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O vánocích 

Z dálky zní mi nápěv písně 

Zastudí na tváři sníh 

Čas na chvíli zastaví se 

Okamžik před půlnocí 

Zazáří ty střípky snů 

Co v duších tajně spí 

A v mozaikách všech úsměvů 

Svět ožívá o Vánocích 
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Svět je zázrak bez přestání 

Láska v nás ho působí 

Pokoje všem, kdo lásku chrání 

Věčný sen ať můžou žít 

Zázáří ty střípky snů 

Co v duších tajně spí 

A v mozaikách všech úsměvů 

Svět ožívá o Vánocích 

 

Zázáří ty střípky snů 

Co v duších tajně spí 

A v mozaikách všech úsměvů 

Svět ožívá o Vánocích 

 

Rozdáváme náruč svou 

Je smutné stát je snít 

Co přát si víc 

Než dá-li Bůh 

Tak za rok zas o Vánocích 

Zas o Vánocích 

Tak za rok zas o Vánocích 

 

 

Koho ráda mít mám 

Koho ráda mít mám, když usínám se ptám, 

komu plápolá svíčka do ticha tmy. 

Koho ráda mít mám, odkud kráčí a kam, 

nemá tvář ani jméno, já ho však znám. 

Čím blíž je, tím dál, čím dál, tím blíž, 

stařenka spřádá v komůrce sny. 

 

Koho ráda mít mám, znovu ráno se ptám 

a jak sfouknu tu svíčku, vím ještě míň. 

Koho ráda mít mám, tak zní hádanka má, 



ale jen ten, kdo zaklepá smí vstoupit dál. 

Čím blíž je, tím dál, čím dál, tím blíž, 

stařenka spřádá v komůrce sny. 

 

Koho ráda mít mám, odedávna ho znám, 

jemu zpívat za úsvitu chci do ticha. 

Koho ráda mít mám, kdo čeká na mě dál, 

někde tam v půli cesty do nekonečna. 

Čím blíž je, tím dál, čím dál, tím blíž, 

stařenka spřádá v komůrce sny. 

 

 

 

Ave 

 

Už je to dávno v Betlémě 

V ten předvánoční čas, 

Prý vyšla hvězda tajemně 

A měla božský jas. 

 

Trubky troubí, bubny víří 

Dary věnčí tam 

Ve stáji právě usíná děťátko v jesličkách 

 

Když tohle slyší pastýři u chundelatých stát 

Honem k té hvězdě zamíří hold králi svému vzdát 

 

Flétna píská, cimbál cinká 

Basa brouká svou, 

dětátko, co spí na plínkách 

Se slámou pod hlavou. 

 

Už je to dávno v Betlémě 

V ten předvánoční čas 



Prý vyšla hvězda tajemně 

A měla božksý jas 

 

Tak to v dávných knihách píší 

Tak to znám i já 

Jak syna na svět přivedli Josef a Mária. 

 

To bylo dávno v Betlémě 

A tak to znám i já 

 

 

Ať i tvůj hlas zní 

Ten dnešní den mám ráda, 

chci jen pro Vás písně skládat, 

tak pojďte blíž, já s láskou píseň svou Vám dávám. 

 

Ať tvůj hlas zní. Kdo nezlobí, 

smí si něco přát, je Štědrý den, 

tak si půjdem s Ježíškem hrát, 

ať má úsměv na tváři, 

ať mu oči zazáří, 

ať vidí, že má ho každý rád. 

 

Máš vrásek pár ve tvářích, 

si tu sám jen se svým stářím, 

buď dítě dál, dál zpívej, sem to já, mám tě ráda. 

 

Ať tvůj hlas zní. Kdo nezlobí, 

smí si něco přát, je Štědrý den, 

tak si půjdem s Ježíškem hrát, 

ať má úsměv na tváři, 

ať mu oči zazáří, 

ať vidí, že má ho každý rád. 

 



Ať tvůj hlas zní. Kdo nezlobí, 

smí si něco přát, je Štědrý den, 

tak si půjdem s Ježíškem hrát, 

ať má úsměv na tváři, 

ať mu oči zazáří, 

ať vidí, že má ho každý rád. 

 

Kdo nezlobí, 

smí si něco přát, je Štědrý den, 

tak si půjdem s Ježíškem hrát, 

ať má úsměv na tváři, 

ať mu oči zazáří, 

ať vidí, že má ho každý rád. 

 

 

 

První bílý sníh 

Pár, pár chvil a je tu pár, pár chvil a je tu bílý sníh, 

první bílý sníh. 

 

Slunce krajem v zápětí, chóru zvonů rozletí, 

k lidským srdcím tóny koled vánočních. 

 

Sníh se krajem v zápětí, chóru zvonů rozletí, 

k lidským srdcím tóny koled vánočních. 

 

Dál, dál shůry padá, skrývá dvůr i lada, 

bílý sníh, první bílý sníh. 

 

Sníh se krajem v zápětí, chóru zvonů rozletí, 

k lidským srdcím tóny koled vánočních. 

 

Sníh se krajem v zápětí, chóru zvonů rozletí, 



k lidským srdcím tóny koled vánočních. 

 

 

Šťastné svátky 

Jsou tady svátky, tak co já ti dám, 

ten starý ro končí a nový začíná. 

Už jsou tady svátky, snad nechceš být sám, 

tak vrať se mi zpátky, ať už nečekám. 

 

Jsou vánoční svátky, co budem si přát, 

žádné černé pátky, už nechcem se bát. 

Už jsou tady svátky, nic nás nedělí, 

chudým i bohatým stejně nadělí. 

 

Už jsou tady svátky, pro sever a jih, 

pro černé i bílé padá stejný sníh. 

Jsou vánoční svátky, co budem si přát, 

žádné černé pátky, už nechcem se bát. 

 

Jsou tady svátky, tak co já ti dám, 

ten starý rok končí a nový začíná. 

Už jsou tady svátky, snad nechceš být sám, 

tak vrať se mi zpátky, ať už nečekám. 

 

Jsou vánoční svátky, co budem si přát, 

žádné černé pátky, už nechcem se bát. 

 

 

Pán nám dítě dal 

Svět nadějí z nebe slétává 

To vítá jej hvězda blýskavá 

Od všech andělů tuhle zprávu mám 

To že sám Pán dal své dítě nám 



 

To splní nám přání tajemná 

A donutí zlý svět ke změnám 

Vítr rozboří hradby pochybám 

Teď když sám Pán dal své dítě nám 

 

To všechno stalo se, protože svět čekal 

Čekal na dítě: černé, bílé, žluté - nikdo nevěděl 

Dítě, které vyroste a změní slzy ve smích 

Nenávist v lásku, válku v mír 

Nepřátele v dobré sousedy 

A bída s trápením zmizí navždycky. 

 

Hlas lásky zní, dává víru všem 

Zas pod sebou cítíš pevnou zem 

Každý pochopí, že tu nejsi sám 

Teď když sám Pán dal své dítě nám. 

 

Jeho sny jsou, budí dneska smích 

A lidé jsou samý další hřích 

Sny se vyplní jednou říkám vám 

Proto sám Pán dal své dítě nám. 

 

 

Vánoční lidé 

Má lásko, kam to jdem, 

kam to jdem tak dlouhý den, 

má lásko, kam to jdem, 

zimním soumrakem? 

 

Pár hvězd nám cestou svítí, už vím, 

kam asi jdem, tady to znám, 

jen co ujdem ještě krůžků pár, 

hned za kopcem najdem lásky chrám. 



 

V chrámu lásky v džínách kluk nám všem píseň zpívá, 

píseň o zvláštních lidech vánočních, 

co světem jdou, s nimiž dny štědré jsou. 

 

Zní chrámem krásný zpěv, tóny snů a blízký dech, 

jsou strom, co k nebi ční, lidé vánoční. 

 

Jdou s vírou v první lásky, 

jsou sví jako ten kluk, co v chrámu hrál, 

jsou to krání lidé vánoční, 

podarují a mlčky jdou zas dál. 

 

 

Vánoční dar 

Má láska byl vánoční dar 

Tys ho bez díků vzal a brzo šel dál 

Blíží se Vánoce zas a komu mám dát svou lásku? 

 

Má láska byl vánoční dar 

Tys ho bez díků vzal a brzo šel dál 

Blíží se Vánoce zas a komu mám dát svou lásku? 

 

Zas vidím tu tvou tvář 

Mám se ti vyhnout 

Jsi ale krásnej lhář 

Řekni lásko, jestli poznáváš mě 

Znals mě před rokem 

A zas nijak zlvláštně 

Hezký svátky! 

 

Má láska byl vánoční dar 

Tys ho bez díků vzal a brzo šel dál 



Blíží se Vánoce zas a komu mám dát svou lásku? 

 

Mně scházel´s i ten tvůj hlas 

Tvůj úsměv jak nůž 

Duše tvá jak mráz 

Proč s tebou měla jsem tak veliký plány 

Vím teď, že sis u mě léčil jen rány. 

Hezký svátky! 

 

Má láska byl vánoční dar 

Tys ho bez díků vzal a brzo šel dál 

Blíží se Vánoce zas a komu mám dát svou lásku? 

 

Má láska byl vánoční dar 

Tys ho bez díků vzal a brzo šel dál 

Blíží se Vánoce zas a komu mám dát svou lásku? 

 

 

Bílé vánoce 

Já sním o Vánocích bílých 

Vánocích, jaké z dětství znám 

Zněly zvonky saní 

A každé přání v ten den splnilo se nám 

 

Já sním o Vánocích bílých 

Vánočním stromku zářícím 

Světla svíček 

Jmelí a sníh 

Tak byl krásný den o Vánocích 

 

Já sním o Vánocích bílých 

Vánočním stromku zářícím 

Světla svíček 



Jmelí a sníh 

Tak byl krásný den o Vánocích 

 

Světla svíček 

Jmelí a sníh 

Tak byl krásný den o Vánocích 

 

 

I´ll Be Home For Christmas 

I´ll be home for Christmas 

You can count on me 

Please have snow 

And mistletoe 

And presents under the tree 

Christmas Eve will find me 

Where the love-light gleams 

I´ll be home for Christmas 

If only in my dreams 

 

I´ll be home for Christmas 

You can count on me 

Please have snow 

And mistletoe 

And presents under the tree 

Christmas Eve will find me 

Where the love-light gleams 

I´ll be home for Christmas 

If only in my dreams 

 

 

 


