
Od pradávnych čias ľudia poznali tajomstvá -a, mali v úcte každučký strom, kvietok, zviera, hmyz aj vtákov. Ľudia, tajuplné lesné bytos� aj všetko živé a neživé, čo les v sebe ukrýva, žilo vedľa seba v  
priateľstve a v porozumení.  Ak ľudia potrebovali drevo, vzali si len toľko, koľko potrebovali na svoje obydlia a oheň, ak boli hladní, ulovili len toľko zvierat, aby zahnali hlad. 

Ale človek je tvor premenlivý a ako plynul čas, začali ľudia zabúdať, že  je ochrancom všetkého živého. Zabudli, že z lesa nesmú brať viac ako potrebujú. Zabudli na kráľa stromov. Práve o kráľovi stromov je  
tento príbeh. Stal sa …, ale to zis�te sami.

 
Neďaleko jednej hustej hory stál , okolo neho lúka plná kvetov a na dvore starý dub, ktorý širokou korunou v letných horúčavách svojím  

�eňom poskytoval úľavu unaveným ľuďom. V chalupe žil chlapec, Matej, čo len nedávno vyrástol z detských nohavíc. Žil sám, 

nemal nikoho. Ľudia sa mu vyhýbali, tvrdili, že je čudák, že rozumie zvieracej reči,  po nociach sa túla lesom a 

rozpráva sa so stromami a kríkmi. Matej miloval svoj les, poznal v ňom každý  aj , vedel vyčítať zo   
stôp zvierat celé príbehy, ale predovšetkým videl, ako bezohľadne sa ľudia dokážu správať k prírode.

Raz, keď sa tak túlal lesom, začul v diaľke . Najskôr si myslel, že sa tam stra�lo nejaké dieťa a  
tak sa vybral za tým čudným zvukom.  Nikde nikoho nenašiel, ale plač sa ozýval zo všetkých 

možných strán. Zastal na malej čis�nke, rozhliadol sa,  a vtom to uvidel. Lesom sa mihol akýsi 

�eň a hneď zmizol medzi stromami. A v tej chvíli ustal aj plač. Vrá�l sa  domov, ale tej noci 

nedokázal zaspať. Otvoril okno do dvora, pozeral na mesiac, keď tu zrazu začul jemný hlások.
„Prečo si ušiel z lesa, Matej? Dostal si strach?“

„Kto si?  Kde si?“ Nevidím ťa!“
„Som lesná  a môže ma vidieť len ten, komu to dovolím. V pravý čas sa � ukážem. Prišla som ťa prosiť  

o pomoc. Chceš pomôcť  lesu?“
„Les je môj priateľ. Neubližujem mu a on neublíži mne. Cí�m to tak vo svojom srdci.“

„Nie každé ľudské srdce dokáže ešte takto cí�ť.“
„Kto to tak úpenlivo nariekal v lese túto noc?“

Lesná víla dlho mlčala, nakoniec smutno odve�la:
„Plakali lesné víly a plakal celý les.“

„Prečo?“
„Poď so mnou! Sám to uvidíš.“

Šli dlho lesom. Matej sa na všeličo vypytoval, ale lesná víla mlčala. Predierali sa hustým krovím, preskakovali horské potoky a rokliny, až zastali na čis�nke, kde Matej predtým počul plač. Rozhliadol sa okolo seba a 

odrazu uvidel lesnú vílu v celej nádhere. Mala na sebe zelené šaty z bukového lís�a, vo vlasoch korunku z konárikov brezy,  z kvetov horských stokrások. Matejovi až zrak prechádzal od toľkej krásy. 
„Som dcéra  stromov a toto je naše kráľovstvo.“ 

Matej sa neveriacky rozhliadol, ale žiadneho kráľa ani kráľovstvo nevidel. Len uprostred čis�nky sa k nebu vypínal mohutný buk, akoby chcel konármi dosiahnuť mesiac. Odrazu sa strom zachvel, lís�e zašumelo a Matej 

pred sebou uvidel starca so zvráskavenou tvárou a hrčovitými rukami.

Príbeh zachráneného lesa: O kráľovi stromov, ľuďoch a lesnej víle

1. časť



2. časť
„Teda si prišiel,“ povedal a nespúšťal z Mateja prenikavý zrak. „Tvoja dcéra prišla za mnou s prosbou o pomoc. Ešte nikdy som pomoc nikomu neodriekol.“

 „Vy ľudia ste zvláštni. Často ničíte všetko okolo seba. Rozdiely medzi vami sú ukryté vo vašich . To tvoje je čisté a spravodlivé. Preto som po teba poslal. Ak sa rozhodneš pomôcť , čaká ťa ťažká   
skúška.“ 

„Nevedel som, že lesu hrozí nebezpečie. Kto mu chce ublížiť?“ spýtal sa Matej.
 „Predsa ľudia!  pomaly umiera. Pos�hla ho strašná pohroma. Vy ľudia ste nenásytní a bezohľadní. S�nate stromy v mojom kráľovstve, ničíte lúky a zostávajú po vás hŕby odpadkov. Plní sa tak  hrozba  

starého lesného .“ 
„Aká hrozba? O čom to hovoríš?“ 

„Pred mnohými rokmi, keď som bol ešte mladý stromček, lesný škriatok mal veľký spor s mojím otcom. Lesné zvieratá a stromy ho vyhnali z lesa, ale   prisahal lesu pomstu. Povedal, že príde čas, keď 

ľudia prestanú mať les v úcte, zavrhnú ho a budú ho pomaly ničiť, až sa les nedokáže brániť. A vtedy sa škriatok vrá�, aby skazu dokonal. Ten čas nastal práve teraz.“
Matej sa neveriacky rozhliadol.

„Moja dcéra ťa zavedie na miesto, ktoré musíš vidieť. Potom sa rozhodni, či nám chceš pomôcť.“
 sa ako vánok prešmykla okolo Mateja a chlapec sa rozbehol za ňou. Ničomu nerozumel, ale pocí�l strach. Nie o seba, ale strach o  a všetko, čo má rád.   

Zastali na skale vysokej len toľko ako siahajú koruny stromov. Prvé, čo si Matej uvedomil, bol silný zápach. Vzápä� začul čudné zvuky, až mu telom prebehli zimomriavky a les akoby odrazu ožil. Počul zvuky 

podobné , výkriky a lomoz. 
„Čo je to za hrôza?“ vydýchol a neveriacky sa rozhliadal.

 „To je pomsta lesného škriatka a bezohľadnosť ľudí.“
Ale Matej stále ničomu nerozumel, len čoraz väčší strach zvieral jeho  .

„Lesný škriatok čakal 500 rokov až bude les slabý. Len tak mohol využiť svoju tajomnú silu. Premenil všetok , ktorý sem za dlhé stáročia ľudia navozili, na odporných smradľavých červov,  
ktorí teraz požierajú . To, čo počuješ je nárek lesa.  sú slabé, už sa nedokážu červom ubrániť. Už im nedokáže pomôcť ani môj otec.“   

„Čo mám urobiť? Neviem ako bojovať pro� !“   
„Pro� červom sa bojovať dá. Ťažšie bude bojovať pro� ľudskej hlúpos� a nenásytnos�. Chceš to skúsiť?“ 

„Musím! Milujem les. Je to tak isto môj domov ako tvoj. Kto ničí , akoby ničil vlastný život!“ 
 „Dobre. Teraz počúvaj! Vrá�š sa domov, zvyšok noci budeš stáť pod starým dubom na tvojom dvore a chrbtom sa zaprieš do jeho kmeňa. On � už povie, čo máš urobiť.“ 

„Neviem, čo ma čaká, neviem ako zachránim , ale neustanem, kým svoju úlohu nesplním!“ 
„Viem, Matej. Ak existuje nejaký človek, ktorý dokáže pomôcť lesu, tak si to ty. Ak to nedokážeš, náš les je navždy stratený.“ „Dokážem to, prisahám! Aj keby ma to malo stáť život.“

„Keď bude najhoršie, prídem � na pomoc!"
 sa začala pomaly strácať, až skala, na ktorej stáli. ostala prázdna. 

Matej  zastal uprostred svojho dvora a pozeral na starý dub, ktorý rástol neďaleko jeho chalupy. Mal pocit, akoby sa mu svojimi listami prihováral, akoby ho priťahoval k svojmu kmeňu. Nebránil sa. 

Podišiel bližšie, zaprel sa chrbtom do kmeňa a zatvoril oči. Najskôr počul len šum  a keď do nich dýchol vietor, halúzky sa mu obtreli o tvár. Ale čím dlhšie stál, tým viac sa mu zdalo, že  ho   
svojimi konármi objíma a tlačí k sebe. Tlak konárov bol odrazu taký silný, že sa nevládal pohnúť. Napínal všetky svaly, chcel sa vyslobodiť, ale ľudská sila pro� sile   je ako dotyk motýľa. 



3. časť
A potom nastala . si pomyslel, že toto je jeho koniec, lenže nevediac ako, ocitol sa odrazu v tmavej chodbe, ktorá ho   

zaviedla k veľkému trónu, pospletanému z konárov a kmeňov najrozmanitejších stromov.
Vitaj v mojom kráľovskom sídle, usmial sa kráľ stromov.    mi povedala, ako si sa rozhodol. Podstúpil si prvú skúšku. Do 

nášho kráľovstva si sa dostal vlastnou odvahou. Čakajú ťa ďalšie dve úlohy, nesmierne ťažké. Musíš poraziť lesného  a ver mi,  
ten je poriadne pre�kaný a silný, hoci siaha len po koniec pňa na javorovom rúbanisku. Tam ho aj nájdeš. Musíš ho vylákať zo 

svojej skrýše“.
„Ako?“ opýtal sa  . 

„Videl si, čo dokáže urobiť s   v lese. Premieňa ho na obrovské zapáchajúce   požierajúce korene všetkého, čo ras�e. 
Ak  budeš bojovať s červami, škriatok im príde na pomoc. Nikdy červov nepremôžeš, pokiaľ nezvíťazíš nad škriatkom…a nikdy 

nezachrániš les, pokiaľ nezvíťazíš nad ľuďmi,“ dodal kráľ stromov smutno. „To je tá druhá úloha.“ 
„Čo mám teda urobiť?“ 

„Dám �  . Je vyrobený z najtvrdšieho �sového dreva, spevnený žiarou   a silou mrazivých metelíc. Škriatok sa ho bojí, 
ale nesmierne po ňom túži. V meči je ukrytá sila stromov, vetrov aj búrok. Ale daj si pozor!  nesmieš pus�ť z ruky.  

Ak oň prídeš, temné zlo pohl� náš  aj celú krajinu a škriatka už nik neporazí.“ 
Keď to dopovedal,   odrazu pocí�l, ako ho niečo silno zovrelo, až sa mu zakrú�la hlava a odrazu stál na dvore chrbtom opretý 

o starý dub. Najskôr si pomyslel, že na chvíľku zdriemol a všetko sa mu len prisnilo, ale keď sa rozhliadol, uvidel pri svojich 
nohách ležať na zemi nádherný  z tmavého �sového dreva, zdobený jemnou rezbou na čepeli aj rukovä�. S posvätnou  

úctou ho vzal a priložil k .   ešte poriadne nezapadlo a  už stál pri rúbanisku a čakal, kedy na  uvidí prvú hviezdu večernicu. Rozhliadol sa.   
Rúbanisko poznal od nepamä�, ale odrazu mal pocit, že ho nespoznáva. Všade sa povaľovali hŕby , akoby ho sem niekto z  
celého lesa navozil. , kolesá od voza, staré hrnce, matrace, veľký zhrdzavený stroj, papiere, handry, plechovky. Nemohol  

uveriť vlastným očiam, čo všetko dokážu ľudia navláčiť do  a odrazu porozumel  stromov. Zvíťaziť nad ľudskou hlúposťou   
bude veľmi ťažké.

 
Navôkol zavládlo hrozivé �cho, akoby sa vánok aj steblá   v predtuche niečoho zlého celkom zastavili, ale s príchodom 

 začal okolitý les aj rúbanisko ožívať. Najskôr sa ozval slabý šelest, keď červy vyliezali zo svojich dier spod zeme, potom   začul praskot, lomoz, až mu naskočili zimomriavky. Pevne zovrel drevený  a čakal.  



4. časť
Červy zbadal okamžite, lebo ich sprevádzal neznesiteľný smrad. Odviazal si z hrdla šatku a na�ahol ju cez tvár, aby sa tým zápachom neudusil, ale to už začali  na  

neho dorážať. Boli obrovské, čierne, ich telá sa leskli v svite . Matej sekal okolo seba , ale červov stále pribúdalo. Dorážali mu na nohy, liezli po tele, cí�l ich   
hryzenie na koži, ale v boji neustával. Všimol si, že bojujú aj okolité stromy, švihali konármi na všetky strany, lenže červov bolo priveľa. Odrazu si uvedomil, že  zmizli. V  
noci sa  menili na červy. Matej sa preľakol. Také množstvo nemôže premôcť. Len čo si to pomyslel, uvidel v svetle  stáť na pníku drobného človiečika. Na škaredej tvári  

mu visel vyškerený úsmev a  sa mu blýskali zlobou. Matej len pevnejšie zovrel  a priskočil k škriatkovi, lenže  bol rýchly ako blesk. Držal v ruke veľkú      
a šermoval  ňou ako s mečom. Ak sa ňou dotkol zabitého červa, ten opäť ožil. Matej nemohol uveriť, že v takom drobnom škriatkovom tele drieme toľko sily a zloby. Bol to 

urputný boj a Matej cí�l, ako mu síl ubúda. Zrazu pocí�l na ruke strašný úder  a mu vyletel z ruky. Padol na zem a okamžite sa po ňom rozliezli odporné .   Nad sebou začul víťazný smiech škriatka, až sa stromy navôkol zachveli. V tej chvíli pocí�l na tvári jemný vánok a začul pri uchu šepot. 

„Matej, preber sa, boj ešte neskončil, ešte škriatok nezvíťazil. Na�ahni ruku.“ 

A vo chvíli, keď sa škriatok rozohnal, aby Mateja udrel sekerou, zovrel Matej v dlani rukoväť , ktorý mu lesná víla rýchlo pristrčila k ruke. Švihol mečom a  
škriatkova  odletela do krovia. Škriatok sa chcel za ňou rozbehnúť, ale Matej vyskočil a mečom  ju rozsekol na dvoje. Vtedy škriatok zreval strašným hlasom až sa  
zachvelo lís�e na konároch a stra�l sa. Matej si unavene sadol na pník a pozeral navôkol. Začalo vychádzať slnko. Červy sa stra�li, na rúbanisku sa zase váľali kopy . 

Odrazu sa pri Matejovi zjavila . 
„Lesného škriatka si premohol. Tým, že si zničil jeho  , stra�l svoju moc a už nikdy lesu neublíži. Teraz musíš vymyslieť, ako premôcť ľudskú hlúposť.“

Matej zatvoril . Bol unavený a chcelo sa mu spať, ale stále rozmýšľal, čo spraviť. Mal by naložiť všetok   na voz a odviezol ho niekam, ale kam? A odrazu vedel, čo   
urobí. Vstal a rozlúčil sa s lesnou vílou.

„Musím ísť. Už viem čo spravím. Neboj sa krásna víla, lesu už nik viac neublíži.“

Vrá�l sa domov, vyviedol zo stajne   a zapriahol do . Celý deň nakladal  na voz a vozil ich do dediny,  k ľuďom. Sypal ich na námes�e, rozvážal do ulíc, dvorov   
aj záhrad. Veľakrát sa musel vrá�ť do lesa, kým odviezol posledný odpad. Potom zastal uprostred dediny a takto ľuďom povedal:

„Les je domovom všetkého živého, dáva vám potravu, drevo na príbytky, chráni vodu, ktorú denne pijete. Ak zničíte , zničíte sami seba. Odpad patrí na sme�sko,  nie  
do !  Priviezol som vám ho späť. Je to len to, čo vám patrí.“ 

Pošibal kone a odišiel z dediny. Na   práve vychádzala večernica a ako hustla tma, odpad sa začal meniť na odporné  . Ľudia chceli v panike ujsť, kričali o ratu, ale 

pred červami sa ujsť nedalo. Celú noc sa bránili armáde červov. Niektorí sa zavreli v domoch, lenže  sa k nim dostali cez komín. Iní vyliezli na stromy, ale stromy ich v  
hneve zhodili nazad na zem. Keď svitlo ráno, červy sa znovu premenili na hŕby odpadkov a unavení ľudia si konečne vydýchli. Lenže vedeli, že ak niečo nespravia, 

nasledujúcu noc ich čaká ďalší boj. A tak navozili  na veľkú hŕbu, pekne potriedili na kôpky a odviezli tam, kam patrí, aby už nikdy nešpa�l dedinu. Od tých čias sa v lese  
neodvážili odhodiť ani papierik.

  bol čistý, zdravý, prežiarený   a veselým vtáčím štebotaním. A Matej? Žil spokojne vo svojom dome pod lesom. A ľudia si medzi sebou  povrávali, že ho občas vídať 

sedieť pri rúbanisku ako sa rozpráva s . A jedno je isté. V Matejovej izbe visí na stene nádherný, drevený  s jemne vyrezanou čepeľou a rukoväťou.  
zdroj: h�p://www.sikovnamamina.sk/pribeh-zachraneneho-lesa-o-kralovi-stromov-ludoch-lesnej-vile/
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