.

& Stafan stalservisto:
< Rekante 23 el 31 batoj por strofo, entute 651 paŝoj dum 8 minutoj, aŭ rekante 19 el
28 batoj por strofo, entute 588 paŝoj dum 9 minutoj. Norda Kantaro #2505. El sveda
tradukis Kukoleto (1993). Jen tri versioj de melodio. Al melodio #A adaptis Martin
Strid. '4 Per tiu strofo kutimas finiĝi la ĝenerala versio de la kanto. '16 Brandujo. '20
Tabue estas tro laŭdi. '21 Aŭ "patron'".>
(#Melodioj:
(
(#A: <1,5:31> /LaLa dodo TiSi La; dore mi rere mi; LaaLaLa dodo TiSi La; Ti dore
mido Ti La h; f:doSo MiSo SoSo do; rere mi;fa mire doTi dore mido Ti La a) ?
(#Sveona:; <1,1:28> /LaLa LaSi Lado mi3;do LaLa doLa La Si; TiiTiTi rere TiTi do;
LaLa doLa La Si; LaLa LaSo dore mi; fa3mi redo TiLa doTi; Ti i La a) ?
(#Malunga: <1,2:28> /dodo SoSo dore mi3;mi soso lala so mi; soososo lala soso mi;
mimi redo La So; dodo SoSo dore mi; soso lala sofa mifa re e do o)
)×21 )+
(&Strofoj:
'1

'6 Pre ol venis suno nur ..... bridon kaj
orselon sur .....

(&A: /Stafan estis stalservist'

'12 Nun kristnaskas ĉiu dom' .....
kandeloj kaj picearom' .....

(×:; Tenu vin, ho ĉeval'! ;)
akvis ĉevalojn siajn kvin
(×:; je tiu stelo blanka ; Tag' ankoraŭ
estas for, ; estas for, ; sed steloj de
ĉieldeĵoro ; brilas.))
?
(& Sveona kaj Malunga: /Stafan estis
stalservist'
(×:; volonte ni nun dankas ;)
akvis ĉevalojn siajn kvin ;
(×:; por la stelo blanka ; Tag'
ankoraŭ estas for ; steloj de
ĉieldeĵoro ; brilas))

'13 En ĉiu domo nun kristnask' .....
daŭros ĝojo ĝis la pask' .....
'14 Fajro nun en ĉiu forn' ..... jula kaĉo
kaj la pork' .....
'15 Nun venas ni al via bien' .....
demandas, ĉu ni kantu jen .....
'16 Amata patro en lignej' ..... al ni el
ujo* donu plej .....
'17 Amata panjo ĉe la forn' ..... da pork'
nin donu kaj el korn' .....
''18 Se estas ene servistin' ..... leviĝos
kaj lumiĝos ŝi .....

'2 Koloraj estis du je ruĝ' ..... bone
servis sen penfuĝ' .....

'19 Se ŝi ne lumigos ĝis sufiĉ' ..... ni
nomos ŝin bovleda piĉ' .....

'3 Koloraj estis du je blank' ..... ne estis
intersimilo mank' .....

'20 Bonnokton, dankon, kaj en pac' .....
ĉar iom bonis la donac'* .....

'4 Plejbonĉevalon je pomgriz' ..... mem
rajdas Stafan en ĉemiz'* .....

'21 Bonnokton, dankon al matron'* .....
sufiĉe bonis via don' .....)

'5 Pre ol kriis eĉ la kok' ..... Stafan jam
en stala lok' .....
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