


 

 

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.

Mędrcy świata…
Mędrcy świata, monarchowie,
gǳie śpiesznie dążycie?
Powieǳcież nam, Trze Królowie,
chcecie wiǳieć ǲiecię?

Chrystus, Proroctwo

Ono w żłobie, nie ma tronu
i berła nie ǳierży¹,
a proroctwo Jego zgonu,
uż się w świecie szerzy.

Mędrcy świata, złość okrutna
ǲiecię prześladu e,
wieść okropna, wieść to smutna,
Herod² spisek knu e³.

Nic monarchów nie odstrasza,
do Betle em śpieszą,
gwiazda Zbawcę im ogłasza,
naǳie ą się cieszą.

Omen

Przed Mary ą sta ą społem⁴,
niosą Panu dary,
przed Jezusem bĳą czołem,
składa ą ofiary.

Trzykroć szczęśliwi Królowie,
któż wam nie zazdrości?
Cóż my damy, kto nam powie,
pała ąc⁵ z miłości?

Oto ak każą nam kapłani,
Damy dar troisty,
Modły, pracę niosąc w dani⁶
I żar serca czysty.

To kaǳidło, mirrę⁷, złoto,
Niesiem⁸, Jezu, szczerze.

Dar

Da em⁹ to z serca ochotą,
Przy m¹⁰ od nas w ofierze.

¹ǳierżyć (daw.) — trzymać. [przypis edytorski]
²Herod (– p.n.e) — król Judei, namiestnik rzymski. [przypis edytorski]
³spisek knuje — doniesienie do tzw. rzezi niewiniątek. [przypis edytorski]
⁴społem (daw.) — razem. [przypis edytorski]
⁵pałać — być rozognionym, doznawać silnych uczuć. [przypis edytorski]
⁶dań (daw.) — danina, dar. [przypis edytorski]
⁷mirra — żywica balsamowca mirry, używana ako pachnidło bądź kaǳidło. [przypis edytorski]
⁸niesiem — ǳiś popr. forma  os. lm: niesiemy. [przypis edytorski]
⁹dajem — ǳiś popr. forma  os. lm: da emy. [przypis edytorski]

¹⁰przyjm — ǳiś popr. forma trybu rozkazu ącego: przy mĳ. [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/medrcy-swiata

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: Podróż Trzech Mędrców, Stefano di Giovanni, znany również ako Sassetta (ur. ,
zm.  lub ), 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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