& Jun kaj Lager:
< Rekante 30 el 54 batoj por strofo, entute 1566 paŝoj dum 12 minutoj. Norda Kantaro #4436. Post
Kukoleto (1993) el sveda tradukis Martin Strid (2014). Klarigoj (*): '1 D'ris = diris. '3 'Stas = estas. '6
Kaj virino kaj viro, do ĉiuj homoj.>
(#Melodio:
<2,2:3> (
MiMi /La La Ti /do Ti La /mi mi ma /mi i; do /do Ti do /mi i ; mi /mi mi mi /so mi mi /re Ti Ti /Ti i;
dore /mi Mi Mi /Mi i; Mi /La La Ti /do Ti La /mi mi ma /mi i; dolre /dodo Ti Si /La a;
)×29 )+
(&Strofoj:
'1 Sin/jor' Lager /servis en /reĝa bi/en' ; Vi
/estu laŭ /bon' ; dum /dek kvin se/majnoj kaj
/tutjara /pen'. ; "Servu /fide", d'ris /Jun. ; Mi
/zorgas, ĝi /kostos da /plej ruĝa /or' ; "Mi2
/sekvas", d'ris* /Jun.

'11 Nove/dzino el /nuptfesta /dom' haste /iris.
..... Servi/stinoj de /ŝi ŝtrumpojn, /ŝuojn
for/tiris. ; "Vi te/diĝas", .....
'12 Nove/dzino ek/kuŝis en /lito kon/klude. .....
Sin/jor' Jun ku/ŝigis sin /bele a/pude. ;
"Bonves/peron!" .....

'2 Tie /servis li /ne tiom /por mona /cel'
(×:; vi /estu laŭ /bon' ;)

'13 Sed La/geron en/venis me/saĝo ra/pida. .....
"Nun /dormas sinjor' /Jun ĉe nov/edzino /via."
; "Ili /klaĉos", .....

ĉar /reĝa fi/lino por /li estis /bel'. ; "Vi
trom/piĝos",
(×:; d'ris /Jun. Mi /zorgas, ĝi /kostos da /plej
ruĝa /or' ; "Mi2 /sekvas", d'ris /Jun.)

'14 Sin/joron La/geron fe/roco ek/muĝis. .....
/Tiel li /vange kaj /palis kaj /ruĝis. ; "Ĉu vin
do/loras?" .....

'3 Kiam /vidis la /lastjaran /tagon jam /ili .....
/Lager fa/riĝus de l' /reĝo bo/filo. ; 'Stas*
mal/juste", .....

'15 Trans /larĝtablon /kuris sin/joro La/ger' .....
ke /planken ĵe/tiĝis vin', /manĝo kaj bi/er'. ; Iru
/bele, .....

'4 Nove/dzinon kon/dukis i/li al pre/ĝej'. .....
Ŝin /miris kaj /grandaj kaj /malgrandaj /plej. ;
"Ŝin ĉu vi /ŝatas?" .....

'16 Ko/lera La/ger' prenas /glavon per /fort' .....
kaj /ĵuris per ĝi /haki tuj /Junon al /mort'. "Ĝi
'stas /rusta", .....

'5 Nove/dzino en/iras en /preĝeja /hal' ..... kun
/orkrono /ruĝa kaj /vango en /pal'. ; "Restu
/sana!" .....

'17 Sinjor' /Jun ĵetis /dure La/geron kontraŭ
/mur' ..... fiksis?belis?oris /muŝojn kaj /kulojn
en /barba kon/tur'. "Estis /juste", .....

'6 Nove/dzino pre/ĝejen an/taŭas per /ir'. .....
Ŝian /belon /laŭdis kaj vi/rino kaj /vir'* ; "Ŝi
'stos /mia", .....

'18 Lager /frapis la /pordon per /fingretoj /kvin
..... "Ek/staru, mal/ŝlosu, mia /kara
nove/dzin'!" "Ŝi2 /dormas", .....

'7 Nove/dzino en /belo sta/ras ĉe al/tar' ..... en
/ruĝaj or/vestoj kaj mal/fiksa ha/rar'. ; "Al mi
vi /karas", .....

'19 "Se mi /staru ek/stere jen /ĝis taga /lum' .....
ni /du iru /morgaŭ al /reĝa la /dom'", "Ni2
/faru!" .....

'8 Ili /trinkis dum /tagoj, ili /trinkis dum /du
..... sed ne /volis nove/dzino al /lita si/tu'. ;
"Plu2 /sidu!" .....

'20 /Kiam ta/giĝis kun /ĉiela /lum' ..... ti/am iris
/ambaŭ al /reĝa la /dom', "Bonma/tenon!", .....

'9 Ili /trinkis dum /tagoj, ili /trinkis dum /tri.
..... Ne /volis nove/dzino jam /vidi al /lit'. ;
"E2l/tenu!" .....

'21 "Mia /plej graca /reĝo, plej hu/mila jen
/pet', ..... per/meson por /plendi ĉe /vi, jen
sub/met'." "Diru /veron!", .....

'10 La /kvaran /tagon jam /iĝis ves/per'. ..... Al
/lito ri/gardis nove/dzin' kun e/sper'. ; "Ĉu vi
dor/memas?" .....

'22 "Pli ol /mortsagoj /sep al mi /lezas ran/kor'
..... ke ĉe /mia e/dzin' dormis /Juno sin/jor'."
"Jes mi /faris", .....
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'23 "Ĉar /ambaŭ vi /tenas ŝin /kara en /prav'
..... do /vi du ba/talu per /akro de /glav'." "Mi2
/gajnos", .....
'24 Tag/meze ba/talen ili /lokon jam /iru .....
ho/diaŭ ja /staru o/ni kiel /viro. "De vi /batu!",
.....
'25 U/nuan la /baton, kiun /batis la /du ..... Jun
/batis La/geron, ke li /falis ge/nuen. "Vi
post/restos", .....
'26 /Duan la /baton ili /batis laŭ /rang' ..... Jun
/batis La/geron, ke /fluis la /sang'. "Vin
se/kigu", .....
'27 /Trian la /baton, ko/lera ĝis /fund' .....
/Lager' batis /Junon, mor/tiga la /vund'.
"Kura/ciĝos", .....
'28 /Kvaran la /baton por /mortodan/ĝer' .....
Jun /batis La/geron, li /falis al /ter'. "Nu2r
/kuŝu!".....
'29 Nove/dzin de La/ger' diris /tiel kun /ĝoj' ;
Vi /estu laŭ /bon' ; "Mi /ĝojas ke /gajnis sinjor'
/Jun en ĉi /foj'." "Nun vi /mias, d'ris /Jun. Mi
/zorgas, ĝi /kostos da /plej ruĝa /or' ; "Mi2
/sekvos", d'ris /Jun.)
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