
 

• Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška sukni, hledali, nenašli, byli oba smutní. 

• Mik, mik, Mikuláš,přišel s čertem na koláč. Čerte, čerte chlupatý, nechej pytel za 

vraty. Slibuju ti, slibuju, že už zlobit nebudu. 

• Kde se vzal, tu se vzal, Mikuláš pod okny stál. V ruce velkou berličku, na hlavě měl čepičku. 

Z bílých vousů teplý šál, takhle, děti, vypadal!  

• Kdo to klepe? Bílý pán. Mikuláš dnes přišel k nám. Anděl a čert přišli s ním, zjistit, jestli 

nezlobím. 

• Čertíka se nebojíme, Protože my nezlobíme. Když tak jenom trošinku, tatínka a maminku. 

• Mikuláš je hodný pán, nosí dětem marcipán a zlobivým brambory do tátovy bačkory. 

• Mikuláši, přijď dnes k nám, písničku ti zazpívám, přines prosím trochu dobrot, můžeš je dát 

třeba do bot. Dáváš dárky pro radost, pro každého máš jich dost. 

• Mikuláš je milý děda, hodné děti všude hledá. Bílé vousy, ty mu sluší, na zádech má velkou 

nůši. A v té nůši balíčky, pro kluky a holčičky. 

• Dneska chodí Mikuláš, copak mi dnes asi dá? Celý rok jsem nezlobila, a doma jsem jen 

pomáhala. Mikuláši, ty to víš, snad mne do pekla nestrčíš. 

• Náš, náš Mikuláš, nese dárky hodným dětem, náš, náš Mikuláš nese dárky nám. Když 

Mikuláš naděluje, čertík za ním poskakuje. Náš, náš Mikuláš nese dárky nám. 

• Kde se vzal, tu se vzal, Mikuláš pod okny stál. V ruce velkou berličku, na hlavě měl čepičku. 

Z bílých vousů teplý šál, takhle, děti, vypadal! 

• Kolíbala bába čerta na peřízku dubovím, hajej, dadej můj čertíku, však já na tě nepovím. 

• Mikuláši, Mikuláši, neber sebou čerty radši, vezmi sebou anděly, ti nám něco nadělí. Čert 

nosí pytel a metlu, myslí si, že se ho leknu. Dělá na mě bububu a já se ho bát nebudu. 

• Už se chýlí další rok, zbývá jenom malý krok, dáme talíř na náš práh, bude plný, žádný 

strach! 

Čertům zvonky znějí tmou, Mikuláš jde s nadílkou. 

• Čerte, čerte, nechoď k nám, nemysli si, já tě znám. Čerte, čerte, ty mě zlobíš, vím, že dětem 

uhlí nosíš. A kdyby nám anděl něco dal, ty bys nám to čerte všechno vzal. 

• Mikuláši, Mikuláši – proč mě dneska čerti straší?! Já nezlobím maminku – jenom někdy 

chvilinku… a pak běžím dát jí pusu – a pak tiše bez rámusu - jdu si s tátou hrát nebo 

klidně spát… 

• Mikuláši, Mikuláši, probuď se, někdo tady straší, není to on rohatý, co ti šlape na paty, já 

bych radši anděla, ten nic zlého nedělá, já bych radši cukrovíčko, to je dobré papáníčko, celý 

rok jsem byla hodná a teď si ho spapám do dna. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Když se čerti ženili bylo v pekle teplo 

 tancovali rejdovák až jim z čela teklo 

 ten nejstarší lucifer jako kozel skákal 

 uhodil se do palce a pak v koutku plakal 

 když se čerti ženili to vám bylo peklo 

 tancovali rejdovák a ze všech jen teklo. 

 

 

 

 

Čerti a čertidla 

vařili povidla. 

A malý čertíček 

spálil si prstíček, 

když si chtěl osladit 

svůj mlsný jazýček. 

 

 

 

Hudry hudry, dupy pupy, čert nám leze do chalupy. 

Hudry hudry už tu je, 

už na okno bubnuje. 

Dlouhý ocas, krátké uši, 

teda čerte, to ti sluší. 

Celý černý, samý chlup, 

metlou dělá šupy šup. 

 

 

 

Čerte, čerte, čertíku, 

nesahej nám na kliku. 

Kde jsi Mikuláše nechal, 

bez něj nepustíme Tě dál. 

Dělal bys jen neplechu, 

známe Tě už z doslechu. 


