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No, onkos tullut kesä
a. Namusia ripustettu ompi kuusen oksilla.
b. Eikö taakka paina selkää? Käypä tänne, emme pelkää!
c. Kun on valmis kuusi kultainen, rynnistääpi lapset huoneeseen.
d. Oi jospa ihmisellä ois joulu ainainen!

Reippahasti käypi askeleet
a. Sievä vauva Maijan on, Annin kelkka verraton, orhi oiva Veikon!
b. Hupsis tupsis pimpeli pompeli, hiiri se kissalle takkia ompeli.
c. Kuiske kuuluu: ”Miltä ruoka maistaa, ruoka maistaa?”
d. On äiti laittanut kystä kyllä, hän lahjat antaa ja lahjat saa.

On hanget korkeat, nietokset
a. Me taasen laulamme riemuiten, kun joulu, joulu on meillä!
b. Joulua juhlii maa, välkkyvät kynttilät.
c. Nyt köyhän niinkuin rikkaan luo suloinen joulus tuo!
d. Livekala, kakut, joulupuuro, kutsulle ei saa nyt olla kuuro.

Joulupuu on rakennettu
a. Jouluruokaa tarjoo kunnon väki, kunnon väki.
b. Ympärillä lapsukaiset laulelevat sulosti.
c. Laulut ne soi piirissä oi!
d. Puun vihreen oksat kiedomme me hopein, kultavöin.

Joulupukki
a. Ja kuuset ne kirkkaasti luo loistoaan jo pirtteihin pienoisihin.
b. Saammehan, saammehan laulaa leipurin laulun?
c. Ja vanhakin nyt nuortuu kuin lapsi leikkimään. 
d. Tervetullut meille aina, käypä tänne, puuta paina.
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En etsi valtaa, loistoa
a. Hetken kestää elämää, sekin synkkää ja ikävää.
b. Tuo kotihin, nyt pieneenkin, nyt joulujuhla suloisin.
c. Kansa kartanon hiljaisen yösydän untaan kiskoo.
d. Kirkasna aina sielujen laulun taivainen sointu säilyy vaan.

Juhla on verraton
a. Loista, loista kaunis joulukuusi!
b. Tässä vesimalja, silmät huuhtokaa!
c. Lumi alla jalasten se laulaa lauluaan.
d. Nyt sitä saa, nyt sitä saa, vatsansa täyteen puuroo.

Toivioretkellä
a. Ei valtaa eikä kultaakaan, vaan rauhaa päälle maan.
b. Taivahalla säteillen välkkyy sarja tähtösten.
c. Kiitävi aika, vierähtävät vuodet, miespolvet vaipuvat unholaan.
d. Armas joulu jo kutsuu meitä taasen muistojen suurten luo.

Kulkuset
a. Nyt nimien kirjaan merkitään taas: tuhma vai kiltti, ajatelkaas!
b. Vain tähdet öistä avaruutta pukee loistaen.
c. Kirkkaat joulukynttilät lempeästi hymyyvät.
d. Talven valkohiutaleet ne kilvan leijailee.

Joulun kellot
a. Maassa rauha, myös ihmisille.
b. Aisakello helkkää, loistaa tähdet, kuu.
c. Taivahalla säteillen välkkyy sarja tähtösten.
d. Riemuin kellot kuuluttaa juhlaa korkeaa.
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