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Havran a slunečnice 
 

Usadil jsem se na větev košatého stromu (myslím, že lidé ten strom nazývají slivoň). Plody 

ještě plně nedozrály, avšak červy už se v nich začali plně zabydlovat. Vrtali si chodbičky 

sladkokyselým vnitřkem švestek. Připravovali se k založení nové generace. A to bylo něco pro 

mne. Opět jsem mohl vydlabávat z ovoce červy, pochutnávat si na jejich křupavých tělíčcích. 

Ale ještě o něco raději jsem ochutnával samotné plody. Jedny byly slaďoučké, druhé příšerně 

kyselé. Jaká rozmanitost chutí! 

  Jal jsem se tedy vyklovávat červíčky, když vtom jsem na zemi našel cosi zvláštního. Pod sebe 

hledím málokdy, a tak mne překvapí prakticky cokoliv, jenže tohle bylo něco neuvěřitelného! 

Pod mými pařáty se rozprostíral širý lán žlutohnědých osůbek. Zanechal jsem proto své 

původní činnosti a rozhodl se, že zjistím, oč se jedná. Opatrně jsem doskákal na konec větve. 

Ta se pod mou vahou lehce naklonila. Bál jsem se, abych nebyl těmi cizinci napaden.  

Co nejobezřetněji jsem se k nim přibližoval. Kroutil jsem hlavou na jednu i na druhou stranu, 

aby si obě mé oči prohlédly tu záhadu. Příliš jsem toho však neobjevil. Seskočil jsem tudíž na 

zem. Ucítil jsem mazlavou hlínu na nožkách. Nadskočil jsem. Po zemině jsem již dlouho 

neposkakoval. Většinou se pohybuji na větvích nebo na asfaltu, jenomže ten je věčně vařící  

a dlouho na něm vydržet nelze. Pomaličku jsem cupital k neznámým. Pnou se k nebi, tak hrdě  

a pyšně, že to ani pávi neumí! Výškou mne několikanásobně převyšují. Tělo mají zelené.  

Tu a tam z něj trčí zelené lopaty. Na konci trupu jim sedí převeliký květ o něco tmavěji žlutý, 

než jsou křidélka otakárka fenyklového. Vzlétnu. Mezi žlutými kvítky jim spočívá tmavě hnědý,  

až černý kruh. Po chvíli mi došlo, že jsou to semínka. No jistě! Slunečnice je to!  

  „Odstup, havrane! Bráníš mi ve výhledu!“ zaslechnu náhle čísi pisklavý hlásek. Pohlédnu 

doprava i doleva, avšak původce oněch slov nenacházím. 

  „Tak zmizíš, ty ptáku jeden!“  

  Až nyní mi uvědomuji, že to mluví slunečnice. Klesnu tedy poslušně k zemi. 

  Květina se natahuje vzhůru. Příliš rychle však nestoupá. Úporně se snaží vyrůst. Vzdychá, 

heká. Marně však. Nijak ji to neposouvá. 

  Přemýšlím, proč se tak lopotí. Nač ta dřina? Nač ta snaha? Má to vůbec nějaký smysl? 

  „Slunečnice rozmilá, nač se takto trápíš?“ táži se, když si sám na tuto otázku nedokážu 

odpovědět. 

  „Chci se dotknout toho světelného kruhu na obloze. Všechny to tu chceme. A už mě neruš, 

musím se soustředit,“ odvětí. 

  „Tak proč nevzlétneš a nedoletíš si tam?“ 

  „Jak bych to asi udělala? Rostu ze země a mimo zemi bych uvadla,“ vysvětluje mi, natahujíc 

se stále k modrým nebesům. 

  Pohlédnu na stonek. Opravdu. Roste ze země. Nikdy předtím jsem si toho nevšiml. Podíval 

jsem se na strom za sebou. Také rostl ze země. Obrátil jsem se opět ke květině. 

  „Já už byl u slunce mnohokrát,“ začal jsem, avšak slunečnice mne nenechala pokračovat. 

  „Jaké to tam je?“ 

  „Horké. Slunce je horké. Pálí. Příliš blízko k němu nemůžeš.“ 

  „Ach, havrane, jak ty se máš, že se můžeš ke slunci přiblížit, kdykoli se ti zachce! Proč je to 

pro tebe samozřejmostí, zatímco pro mne je to pouhým snem?“ povzdechne si rostlina  
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a trochu poklesne. Slunečnice před ní využije šance. Pozvolna se přibližuje k nebi. Mou drahou 

kamarádku o něco přeroste. Ví, že se na původní výšku hned tak nevyšplhá.  

  „Ne!“ vzpouzí se tomu bezpráví ta nebohá květinka. „Ne a ne a ne! Havrane, za to můžeš ty! 

To kvůli tobě jsem povolila ve své snaze! Proslunečnici, co jsem to jen udělala!“ 

  Snaží se vyrovnat své sokyni, však ta jí zakrývá výhled na slunce. Snaží se a snaží. Dlouho  

se tak lopotí. Síly ji ale záhy opouštějí. A tak vzdává svůj urputný boj. Více už to nepůjde, nemá 

to cenu… 

  „Nač se tak rychle vzdávat, slunečnice?“ táži se jí. 

  Ona vzdychá, naříká a snad kdyby mohla, slzy by ronila. 

  „Zničil jsi mé celoživotní snažení… Zničil jsi mě…“ 

  „Vždyť bych ti mohl pomoci. Mohl bych tě povytáhnout ke slunci,“ namítl jsem. 

  „To že bys pro mě učinil?“ 

  „Jistěže,“ odvětím. Nožičkama uchopím její dlouhý tlustý stonek – asi někde v půli. Úporně 

mávám svými křídly, zatínám drápy. Krákám, jako lidé křičí, když jsou pod tlakem. Tahám  

a tahám. Stoupám k obloze. Slunečnice se pevně drží kořeny v hlíně. Doufám, že ji nevytáhnu 

ze země. Jen ji povytáhnout, to stačí. Avšak připadá mi, že se nehnu z místa. Zamávám prudce 

křídly, zvířený vzduch zavlní listy a lístky okolních slunečnic. Svůj zrak upírám přímo 

k nebesům. Dělám, co můžu. Pro svou soustředěnost jsem ani nepocítil jakési povolení 

v pařátech…  

  Po dlouhé době, alespoň tak mi to připadalo, shlédnu dolů. Jak vysoko už jsem? Bude  

to slunečnici stačit? Pode mnou se rozkládá ohromné žluté pole. A slunečnice – jémine, 

slunečnice! Až nyní si všímám, že jsem ji vyrval ze země, zničil ji za cílem oživit ji… Co jsem si 

jen myslel? Co jsem to jen provedl…? 

  Býval bych dal slunečnici na mrak, kdyby to bylo šlo. Ale jelikož to nebylo možné, snesl jsem 

se níže. Na nejvyšší větev nejvyššího stromu v okolí jsem položil její tělo.  

  Aspoň jsi teď ze všech slunečnic nejblíže slunci, rozmilá… Aspoň jsi to dokázala…     

   

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


