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Milý priateľ Les,  
 
už opäť som sa prechádzala Tvojimi kľukatými lesnými cestičkami. 
Vlastne ani neviem, kvôli čomu som Ťa navštívila. Zrejme som 
potrebovala stráviť príjemné, ničím nerušené chvíle s dobrým 
priateľom. Asi som zatúžila vdychovať Tvoju sviežu vôňu, prezerať si 
jazvy na kôre Tvojich služobníkov stromov, máčať si nohy v 
priezračnej vode potoka, počúvať dokonalé symfónie šumiaceho 
vetríka a bojazlivých zvieratiek. Pre toto lesné divadlo je človek 
ochotný prejsť až na kraj sveta. Teda, ak je naozajstným človekom. 
Nemyslím tie mestské napodobeniny ľudí, ktoré žijú v kope betónu a 
nevidia Tvoje čaro. Pretože tam, kde začína les, začína úplne iný svet. 
Svet, v ktorom je možné všetko. Svet, kde ožívajú rozprávky.  
 
Tvoje náručie ma nežne láskalo. Pomaly som kráčala vpred, kládla som 
nohy na mäkkú zem posiatu ihličím a zostala som náhle nesmieme 
šťastná. Sadla som si na pník a zhlboka som sa nadýchla. Tesne predo 
mnou zurčal potôčik. Vetríček nasýtený vôňou lístia a ihličia ma 
pohládzal po tvári. V diaľke som počúvala lekára stromov, spev sojky, 
hašterenie vrabcov. Pod nohami sa mi v machu, mokrom od rosy, mihla 
jašterička.  
 
Ako sa ty cítiš, milá jašterička, milé dieťa lesa? Aj ty vnímaš tú lásku, 
to teplo a mäkko nášho lesa? Cítiš ten vzduch? Vidíš, aký je tento les 
krásny? Si tu šťastná?  
 
Jasné, že jej je tu dobre. Ona sa nechá láskať Tebou celé dni. Och, 
drahý priateľ Les, iba o jedno Ťa chcem poprosiť. Nedopusť, aby Ťa 
ľudia zničili. Ukáž im, čo je v Tebe, ukáž im Tvoje čaro, Tvoju lásku, 
Tvoje útočisko, ktoré im ponúkaš. To všetko si ukázal aj mne, a veľmi 
ma to obohatilo. Viem, že som Ti ostala veľa dlžná zato, čo si mi 
všetko dal. Viem však aj to, že Tebe ako odplata stačí pekné slovo, 
opätovaná láska, nádej a sny. To Ti celkom stačí. Dopraj aj ostatným 



teplo Tvojho lôžka vystlaného lístím a machom. Nech sa celé ľudstvo 
pohrúži do Tvojej krásy, do Tvojej omračujúcej dokonalosti. Nech 
celý svet opäť raz uzrie malú iskričku poznania.  
 
Nech celý svet pochopí, aký si vzácny, aký si neobyčajný a jedinečný. 
Nech celý svet prizná, že bez Teba by človek nebol človekom, ale len 
akýmsi telom bez duše.  
 
Toto všetko, priateľ Les, som zažila na mojej minulej prechádzke. 
Toto všetko som si uvedomila a definitívne som sa do Teba zaľúbila. 
Kiežby som si mohla čosi z Tvojej dokonalosti odniesť domov. Lenže 
to nejde. Vôňu si nachytať nemôžem, voda z potôčika by doma 
stratila čaro, lístok či vetvička by uschli, jašterička by nebola 
šťastná.  
 
Ako to, že tam kde si Ty, všetko prežije, všetko má svoje miesto, 
všetko je také prirodzené a pritom tak neobyčajné? Pretože každý 
deň kropíš svoje dielo kvapôčkami čírej lásky a to je ten najkrajší 
dar, aký mu môžeš ponúknuť...  
 
Tvoja priateľka Martinka  
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