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II. Pacholek v stodole mlátí,  

až se zimou celý klátí,  

hej… 

III. Dívka v řece šaty pere,  

naříká si, že ji zebe,  

hej… 

IV. A hospodář s hospodyňou  

leží doma pod peřinou,  

hej, hej.. 

 

II. Já ti nesu dvě kožičky, 

by zahřály tvé nožičky, 

já zas trochu mlíčka, 

by kvetla tvá líčka. 

III. Já ti nesu veselého 

beránka ze stáda svého; 

s ním si můžeš hráti, 

libě žertovati. 

IV. A co my ti nuzní dáme 

Darovati, co nemáme; 

my ti zadudáme, 

písně zazpíváme! 

V. Pastuškové mu dudajú, 

zvuky dud se rozléhajů; 

slavně dudy dujů, 

všeci prozpěvujů. 
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II. K němužto andělé s nebe přišli, 

i také pastýři jsou se sešli; 

jeho vítali, jeho chválili, 

dary nesli. 

III. Andělé v oblacích prozpěvují, 

nerození Páně ohlašují; 

že jest narozen, v jeslích položen, 

oznamují. 
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II. Mně se, bratři, všechno zdá, že jest dobrá novina; 

neb tam všecko poskakuje, radostí tam všecko žije, 

malí, velcí tam skáčí, líbezně dudy hučí. 

Dudly... 

 

II. Panímámo, vstaňte, panímámo, vstaňte, 

koledu nám dejte, koledu nám dejte. 

III. Panímáma vstala, panímáma vstala, 

koledu nám dala, koledu nám dala.  
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II. Potmě leží, nemá svíčičky, 

na nebi mu svítí hvězdičky. 

Ty, jenž všechen oděv dáváš, 

samo's náhé a nic nemáš, děťátko. 

III. Přišli chudí pastouškové, 

zpívali jsou chvály nové; 

vítej nám, andělský králi, 

tebe jsme zdávna žádali, děťátko.

 

II. Jenž prorokován jest, veselme se, 

ten na svět poslán jest, radujme se. 

Člověčenství naše, veselme se, 

 ráčil vzít Bůh na se, radujme se. 

Goliáš oloupen, veselme se, 

člověk jest vykoupen, radujme se.  


