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Na rozcestí 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vítězslav Říčka 

Nom-de-plume 
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Na stezce  

 

V krajině dlouhá v cíli 

V obklopení travin a křovin co v roce sílí 

V krajině využívaná 

Návštěvníky prošlapaná 

 

Stezka, pomáhající v krajině 

Stezka, v reliéfu na vrších, v nížině 

Stezka, pro turisty určená 

Stezka, co je v cestě k cílům navštěvovaná 

 

V krajině, různá v oblastech 

Pohodlná i obtížná v jiných místech 

V krajině schůdná 

Svými poutníky kráčená 

 

Na stezce postavy v jiný čas 

Mezini v objevení farmář i čarodějka zas 

Na stezce ve dni i v nočním přítmí 

Další postavy než se na ni zcela setmí 

 

Stezka, využívaná v krajině  

V reliéfu ve vrších, v nížině 

Stezka, pro všechny určená  

Stezka mnoha osobami sdílená  
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Na pěšině 

 

V lesích mezi stromy 

V loukách mezi květinami 

V pastvinách travinami obklopená 

V kopcích úžina hledaná 

 

Pěšina, která je v místech úzká 

Pěšina, kde jsou různá okolí blízká 

Pěšina, kterou bytosti kráčejí 

Pěšina, kde se navzájem vítají 

 

Mezi lesy a mezi horami 

Mezi loukami a mezi mýtinami 

V pastvinách a v kopcích  

V travinách a v stromořadích 

 

Na pěšině se čarodějka objevila 

Na pěšině se farmáři zjevila 

Na pěšině dalšími bytostmi následovaná 

Na pěšině svou havětí chráněná 

 

Pěšina, která jí poskytla cestu 

Pěšina, která ji dovedla k jejímu místu 

Pěšina, kde jsou nejen traviny a keře v okolí 

Pěšina, která vede mezi stromy do údolí 

 

Mezi lesy a mezi horami 

Mezi loukami a mezi mýtinami 

V pastvinách a v kopcích  
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V travinách a v stromořadích 

 

Na pěšině farmář čarodějku ztratil 

Na pěšině svou cestu změnil 

Na pěšině dalšími bytostmi viděný 

Na pěšině blízkým okolím zkoušený 

 

 

Pěšina, která je v místech úzká 

Pěšina, kde jsou různá okolí blízká 

Pěšina, kterou bytosti kráčejí 

Pěšina, kde se navzájem vítají 
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Na pomezí 

 

Oblast v horní a dolní části rozdělené 

Svými obyvateli obývané 

Oblast, kde je hranice mezi dvěmi zeměmi 

Království čarodějek a osad s farmářemi 

 

Oblast, kde se v horních vrších čaruje 

Oblast, kde se v dolních nížinách obilí pěstuje 

Oblast v kopcích i údolích 

Oblast na pomezí v krajích 

 

Na pomezí, kde se obyvatelé setkávají  

Na pomezí, kde se usedlíci navzájem poznávají 

Na pomezí, kde jsou krajiny odlišné 

Na pomezí, kde je zemědělství obdobné 

 

Na pomezí, kde ve vrších se pomáhá 

Na pomezí, pro dolní nížinu, nechť panuje vláha 

Na pomezí, kde jsou usedlosti jiné 

Na pomezí, kde obce jsou v blahobytu dané 

 

Pomezí, kde je oblast vzájemného setkávání 

Pomezí, kde jsou krajiny ve vzájemném objímání 

Pomezí, kde farmář s čarodějkou se poprvé setkali 

Pomezí, jenž nalezl jejich příběh a láskou jej protkali 

 

Na pomezí, kde se obyvatelé setkávají  

Na pomezí, kde se usedlíci navzájem poznávají 

Na pomezí, kde jsou krajiny odlišné 
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Na pomezí, kde je zemědělství obdobné 

 

 

 

Na pomezí, kde ve vrších se pomáhá 

Na pomezí, pro dolní nížinu, nechť panuje vláha 

Na pomezí, kde jsou usedlosti jiné 

Na pomezí, kde obce jsou v blahobytu dané 
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Na rozcestí 

 

Za osadou cesty se rozdělující 

Za domy s ulicemi se křižující 

Za osadou do luk a polí 

Za farmami rozcestí směřující do dálek v cíli 

 

Rozcestí a na ní každý jiný směr 

Rozcestí za chladných nocí i slunných veder 

Rozcestí vedoucí na sever a jih 

Rozcestí na východ, západ, psaných zážitků knih 

 

Cesty za osadou se křížící 

Pocestní se zde míjící 

Cesty, které je na křižovatce dělí 

Každému určuje na konci ní jinou míli 

 

Na rozcestí se potkávají 

Na rozcestí se na různých trasách setkávají 

Na rozcestí každý putující v jiném směru 

Na rozcestí jsou i čarodějka s farmářem a usilující o obilnou 

vílu 

 

Rozcestí v křižovatce cest různých  

Rozcestí za šera nocí i dnů jasných 

Rozcestí stoupající do výšin 

Rozcestí klesající do nížin 

 

Na rozcestí se farmář a čarodějka setkali 

Na rozcestí, tam, kde se havěť s pocestnými potkali 
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Na rozcestí každý putující ve svém směru 

Na rozcestí ve správnou trasu nacházející víru 

 

 

 

Za osadou cesty se rozdělující 

Za domy s ulicemi se křižující 

Za osadou do luk a polí 

Za farmami rozcestí směřující do dálek v cíli 
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Souběžka 

 

Stezka od rozcestí vedoucí 

Vedle ní druhá pole dělící 

Farmář kráčející ke svému poli 

V polích má souběžka svou roli 

 

Dovede ho až k místu plodin svých 

Tohoto jara se dozví, zda úrodných 

Pole sazenicemi na počátku osázení 

Do plodin s letními plody vyrůstané 

 

Souběžka místní i časová 

Souběžkav ročních obdobích dobová 

Souběžka lemující krajinu i svou sestru 

Souběžka, jenž je sourozencem ve směru 

 

Farmář vybírající pěšinu bližší 

Jeho pole není v dálce větší ani menší 

Na stezce různé plodiny jsou v okolí 

Jeho mu k jeho poli dojít dovolí 

 

Souběžka místní i časová 

Souběžkav ročních obdobích dobová 

Souběžka lemující krajinu i svou sestru 

Souběžka, jenž je sourozencem ve směru 

 

Stezka od rozcestí vedoucí 

Vedle ní druhá pole dělící 

Farmář kráčející ke svému poli 
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V polích má souběžka místní i časovou roli 
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Zmizelá sadba 

 

Souběžkou až ke svému poli 

Plodiny sazenic zmizely někde v dáli 

Farmář u svého pole nevěřící 

Pole bez sazenic, jen hlína se šířící 

 

Jedho sadba zmizelá 

Věští rok chudý, bez úrody a jeho pole opuštěná 

Pole pustí bez plodin 

Úroda a blahobyt bude u jiných rodin 

 

Již druhý rok jeho zemědělství strohé 

V rozhodnutí dělat čeledína jinému je pouhé 

Farmář má na statku již jen trochu osiva 

V pozdní sadbě již úrodu nemívá 

 

Zmizelá sadba 

Pro farmáře těžká doba 

Stojící u pole svého  

Bez rady a pomoci opuštěného  

 

V rozhodnutí čeledíném být 

Nějakou obživu zajistit a mít 

V dalším období práci čeledína hledající 

V letošní sklizni o vlastní úrodě snící 
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Ostatní farmáři jeho práci uvítají 

Jejich velká pole je s plody čekají 

Farmář ve stesku svého pole 

Vracející se do obce v ničivém díle 

 

Krajinou v cestě truchlení 

Čeká ho náhodné setkání 

  



 

16 

 

 
 

 
 


	Na rozcestí
	Na stezce
	Na pěšině
	Na pomezí
	Na rozcestí
	Souběžka
	Zmizelá sadba


