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MARIA KONOPNICKA

Kolędnicy
A ten chudy Janek
Po ulicy choǳi,
Z trze królową gwiazdą
Kolędników woǳi.

Trze królowa gwiazda
Zaświeci w okienko,
Kolędnicy hukną
Wesołą piosenką.

Kolęda, kolęda,
Wesoła nowina!
A pó dźcież się ogrzać
Bliże do komina!

Trze królowa gwiazda,
A po nie zapusty;
Nie bó się ty, Janku,
Bęǳiesz eszcze tłusty.
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