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Livõd lugdõb-rontõd.
Livõ rõntõd ulz at antõd, Pägiri mešti vel iz tied, 
liedõd blldadõks puskantõd. mingist vond mäd izadmied,—
Neši rõntiš ni meg luggõm, mis ne atõ varišti luonõd, 
kui meg jeddõped'i puggõm. sie at rõntõd mäddõn tuonõd.

Tegiž ma slnda näb, tõvrõz päva!
IV livõd mo, iV min piškiz tout 
sa tulad tegiž knašist päjstam, 
ak ärmastõd, teririfõd vai!
Päva, sa sür valnägt'iji, sa tiedad minda kii: 
jaramljizõkia, i©ut kivnikaks ma um tiedõd, 
ma um pc*gtd6d;*strtldtÕti, .fcai.tidõd.
Minda vigt^yjgiaP^lfrõdnikadpks 
ma volTi 'kuDs^land, 
ma voVVi llvõdi äbõigõst juondõn, 
ned'i pa värgõks tiend, saksad jür länd.
Bet minnõn, ma kitõb, volY mielsõ kakš merkõ: 
Sina, Rištõ Rabtõd, un Sina, min tout!
Sinnõn, Jumalõst Ovtõd, sin ma lekš andgiži vlmõ — 
eritš toutõ äi, eritš toutõ kaz ma sin ändiz, 
bet sina tiedad, ku mina, Kaupo, ikštõz 
amast sidamõst ärmastõz entš livõd toutõ.

Ni meg emiri äb tõm maggo, — 
lõlidi eritš irgõm taggõ, 
toutõd nurms tõm vaggõ ajjõ, 
algõ kel' mäd sõgõ kajjõ!

Valkt.

loul.

Arthur Benedikt Berthold

(livli Amerikõs).



Nika Polmari,
livõd ezmi skuolmestar.

Nika Polmari ku opatiji algõ kii sõgõ letTõz literatürõs 
mädõltõd, tokš täm skuol siemtõn um vond kaz leb-lebiri. 
Sjeda tiedabõd un rõkandõbõd vanad livõd vel MustanumstO 
Sürõ-Irbõ sõrii. Nika Polmaririõ meg mädlõm un ovstõm 
ku ežmõst livõd patriõtõ üdäjgal un pidam tända eritš. 
piškiz tout nustajizõks un ežmõz rjeknägfijizõks vai un 
kultur taka pälõ.



Nika, Didrõk un Katrin puoga, Fotoäri um sindõn Vaid 
kilas, Fotoäri kõrands eritš 1817 äjgastõld. Skuolmestar 
tiedamõz tämä, kuijennõ um tjevtõb, kii lib sõnd Tälsas 
mingõz privatskuolsõ eritš 1835—1840 äjgastõld. Ežmi livõd 
skuol vol' Koštrõgõl, un täsa Nika Fotoäri voV opatijizõks 
eritš 1847—1857 äjgastõld. Täsa tämä kilõz eritš kuldõz 
kultursiemt un kltõz, ku rišting vori äbuo neijennõ säl, kus 
um pägiri viVVõ, bet säl, kus um gara sjeldõm un õigit, 
kus jumalõn tjenandõksõks leba sõb jettõd un jagtõd.

Nika Fotoäri pägiri um murtõn kä il' sie, ku laz skuol- 
lapst eritš oppõmõzõks un tiedamõzõks volkstõ ku luktard, 
kien vai võiks võida pa rjeknägfijizõks sien, kien äbuo vond 
vonnõ skuolõ lädõ. Ku meg paldlri rõkandõm il' eritš 
70—80 äjgastõ tägiž skuolažad, siz mäddõn um kä tieda- 
mõst, ku neši aigši skuolmestar tie vol' pägiri jo lälam äbku 
paldiri: siz izuo iz eritšõn, iz lapstõn piesätõd skuolkoddõ 
un rõntidi; až tõž tui vallõ, siz pirg vol' emiri tuntõb äbku 
klrid'01 aga lämp; až tõž keratõ, siz vol’ muoštamõst guogõ 
ilbõst keratõbtürgõst iziedõ. SelTist pütõkstõn um känd 
iriõ se juvam, ku siz skuolmestardõn um vond viš karaktõr 
un sür tõmõzjoud, un sjeda Nika Fotoäri um tõnd amast 
sidamõst iekazatõ kä eritš skuol-lapstõn un eritš tuntõbõdõn.

Nika Fotoäri um moištõn juvist spel'õ fioltõ un äbuo 
uigõn kä kirast kädsõ piddo (neiku se um nädõb kä tärn 
bildastõ) un ammõ kädtiedõ jellõ. Ta um moištõn iž emiri 
kel'i un um tõnd, laz kä lapst oppõgõd mingõst võrõst 
kieldõ.

Äb set id Koštrõgõl, bet tämä um vond kulturtiesõ kä 
Kuolkas: ta um piddõn säl kestar amatõ un siepjerast ta 
um känd jega pivapäva Kuolkas. Ku münt eritš tiestõ piva- 
pävan jennõ-veitõ atnovist, siz tämmõn vol' kengõmõst eritš 
jäigad Kuolka puol un õdõn volmõst tegiž Koštrõgõl konnõ 
tägiž, mis iztei 16 X 2 = 32 verštõ pitka rjek.

Nika Fotoäri ärmastiz jega Itõ võrõst kieldõ, bet ama 
emiri livõ kieldõ, siestõ ku se vol' tärn ämakel'. Il# sie, 
ku mäddõn um piva Matteus evangelium rändakielkõks



volmõs (mis um nodruktõd ežmõst kõrdõ 1863. äjgastõs),. 
il' sie mäddõn um tjennõmõst Nika PolmariVõ, kis sai juvist 
toimõl lälam põrtulkõmõz tiekõks.

Ku ni meg il' sie sür mie jelamõz un tie uomõ rõškiz 
tuntõbõks sõnõd, siz pavaritVõm kä, kui se igvalami säl 
Koštrõgõl un Kuolkas tämmõn sai lebaviVaks aigtõd un 
atvaitõd. — Neši aigši rõ vol' tõvrõz kii. Vondzi vol' se 
opatiji, kis sai 50 rubilYõ äjgastõs palkõ. Kuijennõ um 
tjevtõb, siz Nika Polmari sai: 1) Kuolka kestar amat pjerrõ 
id nit, kus kaziz eritš kimgõnd vjedamt aino, mis vol' eritšõn 
sajelamõst un kodai tuomõst; 2) il' opatõmõz Koštrõgõl ta 
sai Duoriig izandõst eritš kim vjedamt aino un münda pünda 
jovd'i, mis pagast piesõtiz kodai. lin se vol' tikkiž!

Nika Polmanõn volks vond kii sõmõst entš patronätõst 
tjenandõks iV entš roppõmõz vallõn vastõ un sür opatõmõz 
tie, bet tjenandõks azmõs tämmõn vol' kõraz bikar tijaks 
juomõst: Piškiz-Jrbõ päpid Kupfer un Berneviõ ist võit& 
tända ienädõ. Ežmi um kitõn Polmanõn: „Ku Teg tõtõ 
kalamied lapstõn skuolsõ saksa kieldõ opatõ, kus siz laz 
meg entš läpši sõtõg?!“ Un ku ni vana Kupfer vol' kuolõn, 
siz tui' nuor' päp Berneviõ. IV tärn pruovspredik Polmari 
voV kitõn: „Päp um juva, set ku ta näb süta tulmõ, siz 
ta entš lambõd jetab un kuožõst ailõb!" — Päp entš kuo- 
žõst kii ailõ iz so, bet PolmariVõ ta iz või ienädõ iV sie,, 
ku Polmari roud tõmõz pjerrõ um päppõ pallon, algõ se 
ändag sallõz kälmadtarast varid'i miririlüd'i ulzõ kovvõ un 
Tartu iVizskuolõn jara midõ.

Pjerrõ selTist sürizandõd äbienemõst Nika Polmari eritš 
naiz sõzarmie, vana Kubõlt skuolmestar E. Dünsberg abkõks 
vostiz eritšõn rõškiz mõdõ (kä leb Kr. Valdemar ab) Nov
gorod gubernijas un ei säl eritš 1860. äjgastõl pa-mõkinda- 
jizõks. Säl, võrõs mõsõ, kuoliz livõd patriõt 1903. äjgastõs 
un tärn lüd novvõbõd võrõs kälmadtaras, kougõn tõvrõst 
rändast un ärmastõd izamõstõ. Bet se sädgõz, mis Nika 
Polmari um altõn eritš kazandõkst sidamõs, um iend neši 
palam un siestõ sädgõst mäd äjgal um laggõn pids livõd



randõ sür patriotisk tui'. Laz volkõ ov kuožõs livõd kultur 
historias Nika Polmari nim, laz livõd müžõm mädlõgõd 
eritš ežmõz skuolmestar, keratijiz un patriot jelamõst un tiedõ!

Rjek-keji (Albinas Berthold).

Randaneitsõd loul.
Uondžõl värrõ 
lekšmõ tarrõ.
Kjerdõd samudõks astimiz, 
jäigad kastugõks kastimiz, 
keldarikkiži katkimiz, 
pešlinkizsiVmi jür’ jatkimiz
Uondžõl varrõ 
lekšmõ tarrõ.
Märidi nagrõs meg seimõ, 
värikidi puošidõn teimõ, 
mäzõ siz nurinaigõ istimiz, 
mänagri kjerdõstiz pistimiz.
Uondžõl varrõ 
lekšmõ tarrõ.
Kildzõstiz loulõs meg nitimiz, 
kalamied nižõdi kitimiz, 
priššõ ainõ kuhho toimõ, 
kujjõ magdõb pjerast loimõ.

Valkt.

Livõd toutviVa.
Jega toutõn urn midagid, mis tämmõn um toistiz äh 

ku muntõn. Ama jedsõ jega toutõn um jõva eiftš kel', min
gist ta rõkandõb un mingist ta ama armõks*un knašiks 
pidab. fd toutõn kel' um jo rikaz äb ku toizõn. Tdõn 
um emiri sõrid'i un ta sõb eritš kiel päi emiri mõtkidi izkitõ 
äb ku toi tout, kien um täpirit'õmõst sõrid'i mušti kielišt, 
laz liedag jega ažan, jega tiemõzõn un jega mõtkõn kä



eritš sõna. lin siz kitõb tout päi, kis täpirit'õb münt kädst, 
ku sie tout kultur um jo joutõm un piški.

Bet äb ikšigiri sõnad äb nägVõt kiel rikustõ. Rikaz 
um kä se kel', kus um pägiri knašidi rõkidi, sõnakieridi 
un kitõbsõrid'i: kä ne nustabõd tout kulturõ un nägVõbõd, 
ku se tout um moištõn mõtlõ, um pand tädõl pägiri kova- 
lõst un um radTõn sie tikkiž knašiži sõnakieriži un kitõkšiz. 
Tout kovalõz kazab äjgastõdõks. Jega kazam külõb midagid

Mani Šaltjar.

vanad kädst un opub Iž ütõ jürõ. Fds kubs jellõs, nagrõs 
un itkõs, luštõ un murtõ tundõs iebõd tagan mädõltõkst 
un armõd jiižõd, suggõbõd lölõd un speVõd, brüjkõd un 
ievõtamõst. Satiekõs muntkõks, sõb küldõd nänt kädst kä 
võrõst kovalõst, stõstidi, pasakidi un mis äb mis. Un nei 
sugub jega toutön eritš vll'a, mingist ruost äb rik un koi 
äb sie. Pägiri siestõ võib võida kii itiz münt toutõdõks, 
bet tokš pägin um kä iž eritš muodõ, mingist äb uo äb



kuskõs müsõ kuožõs Ilma päi. Un set tout kuolõmõzõks 
kuolõb kä tärn sõnadviVa, un siepjerast um jega tout kuo- 
lõmi kulturõn sür kõtõks. Algõ kuolõg mitikš tout!

Bet kui siz atõ ažad mäd, livõd, toutviVaks? Voi llvõ- 
dõn um kä mingist kulturvilTõ aga se um undõd jõva 
tikkiž, kaddõn un kuolõn? — Toiž se um, ku pägiri um 
jara undõd. Silist siesõ uomõ meg, livõd, ama jedsõ iž, siestõ 
mikšpjerast meg uom unnõnd piga jara kä eritš ama 
ežmõz viTa — eritš armõ rändakiel. Pägiri sõrid'i um 
kaddõn, pägiri um täpiriVõd let' un saksa kielstõ, bet pägiri 
um kä pllõn lžeritš kielstõ. Un teririVõd laz volkõ jegaikš, 
kis piemädlõb vel mingiz vana sõna un pästab sie kuolõ- 
mõzõst aga luob üži sõrid'i Juro, mingiži lib vajag!

Bet äb ikšigiri kielkõks — neilz um aža kä mü livõd 
toutviVaks: kä livõd kovalõst um pägiri undõd un siest 
um vägi zäl, bet diezgan um kä papier pälõ pandõd un' 
siekõks kuolõmõzõst pästõd. — Jõva eritš 70—80 äjgastõ 
tägižped'õn volTõ kaks sürdõ tjevdmiestõ — S j ö g r e n un 
Wiedemann — livõd rändas un keratist ežmõz (un 
kuritš tämpõz päva sõri äjnagõz) livõ kiel grammatika un 
sõnadrõntõ, mis saitõ nodruktõd molmõd Petõrburgõs 
1861 äjgastõs. Sies grammatikas um nodruktõd ežnõst 
kõrd kä vel 143 livõd kitõbsõnnõ un 156 tabandõkst, kä 
lõlidi, nižidi un mõriidi, ammõ kubbõ 414 nummõrt. 1888. 
un 1914. äjgastiš voV livõd rändas suomõ profesor Setälä 
rändakieldõ študierõmõs un sakeratiz kä 423 nummõrt 
toutvilTõ. Tämkõks voV 1914. äjgastõs iriõ suomli Saari
maa, kis sakeratiz 484 nummõrt mõriidi, kitõkši un müdõ 
toutvilTõ. Pjerrõ pasouVsoddõ 1920. äjgastõs tuV livõd 
randõ profesor Kettunen. Ta tuV votšõm, voi livõdi 
pavisõm um vel, siepjerast ku avizõd volTõ keratõnõd, 
livõd tout volTi pasouVsodas tikkiž jara kaddõn un kuolõn, 
livõdi äb volTi emiri mitto itõ. Un mingi lušt voV profesor 
izandõn, ku ta liediz livõd tout vel jelsõ. Luštingõl VOIT 
amad esti un suomõ sugveVid.
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Livõ toutorõnd Tartu muzejs

(hüda päi Rozal Dziadkovski).



Un siest äjgast pälõ profesor izand un Väldapä nuor- 
izand, nänt rindad keratiji, irgist ama energiaks sakeratõ 
livõd kieldõ un toutvilTõ papier pälõ, algõ se sõgõ emiri 
kunagid bäs tiedidi kuolõ. Livõd Iž tulYõ sidamõks un 
düšõks abbõl. Mingiz põr äjgastõks põrslndiz neiku üž 
tout, kis äb kad un kuol emiri nei kjevamstõz. Laz siz 
pilõg se üd päi sindõn livõd tout ama iga, müžõm!

Kis siz atõ ne livõd, kis at ama emiri pästanõd eritš 
piškiz rända tout kulturvilTõ, neiku se äb so emiri kaddõ, 
bet ieb ama Ilman varifõltõbõks? — Täsa Iž tabel päi sõb 
nägt'õd, mits nummõrt lõlidi, tabandõkši, mõriidi un ammõ 
müdõ um sakorrõn Väldapä (O. Loorits) jegast llvõ kilast. 
Rekord täs um piškiz Koštrõg kilan, kust um sakeratõd 
ama emiri toutvilTõ rändas un pa-merkõks kimgõnd kõrd 
emiri äb ku sürstõ Kuolka kilast. Kukš kõrand tuba Košt- 
rõgõl um se kuož, kus um keratõd livõd toutvilTõ papier 
pälõ emiri äb ku ädskuskõs müsõ livõd tubas. Toi rekord 
um Zuopkõ kõrandõn Vaidõl, sie kõrandõn, kus kazamõst 
kazamõ sõrii livõd mel' un rändakeV at vonnõd pivad un 
ovstõd emiri äb ku midagid müdõ täs Ilmas. Kolmõz rekord 
um DeVak kõrandõn Pitrõgõl un nelTõz Piškiz-BelTa kõ
randõn Lüžõs. Sikrõgõl ama emiri sakeratõd um K'e1k 
kõrands, kel Graba kõrands un kas Bokal.

Ku põrlädõ nimid jür, siz ama ežmõz un sür ovkuož 
päi pilõb Mari Šaltjär nim. Se õbdõz päkõks un pids 
ammõ randõ tuntõd juva tõvrõz jema um livõd tout kuldi 
sü, kis äb uo ikšigiri nlžõn emiri äb ku mingi mü, bet kis 
um kuddõn un umblõn kä vel llvõ õrõnd un müdõ, mis at 
ulzõ pandõd Esti tout muzejs Tartus. Sie naiz nim um 
sõnd tuntõbõks tjevdmiedõn il' ama Ilma un tärn hüda 
pilõb Tartu univerzitäts säjna päi Ids rindas sürd profesorõd 
bildadõks. Toi tärn tagan volks Griet Skadin Koštrõgõl. 
Müd'i nimidi varitVõm toutviTa jagud pjerrõ. — Lõlidi 
un speVidi um izkitõn ama emiri Mari Šaltjär Pitrõgõl 
(91 nummõrt) un tärn tagan llbõd : Lot Lintenberg Lüžõs 
(57 nr.), Griet Skadin Koštrõgõl (55 nr.), Anni Ernestovski



Lüžõs (42 nr.), Jõri Zeberg Vaidõl (33 nr.), Kristin Ozolzile 
Koštrõgõl (31 nr.) un Mari Leiše Lüžõs (29 nr.). Ama sür 
kitõbsõnad un sõnakierõd sakeratiji um vond 
Mart' Lepste Irel, kis um sõtõn ikšigiri emiri ku 200 num
mert, toi rekord um Belte Jõriõn Lüžõs, kis um sakeratõn 
il' 100 nr. Ama sürd tabandõkst tiedajišt volks ežmi 
il' ama rända Alfred Damberg Slkrõgõl, kis um sakeratõn 
98 tabandõkst; toi um Jõri Zeberg Vaidõl (80 nr.) un siz 
libõd: Griet Skadin Koštrõgõl (71 nr.), Aridrõks Zeberg 
Vaidõl (65 nr.), Griet Nornberg Iras (40 nr.), Ougust Skadin 
Koštrõgõl (37 nr.), Alfons Berthold Vaidõl (32 nr.), Vilma 
Damberg Slkrõgõl (31 nr.), Lot Lintenberg Lüžõs (27 nr.), 
Mari Šaltjär Pitrõgõl (26 nr.), Mari Leiše Lüžõs (26 nr.), 
Liž Volganski Koštrõgõl (25 nr.), Jõri Belte Lüžõs (24 nr.), 
Anni Ernestovski Lüžõs (20 nr.), Kristln Ozolzile Koštrõgõl 
(20 nr.) un münt. Pasakidi un nlžõdi ama emiri um 
stõstõn Mari Šaltjär, kis um izkltõn il' ama kubbõ 229 
nummõrt — se um rekord, mingist äb uo jega toutõn, 
õrali rišting võib un tiedab neijen nlžõ! Toi rekord livõd 
sjegas um Jõri Zeberg käds Vaidõl, kis ikšigiri um izkltõn 
91 pasakõ un nlžõ; siz libõd: Griet Skadin Koštrõgõl (78 nr.), 
Ougust Skadin säliž kilas (51 nr.), Alfred Damberg Slk
rõgõl (38 nr.), Rozal Dziadkovski (Ramste) Rlgõs (35 nr.), 
Mari Leiše Lüžõs (34 nr.), j Lot Lintenberg Lüžõs (29 nr.), 
Didrik Leiše säliž (27 nr.), Mari Berthold Vaidõl (26 nr.), 
Liž Belte Lüžõs (25 nr.), Didrik Firmari Koštrõgõl (23 nr.), 
Katriri Zeberg Vaidõl (22 nr.), Griet Nornberg Iras (19 nr.), 
Petõr Ansenau Slkrõgõl (19 nr.), Karl Stalte Irel (19 nr.) un 
münt jo veiti. IV livõd vana usk ama emiri at stõstõnõd 
Mari Šaltjär un Griet Skadin. IV pivad un nimpävad 
pidamõz um ama emiri keratõd Piškiz-BelYa kõrands Lüžõs, 
Kukšõl Koštrõgõl un tegiž Šaltjär Mari kädst, iV äjga un 
tout barometõr — Piškiz-BeVVal, Zuonkõl un Kukšõl. Livõd 
varid'i ažd'i brlnõm knaššõ papier pälõ uzzimõn um pa 
sadiri Belte Jõri Lüžõs, vägi jennõ atõ zimõnõd kä Eduard 
Ozolzile un Alfred Damberg. — Ämd'i abliži livõd toutviVa



korrõmõz un sakeratõmõz jüsõ Väldapän um vond rändas 
iV 300, — nei siz emiri äb ku 300 livliz nimid iebõd mü- 
žõm jelam kä pjerrõ nänt eritš kuolõmõst, un tjevdmied 
piemädlõbõd ned'i idstid sür tjenandõksõks. Ežmi tjenan- 
dõks laz volkõ siekõks täsa papier päi näntõn izkitõd un

Griet Skadin.

laz kä livõd iž piemädlõgõd ovstõs nänt nimidi, kis atõ 
livõd tout mü mõilman tegiz tuntõbõks tienõd!

Ku meg savõtam kubbõ amad tjevdmied tie, kis at 
korrõnõd un papier pälõ pannõd livõd toutvilTõ, siz lib 
selTi hüda: lõlidi, speVidi un lapstrimidi un livõd kädst



jedsõ 1927. äjgastõ sakeratõd il' ama kubbõ 812 nummõrt, 
kitõbsõrid'i, sõnakieridi un nõl'atõkši 1876 nummõrt, taban- 
dõkši 1282 nummõrt, pasakidi un nižidi 1467, mõriuskõ, 
tout kovalõst un ievõtamiži 4721 nummõrt un materialidi 
il' livõd tierištõd, õrõnd, jelud, lõjad un iV tikkiž münt 
ažad emiri ku 1600 nummõrt. Se iztieks il' ama kubbõ 
pigatagu kakštoistõn tuontõ nummõrt livõd 
toutvil'1'õ. Ku meg rekõm livõd lug paldiri 1500 pä 
pälõ, siz pietulaks jegaid livliz pä pälõ umbõ kõdõks 
punktõ toutvilTõ. Un sieks livõd tout um ievindõn 
paSoul'rekord, siepjerast ku mitto kuskõs pasouVõs 
äb uo tuojsta toutõ, kien pietulaks jegaid toutliz pä pälõ 
kä neijennõ pünktidi toutvilTõ. Se äb uo mingi brinõm, 
ku sürd toutõdõn um kubbõ emiri pünktidi toutvilTõ 
sakordõd, bet ku põrrekõb sie pää pälõ, siz ne iebõd 
rändaližist kougõn tagan. Jedsõ sjeda pasouVrekord vol' 
esti tout käds, bet kä estidõn pietulab set jega neVa pä 
pälõ ikš punkt toutvilTõ, — nei siz atõ livõd kä eritš 
sugveVišt pägiri jedsõ. ToutviTa um ama sür monument, 
mingiz livõd tout iž eritšõn pistõ um pand, un guodõ 
sinnõn sie jeäst, livõd tout!

Bet kä sjeda monumentõ võib vel jo sürõks un vel jo 
knaššõks tiedõ. Jegaikš livli võib täsa äbt'õ. Jegaikš 
võib uzkeratõ vel üži materialidi un sõtõ ned'i Oskar 
Loorits nim pälõ Tdrtu Univerzitätõ, kus ämšti livõd 
materiališt sugub neiku mingi kulturmuzej livõd toutõn. 
Amad rändalist! äbt'õm jegaikš eritš jõud un tiedamõz 
pjerrõ puskantõ mäd livõd tout Muzejtõ!

Uli Kõnkamäg loul ulõdkodastõ,
Valdapä-nuorizandõn sotõd.

Teriritš sinnõn, Väldapä, 
mikš äb sinda jembit nä?
Sa ju räz kii med'i brid'ist,



sjeda-toda mädkõks strid'ist, 
mikš äb rõkandõm eritš kieldõ, 
mäz äb panmõ mämie ieldõ, — 
siepjerast täks sinda tjennõ, 
oks kä äb tied äds kui jennõ.

Paldlri ma uob üludkodas, 
livõ rovvõ brlvibsodas, 
sld ma virištõb üd päi sindõ, 
ilma kõval jära vindõ ; 
täsa rõkandõd säb toiž, 
se urn sür kii optõbkuož, 
sid ne filozöfõd ät, 
se urn univerzität, 
se kis võib sie ekzam andõ, 
se säb llvõd Variko kandõ!

Loul um sindõn ulõdkodas, 20. p. 
sõvkus 1922 vana ajga pjerrõ.

Kjevadhndõd.
Päva lemdõ satub, 
kiima jara kätub, 
kjevad jürõ tulub, 
luim ni jara sulub.

Klükõd, pärid, guogõd 
votšõbõd kus ruogõd, 
ärmaz kuož um jära, 
kus äb vaVšt nänt kära 1

Llndud knašist lõlabõd, 
müride pjeziz kändabõd, 
pjerrõ irgõbõd siz oudõ, 
piškiži laz sägõ jõudo.

Pivalind pids suodõ 
vankVub, mis võib tuodõ 
piškist lapstõn siedõ — 
kuona aga liedõ.

Ulan allõ pešlinki, 
illo lõlab tširlinki, 
Ljegarasta äbõs, 
eri kävb boridi knäbõs.

1*

/£Kiü?Jo;
Valkt.
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