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1  .   Štědrej večer  
Štědrej večer nastal, Štědrej večer nastal, koledy přichystal, koledy přichystal.
Paní mámo vstaňte, paní mámo vstaňte, koledu nám dejte, koledu nám dejte.
Paní máma vstala, paní máma vstala, koledy nám dala, koledy nám dala.

2  . Rychle, bratři    
Rychle bratři rychle vstávejme do Betléma honem chvátejme
dary s sebou vezměme a Ježíška pozdravme, takto jemu zvučně zahrajme!

|: Dudlaj, dudlaj, dudlajdá :| Takto jemu zvučně zahrajme!

Vítáme tě, Ježíšku malý, pěkné my ti neseme dary.
dary tobě dáváme, které sami jen máme, k tomu tobě zvučně zahráme.

3  . Štěstí zdraví  
Štěstí zdraví pokoj svatý vinšujeme vám, 
nejprv panu hospodáři pak vašim dítkám.
Zdaleka se béřeme novinu vám neseme, 
co jest se nám narodilo v městě Betlémě.

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.

Pěkně prosím odbuďte mě  nemám tu kdy stát, 
ještě musím do Betléma  dítko kolíbat.
To dítko je bohatý, v nebi vám to zaplatí, 
že se budete po smrti s ním radovati.

4.   Nesem vám novin  y  
Nesem vám noviny, poslouchejte Z betlémské krajiny, pozor dejte
|: Slyšte je pilně a neomylně :| Rozjímejte

Syna porodila čistá Panna V jesličky vložila Krista Pána
Jej ovinula a zavinula Plenčičkama

K němuž to andělé z nebe přisli I také pastýři jsou se sešli
Jeho vítali, jeho chválili Dary nesli
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5  . 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.

6  . Půjdem spolu do Betléma  
Půjdem spolu do Betléma, duj-daj, duj-daj, duj-daj dá!

Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbat

Začni Kubo na ty dudy duj-daj, duj-daj, duj-daj dá!
A ty Janku na píštalku dudli-tudli dudli-tudli dudli-tudli dá!
A ty Mikši na housličky hudli-tydli hudli-tydli hudli-tydli dá!
A ty Vávro, na tu basu rum-rum rum-rum rum-rum dá!

7. Pásli ovce valaši
Pásli ovce valaši při betlémském salaši       |: |: Haj-dom haj-dom tydli dom :| :|
Anděl se jim ukázal do Betléma jít kázal    Haj-dom haj-dom tydli dom
Vstaňte hore a choďte Pána Krista najdete    Haj-dom haj-dom tydli dom
On tam leží v jesličkách ovinutý v plenčičkách   Haj-dom haj-dom tydli dom

8. Jak jsi krásné neviňátko
Jak jsi krásné neviňátko vprostřed bídy nebožátko
Před tebou padáme dary své skládáme

Já ti nesu dvě kožičky by zahřály tvé údičky
Já zas trochu mlíčka by kvetla tvá líčka

Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého S ním si můžeš hráti libě žertovati 

A co my ti nuzní dáme darovati co nemáme My ti zadudáme písně zazpíváme 

Pastuškové mu dudajů zvuky dud se rozléhajú
Slavně dudy dujú všeci prozpěvujů
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9.   Narodil se Kristus Pán  
Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se, 
z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se. 

Jenž prorokován jest, veselme se, ten na svět poslán jest, radujme se,
z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se. 

10.   Josef  
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.

R: 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.
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11.   Prosinec  
Prosinec a vrabec prosí mějte lásku v duších 
a listonoši klapky nosí na promrzlých uších. 

     Spí včelí úl, spí bílá zahrada, spí světa půl, mráz řeku opřádá.

Slyš, koledu si dítě zpívá, hlas má trochu tklivý, 
však v jablku se hvězda skrývá, budem dlouho živí. 

     |: Spí včelí úl, spí bílá zahrada, spí světa půl, mráz řeku opřádá. :| 

Postůj chvíli, chvíli, chvíli budeš bílý, bílý, bílý protože se krásně chumelí. 
Bílou plání, plání, plání pán a paní, paní, paní do lesa si vyšli na jmelí. 

Je prosinec a vrabec prosí mějte lásku v duších 
a listonoši klapky nosí na promrzlých uších. 

     |: Spí včelí úl, spí bílá zahrada, spí světa půl, mráz řeku opřádá. :| 
Ná Ná Ná Ná Ná Ná Ná Ná  spí světa půl, mráz řeku opřádá. 

12.   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 ..… já jsem tady a teď.
Přišla z nenadání ..… vrať se ke mně zpátky...
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13.   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 loňsky 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, ….  

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. lálálá 

PŘEDPOKLÁDANÁ VYSTOUPENÍ a TERMÍNY

 Hrdly na návsi - 26.11.

 Bohušovice nad Ohří na náměstí - 27.11. cca 16:30

 Bohušovice nad Ohří na sále MÚ pro seniory - ????

 Terezín Kréta - 12.12.

 Bohušovice nad Ohří kostel - ????


