Texty písniček na Vánoční vystoupení Úsměváčku a Třemchy
Pouze mladší dětičky:
Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den,
dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem.
/: Hubičky jsou na zpívání, nožičky na tancování,
Dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem.:/
Travička zelená, to je moje potěšení, travička zelená, to je moje peřina.
Když si smyslím, na ní sednu, když si smyslím, na ní lehnu,
travička zelená, to je moje peřina.
Travička zelená, to je moje potěšení, travička zelená, to je moje peřina.
Když se začne z jara pučit, nechce se mně doma učit,
Travička zelená, to je moje peřina.
Holka modrooká nesedávej u potoka, holka modrooká, nesedávej tam.
V potoce se voda točí, podemele tvoje oči, holka modrooká, nesedávej tam.
Holka modrooká nesedávej u potoka, holka modrooká, nesedávej tam.
V potoce je velká voda, vezme-li tě, bude škoda, holka modrooká, nesedávej tam.
Holka modrooká nesedávej u potoka, holka modrooká, nesedávej tam.
V potoce je hastrmánek, zatahá tě za copánek, holka modrooká, nesedávej tam.
Čížečku, čížečku, ptáčku maličký, pověz mi čížečku, jak sejou mák?
Aj tak tak, sejou mák, aj tak tak, sejou mák, aj tak tak sejou mák, tak sejou mák.
Čížečku, čížečku, ptáčku maličký, pověz mi čížečku, jak roste mák?
Aj tak tak, roste mák, aj tak tak, roste mák, aj tak tak roste mák, tak roste mák.
Čížečku, čížečku, ptáčku maličký, pověz mi čížečku, jak kvete mák?
Aj tak tak, kvete mák, aj tak tak, kvete mák, aj tak tak kvete mák, tak kvete mák.
Čížečku, čížečku, ptáčku maličký, pověz mi čížečku, jak sklízí mák?
Aj tak tak, sklízí mák, aj tak tak, sklízí mák, aj tak tak sklízí mák, tak sklízí mák.
Cib cib cibulenka, mak mak makulenka.
Když jsem byla maličká, chovala mě matička.
A teď už jsem velká, musím chovat Jeníka.

celé dvakrát

Už ty pilky dořezaly, už ty mlýnky domlely, už sedláci vymlátili, mají prázdné stodoly.
Jirka jenom poskakuje, Hanka se zas jen točí, muzikanti podřimují, hrom ať do nich uhodí.
Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku kam schováš?
Schovám já se do bezu, až bude líp, vylezu.
Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku kam schováš?
Schovám já se do dubu, tam já zimu přebudu.
Bude zima bude mráz, kam se ptáčku kam schováš?
Schovám se do javora, to bude má komora.

Všechny děti mladší + starší:
Štědrej večer nastal, štedrej večer nastal, koledu přichystal, koledu přichystal.
Paní mámo, vstaňte, paní mámo, vstaňte, koledu nám dejte, koledu nám dejte.
Paní máma vstala, paní máma vstala, koledu nám dala, koledu nám dala.
Pana Maria, krmí děťátko, /: papu papu, papu papu, Jezulátko :/
Ten svatý Josef, hlídá děťátko, /: hlídá hlídá, hlídá hlídá, Jezulátko :/
Zabeč beránku, v tom novém zámku, /: bé bé bé bé, bé bé bé bé, Jezulátko :/
Zaštěkej psíčku, v tom novém sníčku, /: hafi hafi, hafi hafi, Jezulátko :/
Zavrň kocourku, tomu dětátku, /: vrňou vrňou, vrńou vrňou, Jezulátko :/
A ty slepičko, snes nám vajíčko, /: ko ko ko ko, ko ko ko ko, Jezulátko :/
Housličky hrejte, plakat nedejte, /: fidli fidli, fidli fidli, Jezulátko :/
Půjdem spolu do betléma, dudlaj dudlaj dudlajdá.
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati, ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat.
Začni Kubo na ty dudy, dudlaj dudlaj dudlajdá.
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati, ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat.
A ty Janku na píšťalku, tydli tydli tydlidá.
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati, ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat.
A ty Mikši na housličky, fidli fidli fidlidá.
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati, ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat.
A ty Vávro na tu basu, bruma bruma brumadá.
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati, ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat.
Pouze starší děti:
Přiletěla vrána, sedla na kopec, přiletěla druhá, dala jí klofec.
Řekla vrána vráně, koupíme si sáně, budeme se vozívati z Prahy do Libáně.
Na Vánoce dlouhý noce, dlouho můžem spát, není slyšet vlaštoviček, jen vítr foukat.
Zafoukej větříčku z Dunaje, ať ta zima brzo roztaje. Ať se můžou zas ovečky na občině pást.
Stojí vrba košatá, hej hej koleda, na ní koza rohatá, hej hej koleda.
Přišel pod ní kmotr vlk, hej hej koleda, natahoval na ní krk, hej hej koleda.
Paní kmotra pojď dolů, hej hej koleda, zatancujem si spolu, hej hej koleda.
A já dolů nepudu, hej hej koleda, já tancovat nebudu, hej hej koleda.
Ty máš velký zubiska, hej hej koleda, natáh bys mi kůžiska, hej hej koleda.
Nesem vám noviny, poslouchejte, z betlémské krajiny, pozor dejte,
slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte.
Synáčka zrodila čistá panna, v jesličky vložila Krista pána,
jej ovinula a zavinula, jej ovinula a zavinula, plenčičkama.
K němuž to andělé z nebe přišli, a také pastýři jsou, se sešli,
jeho vítali, jeho chválili, jeho vítali, jeho chválili, dary nesli.
Koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš ve džbáně?
Nesu, nesu koledu, upad jsem s ní na ledu!
Psi se na mě sběhli, koledu mi snědli.
Co mám smutný dělati, musím jinou žebrati.
Koledu mi dejte, nic se mi nesmějte!
Koledu mi dali, přece se mi smáli.
Koleda, koleda, Štěpáne, strejček tetu přetáhne!
Přetáhne jí měchačkou, škoda že má maličkou.
Dobře teta, dobře tak, máte strejčka poslouchat!

Hou a hou a jdeme koledou, hou a hou a jdeme koledou.
Nenechte nás dlouho státi, my musíme pospíchati, hola hola hou, jdeme koledou.
zvonečky
Hou a hou a jdeme koledou, hou a hou a jdeme koledou.
Paní mámo, dejte zlatý, najdete ho u pantáty, hola hola hou, jdeme koledou.
zvonečky
Hou a hou a jdeme koledou, hou a hou a jdeme koledou.
Za koledu poděkujem štěstí zdraví povinšujem, hola hola hou, jdeme koledou.
zvonečky
Hou a hou a jdeme koledou, hou a hou a jdeme koledou.
Abysme k vám za rok přišli a ve zdraví vás tu našli, hola hola hou, jdeme koledou.
zvonečky
+ taneční pásma (Řemesla, Jablíčka)

