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Nauczcie się kochać to,
co prawdziwe,
dobre i piękne.



Bogatym nie jest ten,
kto posiada,

ale ten, kto rozdaje,
kto zdolny jest

dawać.

 



Nie wychowuj dziecka tak,
by było bogate.

Wychowuj je tak, 
by było szczęśliwe,

po to, aby kiedy dorośnie
znało wartość rzeczy,

a nie ich cenę.
 



Cierpienie ludzkie zawsze jest
tajemnicą.

I bardzo trudno
człowiekowi samemu

przedzierać się
przez jego mroki.

 



Uzdrówcie rany przeszłości
miłością.

Niech wspólne cierpienie
nie prowadzi do rozłamu,

ale niech spowoduje
cud pojednania. 

 



Niech nasza droga
będzie wspólna.

Niech nasza modlitwa
będzie pokorna.

Niech nasza miłość
będzie potężna.

Niech nasza nadzieja
będzie większa
od wszystkiego,
co się tej nadziei

może sprzeciwiać. 
 



Nie dajcie się zniewolić,
nie dajcie się skusić
pseudowartościami,

półprawdami,
urokiem miraży,

od których później
będziecie się odwracać

z rozczarowaniem,
poranieni,

a może
ze złamanym życiem.

 



Poezja to wielka pani,
której trzeba się całkowicie

poświęcić:
obawiam się, że nie byłem

wobec niej
zupełnie w porządku.

 



Świat bez sztuki
naraża się na to,
że będzie światem

zamkniętym
na miłość.

 



Jest rzeczą bardzo ważną,
aby przekroczyć próg nadziei,

nie zatrzymywać się przed nim,
ale pozwolić się prowadzić.

 



Każdy ma swój charyzmat
i winien przyjąć go
z wdzięcznością,

posługując się nim hojnie.
 



Trwać i trwać.
Nie przerywać 

odlotów cieniom,
tylko trwać

coraz jaśniej i prościej.



Byle oczy otworzyć inaczej,
otworzyć inaczej 

niż zwykle
i nie zapomnieć widzenia,

którym wówczas 
wzrok się napawał.



Musicie być mocni 
mocą nadziei,
która przynosi 

pełną radość życia.
Musicie być mocni

mocą miłości,
która jest potężniejsza

niż śmierć.



Musicie być mocni
mocą wiary, nadziei i miłości

świadomej, dojrzałej,
odpowiedzialnej,

która pomaga nam 
podejmować

ów wielki dialog
z człowiekiem i światem. 



Świadomość własnej 
przeszłości,

pomaga nam włączyć się
w długi szereg pokoleń,
by przekazać następnym

wspólne dobro - Ojczyznę. 



Winniśmy wzmacniać
naszą tożsamość

narodową,
nie wolno nam zapominać,

kim jesteśmy
i gdzie są nasze korzenie.

 



Wolności nie można 
tylko posiadać,

ale trzeba ją stale zdobywać,
tworzyć.

Może ona być użyta
dobrze lub źle,
na służbę dobra

prawdziwego lub pozornego. 
 



Być wolnym,
to znaczy umieć siebie poddać, 
podporządkować prawdzie -
a nie: podporządkowywać

prawdę sobie,
swoim zachciankom,

interesom, koniunkturom.
 



Miłość mi wszystko 
wyjaśniła,

miłość mi wszystko 
rozwiązała,

dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała.



To miłość nawraca serca
i daruje pokój ludzkości,
która wydaje się czasem

zagubiona i zdominowana
przez siłę zła, 

egoizmu i strachu.
 



Nawet lekki płomyk
który tylko migoce,

uchyla ciężką
zasłonę nocy. 



Nadzieja zawiera w sobie
światło mocniejsze

od ciemności,
jakie panują w naszych sercach.



Starość wieńczy życie.
Jest czasem żniw.

Żniw tego, czego się
nauczyliśmy i osiągnęliśmy,

a także tego,
co wycierpieliśmy 
i wytrzymaliśmy. 

 



Starajmy się tak postępować
i tak żyć, 

by nikomu w naszej Ojczyźnie
nie brakło dachu nad głową

i chleba na stole,
by nikt nie czuł się samotny,

pozostawiony bez opieki.
 



Jeszcze będzie pięknie,
mimo wszystko.

Tylko załóż wygodne buty,
bo masz do przejścia

całe życie. 

 



Wstań, nie skupiaj się
na swoich słabościach

i wątpliwościach,
żyj wyprostowany. 

 


