
Putování do Betléma 2013
Byla cesta, byla ušlapaná

E dur
1. Byla cesta, byla ušlapaná, kdo ju šlapal, kdo ju šlapal?  Matka Krista Pána. 
2. Postřetla ju tam svatá Alžběta: Kam ty kráčíš, kam ty kráčíš, sestřičko má 

milá? 
3. Kráčím, sestro, kráčím do kostela, poslúchať mše, poslúchať mše, svatého 

nešpora.

Nesem vám noviny
D dur

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 němužto andělé z nebe přišli, i také pastýři jsou se sešli.
[: Jeho vítali, jeho chválili, :] dary nesli. 

Pásli ovce valaši
C dur

1. Pásli ovce Valaši, při betlémské salaši.
Hajdom, hajdom, tydlidom.

2. Anděl se jim ukázal, do Betléma jít kázal.
3. A tam běžte, pospěšte, Ježíška tam najdete.
4. On tam leží v jesličkách, ovinutý v plenčičkách.
5. Maria ho kolíbá, svatý Josef mu zpívá.

My tři králové jdeme k vám
G dur

1. My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám.
2. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.
3. Zdaleka je cesta naše, do Betléma mysl naše. 
4. Co ty, černej, stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu? 
5. Slunce je toho příčina, že je má tvář opálena.
6. Kdybys na slunce nechodil, nebyl bys ses tak opálil.
7. A já černej vystupuju a Nový rok vám vinšuju.
8. A my taky vystupujem a Nový rok vám vinšujem.

Štědrý večer nastal
C dur

1. Štědrej večer nastal, koledy přichystal, koledy přichystal.
2. Panímámo, vstaňte! Koledu nám dejte!
3. Panímáma vstala. Koledu nám dala.

Půjdem spolu do Betléma
D dur

1. Půjdem spolu do Betléma, dudlaj dudlaj dudlaj da.
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati.

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...

Rolničky, rolničky
D dur

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? 

R: Rolničky, rolničky, kdo pak vám dal hlas?  Kašpárek maličký nebo děda Mráz? 
Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich?  Maminčiny písničky Vánoce a sníh.

2. Zvonky dětských let, rozezvoňte svět, těm co už jsou dospělí,ať je znova pět!
Zvoňte z lehýnka stačí chvilinka: vzpomínka jak rolničky,v srdci zacinká.

Některé z těchto koled najdete ve snadné klavírní úpravě pro děti na stránkách:
http://noty.klimes.us  


	Putování do Betléma 2013
	Byla cesta, byla ušlapaná
	Nesem vám noviny
	Pásli ovce valaši
	My tři králové jdeme k vám
	Štědrý večer nastal
	Půjdem spolu do Betléma
	Rolničky, rolničky


