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

Gwiazda

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;
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]
² ore (daw.) — płonąć, palić się. [przypis edytorski]
³zna (daw.) — widać, poznać. [przypis edytorski]
⁴Bet eje — miasto w Judei, mie sce naroǳin Chrystusa. [przypis edytorski]
⁵ za e (daw.) — przecież. [przypis edytorski]
⁶pani — ǳiecko, zwł. wysokiego rodu. [przypis edytorski]
⁷ a — starożytne państwo bliskowschodnie, powstałe w wyniku poǳiału królestwa Izraela, potem stało
się rzymską prowinc ą pod nazwą Judea. [przypis edytorski]
⁸pa i t a — tu: wspomnienie. [przypis edytorski]
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