
Mačka so zlatými očami 

 

Písal sa 21. jún. V tento deň oslavuje narodeniny dievča menom Mia. Má dnes 15 rokov a jej 

želaním bolo mať čiernu mačku. Pýtate sa prečo práve čiernu? Mia je slepá. Nevidí farby, tvar 

ani svetlo, no má veľmi krásnu predstavivosť. Každý deň si predstavuje čiernu mačku, nijako 

zaujímavú, ktorá vedľa nej leží a pradie. Má zlaté oči, ktoré sa lesknú a vidí ich len ona – Mia. 

Tu je jej príbeh: 

 

„ Oslepla som keď som bola ešte malé dieťa, čiže si nepamätám ani kúsok z nášho sveta. No 

podľa zvuku si viem predstaviť, aký nádherný je. Viem si predstaviť každú farbu, okrem zlatej 

a čiernej. Vždy som chcela vedieť, ako vyzerajú no ani ich opis mi nepomohol. Každý vravel, 

čierna je prázdnota. Ale čo si slepý človek predstaví ako prázdnotu, keď ju má celý život? Preto 

som chcela mačku, ktorá bude mať zlaté oči a čiernu srsť. Vždy sa mi o nej snívalo. Áno, aj 

slepí ľudia môžu mať sny, keď rozumejú svojej fantázii. Mačka od susedov si každý deň našla 

cestu do našej záhrady a sadla si ku mne. Začala priasť a vtedy som zabudla na všetky zloby 

a nepokoje v mojom živote. Neriešila som nič. Dávala mi silu a hrdinstvo do toho môjho 

nedokonalého života. Ľudia hovoria, že čierna mačka prináša nešťastie. Neverte všetkému. Aj 

keď niekto známy a múdry povie niečo, čo myslí, že je pravda, nemusí to tak byť. Každý má 

iný názor a na počudovanie aj iný obraz v očiach. Preto je čierna mačka mojou prioritou 

a zároveň snom. Je to sen, ktorého sa chcem dotknúť. Zdá sa vám to nemožné , dotknúť sa 

mačky, ktorá má zlaté oči? Mne nie, pretože možno žiť bez končatiny, bez zraku, ale žiť bez 

chuti do života, nie! VŽDY JE TO V HLAVE! “ 
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