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Adéste, fidéles 
( Kancionál 219 – abbé Borderis/J.Reading ) 
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En grege relícto, húmiles ad cunas 

vocáti pastóres appróperant: 

|: Et nos ovánti gradu festinémus. 

Veníte, adorémus… :| 

 

Aetérni Paréntis splendórem aetérnum 

velátum sub carne vidébimus: 

|: Deum infántem, pannis involútum. 

Veníte, adorémus… :| 

 

Pro nobis egénum et foeno cubántem 

piis foveámus ampléxibus: 

|: Sic nos amántem quis non redamáret? 

Veníte, adorémus… :| 

 

*************************************************** 

 

Od stád v krajích spících, pastýři jsou zváni 

k jeslím, kde spí dítě nám slíbené 

|: Téţ s nimi spějme poklonit se Pánu 

Jeţíši zrozenému … :| 

 

Hle, sláva věčného Tvůrce všehomíra 

všem nám září v úsměvu dítěte 

|: Bůh mezi námi, v plenkách nemluvňátko 

Jeţíši zrozenému … :| 

 

Bůh s námi je spřízněn, lidský úděl sdílí 

jej chválami vroucími vítejme 

|: Láskou za lásku Pánu odpovíme 

Jeţíši zrozenému … :| 
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Aj dnes v Betlémě 
( Moravská Ostrava ) 

 

F                                                                            C
7 

Aj, dnes v Betlémě, aj, dnes v Betlémě veselá novina 

F                                                           C
7 

ţe panna čistá, ţe panna čistá porodila Syna! 

                            F                      C
7
                F 

Kristus se zrodil, nás osvobodil, andělé hrají, Krále vítají 

                                                          B F   C
7
      F 

pastýři zpívají, u jeslí klekají, divy, di-vy ohlašují 

 

Maria Panna, Maria Panna dítě ovinuje 

A Josef stary a Josef stary on je opatruje  

Kristus se zrodil… 

 

A tři králové a tři králové z východu přibyli 

dary převzácné, dary převzácné dítěti sloţili 

Kristus se zrodil… 

 

Pojďme ho s nimi, pojďme ho s nimi přivítat společně 

Krále nad králi, Krále nad králi velebit Jeţíše 

Kristus se zrodil… 

 

Budiţ pochválen, budiţ pochválen Jeţíši, náš Pane 

kterýţ tu leţíš, kterýţ tu leţíš na zeleném seně 

Kristus se zrodil… 

 

Budiţ pozdraven, budiţ pozdraven Jeţíši, náš věčný 

slavíme Tebe, slevíme Tebe Boţe nekonečný 

Kristus se zrodil… 
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Byla cesta, byla ušlapaná 
( moravská )   

 

   C               Fmi       C  

|: Byla cesta, byla ušlapaná :| 

                   Fmi C             Fmi  B                   C   

|: Kdo ju šlapal? Kdo ju šlapal? Matka Krista Pána :| 

 

|: Postřetla ju tam svatá Alţběta :| 

|: Kam ty kráčíš? Kam ty kráčíš? Sestřičko má milá :| 

 

|: Kráčím, sestro, kráčím do kostela :| 

|: poslúchat mše, poslúchat mše, svatého nešpora :| 

 

|: Nechoď , sestro, nechoď do kostela :| 

|: povídajú, povídajú, ţe porodíš syna :| 

 

|: Máš ho zrodit na ty slavné hody :| 

|: kdyţ zamrznú, kdyţ zamrznú ve studénkách vody :| 

 

|: A co by to za novina byla :| 

|: kdyby panna, kdyby panna syna porodila! :| 

 

|: Porodila v ty vánoční hody :| 

|: co zamrzly, co zamrzly všecky všady vody :| 

 

|: Není ptáčka ani křepelice :| 

|: samé zimy, samé zimy, samé metelice :| 

 

|: Enem jedna voda nezamrzla :| 

kde Maria, kde Maria pro vodu chodila 

by Jeţíšku, by Jeţíšku kúpel udělala 
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Chtíc, aby spal 
( Adam Michna z Otradovic 1600 - 1676) 
 

G       C D G            D     G C      D G 

Chtíc, a-by spal, tak zpívala synáčkovi 

G   C  D   G     D     G C      D G 

matka, jeţ ponocovala, miláčkovi: 

G        D  G   D  Emi D   D
7
 A

7      
 D  

Nynej, rozkošné děťátko, Synu Boţí 

G       D  G   D  A         D   C       D  G  

nynej, nynej, nemluvňátko, světa zboţí 
 

Tobě jsem lůţko ustlala, Spasiteli 

tvory k Tvé chvále svolala, Stvořiteli 

Nynej, kráso a koruno svrchovaná 

nynej, milujících ceno vinšovaná 
 

Nynej, ta jest matky ţádost, holubičko 

nynej všech anjelův radost, má perličko! 

Slávu, chválu vţdy nabudeš od mamičky 

kdy se vyspýš, jísti budeš med včeličky 
 

Osladímť nim tvou kašičku k tvé libosti 

otevřeš, vím, tvou hubičku k té sladkosti 

Nynej, ráje mého kvítku, rozmarýne 

z tebeť sobě dělám kytku, jenţ nezhyne 
 

Ó fialo, ó lilium, ó růţe má 

nynej vonné konvalium, zahrádko má 

Ó loutni má, ó labuť má, můj slavíčku 

nynej, líbezná harfo má, cymbálíčku 
 

Na dobrou noc, ej hubička, nynej, dítě 

kolíbat bude matička, nynej hbitě 

Spí synáček, umlkněte, anjelové 

se mnou k Bohu přiklekněte, národové! 
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( Kancionál 220 ) 
 

kapo 5.p. 

C              Ami       G      C F      G C 

Chtíc, aby spal, tak zpívala Synáčkovi 

C              Ami G    C  F      G C 

matka, jeţ ponocovala, miláčkovi: 

C        G   C G C  D
7
  G  Ami  G D G 

Spi, nebes dí-tě milostné, Pán   jsi a  Bůh 

C    G C     G  C D
7
 G   F  C   G    C 

pějě ti  v lásce celý   ráj, pozemský luh 

 

Tobě jsem lůţko ustlala, Spasiteli 

k chvále tvé tvory svolala, Stvořiteli 

Zasvitl z nebe hvězdy jas v jesličky tvé 

národy všechny světlem svým k Betlému zve 

 

Dřímej, to matky ţádost je, holubičko 

v tobě se duše raduje, ó  perličko! 

Nebesa chválu pějí tvou, slávu a čest 

velebí tebe kaţdý tvor, tisíce hvězd 

 

Ó lilie, ó fialko, ó růţe má 

dřímej, má sladká útěcho, zahrádko má! 

Labuti má a loutno má, slavíčku můj 

dřímej, má harfo líbezná, Synáčku můj 

 

Miláčku, spi a zmlkněte, andělové 

před Bohem se mnou klekněte, národové! 

Sestoupil vpravdě Boţí syn na naši zem 

přinesl spásu, pokoj svůj národům všem 
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Čas radosti 
( česká ) 

( Kancionál Cantus catholici, Trnava 1655 ) 

 

G       D      C     G     Ami D        G 

Čas radosti, veselosti světu nastal nyní 

G           D         C    G        Ami D       G 

neb Bůh věčný, nekonečný naro-dil se z Panny 

                   C     G                        C       G 

v městečku Betlémě, v jesličkách na slámě 

G   D      C       G      D     G 

leţí malé pacholátko na zimě 

 

To jsme všichni lidé hříšní radostně čekali 

co anjelé převesele nám jsou zvěstovali 

A protoţ plesejme, všichni se radujme 

pacholátku nemluvňátku zpívejme 

 

Spasiteli, kvítku milý, Pane náš Jeţíši 

z čisté Panny narozený, poklade nejdraţší! 

Králi náš, Boţe náš, skloň se k nám jako Pán 

dej milosti, tvé radosti dojít k nám 
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Dej Bůh štěstí 
( česká ) 
 

D                              A D                                   A D 

Dej Bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu 

       G        A
7
 D              G    A

7
 D                                G    A

7 
D 

malému děťát-ku, Kristu Jezulát-ku dnes v Betlémě narozené-mu 

 

On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i troníčky 

za naše zpívání za koledování dej nám Pán Bůh své poţehnání 
 

 

 

 

 

 

Den přeslavný 
( česká ) 
 

Dmi            A        Dmi    C F    Dmi               A      Dmi C  F 

Den přeslavný jest k nám přišel, v němţ má býti kaţdý     vesel 

  C F        C       Dmi   A Dmi      Gmi    A Dmi 

|: radujme se, veselme se v tomto novém roce :| 

 

Nového léta vinšujem, syna neb dceru darujem 

|: léto mine a pomine, dobrého vám přejem :| 

 

Abychom k vám za rok přišli a vás ve zdraví zas našli 

|: léto mine a pomine, vás ve zdraví našli :| 



 

 

 

10 

Hopsa, pacholátka 
( táborská koleda radostná z roku 1764 ) 

 

Emi         Hmi       C         Ami   H
7
 

Hopsa, pacholátka, i malý děvčátka 

Emi            Ami       D
7
               G           Emi       C  D Emi 

jiţ nám zas přichází, jiţ nám zas přichází vejroční památka  

 

Do Betléma půjdem, koledovat budem 

co tam uhlídáme, co tam uhlídáme, povídati budem 

 

Neb se narodilo o půlnoci dítě 

k němuţ honem běţte, k němuţ honem běţte, pacholátka, hbitě 

 

Zdráv buď, Králi slavný, zdávna vinšovaný 

Tebe jsme na ten svět, Tebe jsme na ten svět od dávna ţádali 

 

Tomši, před půlnocí trub se vší svou mocí 

neb se vyplnilo, neb se vyplnilo, co řekli proroci 

 

Narodil se nám Král, nebe i země Pán 

ten bude vládnouti, ten bude vládnouti nad všemi lidmi sám 

 

Jirko, obuj krbce, Bartoši, střevíce 

běţte co můţete, běţte co můţete do Betléma prudce 

 

Doneste tam dary, co vám matky daly 

dvě vánoční housky, dvě vánoční housky a jehňátko malý 

 

Vávro, vem košíček, pospěš do jesliček 

vyšetři to dobře, vyšetři to dobře, by nemrz’ Jeţíšek 

 

Plínky, poduštičky nemá, je chudičký 

a je velká zima a je velká zima, zkřehnou mu noţičky 
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Martínku, husičku vezmeš do košíčku 

nes ji do Betléma, nes ji do Betléma darovat Jeţíšku 

 

Anička jiţ nese, aţ se všecka třese 

otýpku dřívíčka, otýpku dřívíčka, sebrala je v lese 

 

Baruška s Kačenkou nesou kaši sladkou 

jestli pozdě přijdou, jestli pozdě přijdou, mají starost velkou 

 

Dorotka košíček má, jde do jesliček 

ten je naplněnej, ten je naplněnej červených jablíček 

 

Mariánka taky nesla tam voplatky 

Ţofie s škatulkou, Ţofie s škatulkou, v ní piškoty sladký 

 

Apolenka malá, ubohá hapala 

co nesla potloukla, co nesla potloukla, šla domů, plakala 

 

Filomenka hloupá na ruce si fouká 

snad se v zimě bojí, snad se v zimě bojí velikého horka 

 

Zuzka s Polyxenou jiţ jsou zkřehlé zimou 

tak se do Betléma, tak se do Betléma k Jeţíškovi ţenou 

 

Jeţíšek je přijme, do Betléma vezme 

neb je dobrotivý, neb je dobrotivý, o tom všichni víme 

 

Tak jsme se jiţ sešli, do Betléma přišli 

tam s velkou radostí, tam s velkou radostí Jeţíška jsme našli 

 

Budiţ z toho sláva, chvála neskonalá 

ţe jsme dočekali, ţe jsme dočekali tak mocného pána, 

 

jenţ je mocným Pánem, nebe, země králem 

s ním se budem těšit, s ním se budem těšit aţ na věky, Amen.  
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Hlehle, tamhle v Betlémě 
( česká ) 

 

D                                                           A
7
       D 

Hlehle, tamhle v Betlémě svítí se tam, zdá se mně 

                                             Emi                A
7
 

nad Betlémem svítí hvězda, to jest nám neobyčejná 

D                                                 A
7
   D 

co to tam můţe býti, musíme to zkusiti 

   D                    A
7
       D                                A

7
     D 

|: Dudly, dudly, dudly, dudly;  dudly, dudly, dudly dá :| 
 

Mně se, bratři, všechno zdá, ţe jest dobrá novina 

neb tam všecko poskakuje, radostí tam všecko ţije 

malí, velcí tam skáčí, líbezně dudy hučí    |: Dudly… :| 
 

Janek si vytrubuje, Kuba dudy prubuje 

Vávra boty natahuje, Jíra housle zas štymuje 

všecko se to jen chystá do Betlémského města   |: Dudly… :| 
 

Káče s Máří tam hejdou, mouku, smetanu nesou 

Bárta, Šimek tlačí trakař, na kterémţto sedí pekař 

housku pod paţí nese, v mošně některý vejce   |: Dudly… :| 
 

Matěj nese jehňátko, Franta zase kozlátko 

Ančička nese krupičku, Rozárka zase vařečku 

budou vařit kašičku maličkému Jeţíšku   |: Dudly… :| 
 

Copak já mu, bratři, dám, kdyţ já nic dosud nemám 

já mu dám tlustou bahnici, však budou mít dost řezníci 

na to ale nedbám nic, má jich slouha v stádě víc   |: Dudly… :| 
 

Náš rozmilý Jeţíšku, přijmi našich dárečků 

které my ti přinášíme, neoslyš nás, tě prosíme 

přijmi nás všecky k sobě nyní i v pozdní době   |: Dudly… :| 
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Já bych rád k Betlému 
( česká ) 

 

C                Dmi           C        D
7
 G 

Já bych rád k Betlému, k Jeţíšku malému 

C                Dmi     G  C             Dmi    G 

mám doma křepeličku a pěknou ţeţuličku 

C      Ami G     C 

Ty-y mu    odvedu 

 

C          Dmi     C          D
7
    G 

Bude ţeţulička vyráţet Jeţíška 

C                       Dmi G  C                         Dmi G 

u hlavičky jeho sedávat, líbezně mu bude kukávat 

C
(2.poz)

                      C                Dmi C G C 

Ku-kuku! Ku-kuku! Zdráv bu-udi-iţ  Jeţíšku 

 

C          Dmi     C          D
7
    G 

Bude ţeţulička vyráţet Jeţíška 

C                       Dmi G   C                               Dmi G 

u hlavičky jeho sedávat, „pět peněz“ mu bude čítá--vat 

C
(2.poz)

                         C           Dmi         C    G C 

Pět peněz! Pět peněz! Ach, ký-ýţ jse-em v nebi dnes 
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Jak jsi krásné, neviňátko 
( Valašsko ) 

 

C                     F    C                                 G
7
    C  

Jak jsi krásné, neviňátko, vprostřed bídy, neboţátko 

                F     C                   G
7
     C 

před tebú padáme, dary své skládáme 

 

Já ti nesu dvě koţičky, by zahříly tvé údičky 

já zas trochu mlíčka, by kvetla tvá líčka 

 

Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého 

s ním si můţeš hráti, libě ţertovati 

 

A co my ti, nuzní, dáme, darovati co nemáme 

my ti zadudáme, písně zazpíváme 

 

Pastuškové mu dudajú, zvuky dud se rozléhajú 

slavně dudy dujú, všeci prozpěvujú 

 

Měj se dobře, Jezulátko, přespanilé pacholátko 

s tebú sa lúčíme, Bohu porúčíme 
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Kolednice idú 
( Příborsko ) 

 

KKoolleeddnniiccee  iiddúú,,  kkoolleeddoovvaatt  bbuuddúú,,  lleelluujjaa,,        zzeemmoo  zzeelleennaa  

ppřřeeddee  ddvvoorreemm  jjaabblluunneeččkkaa  oovvooccee  nněěmmaa  

 

Gmi                    C                                D    Gmi Dmi  G   C  

A co nám ty daš, prošvarný hospodař? Leluja,    zemo zelená 

Gmi                                  D 

přede dvorem jablunečka ovoce něma 
 

Gmi                       C               D     Gmi Dmi G   C  

A ja vam dam dva bite tolary, Maria,      bílá  leluja 

Gmi                                  D 

přede vraty stromek zlatý ovoce mívá 
 

Coţ nám ty dáš prošvarná hospodyň? Leluja… 
 

A ja vam dam dva vdolky mazane, Maria… 
 

Coţ nam ty daš, propěkný pacholče? Leluja… 
 

A ja vam dam svůj prstenek zlaty, Maria… 
 

Coţ nam ty daš, propěkna děvečko? Leluja… 
 

A ja vám dám svůj vinek zeleny, Maria… 
 

Coţ nam ty daš, prošvarny pohůnče? Leluja… 
 

A ja vám dám dve stavečky šnury, Maria… 
 

Coţ nam ty daš, prošvarna kravařko? Leluja… 
 

A ja vam dam kolečko, pohludky, Maria… 
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My tři králové 
( česká ) 

 

      G       Emi D       G         C               Ami  D
7
      G 

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví  vinšujem vám 

Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdaleka 

Ó vy dva slavný králové, z kterýpak země jedete?  

Od východu je příchod nás, jak řek pororok Jeremiáš 

Ale co ty, černý vzadu, vystrkuješ na nás bradu 

Já se k tomu hrdě přiznám, že já jsem mouřenínský král 

že jsem z mouřenínský země, nemusíte mít strach ze mě 

Proč jsi ty, králi, tak černý, jako jsou lesy večerní? 

Slunce je toho příčina, že je má tvář opálená 

Kdybys na slunce nechodil, nebyl by si se vopálil 

Slunce je drahý koření, vod Pána Boha stvořený 

Slunce je drahý kamení, z něhož nám život pramení 

Slunce je naše znamení vod Božího narození 

Nám třem se hvězda zjevila, která jakţiva nebyla 

Kde Maria přebývala, nad tím domem hvězda stála 

Jak jsme tu hvězdu viděli, hned jsme si koně sedlali 

Herodes král z vokna kouká, vidí tři krále zdaleka 

Daleká-li cesta vaše? Do Betléma mysl naše! 

Co je v Betlémě nového, že pospícháte do něho? 

Narodil se tam Spasitel, všeho světa Vykupitel 

Pojďte, králové, pospěšte, zprávu mi o tom doneste 
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To já tam musím taky jít, to malý dítě pozdravit 

Když do Betléma přijeli, Ježíška v jeslích viděli 

Ježíškovi se klaněli, Herodesovi ujeli 

Vzbudil se Josef ze spaní, vzal to děťátko s Marií 

Odešel hned do Egypta, tam přebýval po tři léta 

Aţ umřel jest král Herodes, tak je zase zpátky vodvez 

Nyní jiţ pusťte tři krále, by mohli jít o dům dále 

A já, černý, vystupuji a nový rok vám vinšuji 

Z toho daru vám děkujem, novýho léta vinšujem 

Bychom přes rok zas k vám přišli, vás ve zdraví tu vynašli 

Přebývejte s Kristem Pánem aţ na věky věkův. Amen 
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Náš předobrý Václav král 
( Musica Rustica – latinská ) 

 

G              C   G                Ami        D  G 

Náš předobrý Václav král z okýnka se díval 

G               C G            Ami      D  G 

všude sníh uţ napadal, celou zemi skrýval 

Ami   D    G       Emi Ami     D G 

měsíc bílé světlo lil,   třpytily se jívy 

G                   C     D  G        D       G C G 

z lesa muţ se vynořil, sbíral suché dří-í-ví 

 

Hola, páže, přistup blíž, pohleď na rozcestí 

odkud je ten neznámý, který sbírá klestí 

V horách žije, pane můj, v malé chýšce prosté 

tam, kde potok pramení, zjara kvítí roste 

 

Přines víno, zvěřinu, ať je všeho dosti 

v jeho chýši ubohé budeme dnes hosti 

Venku začal vítr vát, spaly hradní stráţe 

tiše opustili hrad král a jeho páţe 

mezihra 

Pane můj, noc ztemněla, vítr sílí stále 

bojím se a umdlévám, nemohu jít dále 

Vzmuž se, hochu, musíš dál, jak ti tvůj král káže 

kráčej dál v mých šlépějích, nic se neboj, páže 

 

Sněhem kráčí páţe dál, náhle vůni cítí 

všude tam, kde stanul král, vonné roste kvítí 

Tak mí milí křesťané, dobrý příklad mějme 

jděme v Boţích šlépějích, lidem pomáhejme 

 

vypravěč - Král Václav - páže - sbor 
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Narodil se Kristus Pán 
( česká; Kancionál 201 – Franus, 15. stol. ) 
 

C          D
7
 G  C    G     D

7
          G  G

7 

Narodil se Kristus Pán, veselme se 

C        F        C         G
7
    C      G

7
 C 

z růţe kvítek vykvet nám, radujme se 

                  G C                         G C      

z ţivota čisté-ho, z rodu královského 

         F     C     G
7
 C 

nám, nám narodil  se 
 

Jenţ prorokován jest, veselme se 

ten na svět poslán jest, radujme se. Z ţivota čistého… 
 

Člověčenství naše, veselme se 

ráčil vzíti na se, radujme se. Z ţivota čistého… 
 

Goliáš oloupen, veselme se 

člověk jest vykoupen, radujme se. Z ţivota čistého… 
 

Boţí Syn se vtělil, veselme se 

aby hříšné spasil, radujme se. Z ţivota čistého… 
 

Z nebe na zem sstoupil, veselme se 

aby nás vykoupil, radujme se. Z ţivota čistého… 
 

Chudý s námi bydlel, veselme se 

zimu, bídu trpěl, radujme se. Z ţivota čistého… 
 

Poníţení přijal, veselme se 

by nám nebe získal, radujme se. Z ţivota čistého… 
 

Pánem jsa všech pánů, veselme se 

snášel pro nás hanu, radujme se. Z ţivota čistého… 
 

Syn jsa Boha otce, veselme se 

dán jest zemské matce, radujme se. Z ţivota čistého… 
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Nesem vám noviny 
( česká ) 

 

D         G     D    G  D        A   D 

Nesem vám noviny poslouchejte 

D          G    D    G   D        A D 

z betlémské krajiny, pozor dejte 

   D                       E
7
  A

7
         D     A

7
 D  

|: slyšte je pilně a neomylně :| rozjímejte 

 

Syna porodila čistá Panna 

v jesličky vloţila Krista Pána 

|: jej ovinula a zavinula :| plenčičkama 

 

K němuţto andělé z nebe přišli 

i také pastýři jsou se sešli 

|: jeho vítali, jeho chválili :| dary nesli 

 

Anděl Páně jim to sám přikázal 

kdyţ se jim na poušti všem ukázal 

|: k Betlému jíti, neprodlévati :| hned rozkázal 

 

Ejhle, při Kristovu narození 

stal se div veliký v okamţení 

|: neboť noc tmavá se proměnila :| v světlo denní 

 

Andělé v oblacích prozpěvují 

narození Páně ohlašují 

|: ţe jest narozen, v jeslích poloţen :| oznamují 

 

My také, křesťané, nemeškejme 

k těm svatým jesličkám pospíchejme 

|: Jeţíše svého, Pána našeho :| přivítejme 
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Vítej nám, Jeţíšku, z nebe daný 

který se narodil z čisté Panny 

|: pohlédni na nás a přijmi od nás :| tyto dary 

 

Z nebe jsi sestoupil pouhé lásky 

krásné Jezulátko, kvítku rajský 

|: jaký spanilý a ušlechtilý :| celý krásný 

 

Tak jsi svůj lid sobě zamiloval 

ţes i pro něj sebe nelitoval 

|: sstoupil jsi z nebe, abys jen sebe :| obětoval 

 

Přijmi ty náboţné dary od nás 

milostivý Králi a Pane náš 

|: Svoje poddané, tobě oddané :| ty dobře znáš 

 

Děkujem ti za tvé narození 

které nám přineslo vykoupení 

|: na které jistě čekalo lidské :| pokolení 

 

Ţádáme srdečnou zkroušeností 

by jsi nás uvedl do radosti 

|: tam, kde přebýváš, slávy poţíváš :| na věčnosti 
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Panenka Maria 
( moravská lidová ) 
 

Emi                  Hmi
7
 Emi   A D  

Panenka Maria po světě chodi-la. 

Ami Emi H                Ami Emi H
7
      Emi    

Bo---ţí----ho synáčka v ţi--vo--tě nosila. 

Po světě chodila, noclehu hledala 

celé kraje prošla, noclehu nenašla 

Přišla ona, přišla do jednoho města 

do jednoho města, kam ju vedla cesta 

Vešla tě tam, vešla k jednému šenkýři 

šenkyrečku milý, přenocuj mne tady 

Přeleţením nedám, mnoho oţralců mám 

ve dne v noci pijú, světla nezhasujú 

Vešla tě tam, vešla do jednej uličky 

do jednej uličky, mezi kováříčky 

Vešla ona, vešla, k jednemu kováři 

kováříčku milý, přenocuj mě tady 

Nemoţu, matičko, vás tu nocovati 

musíme, matičko, celú noc kovati 

Můj milý kováři, co to tak kujete 

co to tak kujete a nenocujete? 

A kujeme my to tři kolní hřebíky 

to na Krista Pána, má se naroditi 

Ona se ulekla, hned odtud utekla 

do jednoho chlíva, kde dobytek bývá 

Přes práh překročila, syna porodila 

syna Jezu Krista, sama Panna čistá  
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Porodila tě ho na té prosté slámě 

do plen ovinula, v jesle poloţila 

Kovářova dcera na ráno běţela 

na ráno běţela, do chléva pohledla 

Kovářova dcero, podej mně dítěte 

podej mně dítěte, mého pacholete 

Jak já vám ho podám, dy já rukú nemám 

jenom ty gramličky, co drţím kníţečky 

Dotkni se hůlečky, dá ti Pán Bůh ručky 

maličko se sehla, obě ruce měla 

A domů běţela, rukama košala 

má dcerko rozmilá, kdes ručičky vzala 

Ach tato, tatíčku, uţ se ten narodil 

uţ se ten narodil, co mé ruce stvořil 

Dala mi jich, dala ta ţenička mladá 

ta ţenička mladá, co noclehu ptala 

Kdybych já byl věděl, ţe to matka Boţí 

byl bych jí dal leţet v novém bílém loţi 

Byl bych jí uhostil v té pěkné komnatě 

v té pěkné komnatě, ve stříbře, ve zlatě 

A sám bych si lehl hlavou na kamení 

hlavou na kamení, nohama do trní 

To bych byl udělal lidům na znamení 

aby matce Boţí dali přeleţení 

Včil já nejsem hoden po té zemi chodit 

ale sem já hoden do ohně mne vhodit 

Neskoro, kováři, neskoro lituješ 

dy uţ ty na věčnost u pekle bydluješ 
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Pochválen buď 
( Benecko - Krkonoše ) 
 

G         Emi      C      Ami      D      D
7
    G 

Pochválen buď Jeţíš Kristus, milej Matěji! 

G       Emi   C            Ami    D        D
7
     G 

Aţ na věky! Kam pospícháš, bratře Ondřeji? 

G               C              D                  G 

Já do Betléma běţím, co se tam stalo, nevím 

G         Emi     C          Ami       D      D
7
   G 

prosím, bratře, vrať se se mnou, něco ti povím 
 

Naši hoši v noci pásli blízko Betléma 

velká jasnost o půlnoci jako den byla 

andělský zpěv slyšeli, do Betléma běţeli 

ţe se narodil Spasitel, pravdu mluvili 
 

V tom obecném chlévě leţí v seně v jesličkách 

a matičku má chudičkou v mizerných plénkách 

On prý tak překrásný je, na kaţdého se směje 

kdo se na něho podívá, radost nabude 
 

Nechoďme tam jako blázni, milý Ondřeji 

abychom tam nešli prázdni, kdyţ nic nemají 

pojďme pro kamarády, naberem s sebou dary 

aţ toho hodně shledáme, pudem spěšněji 
 

Vzhůru, bratři, kamarádi, rychle vstávejte 

narodil se nám Spasitel v Betlémě, věřte 

dary rychle chystejme, sestřičkám to oznamte 

ať kaţdý něco nachystá, s námi pospěšte 
 

Anička pana rychtáře smetany trošku 

Sekundýna mlynářova mouku, krupičku 

Monika kramářova cukrkandl, fíky má 

a Mařenka šenkýřova pivo, víno dá 
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Rozálie pekařova mastnou ţemličku 

a Anička sedlákova másla v hrníčku 

Barborka řezníkova jitrničku udělá 

Rózinka oheň rozfouká, oběd udělá 
 

Anastázie kupcova mandle, piškotky 

Cecílie půlmistrova jabka, voříšky 

Apolenka citróny a Liduška koření 

Lucie perník, marcipán a i melounky 
 

Evička hedvábné pentle, povijánek dá 

Kačenka kartoun koupila, podušky chystá 

peří Verunka dere, Liduška to ušije 

jen hezky brzy pospěšte, nebo zima je 
 

Františka, dcera truhláře, kolébku nese 

Dorotka tenkou košilku také přinese 

Majolenka punčošky, Helenka dvě čepičky 

ostatní všecky pospěšte, ať jiţ jdem brzy 
 

My, bratři, hudbu štemujme, budeme hráti 

kdepak jsou ti malí hoši? Budou zpívati 

Franto, ty pusť varhany, Ondřeji, vem valthorny 

Tadeáši polní trouby, a Nácku bubny 
 

Honzíčkové, vy hoboje, strojky rychtujte 

Karlíčku, na flautu pískej, fagot nenechej 

Jozífku, vem housličky, Alojzíne, moldánky 

violu, basu, Venclíčku, cymbál Doubečku 
 

Velké dudy já nafoukám, ať hodně fučí 

u jesliček ta muzika ať je potěší 

zahrajeme vesele, aţ děťátko spát bude 

matička kolébat bude, líbezně usne 
 

Nynčko půjdem na koledu k pánům sousedům 

Jeţíšek ráčí poţehnat Váš příbytek, dům 

Jeţíšek nám povídal, kdo by nám koledu dal 

ţe se s ním o to rozdělí, třebas mnoho dal 
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G         Emi C      Ami   D        D
7
       G 

Jen my Jeţíška milujme, jej poslouchejme 

G    Emi   C     Ami D      D
7
     G 

jeho svaté přikázání  zachovávejme 

G                        C           D                     G 

by on k nám šel, ţádáme, my ho hned přivítáme 

G    Emi    C         Ami D     D
7
      G 

jako betlémští měšťané tvrdí nebuďme 
 

Jeţíšku, králi nebeský, k tobě voláme 

chraň nás ode všeho zlého, tebe ţádáme 

pro tvé bídy, trápení, chudobu zde na zemi 

uděl nám tedy pokoje na naší zemi 
 

Uděl svatého pokoje nám všem křesťanům 

ať je svornost mezi lidem, dej pokoj stavům 

ať Tě můţem chváliti, v pokoji ţivu býti 

potom Tobě v nebi věčnou chválu zpívati 
 

Pásli ovce valaši 
( moravská ) 
 

D              A
7
  D                             A

7
 D   

Pásli ovce valaši, při betlémskom salaši 

   D           G           A    D                    G           A    D       

|: Hajdom, hajdom, tidlidom, hajdom, hajdom, tidlidom :| 
 

Anjel se jim ukázal, do Betléma ísť kázal   |: Hajdom… :| 
 

Vstaťe hore a choďte, Pána Krista najdete   |: Hajdom… :| 
 

Najdete ho v jesličkách ovinutého v plenčičkách   |: Hajdom… :| 
 

Maria ho kolembá a Josef mu tak spieva   |: Hajdom… :| 
 

Na husličkách ju, ju, ju a na gajdách du, du, du    |: Hajdom… :| 
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Padla rosa studená 
( česká ) 

 

D               A
7
    D                 E   A

7
 

Padla rosa studená. Kriste nebeský 

D                 A         D          G           A
7
  D 

Chodí po ní Maria. Aleluja, zdrávas Maria 

 

Kampak kráčíš, Maria? Kriste nebeský 

Do Betléma Judova. Aleluja, zdrávas Maria 

 

Do Betléma vkročila. Kriste nebeský 

Synáčka porodila. Aleluja, zdrávas Maria 

 

Starala se Maria. Kriste nebeský 

Kde ho křtíti budeme? Aleluja, zdrávas Maria 

 

V Jordáně v čistej vodě. Kriste nebeský 

Tam ho křtíti budeme. Aleluja, zdrávas Maria 

 

Starala se Maria. Kriste nebeský 

Kdeţ mu plenky vezmeme? Aleluja, zdrávas Maria 

 

Utrhnene z růţe květ. Kriste nebeský 

Budeme mít plenky hned. Aleluja, zdrávas Maria 

 

Starala se Maria. Kriste nebeský 

Kdeţ mu kmotry vezmeme? Aleluja, zdrávas Maria 

 

Svatý Štěpán, svatý Jan. Kriste nebeský 

Ten nám bude kmotrem sám. Aleluja, zdrávas Maria 

 

Aleluja, zdrávas Maria 
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Pastýři, nespěte 
( česká ) 
 

D                                  Hmi A      D 

Pastýři, nespěte, ej, pastýři,  nespěte! 

                                                Hmi A      D 

K Betlému pospěšte, ej, k Betlému pospěšte! 

A                   A
7
          D           A     D 

Zdaliţ jste to znamení neviděli na nebi 

         D
7
    G     D     G         E

7
        A

7 

co se stalo o půlnoci při slavném narození 

D    D
7
       G     D                       A

7
 D 

o příchodu Mesiáše, jaké to podive-ní! 

Přišli jsme k vám na koledu 
( Vojtěšice - Krkonoše ) 
 

kapo 3.p. 

C                          G         C              G     D
7
        G 

Přišli jsme k vám na koledu, abyste nám dali dceru 

C  G   C     G  C   G     C    G   C                 G         C 

hopsa, hejsasa, tydlum, tajdáda, abyste nám dali dceru 
 

Jestliţe nám ji nedáte, tak vy ji letos nevdáte 

hopsa, hejsasa, tydlum, tajdáda, tak vy ji letos nevdáte 
 

Dcera hned na to pravila, ţe by se ráda vdávala 

hopsa, hejsasa, tydlum, tajdáda, ţe by se ráda vdávala 
 

Pantáta honem jmenuje, ţe on jí tři sta věnuje 

hopsa, hejsasa, tydlum, tajdáda, ţe on jí třista věnuje 
 

Panímáma na to praví, ţe ona něco napraví 

hopsa, hejsasa, tydlum, tajdáda, ţe ona něco napraví 
 

Nahradí mu kozu, krávu, kočku, psa i mladou krávu 

hopsa, hejsasa, tydlum, tajdáda, kočku, psa i mladou krávu 
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Půjdem spolu do Betléma 
( česká ) 

 

D                                                                E         A 

Půjdem spolu do Betléma, dujdaj, dujdaj, dujdaj dá 

G     A   D      Hmi Emi A
7
     D 

Jeţíšku, panáčku!   Já tě budu kolíbati 

G     A   D      Hmi Emi A
7
     D A

7
 D 

Jeţíšku, panáčku!   Já tě budu kolí--bat 
 

Začni, Kubo, na ty dudy: dujdaj, dujdaj, dujdaj dá 

Jeţíšku, panáčku… 
 

A ty, Janku, na píšťalku: dudli, tudli, dudli dá 

Jeţíšku, panáčku… 
 

A ty, Mikši, na housličky: hudli, tydli, hudli dá 

Jeţíšku, panáčku… 
 

A ty, Vávro, na tu basu: rum, rum, rum, rum, ruma dá 

Jeţíšku, panáčku… 
 

 

 

Sedí pantáta 
( moravská ) 
 

Emi       Ami Emi     D Emi          Ami      Emi D Emi 

Sedí pantáta   na kraj stola, u něho čepička sobolo-vá 

   G       Hmi C  D  G D Ami H
7
 Emi           Ami      Emi  D Emi 

|: pod tú če---pičkú tři duká---ty,  dajte nám, pantáto, ste bohatý :| 

 

Dajte nám, dajte, máte i dáti, je nám tu zima pod okny státi 

|: jeden je nahý, druhý bosý a ten je nejhorší, co koš nosí :| 
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Stojí vrba košatá 
( Crhov - Podhorácko; úprava C&K Vocal) 
 

G                         Hmi      D 

Stojí vrba košatá, hej, hej, koleda 

G     Ami  G    D  G    C   G D
7 
G 

na ní koza rohatá, hej, hej, kole-da 
 

G        D       G D     G   C    G    D   

Hé-ej, hé-ej -koleda, hej hej, kóleda 

G      D        G D     G   C    G D C   

hé-ej, hé-ej -koleda, hej hej, kóleda 
 

Přišel tě k ní kmotr vlk, hej, hej, koleda 

přišel tě k ní kmotr vlk, hej, hej, koleda 
 

Paní kmotra, pojď dolů! Hej, hej, koleda 

A já dolů nepudu, hej, hej, koleda 
 

Ty máš velký zubiska , hej, hej, koleda 

natáh bys mě kůţiska, hej, hej, koleda 

Štědrej večer nastal 
( česká ) 
 

D  Hmi G       A  D        D
7
  G        Emi  

Štědrej  večer nastal. Štědrej večer nastal  

A  A
7
 D      Hmi     D  Hmi G       A    D    

ko-le-dy přichystal, ko-le----dy přichystal 
 

Panímámo vstaňte. Panímámo vstaňte 

koledu nám dejte, koledu nám dejte 
 

Panímáma vstala. Panímáma vstala 

koledu nám dala, koledu nám dala 
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Štěstí, zdraví, pokoj svatý 
( česká ) 
 

kapo 2.p. 

D        H
7
        Emi   A      D      A

7
     D  

Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám 

D        H
7
    Emi   A     D        A

7
       D 

nejprv panu hospodáři, pak vašim dítkám 

D                            Hmi            Emi
7
 A 

zdaleka se béřeme, novinu vám nese-me 

D         H
7
       Emi  A    D           A

7
   D 

co jest se nám přihodilo v městě Betlémě 

 

Narodil se tam synáček, posílá mne k vám 

byste mu koledu dali – však já mu ji dám 

chlebíčka nechce bráti, nakrmila ho máti 

radš tolárek neb dukátek máte poslati 

 

Pěkně prosím, odbuďte mě, nemám tu kdy stát 

ještě musím do Betléma dítko kolíbat 

dítko to je bohatý, v nebi vám to zaplatí 

ţe se budete po smrti s ním radovati 
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Tichá noc 
( Kancionál224 – F. Grubner/V. Renč ) 

 

C                                     G
7
                    C 

Tichá noc, přesvatá noc, v spánku svém dýchá zem 

F                     C              C
7
    F                       C 

půlnoc odbila, město šlo spát, zdřímli dávno i pastýři stád 

G
7
                   E

7
 Ami D

7
 C            G

7
         C 

jen Boţí láska ta  bdí---í,   jen Boţí láska ta bdí 

 

Tichá noc, přesvatá noc, náhle v ní jásot zní 

vstávej, lide můj, tmu z očí střes, v městě Betlémě Bůh zrozen jest 

z lásky se člověkem stal, z lásky se člověkem stal 

 

Tichá noc, přesvatá noc, stín a mráz vůkol nás 

v hloubi srdce však Gloria zní, dík, ţe hříšník se s důvěrou smí 

u svaté rodiny hřát, u svaté rodiny hřát 

 

************************************************ 

 

Tichá noc, svatá noc, jala lid v blahý klid 

dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí, hvězdy při svitu u jeslí dlí 

v nichţ malé děťátko spí, v nichţ malé děťátko spí 

 

Tichá noc, svatá noc! Co anděl vyprávěl 

přišed s jasností v pastýřův stan, zní jiţ s výsostí, z všech země 

stran: 

Vám je dnes Spasitel dán, přišel Kristus Pán 

 

Tichá noc, svatá noc! Jeţíšku na líčku 

boţí láska si s úsměvem hrá, zpod zlaté řasy k nám vyzírá 

ţe nám aţ srdéčko plá, vstříc mu vděčně plá 
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Vánoční roztomilost 
( Adam Michna z Otradovic ) 

 

 
    Dmi  B     A           Dmi  B         A 

Toto malé děťátko, to milé nemluvňátko 

       Dmi   C       F            Gmi C        A   Dmi 

tvéť jest to pacholátko, Maria   Panno Matko 

 

Ó jak sličné to líčko, jakţto rajské jablíčko 

jako jasné slunéčko, ó jaks šťastná, Rodičko 

 

Chudičké to děťátko, naţičké neboţátko 

v chlévě jako hovádko leţí to nemluvňátko 

 

Ó spanilý synáčku, ó přemilý miláčku 

na jesličkách, dvořáčku, mezi hovádky, ţáčku 

 

Aj anjelé písničky na harfy, na housličky 

zpívají a maličky kolíbají jesličky 

 

Ó Kriste, nový hosti, tě všickni z upřímnosti 

ctíme v poníţenosti, přiveď nás k své radosti 

 

A Dmi 

Amen 
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Vinšujem vam ščesti, zdravi 
( Lichnov - Valašsko ) 
 

C                      C
7
       F                           C 

Vinšujem  vam ščesti, zdravi, svate Boţi poţehnáni 

Ami         Dmi             G          G
7
  C                      C C F G 

poţehnáni toho domu, co dobrého, všecko k tomu 

 

Něsem vam dobru novinu, dal Pan Buh ščasnu hodinu 

Panna syna porodila, panenstvi něporušila 

 

Porodila ho v Betlemě, mezi hovady na seně 

duchem svatym ho počala, nynej, nynej mu zpivala 

 

Zpivali jemu anděle svate pěsničky vesele 

daj vam ščesti, mili pani, ať se vam na koně daři 

 

Nejprv, pane hospodáři, ať se voli, ovci daři 

co ste prodali z stodoli, dejte groš, dva do toboly 

 

Ten rok velmi šťastný bude, obrodí se vám cibule 

křen, mrkev i sladké zelí, řepa, ředkev s petruţelí 

 

Obrodí se vám pšenice, ječmen, ţito i jařice 

naplní se vám stodola, zaraduje se tobola 

 

A vam, pani hospodyně, ať se vam daři na svině 

a ať mate kravy dojne a po nich uţitky hojne 

 

Kravy se budu teliti, svině se budu prasiti 

kury, husy budu něsti, budětě mět všeho dosti 

 

Kera je dobra matička, da nam kusek makovnička 

a da nam toho kolače, ať nam to ditě něplače 
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Kery poctivy mladěněc, da nam groš česky na věnec 

esli nam da o groš vice, to budem mět na střevice 

 

Kery nam nic něchce dati, ten peníze s miškem ztrati 

a dostaně zlu odměnu, škaredu dudlavu ţenu 

 

Bude ho strkať pod lavu, oškubú mu cvrčci hlavu 

zla ţena je ďura v střeše, a dy prši, všudy teče 

 

Kera poctiva děvečka da groš bily do pytlička 

esli nam da o groš vice, to budem mět na střevice 

 

Kera nam nic něchce dati, ta se němini vdavati 

a dostane zleho muţe, co z ni bude dřiti kuţe 

 

Amen, amen, ať se staně, ať se nam to nědostaně 

takoveho zleho muţe, ať nam nedře naše kuţe 

 

Proto nas tu nezdrţujte, spěšně váček rozvazujte 

a jiţ písničku zavírám, poberu se od vás jinam 
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Veselé vánoční hody 
( česká )  

 

D             G   D  A
7
 D                     G  D A

7
 D   

Veselé vánoční  hody, zpívejte, dítky, kole-dy 

   D                  A                    D                A           D A
7
 D 

   

|: o tom, co se vskutku stalo, ţe se lidem narodilo děťát-ko :| 

 

On je světa Spasitelem, Slovo učiněné tělem 

|: Syn Boţí a syn člověka, na nějţ tvorstvo věky čeká, děťátko :| 

 

Jehoţ Maria počala, v Betlémě ho porodila 

|: poloţila do jesliček, zavinula do plenčiček, děťátko :| 

 

Vůl a oslík nad ním stáli a svým dechem zahřívali 

|: chudé lidské nemluvňátko, slavné Boţí pacholátko, děťátko :| 

 

Potmě leţí nemá svíčičky, na nebi svítí mu hvězdičky 

|: ty, jenţ všechen oděv dáváš, samo’s nahé a nic nemáš, děťátko :| 

 

Přišli chudí pastuškové, zpívali jsou chvály nové 

|: vítej ním, andělský Králi, tebe jsme zdávna ţádali, děťátko :| 
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Z archy vypuštěný holoubku 
( česká ) 
 

kapo 2.p. 

             C          F  G        C                   G                             C            

Z archy vypuštěný holoubku vítán buď v pastýřovu chaloupku 

                     F G     C            G                              C            

Maria, bez trní růţičko, uvítej v jeslích spící kvítečko 

    C       G            C    G         C       G        C  G  

Paprsku z hvězdy mořské, svazečku myrty hořké: 

   C                                             F G C                G             C
  

Vítáme tě, outlé dítě, vítáme tě robátko, ty malé nemluvňátko 

 

Ač jsi královského rodu syn, záclonky v oknech máš jen z pavučin 

loţem Tvým jsou jesle maličké, peřinkou jenom plenky chudičké 

Vůl dechem tě zahřívá, Josef s Marií zpívá: 

Vítáme tě… 

 

Hanba vám, betlémští měšťané, jací vy jste to špatní dvořané 

přišel k vám dnes král váš nebeský a vy ho vítáte tak nehezky 

Hospody nedáváte a nikdo nezpíváte: 

Vítáme tě… 

 

Odpusť, děťátko, ten příbytek, bídný chlév, kde se skrývá dobytek 

a pojď, v srdci mém se uhostit s pokladem lásky své a milosti 

Rád bych ti s celou duší slouţil, jak lidem sluší: 

Vítáme tě… 
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Zelená se louka 
( česká ) 

 

D                        G                D 

Zelená se louka, na té louce chvojka 

G                    D               A
7
           D     D

7 

pásli jsou tam pastýřové, jedli kaši z hrnka 

G                    D               A
7
           D     

 

pásli jsou tam pastýřové, jedli kaši z hrnka 

 

Přiletěl k nim anděl, toto jim pověděl 

|: ţe se Kristus Pán narodil, aby kaţdý věděl :| 

 

Oni nemeškali, hned tam pospíchali 

|: k Jeţíškovi do Betléma, za Pána ho znali :| 

 

A my, hoši malí, rádi bychom brali 

|: koledičku na ručičku, kdybyste nám dali :| 

 

Jestliţe nedáte, tedy uhlídáte 

|: hrnce, mísy potlučeme, co v misníku máte :| 

 

Máte-li je v peci, roztlučeme přeci 

|: ţeleznejma vidlicema, dřevěnou palicí :| 

 

A pukličky k tomu, pak utečem domu 

|: protoţe jste nechtěli dát koledy nikomu :| 
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Maria Panna 
( Jarek Nohavica ) 
 

G                                              D  

Maria Maria Panna světem chodila 

C          D                 G 

chodila sama jenom s Josefem - ten byl mírně chucpe 

       D                 C          D 

oba bloumali po krajině Judské 
 

Jak tak bloumali, nocleh hledali 

kde by hlavu sloţili, dítě čekané porodili 

a všechen lid s nimi nic nechtěl mít 

všichni jim říkali: snězte si co jste si smíchali 
 

Maria Maria Panna na to povídá 

ţe si poradí sama, našla malou stáj - trochu to tam páchlo 

ale vědro vody všechno to spláchlo 
 

A pak leţela a trochu brečela 

a Josef bambula tvářil se jak mula 

a potom k půlnoci s Boţí pomocí 

a díky odvaze přivedla na svět kluka jako obrázek 
 

Maria Maria Panna, která byla na všecko zcela sama 

ta Maria Maria Panna, která byla na všecko zcela sama 
 

A zatím na nebi zablikla kometa 

Marie povídá: Josef chystej se do světa 

tady není pro nás bydlení 

tady nás nemilujou, syna nám zamordujou 
 

A tak šli všichni tři, co bylo dál to jistě víte, co nevíte domyslíte… 
 

|: Maria Maria Panna, která byla na všecko zcela sama 

ta Maria Maria Panna, která byla na všecko zcela sama :| 
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Koleda 
( Marek Eben ) 

 

| C     | Ami     | Dmi     | G
7
  C | 

C                   Ami               F               C     

Doba se nám dopředu moc nepohnula-a 

Ami
7
                Emi           D               G 

problémy jsou stejný jako v roce nula-a 

Emi
7
           F      G    Emi

7
              Dmi

7
 G

7 

hotely jsou narvaný a jak se s váma je-----dná 

C                   Ami           F                  C 

je to némlich to samý co v roce jedna-a 

 

Ami              E
7
 Ami                          D 

Jenţe dny se krátí a mnohem dřív se stmívá uţ 

C       Ami     Emi  Ami D G 

vyšla hvězda, za ní zlatá hříva 

Ami          E
7
   Ami              D  

a z téhleté hvězdy naděje vyplývá ţe 

C        Ami     Dmi          G
7
 C         

světlo přijde i do našeho chlíva 

| C     | Ami     | Dmi     | G
7
  C | 

 

C              Ami         F               C 

V politice se to bere pěkně zkrátka 

Ami
7
           Emi        D         G 

většinou to odskákají neviňátka 

Emi
7
            F      G   Emi

7
       Dmi

7
 G

7 

ať uţ vládne Herodes nebo jiná bed---na 

C                Ami              F                  C 

výsledek je stejný dnes i v roce jedna-a 

 

Jenţe dny se krátí… 

| C     | Ami     | Dmi     | G
7
  A | 
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D                  Hmi         G                D     

Lidská duše připomíná někdy skládku 

Hmi
7
                F

#
mi               E          A 

v kaţdým rohu najdeš trochu nepořádku 

F
#
mi

7
             G      A  F

#
mi

7
           Emi

7
 A

7 

kaţdý má své hlubiny a své studny bez    dna 

D                  Hmi            G               D     

jen jeden byl nevinný od roku jedna-a 

 

Hmi              F
#7

 Hmi                            E 

Jenţe dny se krá-tí   a mnohem dřív se stmívá uţ 

D       Hmi     F
#
mi Hmi E A 

vyšla hvězda, za ní zlatá hříva 

Hmi         F
#7

   Hmi            E 

a z téhleté hvězdy naděje vyplývá ţe 

D        Hmi     Emi          A
7
 D         

světlo přijde i do našeho chlíva 

| D     | Hmi     | Emi     | A
7
  D | 

V jeslích dítě spinká 
( Spiritual kvintet – traditional, úprava J. Tichota/J. Tichota ) 

 

| E     | A     | E     | A     | 

E                    A         E  H
7 

V jeslích dítě spinká, zpívej 

E                   A         E  E°  H
7
  

v jeslích dítě spinká, zpívej dál 

E                   E
7
        A  E 

v jeslích dítě spinká, zpívej 

         C
#7

                  F
#7

          H
7
    E 

kdyţ bludná hvězda září, tiše padá sníh 

Jaképak má vlásky… 

Vlásky zlatem svítí… 

Kdo se nad ním sklání… 

Maminka ho hlídá… 

Co ho v ţití čeká… 

Bude jedním z lidí… 



Haleluja, narodil se Král 
( Pramínek – tradicional/Jan Hučín ) 
 

kapo 3.p. 

             D 

Dneska divnej sen mám, proč slyším z hůry hrát 

G      D                    G       D 

proč, sláva haleluja, proč, sláva haleluja 

                              G
7
     D 

sláva haleluja narodil se Král 

Dneska kolem se ptám, proč noc vidím září plát 

proč, sláva haleluja, proč, sláva haleluja 

sláva haleluja narodil se Král 
 

        G                             D                         G      D 

Proč za hvězdou bloudíš cestou bláhovou, proč, sláva haleluja 

    G                                  D                         E       A 
co najít chceš v jeslích pod střechou trámovou, proč, sláva haleluja 

D    G        D   G             D                    G
7
           D 

svítí nad námi, já vidím, sláva haleluja, já vidím, sláva haleluja 

                              G
7
     D 

sláva haleluja narodil se Král 
 

Dítě našel jsem tam a nad ním anděl hrál 

proč, sláva haleluja, proč, sláva haleluja 

sláva haleluja narodil se Král 

Pokoj zvěstoval nám, to v uších zní mi dál 

proč, sláva haleluja, proč, sláva haleluja 

sláva haleluja narodil se Král 
 

Proč za hvězdou bloudíš… 
 

Cestou necestou jdem a hvězda září nám 

já vidím, sláva haleluja, já vidím, sláva haleluja 

sláva haleluja narodil se Král 
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Hovada boží 
( Jablkoň ) 

 

dop. kapo 2.p. 

A                                          E                        A                                                  

Kampak všichni spěcháme, kampak všichni jdem 

D                                         A                        D 

kampak všichni spěcháme, kampak všichni jdem 

           G                    D           A                   D 

|: jdem tam, kde svítí hvězda, tam, kde svítí hvězda 

D            A    D     H
7
       Emi  A

7
      D 

tam, kde svítí hvězda nad hypermarketem :| 
 

Hmi                         F
#
mi 

Vlček, vůl i telátko, kozička a prasátko 

Emi                             F
#
mi 

myška, tygřík, opička, zajíček i slepička 

G                       A 

koníček a oslík, kravička i mopslík 

      D                                      A             D 

|: a všechna ta hovadí boţí si prohlíţejí zboţí :| 
 

Kampak všichni spěcháme… 
 

Pejsek, bobr, koťátko, ţirafa a hříbátko 

kapr, blecha, medvěd, uţ jsem dlouho nejed 

krokodýl a vlaštovka, cvrček, mamut, dešťovka 

a všechna ta hovadí boţí mnoţí se a mnoţí 
 

Kampak všichni spěcháme… 
 

Lachtan, havran, veverka, mraveneček, ještěrka 

Stonoţka a hrošík, ztratil se mi košík 

Krtek, zubr kanec, to je ale tanec 

a všechna ta hovadí boţí teď nakupují zboţí 
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Purpura 
( J. Suchý/J. Šlitr ) 

 

C                                                  F               C 

Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní 

                                                        G
7
       Dmi

7
  G

7
  G

7
5+ 

nikdo si nevšímá jak ţivot mění se v dým 

C                                                            F               C 

snad jenom v podkroví básníci bláhoví pro ní slzy roní 

                           G
7 
                              C     F  C  C

7 

hrany jí odzvoní rampouchem křišťálovým 

 

F                                                              C 

Slunce se vynoří, hned se však k pohoří skloní, rychle skloní 

Ami                    D
9
                       G    G°  G

7
  G

7
5+   

a pak se dostaví dlouhá a pokojná noc 

 

C                                                  F               C    

Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní 

                                       G
7
                         C    F  C G

7
  C 

po ní k nám vklouzlo to tajemné kouzlo vánoc 
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Rolničky 
( americká lidová/V. Dvořák ) 

 

G                                            C 

Sláva, uţ je sníh, jedem na saních 

Ami           D                D
7
              G 

kluci křičí, zvonek zní, jenom táta ztich 

G                                  C 

kouká na syna, uši napíná 

Ami          D                   D
7
                 G 

co to slyší v rolničkách, na co vzpomíná 

 

G               

Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas 

C            G           A
7
              D

7 

kašpárek maličký nebo děda Mráz 

G 

rolničky, rolničky, co to zvoní v nich 

C                G            D
7
           G       

maminčiny písničky, vánoce a sníh 

 

Zvonky z dětských let rozezvoňte svět 

těm, co uţ jsou dospělí, ať je znova pět 

zvoňte zlehýnka, stačí chvilinka 

vzpomínka jak rolničky vám v srdci zacinká 

 

Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas… 
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Veselé vánoce 
( J. Vomáčka/Z. Borovec ) 
 

C                        G
7
                                    C 

Vánoce, vánoce přicházejí, zpívejme přátelé 

     G
7
   C                       G

7
                                    C  D

7 

po roce vánoce, vánoce přicházejí, šťastné a veselé 
 

G                                 D
7
               G      

Proč si děda říci nedá, tluče o stůl v předsíni 

                                         D
7
                  G 

a pak, běda, marně hledá kapra pod skříní 

                                              D
7
                  G 

bez prskavek, tvrdil Slávek, na Štědrý den nelze být 

                                             D
7
             G      G

7 

a já pak jsem s minimaxem zavlaţoval byt – Jó 

Vánoce, vánoce přicházejí… 

Jednou v roce na vánoce strýda housle popadne 

jeho vinou se z nich linou tóny záhadné 

a kdyţ sní se co je v míse, televizor pustíme 

v jizbě dusné všechno usne k blaţenosti mé 

Vánoce, vánoce přicházejí… 

Naše teta peče léta na vánoce vánočku 

nereptáme – aspoň máme něco pro kočku 

tyhle ryby neměly by maso míti samou kost 

říká táta vţdy, kdyţ chvátá na pohotovost 

Vánoce, vánoce přicházejí… 

Strýdu vida děda přidá: Neseme vám noviny! 

čímţ prakticky zničí vţdycky večer rodinný 

mně se taky klíţí zraky – bylo toho trochu moc 

máme na rok na klid nárok zas aţ do vánoc                Vánoce… 
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