


FLYKTEN TILL EGYPTEN 
 
1. Så sante till Staffan en stjärna upprann 
i Jesu Kristi födelsetimma 
/:Nu är den profeten oss födder försann:/ 
som världen skulle lära och vinna 
 
2. Herodes han slog sina handskar ihop: 
"Jag kan inte tro denna talan, 
förrän denna hanen på bordet stekter står, 
slår ut sina vingar och galer" 
 
3. Och strax denna hanen på bordet stekter stod, 
slår ut sina vingar och galer 
Herodes han svor vid sin kungliga tron: 
"Jag kan inte leva på denna har jord, 
förrän jag detta barnet månde pina" 
 
4. Men Herren han talte till Josef alltså 
i drömmen allt med sinom anda: 
"Statt upp och sadla din åsninna grå, 
tag barnet och dess moder och satt dem däruppå 
och far till det egyptiska landet!" 
 
5. Och Josef, han gjorde, som Herren befallt, 
i sömnen allt med sinom anda 
Stod upp och sadla' på sin åsninna grå, 
tog barnet och dess moder och satt' dem däruppå 
och for till det egyptiska landet 
 
6. Men när som de kommo till Vinåkersgård, 
så gick där en bonde och sådde 
"Kommer det någon och frågar efter oss, 
så säg som du aldrig oss såge!" 



 
7. Men bonden, han stod och tänkte för sig själv, 
han trodde, att det var ett par fruar, 
och då har han lovat sin Herre och sin Gud, 
att han i tiden aldrig skulle ljuga 
 
8. Men Herren han sade till bonden alltså 
i sömnen allt med sinom anda: 
"Statt upp, kära bonde, tag folkena med, 
skär upp denna säd, som du sådde!" 
 
9. Och bonden stod upp och tog folkena med 
att skära upp den sad, som han sådde 
Då hade uppvuxit det välsignade korn, 
som aldrig förr å tiden där funnits 
 
10. Så kommer Herodes, den vilda tyrann, 
vars hästar över många månde springa: 
"Inte har du sett någon färdas här fram, 
en man och en kvinna, som haft ett litet barn, 
kom ridande uppå en åsninna?" 
 
11. 'Nej, inte har jag sett någon färdas har fram, 
ej heller någon av dem som har varit 
en man och en kvinna, som haft ett litet barn, 
allt sen jag denna säden utsådde" 
 
12. Herodes han svängde sina hästar omkring: 
"Kom låtom oss återvända 
För är det så länge sen de färdats här fram, 
så är de nu vid världenes ända" 
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