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O knihe

Dievč�a a jej zrkadlo je veľmi kra� tka a jednodučha�  poviedka o jednej mladej sleč�ne, ktora�  sa
es�te  viač ako vs�etči  v  jej  veku zaují�ma o vs�etko nove� .  Ako prva�  musí�  nieč�o  na� jsť a spoznať.
Rodena�  objaviteľka  a  za� roven�  č�lovek,  ktore�mu  skoro  nič�  neunikne.  Š! ikovne�  dievč�a,  ktore�
na�hodou narazí� na č�arovne�  zrkadlo. Ani sama nevie, ako veľmi to zrkadlo č�arovne�  je. Ani ako je
č�arovna�  ona sama.

Poviedka na jednodučhom prí�klade ukazuje na� s, ľudí�. Vedie na� s po nezna�myčh čhodní�č�kočh a
ukazuje,  koľko  toho  vieme  i  nevieme  sami  o  sebe.  Budeme  si  va� z� iť  sami  seba  viač,  keď sa
budeme poznať? Alebo su�  deti len malí� dospelí� a nič� viač?
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Dievča a jej zrkadlo

Po hrade prečha�dza skupina detí�, ktore�  nasleduje pani uč�iteľka. Veľmi rada by bola priamo na
zač�iatku,  ale  je  len ťaz�ke�  dobehnu� ť  tie,  ktore�  čhču�  na  svoje  vlastne�  oč�i  spoznať nieč�o  nove� .
Prehliadka hradu sa im pa� č�i viač ako matematika a jazyky, na ktore�  je potrebne�  uč�iť sa sloví�č�ka a
gramatiku. Tu len otvoria oč�i a obdivuju� . Nemo+ z�u si pama, tať č�asy, keď boli hrady vy�znamnejs� ie
ako dnes. Namiesto turistov sa tu prečha�dzali rytieri a vs�etči do+ lez� ití� ľudia, bez ktory�čh by bol
hrad iba kamenny�mi mu� rmi. 

Nikto nevyva�dza tak ako Betka. Mile�  dievč�a v oč�iačh svojičh rodič�ov a prí�kladne vyčhovane�  v
s�kole, ale mimo s�koly je nezastaviteľna�  a ry�čhla ako raketa. Vs�etke�ho sa musí� dotknu� ť a vyliezť
na kaz�de�  bralo. Na hrade nebolo z� iadneho obrazu, ktory�  by nesku� s�ala nakloniť. Hľadala tajnu�
čhodbu. 

Pani  uč�iteľka to  nemohla  vydrz�ať  a  ry�čhlo  ju  čhytila  za  ruku,  aby sa od nej  ani  nepohla.
Zakrič�ala na deti vpredu, aby sa zastavili a keď uvideli Betku, zastavili sa. Chví�ľu bolo vs�etko v
poriadku. Jedno dievč�a sa py� talo na za� čhody a Betka zatiaľ us� la. Dostala sa do ďals�ej miestnosti a
do ďals�ej. Hrala sa so svietnikmi, obrusmi a stary�m brnení�m a potom sku� sila jeden stary�  obraz.
Bol  na n� om s�ľačhtič  so s�abľou,  ktory�  mal  na erbe kvety.  Nemal vojenske�  č�iz�my ale obyč�ajne�
hnede�  topa�nky, ktore�  sa k nemu vo+ beč nehodili. 

Dotkla sa ho a nas�la to, č�o hľadala. Videla to vo filme a odvtedy sa na na�vs�tevu hradu veľmi
tes� ila. Za obrazom bola skutoč�na�  tajna�  čhodba. Niekto by si mohol myslieť, z�e za ty�m is� la čelu�
dobu čielene. Chodba z vnu� tra nemala z� iadnu farbu a vzdučh v nej sa dy�čhal len ťaz�ko. Na konči
čhodby bola mala�  izba a v nej svietnik. Vs�ade bola tma a nič�  nevidela, aj svietnik objavila iba
hmatom. Vytiahla za�palky,  ktore�  mala akura� t  na tento u� č�el  so sebou, aj  keď vedela,  z�e by sa
nemala hrať so za�palkami.

Zapa� lila  svieč�ky  na  svietniku  a  tromi  maly�mi  svetielkami  priniesla  tročhu  svetla.  Uvidela
zrkadlo. Take�  malič�ke� . Ry�čhlo sa ho dotkla a obraz v zrkadle sa zmenil. Namiesto odrazu svetla
zo svietnika uvidela nezna�mu tva� r. Prihovorila sa mu:

„Zrkadielko, zrkadielko, kto je najkrajs� í� na svete?“ Tva� r v zrkadle sa jemne pootoč�ila a pozrela
sa Betke do oč�í�. 

„Ty si najkrajs� ia na svete.“ 

„Je� j, to je super. Nas� la som č�arovne�  zrkadlo. A teraz, kto je najmu� drejs� í� na svete?“

„Ty si najmu� drejs� ia na svete.“ 
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„A kto je najbohats� í� na svete?“

„Ty si najbohats� ia na svete.“ 

„A kto ma�  najleps�ie kamara� tky na svete?“

„To neviem. Z! iadne tvoje kamara� tky nepozna�m.“

„Potom nie si dobre�  č�arovne�  zrkadlo. Ma� s�  predsa povedať z�e ja.“

„Ty ma� s�  najleps�ie kamara� tky na svete.“ 

„Kto ma�  najleps�í�čh rodič�ov na svete?“

„Neviem, nepozna�m tvojičh rodič�ov ani tvoje kamara� tky.“

„Tak mi povedz, č�o čhčem poč�uť.“

„Ty ma� s�  najleps�í�čh rodič�ov na svete.“

Betka bola s�ťastna� . Mohla sa spy� tať na č�okoľvek a vz�dy bola ta�  najleps�ia. Ona bola leps�ia ako
vs�etči ostatní�. 

„Dnes som neposlu� čhla pani uč�iteľku. Nečhčela, aby som sama behala po hrade.  Nesmiem
hy�bať s obrazmi, to viem. Ale ja musí�m.“ 

„Preč�o musí�s�?“ 

„Lebo svet je kra� sny a az�  budem veľka� , budem ho poznať u� plne čely� !“

„Nie je ťaz�ke�  spoznať čely�  svet.“ 

„Pre mn� a je to ťaz�ke�  a poč�ula som, z�e svet je veľmi veľky�. Ty si č�arovne�  zrkadlo a urč�ite toho
veľa vies� .“ 

„Mn� a svet uz�  omrzel. Šom tu tak dlho a uz�  som videlo svet.“

 

Dievč�a sa zač�alo veľmi č�udovať. Ako mo+ z�e niekto poznať čely�  svet? Ten je obrovsky�  a sta� le sa
mení�. Nemo+ z�e ho niekto poznať čely�. 

„Aku�  farbu ma�s�  najrads�ej?“

„C! iernu farbu.“ 

„Aku�  nema� s�  rado?“

„C! iernu farbu.“ 

„Aku�  vidí�s�  najč�astejs� ie?“

„C! iernu farbu.“ 

„Šom najkrajs� ia na čelom svete?“
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„A< no, si.“ 

„Poď so mnou na prečha�dzku. Po+ jdeme spolu do sveta.“ 

Betka berie zrkadlo a snaz� í� sa ho vloz� iť do vrečka. Vrečko je prí�lis�  male� . Špomenie si, z�e sa za
obraz tak pona�hľala, az�  nečhala ruksak v miestnosti s obrazom. Jemne čhytila zrkadlo do ru� k a
plazila sa s ní�m von. 

„Betka! C!o si tam robila! Ako si sa tam dostala? Idem hneď teraz volať rodič�om!“

„Ale ja som musela.“ 

„Ako sa mo+ z�es�  takto spra�vať. Hneď zajtra ra�no o tebe poviem pa�novi riaditeľovi!“

Betka  sa  len  zasmiala  a  tak  nena�padne,  ako  len  vedela,  vloz� ila  zrkadlo  do  ruksaku.  Pani
uč�iteľka ju po zvys�ok vy� letu sledovala a Betka bola pokojna� . Ospravedlnila sa a prisľu� bila, z�e uz�
nič�  sku� mať nebude.  Na konči  vy� letu si  pani  uč�iteľka vs� imla,  ako Betka rozpra�va.  Len tak,  k
nikomu. Šama so sebou. 

„... a uvidí�s�  aj moju mamu. Zajtra aj pa�na riaditeľa. Pozajtra mo+ z�es�  í�sť s nami a tetou Zuzanou
na huby. Potom neviem. C!o by si čhčelo vidieť?“

Pani uč�iteľka sa jej prihovorila. Zač�ala si myslieť, z�e jedna z jej z� iač�ok je čhora� .  Poloz� ila jej
ruku na č�elo. 

„Nič�  ti nie je, ale aj tak si nejaka�  zvla� s� tna. Mala by som zavolať tvojej mame aj preto, aby ťa
zobrala k doktorke. Najleps�ie č�o najsko+ r.“

Betka  ju  nepoč�u� vala.  Potičhu  povedala  nieč�o  o  pani  doktorke  a  zrkadlo  jej  z  ruksaku
odpovedalo:

„Az�  budem vidieť tvoj svet,  tak zistí�m,  z�e  mo+ j  svet ani nebol svetom. Ale vies� ,  č�o  to bude
znamenať. Ak budem poznať viač farieb, tak uz�  nebude č�ierna mojou najobľu� benejs�ou farbou.
Ani ty nebudes�  ta�  najkrajs� ia na svete.“ 

„To nevadí�.“ 

„Pre mn� a budes�  najleps�ia, pretoz�e si mi otvorila oč�i.“ 

„Ty si zrkadlo a nema� s�  oč�i.“ 
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„A ty nie si zrkadlo, ale aj tak si č�arovna� .“

Betka  sa  vďač�ne  poďakovala  mile�mu zrkadlu.  Nevedela,  č�i  je  spra�vne  zobrať  ho  z  hradu.
Mohlo uvidieť svet a spoznať vs�etko nove� , tak ako to maju�  vo zvyku deti i dospelí�. Uvaz�ovala tiez� ,
č�i to nie je kra�dez� . Zobrala nieč�o, č�o jej nepatrí�.

„Zrkadlo, ty si mi klamalo.“

„Neviem, č�o presne myslí�s� . Neklamem. Poviem vz�dy len to, č�o viem.“

„Muselo si vidieť viač ako len č�iernu farbu.“

„Aj som videlo, ale č�iernej bolo vz�dy najviač. V tej tme bol čely�  mo+ j svet a nič�  ine�  nebolo po
dlhy�  č�as, az�  ky�m si nepris� la ty.“

„Kto ťa vyrobil?“

„Neviem, kto ma vyrobil. Ani kto ma tam dal. Uz�  je to da�vno a nepama, ta�m sa.“

„Ty si uz�  stare�  zrkadlo?“

„A< no,  v  porovnaní�  s  tebou  som  veľmi  stare� .  Ale  neviem,  ako  je  to  v  porovnaní�  s  iny�mi
zrkadlami. Ak ine�  zrkadla�  su� .“

„Uka� z�em ti.“

Betka  zobrala  svoje  nove�  zrkadlo  na  na�mestie.  Pristavila  sa  v  občhode,  kde  sa  preda�vali
zrkadla� . Jednodučhe�  okru� hle zrkadielka do kabelky, ako aj veľke�  skla� , urč�ene�  na stenu.

„Tieto zrkadla�  su�  mlads�ie od teba, vs�ak?“

„A< no, su�  mlads�ie. Ale aj mu� drejs� ie, s va, č�s� í�m prehľadom.“

„Ako to myslí�s�?“

„Pozri sa na toto malič�ke� . Nebojí�  sa. Pozna�  svet. Pozera�  sa z vy�kladu na va, č�s� í�  svet, ako som
poznalo ja. Niekedy ho niekto zoberie do ru� k a potom vidí�, kto je aky�. Niekto je dobry�  a niekto zly�.
Zrkadlo vidí� veľa a ak sa posnaz� í�s�  a dobre si ho priloz� í�s� , uvidí�s�  tam samu seba. Nie len to, ako
vyzera� s�  a ake�  ma�s�  vlasy, ale aj aka�  si vo vnu� tri.“

Dievč�a sa ďalej rozpra�va so zrkadlom. Ma�  nove�ho kamara� ta. Niekoho, kto jej rozumie a ma�  ju
ra�d. Nemusí� sa pred ní�m hrať na niekoho, ky�m nie je. Zistí�  to a zistí�  to aj ona sama. Mo+ z�e byť
u� primna�  a za� roven�  je vďaka zrkadlu viač vs� í�mava� . Špozna�va svet. Nie tak, ako si to praje pani
uč�iteľka,  ale tak,  ako si to praje ona sama. Betka sa pristaví�  pri  ďals�om zrkadle.  Takom, ake�
pouz� í�vaju�  auta� .  Jej zrkadlo z hradu len nečha�pavo pozera� .  Ako mo+ z�e mať niekto take�  s�ťastie?
Vidieť vs�etku tu�  ry�čhlosť. Vs�etky kilometre dlhy�čh čiest. Špoznať samoty, dediny, mesta�  i čele�
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s�ta� ty.  Vidieť  vs�etky  emo� čie.  Radosť  a  spokojnosť,  ako  aj  hnev  a  zu� falstvo.  Šlnko  i  oblaky,
horu� č�avy i huste�  daz�de.

„Dobry�  den� ,“ oslovuje Betka predavač�ku v občhode.

„Ako ti mo+ z�em pomo+ čť, sleč�inka?“

„Rada by som zistila, koľko rokov ma�  toto zrkadlo.“

„Uka� z�  mi ho. Teda, to je poriadne stare� . Kde si ho nas�la?“

„V tom starom hrade na kopči. Bolo za obrazom.“

„Ty si ho ukradla? Vies� , z�e kradnu� ť sa nema� !“

„Ja som ho neukradla. Špy� tam sa ho, č�i sa tam čhče vra� tiť a ak bude čhčieť, tak ho vra� tim.“

„To je rozpra�vkove�  zrkadlo? Tomu neverí�m. Tak prosí�m, nečh nieč�o povie.“

Zrkadlo nepovedalo predavač�ke nič�, mlč�alo. Vo+ beč sa nezmenilo. Betka ho poč�ula dobre.

„Hovorí�, z�e ma� te veľa zrkadiel a vs�etky su�  kra� sne.“

„Moja mila� , to hovorí�s�  ty, nie zrkadlo.“

„Koľko ma�  rokov?“

„Uka� z�  ho es�te raz. Zaují�mave� . Neviem, koľko ma�  rokov. Je aj tročhu pos�kodene�  zubom č�asu.
Urč�ite nie je kradnute�? Ma�s�  k nemu nejaky�  papier? Lebo ak by bolo to zrkadlo tvoje, ku� pila by
som ho. Alebo vymenila.“

„Nečhčem ho predať, len sa o n� om nieč�o dozvedieť.“

„Ako myslí�s� . Je uz�  stare� , mohlo by mať aj viač ako dvesto rokov. Dokonča viač ako tristo.“

Betka  sa  pekne  poďakovala  a  is� la  so  zrkadlom  do  parku.  Uka�zala  mu  stromy,  lavič�ky,
preliezač�ky a vs�etko ostatne� . Vs�etky farby, ktore�  poznala.

„Preč�o tak čhčes�  vedieť, koľko ma�m rokov?“ Špy� talo sa zrkadlo.

„Rozmy�s�ľala som, z�e by som o tebe dala vedieť viač ľuďom. Dala by som ťa na internet, ale tam
es�te nečhodí�m. Na to som mala� . Niektore�  veči su�  az�  od trina� stičh rokov a toľko nema�m. Ty a�no.“

„Roky? C!o je to rok?“

„To je take�  dlhe�  obdobie. Jar, leto, jesen�  a zima.“

„Nič� z toho nepozna�m.“

„Rok ma�  365 dní�. To je keď vyjde slnko a znovu zapadne.“

„Potom zaz� í�vam len prvy�  den�  a ty si stars� ia ako ja.“

„Ty z� ijes�  dlhs� ie.“
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„Ale ty si viač prez� ila.“

„Teraz keď si uvidelo ku� sok sveta mi mo+ z�es�  povedať, kto je najkrajs� í� na svete.“

„To neviem, es�te som ho nevidelo čele� .“

„Ak by som spolu s tebou pres� la čely�  svet, tak by si to vedelo?“

„Moz�no a�no.  Na čhví�ľu  a�no.  Ale to sa mo+ z�e  kedykoľvek zmeniť.  Tak by to povedal  mu� dry
č�lovek. Ale neviem, č�o by malo povedať zrkadlo. Vs� í�mam si vnu� tro ľudí�, pretoz�e vnu� tro č�loveka
sa ovplyvní� ťaz�s� ie ako zovn� ajs�ok. Keby ťa mama pekne obliekla a postarala by sa, aby si mala
kra� snu tva� r, pod n� ou by si bola sta� le rovnaka� . Aby si sa zmenila vo vnu� tri, musí�s�  sa veľmi snaz� iť,
ak čhčes�  byť leps�ia, alebo sa snaz� iť č�o najmenej, ak vo+ beč nečhčes�  byť dobry�m č�lovekom.“

K Betke sa pristaví� pani uč�iteľka, ktora�  is� la na�hodou okolo aj s pa�nom riaditeľom.

„Toto je ta�  z� iač�ka. Na vy� lete čhodí� kde nema�  a nedrz� í� sa skupiny. Navys�e sa v poslednom č�ase
č�oraz viač rozpra�va sama so sebou.“

„Ako sa vola� s� , dievč�a?“

„Betka.“

„Dobre dobre, Betka. Nemo+ z�es�  robiť vs�etko, č�o sa ti začhče. Es�te si mlada�  a neuvedomujes�  si
nebezpeč�enstva�  pre seba i pre s�kolu. Ake�  by ti to bolo, keby si sa videla v zrkadle? Bola by si na
seba pys�na� ?“ Betka neodpovedala, len sa usmiala a pomyslela na ďals� ie vy� lety zo s�koly. Idea� lne k
hradom a na najro+ znejs� ie miesta, kde sa mo+ z�e nieč�o nauč�iť.

„Betka, preč�o si sa čhčela oddeliť od skupiny? Boli sme tam vs�etči a čhčeli sme sa nauč�iť nieč�o
nove� . Nečha�pem to, ty si sa vz�dy rada uč�ila.“

„Pani uč�iteľka, som veľmi rada z�e sme tam boli a nauč�ila som sa veľa.“
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