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BARTOSZ

1. Hej, bra - cia
Hey, broth-ers

czy wy śpi-cie, czy wszy-scy ba - czy-cie,
are you sleeping, Shepherds, are you watching,

dzi-wy nie-sły - cha-ne.
seem to be oc - cur-ring.

dzi-wy nie-sły - cha - ne
E-vents nev-er heard of Now

Oj trwo-ga
dla
Bo-ga
O, God, Dear God,what is this

co
się
mys-te-ri-ous

dzie -je,
Jas-no w no-cy choć nie dnie-je, jas-no w no-cy choć nie dnie-je.
happ’ning? Bright the night! It is not day! _ Bright the night! It is not day! _
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2. I my też pa - trzy - my,
We shepherds are watch-ing,

na te
this great

co
się
real - ly

chle - je,
na - tion,

dzi-wy.
miracle.

Trwo-ga,
O, God!

dzie - je.
papp’-ning?

a - le się bo - i - my, Pa - trząc
To us it is fright’-ning, See - ing

trwo - ga,
Dear God!

Od stra-chu
Hearts beat with

ser - ce tru - chle - je,
Hearts beat with our great

tru - chle con - ster -

dla Bo - ga
O, what is

ser- ce trugreat con-ster

je.
na -tion.

Kolędy i pastorałki
BARTOSZ

3. Oj, nie - bo o-two-rzo-ne, woj-sko niezli - czo-ne,
O, look! The great sky opens! See the countless ar-my!

a - niel-skie
ce - les- tial

dzie - je,
na - tion.

A-niel- skie wi-dzi- my,
It is an ar-my of

wi- dzi - my. Oj, trwo-ga,
dla
Bo-ga
co
się
sol- diers.
O, God! Our frightened hearts beat with great conster-

Od stra - chu
ser - ce,
ser - ce
tru-chle - je.
O, God! Our frightened hearts beat with con-ster - na-tion. _
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4. Hej, pa Shepherds,

chwi - li.
this day,

Chry-stus się na - ro - dził,
For the Christ Child is born!

ste-rze mi-li
dzi-siaj o tej
be not frightened I bring you joy

Chry-stus się na - ro-dził!
The Christ Child is born!
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Oj, do Be - tle-jem spieszcie tam Dziecię znaj- dzie-cie,
To Beth - le - hem you must go, There you ‘ll find the In-fant,

dzie-cie, tam Dziecię znaj - dzie-cie.
Ma -ry, The Blessed pre-cious In-fant!

Tam Dziecię znajBorn of Vir- gin

