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          Heej!           He  hej!  
          Heej!           He  hej!
          Heej!           He  hej!  
          Heej!           He  hej!
Mond’ ŝanĝiĝis  en ĉi maten’
Jen mi sen kompren’; Estas 
feeeees – too !             Ja 
feeeees – too !     

Ĉi-e ĉia ĉiu laik’‘stas ĉies amik’ !
Estas feeees-too !   Ja feees-too!

Radias forta bril’ de l’ sun’
Ekŝtormas surprizzzz’
Neni-am de nuunnn samos 
viiiiiiv’!         
Naturo morta antaŭ fiiin’
Revivas el ciindr’;
Do spiru sen tim’,     estas 
feeees - too!       Ja feees-too !

Nek bruo nek fum-poluci’
 Pi-e-di-ras    ni ,       estas
feeees – too !       Ja  feees-too !
Jen senpagaj   pano kaj vin’
Ankaŭ flor’ sen lim’    estas
feeees – too !    Ja  feees-too !

Radias forta bril’ de l’ sun’
Ekŝtormas surprizzzz’
Neni-am de nuunnn samos 
viiiiiiv’!         
De ti-el longe nia reev’
Sopiris ĝis kreeev’,
Kaj jen la ri-ceev’:    estas
feeees – too !    Ja  feees-too !
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Ki-el belas  mia urbo!
Sen kamion’, sen trafik’, for ga-

-zoj - lo! nur bo-ta-nik’!
No - va  strat – es-te-tik’!
Ki-el belas  mia urbo!
Kun ludanta infangrup’, Senzor-

-gan - te  ri-das la trup’
Mal-ti-man-ta ĉe lup’.

Kaj  aaakv’   ‘stas ak-vo laŭ veer’
Trinke-blas ĝi rek-te el ri-veeerr’.

   Heej! He hej!      Heej! He hej!
Ve-nu tuj por dancopromes’
For la mal-permes’!   estas
feeees – too !    Ja  feees-too !
Mi aser-tas : ĉi improviz’
‘stas la pa-radiz’!       estas
feeees – too !    Ja  feees-too !

Radias forta bril’ de l’ sun’
Ekŝtormas surprizzzz’
Neni-am de nuunnn samos 
viiiiiiv’!         
Ni miras sur ĉi nova ter’
Kaj antaŭ  li-beer’;
Sed ankaŭ li-beeer’      estas
feeees – too !    Ja  feees-too !

   Heej! He hej!      Heej! He hej!
Feeees – too !    Ja  feees-too !    
   Heej! He hej!      Heej! He hej!

Feeees – too ! Venu por feees-
too !
Heej! He hej!      Heej! He hej!
Feeees – too! Estas  feeees – too!
  Heej!  He hej!     Heej!  He hej!

( )     Haaa !  


