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Livli ma uob.
Llvli ma uob un
pa-livlizõks ieb,
kunts tulab käima
un tutkam min' tieb.
Tõvas min rovvõn
täs mõs at jürd.
Mäd kel' urn variim,
mäd sugud sürd.

Izad at mäddõn
jettõnd sie tnjer,
lapstõn ma jetab ka
eritš izad vjer.
Lapstõn ma jetab ka
eritš izad kiel,
rända un kõnkad un
— rändaliz miel.

Livli ma uob un
pa-livlizõks ieb,
kuritš tulab käima un
tutkam min' tieb.
Kalamiez.

Bäs armastust.
Bäs armastust uzkazzõn ma,
koritš sindõn passoufõz;
bäs armastust vol' minnõn ka
Ieb passoul' blaridTõmõst.
Siz kuolõs ka äb kültõ to,
ku ma sõb ärmastõd, —
laz kuolõs minda võtag mo
vel vastõ nopolgtõd!
1922.

A. Skadin.

—
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Kalamied loul.
Abt' Jumal jelgid näntõn tied,
kis mjer pal jellõs ätõ;
Sinst vodlõbõd ne kalamied,
eiitš von Sa näntõn sätõ,
siest äbvonst ned'i võida ka
un tävta näntõn läjad
eritš kaladõks sür arm puolst Sa,
siz pütõks mäd äb väjast.
• Sin jõud, kien tikkiž võitni käds,
võib mjer un jogud siddõ,
Sa tül un vaga silmõl näds'
võid sätõ aga piddo.
Meg pälam, sät mäd lõda pal
Sinst von, mis vjedstõ säksmi, —
sür luštõks meg ju amad vel
Ids kubs Sin tjennõ täksmi.
Piza, 1922.

Ul'i Kõnkamäg.

Veijõmiez.
Siririi mer un sürd mjer lainõd
mürdabõd tärn lüd'i, päd,
pimdõd ied un sürd sigžtovvõd
nõvõ ieltõ svil'põbõd, —
selli jel um kalamiedõn
rändanaigas livõdõn.
Luz, 20 IX 1923.

J. Belle.

Izandõd tie.
Se vol' kuod'õn 26 pävan april küdõ 1860 äigastõs,
ku ne izandõd vol't'õ attunnõd tänõ Vaidõl Zuonkõ kõrandõ
_
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un kizistõ, voi perimiez urn konnõ. Perimiestõ konnõ iz uö. —
„No, ku perimiez äb uo konnõ, siz perinai toks urn?" —
„Nä, perinai urn kii konnõ", sai näntõn atkitõd. Siz ne
lekšta tubbõ perinaiz jürõ un kizistõ: „Kus täd jelaid
umat un kus tikkiž täd immõtõf um?" Perinai atkltiz, ku
jelaid umat mõtsas koral'. Ni ne izandõd kizistõ tegiž sie

perinaiz kädst, kus perimiez um. — „Perimiez lekš naggõrdõks Rigõ", kitiz perinai näntõn. „A, kii meg tiedam, ta
um jenräl-gubernätor jürõ kaibõm länd. Voddõl, voddõl,
meg ted'i tõm izopatõ!"
Ni ne izandõd kizistõ, kus perimie puošid umat. Ku
ne ni nei volYõ kizzõnõd, kus puošid at, siz vagar nägfiz
—
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näntõn: »Val/e, sits urn perimie vel' Jõri!" Nei ne izandõd
sien jürõ, dürõd sälgõ un kitõm, laz ta läkkõ jelaid tagan
mõtsõ. Se küliz ned'i un sürstõ irmstõ ädagõn ailiz mõtsõ
jelaid tagan. Bet ne izandõd Iž lekštõ tegiz perinaiz jürõ
un it sürstõ kõzast kitistõ tärn pälõ: „It kjerdõ-kjerdõ tel'
sa ilz, ku võid sa tulda mäddõn iriiz." Perinai vol' ruja
piškiz lapsõks un sai ädagõm siest izandõd kõza kltõmõst,
bet vel muoštiz ned'i palio: „Armõd sürd-izandõd, jetagid
min ku mõitiz äb jel taranaigõ ulz, aga noveTõgõd ld
tal', kus ma võib sizzõl lädõ eritš ruja lapsõks; ma um Iž
ka it ruja, ku ma äb või täddõn inö lädõ." Ne izandõd
sait vel emmit kõzizõks un kitist: „Meg tiedam, meg sjeda
it sjeldõ tiedam, ku se um selli izpanmi: ikš äb uo konnõ,
toi tegiž ruja! Tel' set, ku sa sõd iriiz!"
Siz izandõd parifõ tiesõmiedõn võtam sie perinaiz
lovaldõ un vegliz vlmõ ulz, rattõd sizzõl. Un izandõd sõna
pälõ tiesõmied võtistõ un vlštõ ruja perinaiz serkõl tubajeddõ. Säl ullõ tubajeds puolkuolõn nai põliz ned'i, kis
tända kändistõ: «Laskõgõd vel, armõd vefid, min neijen
tubbõ tägiž, ku ma sõks vizzõ ed'õm; ma um põl'az, ma
kllmab mõitiz Jara." Ne kändajist siz neijen külist, ku
laskist tärn väldiž. Bet ni se perinai vol' neijen ned'i pallon un vol' nei saädagõn, ku ta iz sõita kädõ eritš jälgadõks emmit, — un roppõs pids mõdõ vol' ruja naizõn
lemist eritš kod tubbõ.
Ne, kien perinäista vol' rattõd sizzõl vlmõst, eitõ vodlõm
tubajeddõ. Ku ne iz võitõ tända tägiž novodlõ, lekšta ne
tuoista kõrdõ tubbõ tämmõn tagan, izandõd ka Inö. Izandõd
lekšta tegiz lova jürõ un õfistõ, mikšpjerast ta äb tui mit
sugid. Siz se perinai nonärbiz Jara, un meg iz tiedam, voi
ta ni um set noädagõn aga ädagõmõst Jara loppõn. Un
emmit ku sada vol' sltš rovšti, kis tikkiž sjeda neistõ.
Bet izandõd tuoista kord paveTistõ eritš tiesõmiedõn, ku näntõn un perinaiz säld lovald võtamõst, kändamõst_ ulz un vlmõst rattõd sizzõl. Ne, kien izandõd
parit' tända virn ulz, ne kltõst: „Ta um paldiž piga nokuo__
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lõn, vu tända võib nei vidõ?" Izandõd kitõst: „Se üm
set tärn juva izpanmi; ta set nei izpanub neka jaranärbõn.
Ta mõtlõb, ku siz ta sõb jettõd kodai. Mäd sõna pal vigõd
täm ulzõ, pangõd rattõd sizzõl un kltõgõd tärn vljizõn, laz
vigõ Duoriigõ un atändag Duoriig doktarõn."
Ni ne nel'a rištingtõ — kaks moizõ tiesõmiest un kaks
moizõ vagartõ — ne nustist piškiz laps al Jara jedstõ, võtist
perinaiz lovald un kandist rattõd sizzõl, neiku se perinai
Iž iz tieda mitto midagist. Siz lekš tuoista kord tägiž iks
nešti un võtiz sie kim nadil' vannit laps ld jo süfimiz, mingiz seis äigast vannit laps kädst, võtiz sie piškiz, viž ulz
un se süfimi ei rävkõm tagan. Rõz um ta vodlõn nei kõgin, kamät vagar piškizõks um noländ Jara ulzõ, — nei se
seis äigast vannit läpš (Jõri um täm nim) äb uo tuod'õn
emmit tubas pil'õ, juokšõn rävkõs randõ. Ku äb volks
jumalõst ikš sür rišting (Jõri Kandis täm nim) gad'd'õn smö,
siz se piški kii ikšiggiri volks mjerrõ noailõn un Jara noupandõn. Bet se sür rišting toi täm kodai tägiž, toi eritš
käd jüs täm sinõ rattõd jürõ un tõž sie laps noandõ jeman,
laz se tända praffõg. Ta iz so vel midagõst nokltõm, ku
jõva ikš sür-izand rabiz tämmõn nei il' pä, ku tämmõn
irgiz ver sõrmõst juokšõ un tämmõn vol' lemõst kõgaz.
Mitikš rišting iz tuod' sin ležgõl lädõ, amad varitl'õstõ
kougõn Jara ädagõnd un pägiri rovšti nei räkistõ, neka
Kuolkas Engõlmari-soda äigal. Engõlmaririõd rovšti vel
iz tapat, ne set kutsistõ müd'i aigõ, bet sid ne kii tõšt
piga-taga Jara tappõ sie joutõm perinaiz.
Ku ni vol' se perinai sin rattõd sizzõl nopandõd, siz
moizõmied parifõ sin Iž ka sie imbiz laps un sie, kis mjerrõ
tõž ailõ, un vel kolmõnd laps, 11 äigast vannit Didža. Ni
ne kolm lapsta un perinai vol't'õ ld mõmie perimien noantõd, Jaz vig nänt Duoriigõ. Un se perimiez Irgiz broutšõ,
laz kii perinai volkõ vel neilž pagalam, nei ku ta vol' ulzõ
kantõd. Izandõd vol't'õ pannõd zõldatõdõn ka tänõ Vaidõl tulmõ, bet ne ist uot neijen joudõnõd, ku volkst Zuon-

koi sõnõd, un vol't'õ Sänag-kila kuožõs pütõnõd näntõn
vastõ, ku ne izandõd tägiž lekštõ.
Kaks pil'gõmt piški imbõläpš vol' rävkõn Itõ rävkõmõst.
Ku ta perizõks um vond vägi jennõ norävkõn, siz ta urn
iend vägiž^ ka puol-närbõn. Ama ie ne vol't'õ broutšõnõd,
set toiz pävan ne vol't'õ attunnõd Duoriigõ. Säl siz doktar
vol' näntõn siedõ andõn un pjerrõ pand lazrettõ, kus ne
volTõ kõdõks pävvõ. Ku perimiez Aridrõks tui' Rigõst kodai, siz ta lekš Duoriig-izand jürõ põlam sjeda il' eritš perinaiz. Siz Duoiiig-izand vol' veTõn, laz tuogõ kodai eritš
naiz un lapsi
Kis kii sjeda võib izkeratõ un izkltõ, mis ne sürdizandõd sltš teitõ un kui ne jelistõ. Se set võib sjeda samõtlõ,_kis sjeda Iž neiz un jüsõ vol'. Bet ne, kis sjeda
atõ nänõd, ne mädlõbõd ka sjeda, kamät läbõd kalmõ!
Zuonkõl, 25. IV. 1862.
Petõr Berthold
taganiend papiersti.

Livõd kulturtie jõvgõ rändas.
(Ulzõvõttõd kabal id vana livliz privatkerast, mingiz ta vol' keratõn ents
sugudõn siz, ku Livõ pagast iz so novel'd'õd).

Duoriig-pagast um ieärmastõn mäd vil'1'õ,
mäd kõfamõd'i, mäd mõtsidi, mäd nltidi — tikkiž, tikkiž,
mis set mäddõn tal'šõ, mis kaladparišõ um, set med'i enšta
ne äb võitõ ienädõ, laz kii meg näntkõks uomõ ku vel'idõks aplänõd: kolm verštõ laiga mõvlrki set sõb mäddõn
antõd neiku piriidõn ne lebasürmõd, mis rikkõ mie lõdast
mo sadabõd! Se um Duoiiigõst iks bäs uitõ andami. —
Sadin äigastidi livõd umad tasa kivd'i-kändidi murdõnd,
nltidi püstõnd, rjekidi tienõd Sinizmäg sori un vel jo kõgaz.
Ma mädlõb, ku min tõfi vel kltõz, ku llvõdõn varišti
äigastõz um vond tiemõst brigdõd rjek leb dräggõnd mõtsad Vid'õl-mäg sori, un sie rjek um llvõdõn Idõ kabal
—
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vond eritš nõgõ puolst pidamõst kõrdõl. Säl llvõd umad
pägiii iggõ un ka vierda valanõd!
Kus siz ni umad ne tied un isändamõst, mis min
äigal säl sait lebbõ vjedtõd?! Voi voi' mäddõn kõfarjek,
voi voi' mäddõn nltõdrjek! Sjeda saimõ set siz, ku Sin
iza, min ärmaz vel' Didrik, vol' emiri kord Väntõ broutšõn
un säl pallon atveTõmõst flži rjekidi tiedõ, juo Duoriigizand
un pagast kieldõst sjeda jära, näntõn äb volTi brl atvel'õ
üži rjekidi tiedõ! Ma ka siz (nei eritš kolmkimdõ äigast
tägiž) eritš jälgi iz novat: kei Duoriigõs, kei Kuolkas, kamät

izsaimõ rikkõd lõdast atvel'õmõz eritšõn kõfamõ rjek papitkald Pallõn-suostõ Põddõr-suodõ sori un nltõdrjek il' amad
Kure-suod, Laigad-suod Baža mõtsõ sori. Säl Vaidnikad
un Sänagnikad jelistõ un jelizõm neiku siprikist iezõ un
pävvõ kamät saimõ eritšõn jennõ-veitõ broutštõbrjek, —
mõitõz vol' broutšõmõst Pitrõgõld immõr. Ku ni meg
uomõ säl neijennõ eritš lüd'i murdõnd, kulturtiedõ tienõd,
kui kii Duoriig uztuod'õb mäddõn sjeda ni jära võttõ?!
Un voi siz rikfig meg volksmõ siekõks nõvsõ ? Un voi siz
todstõz meg iž vägiž pifõs veTõm sjeda un vel jo emiri —
sjeda äbfõm eritš vailõ strld'õs ? — Mitto kunäd, mitto kunäd!
Täd

Sigžõ 1923.
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vana Albinus.

Livõ kõnkad.
Ma voi' piški kalamiez
jövgõ rändas lälam ties,
pävvõ-iezõ mjers ma sld
kard'i vejiz lõjas id.
Mõmied minda pikstõst kii,
tulYõ baraks randõ sii,
minda nädõ ka ist tõt,
tõšt min sug tast Jara kot'.

Bet ma kitiz mõmien nei:
mis ma sinnõn slikt/õ tei ?
ma sin kitõb sjeldõ tod —
jeta minnõn sa min kod.
Täs äb äbfõ mingi mõn' —
Kuolka jianast Lüžõ sõn'
amad kõnkad akurät
llvõd pjerast luodõd ät!

17. XII. 1923.

Valdapä.

Kui vana Zuonkõ skuolõ lädsõ
rikkõks sai.
Se vok varišti äigastiž, ku vel kloušäigad volTõ. Set
mingi õra siz urn sond kloušõst väldin, un selTistõn izand
urn izrentõn mõipäikidi. Ikš nešti urn vond ka vana
Zuonkõ. Vägi lälamstõz urn vond strõdõmõst, laz neijennõ
nopelTõg, ku eritš naiz un lapst võiks uzpiddõ un izandõn
vel rentõ aizmaksõ. Vonnõd ka akurät selTõst slikfõd
äigad, ku amadõn um diezgan knappõ käd jüs vond.
Pägiri perimedl kis äb uotõ võinõd izandõn rentõ aizmaksõ, un ned'i izand um tõitõn kõrandišt ulzõ viskõ. Bet
vana Zuonkõn at vonnõd rikkõd sugud Duoriigõs. Ta
aizländ nänt jürõ un izkaibõn eritš äda, un sugud attõ
neijen äbfõnd rõkõks, ku vana Zuonkõ um sond rentõ
aizmaksõ. Ta aped'õn nei ku pietulab un nobroutšõn
Duoriigõ izand jürõ un iž um vond vägi kõzzi siestõ, miks
nei äbrikfig um passoulos se jelami: se kis Iž mitto
midegõst äb strõd, se jelab sürs knaššõs ninsõ un sieb
arndl saldõmidi, bet tämmõn, kis ta pülõb un strõdõb ied
un pävad lebbõ, tämmõn äb uo pigataga juvist nosiedõ un
mit sug neijen äb so, ku võiks guod'ig rentõ aizmaksõ.
Aga tämmõn äb volkstõ selTõst mõtkõd sugid mielõ tun—
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nõd, ja äb volks vond sigžõ vägi ljeggi rjek un kolmkimdõ (30!) verštõ broutšõmõst Duoriigõ — siz amadõn
ju sidam ieb zälõmõks tävž il' selTiz äbtaisnib. Bet
mis sa vagamiez laz tiegõ, set broutšõmõst idstld entš
rjekkõ! Un ka vana Zuonkõ urn aizbroutšõn, jo krietnõ
liv äb tund selTist ažžõ, mida ta äb või notiedõ.
Ta aizländ ninõizand jür. Säl attõ ju pägiri perimed'i
jedsõ vonnõd. Münda, kien urn juvist izländ, se urn slavinton juvvõ izantõ; mündategiž, kien miel pjerast äb uo
iztund, vond kõzzi izand pal un astõn kruogõ vol glõz
sizzõl entš kõzzõ slikfõ izand vastõ Jara upantõm. Vana
Zuonkõ izvantrõn, izkültõn un astõn trepist ilzõ, ju bäs
maksamõt neikuinei väldin äb so. Ieländ izand jür sillõ,
nobutšinfõn izandõn klndõrbüdõ, sapand kaggõlknzdak
juvist, nokjevtõn un kitõn, ku ta urn tund sür un armo
izandõn rentõ aizmaksam. Izandõn glm urn iend tullil
mõitõzõks, un vana Zuonkõn pa-brmõmõks ta pand, laz
Zuonkõ apistag, konts skrivõr pietätõb sie rõntõd sii un
savõtab rö. Iedruošiiifõd izand juva mielstõ, vana Zuonkõn umiend ju sür düš un ta urn atkitõn amad izand kizzõmõst pälõ: il' mõipäika büšõn, il' viTa un münt virtšaptažad atkitõn druošõ un sjeldõ.
Siz ka tämmõn attõ tunnõd mielõ ne mõtkõd, mis ta
pids rjekkõ vol' mõtlõn, — un vana Zuonkõ tegiž urn
kõziriton un iend pavissõm punizõks un parõz äbi urn
vond ka tämmõn entš jedsõ. Izand pavaruTõn tärn pälõ
un kizzõn, mis tämmõn viga volTi. Vana Zuonkõ ädagõn kii jära, bet ikštõz savõttõn düš un kitõn izandõn:
»Tsienig, žälig sürizand, ma pids ama rjekkõ broutšõs mõtlõz id un mõtlõz, mikšpjerast minnõn, kis neijen pülõb un
strõdõb, äb uo guod'ig leibõ nosiedõ, un Täddõn, oull
kordõ izand, kis Teg midegst äd strõdõt, bet Täddõn at
Idstld tsepitõd un amasuggist saldõmõd un vinõd lõda
pal; Teg jelatõ sürsõ ninsõ, bet minnõn urn jelamõst rända
kõnkiš jõvgõ sizal!" Izkitõn nänt sõnad, vana Zuonkõ urn
vond ama lebbõld noigtõn. Tämmõn urn vond sür irm,
—
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ku izand äb ie kõzizõks, un ta urn irgõn nozälö piga, ku
ta nei urn kitõn, ju pjeksõ ta ni neikunei söb. Izand
vantl'õn selTiz strek tärn pal, vana Zuonkõn amad bikšõd
attõ veržõnd, bet siz izand panagrõn un kitõn: „Ja Sa äd
volkst minnõn selTi juva perimiez, siz ma volks kii pand
Sinda nopjeksam, bet ni ma sinnõn kltõb, mis Sa tõd tietõ
sõdõ. Se juvam, mürki, tikkiž tulab minnõn skuolstõ: ku
Sa ka volkst skuolsõ känd un oppõn, siz Sinnõn ka volks
se Iž juvam."
Vana Zuonkõ tõvastiz noklaririõn izand jedsõ, saldõstõz nobutširifõn tärn käd, vondzistõz sond trepist ala un
broutšõn kodai nei luštingõl ku brüdgana, siestõ ku ta bäs
pjeksamõt urn väldi ri sond un ku izand um andõn tämmõn
nei juva nõv, ku skuolõ lädsõ võib selTi Iž sõdõ nei ku
izand. Ka kruogõ vana Zuonkõ um sie luštõks jära unnõn
un_aššõ-knaššõ vond konnõ tegiž. Nopästõn ibiz mõzõ,
ieländ tubbõ, nosiend õdõgiži un pand maggõm. Pietund
perinai jürõ, apistõn lova aiga pal un kizzõn, kui juvist
siz Duoriigs ka izländ. Vana atkitõn, ku um länd kui um
länd, laz perinai set pango sll'kõd kärpõ un leba kotTõ —
ta leji uondžõl skuolõ. Perinai um brinõn kii un sarabbõn
keiži kubbõ, bet vana emirit' midegst äb uo kitõn, ku laz
set pa-vodlõg, kii äiga Iž nägfiji ku ta llji izand un nei jedspen. Perinai kii midagõst äb uo samoištõn, bet emirit' äb
uo kizzõn ka, sapand set lebakot' un puggõn ka aššõ vana
kilgõ maggõm.
Uondžõl nosienõd bruokstõ. Vana Zuonkõ aped'õn
tegiž neiku volks izand eritš jeddõ lemõst, un astõn skuolõ,
lebakot' sälgä pal. Ežmi skuol vol' siel äigal rändas seis
verštõ Zuonkõ kõrandst Koštrõgõl, kus paldiri Už-Zuokõ
kõrand um._ Ikš vana skuolmestar Sokolovskij um sii vond.
Zuonkõ noländ sie jür un izkitõn, ku ta tõji skuolõ tulda.
Skuolmestar um panagrõn un kitõn, ku rõz pa-obbõ ta
um attund, laz labak läkkõ tämpõ tägiž kodai. Vana Zuonkõ
kierõn kodai tägiž — obbõ siz obbõ, mis säl laz tiegõ,
tulmõst müpõ ju varald.
—
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Un pareizi, toiz uoridžõl vana Zuonkõ um aiziänd
varro ju varro, bet vei um skuolmestar sõtõn kodai
tägiž un kltõn, ku pa-obbõ volTi attund. Vana länd diezgan kõziz mielkõks kodai un kolmõz uomõg tund jõva
tulin pjerrõ puoldõ iedõ skuoltuba jür un kloppõn läb
tagan. Iztund dienastneitst un kizzõn, mis ta tõji, ku skuolmestar vel maggiji. Vana Zuonkõ pallon, laz ta pakitõg

Livõ vannõ muodõ orõnd.

skuolmestarõn, ku ta um ju attund un ku aga ni lib varald diezgan. Dienastneitst länd un nustõn skuolmestar ilzõ
un izstõstõn tämmõn, mis vana Zuonkõ vol' kltõn. Skuolmestar um vond it kõzzi, ku tända ie aigis ajab ilzõ, bet
irgõn apmõtlõ, ku volks vanaks nei prõtig izrõkandõmõst,
un pand neitstõn vana Zuonkõ sillõ nutam. Sai siz skuolmestar izsefton, ku ta um pa-vana skuolõ lemõz jüs, ku
—
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selTi vana rišting äb või ieoppõ emirit' midegõst, laz sõtõg
labak eritš läpši skuolõ, ku näntõn kii aga tulab mingi
juvam skuolstõ.
Külõn selTiz opatõkssturid' skuolmestar kädstõ, vana
Zuonkõ länd kõzzikodai, siest ku sürizand tända urn skuolõks piepjettõn. Säl uzreiz jäiga atrabbõn ld piemdõz aža
vastõ. Vana noluotšõn varitl'õm, mis säl rikfig võiks võida.
Vel urn vond dikfõ pimdõ. Ta noakkõn selTiz piemdõz
kjera neiku nõgõst un pistõn kabatõ, kii ju konnõ söb
nädõ, mis se pa-aža urn.
Aizländ kodai un pand maggõm. Nomaggõn sür
väida sõrii, siz nüzõn ilzõ, nosiend bruokstõ un länd varitl'õm, mis se pa-aža urn, mis ta skuolstõ tuldsõ urn ljevdõn.
Bet mingi brinõm tämmõn urn vond, ku ta väldin tiend un
sjeldõ papierrõ urn saddõn säldõ ulz. Vana urn izluggõn:
kimtuontõ rubü't' ailõn pllt-tubbõ. Sie luštõks vana akkõn
perinaizõn immõr kaggõl un irgõn iekõ, neiku perinai urn
mõtlõn, ku vana urn iend — laz tovvõtõfi sõrgõg! —
mul'kizõks. Bet ku vana urn izkltõn, kuijen rõdõ ta urn
ljevdõn skuolstõ tuldsõ, siz perinai ka urn iend luštigõlõks,
un ne norõkandõnõd, ku mitidõn äb kit il' sie rõ, ja mitikš
tagan äb votš, ju mõitiz ku sürizand sõb kültõ, se võtab
jära tikkiž un siz lib tegiž taplõmõst nälgaks.
SelTiz äiga ne at nojellõnõd, mitikš äb uo sie rõ tagan
votšõn un ne Iž amüstõz ka äb uotõ länõd il' sie pl'õpõm.
Säl, ld pivad äigal, um atbroutšõn perinaizõn sõzar Duoriigst.
Sie sõzar miez um deriõn Duoriig nlnsõ pa-kazakõks, ziriakändajizõks. Un ni va perinai sür luštõks, ku sõzartõ äb
uo nei kõgiri nänd, lorikšõn-lorikšõn konts izpl'õpõn sõzarõn, ku vana um pägiri rõdõ ljevdõn un ku ne ni attõ
rikkõd. Sõzar aizbroutšõn Duonigõ, izkltõn tegiž eritš
mien, bet se um mõtlõn mingist juvamt izand kädst sõdõ,
izstõstõn tikkiž izandõn. Izand um andõn Duoriig tiesõn
tjevtõ il' sie, un se um izsötõn ld mie sallõz izküldõm il'
sie rõ. Miez um aizbroutšõn randõ un pids kil'd'i kizzõn, bet mitikš äb uo võind midagõst izkitõ. Miez um
-

14 —

aizländ iž vana Zuonkõ jürõ kizzõm. Vana Zuortkõ um
kindõn nurmsõ. Miez pieländ jürõ, andõn juvvõ pävvõ un
tulin kizzõn, voi se um toiž, ku ta um pägiri rõdõ ljevdön.
Vana kitõn, ku se um toiž kii. Siz se miez urn kltõn,
kuna se um vond. — Nä, siz volTi vond, ku ta volTi skuolsõ
känd, ku ni vana volTi selTi Iž sürizand neiku Duoriig
baron, set ku eritš tiedõ ta tõji jellõ neiku [jedsõ. Miez

Livõ utõ muodõ orõnd.

panagrõn, aizbroutšõn Duoriigõ tägiž un izstõstõn vana
Zuonkõ sõnd'i. Amad at il' sie magd'istõz nonagrõnõd,
un izand pand kazakõ ama naizkõks nopjeksam, mikšpjerast ne selTiži passakidi attõ stõstõnõd. Bet vana Zuonkõ
set um slavirifõn eritš slaviritomõst juvvõ izantõ, kis um
andõn tämmõn sel'1'iz juva nõv, un um krietnõ uskõn, ku set
skuolsõ kämõzõks võib ama kjevamstiz rikkõks södõ, Un
-
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vei paldiri vana Zuonkõ urn skuoltõd miez un rikaz izand,
aš ta äb uo tegiž jo joutõmõks noiend aga jära kuolon,
missost amad garad illo un allõ tända laz sõrgõgõd.
Koštrõg, 27. VI. 1924.

Passakadjõra.

Kostrõgkila himn.
Mäd Koštrõgkilas rändanaigas
rovž atõ juvad, luštigõl,
äb uo passoufõs täs laigas
nei juva äb ku Koštrõgõl.
Laz ullõ volkõ tola kiima,
bet Koštrõgõl um lem idstid,
um ustõb tasa jega silma,
tävž armastust rovž atõ ld.
Meg kubsõ tiemõ eritšõn küzõ
tal'žpivad õdõn Idsõ miels,
meg kirid'õld altõm palam püzõ
un lõlam amad llvõd kiels:
Mäd ama tõvrõz Koštrõg rända,
kus sindõnd, kazzõnd, jellõnd meg,
sin Jumal ammõ vonnõ anda,
laz Kostrõgkila edrikšõg!
27. XII. 1923.

Valdapä.

Talzpivad loul.
Tämiezõ Jesõ jürõn,
ku mõdõ katab lum, —
sie jürõn, vanan sürõn
üž oksa kazzõn um.
Se kientõ vodlistõ
ju amustõ, um tämiez
ni irgõn edrikšõ.

Sie tõvrõ edrom ändiz
Maria amadõn.
Mis ta eritš lejas kändiz,
um sindõn tämõdõn.
Nei Jumal tömi vof,
ku Puoga tämmõn sindiz
Betlemõs, Jüdõmöl.

Ire.

K. Stalte.
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