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Himlen hänger stjärnsvart
Himlen hänger stjärnsvart och snön den ligger blå,
och mörkret är så beckmörkt och stjärnorna så små.
Skumma ligga stigarna där mänskobarnen gå,
och tysta ruva stugorna med snöskägg på.
Då komma väl de hundra, då komma väl de tusen
Lusseknektar vandrande kring husen.
De vandra kring med stjärnljus, de vandra kring med bloss,
med masker och med narrspel, en jublande tross.
De bulta hårt på rutorna så isen den går loss,
De buga sig, de bjuda sig till gästning hos oss.
De vandra kring med visor,
som jubla och som tralla,
så backarna och skogarna de skalla

Tärnans visa
Du tärna som tindrar med glitter i hår.
Så vakande efter Lucia du går.
Du lyser upp i mörkret med ljuset i din hand.
Du hälsar Lucia: Välkommen!
Lik herden som vaktar på lammen de små.
Så troget du följer i ljusflickans spår.
I tidig morgontimma du lyser med ditt ljus.
Du hälsar Lucia: Välkommen!
PEPPARKAKSGUBBARNA
Vi komma vi komma från Pepparkakeland,
och vägen vi vandra tillsammans hand i hand.
Så bruna, så bruna vi äro alla tre.
Korinter till ögon och hattarna på sne’.
Tre gubbar, tre gubbar från Pepparkakeland.
Till julen, till julen vi komma hand i hand.
Men tomten och bocken vi lämnat vid vår spis.
Dom ville inte resa från vår pepparkake….gris.
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Staffan (stjärngossar är försångare på vers 1-4)
Staffan var en stalledräng. STALLEDRÄNG, STALLEDRÄNG
Han vattnade sina fålar fem
IRA, IRA IRALLADE RARA, HEJSAN LÅT OSS LUSTIGA VARA.
EN GÅNG JUL OM ÅRET BARA.
SJUNG FALLEDUDELIGA DULLAN DEJ.
Två de voro vita…VITA,VITA

De voro varann så lika…IRA, IRA…

Två de voro röda…RÖDA, RÖDA

Förtjänte så väl sin föda…IRA, IRA…

Den femte han var apelgrå…APELGRÅ, APELGRÅ
Den plägade Staffan rida på…IRA, IRA…
Staffan red till källarknut…KÄLLARKNUT, KÄLLARKNUT
Där han var van få ölet ut…IRA, IRA…
Koppången (refrängerna, fetstil, om man kan/vill)
Och ett sken ifrån ljusen bakom fönstrets välvda ram
Har förenat dom själar som finns med oss här i tiden
Och jag vet att dom som har lämnat oss har förstått att vi är
(liksom fladdrande lågor så länge vi är här)
En sekund är jag evig och sen vet jag inget mer
Bara ett, att jag lever lika fullt som någon annan
Jag är här och mitt på en frusen väg finns det värme ändå
(Fastän snön börjar falla och himmelen blir grå)
Och jag går till de andra, jag vill känna julens frid.
Jag vill tro att han föddes och finns med oss här i tiden.
Det är jul och det finns ett barn i mig som vill tro att det hänt,
(och som tänder ett ljus varje söndag i advent.)
White Christmas (åk 3-6)

I’m dreaming of a white Christmas
Just like the ones I used to know
Where the treetops glisten, and children listen
To hear sleigh bells in the snow
I’m dreaming of a white Christmas
With every Christmas card I write
May your days be merry and bright
And may all your Christmases be white
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En stjärna lyser i natt (solist 1:a versen, de som kan/vill vers 2)
(Nu i den heliga timman, står vi i stjärnans sken
Och hör på klockor som klingar, nu ringer julen in)
Änglarna sjunger högt i skyn
Sjunger om fred på vår jord
Så som ett ljus på himlen på svart
En stjärna lyser i natt
Stråla ditt ljus över jorden, glimma ditt stjärnebloss
Vår långa vandring är över, stjärnan har visat oss
Änglarna sjunger…
Happy Christmas – War is over (i första hand refrängen, fetstil)
Vers 1
So this is Christmas, and what have you done?
Another year over, a new one just begun.
And so happy Christmas, we hope you have fun.
The near and the dear ones, the old and the young.
Refräng
A very Merry Christmas, and a happy new year
Let's hope it's a good one, without any fear
Vers 2
And so this is Christmas for weak and for strong,
the rich and the poor ones, the road is so long.
And so happy Christmas for black and for white.
For yellow and red ones, let's stop all the fight.
Refräng
A very Merry Christmas, and a happy new year
Let's hope it's a good one, without any fear
War is over, if you want it.
War is over now
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Mer jul (vers 1 vuxenkör, vers 2 de som vill, vers 3 alla)
Jag är en lugn person, med takt och ton
måttfull och balanserad.
Jag är tyst och still och det ska mycket till
innan jag blir exalterad.
Men jag har en last som håller mig fast
i ett järngrepp varje vinter.
När året är slut och snön ligger djup
och slädarnas medar slinter.
Jag vill ha mer jul. Ge mig mer jul.
Jag vill ha mer jul. Ge mig mer jul.
Tusen stjärnor som tindrar, glitter så långt jag ser.
Av juleljus som glimmar, vill jag ha mer.
En show glöms bort om den bara visar opp
effekter som man knappast anar.
Så ge mig trettio grader kallt, tomtar överallt
och en skog av gröna granar.
Jag vill ha snötyngda hus, tusentals ljus,
kulörta kulor i drivor,
bjällerklang som ackompangemang,
på alla julens skivor.
Jag vill ha mer jul ...
Ge mig en svårknäckt nöt, sötare gröt,
djupare dopp i grytan,
glittrigare glim och grötigare rim
och mer Arne Weise i rutan.
Jag vill ha rymligare säck, segare knäck,
fetare fläsk från grisen,
krimsigare krams, längre långdans
och raskare räv på isen.
Jag vill ha mer jul ...
Jag vill ha
Så ge mig
Jag vill ha
Så ge mig

mer,
mer,
mer,
mer,

mer.
mer.
mer.
mer.
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SANKTA LUCIA
Sankta Lucia, ljusklara hägring,
sprid i vår vinternatt glans av din fägring.
//: Drömmar av vingesus under oss sia
tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. ://
Kom i din vita skrud, huld med din maning.
Skänk oss, du julens brud, julfröjders aning.
//: Drömmar av vingesus, under oss sia,
tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. ://
En sockerbagare
En sockerbagare här bor i staden. Han bakar kakor mest hela dagen.
Han bakar stora, han bakar små, han bakar några med socker på.
Och i hans fönster hänga julgranssaker och hästar, grisar och pepparkakor,
Och är du snäller så kan du få men är du stygger så får du gå.
Vår julskinka har rymt (versen om man vill)
Nu är julen här
alla tomtarna myser
Men vår lilla gris
med sin frånvaro lyser
Ack vad är väl gröt
och tårta så söt
och sylta och pastej
Med bårdepaj och bara daj
med grisen nåt för sen !

Vår julskinka har rymt
och släkten kommer om en timma
Vår julskinka har rymt
hur kan en gris bara försvinna
Har ingen sett vår lilla kotlett,
med rumpan blank av fett
Vår julskinka har rymt,
det tycker vi är grymt !

LUSSEKATT OCH PEPPARKAKA

Lussekatt och pepparkaka, låt er väl av detta smaka
- Se Lucia bjuder här. Se i korgen som hon bär
- Se vår tärna bjuder er, lussefatet om ni ber
- Se vår Staffan med sin strut, önskar glädje julen ut

