
Włochaty, Rewolucja (W twojej g
Posłuchaj Tego! To Może Cię Natchnąć! 
Słowo I Myśl Mogą Zmienić Świat 
Trwa Wielka Sztuka A Ty Możesz Dopisać Swój Wers 
Im Później Zaczniesz Szukać Tym Trudniej Go Znaleźć 
"Jeżeli myślisz, że jesteś zbyt mały by coś zmienić, 
spróbuj zasnąć z komarem latającym nad uchem" 
Dalajlama (ur. 1935, duchowy przywódca Tybetu) 
"Nieposłuszeństwo jest prawdziwą podstawą wolności. 
posłuszni muszą być niewolnicy" 
Henry David Thoreau (amerykański eseista, poeta i naturalista) 
"Lepiej umrzeć na wyprostowanych nogach 
niż żyć na zgiętych kolanach" 
Emiliano Zapata (1879-1919, meksykański rewolucjonista) 
"W czasach powszechnego oszustwa, 
mówienie prawdy staje się prawdziwie rewolucyjnym aktem" 
George Orwell (1903-50, brytyjski pisarz, eseista i komentator układów społecznych) 
"W tak obrzydliwych czasach 
prawdziwy protest jest piękny" 
Phil Ochs (zm.1976, amerykański muzyk folkowy) 
"My, którzy umiemy mówić musimy być głosem dla tych, którzy mówić nie potrafią" 
Oscar Romero (1917-80, salwadorski arcybiskup San Salwadoru, który został zamordowany za otwarte wypowiadanie się przeciwko rządowym szwadronom śmierci) 
"Rewolucja to festiwal uciskanych" 
Germaine Greer (ur. 1939, australijska feministka, pisarka i krytyk) 
"Nie zamartwiajcie się, organizujcie się!" 
Florynce Kennedy (1916-2001, amerykańska prawniczka, 
feministka i działaczka na rzecz praw obywatelskich) 
"Im bardziej skorumpowane państwo tym liczniejsze prawa" 
Tacyt (56-115, rzymski senator i historyk) 
"Jaką władzę macie? Skąd ją dostaliście? 
w czyim interesie ją wykorzystujecie? 
przed kim jesteście odpowiedzialni? 
jak się możemy od was uwolnić?" 
Tony Benn (ur. 1925, lewicowy brytyjski polityk) 
"Ci, którzy zbierają większość ze stołu, uczą zadowolenia. 
ci, dla których podatki są przeznaczone, żądają poświęcenia. 
ci, którzy jedzą ile mogą, przemawiają do głodnych, 
mówiąc o wspaniałych czasach, które nadchodzą. 
ci, którzy prowadzą kraj w otchłań, 
nazywają rządzenie trudnym dla zwykłych ludzi" 
Bertolt Brecht (1898-1956, niemiecki dramaturg, poeta i zaangażowany marksista) 
"Zwierzęta na świecie żyją dla swoich własnych powodów. 
nie zostały one stworzone dla ludzi 
tak jak czarni nie zostali stworzeni dla białych 
ani kobiety dla mężczyzn" 
Alice Walker (ur.1944, amerykańska pisarka, aktywistka i krytyk. Autorka "Koloru purpury") 
"Najpierw cię ignorują. Później się z ciebie śmieją. 
Potem cię zwalczają. Później wygrywasz" 
Mahatma Gandhi 
"To wy musicie być zmianą, którą chcecie zobaczyć na świecie" 
Mahatma Gandhi (1869-1948)
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