
Slunečnice 

Pořád jsem to já 

Daleko, mezi poli s řepkou a kukuřicí, bylo jednou slunečnicové pole. Moc lidí o něm 

nevědělo, protože na první pohled od silnice nebylo vidět nic než kukuřice. Ale ten, kdo  

se podíval pořádně, mohl vidět z dálky dokonale vypadající pole se slunečnicemi. Pravá krása 

slunečnic se ale ukázala teprve zblízka.  

Příběh mého vyprávění začíná u jedné z překrásných slunečnic. Byla to asi jedna  

z nejvyšších v celém poli. Ne všechny slunečnice ji měly rády, protože závist nemusí být pouze 

lidská vlastnost, ale to nic neměnilo na tom, jak milá byla ke všem ostatním. Přesto téměř 

všichni se s naší slunečnicí, které budeme říkat Ogi, měli rádi a ona byla šťastná, že má okolo 

sebe tak skvělé kamarády a kamarádky.  

Jednoho dne se však stalo něco nepříjemného. Ogi začala pociťovat, že její stonek 

slábne. Něco nebylo v pořádku. Už se nemohla pnout do výšky jako předtím. Nevěděla, co se 

s ní děje. Začala se bát, že kdyby to zjistily ostatní slunečnice, tak jí nepomůžou. Ba naopak, 

co kdyby ji přestaly mít rády. Ogi si řekla, že to určitě není nic vážného, a celé dny dělala jakoby 

nic. Nečekala ale, že se její stav bude zhoršovat. Už nemohla předstírat, že je v pořádku, 

potřebovala pomoc. Nezbylo jí nic jiného než se svěřit ostatním slunečnicím a doufat, že jí 

pomůžou.  

Jak už to ale chodívá, ne všechny slunečnice byly ochotny ji pomoct. Některé byly 

dokonce rády, že teď mají možnost být v něčem lepší, než byla Ogi, to od nich ale hezké 

nebylo. Naštěstí ty pravé kamarádky se o Ogi postaraly. Podpíraly ji svými lístečky a byly tu 

pro ni, kdykoliv se něco dělo. Tak se totiž poznají pravé kamarádky. 

Ogi byla ráda, že jí ostatní pomáhají, i když už nepatří mezi ,,dokonalé slunečnice”. 

Stále byla totiž stejně milá k ostatním a uvnitř se nezměnila ani přes svou nemoc, proto ji měly 

slunečnice stejně rády.  

Tady se ukazuje ta největší krása slunečnic, a to je ta, kterou mají uvnitř. Je to krása, 

kterou nevidíme na první pohled, ale když slunečnici, v našem případě člověka, poznáme, tak 

potom můžeme vidět tu opravdovou krásu, které stojí za to se prodírat řepkovými poli, jen 

abychom ji mohli vidět a poznat.  

 

 

 

 


