.

& Amikoj, fratuloj:
< Ripete 16 sed rekante 5 el 32 batoj por strofo, entute 628 paŝoj dum 7 minutoj.
Norda Kantaro #4440. El sveda tradukis Martin Strid (2015).>
(#Melodio:
<:2> (
(a;Mi /Mi MiMi /La LaLa /Mi FalSo /Fa a; /MiMi MiMi /Re ReDi /LA DiMi /Re;
DiRe /Mi i /Fa a;Mi /Mi RelDi /Mi i; /MiMi SiLa /Tildo TiLa /SiLa Tido /La
)×15 )+
(&Strofoj:
'10 Kaj ili ĉiuj lasis tiujn vortojn pasi
for ; sed la junulino tenis la vortojn en
memor'. .....

'1 A/mikoj, fra/tuloj kon/sili2s /sin ;
/kiel fornup/tiĝu ĉi/jare fratu/lin'. ; En
la /ro/zo ; kon/sili2s /sin ; /kiel
fornup/ti2ĝu ĉi/jare fratu/lin'.

'11 Emas junulino eliri tra la pord' ; kaj
kuras ŝi la vojon al mara la bord'. .....

'2 "Volas al vi doni ni (': reĝfilon por
edz' ; li havas pli da or' ol riĉa Roland
da terpec'.")
(×:; En la rozo ;)

'12 Ŝi kuris sur ŝtonoj kaj sur
piedfingroj ; sed bone sin gardis de
bluaj ondatingoj. .....

(,: reĝfilon por edz' ; li havas pli da or'
ol riĉa Roland da terpec'.)

'13 Kaj ili prenis en ŝipon ŝin ; invitis
ŝin trinki da medo kaj vin'. .....

'3 Sabate kaj dimanĉe eliris mesaĝ' ;
lunde kaj marde spektiĝu la omaĝ'. .....

'14 "Dio min gracis de infanetoj ; mi
fermis la pordon kaj for de tie tretis."
.....

'4 Merkrede kaj ĵaŭde miksiĝis da vin' ;
vendrede kaj sabate drinkiĝis je
kulmin'. .....
'5 Ili drinkis dum tagoj, ili drinkis dum
du ; ne volis novedzino iri al la litsitu'.
.....

'16 "Mi vidas sur via orflava harar' ; ke
tie ĝis hieraŭ ne nuptokrono staris." .....

'6 Ili drinkis dum tagoj, ili drinkis dum
tri ; ne volis novedzino vidi al la litlini'.
.....
'7 Tiam envenis malgranda mara knab' ;
kaj estis li vestita en blua la rob'. .....
'8 Ekstaris li ĉe tablo kaj tiel diras ; "Mi
vidas nur la mastojn kiuj tie iras. .....
'9 Mi vidas nur la mastojn kaj bluajn
kaj brunajn ; kaj riĉa Roland mem sur
tio staras tribune." .....

'15 "Mi vidas sur via eta blanka fingro ;
ke tie ĝis hieraŭ ne estis nuptoringo."
.....

'17 "Mi vidas je via neĝblanka mam' ;
ke ili ne konsolis al iu etinfan'." .....
'18 Sidiĝas junulino ĉe Rolanda flanko
; ne sentas ŝi malĝojon, ne sentas ŝi da
manko .....
'19 Kuŝiĝas junulino ĉe Roland intime ;
vekiĝas ne antaŭ ol en sepreĝa reĝimo.
.....)
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