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Jõululumed 
mail ja puil



42

Jõua jõua jõuluaega
kõrge helge taevalaega
ja kui jõuab jõuluõhtu
lumepilv las puistab õhku
palju valgeid helbeid
langevaid ja malbeid
jahutama palgeid
tõmmusid ja valgeid
igaühte mahub
jõulu õnnis rahu.

Peep Ilmet
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LUMEVALGUS

Esimesest paksust lumest
kuuseke sai talvejume
ja ta rõõmsalt vaatas ennast:
„Nüüd ma olen kaunim vennast!”
Ent oh imet,
vend ta ees
seisis lausa lume sees.
Valged olid teised puudki,
karukoobas ja veel muudki...
Sellest lumevalgusest
jõulukuu sai alguse.

Erika Esop
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JÕULULUMI

Pilve vangist langes hange
helge lumivalge lumi
talve salve kylma vangi
jääb see sula tulekuni

jõulu aegu päike taamal
kerkib taeva kuueks tunniks
kuid siis kukesammu haaval 
pikemalt end paistma sunnib

sulatab kui päike hange
sulavett täis tosin pange.

Peep Ilmet
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ET TALVEL ON HÄÄ

Talvel on ju väga hää.
Talvel pole pori.
Kui ka ongi pori, 
katab selle jää.

Jõuluaeg on lahe aeg.
Jõuludes on ilu.
Kui ka pole ilu,
on koolivaheaeg.

Talve kukil tuleb märts.
Märts on nagu kevad.
Kui ta pole kevad,
siis on temas särts.

Praegu ilm on jäine.
Praegu on ju talv.
Kui ka pole talv,
ilm on isepäine.

Karl Martin Sinijärv
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JÕULUKS

Kui talvepime tahab tüüdata,
siis paras aeg on küünlad süüdata.
Neid ikka süüdatud
on kuusepuule,
kus kiirgab kard
ja kumab klaasist kuule.
Ja olgu iga küünlaleek
kui väike,
ta hõiskab siiski valjult:
päike, päike!
See toetab päikest,
väsinut ja loidu,
ta küünlatulest loeb
me poolehoidu.

Ellen Niit
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VAGA SOOV

Tahaks et jõul tuleks valgemast valgem
õrn kylm et puna meil näpistaks palge
hõõguma näpistaks kõrvad ja ninad
talla all krudiseks lumede linad
taevast võiks hõljuda helbeid kui sulgi
kohati harvemalt kohati hulgi
pyyaks neid keelega pyyaks neid peoga
kaasa kui kõnnime jõuluöö peoga
kirikukellade helin kui hääbub
laskugu maale me andestav häädus
lumiryys maad ja ka lumetuid paiku
vallaku korrakski rahu ja vaikus.

Peep Ilmet
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LUMEHELBED

Miks just täna,
täna just
lumehelbeil
tantsulust?
Aed ja maantee
liiga must,
sestap tuisutaat
ju tahab
jõuluks panna
vaiba maha.
Sestap lumehelbeid kingib
jõulupühiks ümberringi.
Peagi valge vaip on maas,
valged majad,
valge laas.
Helbeid täis ka
aknaklaas.
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Oota,
ära akent pühi,
seal on kirjas ju:
„Häid pühi!”

Ira Lember
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JÕULUÕHTU

Läigib väli lumine,
üle kuuselatvade
liugleb lehviv tuuleke.
Kuusik vaikselt kohiseb,
puu seal puule kõneleb:
Jõuluõhtu läheneb!

Hans Wühner


