Niedziela Palmowa, ileż takich przeżyliśmy
i te w skupieniu Wielkopostne rekolekcje
z czystym sercem Pana Jezusa witaliśmy
a los dalej, daje nam życiowe lekcje.
Borykamy się z różnymi przeciwnościami
to i Pana naszego po drodze wszędzie spotykamy
idziemy do Niego z naszymi słabościami
o pomoc w ciężkich chwilach się zwracamy.
Nie współczesny czas do zadumy skłania
lecz Jezusa Chrystusa tamte czasy
wszak człowiek czystość sam sobie zasłania
idzie w życie byle jak, bez klasy.
Pilnujmy Pana, by nie odszedł przez nasze słabości
w sercu miejmy dla Niego czyste świątynie
niech On przybędzie na stałe a nie jedynie w gości
a radość w sercu naszym nigdy nie minie.

Tato proszę.
Stoi człowiek z żoną i dwojgiem małych dzieci
wulgarnych słów używa jak normalnej rozmowy
pijak dobrym przykładem nigdy nie zaświeci
ale do jakiejkolwiek zwady czy kłótni jest gotowy.
Dzieci proszą cicho, delikatnie i coś nie zrozumiale
matka łagodnie swymi rękoma chce przytulić swe dzieci
on ledwo stojąc zamyślony nie słucha ich wcale
przeklinając odpala papieros chyba już trzeci.
Po dłuższej chwili syn głośno ojca swojego prosi
tatusiu daj na chleb bośmy głodu troszkę zaznali
dwoje młodszych też rączki wyciągnęły prosząc o grosik
Nie. Boście dzisiaj wcale żeście nie pracowali.
Żona delikatnie ruszając opuchniętymi ustami
swój wzrok do niego błagalnie z wielkim bólem podnosi
on odwraca się energicznie i bije pięściami
ona przewraca się nie płacze i ból nadal znosi.
Syn ojca woła ,tato proszę nieeeeeeeeee !
podbiega do ludzi stojących na przystanku płacząc prosi
bo jego małe serduszko na dwie połowy się drze
lecz każdy swój tępy wzrok do nikąd wznosi.

Podbiega do mnie za rękę moją szarpie z nadzieją
podbiegam , ona leży w kałuży swojej krwi
pijakowi ręce drżą coś bełkocze nogi się chwieją
woła ja jej nie chciałem panie uwierz mi.
Ile takich dramatów co dzień nas, Polaków otacza
Czego nasze serca nie czułe są na sytuacje takie
Brak Boga i wiary i już każdy na złą drogę wkracza
Idzie nie tym co trzeba wyznaczonym szlakiem
Kilka lat później znowu takie samo zdarzenie
lecz teraz prosi ten co sześć lat dopiero ma
skończyło się matki straszne nieludzkie cierpienie
on siedzi w więzieniu bo państwo wszystko mu da.
1.Śpieszmy się..
Śpieszmy się kochać wszystkich ludzi
bo oni tak szybko od nas odchodzą
niech miłość w nas się szybko obudzi
kiedy oni z ziemskim życiem się rozwodzą.
Śpieszmy się kochać wszystkich ludzi
i tych których kochamy bardzo mało
aby życie przestało nas nudzić
chcę żeby coś po nas pozostało.
Śpieszmy się kochać wszystkie dzieci
rozmawiamy z nimi bardzo niewiele
to życie jak deszcz szybko nam leci
razem jesteśmy tylko w niedziele.
Śpieszmy się kochać nasze życie
które jak górski potok płynie
kochajmy się jawnie nie skrycie
a nasze nazwisko nie prawdą słynie.
I spieszmy się kochać naszego Boga
który czeka na nasze głębokie wyznanie
bo przez niego idzie nasza droga
tak powinno wyglądać nasze kochanie.
Śpieszmy się kochać ale szczerze
otaczający dookoła nas świat
i nie mówić że już w nic niewierze
bo przed nami niewiele pozostało dat.

Śpieszmy się kochać nasze rodziny
bo oni na to najwięcej zasługują
gdy ich niema w rozpaczy chodzimy
i smutki nad wszystkim górują.
2. Śpieszmy się...
Śpieszmy się kochać wszystkich ludzi
bo oni tak szybko od nas odchodzą
niech nasze serce się obudzi
bo nasze myśli na złość wszystko grodzą.
Mało czasu im właśnie poświęcamy
zamykamy się na długi czas
przed każdym uczuciem drzwi zamykamy
ale kto potem pocieszy nas.
Co możemy dzisiaj wszystkim dać
serca i trochę prawdziwej szczerości
nie musimy się niczego bać
nie ukradną nam całej miłości.
Dajmy trochę szczęścia prostego
i bezpieczeństwa którego potrzebują
aby nie czuli z życia nic złego
na naszej miłości niech życie budują.
Czy tak trudno wydać z siebie słowa
pełne radości i normalnego zrozumienia
przecież od tego nie rozboli nas głowa
a przyniosą wiele pocieszenia.
A kiedy jest późno aby to naprawić
wyrzucamy bezduszności wszelkie
i kiedy musimy światu wszystko pozostawić
dopada nas rozczarowanie wielkie.
Bóg spokój wewnętrzny nam daje
tylko trzeba zrozumieć to przesłanie
a wtedy grudzień będzie majem
zastanów się czy to trudne jest zadanie?
A więc teraz otwórz serce swoje
śpiesz się kochać wszystkich ludzi
od tej pory rób wszystko ze spokojem
a żadne narzekanie Ciebie nie znudzi.

