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MARIA KONOPNICKA

Zielone Świątki
Nasza izba uma ona,
Tatarakiem obstawiona,
Tatarakiem, wodną trzciną
I czeremchą i kaliną,

Zielone Święta
La, la, la, la!
Zielone Święta
La, la, la, la!

Ma u, ma u, świeży ga u,
Pachniesz ty ǳiś w całym kra u,
Niosą chłopcy gałązeczki,
Wĳą wianki panieneczki,

Zielone Święta
La, la, la, la!
Zielone Święta
La, la, la, la!
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
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