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A wczora z wieczora

Gdy śliczna Panna Syna kołysała

A wczora z wieczora, a wczora z wieczora

Gdy śliczna Panna Syna kołysała,

z niebieskiego dwora, z niebieskiego dwora.

Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:

Przyszła nam nowina, przyszła nam nowina:

Ref: Li li li li laj, moje Dzieciąteczko,

Panna rodzi Syna, Panna rodzi Syna.

Li li li li laj, śliczne Paniąteczko.

Boga prawdziwego,

Oj, maluśki, maluśki

nieogarnionego.

Oj, maluśki, maluśki, maluśki, jako rękawicka

Za wyrokiem Boskim,

Alboli tyz jakoby, jakoby kawałecek smycka.

w Betlejem żydowskim.
Ref. Śpiewajcie i grajcie mu
I my też pośpieszmy,

małemu, małemu

Jezusa ucieszmy
ze serca darami:
modlitwa, cnotami.

Cy nie lepiej by tobie, by Tobie siedzieć było w
niebie
Wsak Twój Tatuś kochany, kochany nie
wyganiał Ciebie.

Jakaś światłość nad Betlejem
Ref.: Teraz śpij, Dziecino mała.

Tam wciornaska wygoda, wygoda, a tu bieda
wsędzie,

Teraz śpij, Dziecino miła.

Ta Ci teraz dokuca, dokuca, ta i potem będzie.

Ziemia bogactw Ci nie dała,
Bo bez ciebie biedną była.

Tam Ty miałeś pościółkę, pościółkę i mietkie
piernatki,
Tu na to Twej nie stanie, nie stanie ubozuchnej
Matki.

Wśród nocnej ciszy

Jest taki dzień

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy

Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!

Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie
spory

Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie

Jest taki dzień, w którym radość wita
wszystkich

Przywitać Pana.

Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie

Niebo ziemi, niebu ziemia

Z wszystkimi znaki danymi sobie.

Wszyscy wszystkim ślą życzenia

Jako Bogu cześć Mu dali,

Drzewa ptakom, ptaki drzewom

A witając zawołali

Tchnienie wiatru płatkom śniegu

Z wielkiej radości:
Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku
Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,

Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku

Cztery tysiące lat wyglądany

Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem

Na Ciebie króle, prorocy

Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w
darze

Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił.

Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
A gdy wszyscy usną wreszcie
Noc igliwia zapach niesie

