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I. 
Choć to legenda, warto ją znać, 
Chociaż nie jedna, w tej opowieści, 
Spłynęła łza. 
Jednak nie smutkiem powodowana jest, 
Tylko ze śmiechu i to od rana, 
Aż po ostatnie Słońca promienie, 
Gdy dzień kończył się by dać wytchnienie 
temu, co Królewnę Śmieszkę znał. 
 
Ref. 
Królewna Śmieszka rozśmieszała cały dwór, 
Czy to był książę, rycerz  
Czy bajkowy stwór. 
Śmieszka od rana rozdawała dobry humor  
wszędzie tam, 
Gdzie ze smutkiem zostajesz sam na sam. 
 
II. 
Kiedy poranek znów budził dzień, 
Dobrym humorem wszystkich witała  
I śmiała się 
Czy deszcz, czy chmury, czy padał śnieg, 
Jej śmiech w królestwie całym słyszano 
Śmieją się wszyscy panowie, panie 
Czy to w zamku, czy to na straganie 
Każdy to wie, że Śmieszka śmieje się. 
 

Ref. 
Królewna Śmieszka rozśmieszała cały dwór, 
Czy to był książę, rycerz  
Czy bajkowy stwór. 
Śmieszka od rana rozdawała dobry humor wszędzie tam, 
Gdzie ze smutkiem sam zostajesz. 

Królewna Śmieszka rozśmieszała cały dwór, 
Czy to był książę, rycerz  
Czy bajkowy stwór. 
Śmieszka od rana rozdawała dobry humor wszędzie tam, 
Gdzie ze smutkiem zostajesz sam na sam. 

 
 
 
 
 
 



 
III. 
Lecz tajemnica wydała się  
Księżniczką Śmieszką jestem ja sama 
Każdy to wie 
I zamku też nie mam panowie i panie, 
Przydomek Śmieszka zawdzięczam mamie, 
Bo taka moja natura właśnie  
Uśmiech nigdy mi z twarzy nie gaśnie 
Jestem Agnieszka, ta co śmieje się. 
 
Ref. I 
Agnieszka Śmieszka mówią o mnie tak od lat, 
Czy przechodzień, czy kolega, czy też brat. 
Ja rozśmieszam pana, 
Proszę pana proszę śmiać się tak jak ja, 
Pyta pan jak się nazywam? 
 Agnieszka Śmieszka mówią o mnie tak od lat, 

Czy przechodzień, czy kolega czy też brat. 
Ja rozumiem ciebie 
A więc proszę śmiej się tak jak ja, 
Bo ze smutkiem nie do twarzy. 

  
.Ref. II 
Agnieszka Śmieszka mówią o mnie tak od lat, 
Czy przechodzień, czy kolega, czy też brat. 
Ja rozśmieszam pana, 
Proszę pana proszę śmiać się tak jak ja, 
Pyta pan jak się nazywam? 
 Agnieszka Śmieszka mówią o mnie tak od lat, 

Czy przechodzień, czy kolega czy też brat. 
Ja rozumiem ciebie 
A więc proszę śmiej się tak jak ja, 
A ze smutkiem już nie będziesz sam na sam. 

TAK!!! 
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