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Noc pominula. Jasné, zářící a dravé oči šelem číhajících na temné klenbě světa 

zavřely svá víčka před neúprosným východem slunce. Přišlo ráno, neděle. Lehounký 

větřík hrál v korunách stromů svou pozoruhodnou melodii, kterou doprovázel překrásný 

zpěv okřídleného sboru ranních pěvců. Byla to nádherná přírodní symfonie vyhrávající 

celé probouzející se zemi. 

Ne všichni se však nechali probudit, vždyť byla neděle. Honosný třípatrový dům, 

jenž se pyšně tyčil v aleji menších domků, ovládalo poklidné ticho. Všichni v něm ještě 

dřímali, muž a žena v posteli, pes v pelíšku a rybičky v akváriu. Snili své fantastické 

příběhy, které vždy po probuzení přestaly dávat veškerý smysl. Avšak poklidným tichem 

se přece jen nesl nějaký slaboučký zvuk. Téměř neslyšné krůčky hopsaly nahoru po 

schodech. Nahoře si to zamířily ke dveřím nacházejícím se na konci dlouhé chodby. Byly 

to krůčky malé holčičky, která vstala dříve než všichni ostatní a teď spěchala do 

tatínkovy pracovny, kde si předchozí večer nechala svého plyšového kamaráda. 

Dívenka pomalu vstoupila do nevelké, ale útulné místnosti a zůstala samým 

ohromením stát. Ranní sluneční paprsky z dalekého horizontu, jež přeletěly celý svět, se 

skrze okno vlévaly do pokoje a naplňovaly jej dechberoucí podívanou. Celý pokoj byl 

ponořen do teplého zlatého oceánu a sytě kaštanový nábytek se v něm jen vyjímal. 

Dívenka chvíli sledovala tuto scenérii, ale potom ji zaujalo něco zcela jiného. 

Něco, čemu nikdy nevěnovala takovou pozornost. Bylo to velké zrcadlo. Viselo na pravé 

zdi ode dveří. Šla k němu blíže. Když už stanula přímo před ním, pozorně si jej prohlédla. 

Bylo zcela obyčejné, zasazené v krásně vyřezávaném ebenovém rámu. Pomalu se do 

zrcadla zahleděla. 

Pak si něco uvědomí. V odrazu vidí malého dráčka. Létá jí přímo nad hlavou. 

Vzhlédne, ale nic tam není, vidí jen prázdný strop. Znovu se podívá do zrcadla a hele, je tu 

další, trošku větší. A další. Dovádějí všude po pokoji. Dívenka je v zrcadle vytrvale 

sleduje. Jsou krásní, jako malá štěňátka s křídly. A teď oknem vlétne ještě jeden. To je 

velký drak, zřejmě jejich maminka. Ale dlouho se nezdrží, už odlétá pryč a malí dráčci s 

ní. Letí vysoko, nad celým městem. Připojují se k nim další a další. Letí nad lesem a nad 

mořem. Letí k vysoké hoře, tam, kde trůní Slunce. Už přiletěli. Celé hejno draků, malí, 

velcí, modří a červení. Začali tančit svůj dračí tanec. Je to nádhera. Ona tam chce být s 

nimi, opravdu chce. Draci se formují, jeden létá hned za druhým. Vytvářejí jednoho 

velkého hroznýše, který se nadpozemsky klikatí po nebi. Dívenka zvedá pravou ruku a 

natahuje ji k tančícím drakům, ale ruka se zastaví, nemůže proniknout skrze hladký 

povrch zrcadla. Je smutná a sklápí hlavu. Drobounká slzička se kutálí po tvářičce. V tom jí 

do očí bodne nepatrný třpyt ze zrcadla, který hned nato mizí. Dívenka opět zvedá hlavu a 

pátrá po onom třpytu. Srdce jí začíná bušit, už ví, co to bylo za třpyt. Viděla svou slzu a 



vidí i sebe. Ona je v zrcadle, one je tam s nimi. Cítí, jak jí malí dráčci poletují mezi 

nohama. Začíná tančit. Je šťastná. Přibližuje a oddaluje se od zrcadla, otáčí se a směje se. 

Vždyť to ona tančí s draky. 

„Copak to děláš?” zeptal se hluboký vlídný hlas. 

„Tančím,” řekla dívenka, „s draky.” 

„S draky?” 

„Ano, tati, tančí za zrcadlem. A já s nimi.” 

Otec, který byl ještě oblečený v pohodlném županu a papučích, se podíval na 

zrcadlo. Neviděl tam nic, jen svou sluncem ozářenou pracovnu s tančící dívkou. Chvíli 

přemýšlel. Pak se uchechtl, když si řekl, jakou sílu dokáže mít dětská fantazie. 

„A nemáš hlad, ty jedna tanečnice?” otázal se. 

„Mám,” přestala tančit a ukázala otci všechny své bílé perličky v jednom velikém 

úsměvu. 

„Tak pojď. A nezapomeň si tady zase pana Létavého.” Podal dívence plyšového 

dráčka, kterého si tady včera zapomněla. 

Otec se vydal směrem ke kuchyni a dívenka ho následovala. Ale ještě předtím se 

naposledy otočila k zrcadlu a zamávala. 


