
XTMPI Christmas Songs 2019 
 
 

 

1. LITTLE SNOWFLAKE  
Snowflake, snowflake, little snowflake. 

Little snowflake falling from the sky.  
Snowflake, snowflake, little snowflake. 

Falling, falling, falling, falling, falling, 

falling, falling, falling, falling… 

falling on my head.  
Snowflake, snowflake, little snowflake. 

Little snowflake falling from the sky.  
Snowflake, snowflake, little snowflake. 

Falling, falling, falling, falling, falling, 

falling, falling, falling, falling… 

falling on my nose.  
Snowflake, snowflake, little snowflake. 

Little snowflake falling from the sky.  
Snowflake, snowflake, little snowflake. 

Falling, falling, falling, falling, falling, 

falling, falling, falling, falling…  
Falling in my hand. 

Falling on my head. 

Falling on my nose. 

Falling in my hand.   
Snowflake, snowflake, little snowflake… 

********************************************************************* 
 

 

2. FELIZ NAVIDAD   
Feliz navidad (x3)   

Prospero año y felicidad   
Feliz navidad (x3)   

Prospero año y Felicidad   
I wanna wish you a merry Christmas (x3)   

From the bottom of my heart   
We wanna wish you a merry Christmas (x3)   

From the bottom of our heart   
Feliz navidad (x3)   

Prospero año y felicidad   
Feliz navidad (x3)   

Prospero año y Felicidad   
We wanna wish you a merry Christmas (x3)   

From the bottom of our heart  
We wanna wish you a merry Christmas (x3)   

From the bottom of our heart   
Feliz navidad (x3)   

Prospero año y felicidad  
Feliz navidad (x3)   

Prospero año y Felicidad   
We wanna wish you a merry Christmas (x3)   

From the bottom of our heart   
We wanna wish you a merry Christmas (x3)   

From the bottom of our heart   
Feliz navidad (x3)   
Prospero año y Felicidad  

*********************************************************************   



 
3. SEASONS OF LOVE 

Five hundred twenty-five thousand six hundred minutes 
Five hundred twenty-five thousand moments so dear 

Five hundred twenty-five thousand six hundred minutes 
How do you measure, measure a year? 

 
In daylights, in sunsets 

In midnights, in cups of coffee 
In inches, in miles 

In laughter, in strife 
In five hundred twenty-five thousand six hundred minutes 

How do you measure a year in the life 
 

How about love? (x3) 
Measure in love 

Seasons of love (x2) 
********************************************************************* 

4. JINGLE BELLS 
Dashing through the snow 
In a one-horse open sleigh 
Through the fields we go 

Laughing all the way. 
The bells on bob-tail ring 

Making spirits bright 
What fun it is to ride and sing 

A sleighing song tonight. 
 

Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way, 

Oh what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh, hey!  

Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way, 

Oh what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh. 

********************************************************************* 

 

 
5. HAND IN HAND 

How can I 
keep on smiling 

when I see that a child is crying 
Empty glass in its hand 

and the lips like burning fire 
How can we 

keep on singing 
if we know that our friends are thirsty 

when there's no no no clean drinking water for all 
clean drinking water for all 
clean drinking water for all 

Hand in hand we'll change the world 
Hand in hand we'll paint the future 
Raising our voices to reach the sky 

Hand in hand let's sing and dance (x2) 
How can we 

keep on smiling 
when we see that a child is crying 

Empty glass in its hand 
and the lips like burning fire 

How can we 
keep on playing 

if we know that our friends are praying 
when there's no no no clean drinking water for all 

Hand in hand we'll change the world 
Hand in hand we'll paint the future 
Raising our voices to reach the sky 

Hand in hand let's sing and dance (x3) 

 
********************************************************************* 

6. WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS 
We wish you a Merry Christmas 
We wish you a Merry Christmas 
We wish you a Merry Christmas 

And a happy New Year (x4) 



 
7. MERRY CHRISTMAS EVERYONE 

Snow is fallin' 
All around me 

Children playin' 
Having fun 

It's the season 
Love and understanding 

Merry Christmas everyone 
Time for parties 
And celebrations 
People dancin' 
All night long 

Time for presents 
And exchanging kisses 

Time for singing Christmas songs 
We're gonna have a party tonight 

I'm gonna find that girl 
Underneath the mistletoe 
We'll kiss by candle light 

Snow is fallin' (snow is fallin') 
All around me (all around me) 

Children playin' (children playin') 
Having fun (having fun) 

It's the season 
Love and understanding 

Merry Christmas everyone 
Merry Christmas everyone (x3) 

********************************************************************* 

8. LAST CHRISTMAS 
Last Christmas, I gave you my heart 

But the very next day you gave it away 
This year, to save me from tears 

I'll give it to someone special 
Last Christmas, I gave you my heart 

But the very next day you gave it away 
 
 

 
 

This year, to save me from tears 
I'll give it to someone special 

Once bitten and twice shy 
I keep my distance 

But you still catch my eye 
Tell me, baby 

Do you recognize me? 
Well, it's been a year 
It doesn't surprise me 

(Merry Christmas!) I wrapped it up and sent it 
With a note saying, "I love you, " I meant it 

Now, I know what a fool I've been 
But if you kissed me now 

I know you'd fool me again 
Last Christmas, I gave you my heart 

But the very next day you gave it away 
This year, to save me from tears 

I'll give it to someone special 
Last Christmas, I gave you my heart 

But the very next day you gave it away 
This year, to save me from tears 

I'll give it to someone special 
********************************************************************* 

9. ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU 
(x2) 

I don't want a lot for Christmas 
There is just one thing I need 

And I don't care about the presents 
Underneath the Christmas tree 

I don't need to hang my stocking 
There upon the fireplace 

Santa Claus won't make me happy 
With a toy on Christmas Day 

 
 
 



 
I just want you for my own 

More than you could ever know 
Make my wish come true 

 
All I want for Christmas 

Is you 
You, baby 

Oh, I won't ask for much this Christmas 
I won't even wish for snow 

And I'm just gonna keep on waiting 
Underneath the mistletoe 

I won't make a list and send it 
To the North Pole for Saint Nick                

I won't even stay awake to 
Hear those magic reindeer click 

'Cause I just want you here tonight 
Holding on to me so tight 

What more can I do? 
Cause baby all I want for Christmas is you 

You 
Oh-ho, all the lights are shining 

So brightly everywhere 
And the sound of children 

Laughter fills the air 
And everyone is singing 

I hear those sleigh bells ringing 
Santa won't you bring me the one I really need? 

Won't you please bring my baby to me? 
Yeah 

Oh, I don't want a lot for Christmas 
This is all I'm asking for 

I just wanna see my baby  
Standing right outside my door 
Oh I just want you for my own 

For my own 
Baby 

 
 

 
More than you could ever know 

Make my wish come true 
Baby all I want for Christmas is 

You baby 
All I want for Christmas is you baby (x3) 

********************************************************************* 

10. ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ 

Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού 
κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, 

τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά 
ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά 

 
Άστρο φωτεινό, θα `βγει γιορτινό 
μήνυμα θα φέρει απ’ τον ουρανό 
μες στη σιγαλιά, άνοιξε η αγκαλιά 

κι έκανε η αγάπη στην καρδιά φωλιά 
 

Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού 
κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού   

τρίγωνα, κάλαντα μες στη γειτονιά 
ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά 

 
Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού 

κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού   
τρίγωνα, κάλαντα μες στη γειτονιά 

ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά 
 

Άστρο φωτεινό, θα `βγει γιορτινό 
μήνυμα θα φέρει απ’ τον ουρανό 
μες στη σιγαλιά, άνοιξε η αγκαλιά 

κι έκανε η αγάπη στην καρδιά φωλιά 
 

Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού 
κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού 

τρίγωνα, κάλαντα μες στη γειτονιά 
ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά 

******************************************************************** 



 

11. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

 
Καρδιά μου από Δευτέρα σε Δευτέρα 

μήνες τώρα νύχτα μέρα 
σε σκέφτομαι και πάω να τρελαθώ 

 
Καρδιά μου ο χρόνος σα νεράκι τρέχει 

πίσω γυρισμό δεν έχει 
κι ό,τι ζούμε είναι μοναδικό 

 
Γι' αυτό και μην αργείς έλα αμέσως κοντά μου 

κι άλλο μόνη μην μ' αφήνεις καρδιά μου 
 

Χριστούγεννα όπου να 'ναι φτάνουν 
και τα κλάματα με πιάνουν 

που δεν μπορώ μαζί σου να 'μαι εγώ 
 

Βλέπω τον Αϊ Βασίλη να μου χαμογελάει 
κι η έλλειψή σου δυο φορές με πονάει 

 
Χριστούγεννα ήρθαν πάλι μα είσαι πάλι μακριά μου 

αχ και να σ' είχα εδώ μωρό μου στο πλευρό μου αγκαλιά μου 
 

Ναι Χριστούγεννα ήρθαν πάλι μα είσαι πάλι μακριά μου 
μόνο εσένα έχω μωρό μου στο μυαλό μου 

στην καρδιά μου 
 

Χριστούγεννα, Χριστούγεννα ευτυχισμένα 
δεν γίνονται δεν γίνονται χωρίς εσένα 

Χριστούγεννα, Χριστούγεννα ευτυχισμένα 
δεν γίνονται καρδούλα μου χωρίς εσένα 

 
Γυρνάω στους δρόμους μόνη και χαζεύω 

βλέπω ανθρώπους και ζηλεύω 
που φαίνονται γεμάτοι από χαρά 

 
 

 
 
 

Πιασμένα χέρι χέρι ζευγαράκια 
 

καθισμένα σε παγκάκια 
πονάει πολύ απόψε η μοναξιά 

 
Βλέπω τον Αϊ Βασίλη να μου χαμογελάει 

κι η έλλειψή σου δυο φορές με πονάει 
 

Χριστούγεννα ήρθαν πάλι μα είσαι πάλι μακριά μου 
αχ και να σ' είχα εδώ μωρό μου στο πλευρό μου αγκαλιά μου 

 
Ναι Χριστούγεννα ήρθαν πάλι μα είσαι πάλι μακριά μου 

μόνο εσένα έχω μωρό μου στο μυαλό μου 
στην καρδιά μου 

 
Χριστούγεννα, Χριστούγεννα ευτυχισμένα 

δεν γίνονται δεν γίνονται χωρίς εσένα 
Χριστούγεννα, Χριστούγεννα ευτυχισμένα 
δεν γίνονται καρδούλα μου χωρίς εσένα 

 
Βλέπω τον Αϊ Βασίλη να μου χαμογελάει 

κι η έλλειψή σου δυο φορές με πονάει 
 

Χριστούγεννα ήρθαν πάλι μα είσαι πάλι μακριά μου 
αχ και να σ' είχα εδώ μωρό μου στο πλευρό μου αγκαλιά μου 

 
Ναι Χριστούγεννα ήταν πάλι μα είσαι πάλι μακριά μου 

μόνο εσένα έχω μωρό μου στο μυαλό μου 
στην καρδιά μου 

 
Χριστούγεννα, Χριστούγεννα ευτυχισμένα 

********************************************************************* 

 
 
 



 
12. ΤΑ ΠΙΟ ΓΛΥΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

 
Μύρισαν Χριστούγεννα, λάμπουνε τ’ αστέρια 

πρώτη μας φορά μωρό μου, χρόνια μας πολλά. 
Σ’ έφεραν οι άγγελοι, σ’ έφεραν οι μάγοι 

έπεσες σαν άστρο στη ζωή μου από ψηλά. 
Χρόνια μας πολλά, χρόνια μας πολλά… 

 
Θα στολίσουμε μαζί το δέντρο της αγάπης 
με λαμπιόνια, με χρυσόσκονη και με φιλιά. 

Μόνο που το σκέφτομαι τρελαίνομαι μωρό μου 
χρόνια μας πολλά καρδιά μου, χρόνια μας πολλά 

 
Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα θα είμαστε μαζί 

τα πιο γλυκά Χριστούγεννα μωρό μου εγώ κι εσύ 
τα πιο γλυκά Χριστούγεννα και κάνε μια ευχή 
τα πιο γλυκά Χριστούγεννα θα έχει όλη η γη. 

 
Μύρισαν Χριστούγεννα, κράτα μου το χέρι 

το δικό μας το αστέρι λάμπει εκεί ψηλά. 
Όλα μοιάζουν όνειρο κι όμως είναι αλήθεια 

χρόνια μας πολλά καρδιά μου, χρόνια μας πολλά 
 

Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα θα είμαστε μαζί 
τα πιο γλυκά Χριστούγεννα μωρό μου εγώ κι εσύ 

τα πιο γλυκά Χριστούγεννα και κάνε μια ευχή 
τα πιο γλυκά Χριστούγεννα θα έχει όλη η γη. 

 
Πες το μια και δυο και τρεις φορές 

για να πιάσουν οι ευχές… 
 

Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα θα είμαστε μαζί 
τα πιο γλυκά Χριστούγεννα μωρό μου εγώ κι εσύ 

τα πιο γλυκά Χριστούγεννα και κάνε μια ευχή 
τα πιο γλυκά Χριστούγεννα θα έχει όλη η γη (x3) 

 
 
 

 
 
 

Κι όταν θα μπαίνει η καινούρια η χρονιά 
ευχές και δώρα θα σου δίνω με φιλιά 

χρόνια πολλά μωράκι μου, χρόνια πολλά 
ανεπανάληπτα και μαγικά, ανεπανάληπτα και μαγικά! 

 
Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα θα είμαστε μαζί 

τα πιο γλυκά Χριστούγεννα μωρό μου εγώ κι εσύ 
τα πιο γλυκά Χριστούγεννα και κάνε μια ευχή 
τα πιο γλυκά Χριστούγεννα θα έχει όλη η γη 

για πάντα εγώ κι εσύ θα είμαστε μαζί! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


