
3 Maja Święto Konstytucji 

 
Witaj majowa Jutrzenko! – pieśn co roku w Polskę leci, 

Śpiewają ją ciepło, ludzie starsi, młodzi, dzieci. 

Dziś śpiewamy ją swobodnie, chociaż o tym wie niewielu, 

Była ona zakazana  przez pół wieku w PRL – u. 
 

Bo mówiła o wolności, o ważności Konstytucji, 

Ustaleniu praw dla ludzi, tej społecznej rewolucji, 

O podziale praw i władzy, podniesieniu z kolan chłopa, 

Była pierwsza, podziwiała  ją z szacunkiem, cała stara  Europa. 
 

Nie znosili jej sasiedzi: Rosja Austria no i Niemcy, 

Naruszała ich porządek, bali się jej cudzoziemcy. 

Więc napadli nasz kraj cały , między siebie podzielili 

I w ten sposób dumną Polskę na sto latek pognębili. 
 

Nie pomogły nam powstania i wodzowie doskonali, 

To nas Niemcy germanili, gorzej ruscy pognębiali. 

Te powstania , zrywy polskie, dla nich były to brewerie. 

Ciemiężyli więc Polaków , mordowali i zsyłali na Syberię. 
 

Lecz dziejowa przyła racja, a tu powód był nie lichy, 

W życie weszła demokracja, rozerwało ich od pychy, 

Rozleciała się monarchia, Austrię Węgry diabli wzięli, 

Cesarzowi Wilhelmowi  „pikelhaubę” także zdjęli. 
 

A u ruskich co się działo - strach pomyśleć , boli głowa, 

Przewrócili Carskie Sioło – rozstrzelali Romanowa,  

z rewolucją się zbratali, lecz od Polski też odpadli, 

Lenin czapkę trzymał w garści, żeby mu jej nie ukradli. 
 

Zaświtała nam po wojnie pierwszej wolność, polskoścć w każdym calu, 

Potwierdziły to narody , każdy dla nas i w Wersalu. 

Odtąd wszystkim jest wiadomo, wie to każdy Polak mały 

Naszym godłem jest w koronie , dumny, dzielny Orzeł Biały. 
 

W drugiej wojnie nas gnębili Niemcy, Ruscy też poniekąd,  

Ci ostatni znacznie dłużej , bo po wojnie lat pięcdziesiąt. 

Lecz wyrzucił ich Wałęsa, wszystkim diabłom chyba na złość 

W Polsce przyszła „Wiosna Ludów” , wszechobecna „Solidarność”. 
 

Na sztandarach Orzeł Biały patrzy dumnie w Polskę wolną,  

Gdy w majowe święto idą, ludzie starsi , dzieci szkolne. 

I radośnie i swobodnie pieśń podnisła brzmi przez kraj, 

Witaj Majowa Jutrzenko”! Niech się święci 3 ci Maj”. 
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