


Spis treści

1

Dziś przed świtaniem ……………………
My też Pastuszkowie …………………….
Hej, w dzień narodzenia ……………….
Stała nam się nowina miła …………..
Mizerna Cicha ………………………………..
Porwijmy instrumenta ………………….
Jakaż to gwiazda …………………………..
Z narodzenia Pana ………………………..
Szara kolęda …………………………………..
Gore gwiazda ………………………………….
Wiwat na pożegnanie ……………………

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12



Dziś przed świtaniem

2

Dziś przed świtaniem,
Wdzięcznemwołaniem
W obłokach, i skokach,
Kogoś Aniołowie
Niebiescy Duchowie,
Chwalili

Bóg toWcielony,
Tak uniżony
Dla ludzi; gdyż służy
Jemu osioł z wołem,
W stajni pod okołem
Hołdują.

Więc Kuba brachu,
Śmiało bez strachu
Przygrywaj i śpiewaj
Chwałę Panu Temu,
Dziś narodzonemu
WBetleem.

Wy pastuszęta
I wy bydlęta,
Klękajcie, oddajcie
Honor należyty,
Gdy ludzkiem zakryty
Bóg ciałem



My też Pastuszkowie
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My też Pastuszkowie,
nie tylko Królowie,
na wozie, na wozie
jedziemy z kapelą,
niech nas rozweselą
na mrozie, na mrozie.
Graj, mówi Jezus, Bartku swoje;
Stój, Dziecię, tylko bas wystroję
i smyczek, i smyczek.

Bartek sobą troska,
że nie ma i włoska
na smyku, na smyku;
a nie myśląc wiele,
szast ogon kobyle
do szyku, do szyku.
Jak zarżnie w swoje szałamaje,
aż Jezus paluszkami łaje:
powoli, powoli.

Kuba za swe dudy
co raz spojrzy z budy,
Boi się, boi się.
Ale Józef stary
porwawszy gańdziary,
Połóż się, połóż się:
Wnet Kuba zaczął grać od ucha,
Aż urwał rękaw u kożucha,
Na sobie, na sobie.

Wach do swoich basów
przypiął sześć kiełbasów,
wesoło, wesoło;
Woś na swej oboi
wielkie figle stroi
nuż w koło, nuż w koło.
Ru ru ru, wach na swoim basie,
dil dil dil, krążel na kiełbasie
ha sa sa, ha sa sa.



Hej, w dzień narodzenia
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Hej, w dzień narodzenia
Syna jedynego
Ojca przedwiecznego,
Boga prawdziwego
Wesoło śpiewajmy
Chwałę Bogu dajmy
Hej, kolęda, kolęda!
Wesoło śpiewajmy
Chwałę Bogu dajmy
Hej, kolęda, kolęda!

Panna porodziła
niebieskie Dzieciątko
W żłobie położyła
małe Pacholątko
Pasterze śpiewają
Namultankach grają
Hej, kolęda, kolęda!
Pasterze śpiewają
Namultankach grają
Hej, kolęda, kolęda!

Dobył tak wdzięcznego
głosu baraniego
Że się Józef stary
przestraszył od niego
Już uciekać myśli
Ale drudzy przyszli
Hej, kolęda, kolęda!
Już uciekać myśli
Ale drudzy przyszli
Hej, kolęda, kolęda!

Mówi mu Staruszek:
nie śpiewaj tak pięknie
Bo się głosu twego
Dzieciątko przelęknie
Lepiej Mu zagrajcie
Panu chwałę dajcie
Hej, kolęda, kolęda!
Lepiej Mu zagrajcie
Panu chwałę dajcie
Hej, kolęda, kolęda!

Skoro pastuszkowie
o tym usłyszeli
Zaraz do Betlejem
czym prędzej bieżeli
Witają Dzieciątko
Małe Pacholątko
Hej, kolęda, kolęda!
Witają Dzieciątko
Małe Pacholątko
Hej, kolęda, kolęda!

Kuba nieboraczek
nierychło przybieżał
Śpieszno bardzo było,
wszystkiego odbieżał
Panu nie miał co dać
Kazali mu śpiewać
Hej, kolęda, kolęda!
Panu nie miał co dać
Kazali mu śpiewać
Hej, kolęda, kolęda!



Stała nam się nowina miła
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Stała nam się nowina miła
PannaMaryja syna powiła
Powiła go z wielkiem weselem
Będzie on naszym zbawicielem,
zbawicielem

Król Heród się zafrasował
Wszystkie dziatki wyciąć kazał
Maryja się dowiedziała
Ze swym synkiem uciekała, uciekała

Gdy spotkała chłopka w polu orzący
Swoją pszeniczkę w ręku siejący
Siejże chłopku w imię moje
Jutro będziesz zbierał swoje, swoje

Nie powiadaj chłopku, że ja tędy szła
Maleńkie dziecię na ręku niosła.
Żydowie się dowiedzieli
Za Maryją pobieżeli, pobieżeli.

Gdy napadli chłopka w polu już żący
Swoją pszeniczkę w snopy wiążący
Powiedz że nam chłopku miły
Czyś nie widział ach Maryi,
ach Maryi?

Widziałem ją ale łoni
Już Maryi nie zdogoni
Jeszcze się ta pszeniczka siała
Kiedy Maryja tędy bieżała, ach bieżała

Żydzi stanęli jakby trzcina
Bo ich moc boska bardzo zaćmiła
Maryja się dowiedziała
W ciemnym lasku nocowała, nocowała

Z lodu ognia ukrzesała
Pana Jezusa ugrzewała
Lulajże ach mocny Boże
Twój majestat ściele łoże, ściele łoże.



Mizerna Cicha
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Mizerna, cicha, stajenka licha,
Pełna niebieskiej chwały.
Oto leżący, przed nami śpiący
W promieniach Jezus mały.

Nad nim anieli w locie stanęli
I pochyleni klęczą
Z włosy złotymi, z skrzydły białymi
Pod malowaną

Radość na ziemi, Pan nad wszystkimi
Roztacza blask poranny.
Przepaść zawarta, upadek czarta,
Zstępuje Pan nad pany.



Porwijmy instrumenta
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Porwijmy instrumenta,
A porzućmy lamenta:
Wszyscy wesoło
grajmy Panu swemu,
Dla nas z bydlęty
w stajni zrodzonemu.

Dziś święta niezwyczajne,
Żadnemu nie są tajne:
Kto żyje, temu
weselić się godzi,
Gdy do natury
ludzkiej Bóg przychodzi.

Wielką nam do radości,
Przyczynę i miłości,
Sam Stwórca świata
już tem samem daje,
Gdy nam podobnym
człowiekiem się staje.

Przedtem był niewidziany,
I na nas zagniewany:
Teraz gdy naszem
ciałem się okrywa,
Swej surowości
względem nas pozbywa.

Więc godne bez przestania,
Na znak jego kochania,
Z wielką ochotą
składajmymu dzięki,
Chwaląc go za to,
teraz i na wieki.



Jakaż to gwiazda
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Jakaż to gwiazda
Błyszczy na wschodzie
Gwiazda nowego imienia.
Mędrcy wołają:
Ciesz się narodzie,
To gwiazda twego zbawienia.
Biegną królowie
Za ich promieniem,
A za królami tłum ludu,
Bo im ta gwiazda
Świeci zbawieniem,
Bo im zwiastuje cud cudów.

Ten co nam później
Miał być przykładem,
Wmiłości i w poświęceniu,
Dziś w niezgłębionych
Wyroków śladem
Zrodzon w nędzy, poniżeniu.
W garstce barłogu,

Skrył świętą głowę,
Palmę światłości męczeństwa,
Co światu życie
Miała dać nowe,
Nad błędem odnieść zwycięstwa.

Panie, ta gwiazda,
Co Mędrców wiodła
Do Chrystusowej kołyski,
Niech nas do Twego
Prowadzi źródła,
Światowe zaćmi połyski.
Do ostatniego
Życia promyku
Boskiego światła udziela,
Byśmy też zaszli
Po jej promyku
Do stóp świętych Zbawiciela.



Z narodzenia Pana
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Z Narodzenia Pana dzień dziś wesoły.
Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły.
Radość ludzi wszędzie słynie
Anioł budzi przy dolinie
pasterzów, co paśli pod boremwoły.

Wypada wśród nocy ogień z obłoku,
dumają pasterze w takim widoku.
Każdy pyta: "Co się dzieje?
Czy nie świta? Czy nie dnieje?
Skąd ta łuna bije, tak miła oku!"

Ale gdy anielskie głosy słyszeli,
zaraz do Betlejem prosto bieżeli
tam witali w żłobie Pana,
poklękali na kolana
i oddali dary, co z sobą wzięli.



Szara kolęda
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Ta kolęda tak szara
jak twe oczy, jak chmurny brzeg,
na podarek czeka wciąż
z szarej chmury – biały śnieg.
Śnieg zamieni w biel szarość
zada sobie serdeczny trud,
zniknie pod nim lęk i żal.
zniknie złość i serca chłód…
Li-li-laj, zniknie złość i serca chłód…

Pokochamy się znowu,
wzajem darujemymoc win
Uraz niech nie chowa nikt,
narodzony Boży Syn
Śnieg choć będzie się starać,
lecz stopnieje w któryś tam świt
A kolędzie szarej znów
będzie za nas trochę wstyd
Li li laj, będzie za nas trochę wstyd

Bo ścichnie w nas radość,
a dzień zwykły nadejdzie już
Wróci zimny oczu błysk,
wróci złość i kłamstwa kurz
Więc kolęda tak szara jak
jak miejskiego dnia chmurny wzrok
Czeka na odmianę serc,
miłowanie cały rok
Li li laj, miłowanie cały rok.

Muzyka: Krzysztof Komeda
Słowa: Wojciech Młynarski



Gore gwiazda

11

Gore gwiazda Jezusowi
W obłoku.w obłoku
Józef z Marią asystują
Przy boku, przy boku
Hejże ino dyna, dyna,
Narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Wół i osioł w parze służą
Przy żłobie, przy żłobie
Huczą, buczą delikatnej
Osobie, osobie
Hejże ino dyna, dyna,
Narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Pastuszkowie z podarunki
Przybiegli, przybiegli
W koło szopę o północy
Oblegli, oblegli
Hejże ino dyna, dyna,
Narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Anioł Pański sam ogłosił
Te dziwy, te dziwy
Których oni nie słyszeli
Jak żywi, jak żywi
Hejże ino dyna, dyna,
Narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Anioł Pański kuranciki,
Wycina, wycina
Stąd pociecha dla człowieka
Jedyna, jedyna
Hejże ino dyna, dyna,
Narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Już Maryja Jezuleńka
Powiła, powiła
Stąd wesele i pociecha
Zstąpiła, zstąpiła



Wiwat na pożegnanie
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Wiwat, wiwat już idziemy
Za kolędę dziękujemy,
Zdrowia, szczęścia, pomyślności
Na ten nowy rok!
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