


 

 

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.

Jezus malusieńki
Jezus malusieńki leży nagusieńki:
Płacze z zimna, nie dała Mu matusia sukienki¹.

Bieda

Bo uboga była, rąbek²z głowy zd ęła,
W który ǲiecię uwinąwszy, siankiem Go okryła.

Nie ma kolebeczki ani poduszeczki,
W żłobie³ Mu położyła siana pod główeczki⁴.

ǲiecina się kwili, Matusieńka lili⁵,
W nóżki zimno, żłóbek twardy, sta enka się chyli.

Matusia truchle e⁶, serdeczne łzy le e,
O mó Synu! Wola Two a, nie mo a się ǳie e⁷.

Przestań płakać, proszę, bo żalu nie zniosę,
Dosyć go mam z męki Two e , którą w sercu noszę⁸.

Józefie stare ki⁹, da z ogniem fa erki¹⁰,
Grzać ǲiecinę, sam co pręǳe podpiera sta enki.

Pokłon oddawa my, Bogiem Go wyzna my,
To ǲieciątko ubożuchne, luǳiom ogłasza my.

Niech Go wszyscy zna ą, serdecznie kocha ą,
Za tak wielkie poniżenie chwałę Mu odda ą.

O, Na wyższy Panie! waleczny Hetmanie¹¹!
Zwyciężonyś, ma ąc rączki miłością związane.

Miłość

Leżysz na tym sianie, Królu nieba, ziemie¹²,
Jak baranek na zabicie, za mo e zbawienie.

Śmierć, Zbawienie

¹sukienka — tu: ubranie. [przypis edytorski]
²rąbek — daw. element stro u, chusta osłania ąca głowę kobiety. [przypis edytorski]
³w żłobie — obecnie częście śpiewa się: we żłobie. [przypis edytorski]
⁴pod główeczki — ǳiś popr.: pod główeczkę. [przypis edytorski]
⁵lili — wyraz dźwiękonaśladowczy, użyty w znaczeniu „nuci”. [przypis edytorski]
⁶truchleć — drętwieć ze strachu. [przypis edytorski]
⁷Wola Twoja, nie moja się ǳieje — nawiązanie do Mt ,: I odszedłszy nieco dale , upadł na twarz i modlił

się tymi słowami: „O cze mó , eśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie ak Ja chcę, ale ak
Ty”. Fragment ten opisu e modlitwę w Ogró cu, na krótko przed po maniem i ukrzyżowaniem Jezusa. [przypis
edytorski]

⁸Dosyć go mam z męki Twojej, którą w sercu noszę — Mary a przewidu e mękę i śmierć Jezusa. [przypis
edytorski]

⁹starejki — ǳiś popr.: stareńki; według tradyc i Józef był znacznie starszy od Maryi. [przypis edytorski]
¹⁰fajerka — żeliwna obręcz zmnie sza ąca otwór w płycie kuchenne (zwykle było ich kilka i można e było

wy mować). [przypis edytorski]
¹¹hetman — w dawne Polsce głównodowoǳący sił zbro nych. [przypis edytorski]
¹²ziemie — ǳiś popr. forma B. lp: ziemi. [przypis edytorski]
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Pó dź do serca mego, Tobie otwartego,
Przysposób¹³ e do mieszkania i wczasu¹⁴ Swo ego.

Albo mi da Swo e, wyrzuciwszy mo e,
Tak bęǳiesz miał pałac na mieszkanie Two e.

¹³przysposobić — przygotować. [przypis edytorski]
¹⁴wczas (daw.) — wypoczynek. [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 .
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/ ezus-malusienki
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: Plakietka - Scena Bożego Naroǳenia, Pseudo-Monvaerni ( fl. ca ), domena pu-
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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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