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& Stinjeto stalservisto:
< Rekante 12 el 27 batoj por strofo, entute 675 paŝoj dum 7 minutoj. Norda Kantaro #4424. Notita en
Dalslando en 1885 (Bondessons visbok). El sveda tradukis Kukoleto (1993 strofojn '1,2,6,7,12,1315,19,20,24,25 --o-e) kaj Martin Strid (2014 strofojn '3-5,8-11,16-18,21-23). Klarigoj (*): '2 Stinjeto:
Eta Kristina. '15 Tel = tiel. '21 Na malced' = malcedon, malobeon. '23 Romo, sidejo de la papo kaj
iam imperia ĉefurbo.>>
(#Melodio:
<1,7:27> (
/La LaTi dodo doTi LaTi LaSi MilFi; SiSi Ti La a; dodo dore mi mimi mifa mido Ti i;mi Si La Tido
re doTi Ti La a
)×25 )+
(&Strofoj:
'1 /Loĝis kampul' sur Orientherbeja Sa2bl' ; ho
malgranda ; havis li filinojn, filinojn kun
agrabl'. ; En nia stalo kaŝe ŝi servis.
'2 Li havis ja kvar, jes, li ha2vis ja kvi2n

'13 Dum tago ŝi kondukas ĉevalojn al la a2kv'
..... dum nokto ripozas sur la duka brak' .....
'14 Strange grasiĝis nia stalservisto nu2n .....
Ne povas li rajdi se varmas jam la sun' .....
'15 Strange dikiĝis nia stalservisto te2l'* .....
Ne povas li alsupri ĉevalon en la sel' .....

(×:; ho malgranda ;)
el ili Stinjeto* plej ĉarma la filin'
(×:; En nia stalo kaŝe ŝi servis.)
'3 Estis juna duko, elrajdas li por ĉa2s' .....
ekvidas li Stinjeton dum sia preterpas' .....
'4 Aŭskultu Stinjeto, por vi jen mia vo2rt' .....
Ĉu vi emas servi en re2ĝa la kort'? .....
'5 Tranĉigu vi vestojn por vi de kavalir' ..... kaj
servi stalserviste vi serĉu dum forir' .....
'6 Ĉe la kudristo2n iras Kristinje2t' .....
kudrigas nobelvestojn novajn laŭ la pet' .....
'7 Ĉe la ŝuisto2n iras Kristinje2t' ..... tranĉigas
nobelbotojn novajn laŭ la pet' .....
'8 Stinjeto ŝi rajdas al reĝa la bien' ..... Ekstere
mem la reĝo li staras por ŝi jen .....
'9 Se stalserviston via moŝt' bezonas dum ĉi
jar' ..... mi emas reĝan korton servadi per ĉi far'
.....
'10 Bezonas mi serviston plej urĝe en la stal'
..... Mi nutros pri servisto sed ne lia ĉeval' .....
'11 Jen la juna duko, li staris apud li ..... Se
patro la serviston, ĉevalon nutros mi .....
'12 Dum tago ŝi rajdas ĉevalojn en herbej' .....
dum nokto ŝi dormas ĉe l' duko en la lit' .....

'16 Stalservisto nia strangiĝis je humo2r' ..... li
ne povas boton de piedo tiri for .....
'17 Reĝo alparolas reĝinon per la buŝ' .....
Alvoku nun istinojn du2 por akuŝ' .....
'18 Ne volas mi alvoki akuŝistinojn du ..... sed
mem volas iri mi por stala kontribu' .....
'19 Tra stala la pordo eniris la reĝi2n' .....
Ŝtelire sub manĝujon Stinjeto kaŝis sin .....
'20 Disvolvas mantelon la blu2an la du2k' .....
Sur tiu ŝi naskas la fi2lo2jn du .....
'21 La duko li falas je gepatroj al pie2d' ....
Nun patron kaj patrinon mi faris na malced'*
.....
'22 Reĝo al la duko, tiel parolis li: ..... Stinjeto
via, certe same bonas ŝi .....
'23 Ni faros geedziĝon plej grandan en ĉi dom'
..... aŭdeblos ĝi eĉ ĝis porde2go de Rom'* .....
'24 Grafinoj kaj princinoj ploradis en kole2r'
..... ripozas Stinjeto sur brako de la reĝ' .....
'25 Grafinoj kaj princinoj ploradis en inu2nd'
..... ĉar prenis li por si la filinon de kampul' .....
)
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