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List do Św. Antoniego Padewskiego

Święty Antoni Padewski
Patronie od zguby,
Pomóż odnaleźć się światu
Bo świat się pogubił…
Ludzie nie wiedzą co czynią,
Ludzie się prawie nie znają,
Ludzie w chaosie żyją,
Ludzie inaczej niż dawniej
Szanują się czy kochają.
Ludzie wartości dawno pogubili,
Ludzie zła od dobra już nie odróżniają,
Ludzie tych co ich prowadzą do zguby
Za wzorce uznają.
Na świecie bogactwem
się pysznią lichwiarze,
Na świecie padają
Kolejne ołtarze…
A świat przez ludzi znękany
A świat przez ludzi niszczony
Nie umie już ich okiełznać
I czuje się też zagubiony.
Więc święty ubożuchny
Co siedzisz wysoko w niebie,
Pomóż i światu i ludziom



Powrócić znów do siebie.
Bo jeśli TY, żeby pomóc
Nie ruszysz niebem całym,
To zginą też na tym świecie
Wszystkie Twe ideały…

W oparach absurdu

W oparach absurdu
Świat współczesny się kręci
Odcina się od praw natury
Człowieczeństwa, tożsamości
Historycznej pamięci
Forsuje destrukcyjne, rozwiązłe
Demoralizujące hasła i bzdury
Neguje przyrodzoną płciowość
Forsuje cywilizację śmierci
Niszczenie życia wspiera
I mniejszościowe formy
Dewiacji popiera
Przy czym proporcje usiłuje
Odwrócić i te formy dewiacji
Większości narzucić
A wszystko to w imię tolerancji
I zasad demokracji ignorancji



Absurdalnymi zakazami
Pojęć językowych używania.
Wolność słowa dławi
Perły światowej sztuki
I literatury plugawi
Odziera godnych
Z purpury, zasług
I świętości
Promując degeneratów
I przeniewierców jako
Twórców przyszłości
Rozumnych usiłuje zaślepić
Nałożyć opaski na oczy
I poprawnych politycznie
Niewolników z nich ulepić.
Wartości wszystkie zatraca
Od BOGA i duchowości
się odwraca
I nie ma odwagi
Otwarcie przyznać się
Do tego, że dzieła ZŁEGO
Wspiera i świat chce
Ostatecznie sponiewierać.



Chce się

Chce się żyć
Chce się być
Choć w niechcianych
Miejscach, tkwić
W otoczeniu obojętnym
W świecie mało
Rzeczywistym, mętnym
Jeszcze coś przeżyć
Jeszcze w miłość uwierzyć
Chce się żyć, chce się być
Chce się tkwić
W tym co znane
Bo silniejszy jest
W nas lęk
Co też będzie
W innym świecie
Nam pisane.


