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& Signhild Fiera:
< Rekante 15 el 31 batoj por strofo, entute 589 paŝoj dum 7 minutoj. Norda Kantaro
#4439. Melodio laŭ feroa danco. El dana tradukis Martin Strid (2014).>
(#Melodio:
<1,5:31> (do /dodo do rere rere soso so mi; do rere re remi fa so o; mi soso so solfa mi
fafa fa mi; mire do mi re e do o; h
)×19 )+
(&Strofoj:
'1 /Signhild Fiera fare miksas da vin', ;
– jen bele faladas la ros' – ; invitas ŝi
fra2ton hejmen ĉe sin. ; En kirasojn
ĉiuj.

'11 Kaj Signhild Fiera vokis en bien'
..... "Mian grizan ĉevalon elgvidu jen.
.....
'12 Mian grizan ĉevalon algvidu nun,
..... dum sep jaroj ne vidis li la sunon.
.....

'2 Ili donis da med', ili donis da vin',
(×:; – jen bele faladas la ros' – ;)
(×:; En kirasojn ĉiuj.)

'13 Li sunon ne vidis dum sep jaroj, .....
dum jaroj dek kvin ne kun selo staris.
.....

'3 Ŝia frato volis rajdi al hejma dom' .....
Signhild Fiera sekvofraŭlojn proponis.
.....

'14 Alportu nun lancon al mi kaj
glavon, ..... dum jaroj dek ok ilin mi ne
havis." .....

'4 "Per sekvofraŭloj kion mi? ..... Miaj
malamikoj estas nun ĉiuj en lit'." .....

'15 Kaj Signhild Fiera rajdi urĝe devis,
..... ŝia bona ĉevalo per tio krevis. .....

'5 Sed kiam li venis al vilaĝa erik' .....
renkontis li siajn sep malamikojn. .....

'16 Kaj Signhild Fiera vokis en anksi'
..... "Respondu min, frato, se povas vi."
.....

tiom longe, kiom la suno brilis.

'6 Kaj kiam li venis en densa bosk' .....
pri la malamikoj li devis agnoski. .....
'7 "Mi petas, miajn malamikojn, el kor',
..... vi lasu min blovi per ora sonor'."
.....
'8 "Vi nian permeson havu konsol', .....
vi blovu sonoron dum via vol'." .....
'9 Li blovis sonoron, li blovis je fort'
..... aŭdis Signhild Fiera en sia kort'. .....

'17 "Ne estas mi ofero nek en anksi',
..... helpu min fratino, se povas vi." .....
'18 Morthakis ŝi liajn sep malamikojn
..... ŝi portis lin hejmen en viva fortik'.
.....
'19 Kaj se ili estus du por unu, ..... ŝi
donus al ili mortigan vundon. ..... )

'10 Li blovis sonoron, li blovis je daŭr'
..... aŭdis Signhild Fiera en lita kaŭr'.
.....
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