Vánoce, vánoce přicházejí
R:

Vánoce, vánoce přicházejí,
zpívejme, přátelé,
po roce vánoce, vánoce přicházejí,
šťastné a veselé.

1.

Proč jen děda říct si nedá, tluče o stůl v předsíni,
a pak běda, marně hledá kapra pod skříní.
Naše teta peče léta na vánoce vánočku,
nereptáme, aspoň máme něco pro kočku.

R.

Vánoce, vánoce přicházejí,
zpívejme, přátelé,
po roce vánoce, vánoce přicházejí,
šťastné a veselé.

2.

Bez prskavek, tvrdil Slávek, na Štědrý den nelze být
a pak táta s minimaxem zavlažoval byt.
Tyhle ryby neměly by maso míti samou kost,
říká táta vždy, když chvátá na pohotovost.

R:

Vánoce, vánoce přicházejí,
zpívejme, přátelé,
po roce vánoce, vánoce přicházejí,
šťastné a veselé.

3.

Jednou v roce na vánoce strejda housle popadne,
jeho vinou se z nich linou tóny záhadné.
Strejdu vida děda přidá "Neseme vám noviny",
čímž prakticky zničí vždycky večer rodinný.

R.

Vánoce, vánoce přicházejí,
zpívejme, přátelé,
po roce vánoce, vánoce přicházejí,
šťastné a veselé.

4.

A když sní se, co je v míse, televizor pustíme,
v jizbě dusné všechno usne v blaženosti své.
Mně se taky klíží zraky, bylo toho trochu moc,
máme na rok na klid nárok, zas až do vánoc.

R.

Vánoce, vánoce přicházejí,
zpívejme, přátelé,
po roce vánoce, vánoce přicházejí,
šťastné a veselé.

Nesem vám noviny
1. Nesem vám noviny,
poslouchejte,
z betlémské krajiny,
pozor dejte.
|: Slyšte je pilně a neomylně, :|
rozjímejte.
2. Synáčk zrodila,
dívka čistá,
v jesličky vložila
Pána Krista.
|: Jej ovinula a zavinula :|
plenčičkama
3. Andělé nebeští,
k němu přišli,
i chudí pastýři
se tu sešli.
|: Jeho vítali, jeho chválili, :|
dary nesli.
4. Srdce svá ochotná
Ti dáváme,
s každým žít v pokoji
si žádáme.
|: Pomáhat sobě v každé zlé době :|
vůli máme

Pásli ovce valaši
Pásli ovce valaši při betlémské salaši.
Pásli ovce valaši při betlémské salaši
Hajdom hajdom tydlidom hajdom hajdom tydlidom
Hajdom hajdom tydlidom hajdom hajdom tydlidom
Anděl se jim ukázal, do betléma jít kázal.
Anděl se jim ukázal, do betléma jít kázal.
Hajdom hajdom tydlidom hajdom hajdom tydlidom
Hajdom hajdom tydlidom hajdom hajdom tydlidom
Běžte lidé, pospěšte, Ježíška tam najdete.
Běžte lidé, pospěšte, Ježíška tam najdete.
Hajdom hajdom tydlidom hajdom hajdom tydlidom
Hajdom hajdom tydlidom hajdom hajdom tydlido
On tam leží v jesličkách, zavinutý v plenčičkách.
On tam leží v jesličkách, ovinutý v plenčičkách.
Hajdom hajdom tydlidom hajdom hajdom tydlidom
Hajdom hajdom tydlidom hajdom hajdom tydlidom
Maria ho kolébá,svatý Josef mu zpívá.
Maria ho kolébá,svatý Josef mu zpívá.
Hajdom hajdom tydlidom hajdom hajdom tydlidom
Hajdom hajdom tydlidom hajdom hajdom tydlidom

Štěstí, zdraví, pokoj svatý
1. Štěstí, zdraví, pokoj svatý,
vinšujeme vám,
nejprv panu hospodáři,
pak jeho dítkám.
Zdaleka se béřeme,
novinu vám neseme,
co jest se nám přihodilo
v městě Betlémě.
2. Narodil se tam synáček,
posílá mě k vám,
byste mu koledy dali,
však já mu ji dám,
chlebíčka nechce bráti,
nakrmilaho máti,
radš tolárek neb dukátek
máte poslati.
3. Pěkně prosím, odbuďte mě,
nemám tu dy stát,
ještě musím do Betléma
dítko kolíbat,
|: dítko to je bohatý,
v nebi vám to zaplatí,
že se budete po smrti
s ním radovati. :|

Veselé vánoční hody
1. Veselé vánoční hody,
zpívejte s dítky koledy,
|: o tom, co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo
děťátko :|
2. Potmě leží, nemá svíčičky,
na nebi mu svítí hvězdičky.
|: Ty jenž všechen oděv dáváš,
samo nahé a nic nemáš,
děťátko :|
3. Přišli chudí pastuškové,
zpívali jsou chvály nové,
|: vítej nám, andělský králi,
tebe jsme z dávna žádali,
děťátko :|
4. My s nimi také zpíváme,
k betlémské chýši spěcháme,
|: vítej, milý pacholíčku,
Synu boží, náč bratříčku,
děťátko :|

Půjdem spolu do Betléma
Půjdem spolu do Betléma,
dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu
kolíbati,
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbat!
Začni, Kubo na ty dudy
dujdaj dujdaj dujdaj dá!
Ježíšku panáčku!
Já tě budu kolíbati,
Ježíšku panáčku!
Já tě budu kolíbat!
A ty Janku na píštalku
dudli, dudli, dudli, dá!
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbat!
A ty Mikši na housličky
hudli, tydli, hudli, dá!
Ježíšku panáčku
Já tě budu kolíbati,
Ježíšku panáčku!
Já tě budu kolíbat!
A ty Vávro, na tu basu
rum, rum, rum, rum, ruma da!
Ježíšku panáčku!
Já tě budu kolíbati,
Ježíšku panáčku!

Jak jsi krásné, neviňátko
1. Jak jsi krásné, neviňátko,
vprostřed bídy, nebožátko,
Před tebou padáme,
dary své skládáme.
2. Já ti nesu dvě kožičky,
by zahřály tvý nožičky.
Já zas trochu mlíčka,
by kvetla tvá líčka.
3. Já ti nesu veselého,
beránka ze stáda svého.
S ním si můžeš hráti,
libě žertovati.
4. A co my ti, chudí dáme?
Darovati, co nemáme.
My ti zadudáme,
písně zazpíváme.
5. Patuškové mu dudlají,
zvuky dudu se rozléhají.
Slavně dudy dují,
všichni prozpěvují.

Štědrej večer nastal
1. Štědrej večer nastal,
|: Štědrej večer nastal,
koledy přichystal,
koledy přichystal. :|
2. Panimámo, vstaňte,
|: panimímo, vstaňte,
koledu nám dejte,
koledu nám dejte. :|
3. Panimáma vstala,
|: panimáma vstala,
koledu nám dala,
koledu nám dala. :|

Slyšte, slyšte, pastuškové
1. Slyšte, slyšte, pastuškové,
jaké znějí zpěvy nové
v této noční hodině
u betlémské krajině.
2. Andělé se tam zjevují,
slávu a čest prozpěvují
pacholátku zkroušeně,
jež si hoví na seně.
3. V jeslích leží pacholátko,
plesej, plesej, blahá matko,
byť i Betlém neznal Tě,
Ty zde nejsi v samotě.
4. Nejsi,nejsi, chudá žena:
pastýři zde na kolena
před tvým synkem padají,
písně chvály zpívají.
5. I my jdeme k chudé stáji,
ta dnes podobá se ráji,
zpěv andělský odtud zní,
sám Syn Boží bydlí v ní.

Já bych rád k Betlému
Já bych rád k Betlému,
k Ježíšku malému.
Mám doma malou křepeličku
a pěknou žežuličku,
ty mu odvedu.
Bude žežulička,
vyrážet Ježíška,
u hlavičky jeho sedávat,
líbezně mu bude kukávat,
|: ku – ku – ku, ku – ku – ku,
zdráv budiž Ježísku. :|

Chtíc aby spal
1. Chtíc, aby spal, tak zpívala, synáčkovi,
matka , jež poncovala, miláčkovi:
Spi, nebes dítě milostné, Pán jsi a Bůh,
přeje ti v lásce celý ráj, pozemský luh.
2. Dšímej, to matky žádost je, holubičko,
v tobě se duše raduje, ó , perličko!
Nebesa chválu pějí tvou, slávu a čest,
velebí tebe každý tvor, tisíce hvězd.
3. Ó lilie, ó fialko, ó růže má,
dřímej, má sladká útěcho, zahrádko má!
Labuti má a loutno má, slavíčku můj,
dřímej, má harfo líbezná, synáčku můj!
4. Miláčku, spi a zmlkněte, andělové,
před Bohem se mnou klekněte, národové!
Sestoupil v ravdě boží syn na naši zem,
přinesl spásu, pokoj svůj národům všem.

V půlnoční hodinu

1. V půlnoční hodinu,
anděl se zjevuje,
|: radostnou novinu
pastýřům zvěstuje :|
2. Nebes Pán naplnil,
sliby své zajisté,
|: Kristus se narodil
z Matičky přečisté :|
3. Pastýři, vstávejte,
pospěšte k Betlému,
|: zprávu tu povězte
na cestě každému :|

Byla cesta, byla ušlapaná
1. |:Byla cesta, byla ušlapaná :|
|: Kdo ju šlapal? Matka Krista Pána. :|
2. |: Postřetla ju tam svatá Alžběta :|
|: kam ty kráčíš, kam ty kráčíš, sestřičko má milá :|
3. |: Kráčím, sestro, kráčím do kostela:|
|: poslúchať mše, poslúchať mše, svatého nešpora :|
4. |: Nechoď, sestro, nechoď do kostela :|
|: povídajú, povídajú, že porodíš syna :|
5. |: Máš ho zrodit na ty slavné hody :|
|: když zamrznú, když zamrznú, ve studénkách vody :|
6. |: A co by to za novina byla :|
|: kdyby panna, kdyby panna, syna porodila :|
7. |: Porodila v ty vánoční hody :|
|: co zamrzly, co zamrzly všecky všady vody :|
8. |: Enem jedna voda nezamrzla :|
kde Marua, kde Maria pro vodu chodila,
by Ježíšku, by Ježíšku kúpel udělala.

Já malý přicházím koledovat
1. Já malý přicházím
koledovat,
co umím o Kristu
prozpěvovat,
|: že se narodil
v Betlémě v chlívě,
chci zvěstovat :|
2. Chudý je, nahý je,
trpí zimu,
kdybych měl, co by chtěl,
dal bych jemu,
|: já malý žáček,
plínku i fáček
i peřinu :|

Narodil se Kristus Pán
1. Narodil se Kristus Pán,
vceselme se,
z růže kvítek vykvet nám,
radujme se.
Z života čistého,
z rodu královského,
nám, nám narodil se.
2. Jenž prorokován jest,
veselme se,
ten na svět poslán jest,
radujme se.
Z života čistého,
z rodu královského,
nám, nám narodil se.
3. Člověčenství naše,
veselme se,
ráčil vzíti na se,
radujme se.
Z života čistého,
z rodu královského,
nám, nám narodil se.
4. Goliáš obloupen,
veselme se,
člověk jest vykoupen,
radujme se.
Z života čistého,
z rodu královského,
nám, nám narodil se.

Půlnočni
Jedu domů po trati, jedu přes kopce,
za okny padá, padá sníh, budou Vánoce,
chmury, trable, starosti, nechal jsem ve městě
uslyším lidi na půlnoční zpívat v kostele
aleluja, aleluja
Ježíš na kříži ztrápený občas se usměje
na ty, co v zázrak uvěří, na ty, co zpívají
aleluja, aleluja
Beránku náš, na nebesích
stůj při nás, až přijde tma
aleluja, aleluja
Stojím v prázdném kostele, hvězdy nade mnou
z kříže zbyl jenom stín, ale řesto slyším
aleluj, aleluja
Beránku náš, na nebesích
stůj při nás, až přijde tma
Beránku náš, na nebesích
neopouštěj nás, až začnem se bá – aát, bá – aát
Aleluja, aleluja
aleluja, aleluja,
aleluúúúú jááááááá

Purpura
Tiše a ochotně
purpura na plotně
voní .... stále voní,
nikdo si nevšímá
jak život mění se v dým.
Snad jenom v podkroví
básníci bláhoví
pro ni ... slzy roní,
hrany jí odzvoní
rampouchem křišťálovým.
Slunce se vynoří,
hned však se k pohoří
skloní ... rychle skloní,
a pak se dostaví
dlouhá a pokojná noc.
Tiše a ochotně
purpura na plotně
voní .... stále voní,
po ní k nám vklouzlo
to tajemné kouzlo Vánoc.
Tiše a ochotně
purpura na plotně
voní .... stále voní,
voněla předloni,
za rok snad zavoní zas.
To jenom v podkroví
básníci bláhoví
pro ni ... slzy roní,
jejich sny růžový
na okna dopoví mráz.
V hodině půlnoční
zvony když vánoční
zvoní....tiše zvoní
nesou nám novinu,
že pokryl krajinu sníh.
Tiše a ochotně
purpura na plotně
voní .... stále voní,nastal čas lásky
a rampouchů křišťálových.

