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 Kdykoli trávím čas se stromem, vždy je v tom poučení, abych se změnila, ať už mě čeká 

cokoli. Někdy se v mém životě neděje nic zvláštního, ale když pobudu se stromem, uvolní 

to myšlenku, která mě obohatí v budoucnu. O stromy se opírám, pod stromy lehávám, 

stávám vedle stromů. Jsou před okny mé kanceláře a já o nich přemýšlím, držím se s nimi 

za ruce, když se v parku zastavím a dotknu se jejich větví. Můj život by byl ochuzený, 

pokud bych neměla strom či dva, které by mne doprovázely a učily mě věci, které potřebuji 

znát. 

 Pozorováním vrby za divokého větru, jak smýká a ohýbá větve, spíše než aby se bouři 

vzpírala, jsem se naučila jak nebýt zlomená z věcí, které v životě nechci. Vrba mě naučila, 

že nemohu vždycky chtít, aby byly věci po mém. Někdy se potřebuji trochu sklonit. 

 Bříza mi olupováním své bílé kůry, které napomáhá jejímu růstu, připomíná, že se 

mohu podřídit. Borovice na mě naléhají, abych byla vytrvalá, tím, jak v horách za 

proměnlivých ročních dob stojí pevně. Vytrvalé keře se svými četnými vláknitými kořeny 

mi poradily, abych zapustila pevné propojené kořeny lásky a víry, aby se mi dostávalo 

živin v časech sucha, kdy pochybuji skoro o každém a o všem. 

 Staré uschlé stromy ve vlahých lesích mě přesvědčily, že život může přijít skrze smrt, jak 

jejich rozkládající těla vyživují půdu a semena. Kulaté dočasné pupence holých větví 

sykamoru mi ukazují, jak poklidně čekat během času spánku za mých vlastních období 

zimy, kdy vše vypadá, že neumí růst a ani není růstu hodno. 

 Stromy mě naučily pohostinnosti, jak je vidím poskytovat útočiště zvířatům a ptákům. 

Živoucí duby mě přiměly, abych měla vcítění, tím, že mi poskytují stín a chrání mne do 

široka objímajícími pažemi. Od lesíků javorů a mladých topolů, které živí jeden druhého, 

jsem se dozvěděla o spojení a společenství. 

 Ovocné stromy a ořechy všeho druhu a nejrůznějších chutí mě ovlivnily, abych se 

svobodně vzdávala své práce a svých schopností, když vidím jejich štědrost, kterou 

poskytují pro tržiště. Za sladkou i trpkou dužinu v plodech trnky se musí zaplatit, 

podobně, jako jsem jednou zaplatila za plody své práce mezi trny náročného a přesto 

úspěšného zaměstnání. 

 Nové zelené výhonky vyrůstající z pařezu javoru mne ujišťují, že nový život může přijít 

navzdory zranění, a mohutné sekvoje mi napověděly, že stárnutí může být vděčný proces  

s vnitřní hodnotou. 

 A poučení pokračuje a pokračuje. Nikdy nekončí. Tak dlouho, dokud stromům 

naslouchám. 

 

– z originálu The Cosmic Dance přeložila Iva Fišerová – 


