
. 

 

 

 Granda Kurlo 2016-08-19 

& Dekdumejla arbar':  

< Ripete 24 sed rekante 8 el 41 batoj por strofo, entute 533 paŝoj dum 5 minutoj. 

Norda Kantaro #4490. Popolkanto el Vestmanlando, notita de Rosa Vretman en la 

gazeto Runa, 1845. Eldonis Richard Dybeck, kiu je ĉi melodio verkis la nacian himnon 

de Svedajo. El sveda tradukis Kukoleto. Klarigoj (*): '1 La dekdumejla arbaro estas 

Långheden, provinclima sovaĝejo inter Vestmanlando kaj Dalekarlajo. '3 Kristane, oni 

sonorigas por ke mortintoj povu atingi en la dian ĉielon. '5 Tej = tie. '6 En nordeùropa 

tradicio, mortintojn oni enfosas en teron.> 

(#Melodio:  

<1,8:4> ( 

mi /mi dodo do remi /mi redo Ti h;re /re Tido reTi mido /La a So h; /do doore Ti ildo 

/LaaSo LaaTi So h;So /dolTi dore mido fami /re e do h;So /dolTi dore mido fami <:5> 

/re e do o 

)×13 )+ 

(&Strofojn: 

'1 Do /rajdas mi tra dekdu/mejla arbar'* 

; dum /dormis ja dolĉe la a/liaj ; /Tra 

lale ra2, /trala le2 ra ; dum /do2rmis ja 

dolĉe la a/liaj ; dum /do2rmis ja dolĉe 

la a/liaj. 

'2 Kaj /rajdas an/taŭen mi /io2m /pli ; 

(,: ek/aŭ[das mi] so/nori sono/ri/lojn)  

(×:; /Tra lale ra2, /trala le2 ra ;)  

(,: ek/aŭdas mi so/nori sono/ri/lojn ;)× 

'3 /Bonan ta[gon, so]no/risto2j, /vi ; por 

/ki[u so]no/rigas ĉi so/no/ron?* ..... 

'4 Ni /sono/rigas por ju/nule2s /in' ; ŝi 

/iros en /te2ron por /dor/mi .....  

'5 Kaj /rajdas mi /antaŭen /io2m /pli ; 

tej* /staris fo/sistoj du fo/san/taj ..... 

'6 /Bonan /tagon, fo/sisto2j, /vi ; por 

/kiu ĉi /tiun tombon /fo/sas?* ..... 

'7 Ni /fosas /ĝin por ju/nule2s /in' ; ŝi 

/iros en /te2ron ri/po/zi ..... 

'8 Kaj /rajdas mi /al mia /bopatra /kort' ; 

[kiu] /estis an/taŭe roze /ru/ĝa ..... 

'9 U/nue de/mandis mi /pri ama/tin' ; 

kaj /poste bo/patron kaj bo/pa/njon ..... 

'10 Kaj /venas mi /ene2n /io2m /pli ; 

Du /staris, ŝin /to2mbove/stan/te ..... 

'11 Mi /kombas je /mia bel/flava ha/rar' 

; kaj /volis ŝin /sekvi en la /tom/bon ..... 

'12 Kaj /la junu/linoj sin /metis en 

/rond' ; kaj /diris, e/lektu mi a/li/an ..... 

'13 Kna/bino /tia2, /ki[a est]is /ŝi ; en 

/reĝlandoj /se2p ne tro/ve/blas ..... ) 

 


