Strom
Žádný strom to nemá v životě ani trochu jednoduché. Každý strom žije svůj
život stejně tak jako člověk. Hned na začátku se musí úzký stonek prodrat
hustou vrstvou listí v lese, a pak teprve může začít růst do výše. Pak zesílí a
stane se z něj mocný a silný jedinec. Postupem doby zestárne a jeho kůra se
stane vrásčitou a suchou. Opadá listí, po mnoha a mnoha letech odejde a svůj
kmen odevzdá zemi, aby byla ještě úrodnější a mohla na svět pomoci dalším
stromům. Přitom po celou tu dobu pomáhá lidem k tomu, aby mohli lépe
dýchat. Dává jim sílu a to tak, že to ani sami nepoznají, to je jisté. Snad nikdo
na světě se v lese mezi stromy necítí špatně. Stromy dokonce léčí a jsou
kultury, které to velice dobře vědí. Objímání stromů není jenom výmysl, je to
věc, která se opravdu dělá.
Jenže někdy zasáhnou lidé a využijí strom pro svoje účely. Strom musel
vyvinout tolik snahy, abychom měli na co psát, nebo třeba čím topit nebo s čím
si hrát. Díky stromům spousta lidí má střechu nad hlavou, a mnoho lidí díky
stromům neumře hlady. Někdy se stromy poráží, aby se z nich vyrobila
spousta věcí, které si lidé koupí někde v obrovském obchodě, ale které v
podstatě ani nepotřebují.
Stromů je mnoho odrůd a odstínů. Všechny také nemají stejné dřevo. V
Americe roste strom, jehož dřevo neplave. Stejně tak rostou stromy, jejichž
listy a trny jsou jedovaté. V tom si jsou podobné s lidmi. I lidé nejsou jeden
jako druhý. Lidé nejsou jenom dobří a spousta z nich je jedovatých a zlých.
Mnoho lidí se, ale snaží stromům pomáhat. I když to vypadá nenápadně, ale má
smysl sbírat starý papír. Stejně tak, jako má smysl papír šetřit. Má smysl o
stromy pečovat a vysazovat je. A někdy péče o stromy hraničí s dokonalostí.
Jako v Japonsku kde lidé zahrady povznesli na místa ne nepodobná Ráji.
A v Ráji to mohlo všechno začít. Stromy si, jak si myslím já, stvořil dříve než
lidi a určitě jsi k tomu měl dobrý důvod a za to Ti patří dík. A nejen za to. Jsi
tady s námi a držíš nad námi ochrannou ruku stejně tak jako stromy.
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