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Üle lume lagedale  

 
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! 
 
 

 

 

Piparkoogipoisid 

A.Gullstrand 
 
Me kolmekesi tuleme Präänikutemaalt, 
meil jalas püksid magusad, kuub on magus ka! 
Nüüd jõulukuusel ripume kolmekesi reas, 
meil silmadeks on rosinad, mütsid viltu peas. 
 
 Me usume, et kindlasti rõõmustame teid, 
kuid piparkoogist kitsekest pole kaasas meil. 
 Ei viitsinud veel tõusta ta ahjuplaadi pealt, 
kuid tervitusi palavaid saadab teile sealt. 
 
 

 

Kelgusõit – küll on kena kelguga 
Reinhold Kamsen 
 

Küll on kena kelguga hangest alla lasta! 
:,: Oi, oi, kelguga hangest alla lasta!:,: 
 
Laial luhal säravad jää ja lumi vastu! 
:,: Oi, oi, säravad jää ja lumi vastu!:,: 
 
Lumehelbed helgivad, puiel ehted uued! 
:,: Oi, oi, helgivad, puiel ehted uued!:,: 
 
Kadakatel karjamaal seljas lumekuued! 
:,: Oi,oi, kadakatel seljas lumekuued!:,: 

 

 

Läbi lume sahiseva 
 
1. Läbi lume sahiseva sõidab saanike. 
:,: Aisakell lööb tilla-talla üliarmsasti.:,: 
 
2. Kena jõuluehte saanud iga metsapuu. 
:,: Seda ilu vaatab kõrgelt mõnus jõulukuu.:,: 
 
3. Sõida ruttu, saanikene, koju kirikust. 
:,: Läbi luha, üle kingu, mööda männikust.:,: 
 
4. Kodus pannil jõuluvorstid särisevad ju. 
:,: Kodus oot`vad kingitused, ootab jõulupuu.:,:  
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Tiliseb, tiliseb aisakell 
 
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….. 
 
Helgivad tuled eel, 
talve teel, külateel, 
rõõmsad pühad igal pool, 
üle kogu maa. 
 
:,:Tiliseb, tiliseb aisakell … 
 
Mööduvad saanid, reed 
piki teed, talvist teed, 
üle soo ja karjamaa, 
üle heinamaa. 
 
Tiliseb, tiliseb aisakell … 

 

Aisakell – üle lume lageda 

 
Üle laia lageda, lumivalge, uinund maa 
sõidab linna jõulumees kristalses täheöös. 
Kaugelt, kaugelt Põhjamaalt täna ruttab siia ta, 
põhjapõdrad, kaelas kuljused, on iidse saani ees. 
 
:,: Aisakell, aisakell! 
Kella kauge hüüd. 
Härmas valge jõulusaan 
tuhatnelja tormab nüüd. :,: 
 
Täna jõulukuuse all laste pilgud säravad, 
õhtutund on ukse ees, - kuhu jääb küll jõulumees? 
Igas väikses käharpeas juba salmid ammu reas, 
küllap tarvis läheb kohe neid, kui kuulda kuljuseid. 
 
 :,: Aisakell, aisakell, 
kingul, orus, mäel. 
Aisakella helinal meil 
on jõulud jälle käes. :,: 

 

 

Simmaniduo ja 
Kandlemees Sander 

JÕULULAULUD 

Kandlemees Sander tervitab 
Sander Karu 
 

Tere, tere, tere, tere kogu pere 
tore näha, kuulda, armas piduline 
tore, et Sa tulid, kallis külaline 
tere, tere, tere, tere kogu pere 
 
Kandlemees  Sander  tervitab 
Kandlemees  Sander  alustab 
 
1 salm kordab 


