


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

A cóż z tąǲieciną…
A cóż z tą ǲieciną bęǳiem czynili,
Pastuszkowie mili, że się nam kwili¹?

ǲiecko

Zaśpiewa my Je wesoło
I obróćmy się z Nią w koło,
Hoc, hoc, hoc, hoc.

Podobno ǲieciątko że głodne, płacze;
Dlatego tak z nami nierado² skacze:
Więc a Mu dam kukiełeczkę³
I masełka osełeczkę⁴,
Pa, pa, pa, pa.

Czy bez Matuleńki płacze ǲiecina
Więc Ją do miłego zaprośmy Syna:

Matka Boska

Mama, mama do ǲiecięcia,
Utul tego płacz Panięcia⁵,
Ma, ma, ma, ma.

Czy dlatego płacze ma Złota Duszka,
Że nie ma Józefa w domu staruszka⁶:
Wiec Józefa zawoła my,
I ciesząc Je, zaśpiewa my:
Ta, ta, ta, ta.

Albo Pacholęciu⁷ w dudki⁸ zagra my,
I na piszczałeczkach rozwesela my:

Muzyka

Li li li li mo e dudki,
Skacz, Robaczku mó malutki.
Li, li, li, li.

Nie tak, nie tak cieszcie miłą ǲiecinę,
Ja Mu wnet laleczkę piękną uwinę:
Lala, lala mo e ǲiecię,
Lala, lala mo e życie.
La, la, la, la.

Jeszcze i kąpiołkę⁹ Mu nagotu my¹⁰,
Na kąpiel serdecznych łez nie żału my;

¹kwilić — cicho płakać. [przypis edytorski]
²nierado (daw.) — niechętnie. [przypis edytorski]
³kukiełeczka — tu: ciasto w formie luǳkie figurki. [przypis edytorski]
⁴osełeczka — zdrobnienie od „osełka”, co oznacza owalną bryłkę masła. [przypis edytorski]
⁵panię — ǳiecko wysokiego rodu. [przypis edytorski]
⁶staruszka — według tradyc i Józef, poślubia ąc Mary ę, był od nie dużo starszy. [przypis edytorski]
⁷pacholę — ǳiecko, chłopiec. [przypis edytorski]
⁸dudki — zdrobnienie od „dudy”, instrument ludowy złożony z piszczałek, do których powietrze było

wtłaczane ze skórzanego worka. [przypis edytorski]
⁹kąpiołka (zdr.) — kąpiel. [przypis edytorski]

¹⁰nagotować — przygotować. [przypis edytorski]
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O, ǲiecino, hul hul hul hul,
Ja uż płaczę, Ty się utul.
Hul, hul, hul, hul.

Jużci nie chce płakać ǲiecina dłuże ,
Ale uko one oczęta mruży:

Sen

Wiec Ją włóżmy w kolebeczkę,
Zaśpiewa my Je piosneczkę.
Lu, lu, lu, lu.

Ale drżysz od zimna, mó Aniołeczku,
Leżąc w tym kamiennym, zimnym żłóbeczku:
Więc z osiołkiem oraz z wołem,
Chuchać beǳiem na Cię społem¹¹.
Chu, chu, chu, chu.

Pókiż tego bęǳie¹²? Dość tego ǳieci;
A czemuż nie iǳie spać drugi, trzeci?

Zabawa

Dosyć osieł¹³ i wół beczy,
Buǳą ǲiecię, nie do rzeczy¹⁴.
Spać, spać, spać, spać.

¹¹społem — razem, wspólnie. [przypis edytorski]
¹²pókiż tego bęǳie — sens: ak długo eszcze bęǳie trwać ta zabawa? [przypis edytorski]
¹³osieł — ǳiś popr.: osioł. [przypis edytorski]
¹⁴nie do rzeczy — bez sensu. [przypis edytorski]

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
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Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
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nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/a-coz-z-ta-ǳiecina
Tekst opracowany na podstawie: Karol Miarka, Kantyczki. Koledy i pastorałki w czasie świąt Bożego Naroǳenia
po domach śpiewane z dodatkiem pieśni przygodnych w ciągu roku używanych, Mikołów-Warszawa 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Śląską z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BŚ.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Marta Nieǳiałkowska, Paweł Kozioł.
Okładka na podstawie: Madonna z ǲieciątkiem, nieznany malarz włoski, domena publiczna
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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