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Ako veľa toho mám na srdci. No nikto ma nechce počúvať. Ľudia sú príliš 
zaneprázdení sami sebou. Keby sa tak na chvíľu pristavili a počúvali, predal by som 

im svoju múdrosť.
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A tak len stojím a z diaľky sledujem vaše osudy. Denne Vás pozorujem. No cítim, že 
môj osud sa už napĺňa. Možno Vám mám čo povedať. Škoda len, že ma nechcete 
počúvať.



 Budem tu, keď budeš potrebovať cítiť ticho. A keď budeš potrebovať rozprávať, čo 
máš na mysli, budem ťa počúvať.



Ó, môj bože, vyzerám hrozne. Chcel by som Vám predať poslednú a tú 
najdôležitejšiu vec, ktorú som sa naučil, než nadíde môj koniec.
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Vnímajte krásu srdcom!



Vy, ľudia, ste k prírode krutí! Nevážite si, čo vám dáva a nevnímate ako sme od seba 
závislí. Dúfal som, že si znova k sebe nájdeme cestu, no stratil som  nádej. Kedysi ste 
mi lámali konáre, keď ste po mne lozili. Myslel som si, že je to pre Váš vek. Dnes ma 
zalievate pesticídmi.  Ách ,ako som sa mýlil!
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Posledné pohladenie po mojej popraskanej kôre, posledný letmý dotyk. Predtým než 
ma pobozká smrť.
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Už nám nič nepovie. Jeho posledné želanie bolo, aby sme sa poučili a začali si vážiť 
prírodu. Nemôžeme mu prinavrátiť život, no môžeme mu vzdať hold svojim 

životom .



Zastavme sa a počúvajme. Máme sa predsa čo učiť, na zemi sme len zanedbateľnú 
chvíľu. Človek by nemal dúfať v to, že začneme rozprávať, viac by mal dúfať v to, že 

sa nás naučí počúvať.
 Zapamätaj si, že strom je živý ako Ty.
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