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Kouzlo lesa 

Když nám paní učitelka nabídla, že se můžeme zúčastnit literární 

soutěže, hned jsem na nabídku kývla. Mělo to ale háček, výběr ze tří 

témat. Zvažovala jsem klady i zápory, nemohla jsem si vybrat, ale psát 

jsem chtěla. Čím intenzivněji jsem o tom přemýšlela, tím víc jsem si 

nebyla jistá, o kterém tématu mám psát. Až jednou, právě v lese, jsem 

dostala z ničeho nic nápad. Asi to bylo tím lesem, asi jsem 

potřebovala načerpat energii, takovou, kterou jinde nenačerpáte. 

Takovou radost jsem měla, až do korun stromů jsem skákat chtěla. A 

teď a tady píšu o vše třech tématech jako o celku, píšu o kouzlu lesa.  

Na co internet, když má většina lidí možnost vstoupit do světa, kde ani 

nemají sebemenší pocit, že vůbec něco takového, jako je internet,  

existuje, natož pak, že něco takového potřebují. Jste jen vy a čerstvý 

vánek s příměsí smůly a vůně dřeva. Kolem vás stromy, houby, malí 

či velcí živočichové. Když máte štěstí, uslyšíte i datla, jak ťuká do 

kůry stromů. Mraky pozitivní energie. Procházíte se mezi stromy, po 

měkkém mechu, nasloucháte zpěvu ptáků a těšíte se pohledem na 

kouzelné sluneční paprsky pronikající mezi zelenými, mechem 

porostlými stromy. To jsou moje nejkrásnější zážitky z prázdnin. 

Hned po hře se světlem v korunách stromů si získávají můj obdiv 

malé houby krčící se pod stromy, způsob soužití těchto malých 

nadělení s kořeny stromů by mohl být pro mnoho lidí vzorem, 

ideálem, kterým by se mohli řídit.  

Proč může všechno živé po celá tisíciletí žít v takovémto souladu, jen 

lidé ne, proč lidé válčí? Toť otázka, na kterou dosud neznám odpověď. 

Postupem času si uvědomuji, že v minulosti se událo nespočet válek a 



lidé si z toho stále nevzali ponaučení. Padlo tolik nevinných lidí, a to 

naprosto zbytečně. Vždyť kdyby si každý udělal čas alespoň na 

krátkou procházku lesem, nadechl se jeho vůně, pak by na válčení, 

spory a jiné hlouposti ani nepomyslel. Jsme přece v podstatě všichni 

stejní. Nebo ne? 


