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Stará služebná, na které příroda s půvaby zrovna dvakrát neplýtvala, vejde do komnaty, kde
pod závěsem visí kouzelné zrcadlo. Sundá závěs a začne leštit skleněnou plochu.

Zdravíčko, Střepe, jak se blýskáš? Co nového? Kdo? Ale prosím tě, jaká novina, o těch dvou
si vrabci štěbetají po všech střechách. Já se teda našemu princátku nedivím, Anežka z
kuchyně je holka jak lusk, akorát její táta mladému pánovi asi vypráší kalhoty, až se to dozví.
Netroufl? Chachá, špatně znáš našeho kováře, ten na rod nekouká, králevic jako čeledín.

Copak, nudíš se? Tak schválně: Zrcadlo, zrcadlo, pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a
nejkrásnější? Nekoukej tak vykuleně, dělám si legraci. Kdybych chtěla vyhrát já, řeknu
formuli obráceně: Zrcadlo, zrcadlo, pověz, kdo je v zemi zdejší ze všech bab nejvošklivější?
Tak co? Vyhrála jsem? Ne?! Nevěš mi bulíky na nos. Až druhá? No tohle… Kdo je první?
Počkej, ještě jednou a nahlas, víš, že už starou belu slyším. Jak? Tak tu neznám.

Čarodějnice, to jsem si mohla myslet. Kdo jiný by mohl porazit mě. Kde bydlí? Hned vedle
dračí sluje? Chudák ženská… Hele, ukaž mi ji. Zakázané, zakázané, nedělej drahoty. Kdo se
do tebe ještě kouká, prosím tě? Královna zaklepala bačkorama, Sněhurce je už dneska srdečně
jedno, kdo je nejhezčí, a samo jsi říkalo, že se nudíš, nebo ne? No vidíš, tak ukazuj!
Panenkoskákavá propětrandočepice. Já už nejspíš taky špatně vidím. Víš určitě, že koukám na
čarodějnici a ne na dračí hlavu? Vážně? Chudák drak.

Jak se k nám vůbec dostala? Zkrať to. Vidím, že za dávných časů, podle toho, jak vypadá, za
sakra hodně dávných časů. Bývalá princezna? Netaháš mě za nohu? Drak ji unesl a
s vysvobozením na ni zapomněli. Se nedivím, takovouhle princeznu bych taky nechtěla
zpátky. Děkuju, stačilo. (doleští zrcadlo) Hotovo. Cože? Kde zas jaká šmouha? Ty se
naotravuješ… Tak zase za týden, měj se. Cože? Otrávené jabko? Proč bych jí ho nosila?
Ačkoliv… Možná bych pak mohla být slavná, to je fakt. Byla bych totiž asi první člověk na
světě, který kdy vysvobodil draka. (zakryje zrcadlo závěsem a odejde)

