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Läbi lume sahiseva
eesti rahvaviis, J.Aavik/J.Janson

                               G
läbi lume sahiseva sõidab saanike.
C                    G            A             d 
Aisakell lööb tilla-talla üliarmsasti.

                                C                   G             d       d7 C
Aisakell lööb tilla-talla üliarmsasti.

kena jõuluehte saanud iga metsapuu. 
:,: seda ilu vaatab kõrgelt mõnus jõulukuu.:,:

sõida ruttu, saanikene, koju kirikust. 
:,: läbi luha, üle kingu, mööda männikust.:,:

kodus pannil jõuluvorstid särisevad ju. 
:,: kodus oot`vad kingitused, ootab jõulupuu.:,:

läbi lume sahiseva sõidab saanike. 
:,: Aisakell lööb tilla-talla üliarmsasti.:,:
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Oh, kuusepuu
O Tannenbaum

saksa rahvaviis/ A.Zarnack

                                       A7  d               A7  d
:,:oh, kuusepuu, oh kuusepuu,

                                       B7  em           A7        d
kui haljad on su oksad!:,:

                                             d      B7     em            em/d
ei mitte üksi suisel a´al,

                                           A7                  d
vaid talvel ka siin külmal maal.

                                     A7  d               A7 d       B7

oh, kuusepuu, oh kuusepuu,
                                        B7     em          A7     d

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.
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Haldjate jõuluöö
Tomtarnas julnatt

v.selfe/traditsionaal

                               d                                        d   A7    dA7

pere uinub, tuled kustund juba, kustund juba.
                          em                                         emF#m  GA6

rahus maja, vaikne iga tuba,     iga     tuba.
                                                   A    A7  d 

Tip-tap, tip-tap, tipa-tapa, tip-tap, tip, tip, tap!

kuulge, kes säält keldrist tuleb vargsi, tuleb vargsi? 
need ju haldjad liginevad argsi, üsna argsi. 

Tip-tap, tip-tap, tipa-tapa, tip-tap, tip, tip, tap!

küllap on nad tuttavad vist looga, selle looga, 
et siin tehti päeval jõulurooga, jõulurooga. 

Tip-tap, tip-tap, tipa-tapa, tip-tap, tip, tip, tap! 

laual mõdu, vorstid, koogid, saiad, koogid, saiad, 
sinna üles ronivadki maiad, ah, te maiad! 

Tip-tap, tip-tap, tipa-tapa, tip-tap, tip, tip, tap!

kuuse all siis läheb mäng neil lahti, mäng neil lahti, 
kuni selleks koit veel annab mahti, annab mahti. 

Tip-tap, tip-tap, tipa-tapa, tip-tap, tip, tip, tap!

Tasahilju lahkub haldjarodu, haldjarodu, 
sinna, kus on ikka nende kodu, nende kodu. 

Tip-tap, tip-tap, tipa-tapa, tip-tap, tip, tip, tap!


