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 Granda Kurlo 2016-08-24 

& Manĝokanto:  

< Rekante 15 el 31 batoj por strofo, entute 496 paŝoj dum 5 minutoj. Norda Kantaro 

#4790. Verkis Carl Michael Bellman (1794). Tradukis Kukoleto (1993). Baladigis 

Martin Strid per disdividi la strofojn kaj forpreni unu lasteron takteron de la rekantaĵo. 

Klarigoj (*): '3 Kva = kiu. '6 Fingrojn. '7 Tan = tiun.> 

(#Melodio:  

<:31> ( 

h;SO /DoDo MiMi So3Fa Mi;Re DoDo ReMi Fa3Mi Ree;hSO DoDo MiMi So3Fa 

Mi;Re DoDo TITI Do  

(#Rekantaĵe: oo;SoSo FaRe ReTi doSo Soo;SoSo FaRe ReTi doSo Soo;SoSo FaaFaFa 

MiiMiMi ReeReRe Dooo;Do RelMiFalRe DolTILAlTI Do;h)  

)×16 )+ 

(&Strofojn: 

'1 Jam /baldaŭ do ni /trotas for ; el 

/Bakĥa bruo /kaj tumult' ; ĉar /morto 

vokas: /Fin' je hor' ; naj/baro venu, 

/kult'  

(×: Ĉu pro/fundas via /tombo tro? ; 

Nu, ve, /drinku do, bo/telhero'! ; 

Drinku /nun same unu, same /du, 

same tri ; Pli /ga2ja2 mo2rto2s /vi.) 

'2 Ba/stonon faldu /vi, aĝul' ; Ju/nul', 

obeu /min, laŭ fak': ; Plej /belan nimfon 

/ridokulan ; /prenu sub la /brak'. ..... 

'3 Vi ĉe premilo kaj pokal' ; 

ĉapeloblikva ruĝvizaĝ' ; vin baldaŭ 

portos pro fatalo ; nigra marŝ-omaĝ' ..... 

'4 Vi babilanta sen konsist' ; kun 

skarpa, stela redingot' ; Jam ĉerkon 

finis ĉarpentist' ; kovrilon tuj rabot' ..... 

'5 Sed vi, kva* kun grumblema ton' ; 

post rigloj, ŝlosoj, feroj, krad' ; ripozas 

vin sur kest' da mon' ; en via barikad' 

..... 

'6 Kaj vi, ĵaluza, kva frakasas ; da 

botel', spegul', pokal' ; Bonnoktu, trinku 

for de l' glas' ; salutu al l' rival' ..... 

'7 Kaj vi, kva sub titolsonor' ; 

almozbastonon oris jare ; kaj ne havas, 

malgraŭ glor' ; ŝilingon por mort-ĉar' 

..... 

'8 Kaj pigra vi poltron', kolere ; 

malbenas vian lulilon sone ; sed ebrias 

po vespere ; ĝis lasta glasduon' ..... 

'9 Vi kva ĉe Marsa trompetkant' ; 

paŝegis en la sanga jak' ; kaj kurtenlita 

tumultant' ; poltron' en Ĥlora brak' ..... 

'10 Kaj vi kva kun orlibra streĉ' ; 

stariĝas ĉe la templinvit' ; kapskue saĝa 

vokas eĉ ; abismon al milit'. ..... 

'11 Sed vi, kva kun honesta klin' ; 

amikojn donas al akuz' ; mallaŭdas ilin 

ĉe la vin' ; kaj kvazaŭ por amuz' ..... 

'12 Eĉ ilin ne defendas vi ; kvankam el 

ties botelfund' ; vi povas leki viajn 

kvin* ; ĉu vi respondas nun? .....  

'13 Sed vi kva ĝis la revetur' ; de kiam 

tablen venis vi ; tintigas ne pro mastra 

kur' ; dum Drinku! vokas li: ..... 

'14 Tan* gaston for de l' festo jen ; kun 

sia bando pelu, puŝ'! ; Kaj poste kun 

malammien' ; ek, tason el la buŝ' ..... 

'15 Ĉu vi kontentas? ho najbar' ; do 

laŭdu l' mastron el la kor' ; se samas nia 

voja par' ; nin sekvu, trinku for ..... 

'16 Pro ruĝa kaj pro blanka vin' ; 

mastrinon riverencu jam ; Glitigu en la 

tombon nin ; sub vesperstela flam' ..... )

 


