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A meus netos, que ainda estão por vir, 
na certeza de que lerão esta história  

em um planeta mais harmônico e acolhedor.
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Se eu pudesse nascer de novo…  
faria tudo diferente.
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Ensinaria meus filhos  
a serem unidos e amáveis  
uns com os outros, 

não importando  
a distância,  
a cor de pele,  
os costumes  
ou as crenças.
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Ensinaria meus filhos  
a serem unidos e amáveis  
uns com os outros, 
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Plantaríamos árvores de todos os tipos e tamanhos,  
em um imenso cinturão verde, para sentarmos ao redor  
da sombra de suas copas e enchermos profundamente 

nossos pulmões, soltando o ar bem devagar.
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O mar seria pintado de azul,  
e suas profundezas cristalinas exibiriam o mais belo colorido  

das espécies exóticas que lá vivem.
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A areia da praia  
seria tão branca e macia 

que faria cócegas em nossos pés.
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Não separaria campo e cidade, e as fábricas exalariam  
de suas chaminés cheiro de natureza ou de terra molhada, 

para todos se conectarem com sua essência.
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