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  Świąteczny czas  
  
Idą święta wigilijny czas  
A za oknem biały śnieżek spadł  
Pani zima pięknie wita nas  
Bo świąteczny bo świąteczny  
Bo świąteczny nadszedł wreszcie czas   
  
Świąteczny czas świąteczny czas  
Wesoło wita nas   
Tej nocy czar cudowny blask  
Niech wszystkim nam rozbłyśnie  
  
Przyszły święta najpiękniejsze dni  
W każdym domu choineczka lśni  
Zastawiony wigilijny stół  
A przy stole a przy stole   
A przy stole siedzi gości tłum  
  
Świąteczny czas świąteczny czas...  
  

  
Świat marzeń  
  
Kiedy choinka pięknie przybrana  
W domu unosi się zapach świec  
A za oknem śnieg - to święta  
  
Kiedy zapłonie już pierwsza gwiazda  
A za nią zaświecą miliony gwiazd  
To wtedy wiesz na pewno że…  
  
Tak dobrze jest śnić, w marzeniach żyć   
Choć przez chwilę, dzieckiem znów być  
Uciekać w świat wymarzony od lat  
Ten nasz własny…  
Bo każdy z nas nie jeden już raz  
Przekonał się że…  
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Gdy cała rodzina, siada przy stole  
I białym opłatkiem dzieli się  
Znikają gdzieś zmartwienia  
  
Siadam pod moim zielonym drzewkiem  
A obok widzę prezentów moc  
I spełniają się życzenia…  
  
Tak dobrze jest śnić, w marzeniach żyć   
  
Teraz wiesz na pewno że, marzenia spełniają się  
Święta to radości czas, bo miłość mieszka w nas  
Tu przyjaciół każdy ma, jak to bywa w snach  
A więc śpiewaj z nami, że już wiesz  
  
Tak dobrze jest śnić, w marzeniach żyć   

  Mroźna cisza  
  
Mroźna cisza świat okryła  
i na ziemię noc spłynęła  
tylko gwiazda świeci  
w biednej szpoie Maria miła   
tuli do snu dziecię  
  
Lili laj, lili lili laj  
  
Pochowały się ptaszęta  
w ciepłą słomę pod strzechami  
dzieci śpią w łóżeczkach  
zaśnij prosi matka święta  
zaśnij mój syneczku  
  
Lili laj, lili lili laj  
  
Skrzy się mrozem śnieg na polach  
Już ucichły leśne skrzaty  
drzew wiatr nie porusza  
Maria płacze nad niedolą małego Jezusa  
  
Lili laj, lili lili laj  
Lili laj, lili lili laj  
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  Narodził się  
  
Narodził się pośród jasnych gwiazd  
by pokój nieść, nieść na cały świat  
żeby każdy z nas mógł spokojnie żyć  
on przyszedł tu by zbawienie dać  
  
Gdy cicha noc przeszła siedem mórz  
zmienił się wiatr przyszedł wiary czas  
gdy on przyszedł tu wtedy cały świat  
zrozumieł że chce zbawienie dać  
  
królowie trzej poszli w ciemną noc  
by znaleźć go i pokłonić się  
a gdy przyszedł czas każdy wiedział że  
on przyszedł tu by zbawienie dać  
  
rec.  
choć dawno to było to każdy z nas pamięta  
czeka na ten dzień czarny, biały, zółty  
każdy wie że przyjdzie zbawiciel   
który da nam wszystkim siłę  
da nam pokój, miłość  
każdy będzie mógł wybaczyć każedemu   
i każdy będzie mógł pokochać każdego.  
  
Narodził się...  

  Nie było miejsca  
  
Nie było miejsca dla Ciebie   
w Betlejem w żadnej gospodzie   
i narodziłeś się, Jezu,   
w stajni, w ubóstwie i chłodzie.   
  
Nie było miejsca, choć zszedłeś   
jako Zbawiciel na ziemię,   
by wyrwać z czarta niewoli   
nieszczęsne Adama plemię.  
  
Nie było miejsca, choć chciałeś   
ludzkość przytulić do łona   
i podać z krzyża grzesznikom   
zbawcze, skrwawione ramiona.   
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Nie było miejsca, choć szedłeś   
ogień miłości zapalić   
i przez swą mękę najdroższą   
świat od zagłady ocalić  

  Jezus malusieńki  
  
Jezus malusieńki   
leży nagusieńki,   
płacze z zimna, nie dała Mu   
Matula sukienki  
  
Bo uboga była,   
rąbek z głowy zdjęła,   
w który Dziecię uwinąwszy,   
siankiem Je okryła  
  
Nie ma kolebeczki,   
ani poduszeczki,   
we żłobie Mu położyła   
siana pod główeczki  

  Gdzie Ty mieszkasz...?  
  
Ja do Ciebie mały Jezu muszę znaleźć drogę  
gdzie Ty mieszkasz kto mi powie w Gdańsku czy w Krakowie  
Lali lalile gdzie Ty mieszkasz gdzie?  
Lali lalili powiedz mi  
  
Słucham jak mój zegar mruczy lecz nic nie rozumiem  
może jesteś mały Jezu gdzieś w ulicznym tłumie  
Lali lalile gdzie Ty mieszkasz gdzie?  
Lali lalili powiedz mi  
  
Może jesteś tuż za oknem gdzie bielutkie listki  
Może się zapytam mamy, mama wie o wszystkim  
Lali lalile mama wszystko wie  
Lali lalili powie mi  
  
Wiem już dobrze mały Jezu gdzie mieszkanie Twoje  
tam w Betlejem dawno temu dzisiaj w sercu moim  
Lali lalile wiem gdzie mieszkasz wiem  
Lali lalili w sercu mym  
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  Święty mikołaj  
  
Gdy przychodzi zima, srebrny pył zamieci  
płynie mleczną drogą, ulubieniec dzieci  
Wiem że już jest tuż tuż  
  
Święty Mikołaj, mikołaj święty  
w saniach oprzywozi wielkie prezenty  
czasem pojawia się w moim śnie, w waszym śnie  
Święty Mikołaj, mikołaj święty  
w saniach oprzywozi wielkie prezenty  
czasem pojawia się w moim śnie, w waszym śnie  
Święty Mikołaj z Wami jest,   
Święty Mikołaj jest blisko mnie  
  
Gdy się księżyc skrada, cichym białym cieniem  
pragnę by mikołaj zjawiał się codziennie  
aby znów był tuż tuż  
  
Święty Mikołaj...  

  Maleńka miłość  
  
Do naszych serc do wszystkich serc uśpionych  
Dziś zabrzmial dzwon ,juz człowiek obudzony.  
Bo nadszedł czas i dziecię się zrodziło.  
A razem z Nim, maleńka przyszła miłość.  
  
Maleńka miłośc w żłobie śpi,  
Maleńka Miłość przy Matce Świętej.  
Dziś cala ziemia i niebo lśni  
dla tej Miłości maleńkiej.  
  
Porzućmy zło przestańmy złem się bawić.  
I czystą łzą spróbujmy serce zbawić.  
Już nadszedł czas już dziecię się zrodzło.  
A razem z Nim, maleńka przyszła miłość.  
  
Maleńka Miłość w żłobie śpi,  
Maleńką miłość chrońmy z lękiem  
Dziś ziemia drży i niebo drży  
dla tej Milosci maleńkiej  

  Kilka słów  
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Kiedy sen daleko gdzieś   
Przy stole siadasz w wigilii dzień  
Nie masz z kom podzielić się   
Opłatkiem białym jak pierwszy śnieg  
Jednak wiesz nie jesteś sam   
Na Ciebie czeka daleko tam  
Ciepły dom gdzie myśli ktoś  
i życzy Tobie wesołych świąt  
  
Kilka słów mknie przez Świat   
Wesołych Świąt z gwiazdkowych kart  
Kilka słów i kilka łez  
Wesołych Świat daleko gdzieś  
  
Kilka słów i wielki świat   
Znów złączy łańcuch świątecznych kart  
  
Tyle gwiazd i ta jedna gdzieś  
Tam mieszka Jezus Ty o tym wiesz  
Anioł stróż pomoże Ci   
Gdy przyjdą do nas chłodne dni  
Wtedy wiedz nie jesteś sam  
Przy Tobie zawsze jest on Twój Pan  
Który wie że kochasz go  
On Tobie życzy Wesołych Świąt    
  
Kilka słów mknie przez Świat   
Wesołych Świąt z gwiazdkowych kart  
Kilka słów i kilka łez  
Wesołych Świat daleko gdzieś  
  
Kilka słów i wielki świat   
Znów złączy łańcuch świątecznych kart  

  Wigilia opłatkiem pachnąca  
  
Mamy w roku jeden dzień  
W którym cuda cuda cuda  
Dobra gwiazda świecić chce  
Nawet jeśli zawierucha  
Dom jest pięknie uroczysty   
Jest choinka przystrojona  
Sianko pod obrusem czystym  
Jak poduszka dla dzieciątka  
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Wigilia opłatkiem pachnąca  
Wigilia kolędą brzmiąca  
Wigilia z dobrym życzeniem  
Wigilia ze spełnionym marzeniem  
  
Raz do roku zdarza się  
Że życzenia się spełniają  
Zgoda wszędzie gościem jest  
Spory wszelkie ucichają  
Tam gdzie wigilijny stół  
Strawy starczy wszystkim gościom  
A prezenty Mikołaja   
Napełniają dom radością  
  
Wigilia opłatkiem pachnąca  

  Gdy się Chrystus rodzi  
  
Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,  
Ciemna noc w jasności promienistej brodzi.  
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:  
Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo.  
  
Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,  
Aby do Betlejem czym prędzej pobiegli,  
Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel.  
Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo.  
  
O, niebieskie duchy i posłowie nieba  
Powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba,  
Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy.  
Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo  

  Cieszmy się wszyscy  
  
Ponad Betlejem gwiazda płonie  
i trzej królowie jadą do niej  
Pan malutki w żłóbku kwili  
czeka by go odwiedzili  
hołd mu złożyli  
mama go do piersi tuli  
ciepluteńko przy matuli  
toń słodkiej chwili  
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Już dowiedzieli się pasterze  
cieszą się z tego cieszą szczerze  
Anioł im pokazał drogę   
by się mogli spotkać z Bogiem  
już wyruszyli  
Matka strzeże go od złego  
Jezusowi śni się niebo pełne motyli  
  
Cieszmy się wszyscy to radości pora  
niech w sercach nam zagości Pan Bóg  
Jezu maleńki naszym sercom doradź  
żeby dla Ciebie mogły trwać  

  Cicha noc  
  
Cicha noc, święta noc,  
Pokój niesie ludziom wszem,  
A u żłobka Matka Święta  
Czuwa sama uśmiechnięta,  
Nad Dzieciątka snem,  
Nad Dzieciątka snem.  
  
Cicha noc, święta noc,  
Pastuszkowie od swych trzód,  
Biegną wielce zadziwieni,  
Za anielskim głosem pieni,  
Gdzie się spełnił cud  
Gdzie się spełnił cud.  
  
Cicha noc, święta noc,  
Narodzony Boży Syn,  
Pan wielkiego majestatu  
Niesie dziś całemu światu  
Odkupienie win,  
Odkupienie win.  

  Gdy śliczna panna  
  
Gdy śliczna Panna Syna kołysała,   
z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:   
Lili lili laj, moje Dzieciąteczko,   
lili lili laj, śliczne Paniąteczko.   
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Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu,   
pomóż radości wielkiej sercu memu.   
Lili lili laj, wielki Królewicu,   
lili lili laj, niebieski Dziedzicu.  
  
Sypcie się z nieba, śliczni Aniołowie,   
śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie.   
Lili lili laj, mój wonny Kwiateczku,   
lili lili laj, w ubogim żłóbeczku.   
  
Cicho wietrzyku, cicho południowy,   
cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy.   
Lili lili laj, mój wdzięczny Synaczku,   
lili lili laj, miluchny robaczku  

  Mikołaj  
  
Kiedy przyjdzie sroga zima  
Śnieżek świat zasypie  
Wtedy przyjdzie gość wesoły  
Prezenty przyniesie  
Ten pan z długą siwą brodą  
Lubi radość sprawiać  
Różne piękne opowiazdki  
Dzieciom opowiadać  
  
To Mikołaj Mikołaj Mikołaj   
Czeka już od wczoraj  
Aby przyjść do dzieci  
Gdy gwiazdka zaświeci  
  
Śniegu mnóstwo napadało  
Wokół wszędzie biało  
Aż tu widać coś w oddali  
Jedzie ktoś saniami  
To Mikołaj dzwonkiem dzwoni  
Nikt go nie dogoni  
Bo dziś śpieszy się do dzieci  
Żeby je ucieszyć  
  
To Mikołaj Mikołaj Mikołaj   
Czeka już od wczoraj  
Aby przyjść do dzieci  
Gdy gwiazdka zaświeci  
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  Warto czekać  
  
Warto czekać na ten wieczór, święty wieczór w świętą noc  
gdy Bóg rodzi się w kolędzie, gdy jaśniej  prawdy moc  
warto czekać na ten wieczór przebaczenia wszystkich win  
gdy się milczy w zachwyceniu albo śpiewa piękny hymn  
  
W cudnej katedrze w złocie i srebrze (rodzi się Bóg)  
w miejskim kościółku w biednym przytułku (rodzi się Bóg)  
w supermarkecie i w trzecim świecie (rodzi się Bóg)  
w pastuszym żłobie we mnie i w Tobie (rodzi się Bóg)  
w łezce spod powiek i w słowie człowiek (rodzi się Bóg)  
  
Tyle ciszy w ludzkich sercach tyle dobra w oczach lśni  
ręce chętne do braterstwa krzywd już nie pamięta nikt  
Bóg dzieciątko gdzieś w Betlejem zamiast puchu prosty żłób  
dał nam miłość dał nadzieję, z wiarą kolędujmy mu  
  
W cudnej katedrze w złocie i srebrze (rodzi się Bóg)...  
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