
 
 

 

Voici venir Noël 
Frank Michael 

Vidíte, přicházejí Vánoce 
Frank Michael 

Voici le traîneau du père Noël 
Dans le vent on peut entendre ses 
clochettes 
Et il va traverser tout le ciel 
Pour porter des cadeaux  
en ce jour de fête 
 

Vidíte, to jsou Santa Clausovy saně 
ve větru můžeme slyšet jejich  
zvonečky 
A přejedou celou oblohu 
Aby přinesli dárky  
v tento sváteční den 

Voici qu’est venu le temps béni 
Des sapins couverts de neige et de la 
crèche 
Et des souliers dans la cheminée 
C’est la nuit de tous les enfants sages 

Vidíte, že přišel ten požehnaný čas, 
zasněžených jedliček a  
jesliček 
A střevíčků v krbu* 
Je to noc všech hodných dětí 

Refrain: 

Vive les bonhommes de neige 
Vive l’hiver et son cortège 
Son manteau blanc et le vent qui s’en 
va chantant 
Et vive les marrons glacés 
Les boules et guirlandes dorées 
Vive la nuit ou le divin enfant est né 

Refrén: 
 
Až žijí sněhuláci, 
Ať žije zima se svým průvodem, 
svým bílým kabátem a vítr, který si při 
odchodu zpívá 
A ať žijí kandované kaštany 
Vánoční ozdoby a girlandy, 
Ať žije ta noc, kdy se narodilo boží dítě. 

Voici venir minuit car c’est  
l’heure 
Ou les cloches sonnent sur toute la terre 
Dans l’église monte la ferveur 
Des chants de Noël des orgues et des 
prières 

Vidíte, přichází půlnoc, neboť nastala 
hodina, 
kdy zvony vyzvánějí po celé zemi, 
v kostele stoupá vroucnost 
vánočních koled, varhan a 
modliteb 

Sur leur lettre écrite au père Noël 
Les enfants qu’ils soient bruns ou bien 
têtes blondes 
Ont demandé l’amour et la paix 
En cadeau pour tous les hommes du 
monde 

Ve svém dopise Santa Clausovi 
děti, ať už jsou tmavovlasé nebo třeba 
blonďaté, 
prosili o lásku a mír 
jako dárek pro všechny lidi na světě. 
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*ve Francii se podle tradice dávaly střevíce do krbu. Když přišel Santa Claus, hodil 
do nich penízek nebo nějakou dobrotu. Je to na způsob punčoch na krbu. 


