
  sova: Honza Koudelka 

Ježíšek II. („Der Kleine“)                                          & k.k. Koudel huba: Honza Koudelka 
 

 
A)  Ježíšek 
 
Gm Cm F Dm 
 
1)  
Gm            Cm             F     Dm 
Ježíšek má práci jenom na vánoce, 
            Gm      Cm             F    
a zbytek roku si válí koule na Havaji, 
Gm            Cm            F               Dm 
jenom si tak pokuřuje, poměrně dost chlastá, 
            Gm      Cm                F    
s dědkem Mrázem tam na děti nadávají. 
 
Ref: 
          Gm            Cm               F     Dm 
Není to pravda není, není, není, není, 
          Gm            Cm               F     Dm 
není to pravda není, není, není, není, 
          Gm            Cm               F     Dm 
není to pravda není, není, není, není, 
          Gm          Cm         F   
protože Ježíšek není, není, není.. 
 
2) 
Ježíšek se přes rok vůbec nemeje, 
a občas si i do rukávu smrkne, 
Ježíšek se přes rok vůbec neholí, 
s Mrázem soutěží, kdo hlasitějš krkne. 
 
Ref: 
 
3) 
Ježíšek, a ono se to málo ví, 
ale on vůbec nemá rád děti, 
občas je i vraždí a zahrabává do chvojí, 
takhle se Mrázem zbavili i Péti. 
 
Ref: 
Není to pravda není, není, není, není, 
není to pravda není, není, není, není, 
není to pravda není, není, není, není 
protože Ježíšek není, není, není, 
protože Ježíšek není, není, není, 
protože Ježíšek! 

 
 

 
 
B)   Jesus Baby 
 
akordy dtto 
1) 
Jesus Baby is working only at Christmas, 
and the rest of the year is just rolling his balls 
in Hawaii. 
Smoking many cigarettes, drinking a lot of 
alcohol and bitching about kids with Santa 
Claus. 
Yes that’s him, Jesus Baby, yes that’s him. 
 
Ref:  
It’s not true, true, true, not true, 
It’s not true, true, true, not true. 
It’s not true, true, true, not true. 
Because Jesus Baby doesn’t exist! 
Because Jesus Baby doesn’t exist! 
 
mezihra 
 
2) 
Jesus Baby is just a very dirty little boy, he is 
never ever shaving himself at all, 
he’s just burping and burping all the time with 
Santa Claus, 
and they really, really hate children. 
Yes that’s him, Jesus Baby, yes that’s him. 
 
Ref: 

 
 
C)   Der kleine Jesus Christ 
 
Der Kleine, (4 x) 
Der kleine Jesus Christ... existiert nicht. 
Der kleine Jesus Christ... existiert nicht. 
 
Der kleine Jesus X („Krajst“) hat Arbeit nur 
während der Weihnachtszeit. (2x) 

 
Der Kleine, (4 x) 
Der kleine Jesus Christ... existiert nicht. 
Der kleine Jesus Christ... existiert nicht. 

 
Der kleine Jesus X („Krajst“) ist nur dort, 
wo ist auch ein Kindermord (2x) 
 
Der Kleine... 

 


