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Byla cesta, byla ušlapaná 
 
Byla cesta, byla ušlapaná. 
Byla cesta, byla ušlapaná. 
Kdo ju šlapal, kdo ju šlapal? 
Matka Krista Pána. 
 
Postřetla ju tam svatá Alžběta: 
Postřetla ju tam svatá Alžběta: 
kam ty kráčíš, kam ty kráčíš, 
sestřičko má milá? 
 
Kráčím sestro, kráčím do kostela,  
Kráčím sestro, kráčím do kostela,  
posluchat mše, posluchat mše 
svatého nešpora. 
 
Nechoď sestro, nechoď do kostela,  
Nechoď sestro, nechoď do kostela, 
povídajú, povídajú, 
že porodíš syna. 
 
Máš ho zrodit na ty slavné hody,  
Máš ho zrodit na ty slavné hody, 
když zamrznú, když zamrznú 
v studénenkách vody. 
 
A co by to za novina byla,  
A co by to za novina byla, 
kdyby panna, kdyby panna 
syna porodila! 
 
Porodila v ty vánoční hody,  
Porodila v ty vánoční hody, 
co zamrzly, co zamrzly 
všecky všady vody. 
 
Není ptáčka, ani křepelice,  
Není ptáčka, ani křepelice, 
samé zimy, samé zimy,  
samé metelice. 
 
Enem jedna voda nezamrzla,  
Enem jedna voda nezamrzla, 
kde Maria pro vodu chodila, 
by Ježíšku kúpel udělala. 
 
 
 

 

Dej Bůh štěstí 
 
Dej Bůh štěstí tomu domu,  
my zpíváme, víme komu: 
malému děťátku, Kristu Jezulátku,  
dnes v Betlémě narozenému. 
 
On rozdává štědrovníčky,  
jabka hrušky a trojníčky,  
za naše zpívání, za koledování,  
dejž vám Pán Bůh své požehnání. 
 
 

Hej, vánoce 
 
Hej vánoce, dlouhý noce,  
jsou tam velký chumelice, 
hej, hej, koleda. 
 
Pacholek v stodole mlátí,  
až se celý zimou klátí,  
hej, hej, koleda. 
 
Dieuka v stauu šaty pere,  
naříká si, že jí zebe,  
hej, hej, koleda. 
 
A hospodář s hospodyňou 
leží oba pod peřinou,  
hej, hej, koleda. 
 
 

Chtíc, aby spal 
 
Chtíc, aby spal, tak zpívala synáčkovi 
matka, jež ponocovala, miláčkovi: 
Nynej, rozkošné děťátko, synu Boží,  
nynej, nynej, nemluvňátko, světa zboží. 
 
Tobě jsem lůžko ustlala, Spasiteli,  
tvory k Tvé chvále svolala, Stvořiteli. 
Nynej, kráso a koruno svrchovaná,  
nynej, milujících ceno vinšovaná. 
 
Nynej, ta jest matky žádost, holubičko,  
nynej, všech anjelův radost, má perličko. 
Slávu, chválu vždy nabudeš od mamičky,  
kdy se vyspíš, jísti budeš med včeličky. 
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Osladímť nim tvou kašičku k tvé libosti,  
otevřeš, vím, tvou hubičku k té sladkosti. 
Nynej, ráje mého kvítku, rozmaryne, 
z tebeť sobě dělám kytku, jenž nezhyne. 
 
Ó fialo, ó lilium, ó růže má, 
nynej, vonné konvalium, zahrádko má. 
Ó loutno má, ó labuť má, můj slavíčku! 
Nynej, líbezná harfo má, cymbáličku. 
 
Na dobrou noc, ej hubička, nynej dítě: 
kolíbat bude matička, nynej hbitě. 
Spí miláček, umlkněte anjelové, 
se mnou k Bohu přiklekněte, národové. 
 
 

Já bych rád k Betlému 
 
Já bych rád k Betlému, k Ježíšku malému. 
Mám doma křepeličku a pěknou žežuličku,  
ty mu odvedu. 
 
Bude žežulička vyrážet Ježíška,  
u hlavičky jeho sedávat, líbezně mu bude 
kukávat,  
ku kuku ku kuku. Zdráv budiž Ježíšku! 
 
Bude křepelička vyrážet Ježíška,  
u hlavičky jeho sedávat, pět peněz mu 
bude čítávat,  
pět peněz, pět peněz. Ach kýž jsem v nebi 
dnes. 
 
 

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 kvetly tvá líčka. 
 
Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého,  
s tím si móžeš hráti, libě žertovati. 
 
A co my ti, nuzní, dáme, darovati co 
nemáme,  
my ti zadudáme, písně zazpíváme. 

Pastuškové mu dudajú, zvuky dud sa 
rozléhajú, 
slavně dudy dujú, všeci prozpěvujú. 
 
Měj se dobře, Jezulátko, přespanilé 
pacholátko! 
S tebú sa lúčíme, Bohu  porúčíme. 
 
 

Já malý přicházím 
 
Já malý přicházím koledovat,  
co umím o Kristu prozpěvovat: 
že se narodil v Betlémě v chlévě, chci 
zvěstovat. 
 
Chudý je, nahý je, trpí zimu, 
kdybych měl co bych chtěl, dal bych jemu,  
já malý žáček, plínku i fáček i peřinu. 
 
Dost málo darujte, groš neb zlatý,  
budete po smrti za to vzati 
do nebe jistě, pravím na místě, mezi svatý. 
 
Jestli nic nedáte, nebroukejte 
a na mé zpívání nefoukejte: 
až větší budu, líp zpívat budu, jen počkejte. 
 
 
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… 
 
Člověčenství naše, veselme se,  
ráčil vzíti  na se, radujme se. 
Z života… 
 
Goliáš obloupen, veselme se,  
člověk jest vykoupen, radujme se. 
Z života… 
 
Boží Syn se vtělil, veselme se,  
aby hříšné spasil, radujme se. 
Z života… 
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Z nebe na zem sstoupil, veselme se,  
aby nás vykoupil, radujme se. 
Z života… 
 
Chudý s námi bydlel, veselme se 
zimu, bídu trpěl, radujme se. 
Z života… 
 
Ponížení přijal, veselme se,  
by nám nebe získal, radujme se. 
Z života… 
 
Pánem jsa všech pánů, veselme se,  
snášel pro nás hanu, radujme se. 
Z života… 
 
Syn jsa Boha Otce, veselme se,  
dán jest zemské Matce, radujme se. 
Z života… 
 
 

Nesem vám noviny 
 
Nesem vám noviny poslouchejte,  
z betlémské krajiny, pozor dejte. 
Slyšte je pilně a neomylně,  
slyšte je pilně a neomylně,  
rozjímejte. 
 
Syna porodila čistá Panna,  
v jesličky vložila Krista Pána. 
jej ovinula a zavinula, 
jej ovinula a zavinula 
plenčičkami. 
 
K němužto andělé z nebe přišli,  
i také pastýři jsou se sešli. 
Jeho vítali, jeho chválili, 
jeho vítali, jeho chválili,  
dary nesli. 
 
Anděl Páně jim to sám přikázal,  
když se jim na poušti všem ukázal,  
k Betlému jíti, neprodlévati, 
k Betlému jíti, neprodlévati 
hned rozkázal. 
 
Ejhle při Kristovu narození 
stal se div veliký v okamžení,  
neboť noc tmavá se proměnila, 

neboť noc tmavá se proměnila 
v světlo denní. 
 
Andělé v oblacích prozpěvují,  
narození Páně ohlašují, 
že jest narozen, v jeslích položen,  
že jest narozen, v jeslích položen, 
oznamují. 
 
My také, křesťané, nemeškejme, 
k těm svatým jesličkám pospíchejme, 
Ježíše svého, Pána našeho, 
Ježíše svého, Pána našeho 
přivítejme. 
 
Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný,  
který se narodil z čisté Panny,  
pohlédni na nás a přijmi od nás,  
pohlédni na nás a přijmi od nás 
tyto dary. 
 
Z nebe jsi sestoupil z pouhé lásky,  
krásné Jezulátko, kvítku rajský, 
jak jsi spanilý a ušlechtilý,  
jak jsi spanilý a ušlechtilý,  
celý krásný. 
 
Tak jsi svůj lid sobě zamiloval, 
žes i pro něj sebe nelitoval, 
sstoupil jsi z nebe, abys jen sebe, 
sstoupil jsi z nebe, abys jen sebe 
obětoval. 
 
Příjmi ty nábožné dary od nás, 
milostivý Králi a Pane náš. 
Svoje poddané, tobě oddané, 
svoje poddané, tobě oddané 
ty dobře znáš. 
 
Děkujem ti za tvé narození,  
které nám přineslo vykoupení, 
na které jistě čekalo lidské, 
na které jistě čekalo lidské 
pokolení. 
 
Žádáme srdečnou zkroušeností,  
by jsi nás uvedl do radosti, 
tam, kde přebýváš, slávy požíváš, 
tam, kde přebýváš, slávy požíváš 
na věčnosti. 
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Pásli ovce valaši 
 
Pásli ovce valaši 
při betlémském salaši: 
hajdom, hajdom, tydlidom, 
hajdom hajdom, tydlidom. 
 
Anjel sa jim ukázal, 
do Betléma ísť kázal: hajdom… 
 
Vstaňte hore a choďte, 
Pána Krista najdete: hajdom… 
 
Najdete ho v jesličkách, 
ovinutého v plenčičkách: hajdom… 
 
Maria ho kolejná 
a Jozef mu tak zpieva: hajdom… 
 
Na husličkách jujuju, 
a na gajdách dududu: hajdom… 
 
 

Pochválen buď 
 
Pochválen buď Ježíš Kristus, milej Matěji! 
Až na věky! Kam pospícháš, bratře 
Ondřeji? 
Já do Betléma běžím, co se tam stalo, 
nevím,  
prosím, bratře, vrať se se mnou, něco ti 
povím. 
 
Naši hoši v noci pásli blízko Betléma, 
velká jasnost o půlnoci jako den byla: 
andělský zpěv slyšeli, do Betléma běželi, 
že se narodil Spasitel, vpravdě zvěděli. 
 
Jen my Ježíška milujme, jej poslouchejme, 
jeho svaté přikázání zachovávejme: 
by on k nám šel, žádáme, my ho hned 
přivítáme, 
jako betlémští měšťané tvrdí nebuďme. 
 
Ježíšku, králi nebeský, k tobě voláme, 
chraň nás ode všeho zlého, tebe žádáme: 
pro tvé bídy, trápení, chudobu zde na zemi, 
uděl nám tedy pokoje na naší zemi. 
 

Uděl svatého pokoje nám všem křesťanům, 
ať je svornost mezi lidem, dej pokoj 
stavům, 
ať Tě můžem chváliti, v pokoji živu býti, 
potom Tobě v nebi věčnou chválu 
vzdávati. 
 
 

Půjdem spolu do Betléma 
 
Půjdem spolu do Betléma, dudaj, dudaj, 
dudaj dá, 
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati, 
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat. 
 
Začni, Kubo, na ty dudy: dudaj, dudaj, 
dudaj dá, 
Ježíšku… 
A ty janku, na píšťalku: dudli dudli dudli 
dá, 
Ježíšku… 
 
A ty, Mikši, na housličky: hudli, tydli, 
hudli dá, 
Ježíšku… 
 
A ty, Vávro, na tu basu: rum, rum, rum, 
rum, ruma dá, 
Ježíšku… 
 
 

Slyšte, slyšte 
 
Slyšte, slyšte pastuškové, jaké znějí zpěvy 
nové, 
v této noční hodině u betlémské jeskyně. 
 
Andělé se tam zjevují, čest a slávu 
prozpěvují 
pacholíčku zkroušeně, jenž si hoví na seně. 
 
Děťátko to je Syn Boží, od něho je všecko 
zboží, 
a zde leží maličký synek chudé matičky. 
 
Pěstoun Josef po Betlémě hledal nocleh 
Pánu země: 
nikdo neměl místečka pro tohoto 
poutníčka. 
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Tehdy Matka v noční době chlév zvolila za 
byt sobě 
a v kouteček nejnižší sestoupil Pán 
nejvyšší. 
 
V jeslích leží pacholátko, plesej, plesej, 
blahá matko, 
byť i Betlém neznal tě, ty zde nejsi 
v samotě. 
 
Rač u Syna, drahá Máti, laskavě se 
přimlouvati! 
Ať svou ruku vztáhne k nám a laskavě 
žehná nám. 
 
 

Stojí vrba košatá 
 
Stojí vrba košatá, hej, hej, koleda,  
na ní koza rohatá, hej, hej, koleda. 
 
Přišel tě k ní kmotr vlk, hej… 
přišel tě k ní kmotr vlk, hej… 
 
Paní kmotra, pojď dolů! Hej… 
A já dolů nepudu, hej… 
 
Ty máš velký zubiska, hej… 
natáh bys mně kůžiska, hej… 
 
 

Štědrej večer nastal 
 
[: Štědrej večer nastal, :] 
[: koledy přichystal. :] 
 
[: Paní mámo vstaňte, :] 
[: koledu nám dejte. 
 
[: Paní máma vstala, :] 
[: koledu nám dala. :] 
 
 

Štěstí, zdraví, pokoj svatý 
 
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. 

 
Narodil se tam Synáček, posílá mne 
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,  
dítko to je bohatý, v nebi vám to zaplatí,  
že se budete po smrti s ním radovati. 
 
 

Veselé vánoční hody 
 
Veselé vánoční hody, zpívejte, dítky, 
koledy,  
o tom, co se vskutku stalo, že se lidem 
narodilo 
děťátko. 
 
On je světa Spasitelem, Slovo učiněné 
tělem,  
Syn Boží a syn člověka, na nějž tvorstvo 
věky čeká,  
děťátko. 
 
Jehož Maria počala, v Betlémě ho 
porodila,  
položila do jesliček, zavinula do plenčiček,  
děťátko. 
 
Vůl a oslík nad ním stáli a svým dechem 
zahřívali 
chudé lidské nemluvňátko, slavné Boží 
pacholátko,  
děťátko. 
 
Potmě leží, nemá svíčičky, na nebí svítí mu 
hvězdičky. 
Ty, jenž všechen oděv dáváš, samo´s nahé 
a nic nemáš,  
děťátko. 
 
Přišli chudí pastouškové, zpívají ti chvály 
nové: 
Vítej nám nebeský Králi, Tebeť jsme 
z dávna žádali,  
děťátko. 


