.

& La monten prenita:
< Rekante 12 el 27 batoj por strofo, entute 567 paŝoj dum 6 minutoj. Norda Kantaro #4412. El sveda
tradukis Kukoleto (1993). Klarigoj (*): '2. La monta reĝo estas supernatura, timata estaĵo, ore tre riĉa,
kiu loĝas en la monto, interne en la roko. '13. Lilia vango: bele blanka vizaĝo.>
(#Melodio:
(
;hMi <:2>/La mire /dodo TiLa /do rere /mi ih; /dodo Tire /do h;mi /mildo domi /somi dolmi /reeTi
SoTi /re h;re /mi doLa /do TiSi <:3>/La ah
)×21 )+
(&Strofoj:
'1 Ma/tenkanten /estis virgu/lino i/ront' ;
/Longas al mi /temp' ; Kaj /i2ris la /vojon ŝi2
/al la alta /mont' ; Mi /scias ke /pezas mal/ĝo/j'.

'11 En/paŝis la /monta reĝo /tra la doma /pord'
..... "Pri /mi kial pa/rolas vi per /multmalbona
/vort'." .....

'2 Ŝi /frapis per la /etaj fingroj /sur la monta
/pord'

'12 "Ne/niel mi pri /vi parolis /per malbona
/vort' ..... sed /pri la bono /kiun spertis /mi en
via /kort'." .....

(×:; /Longas al mi /temp' ;)
(×:; Mi /scias ke /pezas mal/ĝo/j'.)

'13 Kaj /batis li /ŝin sur /pala lili/vang'* ..... kaj
/sur la belan /ŝnuran jupon /ŝprucis la /sang'
.....

'3 Kaj /staris ek la /monta reĝo, /tiris riglojn
/for ..... kaj /portis nove/dzinon al /blua silka
/lit' .....

'14 "Vin /metu trans la /pordon ra/pide, fia
/hom' ..... ne/niam vi re/venos al /via
patrin/dom'." .....

'4 Ŝi /enis la /monton dum /jaroj tutaj /ok .....
Sep /filojn ŝi /naskis kaj fi/linon en la /rok' .....

'15 "A/diaŭ, kara /patro, a/diaŭ bona /panj' .....
a/diaŭ, kara /frato, a/diaŭ kara /franj' .....

'5 Kaj /antaŭ montan /reĝon stari /iras junu/lin'
..... "Min /lasu iri /hejmen al /mia pa/trin'." .....

'16 A/diaŭ, ĉiel/alto, a/diaŭ, verda /ter' ..... nun
/iras mi al /monto, kie /loĝas monta /reĝ'." .....

'6 "Vi /iru al /via pa/trino en la /hejm' ..... sed
/diru ne/nion pri in/fanoj la /sep." .....

'17 Do /rajdis ili /trans malhela /longa ar/bar'
..... Ri/detis monta /reĝo, ŝi /ploris en a/mar'
.....

"Ek/staru, alta /monta reĝo*, /tiru riglojn /for!"

'7 Kaj /kiam ŝi /venas al pa/trina bi/en' .....
/staras antaŭ /ŝi la pa/trino bona /jen .....
'8 "Kaj /kie vi /estis dum /tiel longa /temp'? .....
Vi /estis, ĉu /ne, en la /roza klina /kamp'?" .....
'9 "Sed /ne estis /mi en la /roza klina /kamp'
..... En /monto mi /estis dum /tiel longa /temp'
.....
'10 En /monto mi /estis dum /jaroj longaj /ok
..... kaj /naskis sep /filojn kaj fi/linon en la
/rok." .....

'18 La /monton ses/foje ĉir/kaŭis la /du ..... Sin
/pordo mal/fermis, ili /paŝis en /tru' .....
'19 /Ruĝan or/seĝon el/metis la fi/lin' .....
"Mal/ĝoja /panjo, ri/pozu jen /vin." .....
'20 "Mi/elbierajn /glasojn ve/nigu per /port' .....
El /ili trin/kigos mi min /mem al la /mort'." .....
'21 l' u/nuan ŝi /trinkis el /glasoj da /flor' .....
Fer/miĝis l' o/kuloj, kaj /krevis la /kor' ..... )
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