
 

Bútľavec 

     Kde bolo tam bolo, za čias poddaných a kráľov, počas dlhých rokov vyrástol v lese 

obrovský, košatý strom. K stromu viedla cestička, obrastená kvetmi a kríkmi. Bola dosť 

vychodená, lebo k stromu, ktorý všetci volali Bútľavec, chodilo  veľa ľudí. Niektorí zo 

zvedavosti, iní sa zas chodili vyrozprávať. Ľuďom veľmi pomáhalo, keď sa Bútľavcu 

vyrozprávali a načerpali z neho energiu. Zvieratá v ňom našli útočisko pred ľuďmi, 

nepriaznivým počasím aj pred predátormi.  

     Jednej tmavej noci prišla ukrutná búrka. Hromy, blesky, silný vietor... Ľudia si mysleli, že 

prišiel koniec sveta. Našťastie postupne nečas pominul a na druhý deň po búrke poslal kráľ 

svojho sluhu skontrolovať Bútľavca do lesa.  Sluha prišiel s veľmi zlou správou. Do Bútľavca 

počas búrky udrel blesk, prelomil ho na dve časti a zostali z neho  len konáre a veľa 

neporiadku.  

     Od toho dňa nastal v krajine smútok a neistota. Ľudia nemali kam zložiť hlavu, nemali sa 

komu vyrozprávať. Zvieratám sa zničil domov, ich útočisko pred nepriateľmi. Kráľ bol tiež 

nešťastný, keďže boli nešťastní aj jeho poddaní. A dobrému kráľovi predsa na spokojnosti 

jeho poddaných veľmi záleží. Každý deň preto rozmýšľal, čo robiť,  a ako Bútľavca nahradiť. 

Jedného dňa mu prišlo na um, že na mieste, kde predtým stál Bútľavec, zasadí nový strom. 

Poslal sluhu do lesa  a prikázal mu zasadiť  malý stromček. Ten sa však veľmi rýchlo vrátil 

späť a oznámil kráľovi, že na mieste kde stál, už rastie nový strom. Ten  strom však nikto 

nevysadil... Začal rásť úplne sám.  Bol to zázračný strom, pretože vyrástol v priebehu pár dní. 

Vyrástol veľmi rýchlo. Možno preto, že sa chcel ľuďom odvďačiť za ich lásku a opateru.  Oni 

však verili,  že má aj zázračné schopnosti.  

     Od toho dňa sa do krajiny opäť vrátila radosť, úsmev a šťastie všetkých ľudí. Aj zvieratá 

mali opäť svoj domov a útočisko. Kráľ bol spokojný, lebo boli opäť spokojní aj jeho poddaní. 

A preto, že bol nový Bútľavec zázračný, prežil už všetky ďalšie  búrky, pohromy... 

     Stojí tam dodnes a dáva ľuďom dobrú energiu. 
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