DESIDERATA bởi Max Ehrmann
GO PLACIDLY giữa tiếng ồn và sự vội vã, và nhớ những gì hòa bình có thể có trong im
lặng. Như xa càng tốt, mà không đầu hàng, được về điều kiện tốt với tất cả mọi người.
Nói sự thật của bạn một lặng lẽ và rõ ràng; và lắng nghe người khác, thậm chí đến ngu si
đần độn và dốt nát; họ cũng có câu chuyện của họ.
Tránh người lớn và hung hăng; họ là những người phiếm với tinh thần. Nếu bạn so sánh
mình với những người khác, bạn có thể trở nên vô ích hoặc cay đắng, cho luôn sẽ có
những người lớn hơn và thấp hơn so với chính mình.
Thưởng thức thành tích của bạn cũng như các kế hoạch của bạn. Hãy quan tâm đến sự
nghiệp của riêng bạn, Tuy nhiên khiêm nhường; nó là một thực sự sở hữu trong vận may
thay đổi thời gian.
Hãy thận trọng trong các vấn đề kinh doanh của bạn, cho thế giới là đầy đủ của trickery.
Nhưng để điều này không mù bạn đến những gì Đức hạnh có; nhiều người phấn đấu cho
lý tưởng cao, và ở khắp mọi nơi cuộc sống là đầy đủ của anh hùng.
Hãy là chính mình. Đặc biệt là không feign tình cảm. Cũng không phải là cynical về tình
yêu; cho vào mặt của tất cả các sự nhút nhát và disenchantment, nó là như lâu năm như
cỏ.
Hãy vui lòng tư vấn của năm, gracefully đầu hàng những điều của thanh niên.
Nuôi dưỡng sức mạnh của tinh thần để bảo vệ bạn trong bất hạnh bất ngờ. Nhưng đừng
đau khổ chính mình với imaginings tối. Nhiều lo ngại được sinh ra của sự mệt mỏi và cô
đơn.
Ngoài một kỷ luật lành mạnh, được nhẹ nhàng với chính mình. Bạn là một đứa trẻ của
vũ trụ không ít hơn so với các cây và các ngôi sao; bạn có quyền được ở đây.
Và có hay không nó là rõ ràng cho bạn, không có nghi ngờ vũ trụ là unfolding như nó
cần. Vì vậy, được tại hòa bình với Thiên Chúa, bất cứ điều gì bạn thụ thai Ngài được. Và
bất cứ điều gì lao động và nguyện vọng của bạn, trong sự nhầm lẫn ồn ào của cuộc sống,
giữ hòa bình trong tâm hồn của bạn. Với tất cả các sham, drudgery và giấc mơ bị hỏng,
nó vẫn còn là một thế giới đẹp. Hãy vui vẻ. Cố gắng để được hạnh phúc.

