
ROZPRÁVKA 
O STROME



V jednom lese stál strom. Bol urastený, rovný, statný, mal bohatú korunu a tmavo zelené listy. 
Bol to krásny strom. Ale bol veľmi pyšný a zlý. Myslel si totiž, že je ten najkrajší a najlepší strom 
na svete.
Na jar k nemu priletela sova. "Húúú" povedala sova. "Ja a pán sova budeme mať malé sovíčatá 
a radi by sme si v tvojej korune postavili hniezdo."
"Pche, ja som veľmi krásny strom pre nejakú obyčajnú sovu. Leťte si inde!„
A tak sova odletela.



Za nedlho priletel Ďateľ. "Ťuk ťuk," povedal Ďateľ. "Ja a pani ďatľová budeme 
mať malé ďatle a radi by sme si v tvojej korune postavili hniezdo."
"Pche, ja som veľmi krásny strom pre nejaké ťukťuk ďatle. Leťte si inde!"



Potom priletela sýkorka veľká. "Ja a pán sýkorka bude mať malá sýkorčatá. Radi by 
sme si v tvojej korune postavili hniezdo."
"Pche, ja som veľmi krásny strom pre nejakú obyčajnú sýkorku. Leťte si inde!„
Čoskoro sa to medzi vtáčiky rozkríklo a tak už k stromu žiadny iný vtáčik nepriletel.



Strom si tam tak stál sám, neustále sa pozeral na hladinu jazierka a opakoval si, aký 
krásny a úžasný je.



Uplynul rok a zase prišla jar. Sýkorka priletela medzi ostatné vtáky a začala švitoriť: "Videli 
ste ten strom? Majú sa mu zelenať listy, ale žiadne nemá. Tá jeho krásna hnedá kôra je naraz 
šedivá. Konáre mu klesajú a lámu sa. Už vôbec nie je krásny!"
"To má za to, aký bol pyšný a zlý," povedal ďateľ.
Ale sova povedala: "To nemôžeš, ďateľ, inak by si bol rovnako zlý ako on."
Ďateľ sa zahanbil tak, že dodnes má červenú čiapočku na hlave. Povedal: "Áno, sova, máš 
pravdu, musíme mu pomôcť."



A tak leteli. Všetky vtáčiky z celého lesa sa zleteli k stromu a snažili sa mu pomôcť. 
Niektorí vyzobávali hmyz z pod kôry stromu, iní v zobáčikoch nosili vodu, aby stromu 
dodali vlahu.
Strom tam stál a hrozne sa hanbil. Bolo mu tak veľmi zle, ale bál sa niečo povedať, 
pretože vedel, aký pyšný, zlý a hlavne hlúpy bol.



Po niekoľkých dňoch sa mu začala vracať hnedá farba a na zvyšných vetvách sa objavili prvé 
púčiky. Začínal sa uzdravovať.
Jedného dňa vtáčiky prileteli, aby sa rozlúčili. Medzi tým sa so stromom spriatelili, začali sa 
rozprávať a strom bol prvýkrát v živote šťastný, aj keď už nebol najkrajší. Povedal im: 
"Vtáčiky, ja sa vám veľmi ospravedlňujem za to, aký zlý, pyšný a hlúpy som bol. Veľmi sa 
hanbím. Ďakujem vám za to, čo ste pre mňa urobili! Aký šťastný by som bol, keby ste si 
postavili hniezda v mojej korune , aj keď už nie je najkrajšia. "
Ale vtáčiky odpovedali: "To my už nemôžeme, strom, máme svoje hniezda na iných 
stromoch, ktorí sú naši priatelia."



"Chápem," zosmutnel strom a konáre mu zase o niečo klesli.
"Ale naše deti, ktoré sme vyviedli do hniezd minulú jar, už budú mať svoje deti," 
povedala sova. "A tí si radi v tvojej korune hniezda postavia. No, a my ich sem budeme 
lietať navštevovať, takže sa často uvidíme."
Zrazu tam stál strom, ktorý už nebol krásny, ale bol určite najšťastnejší na svete.




