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24. Staffan var en stalledräng. 

Staf - fan var en stal -Je -dräng. 

Håll dig väl f o - lan min! Han vatt - na - na - de de 

få - lar fem, Allt vid den lju - sa stjärnan. 

.. 

So - len ly - ser in - te än, in - te än, men 

stjär- nor- na på him- me - len de blän-ka. 

Staffan var en stalledräng. 
Håll dig väl folan min! 
Han vattnade de fålar fem, 
Allt vid den ljusa stjärnan. 
Solen lyser inte än, inte än, 
(eller: Ingen dager synes än, synes än) 
men stjärnorna på himmelen 
de blänka. 
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Två de voro röda, 
de tjänte väl sin föda. 

Två de voro vita, 
de va de andra lika. 

Den femte han var apelgrå, 
den rider Staffan själv uppå. 

Innan tuppen galit har, 
han i stallet redan var. 

Hastigt ligges sadeln på, 
innan solen månd' uppgå. 

Skinnpäls och mössa, 
hundar och bössa. 

Framme han till skogen var, 
innan någon vaknat har. 

Orrar och tjädrar, 
hundarna vädra. 

Själva björnen i sitt bo, 
ej får vara uti ro. 

I den fula vargens spår 
fort och oförskräckt han går. 

Räven den röda 
måste ock blöda. 

Stackars haren, skrämd och rädd, 
måste stupa i sin bädd. 
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Dagen den lider, 
folan hemskrider. 

Nu är eld uti var spis, 
julegröt och julegris. 

»Kära mor i spiseln, 
giv oss ett stycke av grisen b 

»Kära mor vid lullan, 
låt oss smaka bullan !» 

»Lutfisken luktar, 
brännvinet fuktar.» 

»Få vi intet brännvin i våra krus, 
slå vi edra fönster ut.» 

»Kuse och kaka 
låt oss få smaka.»

»Låt oss mera dricka få 
innan harpan börjar gå.» 

Gamla gumman, matt och tung, 
börjar åter bliva ung. 

Själva gubben krafter får, 
se'n ban druckit sig en tår. 

Unga bonden nöjd och glad, 
dansar polskor tre å rad. 

Husfrun ung å röd å varm, 
båller barnet på sin arm. 
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Åt åre då vi komma igen, 
så står en vagga vid ungmors säng. 

Flickorna unga 
dansa och sjunga. 

Drängarna hoppa 
piporna stoppa. 

Nu rider Staffan å gåle, 
han kommer ej igen förr'n åt åre. 

Uppå julen broder Knut, 
håll dig väl folan min, 
som på visan gör ett slut. 
Hjälp gud och sankte Staffan. 
Solen lyser inte än, inte än, 
men stjärnorna på himmelen 
de blänka. 
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