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 Granda Kurlo 2016-08-24 

& Inter ĉiuj plej feliĉa ul':  

< Rekante 32 el 70 batoj por strofo, entute 350 paŝoj dum 3 minutoj. Verkis Vladimir 

Türk. Por baladigi plioftigis la rekantaĵon Martin Strid (2015) kaj forigis taktmezuron 

silentan.> 

(#Melodio:  

<:2> ( 

(/LADo TILA)×3 /Mi h; (/ReFa MiRe)×3 /La h; (/MiSi FaMi)×3 /Si h; (/Lado TiLa)×2 

/SiMi FiSi /Lah; La; /SiSi SiSi /SiMi FiSi /La h  

(#Rekantaĵe: /h LA /Re e /hMi FaMi /La Mi /Do lLA; /TITI TITI /TITI DoTI /LA lTI 

/lDo; Mi /Re e /hMi FaRe /La Mi /Do lLA; /TITI TITI /TITI DoTI /LA A) 

)×5 )+  

(& Strofoj: 

'1 Kapon klinu, kamarad', tunelo antaŭ 

ni ; sonas reloj, sonoriloj, krias la fajfil', 

; maŝinestro en la budo estas ja bravul' ; 

mi eĉ malgraŭ fulgoj estas plej feliĉa 

ul', ; jes, ; inter ĉiuj plej feliĉa ul' 

(×: Mi mem bonege konas ĝin, ; trake 

mi ne solas dum la viv', ; mi mem 

bonege konas ĝin, ; trake mi ne solas 

dum la viv'.) 

'2 Se mi vidas nigran fumon flugi de l' 

maŝin' ; en la vasta mondo certas 

unusola sci', ; en la vasta mond' mi 

firme tenas en memor': ; sur la reloj (': 

la vagant' ne vivas en izol',) (×:; jes, ;) 

(,: la vagant' ne vivas en izol') .....  

'3 Frisko post la dorso, verdas nia 

signalil' ; trajno flugas nokten kiel taŭro 

en panik' ; ĝoju, civitanoj, vin atingas 

nia voj' ; sur la reloj la vagant' ne vivas 

en izol' ..... 

'4 Karbo sub la dorso, la kovrilotruoj 

mil ; lampon anstataŭas super kapo 

stala bril' ; en vagonon mi enrampis 

krabe kun plezur' ; mi eĉ malgraŭ 

fulgoj estas plej feliĉa ul' .....  

'5 Mi ŝin vidis en fosaĵo stari ĉe la trak' 

; min allogis la ridemo kaj svinganta 

brak' ; salutite, ŝi heziton ludas per 

okul' ; mi eĉ malgraŭ fulgoj estas plej 

feliĉa ul' ..... ) 

 


