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HOSTINEC POD 

HORAMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítězslav Říčka 
Nom-de-plume 
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Hory 
 

 

Nebe modré a v nich mraky 

Ve výšinách viděné dálky 

V nich vrcholky hor 

Ve vichřici na nich bytostí vzdor  

 

 

Hory a mezi nimi průsmyk a údolí 

Muž, který se zde vyskytne je v dáli 

V údolí ojedinělý dům 

Ve větru v korunách stromů šum 

 

 

Obloha někdy modrá 

Ve dni za jasného počasí dobrá 

V nich stále vrcholky hor 

Každý z nich ve výšinách jak říční vor 

 

 

Hory zde vyrostlé a respektované 

V samotě hostince hosty probírané 

Zde pustina v horách  

V různých časových hodinách 

 

V jasném modrém nebi 

Zdejší klidné doby 

V temném mračném nebi 

Hory přinášející různé jevy 
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Hory s průsmykem a údolím 

S pěšinami vedoucí k místům vzdáleným 

Pod horama ještě pár dalších domů 

V čase nočních snů a zářivých dnů 
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Hostinec 
 

 

Na samotném konci údolí  

Dům hostince místní lidé a hosté sdílí 

V oblasti pod horama 

V domě pracující pán a dáma 

 

 

Majitelé hostince v pustině 

S kuchařem a barmankou jak v rodině 

Obsluhující své hosty 

Osoby v nedalekých horách budující lávky a malé mosty 

 

 

Všichni přicházející zde do hostince jediného 

Nacházející se u stolu svého 

Uhasit hlad a žízeň 

Majitelé hostince mají v pivu jejich přízeň  

 

 

Hovořící o jevech v horách 

Pěšiny v jejich i cizích stopách  

Tamější bytosti a osoby místní v této oblasti žijící 

V hostinci v hovorech horské taje řešící 

 

 

Majitelé hostince zde na samotě  

Toužící mít dalšího pomocníka k robotě  

Jejich vzkaz do měst vyslaný 

Mužem v jiné zemi zaznamenaný  
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V hostinci plném hostů  

Žádost o kuchyňského čeledína v listů 

Hostinec plný hostů, jídla a pití 

Brzy muže čeká přijetí 

 

 

Na samotném konci údolí 

Dům hostince místní lidé a hosté sdílí 

V oblasti pod horama 

Po večerním pohoštění přicházejí orosená rána 
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Muž na cestě 
 

 

Z jiné země muž daleký hostinec o práci žádá 

V malém domku bydlí, kde jeho žádost byla napsána  

Po kladné odpovědi vyráží na cestu do druhé země 

Ticho a prázdnota zůstává v jeho domě 

 

 

Projíždějící a procházející městy 

S myšlenkami býti kuchařským pomocníkem obsluhující  

v pohostinství hosty 

Muž na své cestě v ulicích 

Míjející ostatní lidi v krocích 

 

 

V různých městech se nacházející 

Na další dopravní spoj čekající 

Teď již v druhé zemi 

Přicházející milostné vjemy 

 

 

V jednom městě na zastávce  

Sedící mladá žena na lávce 

Cestující také od města k městu 

Ke svému pracovnímu místu  

 

 

Také cizinka v této krajině   

Cestující muž v jejích očích a představách být spolu  

u stolu při víně 

Také cizinka v jeho pohledu 
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Jejich milostná vůně ve výhledu 

 

Na zastávce přisedající k ní 

Neznámost se ve společný hovor mění 

Jejich vzájemná cesta ve svou stranu 

On I ona odjezd odkládající k dalšímu ránu 

 

 

Oba dva jiným a společným jazykem hovořící 

V této zemi oba dva cizinci v lásce vznikající 

Hovořící o své cestě 

Zamilovaná na tomto místě 
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Večer ve městě 
 

 

V restauraci oba dva u sklenky vína 

Zraky upřené do sebe a večerní hodina 

Amorův šíp společný 

V tento večer věčný 

 

 

Rozhodnutí vyrazit do zářících ulic  

V lampách osvětlení chtějí od sebe víc 

Ruku v ruce před chvíli cizinci v poznání 

Před dveřmi hostelu vzájemné vyznání 

 

 

Město ve večerním ruchu 

Po ulici procházející chodec v mnišském rouchu 

Míjející hostel milostného páru 

Ubytování je jim tady v daru 

 

 

Noc zde strávit před ranním odjezdem  

V této situaci rušení nočním klidem  

Milostné polibky v pokoji 

Půlnoční měsíční jas v jejich ráji 

 

 

Ráno společné u snídaně 

Koupené cizinkou v pekařském krámě 

Muž pro ně chystá šálek kávy 

Na její hladině vytvořené obrazové divy 
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Malované v jejich společných chvílích 

V kávové pěně v bublinkových krojích 

V horkém aroma nápoje 

Dnes každý na cestě do jiného kraje 
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Odloučení 
 

 

Z hostelu pár vycházející  

K autobusovému nádraží směřující 

V jejich lásce a smutku 

Muž na cestu darující kytku 

 

 

Přicházející k zastávce 

Opět spolu na stejném místě, na stejné lávce 

Již ne neznámí 

Milovaní, milující a za chvíli sami 

 

 

Cizinci v této zemi a každý ve směru do jiného města 

Muž v daleké cestě do odlehlého místa 

Cizinka v práci do malého kadeřnického krámku 

Odloučení se blížící v milostném včerejším vánku 

 

 

Rozloučení na zastávce v objetí  

Kapky slz cizinky po tváři k zemi letí 

Večerní láska v odloučení 

Slibující si, že se nerozplyne v ranním zapomnění 

 

 

Muž i žena odjíždějící jiným autobusem 

Rozcházející se na nádraží s jejich časem 

V krátkém vztahu večerním 

Se vzájemným polibkem ranním 
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Pár se na své cestě rozcházející 

Jejich společné odloučení přicházející 

Odloučení skutečné 

V myšlenkách a srdcích neuskutečněné 
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Příjezd do hostince 
 

 

V této zemi muž města projíždí 

Novou práci v hostinci vyhlíží 

Cestující ve dne i noci 

Vzpomínky se ztrácí 

 

 

V nutnosti dojet do hor 

Do pustiny s jediným obydlím jeho ponor 

V blízkém městečku přesedající 

V další trase se ztrácející  

 

 

Poprvé do oblasti osamocené  

V horách usídlené 

Jedoucí mezi lesy 

Někam do opuštěného hostince, kdesi 

 

 

Vystupující na malé zastávce  

Nikde nic, pár domků a vystupující hory v dálce 

Oblast neobydlená 

Vylidněná, nevylidněná 

 

 

Muž usedající na dřevěnou lávku 

Hledající k hostinci správnou stezku 

V jeho pohledu v údolí mezi horama dům 

A v něm pomocníkova práce k výdělečným snům 
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Muž vycházející stezkou k hostinci 

A pro štěstí v ruce drží jednu minci 

Kterou mu cizinka dala s věnováním 

Při jejich dalším setkání s větším darováním 

 

 

Prací kuchyňského pomocníka k dalším penězům 

K budoucím společným večerům 

Po sezóně a s výdělkem 

S uplynulým horským rokem 

 

 

Muž přichází k hostinci 

Hory okolo v reliéfním věnci 

Majitelé hostince muže vítají 

S ostatními ho seznamují 

 

 

Hostinským pivo muži nalité 

Do zdejších údálostí jeho mince vryté 

Pod horama jeho nový příběh životní 

V hostinské kuchyni pracovní 
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