


 

 

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.

Gdy śliczna Panna…
Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:

Śpiew

Li li li li la , mo e ǲieciąteczko,
Li li li li la , Śliczne Paniąteczko.

Wszystko stworzenie, śpiewa Panu swemu, Radość
Pomóż radości wielkie sercu memu:

Li li li li la , wielki królewiczu,
Li li li li la , Niebieski ǲieǳicu.

Sypcie się z nieba, liczni Aniołowie,
Śpiewa cie Panu, niebiescy duchowie:

Li li li li la , mó wonny kwiateczku,
Li li li li la , w ubogim żłóbeczku.

Cicho wietrzyku, cicho południowy,
Cicho powiewa , niech śpi panicz nowy.

Li li li li la , mó wǳięczny Synaczku,
Li li li li la , miluchny Robaczku.

Cicho, bydlątka, parą swą chucha cie, Zwierzęta

Śliczne ǲiecinie snu nie przerywa cie:
Li li li li la , mó Jedyny Panie,
Li li li li la , Jedyne Kochanie.

O ako serce, ako się rozpływa! Śpiew, Radość
Jakie radości śpiewa ąc zażywa:

Li li li li la , mó drogi Kanaczku¹,
Li li li li la , Na milszy Synaczku.

Nic mi nie mówisz, o Kochanie mo e!
Przecież po mu ę w sercu słowa Two e:

Li li li li la , o Boże Wcielony!
Li li li li la , nigdy niezmierzony.

Śpĳże uż sobie, mo a Perło droga,
Niech ci snu nie rwie² żadna przykra trwoga.

Li li li li la , mó śliczny Rubinie,
Li li li li la , póki sen nie minie.

¹kanak (daw.) — naszy nik. [przypis edytorski]
²rwać — tu: przerywać. [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/gdy-sliczna-panna

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, Weronika Trzeciak.
Okładka na podstawie: Madonna Litta, Leonardo da Vinci, 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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