Droga Ojczyzno,
z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Ciebie niepodległości, kiedy to odrodziłaś
się na nowo z popiołów trzech cesarzy, chciałbym Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Przede wszystkim życzę Ci zdrowia, byś nigdy więcej nie musiała się ścierać
ze śmiertelną chorobą, tak jak ścierałaś się z czarną śmiercią, po której nastała czerwona
zaraza, z której resztek po dziś dzień się otrzepujesz.
Po drugie chciałbym życzyć szczęścia, by Twoje dzieci nigdy nie szukały zwady
między sobą, by nigdy więcej nie musiały znosić trudów tak wyniszczających niektóre narody
wojen, by zawsze o Tobie pamiętały. Bo cóż uszczęśliwi bardziej matkę niż bezpieczeństwo,
szczęście i szacunek jej dzieci?
Mam również nadzieję, iż zgromadzisz wokół Siebie wielu przyjaciół, a Twoi
sojusznicy podadzą w potrzebie pomocną dłoń.
Życzę Ci, aby Polacy zawsze kierowali się wartościami uniwersalnymi- miłością,
honorem, który- tak jak wolność- powinien być szczególnie bliski każdemu Polakowi;
miłosierdziem, wiarą, a także żyli aktywnie, by nie byli bierni wobec wciąż zmieniającego się
świata, który bez zatrzymania mknie wciąż naprzód, by pamiętali o tradycji oraz historii
swego narodu.
Za kolejne sto lat chciałbym móc gratulować Ci gospodarności, siły, radości wśród
Twych mieszkańców, innowacyjności, która wyszła z laboratoriów i weszła do codziennego
życia szarego człowieka, a także właśnie tych szarych obywateli, którzy świecą przykładem
uczciwości i prawości, również w prostych gestach.
Z całego serca pragnę móc Ci powiedzieć, że tak będzie wyglądała Twoja przyszłość,
że miną Cię wszystkie niepokoje, które kiedyś z pewnością runą na narody tego świata,
że bezpieczeństwo Twych obywateli będzie zawsze zapewnione w Twoich granicach i poza
nimi, że Twoje dobre imię wśród innych narodów nigdy nie będzie poddane w wątpliwość,
a w końcu, że kolejne pokolenia Polaków będą dbały o honor bardziej niż o własne życie.
Jednak zapewnić Ci tego nie mogę i nikt inny też nie może. Właśnie dlatego, iż nikt Ci tego
nie zagwarantuje, chcę Ci tego życzyć z całego serca, pałającego niekłamaną miłością
do Ciebie- Matki Ojczyzny!
Myślący o Tobie czule,
Daniel Górski

