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Vekiiu ho dormantoi
Vekigu, ho, dormantoj, jam vokas la kukol'2
Veki$u, vekigu, jam vokas la kukot'
Kuku, kuku, kuku, kuku.

De norda ne0o reqion
De norcia neQo region
Qis varrna suda sabloland'
i:niaj salutoj flugu ventrapide,
tondre nun sonu nia Qoja kant'l

Per mota paŠo venas
Per mola paŠo venas
la nokto trans montara pont',
la dornro zorgojn prenas,
nin gvidas al son$-rava mont'.

Alaúdeto
Aiaúdeto, juna alaůdeto, mi alarjdo senplumigos vin.
Sen plum'estos via kap', sen plurn'estos via kap',
1' Kaj la kol', kaj la kol', ó, ó, ó, ó
2.Kajla trunk', kajla koi'
3. Kajla vost', kajla trunk', kajla kol', ó' Ó, ó, ó
4. Kaj ílugil',.'.....'' kaj la kol', ó, ó, Ó, Ó
5. Kajpied',.....'....kajla kol', ó, ó, Ó, ó
6' Kajokul'..''''.'...' ka!la kol', Ó' Ó, ó, ó
7'Kajla bek'....'.'... kajla kol', Ó, Ó, Ó, ó
8. Kajla brust'..,'''... kajla kol', Ó, Ó, Ó, ó

Frat' .lakobo
Frat' Jakobo, frat' Jakobo,
Ču en dorm, lu en dorm?
iru sonorigu, iru sonorigu,
bim, bam, trom, bim, bam, bom.

Sa$ulo
SaQulo konstruis domon sur la rok' 3x
Poste venis granda pluv'.
Pluvegis kaj akvo levis sin, 3x
sed la domo ne falis.

Sur sablo konstruis domon frenezul' 3x
Poste venis granda pluv'.
Pluvegis kaj akvo levis sin,3x
kaj la domon forportis.

Suno sin kašis
Suno sin kaŠis sur firmamento,
birdoj ne pepas, dormas la iand'.
Sidas ni kune, nokta silento,
kanto eksonu kaj ludu band'.
Tien kaj reen ni balancigas,
tien kaj reen, jen la balanc'.
Supren - malsupren ni balancigas,
supren - maisupren, jen la balanc'.
Dekstren - maldekstren ni balancigas,
dekstren - maldekstren, jen la balanc'.
Je Čiuj flankoj ni balanci$as,
je Čiuj flankoj, jen la balanc'.

::ffi.'.ffiYesperbrilo
Č"T"eštasvesperbrilo, vesperbrilo, *t€-B*#ť*
se eksonas sonorilo, sonorilo. *- S *- 
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Bim - bam, bim - bam, bim _ bam. ď .#- *€ř'
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Vivu la stel- * *Y ::i
Plenisu la slason, ho, Čiu bonut'' E_ ,#É' -t:
ň;'ř;"_rř;;;i'i'"'v'u 
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Kaj kantu la homojelČiu angul'. -#6"-$i_ď,ji:i'
Vivu la verda stel'l +-ffl::'. '"f''

Ho, vivu la, vivu la, vi'rrr la stei'
Vivu la, vivu la, vívu la stei'
Vivu la stel', vivu la stel'
vivu la verda stel'!

Plenigu la glason jak tostu kun ni.
Vivu la verda stel'!
La lingvon kreitan por Čiu naci'.
Vivu la verda stel'!

Ref.;

Per voÓoj de nia kunbatalantar'.
Vivu la verda stel'!
Resonu la voko sur tero kaj nrar'.
Vivu la verda stel'

Ref.:

irfiariša
ffiTuol kaj knabinoj amas sin,
nur neniu junuleto amas min. 2x

Ref.: i:MariŠa kisu min, seb peto al patr,n',
Ši juna same faris, pri kisoj ne'avaris':/

Batas panjo, batas panjo, batas min,
ke mi amas, ke mi kisas knabo vin, 2x

Reí.:

Sidas panjo, sidas panjo sur kortet, kaj rrri estas en
kamero kun knabet'. 2x

Ref.:

Nin portis plu kai plu
Nin portis plu kaj plu rivera ondo,
nin ČirkaŮprenis arbara mondo'
/:Nin poňis plu kaj plu rivera flu':/ .'.." .

Remiloj kaj Šipet' nur estas etaj,
Ču por reveno ni estas pretaj. "T
/:Nin portis plu kaj plu rivera flu':/

Nin portis plu kaj plu ondet' petola, .t 
":'''

sub kiu ludas fiŠet' ne sola'
/:Nin portis plu kaj plu rivera fl"r':/ , , ' ' 
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