
Môj farebný svet

Čo si pod týmto pojmom predstavujem? Odpoveď je jednoduchá. Šťastie v živote.  

Náš život je sťa plátno, na ktoré maliar nanáša tie najrôznejšie farebné kombinácie a vytvára 

tak často najkomplikovanejšie obrazce. Niekedy zachádza do tmavých odtieňov, inokedy zas 

vytvára žiarivé kontrasty.  Tak, ako každý,  aj  on pracuje len s  farbami,  ktoré mu nadelia. 

Ostatné si musí vytvoriť sám. A presne tak je to aj v našom živote. Môžeme dostať mnoho 

úderov, rán, ale aj pekných chvíľ. Vždy z neho však vzíde to, čo si vytvoríme my. Preto je 

na mieste položiť si otázku: “Čo je mojou základnou farbou od ktorej sa odvíja tisíce iných 

tónov? Teda čo sú moje priority?“ 

         Môj život sa delí na tri farby. Zelenú, žltú, červenú. Prvá farba, farba zelená je typická  

tým, že má upokojujúce účinky. V mojom živote má presne taký istý zmysel rodina. Rodina je 

tou  najvzácnejšou  farbou.  Poznáte  ten  pocit,  keď  ste  na  dne?  Keď  s  očami  plnými  sĺz 

vstupujete  do  dverí  vášho domova?  Keď máte  v  hlave  vír  nesprávnych myšlienok?  Keď 

únavou padáte na kolená? Keď už neviete ako ďalej? Vtedy dostanete zelenú! Príde zvrat, 

ktorý všetko na dobré obráti. Príde rodina. Znova vám pomôže, dodá nádej a  poskytne pevnú 

pôdu pod nohami. Preto je pre mňa tou najzákladnejšou farbou vyskytujúcou sa na mojom 

maliarskom plátne, v mojom živote.

         Druhá farba je červená. Táto farba je typická pre vášeň, energiu, radosť zo života.  

No aspoň ja ju tak vnímam. Na druhej strane nás však upozorní, že robíme niečo zlé, niečo 

na hranici únosnosti. A práve preto najviac charakterizuje mojich priateľov. Moment, keď ste 

s nimi, chvíle, keď zabudnete na všetko zlé a prežívate okamihy presvietené slnkom. Myslím 

ten pocit, keď máte chuť výskať a skákať, vtedy sú pri vás a smejú sa s vami. Praví priatelia  

však stoja za vami aj v tých najťažších chvíľach. A ak to všetko prekonáte, dostanete veľký 

dar. Všetky zážitky prežité s priateľmi, či už dobré, alebo zlé sa jedného dňa zmenia na tie 

staré dobré časy prežité s nimi.

     Pýtate sa aká je tretia farba? Je to žltá.  Keď maliar mieša červenú a zelenú farbu, 

vzniká žltá. Pre mňa predstavuje žltá farba zlúčeninu dvoch najdôležitejších vecí, rodiny a 

priateľov. Predstavuje mi spomienky späté práve s nimi. Spomienky na útle detstvo, ktoré 

nepoznalo internet.  Detstvo plné sladkej vône jahodového sirupu. Obdobie,  v ktorom sme 

neriešili žiadne problémy. Čas hier, smiechu, chvíľ prežitých s kamarátmi a rodinou. Boli to 

naše najkrajšie chvíle v živote. Možno je pravda, že čím sme starší, tým viac sa chceme vrátiť  

do  detstva.  Jedno  je  však  isté,  čakajú  nás  mnohé  ďalšie  chvíle,  ktoré  sa  raz  stanú 



spomienkami. A keď ľudia s ktorými sme tieto okamihy prežili odídu, spomienky nám nikto 

nevezme. A preto vám ďakujem, ďakujem za spomienky.

             V mojom živote existuje aj mnoho iných farieb. Pre mňa sú však najdôležitejšie práve 

tieto  tri.  Ani  jedna  z  nich  sa  nedá  vynechať,  ani  na  jednu sa  nedá  zabudnúť,  ani  na  ten 

najmenší detail. Pýtate sa prečo? Pretože ak by sme vynechali čo i len tú najmenej dôležitú 

farbu, obraz by nedával žiaden zmysel. Preto žime a maľujme svoje obrazy tak, aby sme raz 

na  konci  svojho  života  ,  mysliac  na  rodinu,  priateľov  a  spomienky  pozreli  spätne  

do  minulosti.  A až  keď si  pozrieme naše  umelecké  dielo  plné  žiarivých  farieb  so  slzami 

šťastia si povieme, že žiť bolo krásne.
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