
Kolędowanie i potańcówka
12 stycznia 2018 rok

Organizator: Fundacja Wszystkie Mazurki Świata

Wybór i opracowanie kolęd Magdalena Szpuda 

҉

O Józefie! Czego chcecie
polska pieśń kolędnicza z tradycyjnym tekstem, śpiewana często przez kolędników lub na jasełkach

z podziałem na role.

O Józefie!
- Czego chcecie?

Powiedzże nam, gdzie się Chrystus narodził?
Powiedzże, Powiedzże!

- W Betlejem, w Betlejem!
Chwała Tobie Jezu Chryste,
Za Twe narodzenie czyste
W Betlejem, w Betlejem!

O Józefie!
- Czego chcecie?

Powiedzże nam, kto Jezusa powijał?
Powiedzże, Powiedzże!

- Maryja, Maryja.
Chwała Tobie Jezu Chryste,
Za Twe narodzenie czyste
W Betlejem, w Betlejem!

O Józefie!
- Czego chcecie?

Powiedzże nam, kto Jezusowi śpiewał?
Powiedzże, Powiedzże!

- Anieli, Anieli.
Chwała Tobie Jezu Chryste,
Za Twe narodzenie czyste
W Betlejem, w Betlejem!

O Józefie!
- Czego chcecie?

Powiedzże nam, kto Mu pokłon oddawał?
Powiedzże, Powiedzże!

- Pasterze, Pasterze.
Chwała Tobie Jezu Chryste,
Za Twe narodzenie czyste
W Betlejem, w Betlejem!
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O Józefie!
- Czego chcecie?

Powiedzże nam, kto Jezusa odwiedził?
Powiedzże, Powiedzże!

- Królowie, Królowie.
Chwała Tobie Jezu Chryste,
Za Twe narodzenie czyste
W Betlejem, w Betlejem!

O Józefie!
- Czego chcecie?

Powiedzże nam, gdzie się Chrystus narodził?
Powiedzże, Powiedzże!

W Betlejem, w Betlejem!
Chwała Tobie Jezu Chryste,
Za Twe narodzenie czyste
W Betlejem, w Betlejem!

O Józefie!

- Czego chcecie?
Oto Ciebie z nabożeństwem prosimy;

- A o co, a oco?
Aby w raz z osobą twoją,

Był nam Jezus z Matką Swoją
Przy śmierci.

҉

Niedaleko sio  ła zielunio sia zioła

Niedaleko sioła zielunio sia zioła, zielunio sia zioła
Wychodziła ślicno panna z niebieskiego dwora

A jak wychodziła trzy wiunki uwiła, trzy wiunki uwiła
A jednygo Józefowi na głowo włożyła

W drugim sama chodzi bo jej sia tak godzi, bo jej sia tak godzi
A trzecigo nie straciła syna porodziła

Wiana go za runcko powiedła na łuncko, powiedła na łuncko
Nazbirała ślicznych kwiotków nas ci Jezu w runcke

Jezus się raduje matuchnie dziękuje, matuchnie dziękuje
I na całym bożym świecie z nieba num króluje
I na całym bożym świecie z nieba num króluje
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҉

Dopiero nam dzisiaj kolanda nasta  ła

Dopiero num dzisiaj kolanda nastała kolanda nastała
Najświantsza panienka kolandy śpiwała kolandy śpiwała

Posła do kościoła kolandy śpiwała kolandy śpiwała
Swoijgo synecka na runckę trzymała

Łoj synu mój synu ty rózany kwiecie ty rózany kwiecie
Pobłogosław ludzi choć na całym świecie

Pobłogosław ludzi starygo małygo starygo małygo
Niechaj wychwolajo Boga prawdziwygo

I wy tyz anieli po niebie biegocie po niebie biegocie
A komuz wy komuz kolandy śpiwocie

Tobie matko tobie tobie boleściwo tobie boleściwo
Tobie ło synecka sedrusko łomdliwa

҉

Widzunc pasterze   że dzień blisko

Widzunc pasterze że dzień blisko
Wygnali łowce na pastwisko

Z łobory z łobory
Wygonili pod bory pod bory

Znaleźli se dobru trawko
Pokładli się na murawko

Posnęli posnęli
A bydło jadło jadło jadło

A bydło jadło
Po tym sia pokładło
Po tym sia pokładło

Widząc to Wicek łod ługoru
Zagnuł ci łowce az do boru

Łoj bida łoj bida
Wilk łodegnać sio nie da sio nie da

Pogubiwszy juz jagnionta
Wziół się jesce za koźląta

Mos tobie mos tobie
A trzoda cała cała cała

A trzoda cała
W rozsypko iść miała
W rozsypko iść miała
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҉

Naj  świentso Ponienka po świecie chodziła

Najświentso Ponienka po świecie chodziła, po świecie chodziła
I Pona Jezuza w zywocie nosiła, I Pona Jezuza w zywocie nosiła

Rano gwiazda wzesła, rano zaświtała, rano zaświtała
Najświentso Ponienka syna rodzić miała, Najświntso Ponienka syna rodzić miała

Posła łuna posła do miasta takygo, do miasta takygo
Napotkała chłopka bardzo ugogygo, napotkała chłopka bardzo ubogygo

Mój ubogy chłopku, mój gospodarzyku, mój gospodarzyku
Przenocuj ze ty mie w swoim pokoiku, przenocuj ze ty mie w swoim pokoiku

Mój ubogy chłopku, ubogy chłopecku, ubogy chłopecku
Przenocuj ze ty mie w swoim budynecku, przenocuj ze ty mie w swoim budynecku

Łoch moja Maryjo, rod bym cia nocować, rod bym cia nocować
Chałupko mum małum, dzieci do Boga mam, chałupko mamu małum dzieci do Boga mam

Łoch moja Maryjo idź do mojij sopy, idź do mojij sopy
Tam oj bandzies miała noclicek spokojny, tam oj bandzies miała noclicek spokojny

Wysed gospodorzyk na dwór ło północy, na dwor ło północy
A nad jego sopum ślicno gwiazda świci, a nad jego sopum ślicna gwiazda świci

12 stycznia 2019, od godz. 17.00 
Scena Lubelska 30/32, ul. Lubelska 30/32 Warszawa

Goście:
✔mazowiecka śpiewaczka i gawędziarka Maria Bienias
✔śpiewaczka Zofia Warych z Kurpiów
✔Kapela Napięcie i Fundacja Po Staremu z Łodzi.

Współorganizatorami kolędowania są: Dom Tańca, Ambasada Muzyki Tradycyjnej oraz Scena Lubelska 30/32.

Wydarzenie realizowane w ramach projektu Mazurki na Okrągło, które współfinansuje Minister Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 
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