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Slunečnice  

 S žalem jsem pozorovala květinu, která mi vadla před očima.  

 Ať jsem dělala, co jsem dělala, nedokázala jsem ji přimět, aby se vzpřímila a otočila za sluncem.  

 Koukat se na ni, mi působilo bolest, která začínala u srdce a otupovala pomalu celý zbytek těla.  

 Nemohla přeci odejít, ne když pro mě znamenala tolik. Byla to jedna z mála věcí, která mě 

dokázala udržet nad vodou, když jsem byla doma sama.  

 V té chvíli jsem si nekompromisně, po tak dlouhé době, přiznala, že můj přítel může zemřít.  

 Bez uměle udržovaného spánku ležel bezmála tři měsíce.  

 Všichni se báli, že dojde k nejhoršímu, jenže já jsem celou tu dobu věřila, že jednoho dne otevře 

oči. 

 Až doteď.  

 Se slzami v očích a zrakem na slunečnici, jsem si dovolila vzpomínat. 

 

 Seděla jsem na sedačce a sledovala nějaký romantický seriál, abych zabila čas, než se objeví 

Petr. 

 Když se zpozdil o čtvrt hodiny, sklidila jsem večeři ze stolu.  

 Když se neobjevil ani po hodině, umyla jsem nádobí a stěžovala si sama pro sebe, že mi není 

schopný ani odpovědět na zprávy, které jsem mu poslala.  

 Po hodině a půl ze mě vztek jakž takž opadl. Zavolala jsem mu na mobil, třeba si mých SMS 

nevšiml.  

 Napoprvé to nevzal, i když to vyzvánělo do nekonečna, a ani napodruhé ani napotřetí. 

 V té chvíli jsem se o něj začala trochu bát, nebyl ten typ člověka, který, když se zpozdí, nedá 

nikomu vědět.  

 Po dvou hodinách jsem ztratila trpělivost a našla si kontakt na recepční v jeho práci.  

 Bylo mi jasné, že náplní pracovnice není pozorovat všechny zaměstnance, ale zkusit jsem  

to musela. 
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 Vytáčelo to a vytáčelo, ale nikdo to nebral.  

 Nemohla jsem se čemu divit, schylovalo se už skoro k půl dvanácté. 

 Zkusila jsem mu tedy znovu zavolat na telefon, ale neodpovídal. 

 „Kdybych si tak uložila Petrovy rodiče, nebo ty jeho přitroublé kamarády!“ Stěžovala jsem si  

v duchu, když jsem už byla zoufalá.  

 Okolo jedné ráno, jsem nevěděla co dělat, když tu mi zavibroval mobil.  

 Vrhla jsem se na něj jako lítá šelma a ani se nedívala, kdo to volá, když jsem do něj zavrčela: 

„Kde, proboha, jsi?“ 

 „Aničko,“ ozval se známý hlas, který však nepatřil jemu. „Tady Erik, táta Petra, já,“ najednou se 

přerušil. Chvíli bylo ticho a ozývalo se jen mělké dýchání.  

 Nemusím ani dodávat, že mě zachvátila panika. Pan Malý mi nikdy netykal a nevolal, ani jsem 

nevěděla, že má mé číslo. 

 „Petr měl autonehodu,“ vyhrkl zčistajasna. „Říkali, že nemají zatím tušení jak moc špatně na 

tom je. Jel okamžitě na operaci.“  

 Stála jsem jako opařená. Jediné na co jsem se zmohla, bylo: „Kdy a jak?“ 

 „Asi okolo půl jedenácté. Nám volali o hodinu později. Jeli jsme za ním a teprve teď zjistili, že ty 

o tom nemůžeš vědět.“ 

 Svěsila jsem ramena a dosedla na židli. Oči mi bezděčně zatěkaly ke slunečnici na stole.  

 „S manželkou jsme vyplnili papíry, takže ho můžeš přijít navštívit.“ 

 Znovu se odmlčel. Nejspíš chtěl, abych mu něco řekla, jenže já neměla slov. Bylo toho moc. 

Nebyla jsem schopna to zpracovat.  

„Všechno ti dám vědět, jaké jsou návštěvní hodiny a i jeho stav.“ 

 Chvíli mezi námi bylo ticho, poté jsem mu roztřeseným hlasem poděkovala. 

 Následovala dlouhá pauza se závěrem: „Drž se.“  

 S těmi slovy zavěsil. 

 Zaraženě jsem se zadívala na mobil ve své ruce.  

 Nikdy v životě jsem takovou otupující bolest nezažila.  
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 Po chvíli jsem propukla v pláč. 

 

 Druhý den ráno jsem se cítila mrtvě. Celou noc jsem oka nezamhouřila, i když mi bylo jasné,  

že tomu nijak nemohu pomoci. Jenže mi přišlo špatné spát.  

 Celou tu dobu se mi v hlavě honily otázky: „Co se stane, když to nepřežije? Bude, chudák, 

handicapovaný? Přežije?“ 

 Měla jsem dokonce i živé představy, co přijde poté, když se probudí, nebo zemře.  

 Všechny jsem se pokoušela zahánět dříve, než stihly zakořenit, ale ne vše bylo tak lehké 

ignorovat. 

 Proto jsem si v hlavě opakovala stále stejnou větu, která je dokázala zahnat. 

 „Přežije.“ 

  

 Okolo druhé odpoledne, dne po nehodě, mi zavolal Petrův táta.  

 Řekl mi vše, co jsem potřebovala vědět.  

 Jenže to nejdůležitější ne.  

 „Přežije?“ Zeptala jsem se skoro neslyšně. 

 Naštěstí to však slyšel. „Je ve vážném stavu a nemůžou říct s jistotou. Zítra ti znovu zavolám.“ 

 A to bylo tak vše, co bylo důležité. 

 

 Po třech dnech mi oznámil, kde Petra najdu a jaké jsou návštěvní hodiny.  

 Do jejich začátku zbývala ještě jedna hodina.  

 

 Vstoupila jsem do nemocničního pokoje celá oděná v ochranném obleku, abych mu ještě více 

neublížila. 

 Moje oči nejdříve statečně pozorovaly podlahu. Poté se o píď zvedly a zadívaly se na rám 

postele a pak ještě o kus výše. 
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 V té chvíli se mi zastavilo srdce a přemýšlela jsem, jestli ve mně byl dostatek síly, abych  

se nezhroutila.  

 

 Přišla jsem domů celá marná.  

 Sedla ke stolu a zadívala se na květinu, kterou jsme se rozhodli pěstovat. 

 Slunečnici. 

 Koupili jsme sazenice a jen doufali, že jsme schopni se starat aspoň o jednu zeleň. 

 Překvapivě se nám dařilo. Sem tam ji někdo zalil dvakrát, sem tam nikdo pěkných pár dní. 

 Jenže ona tohle všechno přečkala, nehodlala se vzdát. 

 Proto jsem nemohla ani já.  

 Petr přežije.  

 

 Z mých přátel se o tom nikdo nikdy nezmínil. Vždy čekali, dokud nezačnu já.  

 Byla jsem za to ráda, jelikož se většinou chovali normálně a dovolila jsem si myslet i na jiné věci.  

 Jenže když jsem přišla domů, nebylo jednoduché zapomenout.  

 

 Den co den, jsem za Petrem chodila už po tři měsíce, které se zdály jako celá léta. 

 Nevypadalo to s ním vůbec dobře. 

 Jenže jsem si nemohla dovolit ztratit naději. Bylo to to jediné, co mi zbývalo. 

 A proto, když jsem cítila, že mě opouští, zadívala jsem se na kytici a vzpomínala.  

 Vybavovala si všechny naše krásné zážitky, i ty méně šťastné, a říkala si, že jsme toho v životě 

nezažili dostatek.  

 Že tohle nemůže být konec. 

 

 Najednou mě ze vzpomínek vytrhlo mé vyzvánění „Somewhere Over The Rainbow“. 
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 Otřela jsem si slzy, které mi stékaly po tvářích, a vytáhla mobil z kabelky.  

 Byla to Petrova máma. Nikdy mi nevolala a její číslo jsem měla od Malého jen pro jistotu. 

 Neměla jsem nejmenší tušení, co by mohla chtít.  

 Možná došlo k nejhoršímu. Řekla jsem si v duchu, když jsem telefon vzala.  

 „Ahoj, prý mě máš v plánu navštívit,“ ozval se hlas z druhé strany, který jsem si myslela,  

že už nikdy neuslyším. 

 A přísahám, že s jeho slovy se slunečnice odvážně a pozvolna začala otáčet ke slunci. 

 


