
Text (DVD verze):

Refrain:
Christmas pipes, Christmas pipes

Calling us, calling on Christmas night
Call us from far, call us from near
Oh, play me your Christmas pipes

Christmas bells, Christmas bells
Over the hills and over the dells

Ringing out bright, ringing out clear
Oh, ring me your Christmas bells

Christmas strings, Christmas strings
Playing the peace that Christmas brings

Fiddle and bow, gentle and low
Oh, play me your Christmas strings

Refrain

Choir: O, Holy night, the stars are brightly shining
It is the night of our dear Saviour’s birth ...

Christmas choir, Christmas choir
Christmas carols ’round Christmas fire

Holy night, (Holy night)
Angels on high, (Angels on high)
Round up your Christmas choir

Christmas band, Christmas band
You’re waiting for me with your Christmas band

Cymbal and drum, rattle and hum
March out your Christmas band

Good to be home to your Christmas band

[: Refrain :] 2x

Play me your Christmas pipes
Good to be home, good to be home

Good to be home to your Christmas pipes
Christmas ... Christmas ... Christmas ... Christmas ...

Good to be home to your Christmas pipes !

Překlad:

Refrén:
Vánoční varhany, vánoční varhany
Volají nás, volají nás vánoční nocí

Volají nás z daleka, volají nás z blízka
Ó, zahrej mi na svoje vánoční varhany

Vánoční zvonky, vánoční zvonky
Přes kopce a přes údolí

Zvonící jasně, zvonící čistě
Ó, zazvoň mi na svoje vánoční zvonky

Vánoční struny, vánoční struny
Hrající v míru, co přináší Vánoce

Housle a smyčec, jemně a tiše
Ó, zahrej mi na svoje vánoční struny

Refrén

Sbor: Ó, svatá noc, hvězdy jasně září
Je to ta noc, kdy se narodil spasitel…

Vánoční sbor, vánoční sbor
Vánoční koledy kolem vánočního ohně

Svatá noc (Svatá noc)
Andělé na kúru (Andělé na kúru)

Seřaď se, vánoční sbore

Vánoční kapela, vánoční kapela
Čekáš na mne se svou vánoční kapelou

Cimbál a buben, chrastot a bzukot
Vykroč se svou vánoční kapelou

Je fajn být doma u tvé vánoční kapely

[: Refrén :] 2x

Zahrej mi na svoje vánoční varhany
Je fajn být doma, je fajn být doma

Je fajn být doma u tvých vánočních varhan
Vánoce … Vánoce … Vánoce … Vánoce …

Je fajn být doma u tvých vánočních varhan !
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