
Betemetett a nagy hó (bevezetés nélkül, 2x)

Betemetett a nagy hó, erdőt, mezőt, rétet,
minden, mint a nagyanyó haja, hófehér lett,
minden, mint a nagyapó bajsza, hófehér lett,
csak a feketerigó maradt feketének. 

Éj-mélyből (verselve) 

Éj-mélyből fölzengő -csing-ling-ling- száncsengő 
Száncsengő -csing-ling-ling- tél csendjén halkan ring. 

Földobban két nagy ló -kop-kop-kop- nyolc patkó. 
Nyolc patkó -kop-kop-kop- csönd-zsákból hangot lop. 

Szétmálló hangerdő -csing-ling-ling- száncsengő. 
Száncsengő -csing-ling-ling- tél öblén távol ring. 

Ember, ember (bevezetés nélkül, 2x)

Ember, ember, december, hideg, morcos medve. Sűrű 
havat szitálva kiült a hegyekbe. 

(Lassabban) Ha-ha-ha havazik,
he-he-he hetekig,
hu-hu-hu hull a hó,
hi-hi-hi jaj de jó.
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Hull a pelyhes (bevezetéssel)

Hull a pelyhes fehér hó, jöjj el kedves Télapó!
Minden gyermek várva vár, vidám ének hangja száll. 
Van zsákodban minden jó, piros alma, mogyoró,
Jöjj el hozzánk, várunk rád, kedves öreg Télapó. 

Nagyszakállú Télapó jó gyermek barátja,
Cukrot, diót, mogyorót, rejteget a zsákja.
Amerre jár reggelig, kiscipőcske megtelik,
megtölti a Télapó, ha üresen látja! 

Itt kopog, ott kopog (bevezetés nélkül, sokszor)

Itt kopog, ott kopog, megérkezett a Mikulás, hopp!

Télapó itt van (bevezetéssel)

Télapó itt van, Hó a subája, Jég a cipője, Leng a 
szakálla, |: Zsák, zsák, teli zsák, Piros alma, aranyág. :|

Két szarvas húzta, Szán repítette, Gömbölyű zsákját 
Száz fele vitte, |: Zsák, zsák, ... :| 

Nótás Mikulás (bevezetéssel) 

Nótás Mikulás. Flótás pikulás.
Jön a sok jóval. Hegedűszóval. 

Csellón muzsikál. Csizmám tele már.
Mosolyog, hallgat. Haza úgy ballag. 

Hull a pelyhes (bevezetéssel)
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