
Když jsou ty vánoce – Texty a akordy 
 
Maria Panna po světě chodila 
Nad Betlémem prý vyšla hvězda 
Kouzelný vánoční sen 
Prosba 
Od ovcí prý povstane král 
Neboť co přijde už ví se 
Jezu v jesličkách 
Adventní 
Rybí requiem 
Posel všech splněných přání 
Žebrácké vánoce 
Sestoupil kdysi Bůh 
Nejkrásnější poklady 
Nebeská rapsodie 
Vánoce, vánoce 
Když jsou ty vánoce 
Ej Valaši 
Uspávanka 
Zlatý prasátka 
Téhle noci dobré skutky nejsou náhodou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARIA PANNA PO SVĚTĚ CHODILA  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Když jsou ty vánoce 
 
 
Ami                                         C 
Maria panna po světě chodila 
Dmi                                           E 
Syna svého, Krista pána zrodila, 
Ami E Ami 
Zrodila.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NAD BETLÉMEM  VYŠLA PRÝ HV ĚZDA 
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Když jsou ty vánoce 
 
 
Dmi                              C        
Nad Betlémem vyšla prý 
               Ami  C     Dmi 
hvězda jasná a kdo ví, 
Dmi  Ami Dmi 
že se narodil. 
Dmi 
Králové tři spěchají 
                             C 
tři dary mu dávají, 
      Dmi           Ami  C 
když najdou cesty cíl. 
 
F                                        G 
Zlato přines první král, kadidlo byl druhý dar 
Dmi                                    C                       Dmi 
A třetí král Baltazar mu vonnou myrhu dal 
 
Pastýři se scházejí 
co každý má, přinášejí 
To anděl dal jim zvěst 
O tom , že Kristus Pán 
od nebeských sešel bran 
Prý až někde z hvězd 
 
Vtom až do tisíce krás zazněl z nebe Boží hlas: 
Od teď bude jedním z vás, co dál ukáže čas, 
co dál ukáže čas,  co dál ukáže… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KOUZELNÝ VÁNO ČNÍ SEN 
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Když jsou ty vánoce 
 
 
G                                 D                       C                       G   D 
Kostky, jsme vrhali, bujaře zpívali, a vína nebylo dost 
G                                  D                          C             D           G 
Když už jsme padali, sotva se poznali, zjevil se podivný host 
Hmi                            Emi           D                                  G 
Prý, že je archanděl Gabriel a zvěst novou přinesl nám 
Hmi                            Emi        C           D                G 
Klidn ě, že s námi se napije, protože nechce pít sám 
 
 
C   D   G  C  D  G  C  D G C  D G 
Ná na ná… 
 
Nejen já naletěl, že z nebe přiletěl 
a s námi rundu chce dát. 
Přesto jsme na zřetel vzali, že dnes večer 
máme s ním někam jít hrát. 
 
Prý, že je archanděl Gabriel 
a zvěst novou přinesl nám. 
V Betlémě z panny se narodil… 
A je to mesiáš sám. 
 
Vzali jsme kytary, housle i fujary, 
šalmaje, vše, co kdo měl. 
Cestu jsme neznali, únavou padali 
a před námi Gabriel. 
 
V jesličkách na slámě, kluk celej po mámě 
má život před sebou. 
Vtom někdo od dveří křikne, že nevěří 
ale, že hudci už jdou. 
 
Přived je archanděl Gabriel. 
Oni se poklonit jdou. 
Dítě se v jesličkách usměje. 
A oni mu zahrajou. 
 
recitativ: 
Ráno se probudím, zima mě zastudí, 
Hrabu se z maštale ven. 
Ostatní vedle mě, veta po Betlémě. 
Kouzelný, vánoční sen. 
 



PROSBA 
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Když jsou ty vánoce 
 
 
Předehra:  Cis mi A Fis mi Hmi A E Fis mi Cis mi 
 
E      F#mi     Hmi                   F#mi 
Bílý kůň už pokryl střechy údolí 
E           F#mi   A  C#mi  F#mi 
chladný plášť je nad krajinou. 
E           F#mi  Hmi    F#mi 
Zmrzlá tůň, srdce i okolí. 
E           F#mi   A  C#mi  F#mi 
Prosím vrať se mi aaaaa. 
 
Ledová díro, ty v jezeře, 
snad jen ty mi odpovíš. 
Štědrý den zaklepal dnes na dveře, 
tak moc o něj stojím aaaaa. 
 
Mámení, šálí mě snad sluch, ten hlas 
Známý hlas, co koně pohání. 
Vánoční, ten lásky sladký čas, 
co víc si ještě přát aaaaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OD OVCÍ PRÝ POVSTANE KRÁL  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Když jsou ty vánoce 
 
 
Dmi         Ami    C           G 
Nánosy staletí překryty k řížem 
Dmi      Ami    C                   G 
Dějiny pečetí se znamením ryb 
Bb            C               F                      B 
Už koně zapřahám, vždyť se přece ví,  
     Bb         C                    Dmi      
že od ovcí prý povstane král 
Bb                      C                F                     
Zvěstoval jsem a jedu zas dál 
 
A              Dmi C                        Dmi 
Hej, hola hej. Prásknu bičem do skoku 
A              Dmi C                        Dmi 
Hej, hola hej. Přihodím hrst obroku 
C              Bb     A                  Dmi    
Hej, hola hej. Tenhle bude nej 
 
Dmi         
Narodil se Kristus Pán 
F           B         Dmi      C 
Z růže kvítek vykvet nám, 
   Ami                Dmi 
já tohle povím Vám 
 
Dmi 
Herodes, prý dobrý král, pastýře si zavolal 
Kristus prý se narodil, aby mě z trůnu sprovodil 
        F              C         Dmi 
Než on tu budu přec dýl 
 
Hej, hola hej. Najděte a zabte ho 
Hej, hola hej. Nebude po jeho 
Hej, hola hej. To já jsem přec nej 
 
Nánosy staletí překryty k řížem 
Dějiny pečetí se znamením ryb 
Už koně zapřahám, vždyť se přece ví,  
že od ovcí prý povstane král 
Zvěstoval jsem a jedu zas dál 
 
 
 
 



NEBOŤ CO PŘIJDE, UŽ VÍ SE 
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Když jsou ty vánoce 
 
 
  A     D     F#mi          Hmi          D 
Na seně v jesličkách už ho čekají 
 A             D     Hmi   G  A       Hmi AD 
Prastaré tóry, oslavné chóry zpívají 
 A         D   G      Hmi AD A                          
Neboť co přijde, už ví se 
 G          Hmi F#mi   G Hmi AD 
Sám Kristus Pán narodí se 
A         D   G      Hmi AD A 
Neboť co přijde, už ví se 
 G          Hmi F#mi   G Hmi AD 
Sám Kristus Pán narodí se 
 
Nepřišel jsem abych tu jenom tak stál 
Leč s pastýřskou holí, chlebem a solí přivítal ho 
Neboť co přijde, už ví se 
Sám Kristus Pán narodí se 
Neboť co přijde, už ví se 
Sám Kristus Pán narodí se 
 
Řekli běž, tak jsem šel, na šalmaje hrál 
Božskému hlasu, vidouc tu krásu, přísahal 
Neboť co přijde, už ví se 
Sám Kristus Pán narodí se 
Neboť co přijde, už ví se 
Sám Kristus Pán narodí se 
 
Nebeští andělé, na křídla vemte  mě 
Co se vám nezdá, směr je ta hvězda v Betlémě 
Neboť co přijde, už ví se 
Sám Kristus Pán narodí se 
Neboť co přijde, už ví se 
Sám Kristus Pán narodí se 
 
Pastýři, zatrub jak bohdá v Jerichu. 
Ať tvé stádo boží, žije a množí se bez hříchu. 
Neboť co přijde, už ví se 
Sám Kristus Pán narodí se 
Neboť co přijde, už ví se 
Sám Kristus Pán narodí se 
Neboť co přijde, už ví se 
Zas Kristus Pán narodí se 
 
 



JEZU V JESLIČKÁCH  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Když jsou ty vánoce 
 
 
C                          Bb  F  C 
Usměj se na mě Ježíšku 
Dmi                       Gmi  A 
ať teplo z ovčích kožíšků 
Dmi                        Gmi A 
hřeje Tě ve tvém pelíšku  
   Dmi           A     Dmi 
na seně v jesličkách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADVENTNÍ  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Když jsou ty vánoce 
Zpěv host:  František Segrado 
 
 
Ami                 Dmi       E                  Ami                
Má milá mě ráda má, aspoň mi to povídá, ach ouvej. 
                         Dmi                               E                 Ami 
Třikrát denně povídá mi to ojojojoj, že mě ráda má. 
 
Ami                          Dmi     E                          Ami 
Už první adventní neděli, chodíme spolu na jmelí. 
                                                  Dmi          E                                  Ami 
Pod každým stromem, prej nesněz mě, líbat mě však můžeš beztrestně. 
 
Má milá mě ráda má, aspoň mi to povídá, ach ouvej. 
Třikrát denně povídá mi to ojojojoj, že mě ráda má. 
 
 F                          C          Dmi                      F         
Na svátek Svaté Barbory musíme spolu do hory. 
Ami     F              C           Dmi                           E   
A ona tam trhá zubama větve, abych jí prej nezklamal hej 
Má milá mě ráda má… 
 
No co, šestého prosince, co zas to kuje v předsíňce 
Mikuláše prej že ze mě udělá a sama si prubne anděla 
Má milá mě ráda má… 
 
Když přijde Svatého Ambrože, křičí: Už dost Franto, protože 
od dveří kostela v špičaté čepici mydlím jí prout ěnou metlicí. Ojojojoj. 
Má milá mě ráda má… 
 
To zase Svatá Lucie dne nepřidá ale noci upije. 
Já kvůli ní bokem dávám polena, aby byla na Štědrý den ztopena. 
 
Štědrý den zaklepal na dveře jak přežít než bude večeře 
Z ořechů dělám si lodičky, foukám si foukám na svíčky ojojojoj. 
 
Vtom přes hlavu přiletěl střevíček, ach, jakou já měl radost ze svíček. 
Svatbu tu budeme mít s noblesou, však oni nás k oltáři už odnesou. 
Má milá mě ráda má… 
 
 
 
 
 
 
 
 



RYBÍ REQUIEM  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Když jsou ty vánoce 
 
 
Hmi A Hmi 
 
Hmi                                A Hmi  Hmi                                 A Hmi 
Shodly se ryby, že už do sítí   nechat se chytat to je k zabití 
D                                   Fis            Hmi                           A     Hmi 
Vánoce, k tomu ještě Novej rok a když né letos, tak na přesrok 
 
 
Řek jeden z nich, snad rybí král, no, to bych se na to podíval 
A už jede na voní hladinu jó,  rybář uviděl šupinu 
 G                               D 
A už jede na vodní  hladinu, 
Emi                          A D 
Jo, rybář uviděl šupinu 
 
A tak, byť  tomu nevěří, sám rybí král bude k večeři  
Vánoční pohoda, tu proud si vem, vždyť už slyší rybí requiem 
vánoční pohoda, tu proud si vem, vždyť už slyší rybí requiem 
 
D A Hmi A Hmi A Hmi A Hmi 
Hmi A Hmi A  D G A D 
Pa pa pa… 
 
Mít poslední přání, rybí král, svůj  rodnej břeh vidět by si přál 
Ach jak voda o něj se rozráží a pak třebas ať si ho usmaží 
Ach, jak voda o něj se rozráží a pak třebas ať si ho usmaží 
 
Nesou ho nesou, ví Neptun kam jsou čáry to kouzla, sen, či  klam 
Ale když uvidí rodnej břeh, už nebude těžké to na kamnech 
Ale když uvidí rodnej břeh, už nebude těžké to na kamnech 
 
Když skončit měl nejmíň na kmíně, proč nesou ho k vodní hladině 
Proč sekaj tu díru do ledu a proč k tomu zpívají koledu 
Proč sekaj tu díru do ledu a proč k tomu zpívají koledu 
 
Proč sekaj tu díru do ledu a proč k tomu zpívají koledu 
 
D E A E A G E A D A Hmi A 
 
 
 
 
 
 



POSEL VŠECH SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Když jsou ty vánoce 
 
 
A             E                     Hmi           F#mi     E 
Za okny sníh a mráz a v kamnech praská dřevo. 
A             E                     Hmi           F#mi     E 
Půlnoční oblohou prolétla kometa a nebo… 
   C#mi                F#mi         Hmi             F#mi         E  
a nebo může to třeba být posel všech splněných přání. 
 
Ovečka zabečí a pastýř už je k ruce. 
Pohladí, pošimrá ji, vždyť i ona má srdce. 
A nebo může to třeba být posel všech splněných přání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ŽEBRÁCKÉ VÁNOCE  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Když jsou ty vánoce 
Zpěv host:  František Segrado 
 
 
Ami                          C                  G        Ami 
Když jsou ty vánoce, já vytáhnu svoje housle 
Ami                          C                  G        Ami 
Když jsou ty vánoce, vytáhni ten velkej buben 
Ami                        Dmi                Emi         Ami 
Když jsou ty vánoce, po žebrotě zase půjdem 
 
Když už ty svátky jsou, pojď, ať z toho něco máme 
Když už ty svátky jsou, pojď, ať z toho něco máme 
Když už ty svátky jsou, pojď, ať něco vyžebráme 
Když už ty svátky jsou, pojď, ať z toho něco máme 
Když už ty svátky jsou, pojď, ať něco vyžebráme 
 
Když už ty svátky jsou, maj dnes maso na večeři 
Když už ty svátky jsou a maj maso na večeři 
nás jen tak nevyhoděj, nevyhoděj ode dveří 
Když už ty svátky jsou a na měkko jsou někteří, 
nás jen tak nevyhoděj, nevyhoděj ode dveří 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESTOUPIL KDYSI BŮH… 
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Když jsou ty vánoce 
 
 
Dmi                               C                    Dmi 
Sestoupil kdysi Bůh, chtěl pobýt na zemi 
B                    F                         Dmi 
To vše skrze anděla. A nebo né? 
 Dmi                               C             Dmi 
Jedinou Marii, tu jedinou, zdá se mi, 
Dmi        C  Dmi 
jedinou tu oslovil. 
Dmi                            C                Dmi 
Zdravím T ě Marie, žehnám Ti nad všemi, 
B             F                           C 
žehnám i dítěti, co v sobě máš 
Dmi                         C                             Dmi 
Jsem dívka páně, byť věřit se nechce mi, 
Dmi          C    Dmi 
staniž se jak povídáš. 
 
( A F Gmi B A) Dmi 
 
Sestoupil kdysi Bůh, chtěl pobýt s Marií 
To vše skrze Josefa. A nebo né? 
Vzal víno z tuberóz, snad že se opijí, 
už neví se jak pochodil 
Jeho duch zavanul Marii po šíji 
„Neboj se Marie“, prohodil Bůh 
Pak v mlžném oparu, co ženu vzal si jí 
Splatil tak poslední dluh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NEJKRÁSNĚJŠÍ POKLADY  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Když jsou ty vánoce 
 
 
D                  A          Hmi    F#mi      Hmi 
Cinklo zlato v kapradí, zatřpytil se mech 
G                    A                D    
a pod ním to kouká drahokam. 
D                  A          Hmi    F#mi      Hmi 
Studánka Tě pohladí, už na doslech 
G                    A                D    
zní libě božský elfů zpěv. 
G                        A             D  
Dej však pozor na jejich hněv. 
 
Nejkrásnější poklady jen pro dnešní noc 
z nitra země na povrchu jsou. 
Neřeš boží záhady, nepřemýšlej proč. 
Lesní víly ukážou Ti cíl. 
Na každého čeká jeho díl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NEBESKÁ RAPSODIE 
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Když jsou ty vánoce 
 
 
                 Ami     D                      A 
Zeptal se Tony, Jany, ze který strany 
Ami                           E 
přijdou t ři králové do města 
Ami      D                      A 
Složit dary pro velký malý, 
Ami                           E                 A  E      F#mi          C#mi  A E C# 
stejně tak jak kdysi pro Krista Pána…bombadýdadýda  bombády bom 
 
Zeptal se Tony, Jany, ze který strany, 
v tušení, že přijdou z východu 
Tak si sedli, hřáli se jedli, 
co zbylo od hodů, z vánočních svátků 
 
A tak tam spolu sedí na náledí, 
jak sochy přimrzlí ke schodům 
A své krále vyhlíží dále 
s pohledem upřeným k východu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÁNOCE, VÁNOCE  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Když jsou ty vánoce 
 
 
D 
Vánoce, vánoce, zamrzla ryba v potoce 
G                        A                               D 
Chudák vrabec láteří na zimu od peří 
D 
Vánoce, vánoce. Zamrzla ryba v potoce 
                                                                  F             G       D         D          F          D      Bb A D 
Zamrzly i ovce, když je hnali z kopce, když je hnali z kopce, když je hnali z kopce… 
 
 
Vánoce, vánoce, máme je tu po roce 
Už i havran krákoře o tom, co nahoře 
Vánoce, vánoce, zmrz i žebrák ve stoce 
No, to by byla rána nechat zmrznout pána, našeho Krista Pána… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KDYŽ JSOU TY VÁNOCE  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Když jsou ty vánoce 
 
 
Když jsou ty vánoce, lásko moje, 
čekám Tě u dveří do pokoje 
Budem se milovat, budeš moje 
i když to každý rok naslepo je 
Budem se milovat, budeš moje 
i když to každý rok naslepo je 
 
Cmi                              Bb         G 
Když jsou ty vánoce, cestou k lesu 
Cmi         Bb                G             Cmi     
půjdeme po stopách dávných běsů 
Eb                            Bb       Cmi 
Budem se milovat co jen snesu, 
Cmi        Bb            Cmi 
miláčku jinak to neunesu 
Eb                            Bb       Cmi 
Budem se milovat, co jen snesu, 
Cmi         Gmi         Cmi 
jinak to vážně už neunesu 
 
Když jsou ty vánoce, lásko moje, 
čekám Tě u dveří do pokoje 
Budem se milovat, budeš moje 
i když to každý rok naslepo je 
Budem se milovat, budeš moje 
i když to každý rok naslepo je 
 
Když jsou ty vánoce, tvoje sliby 
nemohou nahradit co mi chybí 
Budem se milovat bezpochyby, 
však ráno tvé rty už mě nepolíbí 
Budem se milovat bezpochyby 
Ráno tvé rty už mě nepolíbí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EJ VALAŠI  
 
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Když jsou ty vánoce 
 
 
Dmi        C        F           G 
Na peci hrnec, vaří se voda 
   C         F        C      Ami      Dmi  
a v ní je hlava, bude z ní prejt. 
 
Za pecí Milda, už jenom slintá, 
nebude makat, má na to glejt. 
 
F       Gmi  Bb      A 
Ej valaši, maj za salaší 
Dmi        C        F           G 
na peci hrnec s vařící vodou, 
C           F          C        Dmi  
zabili suku, už jenom slejt. 
 
Milda už slintá, suka se vaří, 
hravě jí zaříz, tak to má bejt. 
 
Ej valaši, zas haraší 
na stole flaša, ve škopku maso, 
vánoční mazec, tak to má bejt. 
 
Na stole flaša, ve škopku maso… 
…a tak to má bejt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



USPÁVANKA  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Když jsou ty vánoce 
 
 
Hmi               G            Hmi               A                  Hmi            G                                   A 
Spinkej můj mali čký, pohádku ti odvyprávím copak asi pod víčky máš, co se ti zdá 
Hmi               G            Hmi               A         Hmi            G                                   A 
Jednou, až vyrosteš, ještě teče vody málo jednou, až vyrosteš, to však až vyrosteš… 
F#mi            D                                     Emi                         F#mi          F#i             A 
Zatím spi a pod víčky sladce zdát si nech pohádku o beráncích, taky cherubech 
 
Hmi                    G          Emi  Hmi A Emi F#mi  
Jak jedou jezdci na koních… 
 
Spinkej můj mali čký, pohádku ti odvyprávím, zatím ještě rolni čky tě do snů provází. 
Jednou, až vyrosteš, ještě teče vody málo, jednou, až vyrosteš, to však až vyrosteš… 
Zatím spi a pod víčky sladce zdát si nech pohádku o beráncích, taky cherubech 
 
Jak jedou  jezdci na koních, kolikrát se ti to vlastně zdálo. 
Kopyty koní prozvoní nebe a to není vůbec málo. 
Nebeští jezdci na koních. 
 
Spinkej můj mali čký, pohádku ti odvyprávím o tom, co ti sudičky chtěj  do vínku dát. 
Jednou, až vyrosteš, ještě teče vody málo jednou, až vyrosteš, to však až vyrosteš… 
Zatím spi a pod víčky sladce zdát si nech pohádku o beráncích, taky cherubech 
 
Hmi                      G          Emi 
Jak jedou  jezdci na koních, 
Hmi                    A 
kolikrát se ti to vlastně zdálo 
Hmi               G       Emi 
Kopyty koní prozvoní 
Hmi                  A 
nebe a to není vůbec málo 
 
Hmi                   G        Emi  Hmi A Emi F#mi 
Nebeští jezdci na koních 
 
Jak jedou  jezdci na koních, kolikrát se ti to vlastně zdálo 
Kopyty koní prozvoní nebe a to není vůbec málo 
Jak jedou  jezdci na koních, kolikrát se ti to vlastně zdálo 
Kopyty koní prozvoní nebe a to není vůbec málo  
Nebeští jezdci na koních 
 
Spinkej můj mali čký, pohádku ti odvyprávím. 
O tom, co ti sudičky chtěj  do vínku dát 
 
 



ZLATÝ PRASÁTKA  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Když jsou ty vánoce 
 
 
C                             F              C 
Smaženej kapr už zavoněl v předsíni 
Dmi                    G 
Ivuška těší se z barborek. 
C                             F              C 
Já hlady nevidím, prej se to odčiní 
Dmi                          G           C 
tím, že mě vyženou na dvorek. 
 
Tak tady stojíme, já myslím na rybu 
a ona prej vidí prasátka. 
Jsou celý ve zlatě a stále v pohybu 
a strašně, strašně přesladká. 
C                            F              C 
Jsou celý ve zlatě a stále v pohybu 
Dmi                        C 
a strašně, strašně a strašně, strašně 
Dmi                         G       C 
a strašně, strašně přesladká. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÉHLE NOCI DOBRÉ SKUTKY NEJSOU NÁHODOU  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Když jsou ty vánoce 
 
 
             Eb         Dmi  Eb                        Dmi 
Vidím tvář na nebi  Tvář , co máme velebit 
Eb             Dmi            Bb             C F                      Gmi              C 
Její svit i pod vodou Téhle noci dobré skutky nejsou náhodou 
 
 
Dnešní den, dnešní noc,  
Prosíme Tě o pomoc 
Ať dýchá každý svobodou, 
vždyť téhle noci dobré skutky nejsou náhodou 
 
Přej mi pláč, přej mi smích 
Přej mi hlavu v oblacích 
Štěstí, lásku s pohodou, 
vždyť téhle noci dobré skutky nejsou náhodou 
 
Dopřej všem, co kdo si přál 
Rytířům svatý grál 
Ať netrpí neshodou, 
vždyť téhle noci dobré skutky nejsou náhodou 
 
Na každého, věřte mi, 
čeká štěstí na zemi. 
Posviť všem co za ním jdou, 
vždyť téhle noci dobré skutky nejsou náhodou 
 
Na každého, věřte mi, 
čeká štěstí na zemi. 
Posviť všem co za ním jdou, 
vždyť téhle noci dobré skutky nejsou náhodou 
 
Na každého, věřte mi, 
čeká štěstí na zemi. 
Posviť všem co za ním jdou, 
vždyť téhle noci dobré skutky nejsou náhodou 
 
Na každého, věřte mi, 
čeká štěstí na zemi. 
Posviť všem co za ním jdou, 
vždyť téhle noci dobré skutky nejsou náhodou 
 
vždyť téhle noci dobré skutky nejsou náhodou 


