& Ebe Skamelido:
< Rekante 7 el 23 batoj por strofo, entute 1127 paŝoj dum 13 minutoj. Norda Kantaro #4484. El
sveda tradukis Kukoleto (LOrE). Duoble tradukiĝis strofoj '1 kaj '35. Klarigoj (*): '5 Aŭf nokto =
dum nun venonta nokto. '6 Tej = tie. '8 Jununjes = de junulino. ; Zibelo: ties luksa felo, martesa. '12
Stas = estas. '23 Lando: Nuntempe provinco. '24 Doni la manon = manskue promesi.>
(#Melodio:
<:1> ((2× /LaLami /sosomi /famii /dodo;mi /miremi /TiTire (/do '1 /o; '2 /oo;;Ti)? (/re '1 /do; '2
/doo;;Ti) /LaLaSo /doree /mifaa /miire /dodoTi /La /a)×48 )+
(&Strofoj:
'1a /Skamelev /loĝis sur /Tidin/sulo ; li /estis
kaj /riĉa kaj /for/ta ; /bravajn /bredis li /filojn
/kvin, /du estis /malbon/sor/taj ; Ĉar /migras ja
/Ebev /Skamel/idov /en sova/ĝej'/.

'11 "/Vin mi a/tendos dum /vi2n/troj ; kaj /eĉ
dum /vintroj /du/ ; /Vin mi a/tendos ti/oman
/tempon ; /kiom laŭ /via pos/tu/l'." .....
'12 /Ebev li /servas en /reĝa bi/en' ; /kaj pro
/oro kaj /glo/ro ; /hejme stas* /Petrev, la /fra/to
; for/logas la /amon de l' /ko/ro .....

'1b /Skamelev /loĝis sur /Tidin/sulo ; en /riĉo
/kaj po/ten/c' ; /bravajn /bredis li /filojn /kvin,
kon/traŭis al du /provi/den/c'

'13 /Estis /Petrev /Skame/lidov ; sin /vestas je
/purpur/fe/l' ; kaj /iras /en la /viri/nejon ;
Lu/ciav /eta la /ce/l' .....

(×:; Ĉar /migras ja /Ebe /Skamel/ido /en
sova/ĝej'/.)
'2 /Tri jam /estas /mo2r/taj ; kaj /du do /vivas
/plu/ ; Mi /volas je /vero /di2/ri ; ili /lertas /en
kor/tu/m' .....

'14 "Vi /sidas /jen, ju/nunjo Lu/ciav ; kaj
/kudras ves/taĵojn /fra/ĉjajn ; /Ebev li /servas
en /reĝa bi/en' ; li /vin kaj in/sultas kaj
/kra/ĉas" .....

'3 /Estis /Ebev /Skamel/idov ; ĉe/vale /selojn
me/ti/gas ; "/Rajdos /mi al /la in/sul' ;
jun/unjon Lu/ciavn vi/zi/ti" .....

'15 "Ja /bele /servas mi /E2/bevn ; kaj /min
bele /servas /li/ ; ne/niam li /kraĉus ju/nunjon
fi/eran ; kaj /eĉ mal/pli al /mi/" .....

'4 /Estis /Ebev /Skamel/idov ; li /rajdas
ju/nunjan bi/e/non ; /staras ek/stere ju/nunjo
Lu/ciav ; vol/vita /en mu/ste/lo .....

'16 "Aŭs/kultu /nun, ju/nunjo Lu/ciav ; mi
/estu /via fi/an/ĉ' ; ja /helpu min /ĉionpo/tenca
/Dio ; ke /Ebevn mor/tigis /tran/ĉ'." .....

'5 "Vi /staras /jen, ju/nunjo Lu/ciav ; vol/vita
/en mu/ste/l' ; Ĉu /donos al /mi vi /loĝon aŭf
/nokt'* ; kaj /estos al /mi amfi/de/l'?" .....

'17 "Se /estas /vero, kaj /diras /vi ; ke /Ebevn
mor/tigis /tran/ĉ' ; do /helpu /min la e/terna
/Dio ; vi /estu /mia fi/an/ĉ'." .....

'6 "Ja /havos vi /loĝon ĉi /tej* aŭf /nokt ; kaj al
/viaj ĉe/valoj /man/ĝon ; sed /mia pa/trino
res/po2n/dos ; pri /tiaj /gastaj a/ran/ĝoj" .....

'18 Ili /bakas /kaj bi/eron /faras ; pre/paras la
/nupton en /ka/ŝo ; /Ebev ser/vanta en /reĝa
bi/en' ; pri/sonĝas /ĉiun /pa/ŝon .....

'7 "Vi /iru /en la /do2/mon ; dis/kuti kun /mia
pa/tri/n' ; Mi /iros /en la /ŝtondo/meton ; por
/mikso je /medo kaj /vi/n'." .....

'19 /Ebev li /sonĝis /sonĝon dum /nokt ;
ku/ŝanta /en la /li/t' ; Ma/tene /li ve/ki2/ĝis ;
kaj /diris al /stala a/mi/k' .....

'8 "Vi /sidas /jen, ju/nunjes* pa/trin' ; vol/vita
/en zi/be/l'* ; Ĉu /donos ju/nunjon Lu/ciavn /vi
; al /mi por /amfi/de/l'?" .....

'20 "Mi /sonĝis ke /mia /ruĝa man/tel' ; blu/iĝis
/je ko/lo/r' ; kaj /sonĝis /mi ke la /bona ĉe/valo
; /mia /kuris /fo/r" .....

'9 /Estis pa/trino de l' /ju2/nunjo ; ŝi /tiel
res/pondi /po/vas ; "Al /vi mian /karan fi/linon
mi /donos ; se /ŝin vi /plaĉa /tro/vas" .....

'21 Res/pondis /lia /stala a/miko ; ves/tita en
/ruĝa pur/pu/r' ; "/Vian /fian/ĉi2/non ; for/logas
a/lia ju/nu/l' .....

'10 "Aŭs/kultu, /eta Lu/ci2/av ; ĉu /volas vi
/min a/ten/di ; /dum mi /servas en /reĝa bi/en' ;
kaj /lernas ba/tali /blen/de?" .....
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'22 /Ebev /metas ve/sta2/ĵojn ; kaj /vestas sin
/per man/te/l' ; kaj /iras /li en /altan /halon ; al
/sia /graca /re/ĝ' .....
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'23 "Ho, /graca /reĝo, per/mesu /min ;
hejmen/iri al /patra /lan/d'* ; ĉar /oni /diris ke
/patro /mortis ; kaj /ter' en a/lies /man'/" .....

'35 Kaj /diris /Ebev /Skame/lidov ; kon/dukas
ŝin /supren al /ce/l' ; "/Ĉu me/moras vi, /eta
Lu/ciav ; vi /ĵuris al /mi pri fi/de/l'?" .....

'24 "/Pe2r /meson /havos /vi ; vo/jaĝi al /via
/hej/m' ; /Donu al /mi vian /manon* /ke ; vi
/nepre /venos /re/" .....

'36 "/Ĉiun fi/delon ĵu/ritan de /mi ; mi /donis al
/via /fra/to ; Dum /ĉiuj /tagoj de /mia /vivo ; mi
/estos pa/trino ans/ta/taŭ .....

'25 /Ebev fe/riis /ek de l' ar/meo ; vo/jaĝis al
/sia hejm/lan/d' ; ve/turis /li al /Tidin/sulo ; per
/plej ra/pida /plan/d' .....

'37 "Mi /ne fi/anĉis pa/trine /vin ; /nek je
/bofra/ti/no ; sed /ke vi /estu por /mi fian/ĉin' ;
kaj /kore /ama/ti/no .....

'26 /Kiam /Ebev /Skame/lidov ; /venis al /patra
bi/e/n' ; eks/tere /ambaŭ fra/tinoj /staras ;
vol/vitaj /en mus/te/l' .....

'38 /Estis /Ebev /Skamel/idov ; /li per /glavo
/for/tis ; /Estis /eta Lu/ci2/av ; sub /liaj pi/edoj
/mor/tis .....

'27 "Jen /staras /vi, fra/ti2/noj ; vol/vitaj /en
mus/te/l' ; /Kial /tiom da /ho2/moj ; /venis /al
bi/e/n'?" .....

'39 /Estis /Ebev /Skamel/idov ; li /kuris /en la
/fes/ton ; Li /estis /tiom ko/le2/ra ; kaj /glavo
ti/rita sub /ves/to .....

'28 Res/pondis /la plej /ju2/na ; dum /vange
/larma /flu'/ ; "/Nia /frato /Petrev /trinkas ;
/nupton kun /via ka/ru/l." .....

'40 "/Noved/zinon mi /sekvis al /lito ; ke /ŝiaj
/sonĝoj /ĉe/su ; kaj /sciu /vi, mia /fra2/to ; ke
/vin mi /ne for/ge/sos" .....

'29 Al /unu li /donis or/krucon sur /brust' ;
a/lian je /ruĝora /rin/g' ; "Sa/lajris /mi en /reĝa
bi/en' ; kaj /celis al /fian/ĉi/n'." .....

'41 /Estis /Petrev, la /fra2/to ; res/pondis /urĝe
/li/n ; "Vo/lonte /mi vin /lasos /dormi ; ĉi/nokte
kun /noved/zi/n'." .....

'30 /Ebev tur/nigas ĉe/valon al /malo ; kaj
/volis /rajdi /fo/r ; /Lin post/kuris fra/tinoj /du ;
kaj /petis lin /resti en /ko/rt' .....

'42 /Estis /Ebev /Skamel/idov ; el/prenis /sian
/gla/von ; /Estis /Petrev, la /fra2/to ; li /mortis
pro /tiu sen /sa/vo .....

'31 La /panjo /kaptis bri/dilon kaj /tenis ; lin
/petis /resti /hej/me ; Ŝi /tion /pentis
mult/milan /fojon ; ke /ne lin /lasis /raj/di .....

'43 La /patron li /vundis mor/ti/ge ; Al /panjo
per/diĝis /ma/n' ; Ĉar /migras ja /Ebev
/Skame/lidov ; en /sova/ĝeja /lan/d' .....

'32a /Ebev en /domon /i2/ras ; sa/lutas al /ĉiuj
/ben/koj ; Lin /fraĉjo /igis ar/ĝentkruĉon
/manen ; kaj /petis al /novedzin' /trin/ki .....

'44 /Estis /Ebev /Skamel/idov ; li /saltas /sur
ĉe/va/lon ; kaj /fuĝas /li ar/ba2/ren ; Lin /kaŝas
plej /bone ar/ba/ro .....

'32b /Ebev en /domon /i2/ras ; sa/lutas al /ĉiuj
/gas/toj ; Lin /fraĉjo /igis ar/ĝentkruĉon
/manen ; kaj /petis al /novedzin' /tos/ti .....

'45 /Estis /Ebev /Skamel/idov ; /iras /al
for/ĝi/st' ; al /si for/ĝigas /ringojn el /fero ;
/ĉiujn el /nova kon/si/st' .....

'33 /Ebev /tostis por /longa /tago ; /per kaj
/medo kaj /vi/n' ; /Ĉiu ri/gardo al /noved/zino ;
lar/migis /vange /li/n .....

'46 /Estis /Ebev /Skamel/idov ; ka/tenigas
/manojn kaj /kru/rojn ; Vo/jaĝos /li pil/gri2/me
; kom/pensi /siajn /pe/kojn .....

'34 /Venas /do ves/pe2/ro ; noved/zino al /lito
/vo/las ; /Ebev kaj /eta Lu/ci2/av ; /longe /ili
pa/ro/las .....

'47 /Estis /Ebev /Skamel/idov ; siajn /manojn
/kate/ni/gas ; kaj /ili /restu dum /longa /tempo ;
ĝis /ili /mem rom/pi/ĝas ..... )
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