pesmi iz musicala Pastirica Urška
PREPROSTO SRCE
N. Novak, J. Sečnik
E
H
V primorski vasici Grgar
fis
cis7
H
pri Piskovih se je rodila.
E
H
Urška, veselje in dar,
fis
H
sta starša jo Bogu izročila.
Že mlada je pasla na Skalnici
med travami v vonju cvetlic
pod modrim nebom v vetru
čredo igrivih ovčic.
E
A2 cis
gis7
Preprosta pastirica in njeno veliko srce.
A2
E/Gis
fis
H
Prek njenih rok prihaja k nam Stvarnika ime.
E
A2 cis
gis7
Preprosta pastirica in njeno veliko srce,
A2
E/Gis
fis
H
v zaupanju pripravljeno reči: »Zgodi se!«
A2
E/Gis
fis
H
Čist in otroški pogled, sklenjene roke,
A
E
vse k Mariji gre.
Zagleda Marijo 'z nebes,
njen glas ji spregovori:
»Postavite cerkev na gori,
prosite tam milosti!«
Ljudje so jo kmalu zgradili,
obljuba njena velja,
ostaja na veke med nami,
vsem nam kaže pot do Boga.
odpev
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URŠKINA PESEM
N. Novak, J. Sečnik
G
C2
Moj Bog, ta lep svet,
e7
te zelene trate …
D
C2
e D
Modro nebo, zrak vdihnem zate.
a
G/H C2
G/H
Stezice, njih vonj, po brezmejnem kliče.
a7
G6
D
Bog, hvala Ti, da živim!
E
A
H
Gis/H#
Ime mi je Urška 'z Grgarja doma,
cis
A
H
trinajst let je, odkar me že mama ima.
G
C
D
e7
Pod Skalnico pri Gorici živim,
C
G
F
D
sonce, gore, molitev in mir ...
odpev
Če vpraša me kdo, kje sem doma,
pri Piskovih rečem vesel'ga srca.
Pasem krotke, nežne ovčice.
Sem otrok Marijin, se veselim …
odpev
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BOŽJI ANGELI
N. Novak
A
E
A
Božji angeli smo
D A
E
in spremljamo njo,
A
E
fis
ki je nebeška kraljica kraljic,
D
E
A
venčamo jo s šopkom cvetlic.
fis cis
D
E
Ker je mati vas in vsega sveta,
ki rodila je svetu Jezusa,
fis
cis D
A
ki v naročju to dete božje drži
E
A
in z roko vsem milost deli.
Božji angeli smo
in opevamo njo,
ki nebeški Gospod jo je izbral,
z ljubeznijo za mater jo dal.
Ker je mati …
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ZDRAVA MARIJA
J. Sečnik, M. Sečnik
C
d7 G
Zdrava Marija,
C
d7 G
milosti polna,
C
FC G
Gospod je s teboj.
Blagoslovljena
si med ženami.
Vrata nebeška.
d
e7 F
e7
Naj se zgodi po tvoji besedi.
G
Vate zaupam v veselju srca.
F
C/E
G
Tukaj sem tvoj otrok …
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PRVO OZNANILO
J. Sečnik
E
A2/E
Videla sem jo, videla sem jo,
E
D/Fis
videla Marijo! (2x)
G
D
Slišala ljubeče srce,
a7
e7 D/Fis
nežen utrip miru.
G
D
Slišala materinsko srce,
a7
H
ki bije k Jezusu za nas.
odpev
Slišala, naj postavimo
hišo na Skalnici,
tam prosimo milosti,
naj Bog posveti nas.
odpev
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NA VASI
N. Novak, J. Sečnik
C2
G5
Poslušajte me vsi, ki ste tu. - Mi?!
C2
G5
Prinašam vam veselo oznanilo, - Nam?!
C2
F9 C2 G5
kaj se mi je danes pripetilo. - Tebi?!

Zdaj pa še reci, ti dete ubogo,
da ti Marija je dala kakšno nalogo!

C
G/H
Ko sem ovce gori gnala,
a
G
se Marija prikazala
C
G/H
je v lepoti in sijaju,
a
Fmaj7
mislila sem, da sem v raju!

Na Skalnici naj ji zgradimo
hišo, kjer se bo molilo
in prosilo milosti,
nam Marija govori.

Je res, kar praviš, Urška mila,
nisi to iz trte zvila?
Kakšno zgleda njeno lice,
je res lepše od kraljice?
Da.

Poslušajte me vsi, ki ste tu. - Mi?!
Marijino prinašam naročilo, - Kaj?!
čaka nas zahtevno opravilo. - Kakšno?!

Z Marijo ti si govorila?
Ti tudi Jezus dal je navodila?
Ah, nehaj Jožefa, to so traparije,
saj veš, da ni slišala niti Marije.
Za majhne denarce delam vsak dan,
zdaj pa zastonj naj še gori garam?
In gosposka pamet ne bo ti verjela.
Me nič ne skrbi, ostajam vesela!

Da to je resnica? Ah, dajte sosede,
samo kdor je naiven, Urški nasede.
Prosim, zadrži te trde besede,
ki žalijo mene in vse sosede.
Če sramotiš Marijino poslanko,
boš na koncu ti piskal tanko!
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Poslušajte me vsi, ki ste tu. - Ja?!
Marija nam obljublja, da bo z nami, - Z
nami?!
jaz zaupam njej, ljubeči mami. - Res?!
Urško Marija je izbrala,
da milosti božje svetu bi dala.
Vse, kar kdo v srcu nosi,
nam ona pri Jezusu vedno izprosi.

pesmi iz musicala Pastirica Urška
SVOBODNA URŠKA
N. Novak
C
a F
G
Da poletim in sem bliže Bogu,
C
a F
G
a
se ne izgubim in ne končam v temi.
d
F
Ker sem ustvarjena za srečo in svobodo.
d
G
Hvala ti, Marija!
a
e
Velike milosti se mi dogajajo,
F
G
tvoje roke ne izpustim.
Da poletim …
E
Je to Urška,
a
ki teče k nama …?
F
G
Ja, to je Urška, zdaj teče k nama!
C
e
F
G
Mama, tata, Marija me je rešila,
F
ker mi je obljubila,
G
da me ne bo zapustila.
Kot da imam krila, sem svobodna!
C
a
F
G
Urška, rešena si, pojmo hvalo Bogu,
C
a
F
G
a
ki je vedno z nami, nas nikdar ne zapusti.
d
F
Ker smo ustvarjeni za srečo in svobodo,
d
G
hvala ti, Marija!
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PRED SODNIKI
J. Sečnik
D
G
A
Prikazala se mi je Marija z Jezusom,
D
ko sem ovčke pasla gor na Skalnici.
G
Naročila mi, da naj povem ljudem,
A
D
postavijo naj hišo in prosijo milosti.
h
g
Jaz, grof Ortemburški, ne trpim zavajanja
ljudi,
fis
e7
če še nisi dojela, zato si v ječi ždela.
h
d
Besen sem ko pes, če kdo hujska mi ljudi,
a
c
kot si to storila ti, ti punčara, ti!
G
Prosim, ne bodimo silno vročekrvni,
C
Urška naj vsem zdaj spregovori;
a
D4 D a
D4 D
Resno me zanima, kaj se je zgodilo.
f9
D
C2 D G
Kaj bilo je, Urška, gor na Skalnici?

Res, bila sem v ječi in tam res prijetno ni.
Sem molila, se mi želja je izpolnila
in Marija me od tam rešila je.
Znajdem se na Skalnici po milosti.
Jaz, grof Ortemburški, nimam živcev za laži.
Nimam časa za te buče, za smrdljiv' gnoj!
Fuj, smrdi!
In ne bom več vohal vseh neumnih izmišljotin
od punčare bedne kmečke, teh bolestnih
coprnij!
Dragi Ortemburški, to, kar tukaj slišim
in kar iz Grgarja pravijo mi priče,
da bilo je več že čudežev na Skalnici,
več ne nasprotujem zbiranju ljudi.
Mislim, da je tu na delu božja roka,
da si je izbrala nežnega otroka …
Možje premislite, kaj hočete storiti.
Roke proč! Dajmo jo spustiti!
Če je njeno oznanjevanje le izmišljeno,
kot sneg na vročem soncu propadlo bo.
Če res je, Urške ne boste uničili,
biti v boju proti Bogu - si to kdo želi?
Mir! Urška gre v ječo! Verige, straža ...
Dajmo no!
Niti muha tja ne pride, kaj šele obisk Marije!
Dost' 'mam coprniške domišljije!
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ZIDARJI NA SKALNICI
N. Novak
C
F
Gremo, gremo, na Skalnico gremo!
C
G
Gremo, gremo, veselo zidajmo,
C
F
da izpolnimo to naročilo,
C
G
C
da Marijino se cerkev bo zgradilo.
a
e
Svoje roke dajte njej,
F
C G
saj zato ste sem prišli.
a
e
Svoje delo dajte njej,
F
G
nad vami naj bedi!
odpev
Blagoslov nad vami je.
Hiša milosti naj se zgradi za rodove vse.
odpev
Svoje roke damo njej,
ki je mati vseh nas.
Svoje delo damo njej,
Marija, prosi za nas!
odpev
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SVETOGORSKA MATI MILA
V. Vodopivec
Svetogorska Mati mila,
k tebi smo priromali,
z željo, da bi podelila
nam nebeških milosti.
O Marija, o Marija,
naša Mati in Gospa.
Ti dobrotna, milostljiva,
prosi za nas Jezusa,
prosi za nas Jezusa.
Tvoja prošnja vse premore,
k tebi srca hrepene.
Ti deliš nam vse podpore,
lajšaš vsako nam gorje.
odpev
V tvojem domu tukaj gori,
Mati božje milosti,
naj bi v ubrani vsi pokori
srca vsi očistili.
odpev
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