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Ľubomír Feldek

Rozprávka o prvom slove

Kde bolo, tam bolo, nebolo to nikde, lebo táto rozprávka sa odohráva v ča-
se-nečase, keď ešte všade bola iba prázdna prázdnota. Keby ste do tej prázd-
noty vtedy nazreli, čo by ste zazreli? Nikde by ste nezazreli nič. Ale predsa len 
vraj čosi bolo už aj vtedy.

Bolo to totiž na počiatku a – ako sa píše v Biblii – na počiatku bolo Slovo.
„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.“
Tak sa začína biblické Evanjelium svätého Jána – tak sa začína Božia roz-

právka. Tá Božia rozprávka je prvá-najprvšia. Keby nebolo tej prvej-najprvšej, 
neboli by ani ďalšie, nebola by ani táto moja Rozprávka o prvom slove.

Prvá-najprvšia rozprávka je totiž rozprávka o stvorení sveta.
Z Biblie vieme aj to, že Boh stvoril aj človeka – a že človeka stvoril na svoj 

obraz. To znamená, že človek sa podobá Bohu. A to potom značí, že aj Boh sa 
podobá človeku.

Vďaka tomu, že Boh má rozum, máme rozum aj my ľudia. Boží rozum je 
však oveľa väčší než náš. My hviezdy neporátame, no Boh presne vie, koľko je 
na nebi hviezd. Nenadarmo sa o Bohu vraví, že je vševedúci.

My máme oči – aj Boh má oči. My však máme oči, čo vidia len niečo. Boh 
má oči, ktoré vidia všetko. Boh vidí aj za roh. Nenadarmo sa o ňom vraví, že 
je vševidúci.

My máme ústa – aj Boh má ústa. Ako by ich aj mohol nemať – čím by po-
tom vyslovil to svoje prvé slovo?

Ozaj, ako vlastne ho vyslovil? Aký tvar mali Božie ústa pri vyslovení toho 
prvého slova?

Vyskúšajme si to sami na sebe! Keď sa nám nejaké slovo zrodí v mysli a keď 
ho ideme vysloviť, vieme, že ak ho chceme vypustiť z úst, musíme ústa aspoň 
trošku pootvoriť.
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A to isté aj vtedy, keď náš hlas predbehne našu myseľ. Aj vtedy, keď sa slovo 
namiesto v našej mysli zrodí v našom srdci. Vtedy sa stane čosi úžasné. Vtedy 
nám slovo vyletí z úst ešte skôr, než sme sa rozhodli, aké slovo to bude.

A to isté sa možno stalo aj Pánu Bohu. Vravím možno. Nepatrí sa, aby som 
to tvrdil s úplnou istotou, veď som pri tom nebol. Ale aj možno je slovo, aj slo-
vo možno stvoril Pán Boh, nuž aj moja rozprávala môže pokračovať.

Aj Pánu Bohu možno vyletelo prvé slovo zo srdca. A teda možno aj on mu-
sel ústa aspoň trošku pootvoriť, keď chcel to svoje prvé slovo vysloviť.

Viem, deti, na čo myslíte teraz. V rozprávkach bývajú aj dôležité otázky. Na-
príklad: Varíš kašu, varíš? Alebo: Zrkadielko, povedz že mi, kto je najkrajší na 
zemi? A vy teraz čakáte, že aj v mojej Rozprávke o prvom slove sa objaví nejaká 
dôležitá otázka. Nebojte sa, myslím na to. Dôležité otázky prídu až tri.

Prvá dôležitá otázka: Aký tvar majú trošku pootvorené ústa?
Z reklám a plagátov, okolo ktorých každý deň chodíme, sa na nás usmieva-

jú božsky krásne dievčatá s trošku potvorenými ústami. Všetci vieme, že troš-
ku pootvorené ústa majú tvar okrúhly!

Teraz nasleduje druhá dôležitá otázka: Čo urobilo pred svojím vyslovením 
prvé slovo?

Táto druhá otázka je o čosi ťažšia – no odpoveď na ňu bude ľahká, keď si dá-
me najprv odpoveď na tretiu dôležitú otázku.

Tretia dôležitá otázka je táto: Bolo prvé Božie slovo láskavé?
Pravdaže. To prvé Božie slovo bolo slovo rozprávkové – nuž muselo to byť 

aj slovo veľmi láskavé. To láskavé rozprávkové Božie slovo nechcelo Božie ústa 
obťažovať a nasilu si na nich vynucovať nejaký iný tvar.

Teda – vraciame sa k druhej otázke: Čo urobilo pred svojím vyslovením pr-
vé slovo? Aj ono sa možno zaokrúhlilo, aby sa tak lepšie prispôsobilo okrúhle-
mu tvaru trošku pootvorených Božích úst.

Nuž, možno áno, možno nie, ale ja navrhujem, aby sme si mysleli, že možno 
áno − to prvé slovo, čo vyletelo Pánu Bohu zo srdca cez ústa do vesmíru, bo-
lo okrúhle slovo „O“.

Niekomu sa môže zdať to slovo krátke. Niekto povie: „Aké slovo? Veď je to 
len hláska!“

Lenže pozor! Aj krátke slová bývajú. Aj jedna hláska môže byť slovom. Na-
príklad vtedy, keď je to slovo len taký krátky vzdych.

Boh možno na počiatku sveta nenarobil veľa rečí. Aj on si tým svojím pr-
vým slovom chcel možno iba vzdychnúť.

Takže to prvé Božie slovo mohol byť zároveň prvý Boží vzdych. A ten prvý 
Boží vzdych sa mohol stať prvým Božím slovom.
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„O!“ mohol povedať Pán Boh na počiatku – a tak si mohol vzdychnúť nad 
krásou sveta, ktorý stvoril práve v tej istej chvíli.

Koniec mojej rozprávky si už ľahko domyslíte. Keď sa ľudia rozhodli, že 
nebudú len hovoriť, ale budú aj písať – aj pre okrúhlu hlásku „O“ vymysleli 
okrúhle písmeno.

Aj to mohla byť Božia vôľa, nuž Božia vôľa je potom aj to, že okrúhlou roz-
právkovou hláskou a okrúhlym rozprávkovým písmenom sa začínajú odpra-
dávna až dodnes tie najrozprávkovejšie slová, v ktorých sa ukrývajú najkraj-
šie rozprávky.

Také je napríklad slovo oriešok. Rozlúskneš ho – a hneď sa z neho ozve ta-
káto oriešková rozprávka:

Aký kabát, taká sukňa.
Rozprávkové oboje.
Ja som pekný, ty si pekná.
Sme oriešok nadvoje.

Pozrieš sa lepšie do toho rozlúsknutého orieška – a čo v ňom zazrieš?
Zaligocú sa z neho Popoluškine orieškovozlaté plesové šaty.
Možno je to tak, ale možno aj inak. Ako inak? To už ja veru neviem, ale 

možno sa to prisní vám.

Aj mesiac, keď je v splne,
vyzerá ako O.
Nuž spite, milé deti,
kým nôcka nepreletí,
kým príde ďalšie O – kým vyjde slniečko.


