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P�ybieżel� d� Betleje�                                                                                         sprawdź jak zagrać:                 

     

Zwrotka 1   
D \/    \/ \/    /\ /\  \/ \/    \/ /\

Przybieżeli do Betlejem

D \/    \/ /\   G \/    \/ /\    D  \/

Pas-----te-------rze

D \/    \/ \/    /\ /\  \/ \/    \/ /\                            

Grając skocznie Dzieciąteczku

D \/    \/ /\   G \/    \/ /\    D  \/

Na      li-------rze

Refren x2

D \/    \/ \/       G /\ /\  \/ \/    \/ /\ 

Chwała na wysokości 

e \/    \/ \/      A /\ /\  \/ \/    \/ /\  

Chwała na wysokości

D \/    \/ /\   G \/    \/ /\    D \/   

A       po-------kój 

D \/    \/ /\     Asus4 \/    \/ /\  D \/

Na       zie---------mi

Zwrotka 2
D \/    \/ \/    /\ /\  \/ \/    \/ /\  

Oddawali swe ukłony 

    D \/    \/ /\  G \/    \/ /\      D  \/

W po------ko-------rze

D \/    \/ \/    /\ /\  \/ \/    \/ /\  

Tobie z serca ochotnego 

D \/    \/ /\  G \/    \/ /\     D  \/

O       Bo-------że

Refren x2

D \/    \/ \/       G /\ /\  \/ \/    \/ /\ 

Chwała na wysokości 

e \/    \/ \/      A /\ /\  \/ \/    \/ /\  

Chwała na wysokości

D \/    \/ /\   G \/    \/ /\    D \/   

A       po-------kój 

D \/    \/ /\     Asus4 \/    \/ /\  D \/

Na       zie---------mi

Zwrotka 3   

D \/    \/ \/    /\ /\  \/ \/    \/ /\  

Anioł Pański sam ogłosił 

D \/    \/ /\   G \/    \/ /\   D  \/

Te      dzi------wy

D \/    \/ \/    /\ /\  \/ \/    \/ /\  

Których oni nie słyszeli

D \/    \/ /\  G \/    \/ /\    D  \/ 

Jak     ży-------wi

Refren x2

D \/    \/ \/       G /\ /\  \/ \/    \/ /\ 

Chwała na wysokości 

e \/    \/ \/      A /\ /\  \/ \/    \/ /\  

Chwała na wysokości

D \/    \/ /\   G \/    \/ /\    D \/   

A       po-------kój 

D \/    \/ /\     Asus4 \/    \/ /\  D \/

Na       zie---------mi
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