Byla cesta ušlapaná
||: Byla cesta, byla ušlapaná. :||
||: Kdo ju šlapal? Kdo ju šlapal? Matka Krista Pána. :||
||: Nechoď, sestro, nechoď do kostela. :||
||: Povídajú, povídajú, že porodíš syna. :||
||: Máš ho zrodit na ty slavné hody. :||
||: Když zamrznú, když zamrznú ve studénkách vody. :||
Pásli ovce Valaši
Pásli ovce valaši pri Betlemskom salaši.
||:Hajdom hajdom tydlidom, hajdom hajdom tydlidom:||
Anjel sa jim ukázal, do Betléma isť kázal.
||:Hajdom hajdom tydlidom, hajdom hajdom tydlidom:||
Staňte hore a choďte, Ježíška tam najdete.
||:Hajdom hajdom tydlidom, hajdom hajdom tydlidom:||
Najdete ho v jesličkách, ovinutého v plienočkách.
||:Hajdom hajdom tydlidom,hajdom hajdom tydlidom:||3×
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.
Spanilá z archy holubičko
Spanilá z archy holubičko, vítej vinšované holoubátko,
Marie bez trní růžičko, vítej zaobalené poupátko.
Paprsku hvězdy mořské, svazečku myrhy hořké,
vítáme tě, outlé dítě
vítáme tě robátko, ó malé Jezulátko.
Styďte se betlémští měšťané, majíce tak líbezného hosta,
vidět že jste špatní dvořané, že se tak k němu chováte zprosta.
Hospody nedáváte, žádný z vás neříkáte:
vítáme tě outlé dítě, ...
Nesem vám noviny
Nesem vám noviny, poslouchejte, z betlémské krajiny, pozor dejte.
Slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte.
K němužto andělé z nebe přišli, i také pastýři jsou se sešli,
jeho vítali, jeho chválili, jeho vítali, jeho chválili, dary nesli.
Andělé v oblacích prozpěvují, narození Páně ohlašují,
||: že jest narozen, v jeslích položen:|| oznamují.
Vondráši, Matóši
Vondráši, Matóši, víš-li, co se stalo?
V Betlémě na seně narodil sa náhlo.
Ej, ej, ej, ej v Betlémě. Ej, ej, ej, ej na seně.
Vem dode, přebíraj a do Betléma hybaj.
KAPELA
Dež k Betlémo přindeš, poklonu vzdé králi.
A potom mu zahré na te staré gajdy.
A až já brymzo spravim, že je také naščívim.
Doneso pár vajec a brymze plné hrrrrnec
KAPELA

Já bych rád k Betlému
Já bych rád k Betlému, k Ježíšku malému
Mám do__ma__ křepeli__čku a pě__knou__ žežuli__čku,
ty mu__ odvedu.
Bude žežulička vyrážet Ježíška
U hlavičky jeho se__dá__vat, líbezně mu bude ku__ká__vat
ku ku ku, ku ku ku, zdráv bu__di__ž Ježíšku.
Půjdem spolu do Betléma
Půjdem spolu do Betléma, dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbat!
Začni Kubo na ty dudy...
A ty Janku na píštalku...
A ty Mikši na housličky...
A ty Vávro, na tu basu...
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 nožičky.
||: 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 mi ti druzí dáme? Darovat ti co nemáme,
||: my ti zadudáme, písně zazpíváme. :||
Já malý přicházím koledovat
Já malý přicházím koledovat, co umím o Kristu prozpěvovat,
||: že se narodil v Betlémě v chlívě, chci zvěstovat. :||
Chudý je, nahý je, trpí zimu; kdybych měl, co bych chtěl, dal bych jemu,
||: já malý žáček, plínu i fáček i peřinu. :||
Dost málo darujte, groš nebo zlatý, budete po smrti za to vzati
||: do nebe jistě, pravím na místě,mezi svatý. :||
Volek a oslík
Volek a oslík chrání tě. Spi, spi, spi božské dítě.
Tisíc andělů, tisíc serafů nad děťátkem bdí, když Bůh lásky spí
V náručí matky Marie spi, spi. Tam dobře ti je.
Tisíc andělů, tisíc serafů nad děťátkem bdí, když Bůh lásky spí.
Doprostřed lilií, růží spi, spi, tam tě položí.
Tisíc andělů, tisíc serafů nad děťátkem bdí, když Bůh lásky spí
Veselé vánoční hody
Veselé vánoční hody, zpívejte, dítky koledy
||: o tom co se vskutku stalo, že se lidem narodilo děťátko.:||
Po tmě leží, nemá svíčičky na nebi svítí mu hvězdičky.
||: Ty, jenž všechen oděv dáváš, samos nahé a nic nemáš, děťátko.:||
Přišli chudí pastuškové, zpívali jsouc chvály nové.
||: Vítej nám, andělský králi, tebe jsme zdávna žádali, děťátko.:||
Štědrej večer nastal
|||:Štědrej večer nastal, :|| ||: koledy přichystal. :||
||: Panímámo, vstaňte, :|| ||: koledu nám dejte. :||
||: Panímáma vstala :|| ||: koledy nám dala. :||

Štěstí, zdraví, pokoj svatý
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. :||
Narodil se tam synáček posílá mě k vám,
by jste mu koledu dali - však já mu ji dám.
||: Chlebíčka nechce bráti,nakrmila ho máti,
rač tolárek neb dukátek máte poslati. :||
Pěkně Prosím, odbuďte mě, nemám tu kdy stát.
Ještě musím do Betléma dítko kolíbat.
||: Dítko to je bohatý, v nebi vám to zaplatí,
že se budete po smrti s ním radovati. :||
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. :||

