


 

 

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.

Hej, w ǳień naroǳenia…
He , w ǳień naroǳenia Syna Jedynego,
O ca Przedwiecznego, Boga prawǳiwego:
Wesoło śpiewa my, Chwałę Bogu da my,
He , kolęda! kolęda!

Panna poroǳiła niebieskie ǲieciątko,
W żłobie położyła małe Pacholątko¹:
Pasterze śpiewa ą, na multankach² gra ą.
He , kolęda! kolęda!

Skoro pastuszkowie o tym usłyszeli,
Zaraz do Betle em czym pręǳe bieżeli³.
Wita ąc ǲieciątko, małe Pacholątko,
He , kolęda! kolęda!

A Kalimas⁴ porwawszy barana ednego,
I Stacho czym pręǳe schwytawszy drugiego:
Tych bydlątek parę Panu na ofiarę
He , kolęda! kolęda!

Kuba nieboraczek nierychło⁵ przybieżał,
Spieszno ni tak ni siak, wszystkiego odbieżał⁶,
Nie miał co dać Panu, śpiewa wedle stanu⁷
He , kolęda! kolęda!

Dobył tak wǳięcznego⁸ głosu baraniego,
Aż się Józef stary⁹ przestraszył od¹⁰ niego:

Śpiew

Już uciekać myśli, aleć druǳy przyszli
He , kolęda! kolęda!

Mówi mu staruszek: nie śpiewa tak pięknie,
Bo się głosu twego ǲieciątko przelęknie
Lepie że zagra cie, Panu chwałę da cie
He , kolęda! kolęda!

I tak wszyscy społem¹¹ wokoło stanęli,
Panu maleńkiemu wesoło krzyknęli:

¹pacholątko (daw.) — ǳiecko. [przypis edytorski]
²multanki (muz.) — ludowy instrument dęty, fletnia Pana. [przypis edytorski]
³bieżeć (daw.) — biec. [przypis edytorski]
⁴Kalimas — prawdop. błąd źródła, winno być „Klimas”, od imienia „Klimek”. [przypis edytorski]
⁵nierychło — nie dość wcześnie. [przypis edytorski]
⁶odbieżeć (daw.) — odbiec, tu: zostawić. [przypis edytorski]
⁷wedle stanu — sens: tak, ak może. [przypis edytorski]
⁸wǳięczny (daw.) — piękny. [przypis edytorski]
⁹Józef stary — według tradyc i św. Józef, który po ął za żonę ciężarną Mary ę, był od nie znacznie starszy.

[przypis edytorski]
¹⁰od (daw.) — tu: przez. [przypis edytorski]
¹¹społem — razem. [przypis edytorski]
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Funda, funda, funda, tota risibunda ¹²
He , kolęda! kolęda!

¹²Funda, funda, funda, tota risibunda (łac.) — wydawa cie z siebie same radosne [dźwięki]. [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/he -w-ǳien-naroǳenia

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: Madonna z ǲieciątkiem, Helena Schrammówna (-), 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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