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 Granda Kurlo 2016-09-14 

& ABC-libro: 

< Rekante 11 el 23 batoj, entute 644 paŝoj dum 7 minutoj. Verkis Nenjo Rimanto (Chorleywood, jaro 

ne indikita). Baladigis Martin Strid (2016) per simpligata melodio polsa sveda el Rättvik kaj nova 

rekantaĵo.> 

(#Melodio:  

<1,6:23> (# Tre strömmingar:  

/do MiFa ReeFa;Fa Mi DoMi SooSo;So do Tido reedo;do do LaFa SoSo; 

(#Rekantaĵe: So doTi dore do LaSo La; FaMiFa SoFa ReTI Do o) 

)×28 )+ 

(&Strofoj: 

'1 /A por azeno, ; rapide ĝi iras. ; Al ĝi mi 

parolas ; kaj "Hi, ha" ĝi diras.  

(×: Per alfabeto venas la vort' ; Bone 

kunmetu por komfort'.) 

'2 B por bovino, ; tre bone ĝi agas. ; Por sia 

nutraĵo ; per lakto ĝi pagas. ..... 

'3 C por la cigno, ; ĝi estas tre bela. ; Al sia 

idaro ; ĝi restas fidela. ..... 

'4 Ĉ por ĉevalo, ; ĝi estas utila, ; Kaj portas la 

homojn ; per peno facila. ..... 

'5 D Dromedaro. ; En seka dezerto ; Ĝi kuras 

rapide ; kun multe da lerto. ..... 

'6 E elefanto. ; Tre forte ĝi staras. ; Per korpo 

kaj rostro ; laboron ĝi faras. ..... 

'7 F por la foko; sur roko ĝi sidas, ; Sin banas 

en maro, ; kaj fiŝojn ekvidas. ..... 

'8 G por gorilo. ; Ĉi tie ĝi sidas, ; Sed iam ĝi 

ludas, ; kaj tiam ni ridas. ..... 

'9 Ĝ por ĝirafo. ; Tre alta ĝi estas; Plej alta el 

ĉiuj ; bestegoj ĝi restas. ..... 

'10 H por la hundo, ; la besto konstanta. ; Ĝi 

estas kunulo ; fidele amanta. ..... 

'11 Ĥ ĥelonio, ; ĝi loĝas en maro, ; Sed iam 

kaptiĝas ; de fiŝkaptistaro. ..... 

'12 I por infanoj, ; infanoj ni estas; Sed ĉiam 

infanoj ; ni certe ne restas. ..... 

'13 J jaguaro, ; jen besto Brazila. ; Al la 

leopardo ; ĝi estas simila. ..... 

'14 Ĵ por ĵokeo, ; rapida rajdanto; De kuraj 

ĉevaloj ; li estas amanto. ..... 

'15 K por la kato, ; tre mola la vesto; Ĝi sidas 

proksime, ; kaj estas dombesto. ..... 

'16 L por leono ; kun nobla aspekto, ; De 

bestoj la reĝo, ; laŭ homa elekto. ..... 

'17 M por la muso, ; malsata besteto. ; Ĝi loĝas 

komforte ; en sia nesteto. ..... 

'18 N najtingalo ; kun voĉo belsona. ; Ĝi ravas 

la homojn ; per kanto beltona. ..... 

'19 O por omaro. ; Pinĉilojn ĝi havas; Sed ili 

omaron ; el naso ne savas. ..... 

'20 P por la porko. ; La nazon ĝi puŝas ; En 

trogon por manĝi, ; kaj poste ĝi kuŝas. ..... 

'21 R por la rano; ĝi saltas rapide, ; Kaj 

multajn insektojn ; ĝi kaptas avide. ..... 

'22 S por la struto, ; grandega kaj bela. ; Ĝi 

kuras zigzage ; en lando tre hela. ..... 

'23 Ŝ por la ŝafo ; kovrita de lano. ; "Me, Me," 

ĝi diradas ; al sia infano. ..... 

'24 T por la tigro, ; en granda ĝangalo, ; La 

homoj ĝin timas ; sur monto, en valo. ..... 

'25 U por la urso. ; Rigardu! Sen ĝeno ; Ĝi tie 

promenas ; en besto-ĝardeno. ..... 

'26 Ŭ por ŭa estas. ; Ŭa, ŭa, jen la krio ; De ĉiu 

bebeto ; ĝenata de io. ..... 

'27 V por la vulpo. ; Por ŝteli ĝi venas, ; 

Mortigas kokinojn, ; kaj kelkajn forprenas. ..... 

'28 Z por la zebro, ; la stria ĉevalo. ; Arbare ĝi 

loĝas, ; sed ne en la stalo. .....) 

 

 


