Ang Manipesto ng mga Bata

Kaming mga bata, inosente, aba, masayahin, inabuso, mapagtiwala, nabigo, pinapatay,
mapagpatawad, puno ng pag-asa… hinihiling naming kami’y pakinggan.
Mayroon kaming isang diwa, pangkaraniwan at hindi nagpapapigil na diwa at ito ay humihiling na
marinig…pakiusap.
Naghahandog kami ng pagmamahal, hindi alintana ang kulay, hindi alintana ang lahi, hindi alintana
ang pananalig o relihiyon, hindi alintana ang sitwasyon…nagbibigay kami ng pagmamahal.
Umuusbong ang pagkamalikhain, ang umaga ay darating na,
Alam naming mga bata, ang aming bagong milenyo ay sisibol na.
Katulad ng bukang liwayway na nagsasaboy ng pag-asa
Sa ami’y naghihintay ang daang pinagpala.
Huwag n’yo kaming iadya sa masama, --- Diyos lamang ang bukod-tanging makagagawa,
Isang mundo kung saan kami ay…
May magulang o mga magulang;
Magiging masinop upang hindi manghingi ng pagkain;
Magiging bukas at malayang magtiwala;
Magiging inosente upang maging malaya sa lagim ng digmaan;
Magiging malusog upang di kailanganin ang gamot;
Maaaring gamitin ang aming inspirasyon, pangkalahatan o indibidwal man
At makiusap sa inyo at sa iba na tanggapin ang aming likas at nag-uumapaw na pagmamahal upang
bumuo ng matiwasay na mundo.
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Tagalog

Ang Bata sa Manipesto

Namin ang mga bata, inosente, ang pinapaghirap, ang saya-mapagmahal, ang aba, ang nagtitiwala,
ang disillusioned, ang nakamamatay, ang mapagpatawad, ang ng paniwala, ang asa-puno, hinihiling
namin na narinig.
Mayroon kaming isang espiritu, isang karaniwang, hindi mapigil na espiritu at ito ay hinihingi na
narinig, mangyaring.
Nag-aalok kami ng gustung-gusto mo, hindi alintana ng iyong kulay, hindi alintana ng iyong lahi, hindi
alintana ng iyong pananalig sa relihiyon, sa kabila ng iyong mga pangyayari, nag-aalok kami mahilig
ka.
Pagkamalikhain ay pangingitlog, sa lalong madaling panahon ay ito ay umaga,

Namin ang mga bata na alam; aming bagong sanlibong taon ng dawning.
Tulad dawning ng ray kumalat asa
Isang mapalad na landas Naghihintay sa amin
Ihatid sa amin hindi mula sa kasamaan, para sa Diyos lamang ay gawin na,
Ngunit unto na, na maaari namin nang matarong sabihin atin.
Isang mundo kung saan maaari naming
Magkaroon ng isang magulang, o dalawang,
Ma-creative; at hindi kailanman ay nais para sa pagkain,
Bukas at libreng upang magtiwala,
Inosente at libreng ng horrors ng digmaan;
Maging malusog at hindi kailanman nais para sa gamot,
Gamitin ang aming inspirasyon, parehong kolektibong at indibidwal, at simpleng hilingin mo, at iba
pa, upang tanggapin ang aming taglay, masaganang pag-ibig upang makatulong na bumuo ng isang
mas mahusay na mundo.

