
Against All Odds, Pie
My&amp;#347;la&amp;#322;em kiedy&amp;#347;, &amp;#380;e wszystko jest systemem,
&amp;#379;e ca&amp;#322;e moje &amp;#380;ycie jest z g&amp;oacute;ry u&amp;#322;o&amp;#380;one,
&amp;#379;e nie mam wp&amp;#322;ywu na tera&amp;#378;niejszo&amp;#347;&amp;#263; i na wieczno&amp;#347;&amp;#263;,
&amp;#379;e od narodzenia a&amp;#380; po staro&amp;#347;&amp;#263; nie nale&amp;#380;&amp;#281; do siebie,
&amp;#379;e nawet po &amp;#347;mierci, poza &amp;#347;wiatem
Moje &amp;#380;ycie nie b&amp;#281;dzie do mnie nale&amp;#380;a&amp;#322;o
Czu&amp;#322;em, &amp;#380;e &amp;#380;yj&amp;#281; w mrokach &amp;#347;wiata,
&amp;#379;e &amp;#347;wiat jest dziwnie obcy, dziwnie zimny
Moja niezgoda musia&amp;#322;a si&amp;#281; o co&amp;#347; zaczepi&amp;#263;
Wi&amp;#281;c &amp;#380;ycie nazwa&amp;#322;em tyrani&amp;#261; wychowania
Rodziny, szko&amp;#322;y, spo&amp;#322;ecze&amp;#324;stwa, pa&amp;#324;stwa, ko&amp;#347;cio&amp;#322;a
I ostatecznie tyrani&amp;#261; Boga
Trwa&amp;#322;em w buncie a serce z b&amp;oacute;lu p&amp;#281;ka&amp;#322;o
Potem ju&amp;#380; by&amp;#322; tylko krzyk
To nieprawda! Takie nie mo&amp;#380;e by&amp;#263; &amp;#380;ycie
Czu&amp;#322;em ograniczenia, a przecie&amp;#380; serce jest przestrzeni&amp;#261;
Lecz moje serce nie by&amp;#322;o wolne
I zawo&amp;#322;a&amp;#322;em
&quot;Je&amp;#347;li istniejesz Stw&amp;oacute;rco, to mnie ratuj
Bo ja naprawd&amp;#281; pr&amp;oacute;buj&amp;#281; &amp;#380;y&amp;#263;
Zabierz to &amp;#380;ycie, albo pom&amp;oacute;&amp;#380;&quot;
Je&amp;#347;li si&amp;#322;a ma polega&amp;#263; na odrzuceniu autorytet&amp;oacute;w
Na trwaniu w pojedynk&amp;#281; na wzg&amp;oacute;rzu w&amp;#322;asnych przekona&amp;#324;
To jestem najs&amp;#322;abszym ze wszystkich
Ale je&amp;#347;li si&amp;#322;a oznacza stani&amp;#281;cie w prawdzie
Pozbycie si&amp;#281; z&amp;#322;udze&amp;#324;
I je&amp;#347;li objawia si&amp;#281; tak&amp;#380;e w spojrzeniu w twarz sobie samemu
To sta&amp;#322;em si&amp;#281; silny
Czy walcz&amp;#281;?
Dziwna to walka, w kt&amp;oacute;rej niemocny
Cho&amp;#263; prawdziwy mniej zwyci&amp;#281;&amp;#380;am, a wi&amp;#281;cej ponosz&amp;#281; ofiar
Ale wiem, &amp;#380;e ta walka nie d&amp;#261;&amp;#380;y do zwyci&amp;#281;stwa
Bowiem zwyci&amp;#281;stwo od wiek&amp;oacute;w jest po stronie dobra
To jest nadzieja
Ta walka jest trwaniem przy warto&amp;#347;ciach, mimo przeciwno&amp;#347;ci
&quot;Ka&amp;#380;da osoba ludzka
Bez wzgl&amp;#281;du na to, jak bardzo jest bezsilna czy bezradna
Stara czy m&amp;#322;oda
Chora, czy upo&amp;#347;ledzona
U&amp;#380;yteczna czy bezproduktywna ze spo&amp;#322;ecznego punktu widzenia
Jest istot&amp;#261; o bezcennej warto&amp;#347;ci
Stworzona na obraz i podobie&amp;#324;stwo Boga
Wszelki gwa&amp;#322;t zadany osobistej godno&amp;#347;ci cz&amp;#322;owieka
Wo&amp;#322;a o pomst&amp;#281; do nieba
Jedyno&amp;#347;&amp;#263; i niepowtarzalno&amp;#347;&amp;#263; jednostki ludzkiej jest warto&amp;#347;ci&amp;#261;
Jednostki absolutnie nie mo&amp;#380;na sprowadzi&amp;#263; do tego
Co mog&amp;#322;oby j&amp;#261; zmia&amp;#380;d&amp;#380;y&amp;#263;, unicestwi&amp;#263;
W anonimowo&amp;#347;ci kolektywu, instytucji, struktury, czy systemu
Osoba w swojej indywidualno&amp;#347;ci
Nie jest numerem
Nie jest ogniwem &amp;#322;a&amp;#324;cucha
Nie jest trybem systemu&quot;
(Jan Pawe&amp;#322; II)
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