Stojí vrba košatá

Nesem Vám noviny

1) Stojí vrba košatá, hej, hej koleda,
na ní koza rohatá, hej, hej koleda!

1) Nesem vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
(:Slyšte je pilně a neomylně:) rozjímejte!

2) Přiběhl tam kmotr vlk, hej, hej koleda,
natahovat na ni krk, hej, hej koleda!
3) Paní koza pojď dolů, hej, hej koleda,
a já dolů nepůjdu, hej, hej koleda.

2) Syna porodila čistá panna
v jesličky vložila Krista Pána,
(:jej ovinula a zavinula:) plenčičkami.

4) Ty máš velký zubiska, hej, hej koleda,
natrh bys mi kůžiska, hej, hej koleda.

3) Andělé nebeští k němu přišli
a také pastýři hned se sešli,
(:jeho vítali, jeho chválili:) dary nesli.

Zelená se louka

Já malý přicházím

1) Zelená se louka,
na té louce chvojka
(:pásli ovce pastuškové,
jedli kaši z hrna:).

1) Já malý přicházím koledovat,
co umím o Kristu prozpěvovat,
(:že se narodil v Betlémě v chlévě,
chci zvěstovat:).

2) Přiletěl tam Anděl,
něco jim pověděl,
(:že se Kristus Pán narodil,
aby každý věděl:).

2) Chudý je, nahý je, trpí zimu,
kdybych měl co bych měl, dal bych jemu,
(:já malý žáček, plínu i fáček,
i peřinku:).

3) Oni nemeškali,
hned tam pospíchali,
(:k Ježíškovi do Betléma,
za Pána ho znali:).

3) Dost málo darujte groš neb zlatý,
budete posmrti za to vzati
(:do nebe jistě, pravím na místě,
mezi svatý:).

4) A my hoši malí,
rádi bychom brali,
(:koledičku na ručičku,
kdybyste nám dali:).

4) Jestli nic nedáte, nebroukejte,
a na mé zpívání nefoukejte,
(:až větší budu, líp zpívat budu,
jen počkejte:).

5) Jestliže nedáte,
však vy uhlídáte!
(:Všechny hrnky rozbijeme,
co v misníku máte:).

Štěstí zdraví

6) A pokličky k tomu,
pak utečem domů,
(:protože jste nechtěli dát
koledy nikomu:).

1) Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme Vám.
Nejprve panu hospodáři pak Vašim dítkám.
Zdaleka se bereme, novinu Vám neseme,
co jest se nám přihodilo v městě Betlémě.
2) Narodil se tam synáček, posílá mě k vám,
byste mu koledu dali – však já mu ji dám.
Chlebeček nechce bráti, nakrmila ho máti,
radš tolárek neb dukátek máte poslati.

Slyšte, slyšte pastuškové

Na Vánoce dlouhý noce

Slyšte, slyšte pastuškové,
jaké znějí zpěvy nové,
v této noční hodině
u betlémské jeskyně.

1) Na vánoce, dlouhý noce,
jsou tam velký chumelice
hej, hej koleda.

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 čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se:).
3) Člověčenství naše, veselme se,
ráčil vzíti na se, radujme se.
(:Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se:).

2) Dívka v sobě šaty pere,
křičí že jí v nohy zebe
hej, hej koleda.
3) Pacholek v stodole mlátí,
až se celý zimou klátí,
hej, hej koleda
4) A hospodář s hospodyňou,
leží doma pod peřinou,
hej, hej koleda.

Na Vánoce ….
1) na Vánoce, dlouhý noce, dlouho můžem spát.
Není slyšet laštoviček, jen vítr foukat.
(:Zafoukej větříčku z Dunaje,
ať ta zima, ať už roztaje,
ať se můžou zas ovečky na lučině pást.:)

Dej Bůh štěstí
1) Dej Bůh štěstí tomu domu,
my zpíváme, víme komu,
malému děťátku, Kristu Jezulátku,
dnes v Betlémě narozenému.
2) On nám dává štědrovníčky,
hrušky, jabka i oříšky
za naše zpívání, za koledování,
dej vám pánbůh své požehnání.

Svatá doba
1) Svatou dobu již tu máme,
z nejmilejších svátků,
protož rádi zazpíváme
sláva Jezulátku, sláva Jezulátku.
2) Ve městě i ve vůkolí
všichni lidé spali,
pastýřové v širém poli
o své ovce dbali, o své ovce dbali.
3) Znenadání o půlnoci
divné slyšet hlasy,
nebe skví se božskou mocí,
radujte se s námi, radujte se s námi.

2) Přišli jsme k Vám na koledu, milí přátelé,
pro jablíčka, pro oříšky, trnek věrtele.
(:Dejte vy aj hrušky, vezmem je,
paňmáma a´t košík vybere,
srdce z medu, že jsme přišli k Vám na koledu:).
3) Na Vánoce, dlouhý noce, smutno venku stát,
ani ptáček nezazpívá, jen vítr fouká.
(:Zafoukej větříčku taky nám,
štěstí zdraví, vinšujeme Vám,
štěstí zdraví, pokoj svatý i vašim dítkám:).

Kyrie eleison
Kyrie (:eleison:) o Kriste eleison.
Narodil se (:Syn Boží:) v Betlémě mezi zvěří.
V Betlémě, v malém městě, v tom městě
najdete ho tam jistě.
Josef dítě (:kolíbá:) matka plenky zahřívá.
Vůl, osel naň (:dýchají:) Ježíška zahřívají.

Veselé Vánoční hody

Sem pojďte poběhněte

1) Veselé vánoční hody,
zpívejte dítky koledy.
(:O tom, co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo děťátko.:)

1) Sem pojďte poběhněte,
stáda svá zanechejte,
pastýři nad stádem bdící,
stráž noční nad ním držící,
k Betlému chvátejte, Ježíška vítejte.

2) Potmě leží nemá svíčky,
na nebí svítí mu hvězdičky.
(:Ty, jenž všechen oděv dáváš,
samo-s nahé a nic nemáš, děťátko.:)
3) Přišli chudí pastuškové,
zpívali jsou chvály nové.
(:Vítej nám nebeský králi,
tebe jsme dávno žádali, děťátko.:)

Chtíc, aby spal
1) Chtíc, aby spal, tak zpívala synáčkovi,
matka, jež ponovala miláčkovi.
Spi nebes dítě milostné, Pan jsi a Bůh,
Pěje Ti v lásce celý ráj, pozemský luh.
2) Miláčku, spi a zmlkněte, andělové,
před Bohem se mnou klekněte, národové.
Sestoupil v pravdě Boží Syn na naši zem,
přinesl spásu, pokoj svůj národům všem.

2) Vemte s sebou moldánky,
dudky, také píšťalky,
šternujte výborné hlasy,
ať se malé dítě těší
robátko, poupátko, v jeslích pacholátko.

Vzácný pane hospodáři
Vzácný pane hospodáři,
přicházíme k Vám,
na koledy pro peníze
nemít za zlý nám!
(:V kapsi se pošimrejte,
koledy nám z ní dejte,
Já vám zazpívám.:)
Narodil se nám Ježíšek
v městě Betlémě,
a tam leží pacholátko
na kósku seně.
(: Zima trápí, otec, máti
kolíbají, zahřívají, nepřestávají.:)

