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Chlapec seděl na lavičce a nervózně poklepával nohou. V dlani 
svíral šest růží. Jejich trny se mu zabodávaly do dlaní, on však 
věděl, že mnohem bolestivější by pro něj bylo, kdyby ONA 
nepřišla. Kdyby ho odmítla. Kdyby měl žít bez ní. Za svůj život 
potkal už mnoho lidí, ona však byla něčím výjimečná.

Když ji poprvé zahlédl v davu, její úsměv ho okouzlil.  
Podruhé, když ji jako gentleman podržel dveře, byly jeho ruce 
rozklepané, její děkovný úsměv byl tolik nakažlivý.  
Potřetí, když se srazili na chodbě a hrníček horké čokolády 
vyklouzl z jejích drobných dlaní přímo na bílou košili, chlapec se 
utvrdil, že ona bude jeho princeznou. 

Klapot dívčiných podpatků nezaznamenal změnu, tep jejího 
srdce však ano. Byla nervózní. Černé šaty se jí vlnily nad koleny. 
Holá záda měla v teple vlněného kabátu. A v modrých očích se 
jí odrážel západ slunce. Zastavila se a její pohled zamířil k 
postavě sedící na lavičce. Modré džíny, rozepnutý černý kabát 
ukrývající jeho oblíbené tričko a taktéž rozepnuté sako. V ruce 
svíral růže. Jedna se od těch všech však lišila, dívka ale prozatím 
nevěděla čím. Na její tváři se rozzářil úsměv. 

Věnováno všem, kteří se cítí sami. 
Všem, kteří nevěří ve šťastné konce. 
Na každého čeká láska. Někdo, kdo 
nás bude milovat takové, jací jsme. 

Někdy se totiž na ty nejlepší věci musí 
počkat, abychom si jich pak víc 

vážili :)
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Klapot jejích podpatků donutil zvednout chlapcův pohled od 
země. Na tváři se mu rozzářil úsměv. V očích obou se 
zrcadlilo tolik radosti.
„Krásného Valentýna lásko!“ Jeho slova byla vyslovená s 
něhou a láskou.
„Tobě taky.“ Dívka se vyhoupla na špičky a políbila svého 
prince. Zpoza zad vytáhla kožený zápisník. Ten, který 
upoutal jeho pozornost za výlohou v knihkupectví. Moc 
dobře věděla, na co zápisník potřebuje. 
Jeho texty četla už několikrát. Ať už úhledně přepsané či 
načmárané na papírech poházených po pokoji. Byly kouzelné 
tak i tak. Nejcennější pro ni však bylo, když jí své texty zpíval 
za vybrnkávání tónů na kytaře. 
Chlapcovy oči se rozzářily.
„To jsi nemusela.“ Jeho slova nebyla natolik přesvědčivá, aby 
dívka začala litovat utracených úspor. „Já pro tebe taky něco 
mám,“ na tváři mu hrál lišácký výraz. „Budu tě milovat do té 
doby, než neuvadne poslední květ,“ chlapcova tvář zářila, 
když jí do dlaní vtiskl kytici. Dívčina však pochmurněla. 
Vypadala zklamaně. Výraz její tváře se však změnil, když 
bříšky prstů přejela přes trny růží. Pohled sklopila k růžím. K 
tomu jednomu květu. K tomu, který ji už z dálky připadal 
tolik jiný. Jemně přejela přes květ. Na tvář se jí opět vrátil 
úsměv. Růžový květ byl z plastu. Dívčiny oceánově modré očí 
spočinuly v těch jeho kaštanových. V obou se zrcadlilo 
nadšení. Bez váhání skočila dívka chlapci kolem krku.

„Taky tě miluju! A vždycky budu!“ Její hlas překypoval 
nadšením.

*o 50 let později*
Žena se pomalu začala probouzet. Do jejích oceánově čistých 
očí pronikaly první sluneční paprsky. Dlaní se pokoušela 
nahmatat dlaň svého manžela. Marně. Prudce otočila 
hlavou. To zjištění ji zneklidnilo. Jeho zpěv doléhající k ní z 
kuchyně jí však vykouzlil úsměv na tváři, stejně jako vždycky. 
Zvedla se z postele a peřiny zkroucené na posteli přehodila 
přes věšák na balkónu jejich útulného baráčku. Jakmile muž 
zaslechl bouchnutí balkónových dveří, odložil talíře na stůl, 
do ruky uchopil kytici růží a schoval ji za záda.
“Krásného Valentýna lásko.” Na jeho tváři zářil úsměv 
stejně, jako na tváři ženy, když zabalená v teplém županu 
vešla do kuchyně, kde na ni čekalo překvapení. Muž jí do 
náruče položil pugét růží a políbil ji.
“Miluji tě.” Hlas ženy byl naplněn láskou a v jejích očích se 
zalekly slzy. Slzy štěstí a dojetí. S lehkostí donesla květiny na 
gauč a otevřela dřevěná dvířka skříně. Muž jí následoval. Pod 
jejími plesovými šaty ležela stará papírová krabice. Víko bylo 
převázáno červenou stužkou a zdobeno bylo úhledným 
písmem: Vzpomínky. 
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Jemně ji uchopila, jako by měla strach, že křehký papír 
neudrží tíhu toho nejkrásnějšího, co kdy prožila. Ona a on. 
Oni. Společně. Pomalými pohyby s lehkostí rozvazovala 
červenou stuhu. Tvář jejího muže byla napjatá. Domem se 
nesl jen jejich dech a tikání pouťových hodin. Jakmile žena 
odložila víko na dřevěný stolek, muž zalapal po dechu. Před 
jejich očima se rozprostírala jejich společná minulost. Každá 
jejich vzpomínka byla rázem hmatatelná.  
Fotky.  
Drobná plyšová zvířátka.  
Přívěšky.  
Lístky z kina, pouťových atrakcí, letenky a jízdenky ze 
společných cest, z cest, které pro ně byly velkými sny, jeho 
kožený deník hustě popsán texty písní, které jí zpíval. …  
A umělohmotná růže. 
Muž se usmál.
“Budu tě milovat, dokud neuvadne poslední květ, který jsem 
ti daroval před 50 lety. To znamená navěky.” Žena uchopila 
umělý květ vrásčitou dlaní. Pamatovala si, když jej držela 
poprvé. Bylo ji čerstvých 19 let. Mladá dívka s velkými sny. 
Sáhla po fotce, kterou tehdy pořídili. Jejich vlasy zářily v 
zapadajícím slunci. Jejich tváře byly vyhlazeny jejich 
mladistvým věkem, se rty si pohrávaly úsměvy a v očích jim 
oběma jiskřilo. 
Pohlédla na svého manžela. Tolik věcí se změnilo. Jejich 
tváře byly plné vrásek a jejich vlasy byly propleteny stříbrem. 
Jejich úsměvy ani jiskřičky v očích však nezmizely. 

I když čas odvlál jejich mladistvý vzhled jejich srdce zůstala 
nedotčená. Plná lásky k tomu druhému …
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KONTAKT

email: miska.greskova@eduway.cz

Facebook: www.facebook.com/misa.greskova.3

Instagram: @michaelagreskova

Také mě najdete na webových stránkách: 

www.miskagreskova.cz

www.fantasylife.cz

www.travelingandcooking.cz

www.efestival.cz

www.lovecowork.cz

MÍŠA GŘEŠKOVÁ

blogerka, spisovatelka

Děkuji Vám za stáhnutí a přečtení mé 
povídky. 

Budu Vám vděčná za Vás názor. 
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