
& Viljama balado 1 Granda Kurlo 2016-08-16 

& Viljama balado:  

< Rekante 15 el 29 batoj por strofo, entute 1450 paŝoj dum 16 minutoj. Verkas kaj komponis Martin 

Strid.> 

(#Melodio:  

<1,6:29> (/mimi dore mifa soso; soso miisolmi dodo; lala fami redo remi; fafa remi fafa;  

(#Rekantaĵe: mi dore mifa soso mi; somi do fala fami; redo remi fare mi do o) 

)×50 )+ 

(&Strofoj – fragmento:  

 '1 /Pri heroa granda viro ; ĉi balado2 temas ; 

dum mi kantas verajn dirojn ; mia koro tremas  

(×:; Malvarmas Atlantika Mar' ; sed militon 

venigas ; imperion rega rabem'.) 

'2 Patro lia estis pastro ; sanktajn skribojn 

instruis ; dum patrino per kampanjo ; leĝa lin 

influis.  

'3 Viljam Sted* malriĉa estis ; brava knabo 

emfazis ; skribis por la loka gazeto ; tion kio 

okazis. ..... 

'4 Ĵurnalisto tre talenta ; baldaŭ gazeton* 

redaktis ; en verkado elokventa ; aktualaĵojn 

traktis. .....  

'5 Li per dektrijarulino ; pruvis infanprostituon 

; al papero venis fino* ; pro publika skuo. ..... 

'6 La rakonton ĉiuj legis ; gazeto eĉ en sieĝo ; 

artikoloj popularegis ; ŝanĝis baldaŭ leĝon. ..... 

'7 Viljam en malliberejon ; iris tri monatojn ; 

ĉar pro pruvo li mem pleje ; estis krimjuĝata*. 

..... 

'8 Verkis Georg Bernard Ŝavo* ; Pigmalionon 

tutan ; pro sukcesa kampanjo prava ; Virgulina 

Tributo. ..... 

'9 "Amerikaniĝas mondo" ; Viljam skribis 

verkon ; kaj en ĝi sian respondon ; 

"homkultura ĉerko"???. ..... 

'10 El bankista familio ; monde plej riĉa viro ; 

Natan* regis per financoj ; imperian aspiron. 

..... 

'11 "Sesil Roŭdz! En Sudafriko ; mineralojn 

minu, ; de popoloj ekzotikaj ; vi liberon finu! 

.....   

'12 Mi en vi investos ĉar ; vi ne edziĝi2 volos ; 

mia intereso do ; en via vivo solos. .....  

'13 Burojn kaj nigrulajn tribojn ; en Afrika 

sudo ; de Zambezo ĝis Namibo ; civilizon 

trudu!" ..... 

'14 En mil okcent naŭdek unu ; kvaran de 

a2prilo ; renkontiĝis tri granduloj ; por sekreta 

konsilo. ..... 

'15 Viljam, Reĝinald'* kaj Sesil* ; novan 

imagis mondbildon ; Sesilon finance apogis ; 

Natan Rotŝildo. .....  

'16 Skribis Viljam al sia edzino ; pri la ĵusa 

renkonto ; "Venas por mi kaj mia gazeto ; 

granda nun estonto. ..... 

'17 Sesil estas mia viro! ; Liaj ideo2j ravas ; pri 

l' gazeto je mia miro ; pli bonajn ol eĉ mi 

havas. ..... 

'18 Sesil federaciigi ; la imperio2n volas ; 

ampleksigi kaj firmigi ; tiel ni parolas. ..... 

'19 Sesil ŝatas min kaj diris ; kion al nur mi2 

dirus ; preme donis dudek mil pundojn ; ke mi 

ĉion akiru. ..... 

'20 Donis li dudek mil pundojn ; sen repaga2 

devo ; por gazeta monabundo ; – ŝajnas fea 

revo! ..... 

'21 Laŭ li Palmalan Gazeton ; Sudafriko tre 

ŝatas. ; Tuto kion mi nun diris ; estas tre 

privata." ..... 

'22 "Ĉiuj parolu angle ; en mondordo2 nova ; 

tiel regos ĉiujn landojn ; la financo pova." ..... 

'23 Anglaparola ideo ; novan ordo2n donos ; 

kie centraj bankoj kaŝe ; regos mondan monon. 

..... 

'24 Per tiu regideo ; bankposedantoj igos ; ke 

la riĉojn de ĉiuj homoj ; ili al si ligos. ..... 

'25 Sesil Roŭdz instigis al ; tutmonda 

konstru2faro ; volis Viljam ke ne estu ; lingvo 

ĝia baro. .....  

'26 "La burajn respublikojn ; baldaŭ ni su2bigu 

; ili ne estu sendependaj ; – en imperion ligu!" 

..... 
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'27 Pro Viljama trojustemo ; Sesil ne plu2 

volis ; pri la imperia temo ; kun li paroli. ..... 

'28 Mortis Sesil eminenta ; en lando laŭ li 

no2mita* ; skribis pri la testamento ; Viljam 

senkredita. ..... 

'29 Londonan Esperanto-Klubon ; Viljam 

brave2 fondis* ; pri la lingvo stultan dubon ; 

vigle li respondis. .....  

'30 Britan espan asocion ; en la sekva2 jaro* ; 

fondis por la imperio ; jen viljama faro. ..... 

'31 Esperantan mondkongreson ; li ĉeesti2s 

frue* ; sed la lingvon, jen konfeso ; li ne regis 

flue. ..... 

'32 Iris li al Germanujo* ; pacon propa2gandi ; 

parolis en fervora tujo ; sen gramatikon frandi. 

..... 

'33 Senatoro Aldriĉ* trajnon ; mendis por kuna 

vojaĝo ; verkos bankistoj dum semajno ; juran 

avantaĝon. ..... 

'34 Senatoro Aldriĉ trajnon ; mendis por iri al 

klubo ; kie ili dum semajno ; identiĝis nube. 

..... 

'35 Viroj sep en granda kaŝo ; venis al Ĝekil-

insulo ; kune teksi leĝan maŝon ; monan por 

riĉeguloj. .....  

'36 Frank Vanderlip* kaj Paŭl Varburg* ; kaj 

tri viroj de Morgan* ; Aldriĉ kaj oficisto 

Andruz* ; trezorejon zorga. ..... 

'37 En sekreta konferenco ; ili interkonsentis ; 

kaj ties konsekvencojn ; usonanoj pentos." .....  

'38 En sekreta konsilio ; ili interkonsentis ; 

kontraŭ usona konstitucio ; mankos 

konkurenco." .....  

'39 Leĝon ili arĥitektis ; Federalan Rezervon* ; 

paragrafojn ruze plektis ; por ĉi bankojn servi. 

..... 

'40 En sekretaj konferencoj ; ili interakordas ; 

kaj ties konsekvencoj ; ĉiujn gentojn mordas. 

.....  

'41 Sensekuran monideon ; peras ora manko ; 

ek de kreo ĝis pereo ; regos ĝin la banko. ..... 

'42 Prezidanto Taft* invitis ; al Usono 

Viljamon ; packongreson por viziti ; kun 

parolprogramo. ..... 

'43 Venus Morgan per sama ŝipo ; konis 

Viljaman agendon; sed en lasta momento sian ; 

vojaĝon li malmendis. ..... 

'44 Ĉu Titanik vere estis ; Olimpiko kaduka ; 

(en riparon)?(interŝanĝen) Morgan investis ; 

asekure truka. ..... 

'45 Vespermanĝe pri rakontoj ; vigle Viljam 

informis ; ŝipo trafis glacimonton ; dum li 

bone dormis. ..... 

'46 Helpis li en savboatojn ; virinojn kaj 

infanojn ; sian propran savoveŝton ; donis al 

kompano. ..... 

'47 Ĝuste pri manko savboata ; Viljam delonge 

avertis* ; en artikoloj debataj ; mem nun 

mankon spertis. ..... 

'48 Kun amiko en la frosto ; per floseto naĝis ; 

kruroj malvarmis ĝis osto ; tamen resti kuraĝis. 

..... 

'49 Tenis floson kun amiko ; pli da varmo 

bezonis ; glaciiĝis la artikoj ; fine ambaŭ 

dronis...... 

'50 Post regado eklezia ; dum kristana miljaro ; 

venis subpremo alia ; de sekreta frataro. ..... ) 

 


