Cud nad Wisłą
W dzień Wniebowzięcia Najświętszej Panny Maryi
15.08.1920 roku warzą sie losy niepodległej Polski
W ten dzień armia Polska wroga zatrzymała
Gdzie Warszawę okrążyć chciała bolszewicka armia.
Tylko cud i wiara w Boga narodu polskiego
Ocaliła Polskę i Europę od komunistycznej nawałnicy
Gdy natarcie bolszewików pod Radzinem zatrzymano
A pod Niemnem całkowicie atak został rozbity .
W ten sposób nie powstała w marzeniach komunistów
Polska Socjalistyczna Republika Radziecka okupantów
A Europa I wojną światową wyniszczona klęską
Nie byłaby w stanie obronić się przed Armią Czerwoną.
Trzeba tu o jednej rzeczy ważnej pamiętać w myślach
Tak jak w Polsce i w całej Europie była gospodarcza klęska
To był Triumf dla partii państw komunistycznych
Które pragnęły całkowitego z Rosją zjednoczenia
To naród Polski bolszewików wykończył morale
Bez wiary rozbitych daleko na wschód odrzucił
I tak to 18 marca 1921 roku podpisano pokój w Rydze
Ustalono granice i tak naród polski powstał
Chciałbym tu wrócić do początku mego wiersza
Jeszcze do dziś przez historyków nie jest wyjaśniony
Jedni mówią, że to zasługa Piłsudskiego jego defensywy
Wierzący wierzą , że to Maryi Panny Wniebowziętej zasługa
Ja uważam że jedni i drudzy mają rację w tej historii
Ale nie wolno nam zapomnieć o chrześcijańskiej tradycji
Dowodem twierdzenia mego niech będzie powstanie
Z braku poparcia upadek komunistów w Polsce
Cała Polska pamiętała co to jest okupacja i niewola
I wszystkie siły społeczne do walki przystąpiły
A Polska armia wystawiła ponad milion żołnierzy
Ludność cywilna w kościołach się modliła
Dlatego w dniu Wniebowzięcia Maryi Panny
Naród wierzył że za jej stawiennictwem został ocalony
Polską wiarą i poświęceniem zwyciężyli najazd sowietów

A na pamiątkę dzień ten uświęcono pełen jej cudów
Naród Marii Panny pragnął w tym dniu podziękować
Postanowił dniem Wojska Polskiego go uczynić
By te święta z cudem nad Wisłą skojarzono
I hołd bohaterom tych krwawych dni złożono.
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