
Üle lume lagedale

(Riho Päts ; sõn. Julius Oro)

Üle lume lagedale viib meid rõõmus talvetee,

tee viib orust mägedele, üle külmetanud vee.

Olgem rõõmsad, velled hellad, lajatagu laulukeel,

helisegu aisakellad lumerikkal talveteel.

Uhke kuuse tuppa toome jõulurõõmuks lastele,

lõbusama tuju loome, jõulutuju kõigile.

Särab kuusk ja särab tuba, lapsed rõõmsad kuuse ees,

kuulge-kuulge, tuleb juba laste sõber Jõulumees!



Jõuluõhtul/Läbi lume sahiseva

(Juhan Aavik; Julius Janson) 1924

Läbi lume sahiseva sõidab saanike,

aisakell lööb tilla-talla üliarmsasti.

aisakell lööb tilla-talla üliarmsasti.

Kena jõuluehte saanud iga metsapuu,

seda ilu vaatab kõrgelt mõnus jõulukuu,

seda ilu vaatab kõrgelt mõnus jõulukuu,

Sõida ruttu, saanikene, koju kirikust,

läbi luha, üle kingu, mööda männikust,

läbi luha, üle kingu, mööda männikust.

Kodus pannil jõuluvorstid särisevad ju,

kodus ootvad kingitused, ootab jõulupuu,

kodus ootvad kingitused, ootab jõulupuu.



Aisakell

(J.S. Pierpont)

Üle laia lageda, lumivalge, uinund maa

sõidab linna näärimees kristalses täheöös.

Kaugelt, kaugelt Põhjamaalt täna ruttab siia ta,

põhjapõdrad, kaelas kuljused, on iidse saani ees.

Aisakell, aisakell, kella kauge hüüd.

Härmas valge näärisaan tuhatnelja tormab nüüd.

Aisakell, aisakell, kingul, orus, mäel,

aisakella helinal meil on näärid jälle käes.

Täna näärikuuse all laste pilgud säravad,

õhtutund on ukse ees, kuhu jääb küll näärimees?

Igas väikses käharpeas juba salmid ammu reas,

küllap tarvis läheb kohe neid, kui kuulda kuljuseid.



Tiliseb, tiliseb aisakell

(Leo Virkhaus; Julius Oengo (J. Oro) 1934)

Tiliseb-tiliseb aisakell, lumi hell, lumi hell,

Tiliseb-tiliseb aisakell, kiirgab mets ja hiilgab maa.

Mööduvad saanid, reed - piki teed, talvist teed, 

üle soo ja karjamaa, üle heinamaa.

Tiliseb-tiliseb aisakell, lumi hell, lumi hell, 

Tiliseb-tiliseb aisakell, kiirgab mets ja hiilgab maa.

Helgivad tuled eel, talveteel, külateel, 

rõõmsad pühad igal pool, üle kogu maa.

Tiliseb-tiliseb aisakell, lumi hell, lumi hell,

Tiliseb-tiliseb aisakell, kiirgab mets ja hiilgab maa.



Jõulukellad

(Armas Maasalo 1914)

Tasa, tasa jõulukellad kajavad. Üle terve ilmamaa

kajab laul nüüd rõõmuga - jõulud tulnud ju!

Tasa, tasa jõulukellad kajavad. Taeva võlvil sädeleb

tähekese valgushelk - jõulud tulnud ju!

Tasa, tasa jõulukellad kajavad. Kuusk see särab küünaldes,

rõõm on kõigil südames - jõulud tulnud ju!

Tasa, tasa jõulukellad kajavad. Kõlab laste lauluhääl

rõõmurikkal helinal - jõulud tulnud ju!



Oh, kuusepuu

(A. Zarnak; saksa rahvalaul)

Oh, kuusepuu, oh, kuusepuu, kui haljad on su oksad!

Ei mitte üksi suisel a’al, vaid talvel ka siin külmal maal -

oh, kuusepuu, oh, kuusepuu, kui haljad on su oksad!

Oh, kuusepuu, oh, kuusepuu, sa oled mulle armas!

Sind jõuluks metsast tuuakse ja küünlad külge pannakse -

oh, kuusepuu, oh, kuusepuu, sa oled mulle armas!

Oh, jõulupuu, oh, jõulupuu, siit igaüks saab rõõmu.

Su juures lapsed laulavad ja rõõmsalt kinke ootavad -

oh, jõulupuu, oh, jõulupuu, siit igaüks saab rõõmu!

Oh, jõulupuu, oh, jõulupuu, su valgus on nii hiilgav!

Veel kirkam valgus sellel ees, kes taeva leiab Jeesuses -

oh, jõulupuu, oh, jõulupuu, su valgus on nii hiilgav!



Ei au, ei hiilgust otsi ma

(Jean Sibelius; Sakari Topelius, tõlge: Eduard Salumäe)

Ei au, ei hiilgust otsi ma, ei taha kulda ka,

vaid taeva valgust palun ma ja rahu maailma.

See jõulud toob ja rõõmu loob,

kes meeled puhtaks, vabaks teeb.

Ei au, ei kulda taha ma, vaid rahu maailma.

Kui püha rahu majades ning lastel jõulupuu

ja Sõna valgus südames, ei vaja me siis muud.

Too kodusse, ka väiksesse, nüüd kallis püha kõigile,

siis püha rahu majades ja rõõm on südames.

Nii vaesele kui rikkale Sa, Jeesus, tule veel,

et taevavalgus kõigile võiks paista eluteel.

Sind ootan ma, Sind palun ma,

kes oled loonud taeva, maa:

nii vaesele kui rikkale nüüd rõõmsad jõulud too!



Jõulutaadi ootel

(Riho Päts ; sõn.: Julius Oro)

Sõitsid saanid, sõitsid reed mööda pikka talveteed,
helisesid aisakellad, aisal jõulukellad hellad.

Ootas Ats ja ootas Mall, oot`sid kaua akna all,
aga jõulutaat ei tule - küll on kole, küll on kole!

Küll on ootamine pikk, kätte jõuab videvik,
enam oodata ei jõua - kus on jõulutaat nii kaua?

Juba taevas paistab kuu, teises toas on jõulupuu,
aga küünlad süütamata, sest et taat veel tulemata…

Äkki õue sõitsid reed mööda valget talveteed,
helisesid kellad hellad, jõulutaadi aisakellad.


