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Gwiazdho Złcta
Kolęda
Słorrva : Stanisłaly Rzęthowski

Muzyka : ?.y$munt Noshowshi
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Pierwotna nazwa i tekst kolędy, w latach 1863.65 oraz jej tworcy
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|dzie wiarus stary do ludzi w ko!ędzie,
Witać nowe latko i śpiewaÓ wam będzie.
SłuchajcieŻ ludkowie, co Wam wiarus powie,
Hej, ko!ęda, ko!ęda !

Małe dziedę Jezus W stajence się rodzi,
Wszystkich oswobodził, PoIs kę oswobodzi.
Tylko z nim trzyrnajmy, Jemu chwałę dajmy,
Hej, ko!ęda, ko!ęda
Ślicznie słonko świeci,h3 niebie wysokim,
Lśnisię śnieŻekbiaty na polu szerokim.
BądŹ jak śnieŻekbiały polski ludu cały!
Hej, ko!ęda, ko!ęda
Ojcze, idi do pracy, domu pilnuj matko,
Dzieci, Wy do szkoły , przyjdzie nowe latko
WoIności,swobody, jednościi zgody,
!

!

Hej, ko!ęda, ko!ęda!

A gdy przyjdzie do nas Niebieska Dzieciho,
Zyska wolnoścPolska, Litwa, Ukraina.
Woła narod cały . Przybądi Jezu mały
!

Hej, ko!ęda, ko!ęda !
Wtedy to dopiero przyjdzie wiarus stary
Powinszowac !udziom Wolności i wiary.
Wtedy krzykniem razerT| gardłem i Że|azern
Hej, ko!ęda, ko!ęda!
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Tekst ten eaenzurowano. W nowej Wersji Stanisława Rzętkowskiego

utwÓr wydał w roku 1865 Stanisław Moniuszko, w..Tygodniku ||ustrowanym''

