Hér í styttri útgáfu

Sá fjórði, Þvörusleikir,
Var fjarskalega mjór.
Og ósköp varð hann glaður,
Þegar eldabuskan fór.

Segja vil ég sögu
af sveinunum þeim,
sem brugðu sér hér forðum
á bæina heim.

Þá þaut hann eins og elding
Og þvöruna greip.
Og hélt með báðum höndum ,
Því hún var stundum sleip.

Þeir jólasveinar nefndust,
‐um jólin birtust þeir,
og einn og einn þeir komu,
en aldrei tveir og tveir.

Sá fimmti, Pottaskefill,
Var skítið kuldastá.
‐Þegar börnin fengu skófir
hann barði dyrnar á.

Stekkjastaur kom fyrstur,
stinnur eins og tré.
Hann laumaðist í fjárhúsin
og lék á bóndans fé.

Þau ruku´upp, til að gá að
hvort gestur væri á ferð.
Þá flýtti ´ann sér að pottinum
og fékk sér góðan verð.

Hann vildi sjúga ærnar,
‐þá varð þeim ekki um sel,
því greyið hafði staurfætur,
‐það gekk nú ekki vel.

Sá sjötti, Askasleikir,
var alveg dæmalaus‐
Hann fram undan rúmunum
Rak sinn ljóta haus.

Jólasveinavísur Jóhannesar úr
Kötlum

Giljagaur var annar,
með gráa hausinn sinn.
Hann skreið ofan úr gili
og skaust í fjósið inn.
Hann faldi sig í básunum
og froðunni stal,
meðan fjósakonan átti
við fjósamanninn tal.

Stúfur hét sá þriðji,
stubburinn sá.
Hann krækti sér í pönnu,
þegar kostur var á.
Hann hljóp með hana í burtu
Og hirti agnirnar
Sem brunnu stundum fastar
Við barminn hér og þar.

Þegar fólkið setti askana
Fyrir kött og hund,
Hann slunginn var að ná þeim
og sleikja á ýmsa lund.
Sjöundi var Hurðaskellir,
‐sá var nokkuð klúr,
Ef fólkið vildi í rökkrinu
fá sér væran dúr.
Hann var ekki sérlega
hnuggin yfir því,
Þó harkalega marraði
hjörunum í .

Skyrjarm
mur, sá áttun
ndi,
var skelffilegt naut.
Hann hlemminn o´n
n af sánum
ut.
með hneefanum brau

Ke
etkrókur, sáá tólfti,
ku
unni á ýmsu lag. –
Hann þrammaaði í sveitina
á Þorláksmessudag.

Svo hám
maði hann í siig
og yfir matnum
m
gein.
Unz stóð
ð hann á blísstri
og stund
di og hrein.

s í tutlu,
Hann krækti sér
egar kostur var
v á.
þe
En
n stundum reeyndist stutttu
sttauturinn han
ns þá

v Bjúgnakræ
ækir,
Níundi var
Brögðótttur og snar.
Hann heentist upp í rjjáfrin
og hnuplaði þar.

Þrrettándi var Kertasníkir,
Þáá var tíðnin köld,
k
Eff ekki kom haann síðastur
á aðfangadaggskvöld.

Á eldhússbita sat hann
Í sóti ogg reyk
Og át þar hangið bjúga,
Sem enggan sveik.

Hann elti litlu börnin,
em brostu, glöð
g
og fín,
Se
ogg trítluðu um
m bæinn
með
m tólgarkerrtin sín

ægir,
Tíundi vaar Gluggagæ
grályndu
ur mann,
Sem laum
maðist á skjáinn
og leit in
nn um hann.

Svvo tíndust þeeir í burtu,
Þaað tók þá fro
ost og snjór.
Á þrettándanu
um síðasti
svveinstaulinn fór.

nni,
Ef eitthvvað var þar in
álitlegt að
a sjá,
hann ofttast nær sein
nna
Í það reyyndi að ná.
Ellefti vaar Gáttaþefur,
aldrei fékk sá kvef,
og hafði hann þó svo
o hlálegt
og heljarrstórt nef.
Hann ilm
m af laufabrauði
Upp á heiðar fann,
ur, eins og reeykur,
Og léttu
á lyktinaa rann.

