Nesem vám noviny

Pásli ovce Valaši
1. Pásli ovce Valaši, pri betlémskom salaši:
hajdom hajdom tydlidom, hajdom hajdom
tydlidom.
2. Anjel se jim ukázal, / do Betléma íst kázal:
hajdom...
3. Vstaňte hore a choďte, / Pána Krista
najdete: hajdom...
4. Najdete ho v jesličkách, / zavinutý v
pleničkách: hajdom...
5. Mária ho kolembá a Josef mu tak zpievá:
hajdom...
6. Na housličkách jujuju a na gajdách
dududu: hajdom...

1.

Nesem vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
[: Slyšte je pilně a neomylně:],
rozjímejte.
2. Syna porodila čistá Panna,
v jesličky vložila Krista Pána.
[: Jej ovinula a zavinula:]
plenčičkama.
3. K němuž to andělé z nebe přišli,
i také pastýři jsou se sešli.
[: Jeho vítali, jeho chválili, :] dary
nesli.
4. Andělé v oblacích prozpěvují,
narození Páně ohlašují,
[: že jest narozen, v jeslích položen,
:] oznamují.

Štědrej večer nastal

Půjdem spolu do Betléma

Štědrej večer nastal. Štědrej večer
nastal,
koledy přichystal, koledy
přichystal.

1. Půjdem spolu do Betléma,
dudaj, dudaj, dudaj dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati,
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati.

Panimámo, vstaňte. Panimámo,
vstaňte,
koledu nám dejte, koledu nám
dejte.
Panimáma vstala. Panimáma
vstala,
koledu nám dala, koledu nám
dala.

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...

Hle, hle, támhle v Betlémě
1. Hle, hle tamhle v Betlémě svítí se tam, zdá
se mně Nad Betlémem svítí hvězda, ta jest nám
neobyčejná co to tam může býti, musíme to zkusiti
Rf: [: Dudly, dudly, dudly, dudly - dudly,
dudly, dudlydy :]
2. Mně se bratři všechno zdá že jest dobrá
novina
neb tam všecko poskakuje radostí tam
všecko žije
malí, velcí tam skáčí líbezně dudy hučí
Rf:
3. Janek si vytrubuje Kuba dudy prubuje
Vávra boty natahuje Jira zas housle
štemuje
všecko se to jen chystá do Betlémského
města Rf:

4. Káče s Máří tam vejdou mouku, smetanu
nesou
Bárta, Šimek tlačí trakař na kterémžto sedí
pekař
housku pod paždí nese v mošně některý
vejce
Rf:
5. Matěj nese jehňátko Franta zase kozlátko
Anička nese krupičku Rozárka zase
vařečku
budou vařit kašičku maličkému Ježíšku
Rf:
6. Copak já mu bratři dám když 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
Rf:
7. Náš milý Ježíšku přijmi našich dárečků
které mi ti přinášíme neoslyš nás, tě
prosíme
přijmi nás všecky k sobě nyní i v pozdní
době

Jak jsi krásné neviňátko

Veselé vánoční hody

1. Jak jsi krásné neviňátko, vprostřed bídy,
nebožátko,
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.

1. Veselé vánoční hody, zpívejte dítky koledy,
o tom, co se vskutku stalo, že se lidem
narodilo,
děťátko.

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.

2. Potmě leží, nemá svíčičky, na nebi svítí mu
hvězdičky.
Ty, jenž všechen oděv dáváš, samo's nahé a
nic nemáš,
děťátko.
3. Přišli chudí pastouškové, zpívají ti chvály
nové:
Vítej nám, nebeský Králi, Tebeť jsme zdávna
žádali,
děťátko.

Dej Bůh štěstí

Štěstí, zdraví, pokoj svatý

1. Dej Bůh štěstí tomu domu,
my zpíváme, víme komu,
malému děťátku, Kristu
Jezulátku,
dnes v Betlémě narozenému.

1. Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme
vám,
nejprv panu hospodáři pak našim
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, nakrmila ho
máti,
radš tolárek neb dukátek máte poslati.

2. On rozdává štědrovníčky,
jabka, hrušky a trojníčky,
za naše zpívání, za koledování,
dejž vám Pán Bůh své požehnání.

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.

Tichá noc
1. Tichá noc, svatá noc, v spánek jal v svou
vše moc.
Božské dítě dřímej a spi
u jeslí jenom pár svatých bdí, pokoj, mír
ti buď přán, pokoj a mír ti buď přán.
2. Tichá noc, svatá noc!
Co anděl vyprávěl,
přišel s jasností v pastýřův stan,
zní již z výsosti, z všech země stran:
„Vám je dnes spasitel dán;
přišel Kristus Pán!“
3. Tichá noc, svatá noc, pokoj vám, zní to
k nám,
jak by z nebeských nadhvězdných krás
světlo věčnosti vcházelo v nás
když mluví k nám Boží hlas.

Narodil se Kristus Pán
1. Narodil se Kristus Pán, veselme 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...
3. Člověčenství naše, veselme se,
ráčil vzít Bůh na se, radujme se. Z
života...
4. Goliáš obloupen, veselme se,
člověk jest vykoupen, radujme se. Z
života...

