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 Granda Kurlo 2016-08-24 

& Kudristo kaj bopatrino: 

< Ripete 18 sed rekante 4 el 32 batoj por strofo, entute 352 paŝoj dum 4 minutoj. 

Popolkanto. Norda Kantaro #4821. El sveda tradukis Martin Strid (2016).> 

(#Melodio: 

<:32> (o;So /SoLa FaSo MiDo MiSo doLa FaLa So3;So SoLa FaSo MiDo MiSo doLa 

FaLa So3;So SoSo LaTi do Mi;So SoFa ReTI DoMi So3;So SoSo LaaTiTi doMi 

So;So SoFa ReTI Do  

)×11 )+ 

(&Strofoj: 

'1 Ku/dristo estis iam, kaj multnombras 

tiuj ĉi. ; Kudristo estis iam, kaj 

multnombras tiuj ĉi. ; Li lertis per 

kudrilo ; kaj grasis kiel ĝi, ĝi, ĝi, ; Hej 

kantu hop! Fade rala lej, ; kaj grasis 

kiel ĝi. 

'2 (Li kudris vestojn gra2ndajn kaj etajn 

eĉ por flor' ;)×  

kaj ili kolorigis  

(':; sed puris lia (kor',)×3 )  

(×:; Hej kantu hop! Fade rala lej, ;)  

(,: sed puris lia kor'.) 

'3 Li amis junuli2non, rozruĝa blanka 

sin' ..... kaj tion bone povis, ; ĉar mortis 

la edzin', -dzin, -dzin .....  

'4 Kaj bopatrinon havis li, sufiĉas jena 

dir' ..... Egalon en ĉi mondo ; ne vidos 

iu vir', vir', vir' .....  

'5 Kaj malsaniĝis ku2dristo, kuŝis en la 

lit' ..... Bopanjo mendis ĉerkon ; pre 

morto sen hezit', -zit', -zit' .....  

'6a Kudriston ŝi vua2lis en krepa 

gazovest' ..... kaj kiam tion faris, ; 

invitis ŝi al fest', fest', fest' .....  

'6b Kudriston ŝi vua2lis en gaza 

krepfaden' ..... kaj kiam tion faris, ; 

invitis al festen', -sten', -sten' .....  

'7 Ofertis noktomeze ŝi per kafo kaj 

desert' ..... sed la kudristo flaris, ; 

ekstaris el la ĉerk', ĉerk', ĉerk' .....  

'8 Enpaŝis en salo2non, jen krepa gaza 

vid' ..... "Ho, donu al mi kafon, ; suferas 

mi pro frid', frid', frid' .....  

'9 Bopanjo perdis kru2ĉon, ĉetable sida 

bat' ..... forfalis de la seĝo ; kaj mortis 

kiel kat', kat', kat' ..... 

'10 Bopanjon de la planko lev[is 

ku]dristo kun hastem' ..... kaj metis en 

la ĉerkon, ; ŝi tiun mendis mem, mem, 

mem ..... ) 

 

 


