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& La postena dometo:  

< Rekante 21 el 41 batoj por strofo, entute 2296 paŝoj dum 25 minutoj. Verkis Alois Norbert 

(kaŝnomo de Alois Berndl) (La mondo ridas, Vieno, 1937). Baladigis Martin Strid (2016) per novaj 

melodio kaj rekantaĵo.> 

(#Melodio: 
<1,5:41> (/dodo TiTi doTi La So; dore mido fare so so; dodo TiTi doTi La So; fafa mimi fami re do; 

(#Rekantaĵe: so soso la ala mi faso fa a; mimi mimi fami re do; so soso la ala mi faso fa a))×56 )+ 

(&Strofoj: 

'1 /Kamparano Sagopiro ; En la vilaĝeto 

Ĉernis ; Estis tre naiva viro ; Kaj saĝecon li ne 

lernis.  

(×: Kiel do ni seniĝu je li? ; Estas granda li 

stultulo ; Kiel do ni seniĝu je li?) 

'2 Iam estis li husaro. ; Li parolis kun fervoro ; 

Poste ofte al najbaro ; Pri la spertoj dum 

deĵoro. .....  

'3 Kaj rakontis al najbaroj ; Foje do la viro 

bona: ; "Estis antaŭ dudek jaroj ; En la urbo 

garnizona. .....  

'4 Depost pli ol tri monatoj ; Mi jam lernis 

servoscion, ; Ne plu mokis min soldatoj, ; Mi 

jam sciis preskaŭ ĉion. .....  

'5 Baldaŭ estis sur posteno ; Mi gardonta dum 

deĵoro, ; Sed pro la deĵora peno ; Multe timis 

mia koro. .....  

'6 Ĉiuj oficiroj estis ; Dum deĵor' ja tre kruelaj, 

; Ili ĉiun tuj arestis ; Eĉ pro pekoj bagatelaj. 

.....  

'7 Foje jen minalparolis, ; Min prenante ĉe la 

mano, ; La soldato Karlo Bolis, ; Kiu estis 

Ĉernis-ano. .....  

'8 "Mi nun estas jam libera, ; Kaj mi tute jam 

finlernis; Je la sepa hor' vespera ; Iros hejmen 

mi al Ĉernis. .....  

'9 Pasis miaj servojaroj, ; Oni ne plu min 

deziras. ; Al amikoj kaj najbaroj ; Al la hejmo 

nun mi iras. .....  

'10 Oni baldaŭ al vi donos ; Garddeĵoron ja 

konvenan, ; Kajpor tio do bezonos ; Vi 

dometon ja postenan. .....  

'11 Novan domon vi ricevas ; Nur, pagante 

tridek kronojn, ; Sed por mia domo devas ; 

Pagi vi nur dekdu kronojn. .....  

'12 Dudek kronojn ĝi valoras. ; "Sed, amik', mi 

ne komprenas, ; Ĉu ne la postendometo ; Al la 

ŝtato apartenas?" .....  

'13 Mi rediris kun rideto: ; "Sed, amiko, min 

komprenu: ; Ĉar mi tiom vin favoras, ; Por la 

bagatel' ĝion prenu!" .....  

'14 Sed la saĝa Karlo Bolis ; Vere tondre nun 

ekridis, ; Kaj ridante li parolis, ; Dum sur 

seĝon li eksidis: .....  

'15 "Ho, do devus ja la ŝtato ; Mon-amasojn eĉ 

posedi, ; Se por ĉiu ajn soldato ; Volus domon 

ĝi aĉeti. .....  

'16 Sed atentu, vi infano, ; Kiu timas la aĉeton: 

; Kion diros kapitano, ; Se ne havos vi 

dometon? .....  

'17 Li neniun ja kompatas, ; Mi multfoje tion 

spertis; Lipostendemetojn ŝatas, ; Kaj jam ofte 

li asertis: .....  

'18 "Sen dometo la postena ; Ja similas 

gardsoldato ; Al heliko mukoplena ; En 

senkonka nuda stato." .....  

'19 Kaj mi fakte ja estonte ; La dometon ne 

bezonos, ; Kaj pro tio mi volonte ; Ĝin per 

vend' al vi transdonos. .....  

'20 Prenu vi do la dometon! ; Ĉe la ĉefgardej' 

ĝi staras. ; Ne vi pentos la aĉeton ; Kaj vi 

dekojk kronojn ŝparas." .....  

'21 La afer' al mi tre plaĉis. ; Ĉar dometon mi 

bezonis, ; Mi aĉeti ĝin kuraĝis ; Kaj mi tuj la 

monon donis. .....  

'22 Karlo Bolis tuj foriris. ; Bonhumore kaj 

kun rido ; Li antaŭe al mi diris: ; "Fartu bone! 

Ĝis revido!" .....  

'23 Kaj mi me post kvaronhoro ; Al la 

ĉefgardej' rapidis, ; Kaj kun ĝojoplena koro ; 

La dometon mi ekvidis. .....  

'24 Vere bela, plenvalora ; Estis la 

postendometo, ; Preskaŭ nova, verdkolora: ; 

Vere bona do aĉeto. .....  
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'25 Tuj mi iris ĝojoplene ; Al la kaporal' 

trankvile. ; Mi salutis lin konvene ; Kaj mi 

petis lin ĝentile; .....  

'26 "Via moŝto kaporala! ; Ho permesu kun 

kompato ; Ke min en dilem' fatala ; Nun asistu 

gardsoldato. .....  

'27 Helpu min la vir' koncerna, ; Mian jen 

postendometon ; Porti al la kort' kazerna. ; Ne 

rifuzu mian peton!" .....  

'28 Sed la kaporal admone ; Diris tuj per voĉo 

kria: ; "Iru hejmen, dormu bone, ; Vi drinkulo 

plenebria!" .....  

'29 Mi antaŭen faris paŝon: ; "Ho, sinjoro, mi 

protestas! ; Se postulas mi propraĵon, ; Ĉu do 

mi ebria estas? .....  

'30 La dometo estas mia, ; Ĉar mi simple ĝin 

aĉetis! ; Kaj ne estas mi ebria, ; Kaj ĝentile mi 

vin petis. .....  

'31 Kaj mi nepre ne ĝin cedos! ; Ne obstinu, 

kaporalo, ; Aŭ laŭleĝe mi procedos ; Per akuz' 

ĉe tribunalo." .....  

'32 "Trankviliĝu! Bone, bone! ; Vi ricevos la 

dometon!" ; Kaj li diris telefone ; Nun al iu 

mian peton. .....  

'33 Kaj mi pensis kun rideto: ; "Li nur tial tiom 

krias, ; Ĉar pro bona la aĉeto ; Li treege min 

envias." .....  

'34 Kaj post kvaronhor' eniris ; Oficiro 

eminenta, ; Kaj la kaporalo diris ; Kun 

respekto evidenta: .....  

'35 "Regimenta kuracisto! ; Ho sinjoro oficiro! 

; Mi vin petas kun insisto: ; Temas pri ĉi tiu 

viro." .....  

'36 Mi komprenis la aferon ; Kaj la kaŭzojn mi 

divenis: ; Por subpremi sandanĝeron ; Jen la 

kuracisto venis. .....  

'37 Kaj li devas laŭordone ; La dometon nun 

esplori, ; Ĉu do oni povas bone ; En ĝi loĝi kaj 

deĵori. .....  

'38 Sed li simple min aliris; Faris puklsan li 

esploron, ; Kompateme jen li diris: ; "Ĉu vi 

havas kapdoloron?" .....  

'39 Mirigite mi ridetis, ; Nean signon tuj mi 

faris, ; Kaj ĝentile mi lin petis: ; "Ho sinjoro, 

vi eraris! .....  

'40 Ne malsano min katenis. ; Do bonvolu ne 

minĝeni: ; Mi ĉi tien ja nur venis ; Por 

dometon mian preni." .....  

'41 "Bone, bone, kara viro! ; Vi atendi iom 

devos, Kaj tuj poste laŭ deziro ; La dometon vi 

ricevos." .....  

'42 Do denove kun persisto ; Mi atendis en 

angulo. ; Montris min la kuracisto: ; "Jen 

deliro de drinkulo!" .....  

'43 Mi rapide sed deklaris: ; "Ho sinjoro 

oficiro! ; Pri la nomo vi eraris: ; Mi nomiĝas 

Sagopiro." .....  

'44 Li ridetis plenkompate, ; Ion kaŝe li 

murmuris, ; Sammomente sed surstrate ; 

Savodroŝko alveturis. .....  

'45 Kaj kvar viroj tuj envenis, ; Volis preni 

min senvorte, ; Kaj min treni ili penis ; Al la 

droŝko eĉ perforte. .....  

'46 Sed mi vigle min defendis, ; Furioze mi 

kondutis; Koleregon mi eksentis ; Kaj senĉese 

mi balbutis: .....  

'47 "Lasu, lasu min, friponoj! ; Mi propraĵon 

nur deziris. ; Fakte ja por dekdu kronoj ; La 

dometon mi akiris!" .....  

'48 Sed dum tiel mi parolis ; Kaj ne cedis al 

perforto, ; Jen subite karlon Bolis ; Alkondukis 

gardeskorto. .....  

'49 Vinon daŭre li aĉetis, ; Plenebria li jam 

estis; La gardistojn li moketis, ; Ili sed lin tuj 

arestis. .....  

'50 "Ho sinjoro oficiro", ; Mi la kuraciston 

petis, ; "De ĉi tiu granda viro ; La dometon mi 

aĉetis." .....  

'51 Kaj la kuracist' rapidis ; Por demandi 

Karlon Bolis; Sed ĉi tiu laŭte ridis ; Kaj 

sarkasme li parolis; .....  

'52 "Jes, li fakte ĝin aĉetis. ; Mistifikis mi la 

viron, ; Sed mi fakte ne pensetis, ; Ke li kredas 

mian diron." .....  

'53 Do min trompis la fripono! ; Li mensoge 

diris ĉion, ; Kaj li tuj por mia mono ; Do aĉetis 

la ebrion. .....  

'54 Ĉiuj laŭte nun ekridis, ; Kaj mi hontis pro l' 

afero. ; En kazernin mi rapidis, ; Furioza pro 

kolero. .....  

'55 sed se mi denove venus ; Nun al regimento 

mia, ; Kaj se iu homo ĝenus ; Min per 

vendpropono tia, .....  

'56 Punus, sen timeti ion, ; Tuj mi lin per bat' 

kuraĝa; Ĉar por kredi ree tion, ; Estas multe mi 

tro saĝa!" ..... ) 


