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 Granda Kurlo 2016-08-30 

& La borso gvidas: 

< Rekante 14 el 31 batoj por strofo, entute 279 paŝoj dum 4 minutoj. Poemon unuapartan 

"Deklaracio" verkis William Auld. Poemon duapartan "Diplomatoj kunsidas... La borso gvidas" 

verkis Eŭgeno Miĥalski ("Fajro kuracas", EKRELO, 1932, represita de l' "Omnibuso", 1984). 

Baladigis Martin Strid (2015) per novaj rekantaĵo kaj du melodioj. Alternativaj tria melodio kaj 

rekantaĵo estas tiuj de Granda bovo, Norda Kantaro #4430.> 

(#Melodioj: 

<:31> ( 

(#Unua: La /LaTi dore mifa sooso;mi mimi rere mido doodo;do dore mifa sola tiiti;la soso soso sofa 

mimi;  

(#Rekantaĵe: mimi rere mido dodo; mimi doTi LaTi dore; mifa somi mi lre do o)) 

? 

(#Alia: a;La /mimi mido rere reedo;do doLa dore mimi miimi;mi mimi mido rere reedo;do doLa doTi 

LaLa LaLa; 

(#Rekantaĵe: mire doTi doTi LaSo; LaLa dore mimi mimi; mire doTi do La)) 

?  

(# Granda bovo: <1,5:> /LaaTiTi doTiLaSi /Laldo mii;mi /soofa mire /TiTi reere;re /doore miireldo 

/TiSi MiiMi;Mi /LaaTi doLa /SiLa LaLa; 

(#Rekantaĵe: /LaaSiLa Ti; /dooTido refa /miidoTi La; /Laadore miimimi /soomire mi; /miidoTi La; 

/Tiidore mi /iSi SilLa /La;)) 

)×9 )+ 

(&Strofoj:  

& Deklaracio: 

'1 La /produktistoj en la lando ; facile en 

mizeron falas, ; dum iu monmanipulanto ; per 

ĉia lukso sin regalas.  

(×:; Frandu, ŝmacu en palaco ; Lumaj 

vortoj, nigraj mortoj ; Fajro jen kuraco .)? 

(×: /Turnas en tord' ; /ŝtrumpoj voleme 

/kurbas en kord' ; /Faros fripono kvel* 

/burĝa la ul' ; /mallarĝa pord' ; /rozojn ele-

/ektu ru2/ĝajn.) 

'2 La homo, kiu riĉojn kreas, ; ekzistas en 

hazarda stato, ; dum la produktabundo ĉeas ; 

en manoj de minoritato. ..... 

'3 Kaj min turmentas, turmentegas, ; maljusto 

de l' anomalio, ; ke nian riĉan mondon regas ; 

profito kaj privilegio – ..... 

'4 anomalio forigenda ; per ĉiu forto kaj 

rimedo! ; Jen estas bazo fundamenta ; de mia 

politika kredo.  

& Diplomatoj kunsidas:  

'5 Senarmigo-konferencoj, ; proklamantaj pri 

la pac' ; Diplomatoj-ekscelencoj ; kunsidantaj 

en palac'. ..... 

'6 Flamaj vortoj, – submurmuro, – ; jen ekstero 

kaj intern': ; pacifista uverturo ; antaŭ la milit-

oper'. ..... 

'7 Paragrafoj de l' traktato ; de Wilsono kaj 

Kellog'. ; Sed pri ĝi jam skribas fato ; vortojn 

de la nekrolog'. ..... 

'8 Ĵus naskiĝis, tuje mortas ; provoj de l' pac-

organiz', ; ilin kun solen' eskortas ; 

demokratoj-mobiliz'. ..... 

'9 Lumaj vortoj, – nigraj faroj, ; jen ekstero kaj 

intern'. ; Dancu, paco-komisaroj, ; sub la Borsa 

orguvern'. .....) 

  


