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Eu

Sunt nevoit sã trãiesc cu mine însumi;
De aceea, doresc sã mã cunosc,
Pentru a mã putea uita întotdeauna direct
În ochii mei, fãrã a ezita.
Nu doresc ca la apusul soarelui,
Sã mã detest pentru ceea ce am fãcut în ziua
respectivã.
Nu doresc sã ascund prin sertarele de la baie
Tot felul de secrete despre mine însumi,
ªi nu doresc sã mã amãgesc singur,
Spunându-mi cã nimeni nu va ºti
Ce fel de om sunt în realitate.
Nu doresc sã simt ce e ruºinea.
Vreau sã îmi þin fruntea veºnic dreaptã
ªi sã merit respectul tuturor oamenilor.
În lumea noastrã, toatã lumea se luptã pentru faimã ºi
recunoaºtere,
Dar eu doresc sã mã pot privi singur în oglindã, cu
plãcere.
Nu vreau sã mã privesc cu conºtiinþa
Cã nu reprezint nimic mai mult decât o mascã goalã.
Eu nu mã pot ascunde de mine însumi.
Mai mult, vãd în mine ceea ce alþii nu vor vedea
niciodatã.
Nu mã pot amãgi singur, ºi de aceea,
Orice s-ar întâmpla,
Doresc sã mã respect pe mine însumi
ªi sã îmi port cu fruntea sus conºtiinþa curatã.

Edgar A. Guest
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Eu nu doresc decât sã trãiesc în casa mea de la
marginea drumului
ªi sã fiu un prieten al oamenilor.
ªtiu cã mai departe sunt pajiºti verzi
ªi munþi cu înãlþimi ameþitoare,
Cã drumul trece prin înserarea cea lungã
ªi se îndreaptã cãtre noaptea cea neagrã,
Dar mã bucur alãturi de trecãtorii fericiþi
ªi plâng alãturi de cei întristaþi.
Eu nu trãiesc în casa mea de la marginea drumului
Ca un singuratic indiferent.
Nu doresc decât sã trãiesc în casa mea de la
marginea drumului
Pe lângã care trece întreaga umanitate.
Pe lângã mine trec oameni buni, rãi, puternici, slabi,
Înþelepþi sau proºti – dar la fel sunt ºi eu.
Atunci, de ce sã stau pe scaunul celui care se crede
superior,
ªi de ce sã port anatema celui cinic?
Eu nu doresc decât sã rãmân în casa mea de la
marginea drumului
ªi sã fiu un prieten al oamenilor.

Sam Walter Foss

Casa de la marginea drumului

„El a fost un prieten al omului,
ªi a trãit într-o casã de la marginea drumului“ – Homer.
Existã suflete sihastre care trãiesc retrase
Fãrã sã se alãture semenilor lor.
Existã suflete de pionieri care îºi croiesc calea
Pe acolo pe unde nu a mai cãlcat nimeni.
Eu doresc sã trãiesc însã pe marginea drumului
ªi sã fiu un prieten al tuturor trecãtorilor.
Doresc sã trãiesc într-o casã de la marginea drumului
Pe care trece întreaga rasã a umanitãþii,
Atât cei buni cât ºi cei rãi,
Cãci ei nu sunt mai buni sau mai rãi decât mine.
Nu doresc sã ocup scaunul celui care se crede
superior,
Nici sã port anatema cinicului.
Tot ce doresc este sã trãiesc într-o casã de la
marginea drumului
ªi sã fiu un prieten al oamenilor.
Din casa mea de la marginea drumului,
Situatã pe autostrada vieþii,
Îi vãd trecând pe cei mânaþi înainte de speranþã,
Dar ºi pe cei rãpuºi de conflicte.
Eu nu-mi întorc privirea nici din faþa zâmbetelor, nici
din faþa lacrimilor lor,
Cãci ºtiu cã ele nu sunt decât cele douã feþe ale
aceleiaºi monede.



14

În cãutarea inspiraþieiÎn cãutarea inspiraþiei

15

Caritate

Existã atât de mult bine chiar ºi în cel mai rãu dintre
oameni,
ªi atât de mult rãu chiar ºi în cel mai bun dintre ei,
Încât dacã cineva este lovit de nenorocire,
Greºeala le aparþine tuturor.

Anonim

O carte de versuri sub un copac,
O carafã cu vin, o felie de pâine – ºi tu,
Lângã mine, cântând în sãlbãticie –
O, în aceste condiþii, sãlbãticia mi se pare un paradis.

Omar Khayyam

Cãci atunci când vine marele arbitru
Sã spunã ce ai fãcut,
El nu spune dacã ai câºtigat sau dacã ai pierdut,
Ci cum ai jucat jocul.

Gândeºte mult. Vorbeºte puþin.
Iubeºte mult. Râzi uºor.
Munceºte cu bucurie. Joacã corect.
Plãteºte cu bani gheaþã, ºi fii bun.

Dacã vrei sã urmezi calea Înþelepciunii,
Respectã cinci legi:
Ai grijã cu cine vorbeºti,
De cine vorbeºti,
ªi Cum, ºi Când ºi Unde.

Terminã întotdeauna ceea ce ai început

Dacã þi-ai asumat o sarcinã,
Nu o lãsa pânã când nu o duci la bun sfârºit.
Indiferent dacã munca este grea sau uºoarã,
Fã-o bine sau nu te apuca deloc de ea.

Anonim

Nu voi mai trece niciodatã pe aici

Vai, eu nu trec decât o singurã datã
Prin aceastã lume a amãgirii;
De aceea, dacã pot face o faptã bunã,
Dacã pot alina o suferinþã,
Prefer sã o fac acum, cât timp pot face acest lucru.
Nu voi amâna nicicând o faptã bunã,
Cãci este limpede cã nu voi mai trece niciodatã pe aici.

Anonim
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Ziua cea mai întunecatã

Nu lua niciodatã mãsuri disperate; chiar ºi cea mai
întunecatã zi
Va rãmâne doar o amintire a doua zi.

William Cowper

Succesul

Succesul înseamnã sã foloseºti cuvinte de laudã
În ceea ce îi priveºte pe cei din jur,
Înseamnã sã faci tot ce îþi stã în puteri,
Indiferent ce sarcinã þi-ai asumat,
Înseamnã sã taci atunci când ai putea rãni pe cineva
cu cuvintele tale,
Sã rãspunzi cu politeþe la insultã,
Sã fii surd atunci când izbucneºte un scandal,
Sã respecþi legãmintele celorlalþi,
Sã fii loial atunci când datoria þi-o cere,
Curajos în faþa unui dezastru,
Rãbdãtor atunci când timpul pare sã nu se mai
sfârºeascã,
Succesul înseamnã sã cânþi ºi sã râzi,
Nu sã primeºti cinstirea ºi aurul
Lumii exterioare,
Ci ceea ce îi oferi tu ei,
Ceea ce faci pentru ca alþii sã înfloreascã.

Lecþia vieþii

Pe mãsurã ce anii trec
ªi trecutul rãmâne în urmã,
Am învãþat cã oricât de mult am suferit,
Suferinþa nu mi-a arãtat altceva decât bunãtatea lui
Dumnezeu,
Cã fiecare floare dupã care am tânjit
Ascunde un spin dureros,
Cã multe cãrãri care pãreau niºte fundãturi
Conduceau de fapt cãtre lanuri mãnoase.
Norii acoperã strãlucirea soarelui,
Dar nu-l pot face sã disparã,
ªi dupã trecerea furtunii,
Pãmântul strãluceºte mai puternic.
Lumina îþi apare mai vie
Atunci când eºti adãpostit la umbrã.
De multe ori, puterea binecuvântatã a Binelui
Se naºte din întunericul Greºelii.

Anonim

Pentru orice rãu
Existã un remediu, sau nici unul.
Dacã existã un remediu, încearcã sã-l gãseºti,
Dacã nu existã nici unul, mergi mai departe, fãrã sã-þi
pese!

Lord Pethick-Lawrence


