
PŮLNOČNÍ
Jedu domů po trati, jedu přes kopce 
Za okny padá, padá sníh, budou vánoce
Chmury trable starosti nechal sem ve městě 
už slyším lidi na půlnoční zpívat v kostele Haleluja Haleluuuuja 

Ježíš na kříži ztrápený, občas se usměje 
Na ty co v zázrak uvěří, na ty co zpívají Haleluja Haleluuuuja  

Beránku náš, na nebesích Stůj při nás, až přijde tma 
Haleluja Haleluuuuja 

Stojim v prázném kostele, hvězdy nademnou 
Z kříže zbyl jenom stín, ale přesto slyším Haleluja Haleluuuuja

 Beránku náš, na nebesich stůj při nás, až přijde tma  
Beránku náš na nebesích neopouštěj nás 
až začnem se bát, bát haleluja Haleluuuuja       3x

VÁNOCE NA MÍRU
Postavím vodu na čaj, ulice venku zní tak tiše, 
je pět a večer už začal, jen práskaní ohně je slyšet Nánánánáná

Konečně zase spolu, na oknech námraza, 
a my u jednoho stolu, na loňský rok jsme navázali
Vychází první hvězda hezčí den v roce neznám

Jestli si můžu něco přát, v balícím papíru Vánoce na míru, 
jestli si můžu něco přát, probudit zas to dítě v nás.

Už nelítáme tam a zpět, ve vzduchu je to tajemné cosi
Sníh zakryl všechen spěch a zvony se rozléhají nocí, 
Vychází první hvězda, hezčí den v roce neznám.

Jestli si můžu něco přát, v balícím papíru Vánoce na míru, 
jestli si můžu něco přát, probudit zas to dítě v nás.

Jestli si můžu něco přát, úsměv v nás.
Jestli si můžu něco přát, v balícím papíru Vánoce na míru, 
Jestli si můžu něco přát, probudit zas ten úsměv nás.



POHÁDKY PRO EMU
Teď už nejsem sám okno zavírám najednou mám Tebe
tak málo Tě znám co s tím nadělám spadla si mi z nebe
tohle není náhodou je to příběh o nás  dvou 

Budeme si hrát, večer povídat, než zavřeš svoje oči
můžeš se mě ptát, jestli Tě mám rád, hlava se mi točí
tohle není náhodou, je to příběh o nás dvou

 Přišla z nenadání probudila můj život trochu vratký 
svítí bez přestání, volá tati stůj, vrať se ke mě zpátky
Přišla z nenadání, probudila můj uzavřený svět

       svítí bez přestání volá tati stůj já jsem tady a teď

Teď už nejsem sám, okno zavírám, zázraky se dějí
tak málo Tě znám, co s tím nadělám, hvězdy to tak chtějí
tohle není náhodou, je to příběh o nás dvou

Přišla z nenadání probudila můj život trochu vratký 
svítí bez přestání, volá tati stůj, vrať se ke mě zpátky
Přišla z nenadání, probudila můj uzavřený svět

       svítí bez přestání volá tati stůj já jsem tady a teď

Přišla z nenadání probudila můj život trochu vratký 
svítí bez přestání, volá tati stůj, vrať se ke mě zpátky

Dobrý  král  Václav

Jednou Václav dobrý král právě na Štěpána,
hleděl oknem v širou dál sněžilo od rána.
Když pak vyjde měsíček mrzne až to praští, 
venku chudák stařeček sbírá sobě chrastí.

Pojď sem páže přistup blíž tvůj pán přeje znát si, 
kdo je ten muž zda-li víš, kam se na noc vrací.
To je přece snadná věc, co král vědět ráčí, 
k lesní chýši za kopec, ke studánce kráčí.

Dříví kýtu víno dát, přikáže král zhurta, 
půjdeme se podívat, jak starému chutná.
Ať se chudák poměje, dary král dát káže, 
s dobrým králem dobře je, praví na to páže.



J  osef  
Cesta dlouhá vedla pouští, Josef za ruku si vedl osud náš,
Marie o synka se bála, chtěla vodu a něco jíst,
rabín v oáze jim přes den chodil z Bible verše číst.

Hleďte, v Betlémě snad svítá, ta krásná, jasná zář,
už narodil se z vůle boží syn, 
vemte každý, co má navíc, a spěchejte, je čas,
vemte ovečky a plátno, nocí povede nás hlas.
Ježíš říkají mu všichni, v jeslích leží na senách,
prý i králové se poklonit tam jdou,
vyšla hvězda, vyšlo ráno, Magdaléno, synka vem,
všichni lidé budou slavit dnešní den.

Pastýř od dveří svý stádo stále shání, aby zástup mohl poklonit se jít,
aby položit moh' každý dar, co z mála z domu vzal,
Marie tiše něco zpívá, aby nevzbudil se, spal.
Oslík s volkem teplo dýchá, večer přinesl už chlad,
a lidí neubývá, každý syna zahlédl by rád, tesař děkuje a kývá, 

olej v lampách dolévá, odkudsi trubky jasně zní a z hvězdy zář se rozlévá.

|: Hleďte, v Betlémě snad svítá, ta krásná, jasná zář,
už narodil se z vůle boží syn, 
vemte každý, co má navíc, a spěchejte, je čas,
vemte ovečky a plátno, nocí povede nás hlas.
Ježíš říkají mu všichni, v jeslích leží na senách,
prý i králové se poklonit tam jdou,
vyšla hvězda, vyšlo ráno, Magdaléno, synka vem,

všichni lidé budou slavit dnešní den. :|


