


 

 

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.

Bracia, patrzcie jeno…
Bracia, patrzcie eno¹, ak niebo gore e²!
Znać³, że coś ǳiwnego w Betle em się ǳie e.
Rzućmy budy, warty, stada,
niecha nimi Pan Bóg włada,
a my do Betle em⁴.

Patrzcie, ak tam gwiazda światłem swoim miga,
pewnie dla uczczenia Pana swego ściga.

Gwiazda

Krokiem śmiałym i wesołym
śpieszmy i uderzmy czołem
przed Panem w Betle em.

Wszakże⁵ powieǳiałem, że cuda u rzymy:
ǲiecię, Boga świata, w żłobie zobaczymy.
Patrzcie, ak biednie okryte
w żłobie Panię⁶ znakomite
w szopie przy Betle em.

Jak prorok powieǳiał: Panna zroǳi syna,
Dla ludu całego szczęśliwa nowina;

Proroctwo, ǲiewictwo

Nam zas radość w te tu chwili,
Gdyśmy Pana zobaczyli,
W szopie przy Betle em.

Betle em miasteczko, w Juda⁷ sławnym bęǳie,
Pamiętnym się stanie w tym kra u i wszęǳie.
Ucieszmy się więc ziomkowie,
Pana tego uż uczniowie,
W szopie przy Betle em.

Obchoǳąc pamiątkę⁸ odwieǳin pasterzy,
każdy czciciel Boga, co w Chrystusa wierzy,
niech się cieszy i radu e,
że Zbawcę swego zna du e
w szopie przy Betle em.

¹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
²goreć (daw.) — płonąć, palić się. [przypis edytorski]
³znać (daw.) — widać, poznać. [przypis edytorski]
⁴Betlejem — miasto w Judei, mie sce naroǳin Chrystusa. [przypis edytorski]
⁵wszakże (daw.) — przecież. [przypis edytorski]
⁶panię — ǳiecko, zwł. wysokiego rodu. [przypis edytorski]
⁷Juda — starożytne państwo bliskowschodnie, powstałe w wyniku poǳiału królestwa Izraela, potem stało

się rzymską prowinc ą pod nazwą Judea. [przypis edytorski]
⁸pamiątka — tu: wspomnienie. [przypis edytorski]
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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 .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bracia-patrzcie- eno

Tekst opracowany na podstawie: Pastorałki i kolędy czyli piosnki wesołe ludu w czasie Świąt Bożego Naroǳenia
po domach śpiewane a przez X. M. M. zebrane, Kraków 
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: Plakieta prostokątna, nieznany, 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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