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Slečna Hana  
Slečna Hana. Slečna Hanička. To jedné mladíkovi pobíhalo po mysli. Jako by byla Hana 

veverkou v parku, která běhá od stromu ke stromečku a energie nemizí a neubývá. Veverka 

popoběhne a někdy se zastaví. Při tom krátkém momentu klidu vykulí svá radostná očka  

a podívá se na mládence. Škodolibá ústa veverky Hany se mládenci smějí. Lehká dětinskost  

a smích vystihují pobíhající a zbrklou veverku dokonale. Jenže veverky v parku jsou volné  

a mají svobodu. Hana není. Hana je pouze dívkou, drzou a pobíhající, ale nemá volnost.  

Jak ráda by běhala a skotačila jako veverky, ale nemůže-každý den sedí v květinářství  

a prodává květiny. 

  Mladík – studentík práva, miluje slunečnice. Romantický blázen, se sklonem k tvoření 

poezie překypující láskou ke slunečnicím. Hana je jeho slunečnice. Slečna Hanička  

je obyčejnou rostlinkou, kterou najdeme na každé zahradě, ale pro mladého básníka je Hana 

výjimečná a kouzelná. Rád by trhal její okvětní lístky. Rád by hrál hru ‚Má mě ráda, nemá mě 

ráda‘. Byl by rád, kdyby ji směl mít rád, ale Hana touží po volnosti a svobodě, a ne po životě 

v jedné váze a po usychání v malém množství vody, které by jí chlapec vyměnil jednou  

za měsíc. Hana se mladému muži vysmívá. Chce být veverkou, která se topí v jezeru. Voda  

a běh. Mladík k ní chodí kupovat květy, ale ne vodu. 

  Mladá květinářka Hanka opustila prodejnu plnou květin s neskutečnou nenávistí, která  

se při odchodu objevila vždy. Byla to otravná včela a Hanička byla na včely alergická.  

Když se nenávist objevila, tak to bylo jen nepříjemné bodnutí. Opravdové zlo byla ta bolest,  

která se dostavila následně. Přišly slzy, hlava se začala točit a uvnitř celého těla jí vibrovala 

nenávist. Při zamykání vchodových dveří květinářství myslela jen na včely, které jí snad 

jednou ubodají k smrti. Následkem odchodu z obchodu byly myšlenky, které jí způsobovaly 

vibrace po celém těle, hněv v palcích na rukou a bolest konečků vlasů. Bydlela sama  

a osamocené myšlenky jí způsobovaly nesmyslné nesmyslnosti. Jak jí můžou konečky vlasů 

bolet? Jak se na ni můžou palce na rukou hněvat? Jak ji může mladík milovat, tak kouzelně  

a opravdově? 

  Hana dorazila do svého malého bytu, který si pořídila těsně poté, co odešla od rodičů. 

Matka Hanu milovala a věřila v ní. Matka ji chápala. Ona byla jediná osoba, která jí po 

odchodu od rodiny chyběla. Už tady pro Hanu nezbyl nikdo, kdo by jí pomohl rozšifrovat 

myšlenky na mladého muže. Hana miluje své malé květinové království a byt nesnáší. Nezbyl 

nikdo, kdo by jí hněv z palců vyhnal. 

  Myšlenky začaly přicházet ve chvíli, kdy se slečna Hana posadila do křesla, které bylo 

vystláno třemi dekami. Myslela na to, že je pátek a že musí strávit víkend bez radostného 

poskakování a bez vázání kytic. Myslela na všechny ty dívky jejího věku, které se právě 

chystají a zkrášlují na diskotéky nebo na ty chlapce, kteří dnes kupovali květy svým dámám. 

Nejvíce myslela na muže, který chodil kupovat květiny každý den. Ten muž byl blázen. Začala 

myslet.  
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  V pondělí 5. května přišel jako sedmý zákazník dopoledního prodeje. Každý pátek po zavření 

krámku myslela a pamatovala si každý moment minulého týdne. Věděla, že v pondělí přišel 

sedmý. 

  V úterý se objevil v modré košili a s černou aktovkou v ruce. Hana se ho snažila zesměšnit  

a otráveně mu říct, že vypadá jako blázen a že by si košile měl žehlit, ale mladý student se jen 

zasmál a řekl, že není nic krásnějšího než pokrčená a ledabyle zastrčená košile na těle,  

které má myšlenky rovné a přímé, myšlenky, které jsou stejně formální jako samotná 

podstata nošení košile. Na tohle Hana neměla co říct. Bylo úterý 6. května a mladík měl 

košili.  

„Co je na úterý tak speciálního?“, zeptala se Hana, protože se chtěla o pokrčené košili 

dozvědět více. Bylo to poprvé, co na něj promluvila bez známky ironie v hlase či bez náznaku 

výsměchu.  

„Já ani nevím, slečno Haničko. Možná je speciální každý den, co Vy na to Hano? No podívejte 

se na sebe do zrcadla, nejste Vy ta speciální chvíle mého úterního potulování?“, rozpovídal 

se mladý básník a Hana protočila oči s myšlenkou na to, že na něj radši měla mluvit ironicky. 

  Středa byla pro Hanu trápením. Ráno se vzbudila s bolestí hlavy, a když se mladík objevil pro 

tři slunečnice, tak mu dala bolest za vinu. Neuvědomila si, že tím na sebe prozradila, že na 

mladého poetu myslela. Tato chyba jí došla až při pátečním přemýšlení v křesle. Palce  

na rukou ji z toho začaly bolet zlobou. Chce přece svobodu a utíkat! Netouží po mužských  

a po poklidném životě po jejich bocích. Nechce mít bolavou hlavu z nedostatku tekutin, 

z toho mála vody, které jí muži dají a nechají ji umírat jako ošklivé květy. Haně by nezbylo nic 

jiného než plakat a sůl ze slz brzdí růst květin a rostlin. Nic z toho mu neřekla, nechtěla,  

aby věděl, že je pod maskou růže opravdu jen obyčejný jitrocel. 

  Ve čtvrtek nepřišel. Hana se šla projít do blízkého parku a přemýšlela nad tím, že je zítra 

pátek a že dnešní den je prvním dnem po třech měsících, kdy se zamilovaný student 

neukázal.  

  Pátek ubíhal pomalu. Hanička čekala, jestli se dnes dočká muže, který za ní chodí pro 

slunečnice. Ráda by věděla, jestli přijde. Chtěla by vědět, jestli dnes bude moct otráveně 

protočit oči nad jeho bláznovstvím. Přišel 10 minut před zavírací dobou. To nikdy neudělal.  

„Dnes jdu pozdě. Zbyly pro mě nějaké slunečnice?“, zeptal se udýchaně, když vběhl  

do prodejny, která pro něj vždy pár květin našla. 

„Ne, nic tu nemám!“, odfrkla naštvaně Hana. Byla vytočená, že se včera neukázal a rozhodla 

se, že už ho nikdy vidět nechce. 

„Vždyť je tady sedm slunečnic. Přímo ve váze vedle Vás!“, řekl nechápavě mládenec. 

„K čemu Vám to je blázne? Co je na těch obyčejných slunečnicích tak skvělého?  

Vždyť je kupujete už tři měsíce každý den! Nestůjte tady tak a běžte domů, tady není žádná 

slunečnice Vaše. Všechny jsou svobodné a už Vám nebude patřit ani jedna.“, rozzlobila se 

ještě víc a křičela. Mladý muž ji už unavoval. 
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„Celý den jsem se těšil na své 2 minuty, na ty minuty, kdy Vám můžu říct, že chci slunečnici. 

Co je přeci hezčího než čisté a přímé myšlenky, které mám? Rád bych dnes na sobě měl 

košili, která by Vám připomněla, že jste speciální. Vy jste ta slunečnice, po které toužím.“, 

vysypal ze sebe poeticky mladý studentík práv. Studoval práva, ale právo na Hanu nikdy 

neměl.  

  Mladá květinářka Hanka opustila prodejnu plnou květin s neskutečnou nenávistí,  

která se při odchodu objevila vždy. Dnes se objevila nenávist k ní samé. Přišly slzy, hlava  

se točila a uvnitř celého těla jí vibrovalo. Palce se hněvaly, neskutečně ji bolely konečky 

vlasů. Jak ji můžou konečky vlasů, tak bolet? Jak se na ni můžou palce zlobit? Jak může 

mladíka milovat, tak kouzelně a opravdově? 


