
Full Power Spirit, Światło, Życie, Solidarność
Pytasz: czy trudno znaleźć ideały?
Trudno - prawie wszystkie się sprzedały.
Być dziś wolnym to wcale nie jest sprawa prosta,
choć po latach zniewolenia za oknami wolna Polska
Przeszłość była trudna, druga wojna światowa, 
stan wojenny, obce czołgi, biała pała, czarna wrona.
Od więzienia do więzienia, od wyroku do wyroku
Oświęcimski numer (1201) zapomniał co to spokój. 
Początek lat czterdziestych to cudowne nawrócenie,
żył do końca wierny hasłu: prawda, krzyż, wyzwolenie.
Oaza na pustyni, zrozumcie sami,
ksiądz Franciszek cały czas był wolny nawet za kratami.
Całe życie poświęcone służbie ludziom i ojczyźnie,
rok 87 nagła śmierć na obczyźnie.
Model walki bez przemocy jako przykład nam zostawił.
Jak święty Jerzy z Żoliborza wrogom się postawił.
Tutaj dziękuje Bogu za tych, którzy się nie zlękli,
za wszystkich, dzięki którym nasz kraj jest dzisiaj wielki.
Czterech muszkieterów na straży wiary i tradycji:
Wojtyła, Wyszyński, Popiełuszko, Blachnicki 

Światło - bez niego zgubię się, 
Życie - tylko z Tobą odkrywać chcę, 
Ludzie - kapitał ich możliwości, nasza siła tkwi w naszej jedności / kapitał możliwości nasza tkwi w naszej solidarności,   

Po nocy wstaje dzień! Słyszysz nas? Wciąż jesteśmy żywi! Realni? Uczciwi? Prawdziwi? Szczęśliwi? Staramy się bardziej być niż mieć, kochamy dziś by nie stwierdzić jutro że już jest za późno. I podążamy ciągle  tropem ideałów,  może zbyt wolno, może pomału, ale czasy są trudne jak 30 lat temu kiedy prawda była przeciwnikiem systemu.  On nam pokazał, że życie  można wygrać, idąc tą drogą  dziś rozwijamy skrzydła,  wartościom wierni od lat tym samy - dobrą nowinę w eter wysyłamy.  Mówią - to nie ten przekaz  bo to nie te czasy. Mówią - to chwyta tylko serca szarej masy, nie patrząc na to wciąż tu jesteśmy dumni, z nadzieją, po upadkach wierni. W jedności, dziś powracamy do korzeni bo gdzie dwóch lub trzech tam niebo na ziemi. Oaza - ostoją  wiary i wartości daje siłę dźwigać trudy szarej codzienności wzwyż.  

Każdy z nas jest do czegoś powołany, ma pasje, marzenia, każdy snuje plany, bez względu na wiek każdy może dać coś z siebie "każdy" to oznacza mnie i ciebie. Bez znaczenia jest zawód i pozycja społeczna, cegiełka po cegiełce kruszymy mury w sercach, w wyborze być czy mieć wybierając życie, człowiek i jego los muszą być zawsze na szczycie. Wcielając hasło: "Nie od razu Rzym zbudowano" małymi krokami chcemy próbować co rano, iść do przodu pod wiatr, bo tak niewiele trzeba by drugiemu człowiekowi uchylić skrawek nieba. Czy czasy są znów trudne jak 30 lat temu? Czy prawda znów jest dzisiaj przeciwnikiem systemu? Na koniec w kilku słowach podsumuję tę akcję: skoro ogień nas rozpala to świećmy jak najjaśniej nim zgaśnie.
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