Nasze dzieci.
Wiele można by o wychowaniu powiedzieć
ażeby zawsze dzieci były zdrowe
o wszystkim nie powinny wiedzieć
są to życzenia wielowiekowe.
Odpowiedzialność, szczerość, miłość
to zalety normalnego człowieka
a tu chamstwo, bezczelność i złość
na każdym kroku nas czeka.
Kiedy
pije,
mówi,
wciąż

dziecko na imprezki chodzi
pali, narkotyki zażywa
że jemu nic nie szkodzi
nowych doświadczeń nabywa.

Nasze dzieci telewizja chowa
daje ,,chamstwa świetne przykłady"
bezczelność i wulgarne słowa
bez których ,,nie dadzą sobie rady".
Przekleństwa, seks i przemoc
to atrybuty złego wychowania
pokazują w dzień i w noc
a rodzice niewiele mają do gadania.
No właśnie, a my co robimy?
kątem oka na wszystko spoglądamy
by nie drażnić dziecka, na palcach chodzimy
i na wszystko dziecku pozwalamy.
A kiedy kończy się cierpliwość nasza
jest stanowczo za późno na nasze morały
nasze dziecko mocno nas wystrasza
czy myśmy to dziecko chowali?
A teraz krótko moje życie opisze
nie jestem młody, choć sporo mam lat
przy rodzicach do dziś kocham ciszę
Bóg, honor i zrozumienie - to jest mój świat.
STOP. Czy nasze dzieci Boga znają?
Czy wiedzą czym jest prawdziwe życie?
Czy o naszym wkładzie coś zapamiętają?
Czy wy rodzice w to wierzycie?
Czytam ten wiersz po wielu latach
teraz wiem że, Boga mało im dawałem
dziś siostra nienawidzi brata
w którym momencie, źle się starałem?

Jeszcze jeden...
Nasze społeczeństwo na dno się toczy
upada moralność wśród Polaków tysięcy
jak zły duch za nami kroczy
to nie dzieje się od kilku miesięcy.
Dzisiaj
dzieci,
z braku
lecz na

bardzo dużo ludzi alkohol pije
dorośli, mężczyźni i kobiety
pieniędzy trudno się żyje
picie muszą być - niestety.

Dzieci patrzą na rodziców lekkie postępowanie
śmieją się gdy ci zrobią coś głupiego
pokątnie też piją, od łyka nic się nie stanie
a przecież zaczyna się od kroku niewinnego.
A kiedy zwrócisz uwagę, że to nie ładnie
nic ciekawego tobie nie odpowie
a stek wyzwisk okrutnych na ciebie spadnie
ledwo pomieści się to w twojej głowie.
Potem zastanawiasz się czy warto było
zwracać uwagę takiemu pijakowi małemu
a przecież to nam się nie przyśniło
więc dlaczego nie mówić tego staremu.
Czy ktoś im wszystkich dzisiaj pomoże
czy jeszcze znajdą światełko życia czystego
tylko Ty możesz pomóc im kochany Boże
sprowadzić wszystkich do życia normalnego.
Wszelkie świeckie czy też kościelne stowarzyszenia
też w jakiś sposób potrzebującym pomagają
w tym temacie maja dużo do zrobienia
nieudaczników takich do życia przywracają.
Boskie nie trudne są przykazania
tylko ludzie dziwnie je rozumieją
i to oni maja dużo do gadania
właśnie wtedy kiedy na nogach się chwieją.

