
Dobrý den, jmenuji se strom, ale nikdo by si neměl myslet, že jsem obyčejný strom. Každý strom, tedy i 

já, ač se to nezdá, je velmi důležitý, ale abyste tomu rozuměli, musím vám povědět celý můj příběh. 

Pohodlně se usaďte a začínáme. 

Byl jednou jeden malý les a v něm lesní školka. V té školce jsem vyrostl. Měl jsem to tam moc rád. S 

ostatními stromky jsme tu byli moc šťastní, až do chvíle, kdy nás všechny odvezli pryč. Všichni jsme byli k 

smrti vyděšení a ptaly jsme se sami sebe, co se to děje. A pak nám to došlo. Všechny nás naložili na 

nějakou jezdící věc. Když jsme dojeli do lesa, ta velká věc se zastavila a pak nás všechny vyložili na trávu a 

jednoho po druhém nás zasadili do nějakých děr a kolem nás udupali hlínu. A pak ta velká věc odjela se 

zbytkem ostatních stromků o kousek dál a tam zasadili zbytek stromů. Když měli hotovo, tak se ta obří 

věc zase rozjela a zmizela za zatáčkou. A my jsme tam zůstaly sami. Ale za chvíli jsme si uvědomily, že tu 

vlastně sami nejsme! Kolem nás bylo přece spousta života! Malý broučci, kteří se vedle nás zavrtali do 

hlíny, nebo barevní motýli kteří si mezi námi hráli na schovávanou.  

 A druhý den jsme si i s ostatními lesními stromy povídaly a pozorovaly poletující hmyz. Užívali jsme si v 

našem novém lese, když v tom mě něco kouslo a zase. Otřásl jsem se, ale kousalo to dál! Tak jsem se 

rozzlobil a řekl jsem, Necháš mě ty potvoro!” I ostatní stromy se začali ošívat a nadávat. Pak se zezadu 

ozval starý strom a povídá: No jo, to jsem zažil tolikrát”. Všichni jsme se na něj s údivem podívali, ale 

nikdo neměl odvahu se ho zeptat, co je ta kousavá potvora zač. Tak jsem se ho musel zeptat já. Když 

jsem konečně sebral odvahu, tak jsem se ho tiše zeptal: A co nás to teda kouše?”  A starý strom řekl 

naštvaně, No, co asi vy hloupí, brouci!”. Pak se ho jiný strom opatrně tichým hláskem zeptal: A co je to 

za brouky?” Starý strom zakroutil hlavou a povídá: No přece lýkožrouti.” Všichni jsme se na sebe 

vyděšeně podívali a já se zeptal zoufale: ,,Jak se jich máme zbavit?”.   ,, No to musíte zavolat doktora, 

datla” odpověděl starý strom. A tak jsme volaly z plných plic: ,,Datle, datle!“ Volaly jsme tak dlouho, 

dokud jsme ho neuviděly. Datel k nám přiletěl a povídá: ,,Taky vás trápí lýkožrouti ?” a  usmál se . Všichni 

jsme přikývly a datel zase povídá: ,,No jo, to jsou potvory, tak se do toho dáme, ne?”. Za chvilku měl 

datel hotovo. Všichni jsme udiveně koukaly, jaké potvůrky nás to kousaly a byly jsme moc rádi, že už nás 

nic nekouše. Když datel odletěl, tak jsme si zase hrály z drobnými broučky a pozorovaly barevné motýli, 

jak obědvají na lučním kvítí. 

Po nějaké době našeho pobytu v novém lese, nám začala docházet voda, protože už delší dobu vůbec 

nepršelo. A to sucho způsobilo, že u nás začalo hořet. Nejdřív jsme uviděly v dálce malé světýlko a pak se 

to světlo začalo rozšiřovat a my jsme se začaly bát. Stromy na kraji lesa začali naříkat: ,,Auuuu auuuu to 

pálí to pálí!”. A kdyby nešla okolo ta paní a nepomohla nám, tak jsme tam snad uhořely! Naštěstí nám 

pomohla. Vytáhla takovou placatou destičku a začala do ní něco říkat. Sice nevím, jak nám to mohlo 

pomoct, ale opravdu nám to zachránilo kůru, jestli mi rozumíte. Ale i když to na začátku vypadalo, že 

potřebujeme zachránit jen my, tak nám došlo, že musíme pomoct i dalším zvířátkům v lese. Začaly jsme 

tím, že jsme schovaly všechny veverky do našich větví a pak jsem schoval jezevce mezi svými kořeny. 

Když přijela velká červená jezdící krabice, vystoupili nějací pánové ven ve žlutých koulích, které měli 

nasazené na hlavě a začali na nás stříkat spoustu vody. A to bylo příjemné! 

Po dvou hodinách se konečně podařilo oheň uhasit. Všichni jsme byli rádi, že to dobře dopadlo. Ale na 

druhou stranu, kdyby nezačalo hořet, tak jsme nikdy nepoznaly tu milou paní, která nás zachránila. 

Tahle milá paní za námi jezdila, aby zkontrolovala, jestli máme dost vody a jestli je vše v pořádku. Stala 

se totiž díky tomu požáru ochráncem životního prostředí a nás jezdila pravidelně kontrolovat. 



  

V té době jsme si to opravu užívaly, protože jsme konečně měly pocit, že se o nás někdo zajímá a stará. 

Jednoho dne se to změnilo. Bylo to v ten den, kdy v našem lese řádila ta největší bouře, kterou 

pamatuju, a to je mi už přes sedmdesát let. Ta bouře zlomila několik stromů, které se pak bohužel museli 

pokácet, protože by v lese mohly někoho zranit. Naštěstí nás pár zbylo. Po té bouři to tam už nevypadalo 

jako v lese, ale jako na obří louce. Po pár letech se z toho skutečně louka stala. Sice to byla louka s pěti 

stromy, ale byla to louka. A pořádně velká se spoustou květin a různých zvířat. Které byli úplně jiné než 

ty, co jsme znaly z lesa. Nejvíc se mi ale líbilo, být obklopen těmi nádhernými květinami. Byl to opravdu 

krásný pohled na ty dlouhé kopce, které byli doslova obsypané voňavými květinami. Jenže pak se stalo 

něco hrozného, něco horšího než lýkožrout, požár nebo bouřka.  

 Chtěli nás totiž všechny do jednoho pokácet a místo louky tam postavit domy. Nám se to samozřejmě 

nelíbilo. Ale co jsme měly dělat? Abych vám pravdu řekl, v tu chvíli jsem si myslel, že je vše ztraceno a že 

z naší milované louky bude obrovské sídliště. A tak to začalo. Na naší louce se nejdřív objevili dva 

chlapíci, kteří tam asi půl hodiny diskutovali o plánu stavby. Když to konečně vyřešili, tak na louku přijely 

obří stroje a začaly ničit všechny nádherné rostliny. Nemohl jsem se na to dívat. Než jsme se nadály, tak 

naše louka už byla z poloviny zničená. Ještě že za námi přijela ta hodná paní, protože jinak by z nás 

udělali dřevěné stoly a z naší louky veliké sídliště. To by ale ta paní nedovolila. Hned jak viděla, co se 

stalo, začala na ty pány strašlivě křičet a řekla jim, že ničí přírodu a že na to nemají právo. Ti pánové jí 

samozřejmě neposlouchali, a dokonce se jí i smáli. A tak ta paní vzala auto a odjela pryč. To jsme si 

samozřejmě mysleli my, ale ne. Ona jela pro pomoc a svolala všechny ochránce životního prostředí, aby 

tomu neštěstí zabránili. Jenže oni si nevěděli rady, protože ti pánové měli povolení. Ale nakonec se přece 

jen dohodli. A domluvili se z těmi staviteli na kompromisu, tedy že oni postaví nějaké domy, ale stromy 

nepokácejí a nezničí přírodu okolo. Stavitelé souhlasili, a tak nás ta paní už po druhé zachránila. A 

nakonec jsem stál právě na její zahradě a její děti se houpaly na houpačce, která byla připevněná k mé 

větvi. Ta paní se totiž chtěla ujistit, že dělníci dohodu dodrží, ale nakonec si to tady tak zamilovala, že tu 

zůstala. 

Tak co, pořád si myslíte že jsem jen obyčejný strom? Nebo, že být stromem je tak jednoduché? Prosím, 

vzpomeňte si na mě, až někdy uvidíte někoho, jak ničí přírodu, tak mu v tom prosím zabraňte! Protože 

jen díky takovým lidem, jako byla ta hodná paní, stromy jako jsem já nezničili.  

 

Tak doufám že vás příběh bavil a odnesli jste si z něho ponaučení. Teď už se s vámi, ale musím rozloučit a 

na shledanou. 

Bára  

 


