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 Granda Kurlo 2016-09-01 

& Prefere silenti ol fie paroli:  

< Rekante 27 el 41 batoj por strofo, entute 779 paŝoj dum 8 minutoj. Norda Kantaro 

#4472. El sveda tradukis Kukoleto (loE). Klarigoj (*): '1 La vortoj ne portas signifon. 

'2 Ĉoj = viraj ili. '8 Kvej = kie. '11 Aĝi kiel la diablo: Esti tre maljunega. '12 Lagon de 

barita rivereto havas perakvoforta muelilo. '14 Laŭ malnova superstiĉo, sorĉistinoj ne 

sinkas en akvo. '19 Tel = tiel.> 

(#Melodio:  

<1,8:> (So /do dodo mi miSo /do do mi i; /do o mi i /do La So o;So /do domi so soso 

/fami fare mi i;do /La Lado So o;do /La Lado So o;So /do do remi fare /do Ti do o 

)×19 )+ 

(&Strofoj:  

'1 Sin /interkonsilis fri/ponoj du ; /skru 

ru /rumpum pej ; la /muelistfilinon 

a/tingu ili, ĉu ; Ĉar /treton en tru' ; jen 

/puŝas la sku' ; ĉar /treto kuŝas en la 

/trota rej.* 

'2 Ĉoj* metis unun do en sak  

(×:; skru ru rum pum pej ;)  

ĝin portis l' alia al muelista lag'  

(×:; Ĉar treton en tru' ; jen puŝas la 

sku' ; ĉar treto kuŝas en la trota rej.) 

'3 – Ho, kara muelisto, mi petas en kriz' 

..... muelu ĉi grenon sed sen kotiz' ..... 

'4 – Jes, portu la sakon al mia dom' ..... 

ja nek estas rato, nek muso laŭ la kon' 

..... 

'5 Do venis fripono al muelistej' ..... pri 

tiu ruzaĵo malsciis ili plej ..... 

'6 Kaj kiam noktiĝis, nigriĝis la vak' ..... 

komencis kaj ruli kaj rampi tiu sak' ; 

Ĉar treton en tru' ; jen skuas la ŝu' ; ĉar 

treto kuŝas en la trota rej. 

'7 – Ho, kara patro, estu lum' ..... mi 

kredas, en la domo ŝtelistoj estas nun 

..... 

'8 Kaŝiris fripono sur piedpint' ..... al 

lito kvej* kuŝis la muelistfilin' ..... 

'9 – Ne, kara panjo, lumon for ..... nur 

ludis la kato kun musa plor' ..... 

'10 Respondis praanjo kuŝanta sur forn' 

..... – Jes, kato en botoj, ne mankas la 

spron' ..... 

'11 Ridetis praanjo, sendenta afabl' ..... 

ĉar same ŝi aĝis kiel la diabl'* ..... 

'12 – Silentu, praanjo, vin venos hont' 

..... en lagon* de patro vi morgaŭ 

plaŭdont' ..... 

'13 Kaj kiam tagiĝis, kaj lumon al tag' 

..... ŝin ĵetis ili maldelikate en la lag' ..... 

'14 Kaj flosis* praanjo en akva lok' ..... 

ŝia ulo ululis irante sur la rok' ..... 

'15 – Ho, ulo, vi havas ja denton kun 

hok' ..... min kaptu je haroj kaj tiru al 

rok' ..... 

'16 Kaj la ulo per sia dento kun hok' ..... 

kaptis praanjon kaj tiris al la rok'. 

'17 Sed la muelisto per longa lanc' ..... 

forpuŝis praanjon al bona pli distanc' 

..... 

'18 Do nodis praanjo spiralon el dors' 

..... kun plaŭdo ŝi tujis al fundo sen 

rimors' ..... 

'19 Finiĝu tel* ĉiu praanjo de klaĉ' ..... 

kiu ne silentpovas per peka buŝaĉ' ..... ) 

 


