
 

CHOJKA 

 

1. Chojka, chojka, zieleni sie trowka, 

zieleni sie trowka 

Siedzą sobie pastuszkowie 

jedzą kaszę z gorka  

2. Przyszedł ku nim anioł  

i tak im powiedzioł 

że sie Jezusek narodził  

coby każdy wiedzioł  

3. Oni sie go zlękli, na kolana klękli 

Wszystkie łyżki i warzyszki  

wypadły im z ręki  

(instrumenty) 

4. Wypadły im z ręki, jak się dowiedzieli 

I z darami do Betlejem wszyscy pobieżeli  

5. A potem tam poszli, dary Jemu nieśli 

Koszulinkę od mamulki  

Panu Bogu nieśli   

(instrumenty) 

6. My są chłopcy mali, radzi byśmy brali 

Po koronie, po pierścionku,  

gdybyście nam dali  

7. My dziewczęta małe, rade byśmy brały 

Po koronie, po pierścionku,  

gdybyście nam dali  

8. Chojka, chojka, zieleni sie trowka, 

zieleni sie trowka 

Siedzą sobie pastuszkowie  

jedzą kaszę z gorka!  

DZISIAJ W BETLEJEM 

 

1.Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem 

wesoła nowina 

Że Panna czysta, że Panna czysta 

porodziła Syna 

 

Ref: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi  

Anieli grają, króle witają 

Pasterze śpiewają, bydlęta klękają 

Cuda, cuda ogłaszają 

 

2.Maryja Panna, Maryja Panna dzieciątko 

piastuje 

I Józef święty i Józef święty ono 

pielęgnuje 

 

3.Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce 

Panna Syna rodzi 

Przecież on wkrótce, przecież on wkrótce 

ludzi oswobodzi 

 

4.I Trzej królowie, i trzej królowie od 

wschodu przybyli 

I dary Panu, i dary Panu kosztowne 

złożyli 

5.Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my 

przywitać Jezusa 

Króla nad królami, Króla nad królami, 

uwielbić Jezusa
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PÓŁNOC JUŻ BYŁA 

 

1. Północ już była, gdy się zjawiła nad bliską doliną jasna łuna, 

którą zoczywszy i zobaczywszy, krzyknął mocno Wojtek na Szymona: 

Szymonie kochany, znak to niewidziany, że całe niebo goreje, że całe niebo goreje! 

 

Ref: Na braci zawołaj, niechaj wstawają, Kuba i Mikołaj niech wypędzają 

barany i copy, koźlęta i skopy zamknione.   / ref x2 

 

2. Na te wołania z smacznego spania porwał się Stach z Grześkiem i spadł z broga; 

Maciek truchleje, od strachu mdleje, woła: uciekajcie, ach, dla Boga! 

Grześko żebro złamał, Stach na nogę chromał, 

bo ją w kolanie wywinął, bo ją w kolanie wywinął! 

 

Ref: Oj, oj, oj, na Boga! Pawełek woła: uciekajcie prędko, gore stodoła 

pogorzały szopy i pszeniczne snopy, jam zginął.      / ref x2 

 

3. Leżąc w stodole, patrząc na pole, ujrzał Bartosz stary Anioły, 

które wdzięcznymi głosami swymi okrzyknęły ziemskie padoły: 

na niebie niech chwała Bogu będzie trwała, 

a ludziom pokój na ziemi! 

 

Ref: Pasterze wstawajcie, witajcie Pana, 

pokłon Mu oddajcie, wziąwszy barana; 

skocznie Mu zagrajcie, głosy zaśpiewajcie zgodnymi!  / ref x 2 

 


