
1. Apokaliptyczny baranku,
Le»¡cy w pieluszkach na sianku.

O ±liczny Jezule«ku,
Wdzi¦czny, luby puzie«ku.

Boski ablegacie, czym nie w majestacie
Czemu nie mistyczny, apokaliptyczny,

Stawiasz si¦ nam na szacie.

2. Apokaliptyczne splendory,
S¡ to, s¡ to ci¦»kie rygory.

Ten majestat ten tron Twój
Nie ten, nie ten Bo»e mój.

Ten tron peªen chwaªy z gwiazd nie twardej skaªy,
Jest na �rmamencie, nie na postumencie,

Jest tam »ªóbek zbutwiaªy.

3. Liczne, ±liczne �wi¦tych orszaki,
Gdzie s¡? bo Twój majestat jest taki.

Wóª ten ni to mistyczny,
Ni apokaliptyczny.

Sam ci asystuje, z osªem paraduje,
Innych tu potrzeba asystentów z nieba

Oj Baraneczku ±liczny.

4. Wst¦puje dzi± Bóg w znak baranka,
Wi¦c go kontentuje gar±¢ sianka.

I w szopie zamieszkuje,
Pastuszków przywoªuje.

Staª si¦ uni»onym, by± byª wywy»szonym,
Staª si¦ kreatur¡ zwa» ludzka naturo,

Na ten afekt kochanka.

5. Zªote runo bóstwa swojego,
Przykryª szat¡ siaªa ludzkiego:

Na ±mier¢ si¦ o�arowaª,
By Sw¡ ±mierci¡ skasowaª

Wyrok ogªoszony i ju» potwierdzony,
Do ksi¦gi mistycznej, apokaliptycznej,

Wiecznie jest zaci¡gniony.

6. Baranek t¦ ksi¦g¦ otworzyª,
Niebo, ziemi¦, piekªo zatrwo»yª:

Zgrzytn¦ªo piekªo na to,
Co Mu dasz ±wiecie za to?

Korony skªadaj¡, na twarz upadaj¡
Nieba koronaci; a indygenaci

W szopie mu oddaj¡.

7. Na tryumfy hoªdy potrzeba,
Powzi¡¢ modªy od �wi¦tych z nieba;

Wi¦c wszyscy upadajmy,
Zamiast koron skªadajmy

Serca, ±luby: Bo»e przyjmij co kto mo»e,
Przyjmij od nas wielu ten hoªd zbawicielu

Daj niechaj Ci¦ kochamy.
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1. A wczora z wieczora z niebieskiego dwora.
Przyszªa nam nowina: Panna rodzi Syna.

2. Boga prawdziwego, nieogarnionego.
Za wyrokiem Boskim, w Betlejem »ydowskim.

3. Pastuszkowie mali w polu wtenczas spali,
Gdy Anioª z póªnocy ±wiatªo±¢ z nieba toczy.

4. Chwaª¦ oznajmuj¡c, szop¦ pokazuj¡c,
gdzie Panna z Dzieci¡tkiem, woªem i o±l¡tkiem.

5. I z Józefem starym nad Jezusem maªym,
Chwal¡c Boga swego dzi± narodzonego.

6. Natychmiast pastuszy, radzi z drogiej duszy,
Do onejto budki, bie»¡ wzi¡wszy dudki.

7. Chc¡cy widzie¢ Pana, oddaj¡ barana:
Na kozªowym rogu, krzycz¡ chwaª¦ Bogu.

8. Sam ±piewa i b¦dzie ludziom po kol¦dzie,
W »ydowskiej krainie, o cudownym Synie.

9. Niebiescy duchowie, z daleka królowie,
Pragn¡c widzie¢ swego Stwórc¦ przedwiecznego,

10. Dzi± pokªon mu daj¡, w ciele ogl¡daj¡,
Z czyst¡ Pann¡ w szopie, to maluczkie chªopi¦

11. Ciesz¡ podarkami, wi¦c i piosneczkami:
Witaj Zbawicielu i pocieszycielu,

12. Witaj Królu nowy, synu Dawidowy;
Ty masz nas wybawi¢ i w niebie postawi¢.

13. W otchªaniach Ojcowie i Patryarchowie,
Dawno ci¦ czekali, Rorate woªali.

14. O szcz¦±liwy »ªobie! gdy Messyjasz w tobie,
W pieluszkach zwi¡zany, zdawna obiecany.

15. Jezu najmilejszy, ze wszech najwdzi¦czniejszy,
Zmiªuj si¦ nad nami, grzesznemi sªugami.
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1. Cztery lata zawszem pasaª w tej tu dolinie
Jako »ywo nie sªyszaªem o tej nowinie.

2. By Synaczka Panieneczka miaªa porodzi¢,
By panie«stwo z macierze«stwem miaªo si¦ zgodzi¢.

3. Szªa tu wczoraj kompania tak se mówiª¡:
�e Panna Syna na sianku w »ªobie powiªa.

4. Potwierdzaj¡ t¦ nowin¦ i Anioªowie,
Wy±piewuj¡ dzi± Gloria wdzi¦czni posªowie.

5. Chwaªa Bogu niesko«czona na wysoko±ci,
Za te miªe charaktery swojej lito±ci.

6. W Nazere«skiej oraz Czystej, �licznej Panience,
W gwiazdolitej, dzi± sªonecznej jasnej stajence.

7. Pójd¹my widzie¢ wielki widok nie dyskuruj¡c,
Razem, bracia, do Betlejem w skok podskakuj¡c.

8. Wita¢ Pann¦ oraz Matk¦ Boga Czªowieka,
Bo nas pewnie tam neibieska zapªata czeka.

9. Z czem»e si¦ tam poka»emy my pastusz¦ta,
Gdy nie mamy nic godnego my niebo»¦ta?

10. Torby pró»ne, w nich ni sera, nie masz ni chleba,
Dla Pani¦cia zesªanego nam wszystkim z nieba.

11. We¹my z sob¡ z trzody naszej cho¢ po baranie,
Przyjmie od nas malisie«kie to ±liczne Panie.

12. Wreszcie i serca naszego Mu nie »aªujmy,
Nim Panicza po kol¦dzie dzi± udarujmy.

13. Witaj Panie i Hetmanie, nasz dar nad dary,
Oto od nas wszystkich przymij serca o�ary.

14. Je»eli chcesz i tªustego tego barana,
Niechaj b¦dzie serce nasze wdzi¦czne dla Pana.

15. Czoªem bijem przy daninie Tobie, Paniczu,
Pieluszkami skr¦powany nieba Dziedzicu.

16. Niech Ci b¦dzie wieczna chwaªa od kompanii
Caªej naszej, Józefowi, tak»e Maryi.
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1.Dziecina maªa Bóg Stwórca nieba
A k¦dy» nam go szuka¢ potrzeba?

W stajence w Betlejem powiªa z weselem
Maryja Syna, pi¦kna nowina.

2. Opiekun Józef byª ukochanym,
Ojcem Jezusa byª domniemanym.

Gar±¢ siana suchego poªo»yª pod niego,
W zimnym »ªóbeczku, a nie w ªó»eczku.

3. Maªe pachol¦ mój Jezu drogi!
Jak»e wytrzymasz ten to mróz srogi.

Wóª z osªem chuchaj¡, par¡ zagrzewaj¡,
By Dzieci¦ spaªo, a nie pªakaªo.

4. Anioª pasterzów, co trzody strzegli
Wzywa, a»eby do szopy biegli.

Pasterze biegajcie, Pana powitajcie,
Le»y on w »ªobie w maªej osobie.

5. Gdy pastuszkowie gªos sªysz¡ taki,
Iwan porywa z kobiel¡ ptaki.

Wojtek wzi¡ª dwa skopy, pobiegli do szopy
Przywita¢ Pana, pa±¢ na kolana.

6. Upadªszy wszyscy pod nogi Boga,
Kuba dobywa swojego roga.

A drudzy ±piewali, na multankach grali,
Razem ta«czyli, dzieci¦ cieszyli.

7. Potem swe dary o�arowali,
Co który przyniósª Panu oddali.

Józef i Maryja za dary dzi¦kuj¡,
Jezus ªaskawy, im bªogosªawi.

8. A trzej królowie ochotnie spiesz¡,
W Betlejem w szopce Jezusa ciesz¡.

Skªadaj¡ korony, oddaj¡ ukªony,
Króla witaj¡, dary oddaj¡.

9. Pójd¹my te» i my przywita¢ tego
Króla nad królmi, Pana naszego.

Biegnijmy z ochot¡, we¹my czysto±¢ z cnot¡,
Oddajmy temu narodzonemu.

10. B¡d¹»e pochwalon nasz wieczny Panie,
Który± zªo»ony na goªem sianie:

Wszyscy ci¦ witamy, da¢ ci co nie mamy:
Ty± Panem nieba, masz co¢ potrzeba.
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1. Jezu ±liczny kwiecie, zjawiony na ±wiecie,
A czemu» si¦ w zimie rodzisz,
Ci¦»ki mróz na si¦ przywodzisz,

Nie na ciepªym lecie?

2. Jezu niepoj¦ty, czemu nie z pani¦ty,
Nie w paªacu± jest zªo»ony,
W lichej szopce narodzony

I mi¦dzy bydl¦ty?

3. Niewinny Baranku, dr»ysz na goªym sianku.
Czem nie w zªotej kolebeczce,
Nie na mi¦kkiej poduszeczce

Niewinny Baranku?

4. ±liczna jak lilija, panienka Maryja,
Caªa pi¦kna jako ró»a,
Nie szuka pa«skiego ªo»a,

W »ªóbeczku powiªa.

5. Osioªek i z woªem stoj¡ przed nim spoªem,
Zagrzewaj¡ swego Pana,
Upadaj¡ na kolana,

Nisko bij¡ czoªem.

6. Anioª z nieba budzi, najprzód prostych ludzi:
Pastuszkowie pr¦dzej wstajcie,
W szopie Pana przywitajcie,

Co si¦ dla was trudzi.

7. Pastuszkowie mali, pr¦dko si¦ zebrali,
To z muzyk¡, to z pie±niami,
To z ró»nemi o�arami,

Panu cze±¢ dawali.

8. Gwiazda asystuje i w drodze przoduje,
Dok¡d wschodu Monarchowie,
Jecha¢ maj¡ trzej Królowie,

Szop¦ pokazuje.

9. Wielcy luminarze, ksi¦»yc z sªo«cem w parze,
�wiatªem swojem przy±wiecaj¡,
Usªugi Bogu oddaj¡,

�wiatªo±ci szafarze.

10. Zacny opiekunie, Józe�e piastunie
Nie mogªe± znale¹¢ gospody,
Jezusowi dla wygody,

I naj±wi¦tszej Pannie.

11. O szcz¦±liwa szopka, ubogiego chªopka,
W której Boga mego ciaªo,
Narodzone spoczywaªo,

Jest pokory próbk¡.

12. W tem naj±wi¦tszym ciele, jest tajemnic wiele,
Tajemnic Boskich niemiara,



6

Których uczy ±wi¦ta wiara,
W powszechnym Ko±ciele.

13. O dobroci morze, niepoj¦ty Bo»e!
Któ» ci godnie za te dary,
Co sypiesz na nas bez miary,

Wydzi¦kowa¢ mo»e.

14. O Jezu kochany nam z nieba zesªany,
Przez twe ±wi¦te narodzenie,
Daj szcz¦±liwe powodzenie,

�ywot po»¡dany.
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1. Pastuszkowie, bracia mili,
gdzie±cie pod ten czas chodzili?
Po podlesiu po dolinie,
staneli w g¦stej krzewinie
pa±¢ owieczki

2. A gdy póªnoc nast¡piªa,
jasno±¢ z nieba uderzyªa.

Gdy pastuszkowie zaspali
na gwaªt si¦ posporywali;

Co sie dzieje?

3. Anioª na nas woªa z nieba,
do Betlejem i±¢ wam trzeba,

A gdy na miejsce przyjdziecie,
tam ujrzycie Boskie Dzieci¦;

Narodzone.

4. Cicho bracia! Co si¦ dzieje?
Jasiek pªacze, Grze± si¦ smieje,

Kuba wyskoczyª na bud¦
i str¡ciª Walkowi dud¦

a» na ziemi¦.

5. Bartek wpadª do stogu siana,
zrozumiaª, »e widok z rana.

Jak skoczyª ze samej strzechy,
narobiª wszystkim uciechy,

sobie pªaczu.

6. Oh, jak mnie to gªowa boli,
chocia» leciaªem powoli.

Zrozumiaªem, »e mam skrzydªa,
a ja jeszcze tu u bydªa

z pastuszkami.

7. Kuba mówi: nic to bracie,
jeszcze wróg nie leci na ci¦.

Je±li± chory to lecz nog¦,
bo si¦ wybieramy w drog¦

do Betlejem.

8. Trzeba wzi¡±¢ gruszek z kobiel¡,
bo dwa posty przed niedziel¡,

Oseªk¦ masªa mªodego
i dzbanek mleka sªodkiego

na t¦ drog¦.

9. Os¦ªk¦ i dwoje sera,
nie b¦dzie to dla nas siªa,

Wi¦cej nam Pan Jezus daje,
gdy si¦ dla nas czªekiem staje,

Bóg prawdziwy.

10. A có»e±cie tam przynie±li,
kiedy±cie do szopy weszli,

Dary±my o�arowali
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i wesoªo za±piewali:
Chwaªa Bogu.

11. Pójd¹myz teraz w imi¦ Pa«skie,
otworz¡ nam wrota rajskie,

Przez narodzenie Jezusa,
b¦dzie w niebie nasza dusza

królowaªa.
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1. Sªysz¦ z nieba muzyk¦ i Anielskie pie±ni,
Sªawi¡ Boga »e si¦ nam do stajenki mie±ci:

Nie chce rozum poj¡¢ tego,
Chyba okiem dojrzy czego,

Czy si¦ mu to nie ±ni.

2. Sªysz¦ z nieba muzyk¦, ju»ci to na jawie,
Wy±piewuj¡ o takiej dziwnej Boskiej sprawie:

�e Bóg przyj¡ª stan czªowieka.
Panie«skiego ªaknie mleka,

Ku ludzkiej naprawie.

3. Skoczmy» ra¹no kto pierwej do szopy przyskoczy,
Ju»ci widz¦ co nigdy nie widziaªy oczy:

Wespóª bydªo z Anioªami,
Bije w ziemi¦ kolanami,

I w »ªobek si¦ tªoczy.

4. A kto moje bydl¦ta nauczyª m¡dro±ci,
Kto im podaª do serca nauk¦ miªo±ci:

I» do dzieciny male«kiej,
I do jego matule«ki,

Padªy w uprzejmo±ci.

5. Nierozumny osioªku! znasz ty w ciele Boga?
O woªeczku! Bóg»e to, co czci twoja noga?

To» to Bogu niebo ciasne,
Sªo«ce mu si¦ ±ciele jasne,

Na garstce barªogu.

6. Przecie» moje bydl¦ta kl¦kaj¡ w tej dobie,
Có» si¦ dziwi¦, Bóg stan¡ª w dzieci¦cej osobie:

O pi¦kno±ci w ludzkiem ciele!
O ciaªeczko! jako wiele

Magnesu jest w tobie.

7. Pozwól»e mi mate«ko szcz¦±liwa i ±wi¦ta,
Wzi¡±¢ na r¦ce Synaczka, aby te r¡cz¦ta

Dusz¦ moj¡ zapaliªy,
I z wi¦zienia uwolniªy,

Zdj¡wszy z onej p¦ta.

8. Có±ci có± do mnie dzieci¦ ±liczne przemówiªo,
I z oczu swych pochodnie do serca rzuciªo:

Nikt nie zgadnie, jak mnie kradnie,
Duch nie wªadnie, w¦glem padnie,

A zgorze¢ mu miªo.
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1. Tusz¡c pasterze, »e dzie« blisko,
Wygnali owce na pastwisko.

Z obory, z obory, z obory
Zap¦dzili pod bory, pod bory, pod bory.

Tra�li na dobr¡ traw¦,
Pokªadli si¦ na muraw¦,

Posn¦li, posn¦li, posn¦li.
A bydªo jadªo, jadªo
A» si¦ spa¢ pokªadªo.

2. Wilk za± wypadªszy od ugoru,
Zagnaª im owce a» do boru;

Oj bieda, oj bieda, oj bieda,
Wilk si¦ owcom pa±¢ nie da, pa±¢ nie da, pa±¢ nie da.

Podusiwszy ju» ko¹l¦ta,
Suwa jeszcze po jagni¦ta.

Ju» po nich, ju» po nich, ju» po nich
A trzoda caªa caªa.
W rozsypk¦ pój±¢ miaªa.

3. Lecz porwawszy si¦ ze snu Kuba,
Patrzy w okoªo, a tu zguba.

A to co, a to co, a to co?
Jak nie krzyknie sw¡ moc¡, sw¡ moc¡, sw¡ moc¡:

Nieszcz¦sne mych lat momenta!
A k¦dy» s¡ me jagni¦ta?

Ju» po nich, ju» po nich, ju» po nich.
A anioª leci, leci
Jasno±ci¡ sw¡ ±wieci.

4. Wtem Kuba na póª umarª zgoªa,
Sªyszy spod niebios gªos Anioªa:

Gloria, gloria, gloria.
Ach to¢ i ja, to¢ i ja, to¢ i ja, to¢ i ja

Z bydªem razem zgin¡¢ musz¦,
Nie wiem, czy m¡ zbawi¦ dusz¦,

Bom grzesznik, bom grzesznik, bom grzesznik.
Ach! Panie, Panie, Panie,
Có» si¦ ze mn¡ stanie?

5. Powoli potem sªów dochodzi!
�e Anioª nuci: Bóg si¦ rodzi.

I wstaje, i wstaje, i wstaje,
Serca sobie dodaje, dodaje, dodaje.

Widzi gwiazd¦, »e stan¦ªa.
Jasno±¢ wielka ogarn¦ªa

Betlejem, Betlejem, Betlejem.
I woªa: trwoga, trwoga,
Hej! wsta«cie dla Boga!

6. Porw¡ si¦ wszyscy wnet na nogi:
Rzuc¡ oczyma na cud srogi.
Pokl¦kli, pokl¦kli, pokl¦kli

Wraz si¦ wszyscy przel¦kli, przel¦kli, przel¦kli.
Lecz zwa»aj¡c jaki taki,

Poznaje, »e przez te znaki,
Peªni¡ si¦, peªni¡ si¦,
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Proroctwa owe, owe,
Izaijaszowe. (x2)

7. Wnet do Betlejem podskoczyli,
Bogu swe trzody polecili.

Ciekawi, ciekawi, ciekawi,
�wi¦te Dzieci¦ gdzie bawi, gdzie bawi, gdzie bawi?

W szopie, gdzie s¡ osieª z woªem,
Na sianeczku le»y spoªem.

A tu mróz, a tu mróz, a tu mróz.
Stwórca Bóg pªacze, pªacze
A stworzenie skacze.

8. Maryja siedz¡c przy Dziecinie,
Z wielkiej rado±ci niemal ginie:

Dogadza, dogadza, dogadza,
Ju» na ªonie posadza, posadza, posadza;

Ju» nakarmia, ju» powija;
Ju» koªysz¡c si¦ uwija,

Jak mo»e, jak mo»e, jak mo»e,
A Józef stary, stary
Wesóª jest bez miary.

9. Tego si¦ zaraz wzi¡ª momentu,
Do ciesielskiego instrumentu.

Nu» robi¢, nu» robi¢, nu» robi¢;
Dla Jezusa sposobi¢, sposobi¢, sposobi¢,

Bardzo pi¦kn¡ kolebeczk¦.
Uczieszyª ni¡ Panieneczk¦,

Maryj¦, Maryj¦, Maryj¦,
O sªabe siªy, siªy!
Co±cie potra�ªy?

10. Przybyli z dala ju» nadedniem,
Królowie z darem niepo±lednim;

Do szopy, do szopy, do szopy:
�ciskaj¡c Go za stopy, za stopy, za stopy,

Kl¦kli z niskim gªów pokªonem,
Sªu»¡c Panu zªota gronem,

I mirr¡, i mirr¡, i mirr¡.
W czem Boga szczerze, szczerze
Uznali w tej mierze.

11. Niebo za± caªe jasne staªo;
Wielkim poªomieniem zna¢ dawaªo:

�e z góry, »e z góry, »e z góry,
Do bydl¦cej obory, obory, obory,

Wszystka jasno±¢ si¦ ±ci¡gaªa.
Serca ludzkie przera»aªa,

Swem ±wiatªem, swem ±wiatªem, swem ±wiatªem
Wi¦c hurmem, hurmem, hurmem
Niby jakim szturmem

12. Krzykn¦li razem, w gªo±ne tony,
Brzmi¡ce na wszystkie ±wiata strony:

A skaªy, a skaªy, a skaªy,
�wiat i ziemia skakaªy, skakaªy:
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Tak byªy wskro± przeniknione,
Do melodyi skªonione,

Niezwykªej, niezwykªej, niezwykªej,
�e tylko, ra, ra, ra, ra
Samych mów niewiara

13. Wnet przyst¡pili do nóg Pana,
Pasterze padli na kolana.

Wesoªo, wesoªo, wesoªo
Otoczyli Go wkoªo, Go wkoªo, Go wkoªo.

Darami Go obsypali,
Bydªa, ptactwa nadawali

Dostatkiem, dostatkiem, dostatkiem
A sami dalej, dalej
Piosneczki ±piewali.

14. Miaª Bartek dudy, Grzela skrzypki;
Stan¡wszy z dala od kolébki,

Oj, r»n¦li, oj r»n¦li, oj r»n¦li,
A co tylko siª mieli, siª mieli, siª mieli.

Struny im si¦ pozrywaªy,
Dudy te» si¦ pop¦kaªy.

Oj, grali, oj, grali, oj, grali.
Oj, dyna, dyna, dyna,
Gdzie maªa Dziecina.

15. I chocia» nog¦ Stach wywin¡ª,
A Banachowi koªpak zgin¡ª,

Nie stali, nie stali, nie stali,
Lecz co »ywo skakali, skakali, skakali.

Z swych podkówek ognia daj¡c,
Zawsze: ho! ho! wykrzykaj¡c.

A Maciek, a Maciek, a Maciek:
Hej! da, da, da, da, da, da,
Piosneczki wynajda.

16. Amen! zawoªaª ich gospodarz,
Caªej owczarni pierwszy trzodarz:

Usta«cie, usta«cie, usta«cie,
Bogu pokªon oddajcie, oddajcie, oddajcie.

Nuty, nuty, nuty, nuty,
Póty, póty, póty, póty

Zako«czcie, zako«czcie, zako«czcie.
Niech Jezus b¦dzie, b¦dzie
Pochwalon w kol¦dzie.
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1. W Betlejem przy drodze jest szopka zªa srodze
A tam si¦ rozgo±ciªa, Matka Jezusa miªa.

2. Z Boskiego zrz¡dzenia, przyszedª czas zrodzenia
Synaczka przedwiecznego, ±wiatu po»¡danego.

3. Wnet to Anioª sprawiª, pasterzom objawiª.
Pasterze co si¦ staªo? - Bóg przyj¡ª ludzkie ciaªo.

4. Spiesznie pobie»ycie, w Betlejem ujrzycie
dzieci¡tko pod jaskami, uwite pieluszkami.

5. Tam mu osioª z woªem, pod niebo w okoªem
par¡ swoj¡ chuchaj¡, dzieci¡tko zagrzewaj¡.

6. Wejd¡ w szopk¦ mali, anieli strugali
zªot¡ wierzbk¦ i lipk¦, dzieci¦ciu na koªysk¦.

7. Jeden k¡piel grzeje, a drugi si¦ ±mieje
trzeci pieluszki suszy, ka»dy rad sªu»y z duszy.

8. Czwarty je±¢ gotuje, pi¡ty usªuguje,
Szósty po szopi¦ st¡pa, sprz¦ty do k¡ta sprz¡ta.

9. I my te» maªemu, Dzieci¦ciu dobremu
Z rado±ci¡ usªugujmy, serca swe o�arujmy.

10. Dajmy» mu o�ary, ka»dy swoje dary.
Dasz ty Kuba kukieªk¦, ja za± masªa oseªk¦.

11. A ja Grzela prosi¦, zaraz Ci zanios¦.
I czubat¡ kokosi¦, przyjmij sªodki Jezusie.

12. Ja Wojtek barana, zanios¦ do Pana:
We¹ ode mnie chudego, barana tªu±ciutkiego.

13. Teraz ci zagramy, jak si¦ wystroimy.
Na skrzypeczkach, na dudkach, te» i na multaneczkach.

14. Graj ty Wojtek w dudy, bo± ty bardzo chudy.
A ty Grzela w skrzypeczki, ty Kuba w multaneczki.

15. Ty Wicku w cembaªy, dodaj Panu chwaªy.
Ucieszymy Panienk¦, kochan¡ Matule«k¦.

16. Ju» my ci zagrali i dary oddali,
teraz Ci dzi¦kujemy, do stada odchodzimy.

17. Miej nas w swej obronie, przeciwko zªej stronie,
Pani¡teczko nad pany, dla nas z nieba zesªany.


