Koledzy, koleżanki, nerdy, dziołchy, królowe fejsbuka, gracze, rudzi,
bruneci, blondyni, zielonowłoso i rudynie, stoję oto przed wami aby wygłosić
apel. Apel ponadczasowy, apel w imieniu św. Franciszka.
Czyż nie uczono was, aby szanować to co nas otacza. Na pewno jakieś
śmieszki
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wypowiedzi uważniej niż ktokolwiek inny. Zapamiętaj że świat nie jest twój,
nie jest innego człowieka, nie jest też nas ludzi...Świat jest odbiciem Boga
Najwyższego i tylko Jemu zawdzięczasz że dzisiaj żyjesz... Pomyślisz
czasami mi to już się nie chce żyć, podziękuj mu po raz drugi, że dał ci
siłę, żebyś dzisiaj tutaj siedział, siedział o własnych siłach. Zachowuj się
jak homo sapiens, a nie jak ta małpa sprzed lat posiadająca jedynie
instynkt. Ziemia jest ogrodem, nie Twoim, ale dla Ciebie szanuj ją, nie
mówię teraz o proekologicznych rzeczach, mówię o rzeczach ludzkich.
Używaj życia Ziemia jest dla Ciebie.
Czemu dzisiaj popatrzyłeś na niego spode łba? Czemu ją dzisiaj
popchnąłeś na przerwie? Czemu teraz patrzysz się na mnie jak na idiotę?
Czy nie wiesz, że przemoc wobec drugiego nic Ci nie da? Fizyczna,
psychiczna, pozornie niecelowa? Chcesz się zemścić, wywołać u kogoś płacz,
chcesz żeby mu się coś nie udało? Nie oszukasz przeznaczenia, a ni mu nie
pomożesz, jesteś wolny, ale Bóg ma plany. Pomyśl w inny sposób, ,,pobijesz
kogoś"
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zwycięzcą? Ten człowiek nigdy nie będzie już tak silny, nigdy nie dojdzie do
pełni zdrowia, kto jest moralnym zwycięzcą? Masz wyrzuty sumienia,
zastanawiasz się co wtedy myślałeś dlaczego to zrobiłeś, kto jest moralnym
zwycięzcą? Teraz Sobie myślisz, Patryk no bez przesady, poszedłeś za
daleko, ale czy 100 słabych ciosów jest lepsze od 1 mocnego? Że nie bolą,
że nie bolą aż tak bardzo, że mniejsze zło? „Jeśli mam wybierać między
złem a złem wolę nie wybierać wcale." - Ten cytat z popularnej polskiej gry
nasuwa mi się na myśl. Czy ciągła wojna Ci odpowiada? Czy wojna z
silniejszym Ci odpowiada? Nie, cóż wojna jest rzeczą ludzką, nie da się jej
zniszczyć, ale da się ograniczyć. „Jeśli mam wybierać między złem a złem
wolę nie wybierać wcale".

