
 
 
 
 
RYCHLE, BRATŘI 
 

Rychle, bratři, rychle vstávejme, 
do Betléma honem chvátejme. 
 

Dary s sebou vezměme 
a Ježíška pozdravme, 
takto jemu zvučně zahrajme: 
dudlaj, dudlaj, dudlajda 
dudlaj, dudlaj, dudlajda 
takto jemu zvučně zahrajme! 
 
VESELÉ VÁNOČNÍ HODY 
 

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

2. Potmě leží, nemá svíčičky,  
na nebi mu svítí hvězdičky. 
Ty, jenž všechen oděv dáváš, 
samo´s nahé a nic nemáš, děťátko.  
 

3. Přišli chudí pastouškové, 
zpívali jsou chvály nové: 
vítej nám, andělský králi,  
tebe jsme zdávna žádali, děťátko. 
 
ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ 
 

1. Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám. 
Nejprv panu hospodáři, pak vašim 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. 
 

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.  
 
CHTÍC, ABY SPAL 
 

Chtíc, aby spal, tak zpívala synáčkovi. 
Matka, jež ponocovala miláčkovi: 
Spi, nebes dítě milostné, Pán jsi a Bůh. 
Přeje ti v lásce celý ráj, pozemský luh. 

VESELÉ VÁNOCE  
 

REF: Vánoce, Vánoce přicházejí, 
zpívejme přátelé. 
Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, 
šťastné a veselé. 
 
1. Proč jen děda říct si nedá, tluče o stůl v předsíni? 
A pak, běda, marně  hledá kapra pod skříní. 
Naše teta peče léta na Vánoce vánočku, 
nereptáme, aspoň máme něco pro kočku. 
 
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. 
 
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. 
 
4. A když sní se co je v míse, televizor pustíme. 
V jizbě dusné kdekdo usne v blaženosti své. 
Mně se taky klíží zraky, bylo toho trochu moc. 
Máme na rok na klid nárok, zas až do Vánoc. 
 
JÁ, MALÝ, PŘICHÁZÍM KOLEDOVAT 
 

1. Já malý přicházím koledovat. 
Co umím o Kristu prozpěvovat. 
Že se narodil v Betlémě v chlívě 
chci zvěstovat. 
 
2. Chudý je, nahý je, trpí zimou. 
Kdybych měl, co bych chtěl, dal bych jemu. 
Já, malý žáček, plínu i fráček, 
i peřinu. 
 
3. Dost málo darujte groš neb zlatý. 
Budete po smrti za to vzati 
do nebe jistě, pravím na místě, 
mezi svatý. 
 
 
TICHÁ NOC 
 

Tichá noc, svatá noc, jala lid v blahý klid. 
Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí, 
hvězdy při svitu u jeslí dlí, 
v nichž malé děťátko spí, 
v nichž malé děťátko spí. 

DEJ BŮH ŠTĚSTÍ TOMU DOMU 
 

Dej Bůh štěstí tomu domu! 
My zpíváme pánu Bohu. 
Malému děťátku, Kristu Jezulátku, 
dnes v Betlémě narozenému. 
 
On rozdává štědrovničky, 
jabka, hrušky i troníčky. 
Za naše zpívání, za koledování, 
dej nám Pán Bůh své požehnání. 
 
NESEM VÁM NOVINY 
 

1. Nesem vám noviny, poslouchejte. 
Z betlémské krajiny, pozor dejte. 
Slyšte je pilně a neomylně, 
slyšte je pilně a neomylně rozjímejte. 
 
2. Synáčka zrodila čistá panna. 
V jesličky vložila Krista Pána. 
Jej ovinula a zavinula, 
jej ovinula a zavinula plenčičkama. 
 
HEJ, VÁNOCE, DLOUHÝ NOCE 
 

1. Hej, Vánoce, dlouhý noce, jsou tam velký 
chumelice. 
Hej, hej, koleda, hej, koleda, koleda. 
 
2. Pacholek v stodole mlátí, až se celý zimou klátí.  
 

3. Děvče sobě šaty pere, naříká si, že ji zebe. 
 

4. A hospodář s hospodyňou, leží oba pod peřinou. 
 
PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA 
 

1. Půjdem spolu do Betléma  
REF: Duj daj duj daj duj daj dá. 
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati, 
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat. 
 
2. Začni, Kubo, na ty dudy 
 

3. A ty, Janku, na píšťalku 
 
NARODIL SE KRISTUS PÁN 
 

1. Narodil se Kristus pán, veselme se! 
Z růže kvítek vykvet nám, radujme se. 
 

REF: Z života čistého, z rodu královského, 
nám, nám narodil se. 
 

2 Jenž prorokován jest, veselme se! 
Ten na svět poslán jest, radujme se. 

PÁSLI OVCE VALAŠI 
 

1. Pásli ovce valaši, při betlémském salaši. 
REF: //:Hajdom, hajdom, tydlidom, 
hajdom, hajdom, tydlidom.:// 
 
2. Anděl se jim ukázal, do Betléma jít kázal. 
 

3. Jděte, lidí, pospěšte, Ježíška tam najdte! 
 

4. On tam leží v jesličkách, ovinutý v plenčičkách. 
 
ROLNIČKY 
 

1. Sláva, už je sníh, jedem na saních, 
kluci křičí, zvonek zní, jenom táta ztich. 
Kouká na syna, uši napíná,  
co to slyší v rolničkách? Na co vzpomíná? 
 

Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas? 
Kašpárek maličký, nebo děda Mráz? 
Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich? 
Maminčiny písničky, Vánoce a sníh. 
 
2. Zvonky z dětských let, rozezvoňte svět, 
těm, co už jsou dospělí, ať je znova pět! 
Zvoňte zlehýnka, stačí chvilinka, 
vzpomínka jak rolničky v srdci zacinká. 
 
MIKULÁŠSKÉ: 
MIKULÁŠ 
Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš, 
přišel s čertem na guláš. 
Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš, 
přinesl vánoční čas. 
 
MIKULÁŠ, ZTRATIL PLÁŠŤ 
Mikuláš ztratil plášť, mikuláška sukni, 
hledali, nenašli, byli z toho smutní. 
 
BÁSNIČKA PRO ČERTÍČKA 
Kdo to klepe? Bílý pán. 
Mikuláš dnes přišel k nám. 
 
Anděl a čert přišli s ním, 
zjistit, jestli nezlobím. 
 
Čertíka se nebojíme,  
protože my nezlobíme. 
Když, tak jenom trošinku,  
tatínka a maminku.  

Ceské Koledy  


