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Vítězslav Říčka 
(nom-de-plume) 

 

LES V ZÁKOUTÍ 

OSADY 
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Osada 
 
 
V daleké krajině domy 
Kolem nich louky, pastviny, pole a stromy 
Od sebe vzdálené 
Vesnice různé postavené 
 
Jedna z nich příběh dřevorubce dává 
Osada, která své zákoutí lesa skrývá 
V osadě obyvatelé v mnohých řemeslech 
Každý dům v jiných snech 
 
V krajině vzdálené 
Osady poli, loukami, lesy oddělené 
Každá jinak žijící 
Dle osadníků různého umu se vesnice měnící 
 
Osada, kde dřevorubec sídlí 
K nedalekému vysazenému lesu cesty vedly 
Pro potřeby nejen osady 
Tam, kde byly nalezeny podzemní prameny pitné vody 
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Poskytující vláhu nejen osadě 
Blízké louky, pastviny a pole nalezené v jarní rozkvetlé ódě 
V kapkách ranní rosy 
V blízkém zákoutí lesa žije také kdosi 
 
V harmonii s přírodou a osadníky 
Pozorující zde místní chasníky 
Z nedaleké osady co zde k lesu chodí 
Nabrat si trochu vody co tělu prospívá, zdraví přináší a v sílu se rodí 
 
Nejedna osada s lesem v zákoutí je zde v krajině 
Postavené domy v kopcích i v rovině 
Mezi lesy ve svých trasách osadníci putují 
V osadách se obyvatelé navštěvují 
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Dřevorubec 
 
V domě v osadě muž bydlí 
Na jejím okraji sídlí 
Sám v domě ve dne v noci 
V lese se živící lesnickou a dřevorubskou prací 
 
V jeho domě ticho a klid 
Ve svých tužbách tak hospodyňku a děti mít 
Dvůr plný dřeva z lesa 
Dům, kde mlčenlivost klesá 
 
V návštěvách sousedů 
On pochází z lesnického rodu 
Známý nejen ve své vesnici 
V jeho snech se jeví ženy s věnci 
 
Dřevorubec žije v domě sám 
V lesnické práci bez těchto dam 
Přes den je dřevorubec o les se starající 
V noci v domě svými sny se probouzející 
 
Rozespalý se jde občas projít na dvůr 
Někdy čisto, někdy rozházeno pár stromových polenových hůr 
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Ve vánku ve dveřích stojí 
K lesu v zákoutí hledí 
 
 
Ve svých tázavých myšlenkách, zda ženy jsou skutečné 
Objevují se a mizí jak lesy věčné 
Dřevorubec odpověď ve stromořadí zatím nenachází 
Vždy ulehá ke spánku s tím, že mu jedna hospodyňka schází 
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V dřevorubcově domě 
 
Dřevorubec se svými nástroji do vesnice vyšel 
K brusaři, který pro něj novou zprávu měl 
Až jeho nástroje v lese doslouží 
Do výroby nové pily a sekery se vloží 
 
Ty co má, jsou již opotřebované 
Ještě chvíli, ale zůstanou nabroušené 
Brusař přijímá dřevorubcovo pozvání domů 
Další zákazník přišel do jeho krámu 
 
V dřevorubcově domě se mezitím někdo vyskytl 
Vzkaz ze zákoutí lesa zanechal a jeho stavení obhlédl 
Sazenice stromku zde ponechána 
V daru lesa věnována 
 
Dřevorubec brusičem ke svému domu přichází 
Kde lesní poselství nachází 
Oba ve vzájemném překvapení 
V rozhodnutí dřevorubce, že přijímá toto vyslání 
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V blízkém lese stromek zasadí 
Ať se les ze zákoutí osady zcela neztratí 
V zamýšlení osadníků jeho obnova 
V informaci brusiče, že ho v budoucnu čeká seky a pila nová 
 
Ve vzájemném hovoru o lese a osadnících 
Je brusič ve zmínce o svých zákaznících 
Nedávno do jeho krámu přišla jedna žena ze sousedství 
S dotazem na dřevorubce, jak se daří jeho lesnímu pěstitelství 
 
Že je žádáno zachování lesa v zákoutí 
Nechť se v dřevorubcově obnově do své podoby vrátí 
Vyjádřené přání nejen této ženy 
Odchází v úsměvu a slovy, že dřevorubce pak čeká překvapení a 
životní změny 
 
Dřevorubcův dům v těchto vzkazech 
Nová sekyra a pila jej čeká v darech 
Nejen lesní dřevorubství 
Také jeho šlechtění a řádné lesnictví 
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V zákoutí osady 
 
Osada a les nedaleko vedle sebe 
Usídlení v krajině v každoroční době 
Se svými obyvateli ve svém domovním světě 
Dle ročního období vzájemné potřeby v nejedné větě 
 
Řešící touhy osadníků 
V kompromisu životních podmínek lesních usedlíků 
Každý přemýšlející o tom druhém 
Jak udržet vláhu v tomto lesním panství nevelkém 
 
V zákoutí osady je nedaleko les 
Před ním louky a pastviny, za ním strohá mez 
Blízko také různá pole 
Každá bytost v této krajině ve svém řemeslném díle 
 
V zákoutí osady vede stezka 
K místnímu lesu daleká I blízká 
Tato stezka neustále v krocích 
Současnými obyvateli I v jejich potomcích 
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Tak jak plynou roky 
Ve stezce od lesa k zákoutí osady vedou tyto kroky 
V obou směrech osadníků 
Ve zracích a následování lesních usedlíků 
 
Zákoutí osady v jasných dnech pracovní 
Zákoutí osady v tmavých nocích občas výletní 
Zákoutí osady je místo navštěvované 
Zákoutí osady je v různých časech sdílené, ale I tajemné 
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Les 
 
V lese stromy rostlé vysoko I nízko 
Některé s rozsáhlými planinami, některé vedle sebe blízko 
Tak jak je plody s větrem zplodili 
Tak jak je pěstitelé lesa zasadili 
 
Do lesa vede několik vstupů 
Ve známosti obestřených mýtů 
Že každý vstup se odlišuje a je využíván jiným obyvatelem lesa 
Ve svých krocích v jinou stranu do jeho hloubky klesá 
 
Mezi obyvateli rozdělené oblasti usídlení 
Na dohodnutých místech společná setkávání 
Na stráni či palouku 
Mezi stromy či u keřového domku 
 
Les pěstěný, hlídaný a hájený 
Časem v roce I létech měněný 
Původní podoba však zachována 
V jeho ukrývaném tajemství sdílena 
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Ať již vysoko v korunách stromů 
Či na zemi jejich chráněných kmenů 
Nebo u kořenů pod zemí ve chvojí 
Voda v blízkém potoce je k vláze lesa pojí 
 
V lese I na louce za ním některá místa záhadná 
Kde byla nejedna postava viděná 
Objevuje se a zase mizí 
Tyto divy zde plují 
 
Scházející se a rozcházející ve svá místa v jejich péči 
Les v zákoutí je tak u osadníků v řeči 
O nejedné divě s lesem spojené 
V něm a okolo něj usídlené 
 
To je tento les, kde stromy jsou rostlé vysoko I nízko 
Některé s rozsáhlými planinami, některé vedle sebe blízko 
Tak jak je plody s větrem zplodili 
Tak jak je pěstitelé lesa zasadili 
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Dny v lese 
 
Ráno ve světelném rozbřesku 
Stromy v lese ve slunečním paprsku 
V jejich stínech denní jas 
Dřevorubci a pěstitelé lesa zde přichází zas 
 
V zájmu jeho pěstění 
Mít také pro osadu dřevo k topení 
Jejich činnost ve zraku místních 
Na zemi mnoho suchých stromů zkácených 
 
Dřevorubec hlásí, že jsou k odnešení připravené 
Do večera musí být vytyčené místo odklizené 
Pro další den sadby nových malých 
Pěstiteli lesa sázených 
 
Lesní usedlíci ve svých skrýších 
V křovinách, mezi stromy nebo na březích potočních 
Každý podle svého zaměření 
K sobě navzájem jsou ve sdělení 
 
O přítomnosti osadníků 
Těchto lesních nádeníků 
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Zajišťující zdejší úpravu 
Obě skupiny jsou v lesním právu 
 
Přichází večer ve slunečním odchodu 
Les je v postupujícím temném bodu 
Stromy jsou měsíčním úplňkem ozářené 
Noci místními usedlíky jsou vítané 
 
Vzývané v nalezení svých potřeb v lese 
Ať již v jeho plodinách či potoční kapradinné řase 
Pro obživu nebo vylepšení skrýše 
Den a noc v lese dva různé životy píše 
  



 
16 

 
  



 
17 

 
 

V hloubce lesa 
 
Tento les v rozloze velký 
Stromy tu, ale nestojí na věky 
V obnově se přece jen trochu mění 
Na některých skoro vůbec není 
 
Na mezích malé stromky rostlé 
Někde pouze lány prosté 
Uprostřed lesa tyto planiny 
Jinde zase s tekoucím potůčkem mýtiny 
 
Na jedné z mýtin lesní postavy 
Ve skupinách debatují, jaké se tu dějí stromové nápravy 
V rozhodování zda tento les opustit 
Jinde své usídlení najít 
 
Už ne tak blízko nějaké osady 
Kde by se více respektovaly jejich lesní vědy 
Radící se zda zůstat či odejít 
Zatím, ale neví, kde obdobný les může blízko I dále být 
 
V hlubinách lesa na této planině 
Někteří lesní usedlíci mají jiný ve vidině 
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V potvrzení pro jejich dobré lesní tušení 
Jdou v lese v zákoutí k mýtickým místům pro ujištění 
 
V hloubce lesa je jejich sraz 
Celá jeho podoba má jedinečný svérazovitý ráz 
Jak jeho různá místa a přítomnost jeho obyvatel se zde vyskytují 
Les v zákoutí, ale I nedalekou osadu tímto ovlivňují 
 
V osadovém a lesním vzájemném působení 
Lesních usedlíků obývání 
V přemýšlení zda je zde možnost s osadníky být v souladu 
Nebo raději z něj odejít a zabydlet se v jiném lesním sadu 
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