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Amálka a slunečnice 
 

Žil byl kdysi jeden muž. A tomu muži se narodila dcerka. Ten den zasadil slunečnici jako výraz díku 
za to, že se narodila zdravá. Slunečnici proto, že mu připomínala jeho krásnou dcerku.  
Jak obě spolu rostly, uvědomil si, že jeho dcerka Amálka se záhadně podobá slunečnici. Její vlasy se 
až moc podobaly okvětním lístkům slunečnice. Tak žluté a jak zářily. Tělíčko tenké jako stonek 
samotné slunečnice.  Slunečnici vtipně rostly lístky, připomínaly ručičky a nožičky. A jak by toho 
nebylo málo, slunečnice nerostla tak jako každá druhá. Ale rostla pomalounku jako Amálka. Jako 
správná jednoletka by přece měla po roce uschnout, ovšem tato slunečnice byla jiná. Rostla a 
kvetla při slunci, sněhu, mrazu, nic ji nedokázalo zahubit. 
Když Amálka oslavila první rok, slunečnici uzrálo jedno semínko uprostřed jejího květu. A stejné to 
bylo i další léta.  
Amálka si se slunečnicí povídala, hrála a staly se z nich kamarádky. Slunečnice sice neuměla mluvit, 
ale Amálka s ní cítila určité spojení.  
 
Jednou Amálka, ještě když byla malinká, onemocněla a žádný doktor nedokázal říct, co jí 
doopravdy je. Následující den se tatínek rozhodl, že se zajde na slunečnici podívat. Když ji uviděl, 
málem se mu zatočila hlava. Slunečnice mu téměř usychala před očima. Rychle se rozběhnul pro 
vodu a začal slunečnici zalévat. Pak utíkal zpět do svého domu zkontrolovat Amálku. Už se nezdála 
být tak bledá, i když na tom byla pořád zle. Tatínek začal pravidelně kontrolovat Amálku i 
slunečnici. Obě dvě se po čase uzdravily a zase začaly společně kvést do krásy.  
Od toho dne si tatínek uvědomil, že nemá na krku jedno dítě, ale rovnou dvě. Poctivě se staral 
nejen o Amálku, ale také chodil zalévat slunečnici. Kontroloval její vzhled i stav. 
  
Když se začal blížit čas Amálčiných dvacátých narozenin, tatínek si uvědomil, že se Amálka chová 
nějak zvláštně. Vždycky se nemohla dočkat svých narozenin. Doslova počítala dny, kdy konečně 
bude moct vykřiknout: „Mám narozeniny, mám narozeniny! Už jsem o rok starší!“ 
 
„Amálko, podáš mi prosím ten nůž?“ ukázal tatínek na nůž vedle Amálčiny ruky. „Jasně, tati,“ 
odpověděla Amálka a natáhla se pro něj. Nedokázala však nůž uchopit. Dotýkala se ho, cítila chlad 
kovu, ale její prsty selhaly. Tatínek ji pozoroval a všímal si každého jejího pohybu. Nakonec nůž 
přece jen uchopila a podala mu ho. Tatínek se na Amálku usmál. „Děkuji,“ odpověděl.  
„Půjdeš dnes odpoledne ven?“  
Amálka pouze přikývla a vyhýbala se jakémukoliv tatínkovu pohledu.  
Když dojedli, Amálka vstala od stolu. „Tak já půjdu,“ oznámila.  
„Užij si to,“ zareagoval tatínek.  
Amálka se rozešla ke dveřím, ale málem přitom zakopla o své vlastní nohy. Její škobrtnutí nešlo 
přehlédnout. 
Toho dne se tatínek ujistil, že se s Amálkou něco děje.  
Jak ovšem chcete donutit dvacetiletou holku, aby se svěřila svému otci?  
„Kéž by tady byla s námi maminka,“ posteskl si sám pro sebe. Vstal a začal pomalu sklízet ze stolu. 
Když měl hotovo, uvědomil si, že se už dva dny nešel podívat na slunečnici. „Třeba jsem ji jen zase 
zapomněl zalít.“ Nebylo by to poprvé ani naposled, co by se něco takového tatínkovi stalo.  
Amálka sice měla na starost o slunečnici pečovat, ale všichni víme, jak takové věci dopadají. Děti 
rády své povinnosti zanedbávají. Prostě jen proto, že jim to nařídili rodiče.  
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„Tak jak to s tebou vypadá?“ vyptával se tatínek slunečnice a zkoumal půdu pod ní. Na pohmat 
byla dostatečně vlhká. „Tak v čem je problém, krasotinko?“ Dále prohlížel slunečnici. „Snad to 
nechceš už toto léto s námi vzdát. Staráme se o tebe dobře, nemyslíš?“ Slunečnice jen poslušně 
mlčela a nechala otáčet svými listy.  
Nakonec tatínek slunečnici opustil se spokojeným pocitem, že je v pořádku. Jednu věc však nemohl 
odhalit. Slunečnice sice vypadala, že je v naprostém pořádku, ale nikdo nemohl vidět, co se nachází 
uvnitř ní. Něco ji zevnitř sžíralo. Nikdo však nemohl říct co. Ani ona sama to nevěděla.  
 
Čas plynul dál, ale Amálčin stav se stále nezlepšoval. Přesně naopak. Amálka zakopávala mnohem 
častěji a čím dál méně mluvila. Tatínkovi se zdála být každým dnem nešťastnější. Dostávala závratě 
a nedokázala přijít na to, co je moc horké, aby se nepopálila, ani co zas moc studené. 
„Amálko, co se s tebou děje?“ přišel jednoho dne tatínek s otázkou.  
„Nic, co by mi mělo být?“ zapírala.  
„Neříkej mi, že ti nic není! Chodíš jako tělo bez duše a tvoje neustále zakopávání nejde 
přehlídnout.“ 
 „Já jsem v po…“  
„Čím dál častěji dostáváš závratě, tak mi přestaň namlouvat, že ti nic není!“  
„Ale já…“ 
 „Řekni mi, co ti doopravdy je!“  
Amálce začínaly téct slzy po tváři.  
„Podívej se na mě. Tak podívej se na mě! Proč se mi pořád vyhýbáš pohledem?“ Amálka přestávala 
ztrácet kontrolu nad svými emocemi.  
„Proč se na mě nepodíváš?“ ptal se zoufale tatínek. 
„Já tě už skoro…“ zavzlykala Amálka. „Protože tě už skoro…“  
„Co už skoro? Amálko, pověz mi to.“ 
„Já nevím, co mám dělat,“ rozvzlykala se. „Nedokážu ovládat ruce a pomalu ani nohy. Nevím, proč 
mám pořád závratě, ale čím dál častěji se mi zatmí před očima. Vůbec necítím teplo ani chlad. A 
proč se na tebe nedívám? Protože se bojím toho okamžiku, kdy tě neuvidím. Už teď tě špatně 
vidím,“ Amálka najednou ze sebe sypala všechno, co v sobě držela tak dlouho.  
Tatínek se ji snažil uklidnit, ale ona nechtěla.  
„Ani ta kytka mi nic neříká. Vypadá pořád stejně. Skoro se mi až vysmívá! To já se začínám 
rozpadat. Já usychám. Ne ona! Co mám dělat, tati?“ Amálka padla tatínkovi do náruče a plakala. 
„To zvládneme, zlatíčko. Budeš v pořádku. Všechno vyřešíme.“  
Ten den se vše změnilo. Amálka řekla pravdu, tatínek začal jednat a slunečnice začala opravdu 
umírat. 
 
Po dlouhých a náročných návštěvách lékaře se přece jen přišlo na to, co s Amálkou doopravdy je. 
Měla roztroušenou sklerózu. Její mozek čím dál víc přestával fungovat a na tuto nemoc neexistuje 
lék.  
Tatínek chodil sledovat slunečnici, které odumíraly listy a květ se pomalu začal ohýbat k zemi. 
„Prosím, uzdrav se! Moc tě prosím! Já nechci přijít o Amálku. Ještě ne!“ prosíval tatínek slunečnici. 
Většina lidí by slunečnici utrhla, někam zahodila, zasadila novou a té původní by si už nikdy 
nevšimla. Ale tatínek něco takového nemohl udělat. Vždyť to byla druhá polovina jeho jediné 
dcery! 
„Tati, jak vypadá slunečnice?“ ptávala se Amálka.  
„Pořád stejně. Květe do krásy. Ještě máš naději, zlatíčko,“ lhával tatínek.  
Pro Amálku bylo náročné dojít do jiné místnosti, natož se chodit dívat na slunečnici. 
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„Její život už nebude dlouho trvat,“ oznámil jednoho dne tatínkovi lékař.  
„Jak dlouho?“  
„Měsíc, možná dva,“ odpověděl lékař a soucitně pozoroval tatínka.  
Tatínek se díval na Amálku. Ležela v posteli a spala. Vypadala tak klidně. Člověk by i uvěřil, že je 
naprosto zdravá. Tatínkovy slzy si po tváři hledaly svou vlastní cestičku. Vyběhnul z domu.  
„Proč já? Proč se to muselo stát zrovna mě?! Přišel jsem o svou ženu a teď i o dceru? Co jsem 
udělal? Proč to tak muselo dopadnout?“ naříkal tatínek.  
Uviděl slunečnici a rozběhnul se k ní.  
„Ty! Ani ty jsi mi nemohla pomoct?! Moje dcera leží na smrtelné posteli. A co ty? Hlavu skloněnou, 
ale že bys něco udělala?“ Zoufalý vyrval slunečnici z půdy a hodil ji daleko od sebe.  
„K čemu tady vůbec ještě jsi? Uschni, k ničemu už nejsi!“  
Tatínek došel zpět domů.  
„Ta… ta… ti,“ lapala Amálka po dechu.  
„Co se děje?“ uchopil otec Amálčinu ruku.  
„Slu… slu… sluneč… nice. Něco se s s… ní sta… lo.“  
„Jak to myslíš? Amálko, co ti je?“  
„Dech,“ dostala ze sebe a zavřela oči.  
„Ne, ne! Amálko, Amálko! Prosím, poslouchej mě. Amálko.“ Třepal s ní. 
„Co mám dělat?“ Ptal se sám sebe.  
„Zabil jsem vlastní dceru. Co jsem to udělal?!“ Rozplakal se tatínek.  
„To jsem nechtěl Amálko. Tohle ne!“  
Tatínek běžel hledat slunečnici. Nakonec ji přece jen našel. Uchopil ji do rukou a prohlížel si ji. Listy 
už z ní opadaly dávno a její okvětní lístky z ní spadly dnes. Byla vybledlá stejně jako Amálka. Jediné, 
co z ní zbylo, byla semínka. Slunečnicová semínka zůstala tam, kde být měla. V tom tatínka něco 
napadlo.  
Rozešel se se slunečnicí domů, začal vybírat slunečnicová semínka, která následně rozdrtil. Přitom 
kontroloval Amálku, která pořád tichounce dýchala.  
Nakonec se tatínek podíval na svou práci. V ruce držel misku, ve které se leskl slunečnicový olej.  
Tatínek se rozhodl zkusit ještě jednu věc, než mu jeho dcera umře před očima. Spojit dva životy, 
které celé ty roky byly od sebe odděleny, ale přesto měly spolu více společného, než by kdo řekl.  
Uchopil Amálčinu tvář a pomalu začal vtírat olej do Amálčiny kůže. Takhle pokračoval, dokud 
všechen olej nebyl tam, kde měl být.  
Další den se tatínek probudil s přesvědčením, že jeho dcera dnes zemře. Místo toho se ale stalo 
něco úplně jiného. Amálka nebyla tak bledá jako včera. Dokonce by se dalo říct, že se její tvářičky 
malinko červenaly. V jednu chvíli se mu dokonce zdálo, že se Amálce objevil na tváři slabounký 
úsměv.  
„Amálko?“ oslovil ji tatínek.  
„Hmmm…“ dostala ze sebe.  
„Jak ti je?“ 
 Amálka mu odpověděla pokýváním hlavou. 
Tuto otázku pak pokládal tatínek Amálce každý den. Bylo jí čím dál lépe.  
Po čase Amálka navštívila lékaře. Nemohl tomu uvěřit. 
„Opravdu se cítíte lépe?“  
„Ano, opravdu.“ 
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„Tati, co se stalo se slunečnicí?“ zeptala se jednoho dne Amálka.  
„Uschla.“  
„Já vím, ale co se s ní doopravdy stalo?“ naléhala.  
„Jak slunečnice dopadla, se už nikdy nedozvíme,“ odpověděl tatínek. „Ale něco ti říct můžu. 
Slunečnice byla jediná, která nikdy neztratila naději v tvé uzdravení. A ta jediná naděje ti zachránila 
život!“ 
 


