.

& Vespero kun junaj rusoj:
< Ripete 48 sed rekante 8 el 64 batoj por strofo, entute 640 paŝoj dum 7 minutoj.
Verkis Cezar. Baladigis Martin Strid (2016) per melodio kaj rekantaĵo de & Major
Brak'.>
(#Melodio:
<1,6:4> (DolRe /Mi Mi MiRe MiFa /So o lMi;
(#Rekantaĵe: FaMi /Re Re Re DoRe /Mi ilDo Do;)
DolRe /Mi Mi MiRe MiFa /So ldo lSo; Fa /Mi Mi Re Re /Do o o; DolMi /So So La La
/So o o; DolMi /So do Fa Fa /Mi i lRe; DolRe /Mi Mi MiRe MiFa /So ldo lSo o;Fa /Mi
Mi Re Re /Do o o
)×10 )+
(& Strofoj:
'1 Po2st vodkonokto kaj kun vi2n' (×:;
Mili /tamtam tam, mili/ti2stoj ;) (':
ni2 pensis, ke ni banu ni3n ;) (': kaj
naĝis do en lag'.) (,: ka2j naĝis do en
lag' ; ka2j naĝis do en la2g'.) (': ni2
pensis, ke ni banu ni3n ;) (kaj naĝis do
en lag'.)
'2 Soldatorusoj sen kalson' ..... naĝadis
laŭte kun reson'. ; Mi timis en imag'.
.....
'3 Sed Donjo restis plu sen tim' ..... kaj
same nude banis sin, ; revenis sen
zigzag'. .....
'4 Ŝi drinkis tiom, kiom mi, ..... ni ege
lacis pro l' ebri' ;
finiĝis gaja tag'. .....

'6 Matrjoŝkon li transdonis nin ..... kaj
dankis plu pro la inklin', ; pro ĝoj' kaj
noktaŭdac'. .....
'7 "Ĝis iam", diris li kun rid', ..... "kaj
dankon plu pro via fid', ; por bela tag'
en pac'." .....
'8 Kaj kiam ili estis for', ..... Matrjoŝko
restis por memor', ; la adiaŭdonac'. .....
'9 La rusoj iris for de ni, .....
hejmlanden, sed sen iluzi', ; al tre
necerta viv'. .....
'10 La fin' de amikecbrakum' .....
kondukis nin eĉ al cerbum', ; al romp'
de l' perspektiv'. .....)

'5 Tagmeze venis oficir', .....
surprize granda kavalir', ; al ni eĉ kun
donac'. .....
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