Nasza przygoda z pieczą
zastępczą

Jest przestraszone jak małe
ptaszątko.

Trwa już okrągły jubileusz latek,

Uczymy je pić, bawić się
i uśmiechać,

Kiedy to zleciało?

składzie już parę lat,
Wspólnie spędzamy wakacje
i poznajemy świat.
Razem uczymy się i pracujemy,

Nie wie nawet nasz nastolatek.....

Wielkim plusem jest Jego
postępów czekać.

Zaczęło się ciepłego dnia
sierpniowego,

Dziecko rośnie, bawi się
i pogodnieje,

Chociaż ciało z roku na rok staje
się dojrzałe,

Telefon- dzieci potrzebują domu
bezpiecznego.

Z dnia na dzień Jego oblicze
jaśnieje.

My widzimy w naszych
dzieciach ich cnoty wspaniałe.

Chwila namysłu, chwila
zastanowienia,

W międzyczasie dwoje dzieci
wraca do rodziny,

Wspieramy ich zdolności
i marzenia,

Decyzja- zaczynamy nowy etap
domowego przebranżowienia.

Jesteśmy zadowoleni, że
doczekaliśmy szczęśliwej
powrotu godziny.

Pomagamy w spełnieniu Ich
odwiecznego pragnienia.

W miejsce dzieci powracających
na łono rodziny,

Płaczemy z niedoskonałości.

Dzieci przestraszone, my także
niepewni,
Uczymy się co dzień siebie
i zostajemy decyzji wierni.
Spędzamy z sobą coraz więcej
czasu,
Jeździmy na wycieczki po
okolicy, do lasu.

Przyjmujemy dwie małe,
bezbronne kruszyny.
Chłopcy z włosami złotymi na
głowie,

Mamy dni szczęścia i radości,

Mają zawsze coś do powiedzenia
każdej osobie.

Mamy dni smutku
i cierpliwości.

Na koniec przyszła do męskiego
grona

Ostatecznie jesteśmy
zadowoleni,

Mała księżniczka- niczym drobne
winogrona.

Coraz bardziej ze sobą
zjednoczeni.

Jej delikatność i troska jak to
u małej kobietki bywa,

Po latach dochodzi nowe
dzieciątko,

Zawsze rozluźnia trudne emocje
i w porę przybywa.
Tak trwamy w niezmiennym

Razem cieszymy się i radujemy.

Cieszymy się z Ich radości,

Jesteśmy na siebie nawzajem
skazani,
Służymy sobie pomocą, chociaż
jesteśmy niedoskonali.
Widzimy swoje dobre i złe
strony,
Wierzymy, że bycie razem było
planem ''z góry'' zamierzonym.
Jak wiemy w ekonomii nie ma
przypadku,
To co nas spotyka nie było
przyczyną wypadku.
Wszystko co się dzieje, jest
zapisane w niebie,
Wierzymy w to, gdy mamy
oparcie w sobie --- w potrzebie.

