
80. Wśród nocnej ciszy                                                               82. Skrzypi wóz                                                                  
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1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: wstańcie pasterze
   G         D          G                                D               
 Bóg się nam rodzi!  Czym prędzej się wybierajcie,  
 G                  D                    G       D      G
do Betlejem pospieszajcie przywitać Pana. 

2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie, z wszystkimi znaki
danymi sobie Jako Bogu cześć Mu dali, a witając zawołali
z wielkiej radości:

3. Ach, witaj Zbawco z dawna żądany, cztery tysiące 
lat wyglądany. Na Ciebie króle, prorocy czekali, 
a Tyś tej nocy nam się objawił. 

4. I my czekamy na Ciebie, Pana, a skoro przyjdziesz
na głos kapłana, padniemy na twarz przed Tobą,
wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina.

81. Nie było miejsca dla Ciebie  
     e                               H7                                              e      
1. Nie było miejsca dla Ciebie w Betlejem w żadnej gospodzie
                           H7                                          e           
i narodziłeś się, Jezu, w stajni, w ubóstwie i chłodzie.
                                        a                                         e 
/Nie było miejsca, choć zszedłeś jako Zbawiciel na ziemię,
                                     H7                                    e  
by wyrwać z czarta niewoli nieszczęsne Adama plemię./ 2x

2. Nie było miejsca, choć chciałeś ludzkość przytulić do łona
i podać z krzyża grzesznikom, zbawcze, skrwawione ramiona.
/Nie było miejsca, choć szedłeś ogień miłości zapalić i przez
swą mękę najdroższą świat od zagłady ocalić. /  2x 

3. Gdy lisy mają swe jamy i ptaszki swoje gniazdeczka,
dla Ciebie brakło gospody, Tyś musiał szukać żłóbeczka.
/A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez, jęków, katuszy? Bo nie
ma miejsca dla Ciebie w niejednej człowieczej duszy./  2x

     G                C                D                   e              
1. Skrzypi wóz, wielki mróz, wielki mróz na ziemi.  / 2x
 G                   D        C               e         a                 D    G
Trzej królowie jadą, złoto, mirrę kładą, Hej kolęda, kolęda!

2. A komóż takiemu? Dzieciątku małemu. / 2x
Cóż to za dzieciatko, musi być Paniątko. Hej kolęda, kolęda!

3. Pasterze na lirze, na skrzypeczkach grali. / 2x
Beztroscy do szopy prędko przybiegali. Hej kolęda, kolęda!

4. O, Jezus malutki, to dzieciątko krasne. / 2x
Cichutkie, malutkie, jak słoneczko jasne. Hej kolęda, kolęda!

5. Pójdę ja do Niego, poproszę od Niego:  / 2x
„Daj nam Boże Dziecię pokój na tym świecie.” Hej kolęda, kolęda!

83. Śpij Dziecino mała 
              D                         G              D         A7
1. Jakaś światłość nad Betlejem się rozchodzi, 
                G      D                                A7  
w środku nocy  przerażony świat się budzi. 
Dzisiaj Chrystus tutaj  właśnie się narodził,
Do nas przyszedł, bo ukochał wszystkich ludzi. 
 Ref.: D                    e                A7                 D
Teraz śpij Dziecino mała, teraz śpij Dziecino miła  
            h(D7)                e                   A7                  D      
Ziemia bogactw Ci nie dala, bo bez Ciebie biedną była. /2x 

2. Już pasterze prości ludzie biegną z dala,
Oddać pokłon Tobie, Panu nad Panami.
Mówią sobie: „Jakaż łaska nas spotkała,
Że Bóg przyszedł, że chce zostać razem z nami.”

3. A ze wschodu przyszli jeszcze trzej królowie.
Każdy myślał: „Coś wielkiego dziś zobaczę”
I dziwili się ci wielcy monarchowie,
Że ich Pan jest malusieńki i że płacze.

Ref.: Nie płacz już Dziecino mała, nie płacz już Dziecino miła. 
Ziemia tym Cię zasmuciła, że tak mocno w grzechu tkwiła. Teraz….


