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Milý Bože,  

dnes som Ťa zase počula. Kamarátky si myslia, že som blázon, ale 
nevedia, že ja Ťa nepočujem ušami, ale dušou. Toto mi zabezpečuje 
hudba. Vždy, keď počujem pieseň Hallelujah, cítim, ako sa mi dotýkaš 
duše a vravíš mi: ”Už čoskoro sa stretneme." Máš pravdu. Rakovina sa 
mi čoraz viac zhoršuje. Umieram, ale nebojím sa, pretože len v nebi 
Ťa môžem stretnúť, Ty si ten krásny, milujúci a láskavý Boh. Ty 
jediný vieš, ako si predstavujem nebo. Prvý raz, keď doň vstúpim, 
bude počuť zo všetkých strán pieseň Hallelujah a my sa  
budeme na seba usmievať. Nebudeme sa rozprávať, pretože Ty 
budeš vedieť, na čo myslím a ja zas, na čo myslíš Ty. Obidvaja si 
budeme užívať tú krásnu pieseň. Som si istá, že tam bude  
pokoj a žiadna bolesť, len radosť.  

V nebi bude krásne. Stretnem tam všetkých slávnych skladatel'ov 
ako je Beethoven a Mozart. Vera skladatel'ov trápi jedna otázka: 
”Dá sa zložiť dokonalá pieseň?" Na túto otázku mám dve odpovede. 
Prvá je: zložiť dokonalú pieseň, ktorá sa bude páčiť všetkým  
ľuďom, sa nedá. Každý má rád iný štýl, či sú to ľudové, klasické alebo 
moderné piesne. A druhá odpoveď je: dokonalá pieseň pre toho, kto 
to skladá, sa zložiť dá. Hlavne treba skladať srdcom. Teším sa už 
hore k Tebe, kde bude nekonečne veľa piesní, kde sa človek  
bude tešiť, kde nebude utrpenie a bolesť. Hudba dokáže zmeniť 
človeka. Keď cítim tú neznesitel'nú bolesť a už tuším, že deň, kedy 
sa stretneme, sa čoraz viac blíži, pustím si hudbu. Len tá jediná mi 
vie zmierniť utrpenie. Vždy ma upokojí a potom pri nej tíško 
zaspávam. Hudba je môj život. Je síce krátky, ale očarujúci.  

Hudba je všade okolo nás. Len treba dobre počúvať. Čo pre mňa 
hudba znamená? Hudba je dar od Teba Bože. Vie človeka potešiť,v 
ťažkých situáciách, ale vie ho aj rozplakať. Patrí medzi to 
najdôležitejšie, čo je na svete. Sprevádza nás po celý život. Či 
žijeme deväťdesiat rokov alebo len týždeň. Treba si ju užívať. Kým 
som bola ešte doma a nie v nemocnici, púšťala som si ju vel'mi často. 



Niekedy len tak bez dôvodu, ale inokedy mi  
pripomínala nejakých ľudí, ktorých som práve chcela vidieť. Minulý 
týždeň som sedela na posteli v nemocnici a myslela som na to, čo 
bude po tomto ľudskom živote. Rozplakala som sa. Nie preto, že by 
som sa netešila ku Tebe hore, ale preto, lebo myslím na svoju rodinu,  
nechcem, aby tu zostali sami. Naozaj si želáš, aby som odišla? Ak je 
to Tvoja vôľa, nech sa tak stane. Dúfam, že tam v nebi budeme spolu 
počúvať všetky piesne. Bože, ďakujem Ti za hudbu, za to, že ju 
môžem počuť a prosím Ťa, aby deti, ktoré nemôžu počuť hudbu, 
nech ju aspoň cítia. Pre mňa je to najkrajšie v mojom živote. Možno, 
že som toľko veľa piesní za svoj krátky život nepočula, ale prosím, 
aby ich iné deti mohli počuť. Posledná vec, ktorú by som  
chcela za tento pozemský život je, aby ma hudba sprevádzala, keď 
budem zomierať. Sprevádzala ma celý život, tak nech aj na konci.  

Bože, ďakujem Ti za všetko, ale hlavne za hudbu.  

 

Tvoja Karin  
 


