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– Ze szczęściem są same kłopoty – powiedział
Duży Książę i wgryzł się w pączka. – A największy
to taki, że już było. Że już było – powtórzył
z naciskiem i językiem ściągnął z wąsa
płatek lukru. – Ale dobry ten pączuś,
dawno nie jadłem tak smacznego.

Kaktusica przez dłuższą chwilę się nie odzywała,
zajęta wyjadaniem kremu z napoleonki,
aż wreszcie wysapała:
– Nie bardzo rozumiem. Jak szczęście,
to szczęście, a nie żadne kłopoty.

Duży Książę uśmiechnął się niewinnie,
choć był już dużym księciem, i rzekł:
– Widzisz, Kaktusico, szczęście to dopust boży.
Kiedy jest, to go nie zauważasz. W ogóle o nim
nie myślisz. Jesz pysznego pączka albo pyszną
napoleonkę w najwspanialszym towarzystwie,
jakie znam, i nawet nie wiesz, że nic lepszego
nie może ci się już przydarzyć. Przynajmniej dzisiaj.

– Aktualnie myślę o tej bajaderce, o, tam,
leży za ptysiami – powiedziała Kaktusica
i wyciągnęła z kieszeni drobne. – Chyba starczy.
Ale muszę ci, Książę, wyznać, że z gotóweczką
u mnie ostatnio krucho...

– Bo w tym sęk... – przerwał jej Duży
Książę. – W tym sęk, że szczęście mija
zupełnie niezauważone. Spodziewasz się,
że takie prawdziwe szczęście, takie że ach,
przyjdzie dopiero jutro, za tydzień, no, kiedyś.
I zupełnie nie podejrzewasz, że przeżywasz je
tu i teraz. Jedząc ze mną tę napoleonkę...
a teraz tę bajaderkę... Radziłbym jednak
pączka, jest najlepszy.

Kaktusica zamówiła pączka i gdy tylko przełknęła
pierwszy kęs, spytała:
– A zatem ty jesteś teraz, Duży Książę, szczęśliwy?

– Niezupełnie – westchnął Duży Książę. – Niezupełnie,
niestety. Właściwie nie. Szczęście jest tak męczące,
że nie daje się odczuć. Diabli je nadali. Niemniej
jednak wiem, że powinienem wiedzieć, że jestem
właśnie szczęśliwy, jak tu z tobą zajadam te ciastka,
jedno po drugim. Bo uwielbiam ciastka i uwielbiam
ciebie. Ale za rok albo za miesiąc, albo nawet jutro
będę z pewnością świadom tego, że jestem...
że byłem dzisiaj szczęśliwy.

