
4. obraz – legenda o Bielej panej  
(Všetci členovia rodiny a turisti prichádzajú z nádvoria do komnaty.) 
Sprievodkyňa: Iróniou osudu je práve to, že hoci je hrad zachovalý po stránke 
architektonickej, jeho interiéry značne poznamenali zub času i vandali. Gotický hrad dnes 
ukrýva aj miestnosti, ktoré by ste pod kamenným plášťom vôbec nehľadali. Napríklad 
v paláci bývala okrem členov rodiny aj nevyhnutná obsluha: komorné, kuchárky, stráž 
a podobne. (Hostia si prezerajú interiér, v popredí sa rozprávajú dve Angličanky) 
Angličanka 1: Ktovie, či tu mali aj nejaké strašidlo? 
Angličanka 2: Nestačí ti, že sme tu my dve? (Smejú sa, všimne si ich sprievodkyňa, podíde 
s úsmevom k nim) 
Sprievodkyňa: Prepáčte, chceli ste sa na niečo spýtať? 
Angličanka 1: Viete, pricestovali sme až z Manchestru a počuli sme, že české hrady a zámky 
sú opradené rôznymi povesťami, väčšinou spojenými so strašidlami. Má aj tento krásny hrad 
nejaké? 
Sprievodkyňa: Samozrejme, ani náš Pernštejn za legendami nezaostáva. Naším strašidlom je 
krásne mladé dievča s dlhými vlasmi a hrebeňom. Len malý moment, hneď sa k spomínanej 
povesti dostaneme. (Obracia sa k všetkým turistom) 
Sprievodkyňa: Dovoľte, aby som vás upozornila na miestnosť, ktorá bola domovom jedného 
krásneho stvorenia. Keďže sa naši hostia z Veľkej Británie práve pýtali na isté pikantérie 
o hrade, začneme hneď tou najznámejšou, ktorá sa dotýka práve tejto miestnosti. To 
stvorenie, ktoré ju obývalo, bola komorná Eliška, naozaj neobyčajne krásna, ale aj 
dostatočne márnivá, aby z toho vzišiel zaujímavý príbeh.  
(Pavlík sa dychtivo prihlási) 
Pavlík: Ja túto povesť poznám, mohol by som ju ostatným povedať? 
(Sprievodkyňa sa usmeje a víta túto ponuku) 
Sprievodkyňa: To sa nám bude teraz hodiť. Pokiaľ súhlasíte, tento malý historik vám 
porozpráva Eliškin príbeh a ja povesť zatiaľ pretlmočím našim anglickým priateľom. (Ostatní 
prikyvovaním súhlasia)  
Pavlík: Kedysi dávno tu žila komorná Eliška, ktorá sa rada parádila. Najviac zo všetkého si 
zakladala na svojich dlhých vlasoch. Každý večer si ich prečesávala, pozerala sa na svoj obraz 
v zrkadle a zabúdala chodiť na bohoslužby. Hradného kaplána to trápilo, a tak sa jedného 
dňa vybral do tejto komnaty a namiesto modlenia ju pristihol pri česaní vlasov. Začal Eliške 
márnivosť vyčítať a keď mu drzo odvrkla, potiahol ju za vlasy. Eliška sa mu vysmiala, ale Božia 
spravodlivosť ju napokon predsa len dobehla. Ozvala sa silná rana a komorná sa prepadla aj 
so svojím hrebeňom navždy pod zem. 
Babička Marcela: (k Renate) No, moja milá, dávaj si pozor, aby si takto nedopadla aj ty! 
(Všetci okrem Renaty sa zasmejú) 
Michal: (obdivne zvolá, tínedžerské gesto k tomu) Babi, si zabila...! 
Renata: (urazene) Tss, to bolo neskutočne vtipné... (Ostatní sa stále smejú, pozornosť 
ochabla, rozprávajú jeden cez druhého) 
Pavlík: Mohli by ste ma ešte chvíľu počúvať? (Babka sa snaží všetkých utíšiť, pomáha jej 
sprievodkyňa, ktorá už s prekladom skončila a vracia sa od Angličaniek k zvyšku výpravy) 
Pavlík: Koniec je najlepší. V tejto miestnosti je zrkadlo, ktoré má vraj takú čarovnú moc, že 
kto sa doň pozrie, do roka a do dňa stratí svoju krásu... (Renata, veľmi nepočúvajúc, obzerá 
sa v zrkadle, zrazu skríkne a odskočí od zrkadla) 
Sprievodkyňa: Nebojte sa, slečna, sú to všetko len legendy, dnes už máme 21. storočie. 
(Obracia sa k ostatným) Dúfam, že sa vám povesť páčila a keďže na nás čakajú ďalšie 



zaujímavé informácie, poprosím vás, aby sme sa spoločne presunuli do vedľajšej miestnosti. 
(Všetci okrem Renaty a babičky odchádzajú do zákulisia) 
Renata: (Obdivne pozerá na obraz mnícha a Elišky) Aj tak to bola na tú dobu odvaha, nie, 
babi? 
Babička Marcela: Skôr si myslím, že poriadna nevychovanosť – vtedy aj teraz. (Pristúpi bližšie 
k zrkadlu a so šomraním prejde prstom po spodnom ráme) Ale na modernú súčasnosť je tu 
zasa na môj vkus trochu veľa prachu. (Ozve sa rana, k tomu svetelný efekt, po rozplynutí 
dymu sa objaví biela pani) 
Biela pani: Kto sa opovážil siahnuť na moje zrkadlo?! (Ženy sú v nemom úžase) 
Biela pani: Tak kto to bol? 
Renata: (šeptom) Do toho, babi, teraz sa predveď...! (Babička si odvážne založí ruky vbok 
a pevným hlasom sa snaží všetko vysvetliť mentorsky.) 
Babička Marcela: Milá slečna! Ak ste herečka z miestneho divadla a angažovali vás na 
strašenie turistov, tak to by ste mali radšej priložiť ruku k dielu a pomôcť tunajšej 
upratovačke s prachom, lebo zjavne nestíha. Zľaknúť sme sa síce trocha zľakli, ale teraz už 
žarty stranou. Naozaj tu máte na taký krásny hrad trochu neporiadok. (Vystrčí bojovne hlavu. 
Teraz je zasa Biela pani v zjavnom šoku) 
Biela pani: To je skutočne neuveriteľné! (Prejde do plačlivého, ufňukaného tónu) Toľko 
storočí tu trpím, bezmocne sa prizerám historickým peripetiám, najnovšie posledné 
polstoročie môžem iba nemo pozorovať drzých turistov a teraz si ma dokonca jeden z nich 
spletie s ... s... čo ste to hovorili – herečka? No, s herečkou... (Obracia sa s vyčítavým 
pohľadom k divákom) A vraj mám upratovať – u-pra-to-vať (zdôrazňuje každú slabiku)! Ja, 
poctivé hradné strašidlo! (Babka a Renata sa medzitým postupne a pomaly prekvapene 
presúvajú vedľa hovoriacej BP. Keď ich vedľa seba BP uvidí, skríkne na ne) Ja som komorná 
Eliška a okrem toho, že ste sa opovážili  bezdôvodne ma zavolať pretretím zrkadla, urazili ste 
ma a naštvali ešte viac ako ten trhnutý mních! 
Babička Marcela: Tak dobre, milá slečna komorná, povedzme, že na chvíľu budem veriť na 
zázraky. Aj keď vaša momentálne používaná slovná zásoba ma skôr presviedča o pohŕdaní 
vaším historickým pôvodom. 
Biela pani: Ale ja by som sa veľmi rada vrátila do histórie! Myslíte si, že je to zábava 
absolvovať stále tie isté trasy cez steny a stropy?! A počúvať, kam sa pritom uberá náš kedysi 
krásny a vznešený jazyk? Buďte radi, že mám odpor k technike. To by boli nadávky! (Urazene 
si klopká nohou na kraji javiska) 
(Zrazu sa spoza opony ozve volanie Pavlíka – hľadajú Renatu s babičkou). 
Renata: Babi, už nás hľadajú, musíme ísť. (Obráti sa k Eliške) Škoda, že sa táto šťastná 
náhoda tak skoro končí... Ale povedzte mi, slečna Eliška, je to pravda – to o tom zrkadle? (BP 
sa zatvári potmehúdsky, divákom naznačí, že si teraz vymýšľa, ale ženám smrteľne vážne 
tvrdí) 
Biela pani: Vy si naozaj myslíte, že história je len zmes báchoriek? A čo naše stretnutie? (K 
Renate) Veru, bohužiaľ, čaká ťa nepekná budúcnosť... (Keď vidí, že jej lož patrične na Renatu 
zaúčinkovala, pokračuje) Ale na každé čary niečo platí. Kým sa skončí vaša prehliadka hradu, 
zožeňte mi taký lak na nechty, ktorý sa bude hodiť k mojim perám! Tak sa konečne budem 
môcť objaviť na omši v kaplnke a mních zruší moje prekliatie. No a tým stratí aj zrkadlo svoju 
zvláštnu moc. Ale to vám hovorím, o mne nikomu ani muk, inak to zháňanie môžete rovno 
zabaliť! (Rana, dym, spoza opony volá echovým hlasom Eliška) Ak ma budete chcieť privolať, 
pretrite ktorýkoľvek rám na obraze alebo zrkadle! 



Babička Marcela: (zamrmle si) Tak to sa tu asi ozaj často neupratuje... Alebo si Eliška fakt iba 
vymýšľa... To sú mi veci... (krútiac hlavou odchádzajú za zvyškom výpravy)  
 
 
5. obraz  - legenda o mramorovej doske 
Turisti so sprievodkyňou sú v ďalšej miestnosti, s prvými slovami sprievodkyne dobiehajú 
babka a Renata. 
Sprievodkyňa: Ak ste si už prezreli túto miestnosť, dovoľte, aby som pripojila ešte jednu 
historku navyše. (Obráti sa na prichádzajúce) Tak, kde ste boli? Hádam vás nezdržala biela 
pani? (R + B sa na seba pozrú a polohlasne sa zasmejú) 
Dědeček – oslávenec: (nakloní sa k babke Marcele) Túto miestnosť mám najradšej. Viaže sa 
k nej toľko legiend, že by vydali na slušný moderný horor.  
(Sprievodkyňa začína rozprávať povesť, Pavlík sa motá okolo dosky a vidno, ako po nej 
prechádza prstami – zaujala ho). 
Sprievodkyňa: V tomto výklenku je zabudovaná mramorová doska so zvláštnym, pre nás 
tajomným a neznámym nápisom. Niektorí odborníci už vyslovili hypotézu, že by mohlo ísť 
o cyrilické písmo. Nápis rozdeľuje kríž a na jeho ramenách si môžete všimnúť navešané 
záhadné symboly. Legenda tvrdí, že kto sa dotkne tejto dosky, do roka zomrie. Iná verzia 
hovorí, že sa to stane len mužom. Pre ženy je prichystaný oveľa horší osud – do roka sa 
vydajú. (Niektorí turisti sa zasmejú, Pavlík polohlasne vykríkne a uteká k slovenskému 
dedkovi). 
Pavlík: To nás teda mohla varovať už na nádvorí! (Ustrašene) Ja som sa toho dotkol... 
Slovenský dedko: (Utešuje Pavlíka bokom od ostatných, ktorí si teraz z úctivej vzdialenosti, 
len v miernom predklone, prezerajú dosku) Neboj sa, hádam tým povedačkám nechceš 
veriť?! Sú to len fantastické príbehy, ktoré sa páčia turistom a pani sprievodkyňa je za ne 
platená. Pozri, siahnem si aj ja... (Pristúpi k doske a siahne na ňu. Zvukový efekt – škrípanie, 
echový vzdych – začína sa vysúvať doska. Turisti spolu so sprievodkyňou stuhnú v úžase, 
niektorí zavreštia, iní si zakrývajú oči alebo ujdú na opačnú stranu – chaos. Vstupuje kostra 
mnícha). 
Mních: Vidím, že ľudstvo je nepoučiteľné! Neuposlúchla Eliška, neposlúchajú ľudia z iného 
sveta! Z ktorého pochádzate storočia, že neviete, čo sa patrí?! Uvrhujem na vás kliatbu! 
(Všetci spoločne zhíknu, postupne obkolesujú mnícha. Ten po menšej pauze pokračuje) 
Vykúpiť sa z nej môžete iba tak, že poskytnete tomuto miestu neobyčajný dar! 
Angličanka 1: Povie mi niekto, čo sa tu deje? 
Angličanka 2: Pani sprievodkyňa, to patrí do programu? (Sprievodkyňa zasa zoberie 
Angličanky bokom a vysvetľuje im situáciu. S mníchom sa odváži rozprávať jeden z turistov) 
Turista 1: Aký dar máte na mysli? (K ostatným) Ja si myslím, že väčšinou všetko vyriešia 
peniaze. Skúsme to.  
(Pavlík vyťahuje z vrecka päťkorunáčku a ukazuje ju mníchovi – zavrtí odmietavo hlavou). 
Turista 2: (šeptom) To si z lacného kraja... 
(Pavlík vyťahuje z vrecka dvadsaťkorunáčku a dáva ju mníchovi, ten mávne rukou). 
Turista 1: Pozrime sa, že by sme sa museli všetci poskladať?! 
(Pavlík vyberá z nohavíc povrázok – mních zakrúti hlavou, Pavlík ukazuje cínového vojačika – 
kostra mu odtláča ruku. Renata dostane nápad a zakričí) 
Renata: Prosím vás, vyberte všetci nejaký zaujímavý predmet, ktorý máte momentálne pri 
sebe. (S úctivosťou sa obracia k mníchovi) Možno si náš hostiteľ vyberie. 



(Ľudia otvárajú tašky, šmátrajú po vreckách, Renata s babičkou Marcelou chodia od jedného 
k druhému a žien sa pýtajú) 
Renata: Nemáte náhodou lak na nechty? (Niektorá turistka sa pochybovačne spýta) 
Turistka: Tu, na hrade? (Napokon vytiahne sprievodkyňa priesvitný lak a podáva ho  
Renate so slovami) 
Sprievodkyňa: Mám lak, ale len takýto bezfarebný. (Pozrie sa naň a začuduje sa) A veru ani 
neviem, prečo ho stále nosím pri sebe. 
Renata: (šepne babičke Marcele) Aspoň niečo pri tej biede. (A nahlas sa spýta sprievodkyne) 
Môžete mi ho na chvíľu požičať? Pustilo sa mi očko na pančuške. (Sprievodkyňa prikývne 
a ide sa venovať Angličankám. Ostatní ľudia zatiaľ vzadu ukazujú slovenskému dedkovi 
a Pavlíkovi rôzne predmety a tí naznačujú, že ich ukazujú mníchovi. Ten je stále nespokojný. 
Až Pavlík dostane nápad). 
Pavlík: Počkajte, ešte niečo vyskúšam! (Vyberá z vrecka slovenský opál) 
Slovenský dedko: To je môj darček – náš dubnícky opál! (To už sa kostra začína triasť, bliká 
očami a naťahuje ruku. Keď jej opál Pavlík dá, zmizne so slovami) 
Mních: Ste vykúpení! (Po zvukovom a svetelnom efekte je chvíľu úplné ticho, všetci sú 
ohromení a každý sa bojí niečo prvý povedať. Najskôr sa teda spamätá sprievodkyňa) 
Sprievodkyňa: Vážení návštevníci! Dovoľte mi, aby som v tejto miestnosti ukončila našu 
spoločnú prechádzku nedobytným Pernštejnom. Myslím, že sme dnes navyše zažili dosť na 
to, aby sme mali ešte zopár chvíľ o čom rozmýšľať. Ale verím, že každého z vás čaká vonku 
pekný a úspešný deň! Ďakujem vám za pozornosť. Zídeme teraz znovu na nádvorie, kde sa 
naša prehliadka začala. (Všetci odchádzajú, okrem babky Marcely a Renaty. Keď ostanú 
v miestnosti samy, Renata sa pýta) 
Renata: A čo s mojou krásou, babi? Zohnali sme len tento šunt! (Babka Marcela pokrčí 
plecami a snaží sa byť povzbudivá) 
Babka Marcela: Myslím, že Biela pani si zaslúži práve takýto priesvitný lak. Veď za tých 
niekoľko storočí poriadene vybledla... Na omši by krvavými doplnkami len budila nežiaducu 
pozornosť. Dúfajme, že mních bude s jej vizážou spokojný. (Potom akoby sa spamätala 
a prebudila z nejakého rozprávkového sna. Hovorí energicky) To je neuveriteľné, akými 
preludmi sa dá moderný človek v 21. storočí ovládnuť! Poď, Reni, ak tomu všetkému naozaj 
veríš, nechaj lak pod obrazom a spoľahni sa na to, že aj strašidlá musia vedieť oceniť dobrú 
vôľu.  
(Renata položí lak na zem, pretrie rám obrazu, popadne babku za ruku a rýchlo ju ťahá preč. 
Keď sú takmer v zákulisí, ozve sa rana, svetelný efekt).  
 
 
6. obraz – oslava v kuchyni 
Rodina sedí okolo stola, chýba mama a oslávenec. 
Babka Marcela: Ach, domov, sladký domov! Toľko schodov, ako bolo na tom hrade, som už 
dlho nevidela. 
Slovenský dedko: Veru ani ja. Schudol som hádam aj päť kíl. 
Babka Marcela: Veď už bolo načase. Nechcelo by sa mi prešívať ti gombíky na košeliach.  
Pavlík: Ale ja som práve teraz už taký hladný, že by som zjedol možno aj tú mramorovú 
dosku! 
Otec: Tak na tú budeme asi dlho spomínať... Ešteže máš po vreckách svoje chlapčenské 
poklady. 



Slovenský dedko: Veru, dnešný deň bol plný prekvapení a podivných úkazov, na ktoré 
budeme spomínať až do konca života. Niektorí v dobrom a niektorí trošku horšie, však? 
(Pohľadom zablúdi k Renate, všetci pochopia a smejú sa). 
Renata: Som veľmi zvedavá, ako by ste sa smiali, keby ste boli na mojom mieste! 
Michal: Určite by som nehysterčil, že stratím svoju krásu. 
Renata: Jasné, keď nemáš čo stratiť... 
(Opäť smiech, Renata podíde dopredu, sadne si na okraj javiska a zasnívane uvažuje) 
Renata: Aj tak by som si to chcela možno aspoň na chvíľu s Eliškou vymeniť... Vlastne ani nie 
tak s Eliškou, ako s jej duchom Bielou paňou. Prechádzať stenami, strašiť turistov, byť pritom 
večne mladá, krásna... nesmrteľná... (Podíde k nej babička Marcela a ťahá ju so smiechom 
naspäť k stolu) 
Babička Marcela: Nechaj už tie romantické predstavy! Biela pani bola kedysi rovnako 
trucovitá, protivná a namyslená, ako sú dnešné dievčatá. Neviem, či by si s ňou vymenila svoj 
pestrý život medzi najbližšími a priateľmi. (Keď vidí, že prichádza mamka s tortou a usmiaty 
dedko-oslávenec, zosilnie hlas a dodáva) A kto by mi dnes pomohol s blahoželaním? 
Renata: (zatlieska, vypýta si gestom pozornosť a ticho) Dovoľ, milý oslávenec, aby sme si na 
začiatku pomohli slovami básnika. Keďže sme sa nedávno vrátili z rozprávky, tak v nej 
budeme chvíľu ešte pokračovať. Babi – 
Babička Marcela: (recituje) Zatvor oči, otvor uši, poviem ti, čo nik netuší, pošepkám ti, že sa 
teraz zmeníš na kráľa. Usadený v zlatej vate, v zlatom kresle, v zlatom šate a nad hlavou sa ti 
zlatý zvonec hompáľa. Len potiahni šnúrku zlatú a pozri sa cez komnatu, už sa zlaté 
služobníctvo k tebe ponáhľa. Nesú misy, nesú fľaše, nalievajú plné čase: „Nech sa páči, 
veličenstvo, skúste, tuná, hľa...“ Teraz zľahka otvor oči, kráľ už zmizol, to hneď zočíš. Nebuď 
smutný, že to bol len malý očný klam. 
Renata: Všetko krásne, milý dedko, k narodeninám! 
(Všetci tlieskajú, zrazu sa spoza opony ozve echovým hlasom Biela pani) 
Biela pani: Všetko najlepšie želáme aj my z hradu Pernštejna! Vaše dary nás potešili, preto 
posielame celej rodine aj my náš darček – malú veštbu: Ak sa každé ráno nezabudnete na 
seba usmiať v zrkadle, budú vás celý deň sprevádzať tiež len úsmevy a šťastie! (Zvukový 
a svetelný efekt. Zasa prekvapené ticho. Potom sa ozve oslávenec) 
Dědeček – oslávenec: Myslíte, že to už bolo naozaj všetko z ríše strašidiel?  
Babička Marcela: (objíme ho okolo pliec) Určite áno. Podľa všetkého našla Biela pani svoj 
stratený pokoj a odpočíva už na lepšom mieste, než bol ten zaprášený, studený, hoci pre nás 
dnes krásny a romantický hrad.  
Dědeček – oslávenec: Ale tá veštba sa mi páči. Za jeden úsmev nás čaká vždy krásny deň.  
Slovenský dedko: V našom veku bude len problém každé ráno si na to spomenúť. (Smiech) 
Česká babka: Na to máme našich mladých. Tí nám každé ráno zavolajú, pripomenú nám to 
a my budeme aspoň vedieť, že sme všetci zdraví a spokojní. Tomu hovorím darček!  
(Pustia sa spolu do krájania torty a spoločnej vravy, rozprávač končí príbeh) 
Rozprávač: V rodine Pechovcov sa vždy dbalo nielen na významné životné výročia, ale hlavne 
na to, aby sa pri nich stretla celá široká česko-slovenská rodina. Teraz už nemá cenu 
vyrušovať ich, lebo to, čo si chcú ešte pri torte povedať, bude mať raz cenu neopakovateľnej 
spomienky. Zaželajme teda všetkým veľa ďalších pekných zážitkov a niekedy v budúcnosti sa 
možno s našimi Pechovcami opäť stretneme. Dovtedy dovidenia! 


