Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne
Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

Przybieżeli do Betlejem…
Przybieżeli¹ do Betle em² pasterze,
Przygrywa ąc ǲieciąteczku na lirze³,
Wita ą ǲieciątko, małe Pacholątko⁴,
Pasterze, pasterze.
Podarunki Jezusowi odda ą,
Na kolana przed nim ze czcią klęka ą.
Wita ą ǲieciątko itd.

¹przybieżeć (daw.) — przybiec. [przypis edytorski]
²Betlejem — miasto w Judei, mie sce naroǳenia Chrystusa. [przypis edytorski]
³lira — instrument strunowy; z uwagi na ludowy charakter kolędy można
przypuszczać, iż choǳi tu o lirę korbową. [przypis edytorski]
⁴pacholątko — ǳiecko, chłopiec. [przypis edytorski]

Uzna ą w Nim Mes asza prawego⁵,
Który przyszedł, by ich zbawił od złego.
Wita ą ǲieciątko itd.
ǲieciątko się do pastuszków uśmiecha,
Swobodnie każdy z nich sobie oddycha.
Wita ą ǲieciątko itd.
Postanęli pastuszkowie wokoło,
Zaśpiewali Jezusowi wesoło.
Wita ą ǲieciątko itd.
ǲiękował im Józef stary⁶ za dary,
Przyniesione dla Jezusa oﬁary.
Wita ą ǲieciątko itd.

⁵prawy (daw.) — prawǳiwy. [przypis edytorski]
⁶Józef stary — według tradyc i Józef był znacznie starszy od Maryi. [przypis
edytorski]
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod warunkiem 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.
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Tekst opracowany na podstawie: Karol Miarka, Kantyczki. Koledy i pastorałki w czasie świąt Bożego Naroǳenia po domach śpiewane z dodatkiem pieśni
przygodnych w ciągu roku używanych, Mikołów-Warszawa 
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(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: winter colors, mmlolek@Flickr, CC BY .
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.
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