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ĉĝĥĵŝŭ

& La kruela somero:
< Rekante 5 el 25 batoj por strofo, entute 150 paŝoj dum 2
minutoj. Poemon verkis Emba (3-4/84, Sub la signo de socia
muzo. Redaktis William Auld & Stefan Maul). Baladigis,
komponis kaj rekantaĵon aldonis Martin Strid (2015).>
(#Melodio:
<:25> (
mi /dodo mimi rere dore miimi;mi soso mimi rere dore miimi;mi
dodo mimi rere dooTi;La SoSo doTi La La;
(#Rekantaĵe: La SoSo doTi La La)
)×6 )+
(&Strofoj:
'1 Ne /ĝojas mi, se venas la
somero: ; en ĝia arda koro
mankas amo, ; kaj mian
karnon trasekigas ; ĝisoste ĝia
flamo.

'4 Rifuĝi nur la Moŝta Mono
povas ; al bordoj de la freŝospira maro. ; Mi trenas ŝarĝon
kiel en la ; dezert' la
dromedaro. .....

(×:; Kruelas la somero.)
'2 Se la vizaĝo soifegas roson,
; ĝi trempas ja en ŝviton mian
vangon, ; kaj ĝia pluvavida
tero ; elsuĉas mian sangon. .....

'5 Mi trenas ŝarĝon, besto
tolerema, ; nur foje, se mi
estas mistraktata, ; ekbolas en
mi por momento ; sango de
lup' malsata. .....

'3 Kiam la klingo de falĉil'
ektintas ; rande de ora ocean'
da greno, ; pen' dentgrinciga
por mi ŝanĝas ; la benon je
malbeno. .....

'6 Ne timu, la falĉilon
rektigitan ; ne kaptos mi en tia
hor' ekscita ; por puŝi ĝin en
iun moŝtan: ; mi estas ja
dresita! .....)
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& Ĝorĝo:
< Ripete 9 el 25 batoj por strofo, entute 150 paŝoj dum 2 minutoj.
El angla tradukis William Auld.>
(#Melodio:
<:25> (
a;Mi /dodo TiTi LaaLalSo Mi;Ti dore mimi Tildo re;Ti dore mimi
reeTilLa So;La SoMi MiRe MilLa La;Ti dore mimi reeTilLa
So;La SoMi MiRe MilLa La
)×6 )+
(&Strofoj:
'1 Rajd/beston mian bridu2
nun ; poneo mia pre2tu (; ke
mi forrajdu ĝis Lo2ndon' ; ke
mi pro Ĝorĝo ple2du.)×

'4 Lin alparolis la ju2ĝist' ;
dirante: "Tristas ti2o (;
konfeso propra damni2s vin ;
do vin kompatu di2o.")×

'2 Kaj kiam halen veni2s ŝi ;
ne mankis la gelordoj: (; Ŝi tie
pledis sur ge2nu' ; per
pardonpetaj vo2rtoj.)×

'5 Ne ŝtelis for bovino2jn
Ĝorĝ ; nek murde li ofe2ndis
(; sed dek ĉevalojn de la2 reĝ'
; li ŝtelis kaj forve2ndis.)×

'3 Kaj tiam Ĝorĝo turni2s sin ;
kaj sian kara2n vi2dis. (; Li
diris: "Tro malfrue2, ve, ; la
sorto jam deci2dis.")×

'6 En oraj ĉenoj pendu2 Ĝorĝ ;
ĉar li ne malbonfa2mis (;
nobela estis la de2ven' ; kaj li
virtulinon a2mis.)× )
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& Ne ŝovu vian nazon:
< Ripete 18 el 25 batoj por strofo, entute 150 paŝoj dum 2
minutoj. Verkis Cezar laŭ proverbo de Zamenhof. Baladigis
Martin Strid (2016) per nova melodio kaj ripetoj.>
(#Melodio:
<:25> (
/Do MiMi ReRe Do Do;Mi SoSo FaFa Mi Mi;So dodo TiLa So
Mi;Do MiMi ReRe Do Mi;So dodo TiLa So Mi;Do MiMi ReRe
Do Do
)×6 )+
(& Strofoj:
'1 (/Ne ŝovu vian nazon ; en
iun fremdan vazon, ;)×3

'4 (vi estas sen respekto ; pro
kruda decneglekto. ;)×3

'2 (respektu privatecon,; elektu
ĉiam decon. ;)×3

'5 (Ne estu fi-scivola ; eĉ tute
libervola. ;)×3

'3 (Se vi spionas homojn ; kaj
orelumas domojn, ;)×3

'6 (Do for de fremda vazo ;
per tro scivola nazo. ;)×3
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& Al fonto iris virgulino:
< Ripete 16 el 31 batoj por strofo, entute 155 paŝoj dum 2
minutoj. Norda Kantaro #4141. Popolkanto el Skanajo. El sveda
tradukis Kukoleto (1993 -lORe). Baladige forprenis unu takteron
MartinStrid (2016). Klarigoj (*): '1 Virgulino, ĉu fraŭlino ĉu
ĉambra servistino. '2 Tel = tiel. '5 Honoro de virgulino = ŝia
virgeco.>
(#Melodio:
<1,5:> (
o;SO /DoTI DoRe MiRe Dodo LaSo Lado So o;SO DoTI DoRe
MiRe Dodo LaSo Lado So;So doMi FaLa SoMi DooReRe MiFa
ReTI Do o;So doMi FaLa SoMi DooReRe MiFa ReTI Do
)×5 )+
(&Strofoj:
'1 (Al /fonto iris virgulino*,
akvon prenos ŝi ;)×
(Avelbranĉeto staris tie,
belega estis ĝi. ;)×

'4 ("Ho aŭdu, eta avelbranĉ',
ne malatentu min: ;)× (Du
fratoj miaj ĉe la reĝ', radike
hakos vin." ;)×

'2 ("Ho, aŭdu eta avelbranĉ', vi
kial belas tel*?" ;)× ("Mi teron
manĝas, akvon trinkas, tial
belas tel." ;)×

'5 ("Min hakos dum la vintro,
mi verdos dum somer'. ;)×
(Sed virgulin' honorperdint'*
ne havos re da fier'." ;)× )

'3 ("Ho, aŭdu eta virgulin', vi
kial noblas tel?" ;)× ("Sukeron
manĝas, vinon trinkas, tial
noblas tel." ;)×
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& Neniam:
< Ripete 6 el 31 batoj por strofo, entute 155 paŝoj dum 2 minutoj.
Norda Kantaro #4228. Verkis Aasmund Olavsson Vinje (1859).
Popolmelodio. El norvega tradukis Jon Römmesmo kaj Odd
Tangerud.>
(#Melodio:
<1,7:31> (
Mi /SiiLa Ti redo LaaLa So Mi;Mi ReeTI Do DoDo ReeRe Mi
Mi;Mi SiiLa Ti redo LaaLa So o;Mi ReeTI Do DoDo ReeRe Mi
i;Mi ReeTI Do ReRe MiiSi La a
)×5 )+
(&Strofoj:
'1 Ne/niam vi elmemore pasas,
; ĉar rev' pri vi min ja ne
forlasas. ; En lum', mallumo
ĉeestas vi. (; Precipe nokte vin
vidas mi.)×

'4 Ĉe ventbrueto en foliaro ;
mi kredas vidi vin en
branĉaro. ; Min trompas ade
okaza ŝajn' (; mi kredas vidi
vin kie ajn.)×

'2 Vi ludas ĉirkaŭ mi dum
vagado. ; Mi aŭdas vin en la
korfrapado. ; Vi ĉiam sekvas
min dum la ir', (; samkiel
ombro post la vir'.)×

'5 En veturanto aŭ en rajdanto
; mi vidas vin, eĉ en bild', en
kanto, ; en son' de ĝojo kaj de
dolor' (; Mi plej vin aŭdas en
mia plor'.)× )

'3 Se iu venas kaj anson
premas, ; ke estas vi en esper'
mi kredas. ; Por bonvenigo
eksaltas mi, (; sed vidas tuj ke
ne estas vi.)×
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& Plej urĝa tempo:
< Rekante 18 el 31 batoj por strofo, entute 155 paŝoj dum 2
minutoj. Verkis Alois Norbert (kaŝnomo de Alois Berndl) (La
mondo ridas, Vieno, 1937). Baladigis Martin Strid (2016) per
melodio kaj rekantaĵo de Sigmunda balado.>
(#Melodio:
<1,5:31> (
/mi mi dore mi mimi mimido re fa;fa mimimi mimimi mimido re
fa;
(#Rekantaĵe: mire do; do3mi mimi re do; rere rere re re; mi mi3re
doTi La; So3mi mimi re do)
)×5 )+
(&Strofoj:
'1 /Virin' en paperovendejon
eniris ; Kaj al la vendisto
mendante ŝi diris:

'3 Ni novan provizon nur
morgaŭ ricevos, ; Kaj tial ĝis
morgaŭ atendi vi devos." .....

(×: En la ĉen' ; Dancu nun
trankvile ; Ĉiuj ni trankvilas
; Jen en amika ĉen' ; Dancu
nun trankvile.)
'2 "Deziras mi pornecesejan
paperon." ; Kaj tuj li
respondis: "Por diri la veron:
.....

'4 Sed jen ŝi ekplendis: "Ho ia
mizero! ; Ja tre jam urĝegas la
grava afero. .....
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& Tramo kaj ĉevalo:
< Ripete 23 sed rekante 17 el 31 batoj por strofo, entute 155 paŝoj
dum 2 minutoj. Verkis Ŝtefo Urban (Nova Ezopo, La Laguna de
Tenerife 1961). Baladigis Martin Strid (2017) per samaj melodio
kaj rekantaĵo kiel por "Araneo kaj vesperto".>
(#Melodio:
<:31> (/LaLa dore; mimi mido; rere reTi; LaLa LaMi; LaLa dore;
mimi mido; rere reTi;
(#Rekantaĵe: La La; mimi miso mimi rere reTi LaLa Mi; mimi
miso mimi redo rere reTi La a)
)×5 )+
(&Strofoj:
'1 (': Diris foje ; por ĉikano ; al
ĉevalo) ; urba tramo:

'2 Malaperu ; en futuro, ; vi
malgajnis ; en konkuro! .....

(,: Diris foje ; por ĉikano ; al
ĉevalo)

'3 La ĉevalo ; piedstampis, ; al
la tramo ; malgalantis: .....

(×:; tiel. ; Tretu en la danco,
; drume draŝu paŝa spur'. ;
Dume noktaj bestoj dormu
en la nesto nur.)

'4 Ci nur kuru ; laŭ linio, ; min
ordonas ; mia mio! .....
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& Trumpeto kaj gitaro:
< Ripete 23 sed rekante 17 el 31 batoj por strofo, entute 155 paŝoj
dum 2 minutoj. Verkis Ŝtefo Urban (Nova Ezopo, La Laguna de
Tenerife 1961). Baladigis Martin Strid (2017) per samaj melodio
kaj rekantaĵo kiel por "Araneo kaj vesperto".>
(#Melodio:
<:31> (/LaLa dore; mimi mido; rere reTi; LaLa LaMi; LaLa dore;
mimi mido; rere reTi;
(#Rekantaĵe: La La; mimi miso mimi rere reTi LaLa Mi; mimi
miso mimi redo rere reTi La a)
)×5 )+
(&Strofoj:
'1 (': Al gitaro ; kun impeto ;
venis foje) ; la trumpeto:

'3 La gitaro ; diris jenon: ;
Laŭdu propran ; fenomenon.
.....

(,: Al gitaro ; kun impeto ;
venis foje)

'4 Tamen estas ; bruo granda ;
plej prefere ; propaganda! .....

(×:; tiel. ; Tretu en la danco,
; drume draŝu paŝa spur'. ;
Dume noktaj bestoj dormu
en la nesto nur.)

'5 Distingiĝas art-nivelo ; ne
laŭ forto, sed laŭ BELO! .....)

'2 La muziko - ; por ekstazo! ;
tial FORTO ; estu bazo. .....
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& Fore li restas:
< Rekante 16 el 32 batoj por strofo, entute 160 paŝoj dum 2
minutoj. Norda Kantaro #4225. Finna popolkanto. Tradukis –
verŝajne el sveda – K. Wijström (1908).>
(#Melodio:
<1,7:4> (
/Mi MiMi do TiLa /La LaSo Mi Do; /Re ReRe So LaSo /Re FaFa
Mi Do;
(#Rekantaĵe: Mi MiMi do TiLa /La LaSo MiDo Mi; /MiRe DoRe
Mi i; /MiRe TIDo LA Ah)
)×5 )+
(&Strofoj:
'1 /Fore li restas de l'
/valve2rdaĵo ; /fore en ora de l'
/reĝo arkaĵo

'3 Birdo triladas en plej dolĉa
kanto ; sed ĝin superas kantad'
de l' amanto .....

(×:; /Birdo malgranda, ho
/mia amik' de l' kor' ; /ĉu ne
venos vi? ; /ĉu ne venos vi? )

'4 Tago de l' ĝojo, ĉu vi
prokrastiĝos ; kiam kun li mi
denove kuniĝos? .....

'2 Tie briladas virinoj plej
belaj ; ne vin blindigu steletoj
la helaj .....

'5 Flugu amat' al la vala
verdaĵo ; ĉar min perdigas la
malkvietaĵo .....)
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& Logas la aventur':
< Rekante 16 el 32 batoj por strofo, entute 160 paŝoj dum 2
minutoj. Melodio el muziklibreto 'Luitboek van Thysius'
(Amsterdamo 1590-1630). Verkis Marian Nesse (2008, 2016).
Kantas Kapreol'.>
(#Melodio:
<1,5:4> (
hTi /LaTi dodo LaLa Ti; /LaLa doTi LaLa Tii;LaTi /dodo reTi
dodo reTi /doLa a La h;
(#Rekantaĵo: /La doohTi LaLa Ti; /La doTi LaLa Tii;LalTi /dodo
re3Ti dodo reTi /doLa La a;)
)×5 )+
(&Strofoj:
'1 Mi /grimpas alten sur la
mont’ ; /Estas streĉa, kruta,
mond’! ; Sur la /pinto estas
grizo kaj ne/bulo nur.

'3 Mi vagas tra la praarbar' ;
Kolore kantas birdoar' ; Sed
mi ege vojeraras dum subiras
sun' .....

(×: Logas la aventur' ;
Vokas la aventur' ; Se2n
aventur' la vivo estas vana
nur.)

'4 Pace ni dormas en la tend' ;
Plena sxajnas la silent' ; Sed
subite apro gruntas kaj teruras
nin. .....

'2 Sidante en sun’ sur sxip’ sur
mar’ ; Sxajnas al mi paradiza
rar' ; Sed sxipon turnis
sxtorm', mi sidas sur kilo nun.
.....

'5 Mi sidas sur la sxtorma
strand’ ; Bruas ses-metra ondgigant’ ; Sed pli alta sxtelas
sakon, dronas la futur'. .....)
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& Malliberejo:
< Rekante 16 el 32 batoj por strofo, entute 160 paŝoj dum 2
minutoj. Kantis Gianfranco Molle.>
(#Melodio:
<:4> (
(o;So dore /mi do oso somi /re e e;so soso /so so oofafa mire /do
o)×2
)×5 )+
(&Strofoj:
'1 Skribu le/teron – al mia /ej'
; Adreso /estu – ĉe
mallibe/rej'

'3 Se mi vin lasas – foriru vi ;
Min ĉirkaŭbraku – estu kun
mi .....

(×: Mallibe/rejo –
mallibe/rej' ; Adreso /estu –
ĉe mallibe/rej')

'4 Se mi enloĝus – en la
montar' ; Ni estus tiam – tre
bela par' .....

'2 Birdo en kaĝo – birdo jen
mi ; Morta pro amo – amo
pri vi .....

'5 En tiu valo – profunda val'
; Dum la vespero – iras ĉeval'
.....)
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& Taŭro kaj kolibro:
< Ripete 16 sed rekante 5 el 32 batoj por strofo, entute 160 paŝoj
dum 2 minutoj. Norda Kantaro #4440. Verkis Ŝtefo Urban (Nova
Ezopo, La Laguna de Tenerife 1961). Baladigis Martin Strid
(2017) per melodio kaj rekantaĵo de "Amikoj, fratuloj"(Norda
Kantaro #4440.).>
(#Melodio:
<:2> (
(/Mi Mi /La La /Mi FalSo /Fa Fa; /Mi Mi /Re RelDi /LA DilMi
/ReRe; DiRe /Mi i /Fa a; /Mi RelDi /Mi Mi; /Mi SilLa /Tildo
TilLa /SilLa Tildo /La La)×5 )+
(&Strofoj:

(×:; En la rozo ;)

'3 Taŭro milde: ; Nur ne
tremu, ; sur herbejo ;
ekpromenu. .....

(':; kori2feo, ; sin pa2ŝta2di2s
; su2r he2rbejo.)

'4 Inter floroj, ; kolibreto, ; eĉ
bov' iĝas ; nur poeto! .....

'2 Preterflugis ; en proksimo ;
eta birdo ; kun trem-timo. .....

'5 Mi demandas en diskreto: ;
Ĉu - "boviĝas nur poeto"...?
.....)

'1 Grandkornulo, (':; kori2feo,
; sin paŝtadi2s ; sur he2rbejo.)
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& Inter du malbonoj:
< Rekante 11 el 23 batoj por strofo, entute 161 paŝoj dum 2
minutoj. Verkis Kálmán Kalocsay (Ezopa Saĝo, 1956). Baladigis
Martin Strid (2015) per sama melodio kiel por "La enamiĝinta
leono" kaj nova rekantaĵo.>
(#Melodio:
<:23> (
a;Mi /LaLa TiTi dore mido Ti Ti;Mi rere TiTi dodo LaSi Ti Ti;
(#Rekantaĵe: La Ti dore mido Ti; rere TiTi dodo LaSi La)
)×7 )+
(&Strofoj:
'1 Bu/ĉisto kaj paŝtisto voje
pasis. ; Jen, ili ŝafon, kiu bele
grasis,

'4 ĉar tiutempe ĉiu best'
parolis ; ankoraŭ homalingve,
ili volis, .....

(×:; Ŝafo volis vivi plu ; Ĝi
elektis inter ili du.)

'5 ke mem la ŝaf' decidu pri ĉi
tio. ; Tiu demandis ilin pri l'
metio, .....

'2 ekvidis vagi sur la kamp'
senmastre, ; alkuris, kaj tuj
ekkverelis draste, .....

'6 kaj, kiam la respondojn ĝi
akiris, ; al la paŝtisto ĝi
ekĝeme diris: .....

'3 al kiu apartenu la trovito. ;
Post longa disputado kaj
ekscito, .....
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& Senkompata oktobro:
<Rekante 11 el 23 batoj por strofo, entute 161 paŝoj dum 2
minutoj. Verkis Mikaelo Bronŝtein (2014). Baladigis Martin Strid
(2015) per nova rekantaĵo kaj melodio inspirita de sveda polso
"Vargpolska" (Lupa polso).>
(#Melodio:
<:23> (
/DoMi FaaFaLa SoFa; MiSo doomimi reTi; SoTi faafami redo;
TiLa SooFaFa MiFa;
(#Rekantaĵe: doSo SoMi; SoSo SoFa FaRe; Mi DoMi SoFa ReMi
Do o)
)×7 )+
(Strofoj:
'1 Senkompata oktobro ; miajn
rozojn mortigis. ; Senkompata
oktobro ; mian koron pretigis.
.....

'4 sed jam rampas serpente ;
malvarmeto animen, ; sed jam
tro alisente ; vortoj venas
enrimen – .....

(×: Paŝu takte ; kaj ne tro
barakte. ; Morgaŭ plu venos
nova tag'.)

'5 pigre, malinterese, ; enuege
atakas. ; Ĉu mi tiom altpreze;
miajn rozojn pritaksas?.....

'2 al la blanka baldaŭo, ; kiu
venos kun vento, ; al la vintra
longdaŭro ; ekde frua
novembro. .....

'6 Ho, ĉe sojlo de l' vintro ;
bedaŭrindas la perdo! ; Sed la
vivo jam min tro ; bone ŝarĝis
je sperto. .....

'3 Mi ankoraŭ dancete; la
ĝardenon pilgrimas. ; Mi
ankoraŭ falsete ; viglan kanton
enrimas, .....

'7 Certas mi: pli ol plendo ;
nun valoras la movo, ; post
tagaĉoj de splen' do ; venos
taŭga bontrovo. .....)
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& Mi sonĝis dum nokthoro:
< Rekante 21 el 33 batoj por strofo, entute 165 paŝoj dum 2
minutoj. Verkis Raymond Schwartz (La stranga butiko, 1931) kun
klarigo: (Lirika poemo kun komentario). Baladigis Martin Strid
(2016) per novaj melodio kaj rekantaĵo.>
(#Melodio:
<:33> (o;So /dodo dore mi mi;mi soso fami re re;So TiTi Tido re
re;re fafa mire do do;
(#Rekantaĵe: dodo dore mi mi;mi soso fami re re; TiTi Tido re
re;re fafa mire do do)
)×5 )+
(&Strofoj:
'3 ..... (..kaj fakte sonĝinkubo ;
Formiĝas per vaporo ; El
plena stomaktubo.) .....

'1 (×: /Mi sonĝis dum
nokthoro.. ;) (Pardonu,
Heinrich Heine. ; Ĝi estas
monopolo ; De multaj homoj
ŝajne.)

'4 ..... (– Se mi pri kio dirus, ;
De ŝtata prokuroro ; Atenton
mi altirus!) .....

(×:; Sonĝoj ĉu vualas ; dum
danco ĉi realas ; Paŝoj
plankon falas ; Al sonĝoj ili
malas.)

'5 ..... (Sed ĉu vi nun ne
kredas, ; Ke ĉiu sonĝaŭtoro ;
Normalajn homojn tedas?)
.....)

'2 ..... (Pro manĝo tro abunda,
; Laŭ diro de l' doktoro ; Mi
estas sonĝfekunda.) .....
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& Kien floroj iris do:
< Ripete 26 sed rekante 18 el 34 batoj, entute 170 paŝoj dum 2
minutoj. Verkis kaj komponis Pete Seeger. El angla tradukis
William Auld. Baladigetis (2016) Martin Strid)>
(#Melodio:
<:34> (
/SoLa SoFa MiRe Do; do redo TilLa So; SoLa SoFa MiRe Do; Fa
FaMi Re e; SoLa SoFa MiRe Do; dodo redo TiLa So o;La FaRe
DoMi So oLa FaMi Re eDo Do o
)×5 )+
(&Strofoj:
'1 (': /Kien floroj iris do?)

'2 Kien junulinoj do? ..... La
junuloj prenis tro. .....

(×:; Jam tempo pa2sas.)

'3 Kien la junuloj do? ..... Ili
soldatiĝis tro. .....

(,:; Kien floroj iris do?)
(×:; Jam tempo for.)

'4 Kien la soldatoj do? ..... La
tombejoj prenis tro. .....

(,:; Kien floroj iris do? ;)

'5 Kien la tombejoj do? .....
Iĝis floroj ili tro. .....)

Junulinoj prenis tro.
(×:; Ĉu nepre tiel plu? ; Ĉu
nepre tiel plu?)
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& Arto de vivo en paroj:
< Rekante 15 el 29 batoj por strofo, entute 174 paŝoj dum 2
minutoj. Verkis Zbigniew Galor (http://www.zbigniewgalor.pl,
2004). Baladigis Martin Strid (2016) per novaj melodio kaj
rekantaĵo.>
(#Melodio:
(/miimimi remi dodo; domi so fafa mimi; mimi reeremi doodo;do
dodo TiSo La La;
(#Rekantaĵe: mi remi domi so fafa mi; miimimi remi dodo Ti;
miimimi redo TiSo La a)
)×6 )+
(& Strofoj:
'1 En la duobla mondo, ;
materia – spirita, ; vivo iĝis la
arto ; al paroj dediĉita.

'4 Estu al mi por la par' ; kiel
mankanta ŝuo, ; aŭ trovita
gant'. ; Silento post la bruo.
.....

(×:; Nek tri, nek naŭ. Nek
kvardek kaj kvar. ; Ĝuste la
du – amata par'! ; Ĝuste la
du – amata par'!)

'5 Ni – paroj el albumoj, ;
lernej', geedzoj, gepatr'. ;
Duope, sed sciantaj, ; ke ĝis tri
foje la art'. .....

'2 Dialektika principo: ;
eternaj “pro” kaj “kontraŭ”, ;
ĝemela la duopo. ; Unu kaj
unu, ne “aŭ”. .....

'6 Manko pro kruela sort': ; ŝi
sen li aŭ li sen ŝi. ; Ĉiam iu en
duopo kun mort'. ; Neniam sen
paro restas mi. ; Nek tri, nek
naŭ. Nek kvardek kaj kvar. ;
Ĝuste la du – amata par'! ;
Ĝuste la du – kaduka par'!)

'3 Vivi en paro kun vi. ; Ne
sole, ne en grupo. ; Ne, ne
amase – des pli. ; Nur vi kaj
mi sen dubo. .....
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& Birda festo:
< Ripete 21 sed rekante 13 el 29 batoj por strofo, entute 174 paŝoj
dum 2 minutoj. Verkis Ŝtefo Urban (Nova Ezopo, La Laguna de
Tenerife 1961) kun priskribo "Kantaĵo". Baladigis Martin Strid
(2017) per novaj melodio kaj rekantaĵo.>
(#Melodio:
<:29> (/(dodo domi so so; laso fami mi re)×2 rere remi remi fami
reTi So; rere remi remi fami reTi do o)×6 )+
(& Strofoj:
'1 (Ludu la muziko! ; diris
foje strigo.)×2

'4 Nia kara strigo! ; moke
vokis pigo, .....

(×:; (Gaje kantu, tondre
dancu en la ĉen' ;)×2)

'5 kiu volas danci, ; devas ja
financi: .....

'2 Ĉiuj dancu, kantu, ; ĉiuj
gaje saltu! .....

'6 Tuta komunum' ; sen la
plum'. ;; Aj bum! .....)

'3 Saltu kiel gum'; bum-aj
bum! ;; Aj bum! .....

Baladojn dancu feroe

71

2017-06-26 G77

& La ĉevalo kaj la azeno:
< Rekante 13 el 29 batoj por strofo, entute 174 paŝoj dum 2
minutoj. Verkis Kálmán Kalocsay (Ezopa Saĝo, 1956). Baladigis
Martin Strid (2015) per novaj melodio kaj rekantaĵo.>
(#Melodio:
<:29> (
/La LaLa LaLa SoLa Ti La;La Ti La; La doLa SoSo SoSo Ti
La;La Ti La;
(#Rekantaĵe: do do TiLa So; TiLa La; do do TiLa So; TiLa La a)
)×6 )+
(&Strofoj:
'1 /Sen ŝarĝo la ĉeval'
promenis ; fiere. ; Post ĝi
azeno ŝarĝon trenis ; sufere,

'4 Sed ridis la ĉevalo, vanis ;
la voko, ; orgojle dancis ĝi,
rikanis ; kun moko, .....

(×:; Gaje paŝu nun ; en la
ĉen ; ĝis leviĝos sun' ; en
maten'.)

'5 ĝis la azen' la penon jam ne
; elportis, ; ekstumblis, falis,
blekis: "Damne!" ; kaj mortis.
.....

'2 kaj ĝeme petis: Kamarado, ;
min helpu! ; Ne lasu, ke min
la penado ; elĉerpu! .....

'6 Nun devis porti tiu orgojla ;
la plenon ; de la azena ŝarĝo
— kaj la ; azenon. .....)

'3 Vi la duonon portus lude, ;
transprenu, ; ke mi, ŝarĝita tiel
krude, ; ne svenu!" .....
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& La lango kaj la mano:
< Rekante 15 el 29 batoj por strofo, entute 174 paŝoj dum 2
minutoj. Verkis Kálmán Kalocsay (Ezopa Saĝo, 1956). Baladigis
Martin Strid (2015) per melodio kaj rekantaĵo de Bresta balado,
disduigante versojn.>
(#Melodio:
<1,5:29> (
a;Ti /doTi redo doTi Ti;La LaLa LaMi LaLa; LaaLaTi doTi TiTi
Ti;Ti TiTi Tire dodo;
(#Rekantaĵe: TiLa La SiLa Ti La; LaaLaLa La3Mi So3So Fa3Mi;
MiiMiMi LaTi do Ti La)
)×6 )+
(&Strofoj:
'1 Rifuĝis vulpo: Pelis ĝin ;
ĉasisto kun armilo. ;
Lignohakiston trovis ĝi, ; lin
petis pri azilo,

'4 La vorton kredis la ĉasist', ;
la geston ne komprenis, ; plu
kuris do. El la kaŝej' ; la vulpo
nun elvenis .....

(×:; Paŝu gajan la dancon ;
Brilas aŭroro bele taga ;
Venu en alta somertemp'!)

'5 kaj paŝis for silente. "Ej!" ;
— la homo diris — "strange! ;
Mi savis vian vivon, kaj ; vi
iras for sendanke!" .....

'2 kaj li en tendo kaŝis ĝin. ;
Tuj poste alrapidis ; kaj kriis
la ĉasisto: "Hom'! ; ĉu vulpon
vi ne vidis?" .....

'6 Respondis tiam lin la vulp':
; "Mi dankus plej distinge, ; se
via man' kaj via lang' ; parolus
samalingve." .....)

'3 La homo negis per parol', ;
sed montris per mangesto ; la
lokon, kie kaŝis sin ; la
rifuĝanta besto. .....
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& Lasta kiso:
< Rekante 15 el 29 batoj por strofo, entute 174 paŝoj dum 2
minutoj. Verkis Edmond Privat (Tra l' silento, Letchworth 1912).
Baladigis Martin Strid (2016) ) per feroaj melodio kaj tradukita
rekantaĵo de Balado de Virgar.>
(#Melodio:
(# Virgars Kvæði:
a;Mi /MiLa LaTi TiTi doore;re redo doTi TiiMi;Mi LaLa TiTi
TiTi doore;re redo doTi LaTi;
(#Rekantaĵe: do TiLa So Ti Mi LaTi do do;Mi So SoFa Mi La;Ti
doTi La)
)×6 )+
(&Strofoj:
'1 Vi kien flugas, papilio, ;
Tremante kaj rapide? ; Jam
mortis rozo kaj lilio ; Kaj
venas frost' perfide.

'4 Vi kial flugas en malvarmo
; Tra flora la tombejo? ; Sur
ĉiu loko pluva larmo ; Nun
restas en herbejo. .....

(×: Nun emas mi en danco
jam iri ; dum rozoj, lilioj ;
kreskadas tre.)

'5 Silentas ĉiuj en la nestoj ;
Kaj svenis bonodoroj. ; Jam
ne batalos vi kun vespoj ; Pri
la floretaj koroj. .....

'2 Flugiloj viaj kvazaŭ lampo ;
Briletas en nebulo. ; Vi kion
serĉas tra la kampo, ; Perdita
somerulo? .....

'6 Jen restas nur en kampo
vasta ; Velkinta krizantemo, ;
Sur kiu kiso via lasta ;
Mortigos vin en tremo. .....)

'3 Dezertaj estas la ĝardenoj, ;
Tra kiuj vagis amo via. ;
Skeletoj ŝajnas la vervenoj ;
Sub kverko senfolia. .....
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& Libero:
< Rekante 15 el 29 batoj por strofo, entute 174 paŝoj dum 2
minutoj. Verkis Kálmán Kalocsay (Ezopa Saĝo, 1956). Baladigis
Martin Strid (2015) per toreshavenaj melodio kaj rekantaĵo de
Jalgrujma balado, Norda Kantaro #4407 kaj disduigo de versoj
(;).>
(#Melodio:
<:29> (
(#Toreshavena: o;so /soso sodo rere soso; milso lalso so;so
miisoso laso soso soso; milre milfa so;)
(#Rekantaĵe: sola so somi re do; re rere so somi so; soso somi re
do)
)×6 )+
(&Strofoj:
'1 Li/beron plenan ĝuis iam ;
la2 ĉe2val', ; laŭplaĉe kuradis
en la kampo, ; tra2 la2 val'.

'3 Ĝi volis venĝi, sed kun pli ;
rapida sving' ; la cervo kuris:
Ĝi fiaskis ; pri l' ating'. .....

(×:; Tondru danco tre ĉarme
; tretu fiere en ĉen' ; staras
jen mastrino.)

'4 Kolero en ĝi bolis, kaj ĝi, ;
en impet' ; nun al la homo
turnis sin kun ; helpo-pet'. .....

'2 Alvenis foje kaj ofendis ;
ĝin la cerv' ; per malklarigo de
fonto kaj huf;treto de herb',
.....

'5 Ĉi tiu diris: "Bone, la
cervon ; ĉasos mi, ; se bridon,
selon al vi meti ; lasos vi." .....
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& Memorigo:
< Rekante 17 el 29 batoj por strofo, entute 174 paŝoj dum 2
minutoj. Verkis Wisława Szymborska (Vokado al Jetio, 1957).
Tradukis Lidia Ligęza (Mi inventas la mondon, 2015). Baladigis
Martin Strid (2016) per novaj melodio kaj rekantaĵo.>
(#Melodio:
<:29> (/mimi mifami redo; Tido TiLa SiLa; mimi mifami redo;
TiLa LaSi TiLa;
(#Rekantaĵo: mi mire doTi Ti La dodo rere mimi;mi mire doTi Ti
La dodo TiTi La La a)
)×6 )+
(& Strofoj:
'1 /Sub la sunoj de l' roso ;
amis sin la paro, ; sek-foliojn
kaj teron ; prenis en hararon.

'4 Hirundo, ombr' de nubo, ;
ankro de l' aero, ; Ikaro pli
perfekta ; enĉiela frako, .....

(×: La koro de hirundo ilin
ekkompatu ; La koro de
hirundo ilin ekkompatu.)

'5 hirundo, kaligrafi', ; montril'
sen minutoj, ; frutempa birdgotiko, ; strabo en ĉielo, .....

'2 Ili foliojn kombis ; kaŭrante
ĉe la lago ; kaj fiŝoj alnaĝadis
; en stelforma vago. .....

'6 hirundo, muto akra, ; kaj
gaja funebro, ; nimbo de
geamantoj, ; kompatu nin
nepre. .....)

'3 Spuroj de arboj faris ; sur
ondoj dekoron. ; Faru, hirund':
pri ili ; plu restu memoro. .....
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& Amuzas maristo juna:
< Ripete 10 sed rekante 6 el 25 batoj por strofo, entute 175 paŝoj
dum 3 minutoj. Norda Kantaro #4442. El sveda tradukis Kukoleto
(1993 FLOrE).>
(#Melodio:
< 175 batoj, 3 minutoj.> <:25> (
a;La /miimimi fafa mi La3Ti dodo TiidolTi Lami mi i;La mimi
siti lalsi mifi so3la sofi mi i;La mimi mamifiso mimi La;Ti do3re
doTi La
)×7 )+
(&Strofoj:
'1 Amuzas maristo juna sur
verda kampo2 sin, ja ja ;
Renkontas junuli2non, ho bela
junulin' ; kantadu trala lala
lala lej ; ho bela junulin'.

'5 Kompatu min graca Dio,
perdiĝis mia virgec', ja ja. Sed
iros for malĝojo se vi estos
mia edz' ;
'6 Ne povas mi nek volas esti
edzo al vi, ja ja ; ĉar ŝipo mia
pretas jam veli for de ĉi .....

'2 Ĉu volas vi esti mia sur la
kampa verd, ja ja ; Ni plukos
rozfoliojn (': por lito en la
herb')

'7 Malankras ek la ŝipo, sur
ondoj velas for, ja ja. Sur
bordo staras junulin', malĝoja
ŝia kor' .....)

(×:; kantadu trala lala lala
lej ;) (,: por lito en la herb'.)
'3 Kaj baldaŭ estis lito, kaj
rozoj tie por ĝu', ja ja. Do
kuŝis ili kune, geedziĝontaj du
.....
'4 Matene ilin vekis dolĉa
venta blov', ja ja. Sed estis for
la rozoj de l' junulina brov' .....
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& Cigno kaj alvuso:
< Rekante 13 el 25 batoj por strofo, entute 175 paŝoj dum 2
minutoj. Verkis Ŝtefo Urban (Nova Ezopo, La Laguna de Tenerife
1961). Baladigis Martin Strid (2017) per novaj melodio kaj
rekantaĵo.>
(#Melodio:
<:25> (a;La /dore mi mi;fa mire Ti Ti;La Tido re re;mi reTi La
La;La dore mi mifa mire Ti Ti;La Tido re remi reTi La La)×7 )+
(&Strofoj:
'1 La fiŝidaro ; en eta lago ;
traserĉis akvon ; laŭ la
zigzago.

'4 Ho, via Moŝto, ; ĉu estas
vero, ; vi bele kantas ; en
mort-mizero...? .....

(×:; Kaj fiŝoj naĝas
profundan akvon, ; volas
plenigi sian stomakon.)

'5 Nu, povas esti, ; vi punktostrekoj, ; ke iam kantas ; la
cigno-bekoj. .....

'2 Kaj aperigis ; grandan
novaĵon, ; ĝin mire gapis ; en
la vizaĝon. .....

'6 Mi ĝis nun vivas ; en plena
sano, ; neniel pensas ; pri la
nirvano. .....

'3 Enigma birdo ; la blanka
cigno ; kun longa kolo - ;
demando-signo: .....

'7 Ja min persone ; trafis
feliĉo: ; en mia lago - ; da vi
sufiĉo! .....)
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& Eta kaŭzo – granda efiko!:
< Rekante 18 el 35 batoj por strofo, entute 175 paŝoj dum 2
minutoj. Verkis Raymond Schwartz (Verdkata testamento, 1929).
Baladigis Martin Strid (2017) per samaj melodio kaj rekantaĵo
kiel por "Vilaĝanino".>
(#Melodio:
<:35 > (a;La /LaLa doLa Tido reeTi;Ti rere doTi Lado LaaLa;La
LaLa doLa Tido reTi; re doTi Lado LaLa
(#Rekantaĵe: a;mi mi3re doTi rere mimi; mi3re doTi rere mimi;
LaLa doLa Tido reTi; rere doTi Lado La La;)
)×5 )+
(&Strofoj:
'1 La /sciencistoj certe pravas ;
Dirante, ke, samkiel homoj, ;
La floroj, fruktoj kaj legomoj ;
Malsamajn seksojn havas.

'3 Li pri soleco ŝin konsolis ;
Kaj varmiĝinte ekpetolis, ; Kaj
amindumis la gepiroj ;
Samkiel la geviroj! .....

(×:; Ho, bonan aŭdu nun
rakonton ; Sonu laŭde kun
la fonto ; Plankon paŝe,
drume draŝe ; Estu
interhoma ponto.)

'4 En densa ombro de l'
herbaro ; Ge-amis sin la pira
paro... ; Ŝi naskis idon, kun
doloroj, ; Laŭdeve post naŭ
horoj; .....

'2 De bela arbo, postsomere, ;
Defalis piro kaj surtere ;
Renkontis sian amatinon, ;
Ruĝvangan la pir-inon... .....

'5 Kaj ĉiuj piroj kun aklamo ;
Bruegis je ĉi tiu vido, ; Ĉar
estis ido de l' pir-amo ;
Ververa... Piramido! .....)
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& Fredmana kanto n.ro 61-a:
< Ripete 6 sed rekante 4 el 25 batoj por strofo, entute 175 paŝoj
dum 2 minutoj. Norda Kantaro #5190. Verkis Carl Michael
Bellman (Fredmans sånger, 1791). Tradukis Martin Strid (2014).>
(#Melodio:
<:25> (oomifa /sodo reTi do Soo;mifa sodo milredolTi do
oo;mifa sodo reTi do Soo;mifa sodo milredolTi do o;do fa a;la so
oo;mifa soSo doo;mifa soSo do)×7 )+
(&Strofoj:
'4 Gorĝo mia longe sonĝis ;
vin, malnova ka2ma2rad'! ;
Nun malsupren en ĝin plonĝu
; sen iama re2ve2nad'! .....
(Sen la revenad'!)×

'1 Bonan /tagon, frato dika, ;
la botelon ce2la2s mi. ; Mi ne
konis pli amikan, ; do
bonvenu fe2sto2n ĉi. ; Je san'!
; Je san'! ; Restu jam ĉe ni! ;
Restu jam ĉe ni!

'5 Nu, ni drinku, bravaj kuzoj,
; Hej! Kuraĝon, bo2nmi2en'! ;
Lasu kolojn iĝi kluzoj ; kien
vino ve2la2s en. ..... (Vino
velas en!)×

'2 Vin, amiko, forto vetas, ;
gaja tro aspe2kta2s vi. ;
Komplimentojn for, mi petas,
; bele nun kisi2ĝu2 ni. (×; Je
san'! ; Je san'! ;) (Nun kisiĝu
ni!)×

'6 Dank' al di' pro ventro,
buŝo, ; sed mi ne kapa2bla2s
pli. ; Miajn fortojn kaptas
kuŝo. ; Glason ne plu vi2da2s
mi. ..... (Ne plu vidas mi.)×

'3 Vi el kie venas, ronda, ; el
Mozelo a2ŭ e2l Rejn? ; El
Bordoz' aŭ fino monda? ;
Tamen bonas vi2 po2r vejn'.
..... (Bonas vi por vejn'.)×
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& Granda bovo:
< Rekante 18 el 35 batoj por strofo, entute 175 paŝoj dum 2
minutoj. Norda Kantaro #4430. El sveda tradukis Kukoleto (1993
-lO-E). Klarigoj (*): '1 Vu = vi unu ; na granda bovo = grandan
bovon ; kvel = kiel. '4 Kva = kiu.>
(#Melodio:
<1,5:35> (
;/LaaTi doTiLaSi Lado mii;mi soofa mire TilTi re;re doore
miiredo TiiTiSi Mii;Mi LaaTi doLa SiilLa La a;
(#Rekantaĵe: LaaSiLa Ti; dooTido refa miidoTi La; Laadore
miimimi soomire mi; miidoTi La; Tiidore mi iSi SilLa La a;)
)×5 )+
(&Strofoj:
'1 /Donos mi al vu* na granda
bov'* ; kaj buntos tiu be2sto ;
Unu korno streĉiĝos ĉielon ;
alia kurba e2stos.

'3 Donos mi al vu na
belknabin' ; arĝentkudritajn
vestojn ; sambukflorojn kaj
plenos or' ; en ŝia monokesto
.....

(×: Turnas en tord' ;
ŝtrumpoj voleme kurbas en
kord' ; Faros fripono kvel*
burĝa la ul' ; mallarĝa pord'
; rozojn elektu ru2ĝajn.)

'4 Rajdos vu sur griza irĉeval' ;
kva* estos besto granda ; Alte
sele vu sidu sen fal' ; veturi tra
la landoj .....
'5 Donos mi al vu na kaprinaĉ'
; kaj plu na du kapruĉoj ; Unu
estos por diko kaj gras' ; l' alia
por feliĉo .....)

'2 Donos mi al vu na granda
hal' ; kun dek du litoj molaj ;
Tie havos vu nokton en pac' ;
kun vuaj servistoj volaj .....
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& Ĝon Boj:
< Ripete 8 el 25 batoj por strofo, entute 175 paŝoj dum 2 minutoj.
Verkis Nils Ferlin (En döddansares visor 1930). Komponis (1979)
kaj tradukis (2009) Martin Strid. Norda Kantaro #5595.>
(#Melodio:
<:25> (
So /do omi re emi soso mido reLa La;So domi mimi reso so;so
mido reTi do o;So domi mimi reso so;so mido reTi do o)×7 )+
(&Strofoj:
'1 Ĝon /Boj, Ĝon Boj, jen
/knab' el okcidenta fin', (; la
/kara filo de l' patrin ; kaj /ŝia
aĝofort'.)×

'5 Li kriis, kriis, brakojn bate
ĉirkaŭĵetis (; kaj en la intestoj
tretis, ; ŝovis lin la buĉ'.)×
'6 La panjo, panjo aŭdis je
tambur-tamtam', (; ricevis
belan telegramon. ; Levu ni na
kruĉ':)×

'2 Tam-tam, tam-tam, fiera
militista vir' (; Ĝon Boj ek
trovis dum la ir' ; al granda
bela mort'.)×

'7 Jen toston, toston, por la
land' kaj hejma fond' (; por
Dia propra bela mond', ; jes,
toston por la tut'!)× )

'3 Ĝon Boj, Ĝon Boj, li estis
gaja amuzul' (; en la tranĉea
aventuro, ; brila kamarad'.)×
'4 Li falis, falis, sune ĉe la
Yper-strand' (; por reĝo kaj
por patroland' ; ĉar tranĉis lin
grenad'.)×
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& Kie flankas vi:
< Rekante 18 el 35 batoj por strofo, entute 175 paŝoj dum 2
minutoj. Verkis? kaj komponis? Gianfranco Molle. Baladige
aldonis du lastajn takterojn Martin Strid.>
(#Melodio:
<:35> (
hMi /LaLa LaSo La La;La /TiLa SoSo La h;La /TiLa SoSo Mi
Mi;Mi (MiMi ReDo LA A)?(mimi redo La a)
(#Rekantaĵe: (/LaLa TiLa Si; MiMi /mimi redo La a;)×2 So Fa)
)×5 )+
(&Strofoj:
'1 Vi venu laboristoj ; Novaĵas
mi al vi ; Pri bona sindikato ;
Venanta nun al vi

'3 Laŭ ŝajno alilande ;
Ekzistas ne neŭtral' ; Aŭ vi en
sindikato ; Aŭ vi ĉe ĝia mal'
.....

(×: Kie flankas vi? ; Diru:
Kie flankas vi? ; Kie flankas
vi? ; Diru: Kie flankas vi? ;
Paŝu)

'4 Amiko: Ĉu vi venas? ; Diru
nun al mi ; Ĉu estas vi skarabo
; Aŭ homo sen hezit'? .....

'2 Ministro estis paĉjo ;
Estanta en ĉiel' ; Vi flanku nun
kun li ; Ĝis veno al la cel' .....
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& Miskompreno:
< Rekante 19 el 35 batoj por strofo, entute 175 paŝoj dum 2
minutoj. Verkis Raymond Schwartz (La stranga butiko, 1931).
Baladigis Martin Strid (2017) per norvega melodio halinga "Pål
sine høner" kaj nova rekantaĵo.>
(#Melodio:
<:35> (o;do /domi somi lami so;so fare mido reTi doodo;do domi
somi lami so;so fare mido reTi dodo;
(#Rekantaĵe: so3mi domi reeredo TiSo; so3mi domi reeredo TiSo;
domi soosomi laalami soso; fare mido reereTi SooLaTi doTi do)
)×5 )+
(&Strofoj:
'4 Kaj Dik kun ĵurlevita brak' ;
Promesis am-sopire: ; "Elektu
mem, kun jak' aŭ frak', ; Mi
venos laŭdezire." .....

'1 Sin/joro Dik por maskofest'
; Sin ŝerce kiel kok' kostumis ;
Kaj – (eble dank' al sia krest')
– ; Kun Kolombino
amindumis.

'5 Jen la decid' de l' tribunal: ;
Ŝi diris nur "Nu, dece!" ; Kaj
granda estis la skandal', ; Ĉar
iris li.. nudece. .....)

(×:; Kantu nun per forta la
voĉo ; Kantu laŭte kaj dum
diboĉo ; Kaj ni laŭdu, ne
aŭdu riproĉon ; Kantu nun
per forta diboĉa la vorta
voĉ'.)
'2 Tre plaĉa estis la vesper' ;
Kaj ambaŭ tute ne enuis; Eĉ
Dik, feliĉa pri l' konker', ; Kun
ŝi por morgaŭ rendevuis. .....
'3 "Vizitu min en mia nest'", ;
Ŝi petis lin kokete, ; "Sed ne
kun via kokovest'! ; Vi venu
pli diskrete.." .....
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& Ŝipisto:
< Ripete 16 sed rekante 8 el 25 batoj por strofo, entute 175 paŝoj
dum 2 minutoj. El kaŝuba tradukis Stanislaw Sztolz. Jen estas
aldonita al la melodio unu lasta taktero.>
(#Melodio:
<:25> (
/mido dodo /fami re; /redo Tido /reSo So;
(&Rekantaĵe: × do mi /rere fa; /mire doTi '1 /domi so '2 /dodo do
o)
)×7 )+
(&Strofoj:
'1 Ho, ŝipisto, ŝipigu, ; (': Dum
tut' nokto sur maro.)

'4 Kiam ŝtormo ekestas, ;
Kiam veloj ŝirigas .....

((×:; Ho, ho, lala, la! ;) (,:
Dum tut' nokto sur maro.))×

'5 Koro, mano sentima, ;
Venkas terur', abismo! .....

'2 Kiel povas mi ŝipi, ; Se
alvenas nigra nokt'. .....

'6 Ho, knabino, aŭdu tuj, ; Mi
alŝipos al vi tuj! .....

'3 Kandeleton ekflamu, ;
Alŝipu vi al mi tuj. .....

'7 Nune iru ni en danc', ; Ĝis
venos de ŝtormo fin'! .....)
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& Kampulo kaj edzino:
< Rekante 10 el 23 batoj por strofo, entute 184 paŝoj dum 2
minutoj. Norda Kantaro #5218. El sveda tradukis Kukoleto
(1993). Baladige longigis Martin Strid (2016) kaj aldonis du
vortojn komencib la unua rekantaĵo.>
(#Melodio:
<:23> (
/Soododo dodo SoTi re; Ti re;re TiSo do mi i;mi faalala faarere
doso mi; fala faarere doTi La; LaaLaLa faamimi re do o
)×8 )+
(&Strofoj:
'5 "Kie kuŝos la soldat'? .....
"En nia lit', sur mia brak', ;
fikante min ĝis varmatak'," .....

'1 "/Staras soldat' sur nia kort'!
(×:; Ho ve!" ; kampulo diris
;)

'6 "Kie kuŝos dume mi? .....
"Ĉe la porkoj en porkej', ;
ronku kaj piedbatu plej" .....

"Malfermu la pordon, enlasu
lin, ; estas eble amik' de mi,
(×:; lia edzino respondis.)

'7 "Sed porkpediko mordos
min, ..... "Se mordas ĝi, vi
kontraŭmordu, ; vigle batu ĝin
ĝis mort'," .....

'2 "Kie sidos la soldat'? .....
"Sur la seĝo ĉe la tablo, ;
kartludos kaj adultafablos,"
.....

'8 "Satan', mi kredas, rajdas
vin, ..... "Se rajdas li min, do
loĝas li vin, ; ĉar tro malmulte
vi fikas min," .....)

'3 "Kion manĝos la soldat'?
..... "Ovaĵon sur arĝenta plad',
; li staris en militparad'" .....
'4 "Kion manĝos dume mi?
..... "Acidbrasiko, putrangil' ;
vin konvenas, avarfil'," .....
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& Laŭ la cirkonstancoj:
< Rekante 13 el 23 batoj por strofo, entute 184 paŝoj dum 2
minutoj. Verkis Alois Norbert (kaŝnomo de Alois Berndl) (La
mondo ridas, Vieno, 1937). Baladigis Martin Strid (2016) per
melodio kaj rekantaĵo de Morta princino kaj sep herooj.>
(#Melodio:
<1,6:23> (/so so soso fami soso; mimi mi mi redo mimi;
(#Rekantaĵe: soso soso laso fami; remi fafa faso fami; redo mimi
rere do do)
)×8 )+
(&Strofoj:
'1 /Karlo Blaŭ kaj Petro Proke
; Sin malamis reciproke.
(×: La spegulo veron diras ;
Lin ĵaluzan ĝi inspiras ; La
spegulo veron diras.)
'2 Unu la alian mokas, ; Lin
insultas kaj provokas. .....
'3 Dum koncerto enĝardena ;
Estis ne plu seĝ' konvena. .....
'4 Proke apud Blaŭ eksidis, ;
Sed li daŭre flanken vidis. .....
'5 Kaj dum ili do malbenis, ;
Muzikisto jen alvenis .....
'6 Kaj prezentis la teleron, ;
Ĉar deziris li moneron .....
'7 Blaŭ traserĉis ĉiujn poŝojn;
Fine donis li dek groŝojn. .....
'8 Proke diris kun rifuzo: ; "Mi
ja estas lia kuzo!" .....)
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& Brikaĵoj:
< Rekante 21 el 37 batoj por strofo, entute 185 paŝoj dum 3
minutoj. Verkis Raymond Schwartz (Verdkata testamento, 1929)
kun enkonduko: "Ĉiu sumo de mil frankoj estos unu briko. Ni
bezonas kelkcent brikojn, ktp..." (El Esperantaj gazetoj.).
Baladigis Martin Strid (2017) per sama melodio kiel por Konfeso
kaj simila rekantaĵo.>
(#Melodio:
<:37> (/dodo dore doTi LaSo; dodo dore mimi mi; mifa soso
somi mire; dore doTi LaLa LalSo;
(#Rekantaĵe: do mire do dodo Ti La; LaTi doTi do re mi mi; mifa
somi mi re do; do mire do dodo Ti La)
)×5 )+
(&Strofoj:
'1 /Ĵus mi legis en gazetoj ;
Sub la fama brik-rubrik', ; Ke
alvenas la biletoj ; Kun rapido
de... heli2k'.

'4 Kaj mi aŭdas jam amikon, ;
Kiu venas kun demand': ; Ĉu
vi portis vian brikon ; Al la
brika propagand'??" .....
'5 "Jes", mi ĵuras, "sed ne kriu,
; Oni aŭdis nin, amik'! ; Mia
briko, – tion sciu – ; Estas... l'
anonima brik'!!" .....)

(×:; Zorgojn mi certe ja
havas ; Laŭ mi brikfabriko
gravas ; kaj mi propagandas
ĝin ; Zorgojn mi certe ja
havas.)
'2 El la fakto, ke pogute ; Nur
hezite venas brik', ; Mi
konkludas, ke entute ; Ĉe ni
mankas brik-fabrik'! .....
'3 Tial petoj plilaŭtiĝas ; En la
brikkolekta fak', ; Kaj minace
etendiĝas ; Ĉie nun la brika
brak'... .....
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& Ho katenoj, vi katenoj:
< Ripete 12 el 37 batoj por strofo, entute 185 paŝoj dum 3
minutoj. Rusa popolmelodio. Verkis "Stefan".>
(#Melodio:
<:37> (/So3So do oTi re3do do Ti; So3So fa are so3re mi i;
(do3do la aso fa3la so mi; So3So mi ire fa3Ti do o;)×
h )×8 )+
(& Strofoj:
'1 /Jen leviĝas hela suno, ; Jen
subiras hela sun'. ; En
malliberej' sen lumo ; Por la
frat' mi sidas nun. ; En
malliberej' sen lumo ; Por la
frat' mi sidas nun.

'4 Vi de l’ sango rusta fero ;
De l' malliberul' fratin' (; Forte
volsas mi liberon ; Sed katen'
turmentas min.)×
'5 Ho, vi muroj, muroj grizaj, ;
Venos ja oktobra ond'. (; Jam
laborularo disa ; Unuiĝas en
tutmond'!)× )

'2 Ho, vi korvo, korvo nigra, ;
Ĉu atendas min arest'? (; De l’
malliberej' formigru ; Vi al via
alta nest'!)×
'3 Vi fantome profetkriu ;
Laŭte ĝis la mondorand' (; Al
ekspluatataj kapoj ; Pri la fin'
de l’ burĝa band'.)×
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& Interkona balado:
< Rekante 21 el 37 batoj oblaŭ tiom da strofoj kiom da homoj en
la ĉeno, dum 2 minutoj por ĉiu kvino da dancantoj. Verkis Martin
Strid (2016) kaj komponis sur bazo de dalekarla marŝmelodio. La
strofoj estas nur ekzemploj – ĉiu dancanto elpensu kaj kantu mem
sian propran unu strofon, ĉu maĵore ĉu minore. Klarigo (*): '1 La
kantinto premu la manon de sia dekstra – do malantaŭa – najbaro
por signali ke tuj estos ties vico kanti sian strofon.>
(#Melodio:
<:37> (
(#Maĵore: /do doTi dore mifa; soso somi dodo domi; remi reTi
SoTi remi; dodo doTi dore mifa;)
?
(#Minore: /La LaSi LaTi dore; mimi mido LaLa Lado; Tido TiSi
MiSi Tido; LaLa LaSi LaTi dore;)
(#Rekantaĵe: mi mido LaLa Lado; mimi remi fami; rere reTi SoSo
SoTi; rere dore mire; doTi LaTi dore miSi La La a)
)×5 )+
(&Strofoj:
'1 Estas mi sveda homo ;
Martin estas mia nomo ; pri
baladoj mi parolas ; kaj
violonludi volas.

'2 Estas mi joruba homo ;
Ĉinua mia nomo ; politikon
mi parolas ; trovi koramikinon
volas. .....

(×: Dankon! Parolon donu ;
dekstren* en la ĉeno ; ke ni
ankaŭ tiun konu ; ĝojaj en
kompreno ; kaj aŭskultu
ĉiun ĝis reveno.)

'3 Jen mi portugala homo ;
Maria Magdalena nomo ; pri
aŭtoj mi parolas ; trinki teon
ofte volas. .....
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'4 Estas mi hinda homo ;
Raĝiv estas mia nomo ; en
teatro drame rolas ; kaj vegane
manĝi volas. .....

'9 Estas mi usona homo ;
Ĝenni estas mia nomo ; mi pri
vojaĝado parolas ; aĉeti
ciklomobilon volas. .....

'5 Estas mi japana homo ;
Kuregaŭa mia nomo ;
sociologion parolas ; lerni
esperanton volas. .....

'10 Estas mi brazila homo ;
Ĵavi estas mia nomo ;
spiritisme mi parolas ; danci
sambon multe volas. .....

'6 Estas mi araba homo ; Safi
estas karesnomo ; mi validajn
varojn vendas ; kaj per poŝto
ilin sendas. .....

'11 Estas mi amhara homo ;
Hajle estas mia nomo ; pri
progreso mi parolas ; pentri
vian portreton volas. .....

'7 Estas mi hebrea homo ; Joŝi
estas mia nomo ;
komputilludojn mi parolas ;
militservon eviti volas. .....

'12 Mi estas pola homo ;
Danka estas mia nomo ;
amrilatojn mi komprenas ;
dance cirklas mi kaj ĉenas.
.....)

'8 Estas mi kurda homo ; Arda
estas mia nomo ; pri ruinoj mi
parolas ; kaj kuiri fiŝon volas.
.....
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& Kantoplenas nun la tag':
< Rekante 13 el 37 batoj por strofo, entute 185 paŝoj dum 3
minutoj. Norda Kantaro #3233. Verkis Jeppe Aakjær (1911).
Komponis Carl Nielsen (1915). Tradukis Poul Thorsen. Pro
baladigo mankas en la melodio unu lasta taktero.>
(#Melodio:
<:37> (
/MiSo Fa Re DoLA SO O;Do MiSo do hSo Fa Mi i; ReTI Do
oMi ReSo So; hLa Ti hRe SoFi La So o;
(#Rekantaĵe: LaLa La3La SoFa Mi; SoSo So3So FaMi Re; DoSo
FaLa Mi lRe Do)
)×5 )+
(&Strofoj:
'1 Kantoplenas nun la tag', ;
kaj venis la vanelo. ;
Distamburas galinag' ; por
nokta am-apelo.

'3 Tutan tagon el laget' ; sin
levas butom-tigoj: ; meĉoj
sveltaj - arda pet' ; pri sunoekbruligoj. .....

(×:; Pluki tigojn kun roser' ;
pluki junkojn ĉe river', ;
pluki, pluki flo2rojn.)

'4 Junulinoj nun sur silk' ; por
nupta festo stebas. ; Manke de
svatanto-bild' ; en revoj unu
ŝvebas. .....

'2 Oran flavon sur ravin' ; la
pezaj kaltoj ĵetas. ; Suda vent'
proponas sin, ; kaj
noktkandeloj cedas. .....
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& Rimvanto:
< Rekante 21 el 37 batoj por strofo, entute 185 paŝoj dum 3
minutoj. Verkis Mikaelo Bronŝtein (2014). Baladigis Martin Strid
(2015) per sama melodio kiel por &Konfeso kaj simila
rekantaĵo.>
(# Melodio:
<:37> (
/dodo dore doTi LaSo; dodo dore mimi mimi; mifa soso somi
milre; dore doTi LaLa LaSo;
(#Rekantaĵe: do mire do dodo Ti La; LaTi dodo dore mimi; mifa
somi mire do; do mire do dodo Ti La a)
)×5 )+
(&Strofoj:
'1 Jen rimanto kun rimvanto ;
fajfe flaras freŝan temon. ; Jen
rimato en rimvato ; enŝovatas
en poemon.

'3 morne faras firman nodon, ;
ŝirmas pezan kor-kurtenon;
por en ĉiun epizodon ;
malebligi la rimvenon, .....

(×:; Zorgojn mi foje forgesas
; Mia mis' neniam ĉesas ;
per poemo palpas mi ;
Tamen mi same necesas.)

'4 por pezigu la liniojn ; gruzo
de la grav' senrima,; por eviti
l' opiniojn ; pri verŝad'
facilanima. .....

'2 Sed rimvato mole mola ; la
rimaton senpezigas. ; La
rimanto senkonsola ; la
rimvanton ŝnure ligas, .....

'5 Kaj mergiĝas en trankvilo ;
en argilon de l' ripozo ; sen
kompreno, ke l' facilo ; ne
malbonas eĉ por prozo. .....)
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& Al la semanto:
< Rekante 15 el 31 batoj por strofo, entute 186 paŝoj dum 3
minutoj. Poemon verkis Antoni Grabowski (1912). Baladigis
Martin Strid per novaj melodio kaj rekantaĵo.>
(#Melodio:
<:31> (
a;do /(domi somi remi faami;mi remi fare fami doodo;do)×
(#Rekantaĵe: LaLado miso somi remi; fami reremi fami domi;
TiTire dore doTi LaSo LaLa La)
)×6 )+
(&Strofoj:
'1 Feliĉa la semanto estas, ;
Printempe kiu semis grenon ;
Kaj en aŭtuno ĝoje festas ; De
bonrikolto la solenon.

'4 Sub ĝi kolektis tero-filojn ;
La jubile' de nova sento, ; Per
kiu frate ligas milojn ;
Neŭtrala lingva fundamento.
.....

(×:; Do paŝu fiere en la ĉeno
; Manoj kune en firma teno ;
Aŭdi rakonton de la klara
voĉo jen.)

'5 Krakovaj muroj ĝoje sonas,
; Dum lernantaro multnacia ;
Dankeme sian Majstron
kronas ; Per la verdaĵo
laŭrfolia. .....

'2 Feliĉa, kiu en la koro ; Pri
granda verko flame revis, ;
Kaj el la ĉarma revo-floro ;
Maturan frukton elricevis. .....

'6 En niaj koroj, granda homo,
; Stariĝas viaj monumentoj;
La gloron de l' benata nomo ;
Ripetos ĉiuj la jarcentoj! .....)

'3 Arbeto kiun, Majstro kara, ;
Vi plantis ĉe Vistul-rivero, ;
Elkreskis ĝis lazuro klara, ;
Etendas branĉojn ĉirkaŭ tero.
.....
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& Araneo kaj vesperto:
< Ripete 23 sed rekante 17 el 31 batoj por strofo, entute 186 paŝoj
dum 3 minutoj. Verkis Ŝtefo Urban (Nova Ezopo, La Laguna de
Tenerife 1961). Baladigis Martin Strid (2017) per novaj melodio
kaj rekantaĵo.>
(#Melodio:
<:31> (/LaLa dore; mimi mido; rere reTi; LaLa LaMi; LaLa dore;
mimi mido; rere reTi;
(#Rekantaĵe: La La; mimi miso mimi rere reTi LaLa Mi; mimi
miso mimi redo rere reTi La a)
)×6 )+
(&Strofoj:
'1 (': Scivolemis por la certo ;
araneo) ĉe l' vesperto:

'3 Povas doni vi en digno ; la
klarigon de l' enigmo? .....

(,: Scivolemis por la certo ;
araneo)

'4 Via reto, araneo, ; savas vin
de la pereo: .....

(×:; tiel. ; Tretu en la danco,
; drume draŝu paŝa spur'. ;
Dume noktaj bestoj dormu
en la nesto nur.)

'5 Pro l' tag-nokto intermita ;
ĉio iĝas renversita. .....
'6 Por korekti la malordon ; la
vespertoj - faras tordon! .....)

'2 Ŝajnas al mi tre mistere, ; ke
vi dormas kap-al-tere! .....
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& Karoto kaj rozo:
< Ripete 23 sed rekante 17 el 31 batoj por strofo, entute 186 paŝoj
dum 3 minutoj. Verkis Ŝtefo Urban (Nova Ezopo, La Laguna de
Tenerife 1961). Baladigis Martin Strid (2017) per samaj melodio
kaj rekantaĵo kiel por "Araneo kaj vesperto".>
(#Melodio:
<:31> (/LaLa dore; mimi mido; rere reTi; LaLa LaMi; LaLa dore;
mimi mido; rere reTi;
(#Rekantaĵe: La La; mimi miso mimi rere reTi LaLa Mi; mimi
miso mimi redo rere reTi La a)
)×6 )+
(&Strofoj:
'1 (': La karoto ; al la rozo ;
diris kun la) ; seriozo:

'3 Laŭ radiko ; nemanĝebla, ;
laŭ florkrono ; nur celebra! .....

(,: La karoto ; al la rozo ; diris
kun la)

'4 Roz' respondis ;
grandanime: ; Kia krimo ; nu,
fin-fine? .....

(×:; tiel. ; Tretu en la danco,
; drume draŝu paŝa spur'. ;
Dume noktaj bestoj dormu
en la nesto nur.)

'5 ĉiam servis ; por ornamo ;
la simbolo ; de la amo. .....
'6 Jen, estiĝas ; pri mi kantoj! ;
Min portadas ; geamantoj. .....)

'2 Sole nur por ; sens-plezuro ;
servas via ; sinekuro. .....
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& La avida hundo:
< Rekante 18 el 31 batoj por strofo, entute 186 paŝoj dum 3
minutoj. Verkis Kálmán Kalocsay (Ezopa Saĝo, 1956). Baladigis
Martin Strid (2015) per melodio kaj rekantaĵo de Sigmunda
balado.>
(#Melodio:
<:31> (
/mi mi dolre mi mi mido re fa; mimimi mimi mido re fa;
(#Rekantaĵe: mire do; do3mi mimi re do; rere rere re re; mi mire
doTi La; So3mi mimi re do)
)×6 )+
(&Strofoj:
'1 La hund' kun granda pec'
vianda ; riveron estis
tranaĝanta,

'3 "Alia hund' kun viandpeco ;
pli granda!" tiel ĝi imagis, .....
'4 kaj tuj kun ega avideco ; la
spegulbildon ĝi atakis. .....

(×: En la ĉen' ; Dancu nun
trankvile ; Ĉiuj ni trankvilas
; Jen en amika ĉen' ; Dancu
nun trankvile.)

'5 El ĝia buŝ' senkapte kapta, ;
pum! falis la viando fakta, .....
'6 kaj dronis al rivera fundo. ;
Malsati devis nia hundo. .....)

'2 kaj en la akvo ĝi subite ;
ekvidis sin respegulite. .....
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& La lupo kaj la ŝafido:
< Rekante 15 el 31 batoj por strofo, entute 186 paŝoj dum 3
minutoj. Poemon verkab Kálmán Kalocsay (Ezopa Saĝo, 1956)
baladigis Martin Strid (2015) verkub novaj melodio kaj
rekantaĵo.>
(#Melodio:
<:31> (
a;La /LaTi LaTi La Ti domi re Ti La; Ti doTi LaSo La Ti doTi
LaSo Mi;
(#Rekantaĵe: Ti doTi LaSo La TiTi doTi LaSo La a;Ti doTi LaSo
Mi So La)
)×6 )+
(&Strofoj:
'1 Ri/veron saman lupo kaj
ŝafido sub ; la pelo de soif'
aliris, kaj la lup'

'4 De vi ja venas al mi la
rivera flu'." ; Tro forta vero!
Necesis kaŭzon serĉi plu. .....

(×: La lupo la ŝafidon
rigardas kun avid' ; Kruelas
mondo je perfid'.)

'5 "Vi antaŭ duonjaro ĉikanis
akre min!" ; "Ne naskis tiam
min ankoraŭ la patrin'!" .....

'2 pli supre staris, pli malsupre
la ŝafid'. ; La lupo ataki
kaŭzon serĉis kun avid': .....

'6 "Diablon! Via patro ĉikanis
do sen dub'!" ; Kaj,
senkulpulon, kaptis, manĝis
ĝin la lup'. .....)

'3 "He, kial mian akvon
miksas vi kun ŝlim'?" ; "Kiel
mi povus? — diris tiu kun ega
tim' — .....
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& Papago kaj pasero:
< Ripete 23 sed rekante 17 el 31 batoj por strofo, entute 186 paŝoj
dum 3 minutoj. Verkis Ŝtefo Urban (Nova Ezopo, La Laguna de
Tenerife 1961). Baladigis Martin Strid (2017) per samaj melodio
kaj rekantaĵo kiel por "Araneo kaj vesperto".>
(#Melodio:
<:31> (/LaLa dore; mimi mido; rere reTi; LaLa LaMi; LaLa dore;
mimi mido; rere reTi;
(#Rekantaĵe: La La; mimi miso mimi rere reTi LaLa Mi; mimi
miso mimi redo rere reTi La a)
)×6 )+
(&Strofoj:
'1 (': La papago ; kaj pasero ;
estis kune) ; en karcero.

'3 Per la troa ; frapanteco ; ja
provokas ; mia speco! .....

(,: La papago ; kaj pasero ;
estis kune)

'4 Kia peko, ; miris dua, ;
multkoloro ; kakatua...? .....

(×:; tiel. ; Tretu en la danco,
; drume draŝu paŝa spur'. ;
Dume noktaj bestoj dormu
en la nesto nur.)

'5 Politiko ; kun danĝeroj ;
estas emo ; de paseroj. .....

'2 La unua ; plendis jenon: ;
Mi meritas ; la malbenon! .....
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& Papilio kaj nekroforo:
< Ripete 23 sed rekante 17 el 31 batoj por strofo, entute 186 paŝoj
dum 3 minutoj. Verkis Ŝtefo Urban (Nova Ezopo, La Laguna de
Tenerife 1961). Baladigis Martin Strid (2017) per samaj melodio
kaj rekantaĵo kiel por "Araneo kaj vesperto".>
(#Melodio:
<:31> (/LaLa dore; mimi mido; rere reTi; LaLa LaMi; LaLa dore;
mimi mido; rere reTi;
(#Rekantaĵe: La La; mimi miso mimi; rere reTi LaLa Mi; mimi
miso mimi redo rere reTi La a)
)×6 )+
(&Strofoj:
'1 (': Riproĉadis ; nekroforo ;
papilion) ; pri la moro:

'3 Tia vivo ; nur dekora, ; male
al la ; nekrofora! .....

(,: Riproĉadis ; nekroforo ;
papilion)

'4 Ekridetis ; papilio: ; Ĉiu la
plej ; sia scio. .....

(×:; tiel. ; Tretu en la danco,
; drume draŝu paŝa spur'. ;
Dume noktaj bestoj dormu
en la nesto nur.)

'5 Dum vi emas ; tere rampi, ;
mi kontraŭe ; aer-kampi. .....
'6 Vi balau ; terajn rubojn, ; mi
karesos ; ĉielnubojn! .....)

'2 Via Moŝto ; luksa estas, ;
sole flirtas ; ja, kaj festas. .....
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& Tragedieto:
< Rekante 15 el 29 aŭ 13 el 31 batoj por strofo, entute 174 aŭ 186
paŝoj dum 2 minutoj. Verkis K. Kalocsay (Streĉita kordo, 1931).
Baladigis Martin Strid (2016) per melodio de Iva balado (#I) kaj
modifita rekantaĵo kaj alternative per iom longigita melodio kaj
sama rekantaĵo kiel por "La ĉevalo kaj la azeno" (#L).>
(# Melodio:
(
(#I: <:29> /La dodo mifa miirere redo doTi do;mi soso soso faso
lalso soso mire dolTi;
(#Rekantaĵe: Lado mifa mire redo doTi domi laso; mimi LaTi
dodo mimi doLa TiSi La a))
?
(#L: <:31> /La LaLa LaLa SooLaLa Ti La LaLa Ti lLa; La doLa
SoSo SooSoSo Ti La LaLa Ti lLa;
(#Rekantaĵe: do do TiLa So; TiLa La; do do TiLa So; TiLa La a))
)×6 )+
(& Strofoj:
'1
(&I: Jen estis eta birdo, ĉiela
muzikant'. ; Ĝi kantis, dolĉe
sonis la2 vibre trila ka2nt'.
(×: En la lumo kantis birdo
salutante tagon ; kaj la suno
lumas ĉion vivan sur la
ter'.))
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?
(&L: Jen estis eta birdo, ĉiela
muzika2nt'. ; Ĝi kantis, dolĉe
sonis la vibre trila ka2nt'.
(×:; Gaje paŝu nun ; en la
ĉen ; ĝis leviĝos sun' ; en
maten'.))
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'2 Aŭskultis ĝin dum ĝia
saluto al Aŭror' ; La krudaj
batalantoj kun ektuŝita kor'.
.....

'5 Kaj ploris la soldatoj kaj
sub la sanga roz' ; Korpeton en
tombeton demetis por ripoz'.
.....

'3 Sed venis stulta kuglo
siblante el pafil'. ; Subite kial
dronis en mut' la gaja tril'? .....

'6 Kaj epitaf' parolas sur ŝton'
pri ĝia sort': ; "Jen kuŝas
kantisteto en la heroa mort'."
.....)

'4 Sur flor' de rozarbeto jen
ruĝis sanga gut', ; Sub sanga
rozo kuŝis la bird' en morta
mut'. .....
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& Sopiris junreĝido:
< Rekante 15 el 31 batoj por strofo, entute 186 paŝoj dum 2
minutoj. El germana tradukis Arthur Degen (Norda Prismo, 58/2,
p. 102). Ne sciante la originalan popolmelodion baladigis Martin
Strid (2015) per novaj melodio kaj rekantaĵo.>
(#Melodio:
<:31> (
/do remi redo SoSo; So dodo remi re; fa sola somi dodo; So mimi
mire do;
(#Rekantaĵe: dodo remi redo SoSo; dodo dodo remi re; fafa sola
somi; doSo mimi mire do;)
)×6 )+
(& Strofoj:
'1 /Sopiris junreĝido ; kaj bela
reĝidin', ; sopiris amkunvenon
; – la mar' malhelpis ĝin.
(×:; Dancu per la ses piedoj ;
Dancu paŝon post la paŝ' ;
Ĉiun paŝon kredu ; Dancu
paŝon post la paŝ'.)
'2 "Karulo, vi povas naĝi, ; aĥ
naĝu do al mi! ; Kandelojn mi
bruligos. ; Allogu vin la tri!"
.....

'4 Fiŝisto longe serĉis ; – lin
trovis en la mar'. ; Kun pala la
virgulino ; ploradis bordflorar'. .....
'5 Ŝi prenis la karulon, ; karese
kisis lin. – – – ; De alta roko
saltis ; en maron la reĝid'. .....
'6 Sonoras de la turoj ; –
vualas sin la sun', ; ĉar ambaŭ
gereĝidoj ; en tombo dormas
nun. .....)

'3 Malica monaĥino ;
maldormis pro envi'; la
kandelojn ŝi estingis. ; – En
ondoj dronis li. .....
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& Unueco:
< Rekante 15 el 31 batoj por strofo, entute 186 paŝoj dum 3
minutoj. Verkis Kálmán Kalocsay (Ezopa Saĝo, 1956). Baladigis
Martin Strid (2015) per melodio kaj rekantaĵo tradukita de feroa
Timigula balado (Skrímslu kvæði) kaj disduigo na versoj.>
(#Melodio:
<:31> (
/do dodo rere re;re re3do Ti3La La lSo; mi mimi mimi mi;mi
dodo fa3mi re ldo;
(#Rekantaĵe: reerere re3re reerere re3re; re3do TiLa La So; dodo
dore mimi fami re do h)
)×6 )+
(&Strofoj:
'1 /Kverelis ĉiam la ; infanoj
de kampu2l', ; kaj li per peto,
per ; riproĉo, per postu2l'
(×: Pasas la vintro, venos
somero ; teron por kultivo ;
Kreskos bele huma la
deklivo.)
'2 klopodis por la kreo ; de
interkompren', ; sed
sensukcesa restis ; lia tuta
pen'. .....

'4 al ili, diris: "Jen, ; ĝin
rompu per la man'!" ; Nu,
vane provis ĝin ; infano post
infan', .....
'5 La vergojn li transdonis al ;
ili nun po pec', ; kaj ili, nature,
rompis ; ilin kun facilec'. .....
'6 La patro diris: "Same ;
fragilaj sen konkord' ; vi estas,
filoj, dum ; unueco estas fort'."
.....)

'3 Finfine li elpensis ; ion por
admon': ; El vergoj ligis
faskon, ; kaj, post ties don' .....
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& Plejbonĉeval' kaj plej bona
font':
< Ripete 8 el 17 batoj por strofo, entute 187 paŝoj dum 3 minutoj.
Norda Kantaro #5242. El sveda tradukis Kukoleto (1993).
Lingvon – kvazaŭ dialekton – lasis kaj takte baladigis Martin
Strid (2016).>
(#Melodio:
<1,3:17> (
aLa /mimi TiTi do Ti LaLa mire miremifa mi i;mi mimi TiTi
dolso solTi LaLa miSi LaLa
)×11 )+
(&Strofoj:
'1 (': Kna/bino ekblindpalpas
inter knabaj) kruoruoroj (,:;
Knabino ekblindpa2lpa2s inter
knabaj) kruroj.
'2 "Kvo estas tiu grua kol',
kvan sentas me ĉi teoeoej? .....
tej?
'3 "Ne estas tio grua kol', kvan
sentas vu ĉi teoeoej ..... tej.
'4 Nej, estas to plejbonĉeval'
en mea patra bieoeoen' .....
bien'."
'5 Knabo ekblindpalpas inter
knabinaj kruoruoroj .....
kruroj.

'7 "Ne estas tio ŝlimakvej',
kvan sentas vu ĉi teoeoej .....
tej.
'8 Nej, estas to plej bona font'
en mea patra bieoeoen' .....
bien'.
'9 Kaj se la ĉeval' soifas,
konduku lin ĉi teoeoejn .....
tejn."
'10 Kaj kveŭ li venis randen,
pumfalis li en fo5nt' ..... font'.
'11 Kaj kveŭ li profundis,
saltadis li de fund', al supr', al
fund' ..... al fund'. )

'6 "Kvo estas tiu ŝlimakvej',
kvan sentas me ĉi teoeoej? .....
tej?
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& Inter kaptitoj:
< Rekante 16 el 32 batoj por strofo, entute 192 paŝoj dum 3
minutoj. Verkis Julio Baghy (Preter la vivo, Budapest 1923) kun
noto "(en Berezovka)". Baladigis Martin Strid (2017) per feroaj
melodio kaj rekantaĵo de Olav Rajdistrozo.>
(#Melodio:
<:32> (#Feroe: /mi mimi mi mi so solfa mi i;
(#Rekantaĵe: soso sofa mi i;)
mi mimi re re mi milre do lTi;
(#Rekantaĵe: LaTi dore mimi mire; dodo dore mi mire do Ti do o)
)×6 )+
(&Strofoj:

,&1:
'1 "/Kial vi ploras
samso2rtan'?
(×:; – Karbo kaj forĝist' – ;)

'3 Pro la glacia spir-nebul' .....
larmas silente la okul'..." .....

,&2:

Ĉu vin turmentas la
ma2lsa2n'?"

'4 "Strange! La fajro de la
forn' ..... varme nin lulas nun
al dorm'!" .....

(×:; Junaj viroj, viglaj viroj!
; Iru plankon, dancu kun
granda em'!)

'5 "Pravas vi! Penson pri
mizer' ..... portas mi larme kun
sufer', .....

'2 "Ne! La ekstera vintra frost'
..... sin trapenetris ĝis la ost'...
.....

'6 ĉar hejme vokas min infan',
..... eble malsana nun, sen
pan'..." .....)
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& Plej facila sur la tero:
< Rekante 16 el 32 batoj por strofo, entute 192 paŝoj dum 3
minutoj. Verkis Raymond Schwartz (Verdkata testamento, 1929)
kun enkonduko: (Kantebla laŭ ĉiuj melodioj!). Baladigis Martin
Strid (2017) per feroaj melodio kaj rekantaĵo de Olav
Rajdistrozo.>
(#Melodio:
<:32> (#Feroe: /mi mi mi mi so solfa mi mi;
(#Rekantaĵe: soso sofa mi i;)
mi mi re re mi milre do Ti;
(#Rekantaĵe: LaTi dore mimi mire; dodo dore mi mire do Ti do o)
)×6 )+
(&Strofoj:
'1 /Plej facila sur la2 tero
(×:; – Karbo kaj forĝist' – ;)
Estas kanto pri l' e2spero.
(×:; Junaj viroj, viglaj viroj!
; Iru plankon, dancu kun
granda em'!)
'2 Nia lingvo estas kara .....
Kaj por rimi senkompara. .....

'4 "Restos ĉiam mi sen laco
..... Ano de l' tutmonda paco!"
.....
'5 La homaro vin komprenos
..... Kaj ĝi Esperanton benos.
.....
'6 Tiam en la mondo ĉio .....
Estos ronda familio! .....)

'3 Tial "verku" do sentime .....
Kaj ekzemple diru rime: .....
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& Post la operacio:
< Rekante 19 el 33 batoj por strofo, entute 198 paŝoj dum 3
minutoj. Verkis Raymond Schwartz (La stranga butiko, 1931) kun
dediĉo: "En tiu tempo K. R. C. Sturmer sentis la bezonon intervjui
min." Amike al K. R. C. Sturmer. Baladigis Martin Strid (2016)
per feroaj melodio kaj rekantaĵo tradukita de la balado de
Randver.>
(#Melodio:
<:33> (# Randvers kvæði: /So SoSo DoRe MiiMiMi SoSo SoSo
LaaLa;La LaLa LaLa do TiLa LaSo LaSo SoSo;
(#Rekantaĵe: MilRe Do ReRe Mi; Mi SoSo LaLa; La LaLaLa do
Ti3;La LaaSoSo LaSo So; MilRe Do ReRe Mi lSo)
)×6)+
(&Strofoj:
'1 /Entute l' intervjuo ne estis
tro dolora, ; Sed pli ol
silentado... parolo estis ora!
(×: Pa2ŭzon petas ni, ;
honestaj viroj. ; Dancon
antaŭigu ; ankoraŭ ne estas
tag' ; Pa2ŭzon petas ni2.)
'2 La turmentisto notis kun
nobla interes', ; Ĉu mi
responde tusis hazardan "ne"
aŭ "jes". .....

'4 Dum – kiel muŝ' en reto de
ruza arane' – ; Mi sensuspekte
zumis hazardan "jes" aŭ "ne".
.....
'5 Sed fakto estas fakto, – kaj
efektiva stato ; Atestas pli ol
ombro de nepalpebla dato .....
'6 Kaj tio fakto restos dum
sekvo de cent jaroj: ; En mia
cigarkesto nun mankas du
cigaroj! .....)

'3 Li estis plej ĝentila, – li ne
minacis pafi, ; Mi havis nur
impreson, min lasi fotografi,
.....
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.

ĈĜĤĴŜŬ ĉĝĥĵŝŭ Üßü ÇËÏŒçëïœ Ññ ÂÊÎÔÛ âêîôû
ABCDÐEFGHĴ KLMNOPQRSTÞ UVWXYZÆØÅÄÖ
abcdðefghĵ klmnopqrstþ uvwxyzæøåäö

Ĉendancu baladojn!
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