




tuli likaa, joka jäätyi pikaa ja
lapset pääsit lätäköille luistelemaan. Hitten
luiki Kylmä tuuli järwet jääti, Kosket hyyti,
lunta tuiski, talwi tuki siltojaan.
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Fiti mulle tumput teki,
Isä luistit laittoi.
cD3eljeni mun jäälle wei
Ia luistit jalkaan auttoi.
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Hui, sul, sukssi jalkaan,
c)Lyl se leikki alkaa!
Mennään minne sukset johiaa,
Mennään eilä posket ssohiaa.
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Talwen lumous.
Hei, M sila lnsliä on
Aylän poikasissa,
Fuojalunl' on !ialjma!o>iou,
liukas neiloksissa.

Mli wiljooin luwan antoi,
cHlos lumisille,
FeKös hauskalla Wl tuntui

feipastisse.
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lMassu lasin Kelkallansa
ja huusi:

Tass' on poika paikallansa,
Joll' on Kelkka «u>l.
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K.asse wäij^zlieli
cHumipalloinensa,
jallun Kelkattansa työnsi.
.HumilessaKsensa.
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<?OMt wärslyi puolettansa,
l!olipuislson,

SR,Mp siessä cHusun Kanssa,
lumiukon laittoon.

Fiinä on nyt lumiukko.
Fumi, hiivin tehty,
cHielä Kysyn, ennen onko
kertaista sen nähty.

7 H"



Vl^Vle!!ez^

TViliKu <Halls aainuin illoin
Haslii yoi ja joulun silloin
Tiesi iäsmälleen.

wielä maata inennään,
alliin on jälella waan.enään
lMsl edelleen."
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3a,nän weiKolleenKin
Aina lierloi ja inyös nalliin

sänlilleen.
sanoi, laulaa
ja Jeesus rauhaa

Antaa lapsilleen."

-3> 9 <K-



wci ngl wciko< maata,
ei pyille maala saala,

cFiin on wietleinen,

lesu jouluinest",
<H»uoKas', „lauluseuroinesi")
clihdoin waipuen.
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«Kamulla Kun nousi,
Kallen sanai wielä inuisii,
Tuumi itsekseen:
Enkeli! ne silloin laulaa,
Ie sus iloa ja rauhaa
Fnlaa lapsilleen/'

11 H"



Hcpeljct ljelaliimmal,
lulilaKsi sliurimmalisi,

Zoululiunscn liorist^llisi.
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<,-Ln>leli
KnumcwuoieeZsansa,
Toinen ciiliä loliduilaapi,
Fnt>änsuri!?sansli.
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?llliillr, uinuu lumissaan,
lunta luisliuu;

Talwen Kaljlc sitaa maan,
puut waan lMslun,.

cTUljaal owal salan ljongal

Talwen rasliaan palnon alla,
cMMe Knisllii metsät Kunnaat:
Toiwsa on urheana!
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siunaa Hclra suomeamme,
aula Kansaa sen,

Kallis isänmaamme
Jouluis onneluuleljen!
Fitlen myös minulle anna

wiimc
on aikain maata mennä,

päättyneenä päiwäti)ö!
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