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W Betlejem przy drodze 

1. W Betlejem przy drodze, jes tam sopka srodze,  

a tam sie łozgościła, matka Jezusa miła /x2.  

2. Z Boskigo zrzondzynio, przyseł cos zbawiyenio,  

Synecka przedwiecnego światu pozondanego /x2.  

3. W ten cos janioł sprawił, pastyrzom łobjawił,  

pastyrze co sie stało, Bóg przyjon ludzki ciało /x2.  

4. Wartko pobiegnijcie, w Betlejem ujrzycie,  

Dzieciontko pod jaślami, łowite pieluskami /x2.  

5. I my tez małymu Dzieciontku dobrymu,  

z radościom usługujmy, serca swe łofiarujmy /x2.  

 

 

Przylecieli, przylecieli  

1. Przylecieli, przylecieli tak ślicni Janieli, 

wsyćka w bieli, wsyćka w bieli złote piórka mieli. 

Przynieśli nom wesołom nowine, wesołom nowine, 

Panna cysto, Panna cysto zrodziła Dziecine. 

A zrodziwsy w pieluski powiła, w pieluski powiła, 

a powiwsy, a powiwsy na sianku złozyła. 

2. Lezy, lezy, lezy, lezy Jezus malusiyeńki, 

Lezy, lezy, lezy, lezy, Jezus nagusiyeńki. 

Zdjyna Panna swój rombecek z głowy, swój rombecek z głowy, 

ściele w złóbku, ściele w złóbku, Panu Jezuskowi. 

A nynojze, drogi dziecie moje, drogi dziecie moje, 

jo Cie kochom, jo Cie kochom jako zycie swoje. 



Wszystek świat  

1. Wszystek świat dzisioj wesoły łujzawsy z nieba janioły  

Hej nom, hej nom, łujzawsy z nieba janioły /x2. 

2. Dzieciontko sie narodziło, niebo ludziom łotworzyło 

Hej nom, hej nom, niebo ludziom łotworzyło /x2. 

3. Pani jedzie łozdobiono, słońcym gwiozdami łustrojono  

Hej nom, hej nom, słońcym gwiozdami łustrojono /x2. 

4. Wsyćka sie przed niom kłaniajom, dzieciontko Boze witajom  

Hej nom, hej nom, dzieciontko Boze witajom /x2. 

5. Ji my Go dzisioj witomy, pokłon mu sczyrze łoddajemy  

Hej nom, hej nom, pokłon mu sczyrze łoddajemy /x2. 

 

 

Dziecino mało 

1. Dziecino mało, Bóg stwórca nieba,  

a kyndyz nom go sukać potrzeba.  

W stajynce, w Betlejem powiła z weselem.  

Maryja Syna, pieykno nowina.  

2. Łopiekun Józef był łukochanym,  

łojcem Jezusa był domniemanym.  

Wzion siana suchego, podłozył pod niego,  

w zimnym złóbecku, a nie w łózecku.  

3. Małe pachole, mój Jezu drogi,  

jakze wytrzymos w tym domu srogim.  

Wół z łosłem dmuchajom, parom łogrzewajom,  

by dziecie spało, a nie płakało.  

4. Janioł pastyrzy, co trzody szczegli,  

wzywo, jazeby do sopy biegli.  

Pastyrze wstawojcie, do sopy biegojcie,  

lezy we złobie w małej łosobie.  

5. Kie pastuskowie głos słysom taki,  

Jontek porywo z kobiałkom ptoki.  

Wojtek wzion dwa skoki, pobiegnon do sopy  

powitać Pana, paść na kolana.  

 

 

Narodził sie Jezus  

1. Narodził sie Jezus w stajni łubogij, 

łunizył majestot chocioz Pon srogi. 

Bydonc synem Nojwyzsego, ni mioł miejsca godnijsego, 

w swoji łosobie. 

2. W stajni z bydlentami gospodorz staje, 

łubogim pastuskom w pole znać daje. 

Wsyćka sie ze snu porwali, skoro jasnoś łoglondali, 

ponad Betlejem 



3. Kuba bieg do sopy, porwoł barana, 

coby darmo nie seł, przywitać Pona. 

Jasiek łowiecke za nogi, a Bartek koze za rogi, 

niekze nie bodzie. 

4. Stasek na nik woło, nie łodbiegojcie, 

i jo z wami póde, troske pockojcie. 

Jino chłodoki łobuje, zaroz z wami powyndruje, 

do Betelejm. 

5. Ło Jacku nieboze, w skok sie łobuwoj, 

a do mie na pomoc, pryndko przybywoj. 

Koza mie kce wziońś na rogi, dej jij kijem popod nogi, 

niekze nie bodzie. 

 

 

A wcora z wiecora 

1. A wcora z wiecora /x2 Z niebieskigo dwora /x2. 

2. Przysła nom nowina /x2 Panna rodzi Syna /x2. 

3. Boga prowdziwego /x2 Nie łogarnionego /x2. 

4. Za wyrokiem Boskim /x2 W Betlejem żydowskim /x2. 

5. Pastuskowie mali /x2 W polu w tyn cos spali /x2. 

6. Kie Janioł z północy /x2 Światłoś z nieba tocy /x2. 

7. Kwałe łoznajmujonc /x2 Sopke pokazujonc /x2. 

8. Gdzie Panna z dzieciontkiem /x2 Wołem i łoślontkiem /x2. 

9. I z Józefem starym /x2 Nad Jezuskiem małym /x2. 

 

 

Stało sie weseli  

1. Stało sie weseli w maluśkiej kwili,  

narodził sie Pon Jezus /x2 z Panny Maryji.  

2. A kie sie narodził, cały świat stworzył,  

Słońce, miesionc i gwiozdy /x2 na świat sposobił.  

3. Nale kie sie ło tym Herod dowiedzioł,  

wsyćkie małe dziatecki /x2 zwyrzynać kozoł 

4. Nale kie sie ło tym Panna zwiedziała  

zaroz ze swym syneckiem /x2 z miasta biezała 

 

 

 

 

 

 



Przyślimy tu po kolyndzie  

1. Przyślimy tu po kolyndzie hej nom, hej, 

bo to taki zwycoj wsyndzie hej nom, hej. 

2. Nos gospodorz bogobojny hej nom, hej, 

przy kolyndzie zawse hojny hej nom, hej. 

3. Nie jes łu wos byle jako hej nom, hej, 

bo tu gaździkna bogato hej nom, hej. 

4. Powiedziała nom somsiadka hej nom, hej, 

zeście piekli nowe latka hej nom, hej. 

 

 

Św. Scepon 

1. Świyenty Scepon po koleyndzie rod chodził,  

a świyenty Jon sie ku niyemu przygodził /x2.  

2. Mój Scepanku pójmy wsyćka do sopy, 

znajdymy tam pacholontko tej tropy /x2. 

3. Znajdymy tam pacholontko nadobne,  

wsyćka mówiom ze jes Bogu podobne /x2. 

4. Matka Boska kolyndników witała, 

srybra, złota za koleynde im dała /x2.  

5. A kupcie se kolyndnicy co kcecie,  

a uciescie tom kolyndom to dziecie /x2. 

 

 

Pastuskowie bracio mili  

1. Pastuskowie bracio mili, kaście po ten cas chodzili 

po polesiu po dolinie staneli my w tej krzewinie, 

paś łowiecki. /x2 

2. A kie północ nastompiła, jasnoś z nieba łuderzyła 

pastuskowie zaś drzymali na gwołt ze snu sie porwali. 

Co sie dzieje. /x2  

3. Cicho bracio co sie dzieje, Jasiek płace Grześ sie śmieje 

Kuba wyskocył na bude i zwalił Bartkowi dudy. 

Jaz na ziemie /x2  

4. Bartek wloz na kope siana, zrozumioł ze widok z rana 

Jak skłocył łod samej szczechy narobił wsyćkim łuciechy. 

Sobie płacu. /x2  

5. Oj jak mie tez głowa boli, chociozek lecioł powoli 

Jo zek myśloł ze mom skrzydła a jo jesce tu u bydła 

z Pastuskami /x2  

6. Pójmy teroz w imie Pańskie, łotworzom nom wrota rajskie 

bez narodzyeni Jezusa bydzie w niebie naso dusa, 

królowała /x2  



 

Pomaluśku Józofie  

1. Pomaluśku Józofie, pomaluśku Cie prose  

Widzis ze jo ni moge jiś w tak dalekom droge  

Wyrozumiyej prose wsak widzis co nose  

W mym zywocie mom Boga, bez to mi przykro droga  

2. Bo juz cas nadchodzi ze sie Jezus rodzi  

Wtórego mi zwiastowoł janioł kie mie pozdrowioł  

I tak myśle sobie i kce godaj Tobie  

Ło gospodo spokojno i na tyn cas spokojno.  

3. Bo teroz w miastecku nie lada domecku  

Trudno ło kont nom bydzie kie gości pełno wsyndzie  

Pójmy rada moja do tego pokoja  

Do tej sopy na pokój, Józofie łopieko mój. 

 

 

Dziś do Betlejem  

1. Dziś do Betlejem jadom królowie  

Złote korony majom na głowie 

|| Kie do sopki przyjechali to Jezuska powitali z wielkim weselem /x2. 

2. Kie sie król Herod ło tym dowiedzioł 

Wsyćkie dzieciontka wysiekaj kozoł 

|| Maryja sie dowiedziała i z Jezuskiem łuciekała, ej łuciekała /x2. 

3. Jidzie Maryja przes pola jidzie 

Napotkała chłopka co pszenicke sioł 

|| Siej ze chłopku w Jimie moje, jutro bydzies zbieroł swoje, z wielkim 

weselem /x2. 

4. Jidom Herody przes pola jidom 

Napotkali chłopka co pszenicke sioł 

|| Scynś Ci Boze chłopku miły, cyś nie widzioł tu Maryje z małym 

dzieciontkiem /x2. 

5. Oj widziołek jo, jak tu biezała 

Jak sie pszynicka z ronk wysiewała 

|| Choć byś jechoł łoni łoni, to Maryje nie dogoni, z małym dzieciontkiem 

/x2. 

 

 

 


