


 

 

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.

Iǳie stary wiarus¹
(Na nutę: Hej kolęda, kolęda)

Iǳie stary wiarus do luǳi w kolęǳie,
Witać nowe latko² i śpiewać wam bęǳie.

Słucha cie, ludkowie!
Na kolędę, kolędę.

Małe ǳiecię Jezus w sta ence się roǳi,
Wszystkich wyswoboǳił, Polskę wyswoboǳi.

Naroǳiny, Wolność,
O czyzna

Jezus przybądź mały!
Woła naród cały

Na kolędę, kolędę.

O przy ǳie do nas niebieska ǳiecina
Zyska wolność Polska, Litwa, Ukraina;

Tylko z Nim trzyma my,
Jemu chwałę da my

Na kolędę, kolędę.

Ślicznie słońce bĳe na niebie wysokim,
Skrzy się śnieżek biały na polu szerokim.

Bądź ak śnieżek biały,
Słońce naród cały

Na kolędę, kolędę.

O cze, idź do pracy, domu pilnu , matko,
ǲieci hyc do szkoły, przy ǳie nowe latko

Roǳina, Pozyc a społeczna,
Mężczyzna, KobietaOdroǳenie, Naǳie a

Wolności, swobody,
Jedności i zgody.

Na kolędę, kolędę.

Ży e o ciec wielki, ży e o ciec w niebie,
Wie, że naród Polski w ostatnie potrzebie.

Zeszle³ nam ratunek
Na ciężki asunek⁴.

Na kolędę, kolędę.

Wtedy to dopiero przy ǳie wiarus stary
Powinszować wszystkim wolności i wiary!

Wykrzykniemy razem
Gardłem i żelazem

He kolęda, kolęda.

¹wiarus — stary żołnierz. [przypis edytorski]
²nowe latko — tu: nowy rok. [przypis edytorski]
³zeszle — ǳiś: ześle. [przypis edytorski]
⁴frasunek — zmartwienie, kłopot. [przypis edytorski]
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Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
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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.
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Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
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