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DEN PŘESLAVNÝ 
 
    Dmi           C          F         C  F  
1. Den přeslavný jest k nám přišel  
    Dmi                C    F    C    F  
    v němž má býti každý vesel  
    C F        C       Gmi7  A7  
    radujme se, veselme se  
    Dmi      C         A7Dmi  
    v tomto novém roce.  
 
2. Abychom k vám za rok přišli  
    A vás ve zdraví zas našli  
    radujme se, veselme se,  
    v tomto novém roce. 
 
3. Pobudem veselí spolu, 
    připijem jeden druhému, 
    piva, vína páleného,  
    na zdraví druhého. 
  
mezihra celá sloka  
 
4. = 1.  ….  
             Dmi      C        A7 D  
             v tomto novém roce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CO TO ZNAMENÁ 
 
    C   G  C (F)  G  F        G     C 
1. Co to znamená medle aj nového? 
    C G    C(F) G     F       G       C 
    Nevi-i-děl   jsem nebe tak jasného, 
    C          G     C        G 
    hvězdy přejasně svítí, 
    C      G      C     G 
    musí to něco býti, 
   C           F      G C      
    musí to něco býti. 
 
2. Ptáčkové hlasem libým zpívají, 
    pastýři o půl noci troubějí: 
    nikdy to nedělali, 
    /: by v noci troubívali. :/ 
 
3. Anděl v oblacích krásně se vznáší, 
    všemu stvoření radost přináší: 
    „Sláva na výši Bohu, 
    /: na zemi pokoj lidu.“ :/ 
 
4. Narodil se nám král o půl noci, 
    který má nebe, zemi ve své moci: 
    v Betlémě v jeslích leží, 
    /: všecko tam k němu běží. :/ 
 
5. Buď za to chvála Tobě, náš králi, 
    že jsme se toho hodu dočkali, 
    Božího narození 
    /: k našemu potěšení. :/ 
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ČAS RADOSTI 
 

 
 
    C                                  G                  C 
1. Čas radosti, veselosti, světu nastal nyní 
    C                                         G               C  
    že Bůh věčný, nekonečný, narodil se z Panny. 
                        F      C                       F        G  
    V městečku Betlémě, v jesličkách na slámě 
    C    G      F       C      G                    C   
    leží malé pacholátko na zimě, na zimě. 
 
2. To jsme všichni lidé hříšní radostně čekali 
    co andělé dnes vesele jsou nám zvěstovali 
    a protože plesejme, všichni se radujme 
    pacholátku, nemluvňátku zpívejme. 

DEJ BŮH ŠTĚSTÍ 
 

 
 
      C    F     C                G  C    
1. Dej Bůh štěstí tomu domu, 

C    F   C                G  C      
my zpíváme, víme komu, 
  G7                   C       G7                C 

nebo:C   G C     Dmi7 G C    C  G     AmDm7GC 

  malému       děťátku, Kristu    Jezulátku, 
         F      G7   Dm      G C 
dnes v Betlémě narozenému. 

 
2. On rozdává štědrovníčky, 

jabka, hrušky a trojníčky, 
za naše zpívání, za koledování, 
dejž vám Pán Bůh své požehnání. 
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FRANTA S DODAMA 
 
C        G7       C    G        D7        G 
Franta s dodama, Antoš s bobnama, 
G7              C                G                G7  
a Honzíček na hósličke pospíchajó před jesličke, 
C         C7     F     C      G7    C  
že tam budó hrát, mozeko dělat. 

 
 
HLE, HLE, TÁMHLE V BETLÉMĚ 
 
    C                                                             G7       C  
1. Hle, hle, támhle v Betlémě svítí se tam, zdá se mně,  
                                                Dm                  G7  
    nad Betlémem svítí hvězda, to jest nám neobyčejná,  
    C                                                G7  
    co to tam může býti, musíme to zkusiti.  
 
                              G7  
Ref.: Dudly, dudly, dudly, dudly,  
         C                   G7    C  
         dudly, dudly, dudlydy.  
 
2. Mně se, bratři, všechno zdá, že jest dobrá novina,  
    neb tam všechno poskakuje, radostí tam všechno žije,   
    malí, velcí tam skáčí, líbezně dudy hučí.  
 
Ref.: Dudly… 

DĚKUJEME PANU HOSPODÁŘI 
 
   C               F                 G7                  C  
1.Děkujeme panu hospodáři za tu koledu, 
   C             F                  G7              C  
   také paní hospodyňce, ať sa podaří, 
   G7              C     G7                C        
   co máte na poli, v zahradě na roli,  
                F      C          G7     C               
   ječmen, suržice, žito, pšenice. 
 
2.Každá kráva, ať sa vám otelí a džber vody dá. 
   Každá kura čtyřikrát do roka kuřata svá dá. 
   Kura praví kur kur, kohut kykyryky, 
   ať je plný dvůr, ať je plný dvůr.     
 

 
EJHLE, CHASA NAŠA 
 
C                 G7    C             G7  
Ejhle, chasa naša, běží ze salaša, 
C 
obuškama pleskajú, jakúsi radost majú. 
G7 
Skákajú, výskajú, gajdujú, tancujú, 
C                                                    G7  
neb z oblakú od andělú, radost velikú čujú. 
        C 
Běhajú, snášajú, chytajú, lapajú, 
                        G7   C                                        G7C  
k Betlému pospíchajú, a děťátku po kozlátku dávajú. 
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CHTÍC, ABY SPAL 
 

 
 
 
      C       F G C            G      C F      G   C       
1. Chtíc, aby spal, tak zpívala synáčkovi. 
      C  F     G   C     G     C  F     G  C        

Matka, jež ponocovala, miláčkovi: 
C         G  C   G  Am  G   G7D7     G 
Nynej, rozkošné děťátko, Synu Boží 
C          G C   G  D         G    F       G   C  
nynek, nynej, nemluvňátko, světa zboží. 

 
 
2. Tobě jsem lůžko ustlala, Spasiteli,  

tvory k Tvé chvále svolala, Stvořiteli.  
Nynej, kráso a koruno svrchovaná,  
nynej, milujících ceno vinšovaná. 

 
 
3. Nynej, ta jest matky žádost, holubičko,  

nynej, všech andělů radost, má perličko.  
Slávu, chválu vždy nabudeš od mamičky,  
kdy se vyspíš, jísti budeš med včeličky. 

 
 
 

 
 
 
4. Osladímť nim tvou kašičku k tvé libosti,  

otevřeš, vím, tvou hubičku k té sladkosti.  
Nynej, ráje mého kvítku, rozmarýne, 
z tebeť sobě dělám kytku, jenž nezhyne.  

 
 
5. Ó fialo, ó lilium, ó růže má, 

nynej, vonné konvalium, zahrádko má.  
Ó loutno má, ó labuť má, můj slavíčku!  
Nynej, líbezná harfo má, cymbáličku. 

 
 

6. Na dobrou noc, ej hubička, nynej, dítě:  
kolíbat bude matička, nynej hbitě. 
Spí miláček, umlkněte, andělové, 
se mnou k Bohu přiklekněte, národové! 
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JÁ MALÝ PŘICHÁZÍM K VÁM 
 

 
 
    C                           G        C 
1. Já malý přicházím koledovat,  
                                G7          C 
    co umím o Kristu prozpěvovat: 
                 G     C              G             C           G7C 
    že se narodil v Betlémě v chlévě, chci zvěstovat. 
 
2. Chudý je, nahý je, trpí zimu, 
    kdybych měl co bych chtěl, dal bych jemu,  
    já malý žáček, plínku i fáček i peřinu. 
 
3. Dost málo darujte, groš neb zlatý,  
    budete po smrti za to vzati 
    do nebe jistě, pravím na místě, mezi svatý. 
 
4. Jestli nic nedáte, nebroukejte  
    a na mé zpívání nefoukejte: 
    až větší budu, líp zpívat budu, jen počkejte. 

 
 
 
 
 
 
 

JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU 
 

 
 
      C                 Dmi7         C             G 
1. Já bych rád k Betlému, k Ježíšku malému, 

C                         Dmi7 C                   Dmi7G 
Mám doma křepeličku  a pěknou žežulič - ku,  
C       G7   C   
ty mu odvedu. 
 

     C           G         C    D7  G7 
2.  Bude žežulička vyrážet Ježíška,  
     C                     Dmi7G    C                        Dmi7G 
     u hlavičky jeho sedávat, líbezně mu bude kukávat,  
     C                                       F   G     C 
     kukuku, kukuku. Zdráv budiž Ježíšku! 
 
3.  Bude křepelička, vyrážet Ježíška, 
     u hlavičky jeho sedávat, „pět peněz“ mu bude čítávat,  
     pět peněz, pět peněz. Ach kýž jsem v nebi dnes.
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NARODIL SE KRISTUS PÁN 
 

 
 
    C  (GC) D7 G   C    G     D7G   D7 G  G7 
1. Narodil  se  Kristus Pán,  veselme se. 
    C        G        C         G      C F G7  C 
    Z růže kvítek vykvet nám, radujme se. 
    C  (GC  F) G C   C  (G  C   F) G  C 
    Z života čistého, z rodu královského  
    C7    F       C  (Dm CG7)  C 
    nám, nám, na - ro - dil     se. 
 
2. Jenž prorokován jest, veselme se, 
    ten na svět poslán jest, radujme se. Z života... 
 
3. Člověčenství naše, veselme se, 
    ráčil vzíti na se, radujme se. Z života... 
4. Goliáš obloupen, veselme se, 
    člověk jest vykoupen, radujme se. Z života... 
 

5. Boží Syn se vtělil, veselme se, 
    aby hříšné spasil, radujme se. Z života...  
6. Z nebe na zem sestoupil, veselme se, 
    aby nás vykoupil, radujme se. Z života...  
 

7. Chudý s námi bydlel, veselme se, 
    zimu, bídu trpěl, radujme se. Z života...  

8. Ponížení přijal, veselme se, 
    by nám nebe získal, radujme se. Z života...  
 

9.   Pánem jsa všech pánů, veselme se, 
      snášel pro nás hanu, radujme se. Z života...  
10. Syn jsa Boha Otce, veselme se, 
      dán jest zemské Matce, radujme se. Z života... 
 

JAK JSI KRÁSNÉ NEVIŇÁTKO 
 

 
 
      C                    G7 C                                 G     C  
1. Jak jsi krásné neviňátko, vprostřed bídy nebožátko,  
                         F      C                   G7      C 
      před Tebou padáme, dary své skládáme. 
 
2. Já ti nesu dvě kožičky, by zahřály tvé údíčky;  

já zas trochu mlíčka, by kvetly tvá líčka. 
 
3. Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého;  

s ním si móžeš hráti, libě žertovati. 
4. A co my ti, nuzní, dáme, darovati co nemáme;  

my ti zadudáme, písně zazpíváme. 
 
5. Pastuškové mu dudajú, zvuky dud sa rozléhajú,  

slavně dudy dujú, všeci prozpévujú. 
6. Měj se dobře, Jezulátko, přespanilé pacholátko!  

s tebú sa lúčíme, Bohu porúčíme. 
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PÁSLI OVCE VALAŠI 
 

 
 
    C              G7   C                        G7  C 
1. Pásli ovce Valaši, při betlémské salaši:  
       C                         G7  C  
    /: Hajdom, hajdom, tydlidom :/ 
 
2. Anděl se jim ukázal, / do Betléma jít kázal: hajdom...  
 
3. Jděte, jděte, pospěšte, / Ježíška tam najdete: hajdom... 
 
4. On tam leží v jesličkách, / zavinutý v pleničkách: hajdom...  
 
5. Anděl zpívá písničku, / pozdravuje matičku: hajdom... 
 
6. Zdrávas, Panno Maria, / Matko Boží spanilá!: hajdom...  
 
7. Maria se starala, / kde by plének nabrala: hajdom... 
 
8. Utrhneme z růže květ, / obvineme celý svět: hajdom... 

 

 

 

 

NÉSÓ VĚTŠÍ RADOVÁNKE 
 
C             G7       C    C     F      G7            C   
Nésó věčí radovánke, jako na vánoční svátke, 
G7          C            G7          C  G7 C       
voříške a jablíčka, dajó naší mamička. 
G7          C               G7         CG7C  
A zelené stromeček, ustrojijó tatíček. 
C               F      C  C             G7     C 
Malúvaný jesličke, hovidíme sestřičke. 
 
 

MY TŘI KRÁLOVÉ 
 
           C              G7       C  
1.  My tři králové jdeme k vám,  
                     F       G7   C  
     štěstí zdraví přejeme vám.  
 
2. Štěstí, zdraví, dlouhá léta,  
    my jsme k vám přišli zdaleka.  
 
3. Zdaleka je cesta naše, 
    do Betléma mysl naše.  
 
4. Co ty, černej, stojíš vzadu,  
    vystrkuješ na nás bradu.  
 
5. A já černej vystupuju  
    a Nový rok vám vinšuju.  
 
6. A my taky vystupujem  
    a Nový rok vám vinšujem. 

 

 

 

 

 

13 13 



 

NESEM VÁM NOVINY 
 

 
 
    C          F      C    F   C        G    C   
1. Nesem vám noviny, poslouchejte, 
    C           F    C    F    C       G  C 
    z betlémské krajiny, pozor dejte. 
       C                       D7  G7        C     G7 C 
    /: Slyšte je pilně a neomylně :/ rozjímejte. 
 
2. Syna porodila čistá Panna, 
    v jesličky vložila Krista Pána. 
    /: Jej ovinula a zavinula :/ plenčičkama.  
 
3. K němužto andělé z nebe přišli, 
    i také pastýři jsou se sešli. 
    /: Jeho vítali, jeho chválili :/ dary nesli.  
 
4. Anděl Páně jim to sám přikázal 
    když se jim na poušti všem ukázal, 
    /: k Betlému jíti, neprodlévati :/ hned rozkázal.  
 
5. Ejhle, při Kristovu narození 
    stal se div veliký v okamžení, 
    /: neboť noc tmavá se proměnila :/ v světlo denní.  
 
6. Andělé v oblacích prozpěvují, 
    narození Páně ohlašují, 
    /: že jest narozen, v jeslích položen :/ oznamují.  
 

7. My také, křesťané, nemeškejme, 
    k těm svatým jesličkám pospíchejme, 
    /: Ježíše svého, Pána našeho :/ přivítejme.  
 
8. Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný, 
    který se narodil z čisté Panny, 
    /: pohlédni na nás a přijmi od nás :/ tyto dary.  
 
9. Z nebe jsi sestoupil z pouhé lásky, 
    krásné Jezulátko, kvítku rajský, 
    /: jak jsi spanilý a ušlechtilý :/ celý krásný.  
 
10. Tak jsi svůj lid sobě zamiloval, 
      žes i pro něj sebe nelitoval, 
      /: sestoupil jsi z nebe, abys jen sebe :/ obětoval.  
 
11. Přijmi ty nábožné dary od nás, 
      milostivý Králi a Pane náš. 
      /: Svoje poddané, tobě oddané :/ ty dobře znáš.  
 
12. Děkujem ti za tvé narození, 
      které nám přineslo vykoupení, 
      /: na které jistě čekalo lidské :/ pokolení.  
 
13. Žádáme srdečnou zkroušeností, 
      by jsi nás uvedl do radosti, 
      /: tam, kde přebýváš, slávy požíváš :/ na věčnosti. 
 

NA VÁNOCE DLÚHÉ NOCE 
 
C               G                 C             G 
Na vánoce dlúhé noce, nepřeletí křepelice,  
C                                            G     C 
hop, hej, koleda, hej, koleda, koleda.  
 
2. Pacholek na dvoře mlátí, celý sa od zimy klátí, hop..  
3. A přišél k nám jeden chlapec, abysme šli všeci na pec, hop..  
4. A my všeci pod peřinu, Mikuláš aj s Kateřinú, hop..  
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SLYŠELI JSME V BETLÉMĚ 
 

 
 
    C                                                 G      C  
1. Slyšeli jsme v Betlémě, že tam leží na seně  
                                   F       G                    C                  
    to překrásné pacholátko, roztomilé Jezulátko,  
                                                                    G     C 
    Josef s matkou je hlídá, Josef s matkou je hlídá.  
 
2. Přišli jsou tam pastýři, chtěli hráti na dudy,  
    neměli naštemováno, dohromady sformováno,  
    každej hrál tou svou notou, k tomu si dupal botou. 
 
 

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA 
 

 
 
    C                                                   Am     D7      G  C      
1. Půjdem spolu do Betléma, dudaj, dudaj, dudaj dá, 
    Dm  G7 C       Am D#    G7   C   Am        
    Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati 
    Dm  G7 C       Am D7   G7     C  
    Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati 
 
2. Začni, Kubo, na ty dudy: dudaj, dudaj, dudaj dá! Ježíšku... 
 
3. A ty Janku, na píšťalku, dudli, tudli, dudli dá! Ježíšku... 
 
4. A ty, Mikši, na housličky: hudli, tydli, hudli dá! Ježíšku... 
 
5. A ty Vávro, na tu basu: rum, rum, rum, rum, ruma dá! Ježíšku... 
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PURPURA 
 
C                                                   F               C  
Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní,  
                                                            G7 Dm G7  
nikdo si nevšímá, jak život mění se v dým.  
C                                                            F               C  
Snad jenom v podkroví básníci bláhoví pro ni slzy roní,  
                          G7                              C    F C C7  
hrany jí odzvoní rampouchem křišťálovým.  
F                                                              C  
Slunce se vynoří, hned však se k pohoří skloní, rychle skloní,  
  Ami                   D                          G Cmi Gdim G7  
a pak se dostaví dlouhá a pokojná noc.  
C                                                   F               C  
Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní,  
                                     G7                          C F C  
po ní k nám vklouzlo to tajemné kouzlo vánoc. 

 
 

ROLNIČKY, ROLNIČKY 
 
    C                                             F  
1. Sláva, už je sníh, jedem na saních,   
                    G7                                 C  
    kluci křičí, zvonek zní, jenom táta ztich,  
    C                                   F  
    kouká na syna, uši napíná,  
                    G7                                       C  
    co to slyší v rolničkách, na co vzpomíná.  
 
     C                                       F           C  
R: Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas,  
     F             C           D               G  
     kašpárek maličký nebo děda mráz,  
     C                                  F        C  
     rolničky, rolničky, co to zvoní v nich,  
     F                C            G7            C  
     maminčiny písničky, vánoce a sníh.  
 
2. Zvonky dětských let, rozezněte svět,  
    těm, co už jsou dospělí, ať je zase pět,  
    zvoňte zlehýnka, stačí chvilinka,  
    vzpomínka jak rolničky v srdci zacinká. 
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TICHÁ NOC 

 
    C                                     G             G7     C        C7  
1. Tichá noc, přesvatá noc, v spánku svém dýchá zem, 
     F                    C              C7    F                      C        
     půlnoc odbila město šlo spát, zdřímli dávno i pastýři stád, 
     G           G7        AmC7 C       Am G7(DmG7)C 
     jen Boží láska ta bdí,     jen Boží     láska ta    bdí. 
 
2. Tichá noc, přesvatá noc, náhle v ní jásot zní, 
    vstávej, lide můj, tmu z očí střes, 
    v městě Betlémě Bůh zrozen dnes, 
    z lásky se člověkem stal, z lásky se člověkem stal. 
 
3. Tichá noc, přesvatá noc, stín a mráz vůkol nás, 
    v hloubi srdce však Gloria hřmí,  
    dík, že hříšník se s důvěrou smí,  
    u svaté rodiny hřát, u svaté rodiny hřát. 
 
4. Ty, myško, již mlč, a v hnízdě se skrč! 
    Ať umlkne shon, kde lože má On! 
    A ty, jenž tady v jeslích spíš, dej světu mír a hádky ztiš! 
    /: A z nás vytvoř kruh, kde vládne tvůj duch :/ 

SLYŠTE, SLYŠTE PASTUŠKOVÉ 
 

 
    C         G        C         G      C     G      C        G   
1. Slyšte, slyšte, pastuškové, jaké znějí zpěvy nové, 
    C       G       C F G   C     G          C G7C  
    v této noční hodině, u betlémské jeskyně. 
 
2. Andělé tam sestupují, čest a slávu prozpěvují,  
    pacholíčku zkroušeně, jenž si hoví na seně. 
3. Děťátko to Syn je Boží, od něho je všechno zboží,  
    a zde leží maličký, synek chudé matičky. 
 
4. Pěstoun Josef po Betlémě, hledal nocleh Pánu země 
    nikdo neměl místečka, pro tohoto poutníčka. 
5. Tehdy Matka v noční době, zvolila stáj za byt sobě, 
    v kouteček ten nejnižší, sestoupil Pán nejvyšší. 
 
6. V jeslích leží pacholátko, plesej, plesej, blahá Matko, 
    byť i Betlém neznal tě, ty zde nejsi v samotě. 
7. Andělů sbor jak své paní, s uctivosti se ti klaní,  
    nemluvňátko líbají, radostně je vítají. 
 
8. Nejsi více chudá žena, pastýři zde na kolena,  
    před tvým Synem padají, písně chvály zpívají. 
9. Také od východu z dáli, pospíchají moudří králi,  
    aby vzdali chválu, čest, tomu, jenž Pán králů jest. 
 
10. I my jdeme k chudé stáji, ta dnes podobá se ráji,  
      andělské tam zpěvy zní, a sám Pán Bůh bydlí v ní. 
11. U Syna rač, drahá Máti, laskavě se přimlouvati,  
      ať svou ruku vztáhne k nám, laskavě ať žehná nám. 
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STOJÍ VRBA KOŠATÁ 
 
    C                                          G 
1. Stojí vrba košatá, hej, hej, koleda,  
    C                                 F     G    C 
    na ní koza rohatá, hej, hej, koleda.  
 
2. Přišel za ní kmotr vlk, hej, hej, koleda,  
    natahoval na ni krk, hej, hej, koleda.  
 
3. Paní kmotra, pojď dolů! Hej, hej, koleda,  
    a já dolů nepůjdu, hej, hej, koleda.  
 
4. Ty máš velký zubiska, hej, hej, koleda,  
    natáh bys mě kůžiska, hej, hej, koleda. 
 

 
ŠTĚDREJ VEČER NASTAL 
 

 
   C          F        G   C   C          F 
1. Štědrej večer nastal, Štědrej večer nastal, 
    G7 C                           F       G7C           
    koledy přichystal, koledy přichystal. 
 
2. Paní mámo, vstaňte, Paní mámo, vstaňte, 
    koledu nám dejte, koledu nám dejte. 
 
3. Paní máma vstala, Paní máma vstala,  
    koledu nám dala, koledu nám dala. 
 

ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ 
 
    C                   G7               C      G7    C  
1. Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám,  
    C                G7             C        G7      C  
    nejprv panu hospodáři pak našim dítkám.  
    C  
    Zdaleka se béřeme, novinu vám neseme,  
                            G7         C           G7     C  
    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, nakrmila ho máti,  
    radš tolárek neb dukátek máte poslati.  
 
 
3. Pěkně prosím, odbuďte mě, nemám tu kdy stát,  
ještě musím do Betléma dítko kolíbat.  
Dítko je to bohatý, v nebi vám to zaplatí,  
že se budete po smrti s ním radovati. 
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Z BETLÉMA SE OZÝVÁ 
 
originál v G 
C                          F                    C        Ami                  G  
Jaké divné světlo shůry na zem slétlo,  nám narodil se Pán,  
C                               F7         C         Ami         G       C  
v chlévě panna čistá porodila Krista, nám narodil se Pán.  
C                                  F                   C    Ami                  G  
Kopyta koní písek víří, jak se zpráva šíří, nám narodil se Pán,  
C                             F                 D7     C            G      C  F G7  
u Mrtvého moře zní k Olivetské hoře: nám narodil se Pán.  
  
       C                         G   F         G  
R: : Z Betléma se ozývá, halelu, halelu,  
       C                         G   F             G      C  
       z Betléma se ozývá, nám narodil se Pán.  
  
               C7                                                F                      C 
1. Pastýři v olivovém háji na šalmaje hrají, nám narodil se Pán,  
                  Ami                       E7          Ami  
    zatímco v Nazaretu městě vyhrávají žestě,  
    D                       F                       G7  
    nám narodil se, nám všem narodil se. + Ref.:  
  
2. Z východu přebohatí páni, dítěti se klaní, nám narodil se Pán,  
    poutníci obutí i bosí k jeslím dary nosí,  
    nám narodil se, nám všem narodil se.  + Ref.:  
  
R: Z Betléma se ozývá, halelu, halelu,  
     z Betléma se ozývá, nám narodil se,  
     glory haleluja, nám narodil se Pán.  
 

UŽ SE ZASE TĚŠÍME NA JEŽÍŠKA 
 
           C                            F            C       
Ref. 1: Už se zase těšíme na Jéžíška 
                      G                      C 
           copak nám letos nadělí 
           C                                F           C 
           Copak asi dostanem od Jéžíška 
                     G                     C 
           To bychom rádi věděli 
 
    F               C      
1. Já asi nic, protože jsem zlobil 
    G                  G7    
    a naši šetřej na automobil 
 
           C                            F           C 
Ref 2.: Už se zase těšíme na Jéžíška 
                      G                      C  
           copak nám letos nadělí 
           C                                F            C    
           Copak asi dostanem od Jéžíška 
           C 
           Stačí svert nebo knížka 
           všichni chcem však od Jéžíška 
                                             G     C 
           jen aby byl šťastný a veselý 
 
Bóže jak to letí, ještě včera bylo 30 ve stínu 
Kdo včera chodil bos, dnes v mrazu krčí nos 
a ani za nic nedal by si zmrzlinu 
 
Ref. 1 
 
2. Mí rodiče tajně kují pikle 
    a tak obdržím (zas) to co obvykle 
 
Ref. 2 
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VÁNOCE, VÁNOCE 
 
       C                        G7                                    C 
Ref: Vánoce, vánoce přicházejí, zpívejme přátelé,  
                                              G7                                   C 
        po roce vánoce, vánoce přicházejí, šťastné a veselé.  
 
    G7                                     D7              G  
1. Proč jen děda říct si nedá, tluče o stůl v předsíni  
                                              D7                 G  
    a pak, běda, marně hledá kapra pod skříní.  
                                    D7             G  
    Naše teta peče léta na Vánoce vánočku,  
                                             D7              G     G7  
    nereptáme, aspoň máme něco pro kočku. Jó!    + Ref.: 

 
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. + Ref:  

 
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. + Ref:  

 
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. + Ref: 

VESELÉ VÁNOČNÍ HODY 
 

 
    C              F C   G7C  C               F   CG7C  
1. Veselé vánoční hody, zpívejte dítky koledy, 
      C                   G                    C                 G          C G7C  
    /: o tom, co se vskutku stalo, že se lidem narodilo děťátko :/ 
 
2. On je světa Spasitelem, Slovo učiněné tělem, 
    Syn Boží a syn člověka, na nějž tvorstvo věky čeká, děťátko. 
 
3. Jehož Maria počala, v Betlémě ho porodila,  
    položila do jesliček, zavinula do plenčiček, děťátko. 
 
4. Vůl a oslík nad ním stáli a svým dechem zahřívali  
    chudé lidské nemluvňátko, slavné Boží pacholátko, děťátko. 
 
5. Potmě leží, nemá svíčičky, na nebi svítí mu hvězdičky. 
    Ty, jenž všechen oděv dáváš, samo's nahé a nic nemáš, děťátko. 
 
6. Přišli chudí pastouškové, zpívají ti chvály nové:  
    Vítej nám, nebeský Králi, Tebe jsme zdávna žádali, děťátko. 
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  Z JEDNÉ STRANY CHVOJKA 
 
    C                                   F                  C  
1. Z jedné strany chvojka, z druhé borověnka,  
       F              C                 G7           C  
    /: pásli ovce pastuškové, jedli kaši z hrnka.:/  
 
2. Přiletěl k nim anděl, aby jim pověděl,  
    /: že se Kristus Pán narodil, aby každý věděl.:/ 
 
Bonus: 

 
JOULUPUKKI MATKAAN JO KAY  (finská koleda) 

 
1. Ei itkeä saa, ei meluta saa, joku voi tulla ikkunan taa. 
    Joulupukki matkaan jo käy.  
 
2. Nyt nimien kirjaan merkitään taas: tuhma vai kiltti, ajatelkaas! 
    Joulupukki matkaan jo käy.  
 
Ref.: Taas pienet tontut liikkuu, ja muistiin merkitsee, 
         niin joulupukki tietää saa, kuka lahjat ansaitsee.  
 
3. Ei itkeä saa, ei meluta saa, sopu on paljon mukavampaa. 
    Joulupukki matkaan jo käy.  
 
4. Ken lelut nuo saa, ken pelit nuo saa? Monta on pientä odottajaa. 
    Joulupukki matkaan jo käy. 
 
5. Hän nuketkin hienot tytöille tuo, pojille autot upeat nuo. 
    Joulupukki matkaan jo käy.  
 
Ref.: Ja kohta luona krusen, taas juhlaa viettää voi, 
         taas lahjakääröt aukaistaan, ja joululaulut soi. 
 
6. (Siis:) Ei itkeä saa, ei meluta saa, tonttu voi tulla ikkunan taa. 
    Joulupukki matkaan jo käy. 
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