


 

 

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.

AUTOR NIEZNANY

Gore gwiazda Jezusowi¹
Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku,
Józef z Panną asystu ą przy boku, przy boku:

Ho ze ino dyny dyna,
naroǳił się Bóg ǳiecina
w Betleem, Betleem.

Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie,
Huczą, buczą delikatne osobie, osobie.

Ho ze ino i t. d.

Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli,
Wkoło szopę o północy obiegli, obiegli.

Ho ze ino i t. d.

Anioł Pański, sam ogłosił te ǳiwy, te ǳiwy,
Których oni nie słyszeli ak żywi, ak żywi.

Ho ze ino i t. d.

Anioł Pański kuranciki wycina, wycina,
Zkąd pociecha dla człowieka edyna, edyna.

Ho ze ino i t. d.

Już Mary a Jezuleńka powiła, powiła,
Nam wesele i pociecha ztąd miła, ztąd miła.

Ho ze ino i t. d.

¹Gore gwiazda Jezusowi — Polska kolęda domowa, śpiewana na metrum /. Czwarta zwrotka nawiązu e
na prawdopodobnie do treści kolędy Anioł pasterzom mówił. [przypis redakcy ny]
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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/gore-gwiazda- ezusowi
Tekst opracowany na podstawie: Michał Marcin Mioduszewski, Pastorałki i kolędy z melody ami, czyli piosnki
wesołe ludu w czasie świąt Bożego Naroǳenia po domach śpiewane, Druk w drukarni Stanisława Gieszkow-
skiego,  Kraków
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl) na podstawie tekstu do-
stępnego w serwisie Wikiźródła (http://pl.wikisource.org). Redakc ę techniczną wykonała Marta Nieǳiałkow-
ska, natomiast korektę utworu ze źródłem wikiskrybowie w ramach pro ektu Wikiźródła.

Okładka na podstawie: Madonna z ǲieciątkiem, Murillo, Bartolomé Estebán (-), 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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