
Maryja Magdalena

Witaj,  Janie z Bolesława
Pieśń o św. Janie Nepomucenie

Wiedźcież już uporczywego
Uwiążcież u karku jego
Kamień z mostu Pragskiego
Zrzućcie jak niemównego

Król mi mówić rozkazuje
Spowiedź usta pieczętuje
I myśleć się nie godzi
Co słyszę przy spowiedzi

Już dekret nieodwołany
Jesteś już na śmierć skazany
Upamiętaj się Janie
A znajdziesz łaskę u mnie

Nie śmiem mówić królu tego
Co przeciw sławie bliźniego
Tobie za śmierć dziękuję
Którą mile przyjmuję

Płaczcie sieroty ubogie
Już związane ręce drogie
Które was ratowały
I jałmużny dawały

Już w Mołtawie utopiony
Kamień drogi zanurzony
Gwiazdami oświecony
Do nieba przeniesiony

Szkoły pragskie lamentują
O Doktorze się zwiadują
Słysząc że utopiony
Żal ich nieukojony

Dziatki małe narzekają
Za nim w niebo poglądają
Płaczą nauczyciela
Wszystkich pocieszyciela

O zły królu kanonika
I świętego Jałmużnika
Niewinnie utopiłeś
I Pragę zasmuciłeś

Zgasła świeca na ambonie
Stracił się klejnot w koronie
Sieroty się pytają
Gdzie ojca swego mają

Już w niebie z Bogiem króluje
Za nami tam oręduje
Jest tam naszym Patronem
I sławnym Opiekunem

Niech doznamy Twej przyczyny
Teraz i w śmierci godziny
O nasz miły Patronie
Nepomuceński Janie
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Maryja Magdalena w świecie się kochała,
Grzesznicą, wszetecznicą, przez długi czas trwała.

Żyła wtenczas na świecie, gdy się już narodził
Jezus Chrystus Syn Boży, w Judzkiéj ziemi chodził.

Z trafunku szła w bóżnicę słuchać słowa Jego,
A Pan uczył pokory, przystała do Niego.

I tak świat opuściwszy, wszystkie marne stroje,
Łańcuchy i manele, kosztowne pokoje.

Chrysta naśladowała widząc cuda jego,
We wszystkiem usługując, cierpiąc wiele złego.

Gdy był zamordowany, pod krzyżem leżała,
Płacząc krzycząc ustawnie, rzewno narzekała.

Aż ją też noc nadeszła, w grób Pana włożono;
I tak przez caluchną noc z bacznością strzeżono;

Nazajutrz bardzo rano drogie maści wziąwszy,
Biegła skokiem do grobu, stanęła westchnąwszy.

Chciała ciało pomazać, nie masz Pana w grobie;
Wzięto Pana, nie masz go, lamentuje sobie.

Szuka wszędzie i pyta, po ogrodzie chodzi,
Ujrzy człeka z daleka, prędko k’niemu godzi.

Mówiąc, słysz ogrodniku, tyś wziął Pana mego,
Powiedz gdzieś mi go podział. On nie rzekł niczego.

Znowu woła i prosi, wtem się ozwał do niéj,
Poznała go po głosie, prędko zniknął od niéj.

I szła do zwolenników, wszystkim ogłaszając:
Że z Panem rozmawiała, rzewliwie wołając.

Witaj Janie z Bolesława
Masz się stawić przed Wacława
Bo król tak rozkazuje
Iż ciebie potrzebuje

Czemuż tak rozkaz surowy
Jestem na wszystko gotowy
Wiem jaka tam nowina
Śmierci mojej godzina

Pyta się król Jana śmiele
Co mu królowa w kościele
Do ucha powiadała
Z czego się wyznawała

Wolę wszystkie męki znosić
Niż jedno słowo ogłosić
Większy rozkaz od Boga
Niż twa królu powaga

Poszła potem na puszczę, tam pokutowała,
Grzechy swoje do śmierci w lesie opłakała.

Bierzcie przykład grzesznicy i jawnogrzesznice,
Z Maryi Magdaleny świętéj pokutnice,

Która w niebie przebywa do aniołów wzięta,
Racz się modlić za nami Magdaleno święta.

Racz nam zjednać u Boga grzechów odpuszczenie,
Abyśmy też mieć mogli niebieskie zbawienie.
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Witaj, Janie z Bolesława
Pieśń o św. Janie Nepomucenie

Zawołajcie prędko katów
Zewleczcie do naga z szatów
Palcie go pochodniami
I smolnemi świecami

Złoto ogniem wyczyszczają
Mnie zaś ogniem doświadczają
Ochoty dodawają
Rany twe wyrażają

Co dla Boga skały mury
Kruszą się twarde marmury
A ty się mąk nie boisz
W uporze swoim stoisz

Wiedz o Królu że twe męki,
Słodsze niż niebieskie rzeki
Dla Jezusa mojego
I dla świętych ran jego


