
Kto winien 

Dawno już przeminęły te beztroskie czasy 

Kiedy niszczono wodę, powietrze i lasy.

Mieszkańcy ziemi po rozum poszli do głowy 

O dalszej degradacji nie może być mowy.

Ci co walkę podjęli to dziś ekolodzy

Są wśród nich zarówno bogaci i ubodzy.

W bogatych krajach na europy zachodzie

Powrót do matki natury stał się w modzie.

I w naszym kraju o tym się przypomniało 

Jak by to poprawić wiele osób myślało.

Upadek komuny sprzyjał zmianom przyrody 

Zakazano spuszczać ścieki prosto do wody.

Zamykano trujące powietrze zakłady

Nie pomagały z komitetem układy.

W rolnictwie pestycydy ograniczono

Będziemy wracać na naszej przyrody łono.

Powołano ustawowo inspektoraty

Mogą też wystawiać trucicielom mandaty.

Działa Ministerstwo Ochrony Środowiska

Prokuratura sprawdza wypadki z bliska.

Kiedyś mogli czuwać i społeczni działacze

Zlikwidowano ich, nikt po nich nie zapłacze.
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We wszystkich ustawach bronimy środowiska

Efektywność tych zapisów jest bardzo niska.

By oczyścić ścieki były z Unii środki,

Tu już zaczęły się w naszym kraju „schodki”.

Ktoś wszystkich wylotów nie zinwentaryzował

Projektant czasu na sprawdzenie nie marnował.

Nie zważa na szczegóły inspektor nadzoru

Firma robi jak na planie, nie ma wyboru.

Wiele trujących ścieków do naszych wód wpływa

Nieważne po raz pierwszy czy też recydywa.

Co możemy zrobić, gdy jest wody zatrucie

Instytucje nie kiwną i palcem w bucie.

Nasi wędkarze nieraz śnięcie ryb zgłaszają.

Jak postępować? taką instrukcję już mają.

Telefony są niejednokrotnie „gorące”

Obiecują sprawdzić kiedy miną miesiące.

Bywa że policja czasem interweniuje

Zobaczy zezwolenie więc się wycofuje.

Najwięcej działań podejmuje Straż Rybacka

Ta Społeczna i się z trującym nie cacka.

Za świadka nieraz przed sądem powszechnym staje

Bywa że od sędziego też burę dostaje.

To nie my możemy próbki wody pobierać

I inne dowody tego przestępstwa zbierać.
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Mało jest wyroków które sprawców skazują.

Sprawcy wcale się taką karą nie przejmują.

Katastrofa Odry to efekt zaniechania

Wielokrotnych przestępstw zatrucia wód ścigania.

Na pierwszej linii frontu stanęli wędkarze

Ile zebrali śniętych ryb to się okaże.

Rękawice, worki, transport, utylizacja 

To wymierna w złotówkach każda transakcja.

Nikt nie policzy społecznej pracy działaczy

Nikt im nawet za to podziękować nie raczy.

Program pierwszy telewizji ich nie wspomina

Audycja od pochwał rządu aż się ugina.

Jak długo jeszcze ci sprawcy będą bezkarni

Nasz Związek będzie do bicia jak murzyn czarny.

Czy obudzi się w tym narodzie sumienie

Nie zginie wytrute kolejne zarybienie?
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