ANIOŁ PASTERZOM MÓWIŁ
1
Anioł pasterzom mówił: Chrystus się wam narodził
W Betlejem, nie bardzo podłym mieście.
Narodził się w ubóstwie Pan wszego stworzenia.
2
Chcąc się dowiedzieć tego poselstwa wesołego,
Bieżeli do Betlejem skwapliwie.
Znależli dziecię w żłobie, Maryję z Józefem.
3
Taki Pan chwały wielkiej, uniżył się Wysoki,
pałacu kosztownego, żadnego nie miał zbudowanego
Pan wszego stworzenia.
3
O dziwne narodzenie, nigdy niewysławione
Poczęła Panna Syna w czystości, porodziła w całości
Panieństwa swojego.

DZIEŃ JEDEN W ROKU
CZERWONE GITARY

1
Jest taki dzień, Bardzo ciepły, choć grudniowy
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski
Niebo - Ziemi, Niebu - Ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
Drzewa - ptakom, ptaki - drzewom
Tchnienie wiatru - płatkom śniegu
2
Jest taki dzień tylko jeden raz do roku
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem
Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze
Niebo - Ziemi, Niebu - Ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia,
A gdy wszyscy usną wreszcie
Noc igliwia zapach niesie.

DZISIAJ W BETLEJEM...

GDY ŚLICZNA PANNA

1
Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina.
Że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna.
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, Anieli grają,
Króle witają, Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda
ogłaszają.

1
Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:
Lili, lili, laj, moje Dzieciąteczko,
Lili, lili, laj, śliczne Paniąteczko. 2x

2
Maryja Panna, Maryja Panna, Dzieciątko piastuje.
I Józef święty, I Józef święty, Ono pielęgnuje.
Chrystus się rodzi...
3
Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce, Panna Syna rodzi,
Przecież On wkrótce, Przecież On wkrótce, ludzi oswobodzi.
Chrystus się rodzi...
4
I trzej Królowie, i trzej Królowie od wschodu przybyli,
I dary Panu, i dary Panu, kosztowne złożyli.
Chrystus się rodzi...
5
Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my, przywitać Jezusa,
Króla nad króle, Króla nad króle, uwielbić Chrystusa.
Chrystus się rodzi...

2
Przybądźcie z nieba, święci Aniołowie,
Śpieszcie do ludzi z pokojem posłowie,
Lili, lili, laj, wielki Królewiczu,
Lili, lili, laj, niebieski Dziedzicu. 2x
3
Łączcie się w dziękach wszystkie ziemskie dzieci,
Niechaj się miłość w sercu waszym nieci,
Lili, lili, laj, drogi Zbawicielu,
Lili, lili, laj, nasz Odkupicielu!

PADA ŚNIEG

EDYTA GÓRNIAK & KRZYSZTOF ANTKOWIAK

1
Kiedy już siwy jest Stary Rok, gubi na drzewach szron
Kiedy już w sobie masz zapachy z wielkiej skrzyni świąt
W wannie już pływa świąteczny karp, balkon się zmienia w las
Tata coś chowa, gdyż spotkanie z Mikołajem miał.
Pada śnieg, puszysty śnieg,
Lubię patrzeć, gdy tak cicho spływa w dół.
Pada śnieg, jak w białym śnie,
Mamo, spójrz na świat, jak z bajki cały jest,
Dziś Pan Andersen cieszy się, bo wszyscy dziećmi stają się.
2
Pada na stada skulonych aut, na posolony świat
Cieszy się śnieżny pług, dziś prosto w "Teleexpress" kurs
Sanki z tornistra sprawdzają się, choć już w zeszytach śnieg
Krzyknie się - Bałwan! I … nikt dzisiaj nie obraża się!
Pada śnieg, puszysty śnieg...
3
Staje się biel i łagodzi, co złe i żal, i gniew,
Gerda i Kay wyszli z baśni na świat,
Topią w nas odłamki szkła...
Pada śnieg, puszysty śnieg...

PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI
1
Pójdźmy wszyscy do stajenki do Jezusa i Panienki
Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego
2
Witaj, Jezu ukochany od Patryajrchów czekany
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony
3
Witaj Dziecineczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy
4
Witaj, Jezu nam zjawiony witaj, dwakroć narodzony
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z Matki człowiekiem

W ŻŁOBIE LEŻY...

INSTRUMENTALNIE:

1
W żłobie leży, któż pobieży kolędować Małemu Jezusowi,
Chrystusowi, dziś nam narodzonemu?
Pastuszkowie przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie,
Jako Panu naszemu.

Wśród nocnej ciszy
Przybieżeli do Betlejem
Cicha noc

2
My zaś sami z piosneczkami za Wami pospieszymy.
A tak tego Maleńkiego niech wszyscy zobaczymy:
Jak ubogo narodzony, płacze w stajni położony,
Więc Go dziś ucieszymy.
3
Naprzód tedy, niechaj wszędy
Zabrzmi świat z wesołości.
Że posłany, jest nam dany Emanuel w niskości.
Jego tedy przywitajmy, z aniołami zaśpiewajmy:
"Chwała na wysokości".
4
Witaj Panie, cóż się stanie, że rozkosze niebieskie
Opuściłeś, a zstąpiłeś na te niskości ziemskie.
"Miłość moja to sprawiła, by człowieka wywyższyła,
Pod nieba empirejskie".

