie v peniazoch a majetku. Myslia si, že to 

„pravé orechové“ je život v paláci s pozlátkom, s tromi autami v garáži a miliónmi 

na účte. Pravdupovediac, peniaze dnes hýbu svetom... Nie je lepšie nájsť človeka, s 

ktorým možno zdieľať krásne životné okamihy?

     Čo zdravie? Mnohí z nás si ho nevážia, lebo ho majú a zbytočne ním hazardu-

jú ničomným fajčením, pitím alkoholu či užívaním iných látok. Každý z nás sa 

môže slobodne rozhodnúť, ako so svojím životom naloží.

     Majme preto srdce na pravom mieste, aj keď vieme, že nám bije na ľavej strane 

hrude. Žime tak, aby sme boli naozaj šťastní.
Marion 

A NIEČO OD TÝCH, KTORÝCH MÚZA

NEFAULUJE, ALE IBA KOPE ... 

Everything I want,

it is to hide.

I don't think this is life. 

I don't want to live anymore.

I don't want to feel this pain 

anymore,

and I know.

I don't have even home,

and friends that can give me love.

Can you free me, if you love me.

Because if you really love me,

you want me to be happier.

If I die, I can be angel.

Maybe because I am stranger.

But I can be devil.

Tht  ime i'm gonna be more happ�

pier.

Sometimes I want to kill myp

self,

but then I realize,

I want to kill someone else.

Marion


