
Przybieżeli do Betlejem pasterze, 
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze. 
Chwała na wysokości, chwała na wysokości, 
A pokój na ziemi. 
 

Oddawali swe ukłony w pokorze, Tobie z serca 
ochotnego, o Boże! Chwała na wysokości... 
 

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, Których oni 
nie słyszeli, jak żywi. Chwała na wysokości... 
 

Dziwili się napowietrznej muzyce i myśleli, co 
to będzie za Dziecię? Chwała na wysokości... 
 
 

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku. W obłoku 
Józef z Panną asystują przy boku, przy boku 
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 
W Betlejem, w Betlejem /2x 
 

Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy 
żłobie, Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie 
Hejże ino dyna, dyna…. 
 

Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli 
W koło szopę o północy obiegli, obiegli 
Hejże ino dyna, dyna…. 
 

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, te dziwy 
Których oni nie słyszeli jak żywi, jak żywi 
Hejże ino dyna, dyna…. 
 

Anioł Pański kuranciki, kuranciki wycina, 
wycina, Stąd pociecha dla człowieka jedyna, 
jedyna 
Hejże ino dyna, dyna…. 
 

Już Maryja Jezuleńka powiła, powiła 
Stąd wesele i pociecha nam miła, nam miła 
Hejże ino dyna, dyna…. 
 
Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku 
Józef z Panną asystują przy boku, przy boku 
Hejże ino dyna, dyna…. 
 

Osioł pewny siebie, wół zarozumiały 
Bóg się nie wstydzi, Bóg się nie wstydzi 
nie wstydzi, że jest taki mały 
Herod postraszył, stajnia uboga 
ludzkie kłopoty, ludzkie kłopoty 
kłopoty małego Boga 
Kolęda płynie z wysokości, kolęda płynie 
z wysokości, śpiewa na całego z wysokości, 
śpiewa na całego / 2x     i uczy miłości 

Nawet trzech mędrców, na nic się przyda, 
bo Bóg tak mały, bo Bóg tak mały 
tak mały, że go nie widać 

Kolęda płynie z wysokości, kolęda płynie 
z wysokości śpiewa na całego z wysokości, 
śpiewa na całego / 2x      i uczy miłości 

Daj nam Boże wiarę, wiarę zawsze żywą 
zdrowie na święta, zdrowie wciąż na święta 
dla bliskich cierpliwość 

Kolęda płynie z wysokości, kolęda płynie 
z wysokości śpiewa na całego z wysokości, 
śpiewa na całego / 2x     i uczy miłości 
 

1. Skrzypi wóz, wielki mróz wielki mróz na 
ziemi. 2x 
Trzej królowie jadą, złoto, mirrę kładą. 
Hej, kolęda, kolęda. 2x 
 
2. A komu takiemu, Dzieciątku małemu. 2x 
Cóż to za Dzieciątko, musi być paniątko. 
Hej, kolęda, kolęda. 2x 
 
3. To Jezus maluśki, to Dzieciątko krasne. 2x 
Cichutkie, malutkie jak słoneczko jasne. 
Hej, kolęda, kolęda. 2x  
 
4. Pasterze na lirze, na skrzypeczkach grali. 2x 
Beztroscy do szopy prędko podążali. 
Hej, kolęda, kolęda. 2x  
 
5. Pójdę ja do Niego, poproszę od Niego. 2x 
,,Daj nam Boże Dziecię pokój na tym świecie'' 
Hej, kolęda, kolęda. 2x 



1. Tryumfy Króla Niebieskiego 
Zstąpiły z nieba wysokiego /2x 
Pobudziły pasterzy, pobudziły pasterzy - 
śpiewaniem! 
Pobudziły pasterzy, dobytku swego stróżów - 
śpiewaniem! 
Pobudziły, pobudziły, pobudziły pasterzy - 
śpiewaniem! 
Pobudziły pasterzy, dobytku swego stróżów - 
śpiewaniem! 
2. Chwała bądź Bogu w wysokości, 
A ludziom pokój na niskości /2x 
Narodził się nam, narodził się nam - Zbawiciel! 
Narodził się nam, narodził się nam - Zbawiciel! 
Niesłychana to nowina, Panna porodziła Syna - 
Jezusa! 
Niesłychana to nowina, Panna porodziła Syna - 
Jezusa! 
3. Od Boga Światłem oświeceni, 
Pokornie, przed nim uniżeni /2x 
Aniołowie się radują, aniołowie się radują - 
radują! 
Jezusowi i śpiewają, Jezusowi i śpiewają - 
śpiewają! 
Niesłychana to nowina, Panna porodziła Syna - 
Jezusa! 
Niesłychana to nowina, Panna porodziła Syna - 
Jezusa! 

Przyjdź do mnie mały Jezusiku, Mieszkać w 
dziecinnym pokoiku, W mym małym łóżku Cie 
ułożę, Żebyś miał ciepło mały Boże. 

Lalka Ci miejsca ustąpiła, Teraz się pięknie 
pokłoniła, I nawet wielki groźny lew, Z wielkim 
pokłonem spuścił łeb. 

Pieska uwiążę by nie szczekał, Pajac pokłoni 
się z daleka, A miś na straży stanie z boku, 
by nikt nie zrobił krzywdy Bogu. 

A jeszcze lepiej Mały Boże, W serduszku moim 
cie ułożę, Będziesz cieplutkie miał mieszkanie,  
przyjdź tylko do mnie Mały Panie. 

La la la la la la la la 
Oto o północy kiedy chłodem wieje, 
Wybawiciel z nieba przybywa na ziemie. 
Oto o północy rozbrzmiewa wołanie, 
Chrystus się narodził w stajence na sianie. 
La la la la la la la la  
Tuli Go w ramionach uboga Matula, 
bo nie ma kołyski dla małego Króla. 
Oto Boże Dziecię Zbawienie ludzkości, 
tyle w Nim pokoju i tyle miłości. 
La la la la la la la la 
Bóg się rodzi, o co chodzi, 
czy narodzić się może w każdym z nas? 
Moc truchleje, co się dzieje? 
Gdy narodzin tych nadchodzi czas. 
Bóg się rodzi, o co chodzi, 
czy narodzić się może w każdym z nas? 
Moc truchleje, co się dzieje, co się dzieje, 
co się dzieje?! 
La la lalala la la la  
Bóg się rodzi, Moc truchleje, O co chodzi 
Co się dzieje, Co się dzieje?! 

 

Zaśpiewajmy pastorałkę od serca do ucha 
Gdy za oknem biała śniegu, poducha, poducha 
Już Pan Jezus w żłobie leży, Na wyścigi każdy 
bieży, Zobaczyć Malucha, Malucha 

Powitajmy maleńkiego Jezusa z radością 
A Maryję matkę Jego, z godnością, godnością 
Niech mu wszystkie dzwony grają 
Aniołowie zaśpiewają, Wesołą nowinę, nowinę 

Dzieciąteczko tam na sianie cicho śpi, cicho śpi 
A Maryi z oczu płyną szczęścia łzy, szczęścia łzy 
Okruszyno moja miła, W bólu Ciebie 
porodziłam, Witaj mi, witaj mi, witaj mi 

My zagrajmy żwawą nutę na flecie, na flecie 
I uczcijmy jak najlepiej to Dziecię, to Dziecię 
Świeci gwiazda migotliwie, Narodził się Bóg 
prawdziwie, Na świecie, na świecie, na świecie 


