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1. Dwoje eskulapów jechało na łowy  

I poszli z namysłem po rozum do głowy. 

Wstawszy ranną porą, śpieszą nad jezioro.  

Hej kolęda, kolęda! 

 

2. By pruskich trojaczkiem poczt nie zbogacali,  

Więc nic nie donieśli, nic nie napisali,  

Rychło w pociąg wsiedli, w domu nic nie jedli.  

Hej kolęda, kolęda! 

 

3. Wysiedli na stacji z niemałym kłopotem,  

Szukają furmanki za dworcem, za płotem,  

Ni sanek, wózika, ni osła, konika.  

Hej bieda im, hej bieda! 

 

4. Ale im i w drodze fortuna sprzyjała,  

Bo po Czorlińskiego bryczka zajechała,  

A więc trudna rada, jadą do sąsiada.  

Hej bieda im, hej bieda! 

 

5. Jadą do sąsiada Łysomickiej kniei,  

Że on ich odeśle, są w błogiej nadziei,  

Sąsiad już w Kuczwałach, a oni w opałach!  

Hej bieda im, hej bieda! 

 

6. Więc się pani domu nisko pokłonili, 

W nagrodę dzieciaka na wsi wyleczyli, 

Proszą o koniki strzelcy łacinniki! 

Hej bieda im, hej bieda! 

 

7. Tymczasem w Kuczwałach kiełbasa się smaży, 

Bigos ze słoniną w kociołku się warzy,  

Im zaś w wózku chłodno, a w żołądku głodno. 

Hej bieda im, hej bieda! 



8. Godzinę za późno wreszcie przyjechali,  

Dobrze wymarznięci, tęgo wygłodniali, 

Już nie ma bigosu, ani nawet sosu. 

Hej bieda im, hej bieda! 

 

9. Więc radzi nie radzi na polu wysiedli 

I skromny dzień cały postny żywot wiedli,  

Ale z miną dobrą spisali się chrobro. 

Hej kolęda, kolęda! 

 

10. Bo choć czasem sobie spudłowali gładko, 

Jednakże strzelali i biegali chwatko, 

Lekkie mieli nogi, a łup mieli mnogi. 

Hej kolęda, kolęda! 

 

11. Gdy wreszcie wieczorem do obiadku siedli, 

To pili za troje, a za czterech jedli. 

Wtedy się zrobiło im błogo i miło. 

Hej po biedzie, po biedzie! 

 

12. Więc pamiętaj sobie strzelcze łacinniku, 

Gdy jedziesz na łowy, pomyśl o wóziku, 

A przyjedziesz snadnie i zjesz bigos ładnie. 

Hej kolęda, kolęda! 

 

 

 

 

 

 

 


