
 

Original Lyrics 
James Lord Pierpont (1822–1893) 
 
Dashing through the snow 
In a one-horse open sleigh 
O'er the hills we go 
Laughing all the way. 
Bells on bobtail ring 
Making spirits bright 
Oh what sport to ride and sing 
A sleighing song tonight. 
 
|: chorus :| 
Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way! 
O what joy it is to ride 
In a one-horse open sleigh. 
 
A day or two ago 
I thought I'd take a ride 
And soon Miss Fannie Bright 
Was seated by my side. 
The horse was lean and lank 
Misfortune seemed his lot 
He got into a drifted bank 
And we — we got upsot. 
 
|: chorus :| 
 
A day or two ago 
The story I must tell 
I went out on the snow 
And on my back I fell. 
A gent was riding by 
In a one-horse open sleigh 
He laughed as there I sprawling lie 
But quickly drove away, 
 
|: chorus :| 
 
Now the ground is white 
Go it while you're young 
Take the girls tonight 
And sing this sleighing song. 
Just get a bobtailed bay 
Two forty is his speed 
Hitch him to an open sleigh 
And crack! You'll take the lead. 
 

Tradução da letra original 
Pedro Luiz Montini 
 
Deslizando através da neve em um 
trenó aberto de um só cavalo, 
vamos pelos campos, rindo 
durante todo o caminho. 
Os sinos sobre a cauda aparada, 
tocando, elevam os espíritos. 
Oh, que esporte para rir e cantar 
uma canção de trenó hoje à noite. 
 
|: coro :| 
Tocam sinos, tocam sinos, tocam 
todo o caminho. 
Oh, que prazeroso é correr em um 
trenó aberto de um só cavalo. 
 
Um ou dois dias atrás eu pensei em 
fazer um passeio, e logo a 
senhorita Fanny Bright estava 
sentada ao meu lado. 
O cavalo era magro e esguio, 
desgraça parecia ser o seu 
quinhão, ele entrou num banco de 
neve e nós - nós caímos de ponta 
cabeça. 
 
|: coro :| 
 
Um ou dois dias atrás, a história eu 
preciso contar, eu saí (a esquiar) na 
neve e então caí para trás. 
Um cavalheiro estava andando 
num trenó aberto de um só cavalo, 
ele riu de eu ter me esparramado, 
mas rapidamente foi embora. 
 
|: coro :| 
 
Agora o chão está branco. 
Vá, enquanto você é jovem. 
Pegue as garotas hoje à noite e 
cante essa canção de trenó. 
Basta pegar um cavalo baio de 
rabo cortado, 2 min 40 s por milha 
é a sua velocidade, engate-o a um 
trenó aberto e crack! Você vai 
assumir a liderança. 
 

Versão adaptada à melodia 
Pedro Luiz Montini 
 
Pela neve deslizando, 
Num trenó de um cavalinho, 
Sobre os campos passeando, 
Rindo por todo o caminho, 
Na garupa os sinos tocam, 
Nos elevam como a um só, 
Como é bom rir e cantar, 
Uma canção de trenó. 
 
|: coro :| 
Tocam sinos, Tocam sinos, 
Por todo o caminho, 
É tão bom deslizar, 
Num trenó de um cavalinho. 
 
Um ou dois dias atrás, 
Eu quis fazer um passeio 
Bem depressa a Fani Brás 
Ao meu lado sentar veio, 
O cavalo magro e leve, 
Azarado e ruim à beça, 
Bateu num banco de neve, 
Fomos de ponta cabeça. 
 
|: coro :| 
 
Faz dois dias, nada mais, 
Vou contar, eu serei breve, 
Saí a esquiar na neve, 
E então caí pra trás. 
Um sujeito estava a andar, 
Num trenó de um cavalinho, 
Ele riu de eu me espalhar, 
E foi embora rapidinho. 
 
|: coro :| 
 
O chão está todo branco, 
Você é jovem, veja só, 
Leve as moças hoje à noite, 
Cante a canção do trenó. 
Pegue um cavalo na baia,  
Um que ande bem ligeiro,  
No trenó engate e saia, 
Você vai ser o primeiro. 

 

 

 



 


