
Algrkora "Līvli" Ulzindamist tygub

"Akateeminen Heimoklubi" Helsinkis.

Februrj?« īndr. 10 sant, Kūdoz aigast.

Lūk.18,31-43,
Jr võttõn ne kakštuoistõn,

te rõkbndiz -nänt -p.al:Vāņtl,meg
lam mäggõl Joruzalomõ, ja sm»— ... 
sib täutõt, mis leb profetõd um 
kõratõt yļ rištir.g Puoga. Sie.-1., • 
pierast, ku tav sab pagand käddõ 
andtõt ja kelštõt ja laitot, ja 
tämmõn sāb pālo sy1gdõt. Ja ku 
ne tända libõd rabbõnd_ ja piok- 
sõnd, ne tapabõd täm mazõ ja 
kuolmandõmõn pavan ta nuzõb.yl- 
zõ. Ja ne ist sat slest mittõ 
midagid aru ja se rõk voļ 
nänt jedst salatõt ja ne ist 
sat aru slest, mis voļ kltõt. 
Aga sugiz,vku ta Jeriko lezgõl
voļ, ku ykš feougdi istiz riek 
äjgas saņtos. Aga ku _ta küliz 
bouvšti piddiz lam, kuldiz ta 
tagan, mis se voļļi. Aga ne tieu-
tist tämmõn, ku Jezus Natsaretst 
lēji piddiz. Ja ta õriz rõkan- 
dÕ§:"Jezus,Dāvid pūoga voļ a- 
lr stli min vastoi" Ja ne, kis 
jeds lekšt,_ädastist tända, laz 
ta volgõ vagiz; aga ta _nutlz 
Vel pāgiņ emiņ:"David pūoga,voļ 
alastli min vastõļ" Aga^ psikol 
īend,paņ Jezus täm eņtš jūr_ 
tūom; aga ku ne täm voļt tūond 
ta kyziz sīe „kädst:"Mis sa täd 
Iez m'a sinnõn tīeg?" Aga se 
rõkandiz:"Izand,1az m a nagi" Ja 
Jezus' rõksndiz täm oal:"sā_ nē- 
jizõks,ain usk um srnda -pa-pton. 
Ja yldiņ se sai nējizoks *ja ■ 
kei tämmõn tagan, Jumal-t • ouv:os
tos; ja amad rouvz, kis siedā
neist,āndist kitõkst- Jumalõn,

Mel.Es savus grēkus sūdzos. 
Um kendtõb lalam kandam 
Min vizan sydamõn,;
Tuļ -Jezus joudõ andam 
īz minnõn,nõykõnõn,
Tyg minda, tarm min1 abbõ,
Sa entsta rištõ rabbõ 
Min pierast andõn üod. 

Nej,neme sougdi mina 
Eņtš iga riekkõ käb,
Min sieldõmt yd set Sina 
Võid andõ,ku ma nab,
Jüod Jezus Sina minda,
Ma pallõs galab slnda, 
Abļ^sido nejizõks.

Tuļ srstõm jengõ rujjõ,
Mis tierrõks sadõ tab,
Ja alast oksõ kujjõ,
Siz aļļaks täma šäb.
Sa üod se pūoij,mis pidab

Minvānkart,Sin jür_sidab 
Eņtš lüotõks mina yd.

Sin küolimi laz tüogõ 
Min jengõn^pästamist,

- Laz tanda üdpal lüogõ,
Täm ändag jelamist;
Sin tõurõz ver_sle tlcgõ, 
Laz mina Sir^jur legõ 
Ja patist püdi volg.

Suomõklel piarrõ.

Kuolon um 4. ja _mattõt 
9,februar kū pāvan Līze Tamm, 
syndõn Eņķis, Košrags kylast,
78 aigastõ vana.

Volgõ täm jongõn arm.

Randalist izaizad kiimad
Lüod- ja Vežgõr- Leļmil.

Stud,phil.L.Rudzītis.
(Lopandõks)._

Gurd muinist llvõd kiimad- 
terad_ at ka lieudtõt Virbi__
(ka Vlrba) kilgõndsZunnas _ka- 
rand ymmar (ykŠ nēsti 30 kiima
deks) ja Sabile (ka Sabiļ) j al
gab lezgõl, ne j nuttõt Krlevõd 
kilmadtaras (109 kalmõ.) Kiimad 
tas at sürimiz jaguks 12.a,s,

' Štist kiimad (jõugõ kalmad) at 
’ La lieudtõt Matkule (ka Matiohu- 
le) kilgõnds Tuojati kirand ym- 
markouļs. Väggõ lajga muini 

ii kiimad tara, kivid kilmadõks um
■/-lieudtõt Valgele kilgõnds, Drei-
maņi kirand jūs, vana _nmmäg_ 
ymmarkouļs, Seļļi īz llvõd ro- 
nad kilmadtara um Kandava (ka 
Kandõva) jilgab Daiguone _muolzõ, 
Heinas karand nurmis, Kalmad
sīņ umat amastv aigast 1-12 a.s
b.Kr, Se um tez tapartõks, ku
livõd täs at jelanõd jembit 
ku tüontõ aigastõ. Vel llvõd 
kilmadtarad at lieudtõt Tukums 
(ka v Tutkam, Tukama) jilgab tõrg- 
platš allõ ja Tume kilgond 
Tļnteri kirand ymmar, Muolmõd 
porist ^kilmadtrrad at obisti 
rõdaaigšti. Ilm nimtõt kilmad- 
tsnļi at ykšiņ lieudtõt kii
mad. Skrunda üd rõdariok_ sil
da küozõs, Vanta joug küoltas, 
ja Kazdanga nlnmägs.

Nej ku ma par _nēšti mui-
nist Kurzeme llvõd kilmadtars.'
Iš um nand, siz ma tiks sīļ
yldiņ midagid kltõ, mis minnõn 
nēņi vaņtlcs syskiz siļmiz.
Muoista, kakškõrd, Matkule ja Va -
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*ale kalmadtarad ležgõl voļ nä
ol õb ninmag ja mingi tuoi räz 
piškimi mäg (Valgale jūs ta.pl
iuh muiniz .-.kāImad.tara sydemõl) . 
MuoImisi kūozis piskist magud 
sabod nimtõt "Baznīcas kalniņš" 
s.u. pyvakuoda mägudõks. Nänt 
form ja sūrit aga um seļļi, 
ku äb või mõtlõ ja usko, ku 
nänt päi kunagid volks vond 
mingi pyvakuoda, ja siz vodlõ- 
mõt ykš väggS vpna mīez Mat
kule saņtddkuoda.s kītiz minnõn, 
ku nänt piskist mägudõn voļļid 
vel münt nimud, Rouvz nõ.sLi nu- 
tajid ka ; nimuddks 2 "Elku kal
niņš" või "Ķivažu kalniņš".Ezmi 
nim tantõb "lõigajumald mäg", 
ja se tuoi ma täb kltõ, ku 
minnõn yldiņ ra.bagiz mīolo ran
dalis t sõna kivazmõ (sarl.kivi- 
aze). Um nad8b, ku piškist Mat
kule ja Valgale raagud at von
nõd vanad paga.nõd pyvad küü
si; õd, kus at pīlonod oppõrkivid. 
Ku pe at vonnõd lī.v8d oppõr
kivid, ma motlõb tapartõb sõna 
"Kivaz".

EougimÕl kierõm tagiž kii
mad jūr _ja. vaņtlom, min arkai- 
ologõd nēiļi Võtqos at lledanõd 
Kurzeme muinist livõd käimist 
at ulzõ kouvdõb vodad (eitõb 
pikõd) tutkamõd, ydtiera mokõd, 
mokõd ja väsid tupudt väsid 
(rõda ruodõdõks ja pu veispäd- 
kõks),kirrõd, kendukst andadõks 
ilm_ yöridi^ tulukst, nõglõd, 
sppädzõd, ninsprädšõd, ärõn kabald- 
kangaz, sizzõl__ kudtõt piskist 
väida vask ņīnkidoks, skSiļobūo- 
rõd,_vibsūoļg3d, suoļg päs^imd, 
kārsūoļgod, vändtõd ‘kädbüoyõd, 
kävõd ja kreļļod 8lukst, vänd
tõd kaglõbüopõd ja süormõkst, 
Lieudtõd ažad nTzõbõd mäddõn 
yļ mäd Izaized ä^mõd, kaitstõkst 
ja kultur,Nesti meg tīedam, ku 
ne saggõld at vastõ pütõnõd 
rüotšõdõn ja dēņodan. Ne mäd
dõn nägpõbõd, ku mäd izaizad* 
ist purit8t yd jõvist mier 
päi, aga ku nänton voļto ka 
õbbist ja ku ne vvoļto jõvad 
ratstsjid,vkis müostistõ kolba- 
tõ kanduks!. Perist nägpobõd ka 
siedā-, ku kengmõd at vonnõd 
vizad säpkõd^ ja kangad. Mäd 
ämaamad tegiš st kändanõd ve- 
sidi väldavask kirda tupis, mis 
tankistõ nänt skö<1õd būoņ'od jūs.. 
Õbdõ azad Kurzeme līvod kelmis 
võib irald lieudõ.Ärald um na- 
dõb ka baltõd mõju.

Kuj se yllõ voļ nädõb,
Kurzeme līvod kälmadõn at kuolm
formõ: rõnSd(akmens krāsmatu kapi), 
kivid kā Imad(akmens uzkalniņu 
kapi) ja jõugõ kāImad( smilsu
uzkalniņu kapi). Perizi võib

licudõ vrldisi, kus kividi võib 
lalamstiz lieudõ, nume nägpõb, 
siz ne _at set kyļgi form 
kivid kälmadõn. Kūolond ät mat
to t ja kyttõt. Kytarni um sug- 
gõn ama jembit vrnši aigis. 
Saksad sizzõl .tuimiz aiga _ym- 
mär um lieudtõt _set ykš käi
me d trr r _ kyttõt .likõdõks.

KÜolõnd ■ at mattõt ne j, 
ku kumpis piorrõ pa um kas 
puoij ’ kes ida tule, aga jäi
gad jedal_ ja lānd . tuis, Se um 
pIgetaga ytaluggõ knipõl pan
dõt. īz lik um- pandõt zarkõ 
ja perri um pandõt sürimiz 
jaguks leid® budo. Attõ ka käl- 
mad, kus zārka um pandõt kuo
kin mā päi. Odad äb uot mit
te kunagid jembit ku I m  tõ
väd. Zerkfd _formõd _at ämpist.
Kt dēļod zärkad, sürd naglõdõks 
k.ubbõ nagloto t, ega ema jembit 
võib lieudõ blokid zärkidi ja 
pū mūoltļidi (siles). Jēgas zar- 
kas um spetsieli tõvdoz-jegu, 
kus sizzõl pānda säv risto 
työmnaigeks. Hīst tovdoz um 
z arka pa tutkem8s, Syömne Iga 
ps.nmi zarkS nāgļ-ub mäddõn, ku 
muinist līvod at uskonod, ku 

ū pierrõ kūolimist um vel mingi 
jelsmi kougon Manalle, Jēga 
mīedpūoļiz kalmes .-um ka yņiz 
mattõt piņ. Kas ta. 1 um y:fiz, 
rndtõt kaitsijizõks, või kuj 
kytmīe sõbra ja abli, siedā 
tämpõ äb või tieudõ. Ss.ggold
kūolonod rīndad päi võib lieu- 
dõ eļmkabe.lt-nāg^ub, ku se um 
Blidt õt yņi tälismnnõks kured 
vaimõd vastõ,

Siz voļ kälmad nxzõbõd; 
mäddõn midagi st livõd geijisti 
(bäristi), Jega käima pai um 
sangdi sydud_ ja tügõd korda, 
nägjpõb, ku kūo<ļin kalma päi 
um pldtõt peijõd jüot ja at 
tüodõt ädsmingist oppõrd,Pier
rõ jüot8 sydud ja tügõd päi 
um valdõt väida pebrõz jõvgõ, 

Veltõ vel līvod _kalmad 
at votštõt ja jennõ üdtõ meg 
voļ sām tulbõs nästi tieutõ. 
Ykš juba ni um sieldõ, ku 
vana Vredecuronia ja Vinda,s. 
u. amā Puoijkurzeme Äbava joug 
sāņiz um vond miņgiz kõrd 
livõd jelamiz küož- nänt syn- 
dimä, nänt mä. AŽ ni nänt 
väidad rouvz rõkandõbõd lef- 
kieldõ, siz se vel äb tänt, 
ku ne volkst muitiz baltõd. 
Kis parimstiz tundub mäd iza
rnā jelenikidi se kievemstiz 
līedab vaitõ __vail kurmänika 
ja munt Leļma valdad jeleni- 
ked. Tāmnika kēļ ja nägu, tan
nika jeng ja karaktõr at s- 
žad, mis tundijizõn pakand sys-
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kabõd^ siļmiz. Muini lxvli täms 
voļ ytõluggo jelab, set vana 
izaizad. kēļ um küolõn.

Akko_pūogad lo ui.
Vel Imant kēļ um jelsõ,
Vel jeläb Akko jeng,
Vel lxvõdõn um mxelsõ 
Ivlia rovvõn ouvõ tīend,

Li'dāt võim mēg lould kildõ.:
"Laz kiriog livd loull 
Lgz killog ta nej kildõ,
Ku veržub randa mäd!"

Kunts miersõ rūom vel vīerub, 
Kuntš_ jovgūz āļastob,
Meg lūotom, pāva kierub,
Ku kazapod mäd rouvz.

Jr bīest Itz loiem kildõ; 
"Laz killog līvo loull 
Laz killog ta nej kildo,
Ku verzub rinda mädl"

Ni lamo amad kubbo,
Mäd sidab līv5 kēļ,
Äb lem meg nurka, tubba,
Lam tlemõ amad työdi

Ja työ jūr läd§ siz kildõ. 
Laz killog līvo loull 
"Laz killog ta nej kildõ, 
Ku mdgub randa mäd’"

Laz Jumal kaitsõg rovvõ,- 
Mäd tõurõst Letmadõ 
Ja uustag nedi ouvõ,
Kis työ jūs pllõbõdl

Ja vo.ikslijistõn kildõ 
Laz kļllog līva loull 
"Laz kiļl^g ta nej kildõ, 
Ku mõguc\ ama mai"

Lembe R and ali,

Sõnslimist äb.
Periz Livliz ^n=rõs, k“ras~*-

"Laz küolõnd īž eņtš kūoliņi ma-' 
tagõd" vM Voļ tand näg£õ ku g ,
ma eņtš ķērās voļļi set sõns-.
lõn, timblon^ kierõn ymmar täm
sõn<1i ja kxtimizi ja pand täm
kēran muitist mõtkõd sizzõl.
Aga sien kuigid^ äb ūo puojõ.

Nei ama ezmõks M kitõb
ku ma äb nēji Livõd "It ylz-
Õndamist ^a siepierast ta pa- 
nab vaptlom Yt statutidi. Aga_ 
sieda_ ta kitõb ilm mingist sy- 
dõ, siepierast ku ma äb ūo
mided. nänt statutõd vastõ ke
rät õn äb ka • mided seļļist
missost võib nädõ, või ma nab

fļ mm «— V taga äb na Livõd Yt ylzandõksi
M äb või ka kuigid kiel-

dõ sīe, ku täm mõtkõd yļ Jap
od õg pyvad _āt kadmēļist ja ku 
täm keras at vond se n ist mõt
kõd yļ līvodkīel • lõlõd ja yļ 
jumalsõna küldimiz, kui ma voļ 
lcõr at-õn,

Sīen,mis ma voļ kõratõn

n sīe, um sioldõ nädõb ja aru 
sadõb puoj; jav siepierast se äb 
ūo äb yp sõnšlimi ja timblimi, 
nei kui M siedā nab.

Az ma. äb ūo eņtš keras
kēraton M sÕg<1i ja kitimizi 
küolõn nei korda piorrõ, kui ne
at täm keras siz se äb ūo voļ 
sõnad ja kltimi st ymmärkxerimi 
äb ka muitist mõtkõd sizzõl 
panini,

__ Ma äb ūo yļ. amā, nei kui
kltõE, ‘Ir/onad— jürT" akkõn, aga kyl 
s:ie vaim ja nänt mõtkõd vastõ 
ķēraton mis min mxel piorrõ 
äb üot õigist' ja ilm puojõ.

Seļļiz '̂õnad. jūr akkimiz 
M kyl um tīendt ertļos yļ min 
sõnad "kovaltõ miestõ" ja yļ kx- 
timist "kajkõks vallõ", "potõ- 
gõks ajjõ", Seļļi tyja ja kie- 
vammēļi ortlimi kyl um "meiod", 
mis seļļiz aigakēras kui Līvli 
äb kõlb. '

Ja pierizõks; az M luggõb 
Set ne<ļi livlistõks, kis uskõ- 
bod ja lüotõbõd ku randakēļ äb 
kad, siz um kyl vmuragõl sydam- 
koks kyzzõmõst, az nei um, mits 
llvlistõ siz emipt peldip um 
jclsõ; või nēcļi äb või jõva • 
suoî mõd, päi kubbõ luggõ?

Edgar Vaalgamaa.

Raz līvokīel_ õigizkerast,
Yļ līvokīel õigizkera

um pagip rõkandtõt, um ka kõ
ratõt, ku ta voļļi siegdot. 
SĪekoks um siz aža nejxš,kuj 
eņtš aigal munt kīeld õigiz- 
keradõks. Um kltõmõst, ku ta sxe- 
gid um nei sieldi, ku amäd sa*- 
bõd aru, .laz ka vajtõ volgõ 
yd j a tuo t z  f  ker at imiz _ müodõn, 
Täm räz vaptlõ, kuj sūr õigiz
kera vajt 'um _vajl paldipist 
aona tädzist keratõkst, Livliz, 
Jemakxel lugdõbrantõ ja Üd 
Testament.

Ezmõks diftongõd kõratimi.
Nēši Līvli äb- armast pitkity
tatõ mūs, ku u ja i palt az
ne at pitkad. Aga Lugdõbrantõs 
Um ka "äi'ga, võida, työdõ"j.n.k. 
Nejīž um ka Üds Testaments.
Aga ku pitka u um triftong 
yrgandõksõs, siz Līvli keretõb
sxe ilm pitkit tatõ, nägjõksõks: 
tuoista,Lugdõbrantõs ja Testa
ments se vum "tüoista" müodõ. 
Tieutõb važa ^ku "tuoi" um amadõn 
yti eņtš piskiz u-kõks.

Az_ zilb um pīkstot ( murd - 
tõt, sīes' um katk oļ) siz dif- 
tongõ vemip äb ūo. Siepierast 
täb Oz Testament vajtõ "tiedõ" 
ja pitkit täd j ora "kuodštõ^, 
aga nej .Līvli kuj ka Lugdõb-
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rantõz keratõbõd pitkrld "tiedõ", 
"küodstÕ".

Diftong_ lopnndõks um ka 
eņtš müodõ.Livli nišõb, kuvmin
gi um "l&jgald pildot", ykškõrd 
rmdanajgas", tuoista kord "ran* 
danaigas". Nejiz ka lugdõbräntõz» 
Uz Testament äb tund seļļist 
diftonge,kus volks jt ja tarna 
srb väggõ lltöld kitõt i, ka 
i-kõks kõratõt, siz "laigald, 
aigas," Nej tända um kievnmstiz 
luggS, siepierast ku i um nej 
kuj nej liti, ku tuo.i zilb 
a um pitkä, Tuoi s zilbs a um 
jogrkord pitka vokal (näg^õks: 
aigas um_ juba laiga lo$a, lug 
nome: aigās umv juba laiga. lo- 
ļa) J aga ku ezmiz zilb vokal 
um pitka, siz tuoiz zilb a um 
liti (näg£õks:um aiga Irjan 
tulda). ;

Aga mikspierast j äü ’ 
kolb diftong loprndõksõ,nejku 
juba. yka jr tuoi um yrdön 
kera.tõm. Se um siepierast, ku 
diftong sugid^ äb ūo, aga zilb 
um pīkstot, az täm lop and oks os 
um j (või v}, ne jku na j, pa j 
(_kiv1L neme pigataga_ jegayks 
kerrtob, Volks ka. keratomõst 
"ma läb ajlds rFndanr jgd, nej- 
ku Livlizõs um, aga ku siz 
volks ka tīemost "vajtõ", um 
Ü| Testament võttõn keratimiz 
müod "ailõb aigõ", hejku , ka "vr.i- 
tõ" (nejiz ka Lugdõdrrntds).

Siepierast mis jedmol um 
kitõt, um sieldi aza, ku jega- 
kord jj või vv jeds zilb um 
pikstõt, näg^õks 2 "ajjõ, sõvvõ 
(aga ilm katko "kuovõ"'/, ja jj 
või vv võib kõratõ set, ku 
zilb nänt jeds um pīkstot, 
muitiz aga ij või uv. Meg 
võim _ka juba nadõ, kuna tämmõn 
um pikstõtõn volmõst. Ku sõna 
ezmiz zi lb voka.l yds müods 
um pitka, aga. mingis tuois 
mūods liti, siz se zilb äb 
kunagid äb ūo pīkstot. Nej siz 
kõratom j "lēja-
1'aijõ, pava-päuvõ.22" aga leja- 
l^jjõ, jõvr-jõvvõ", neiku ka 
" tīeb ka. j j õ vkiwõks, siepierast 
ku nēsi sõnši ezmiz zilb vo- 
kal mittõ kunagid .äb ūo pitka.

Sõna lopandõksõs mitykš 
yļ ama äb kõrat krtõv koio
tt antõ, aga set "riek, kaš, kyl. " 
Siepierast u ka Ūds Testa
mentos "ai", Livlizõs aga "all". 
Kas se tuoi 1 äb ūo kr sāl 
pr jennõ?

V .Kyrölä.
Vclks_ väggõ tFdõb, ku 

rrndaklol kera sopad, neme stud. 
ph.il,0 .Rudzītis, skūoloprtiji P, 
Drmbergs jr munt ka unts mõt
kõd kitõkst õigizkõra ržas.

Tuoim»

Kulturkongres«
Suomõ-Ugrõd kulturkongres 

srb pidtSt "Tallinn-õs" 25-28 
juni kü pävis. Kubsvolmiz prog- 
rsm um surimiz jaguks _vaļmoz. 
Rõkandijid libõd Ungarmi. tieud- 
ministõr Balint Hornan jr profes- 
ser Jrno.ss Hankiss, Ēstimāld 
professor Julius Mrrk _ja agro- 
nom Th.Pool, ’ja Suomõmald mi- 
nistõr T.Jutila ja professor 
A.M, Tallgren. Jegayd tieudjag- 
gõn, yļ ama’ 26-dõn, līb eņtš 
kubsvolmi ja säb nõvtõt yļ, 
näg^õksõks: religij, literatür, 
tieud, prohibitsij- ja naistõi- 
gõzõd, rovtxe ud, sport, uļļizmad 
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Sanaseppä.

Sampo,laplist puoiški,
(6 jr. tk) . _

Ja sūr māgķoņig nustiz 
eņtš irmziz yöl ja nutiz yļ 
tyjmdõks:" nej um volmõst 1 Nej 
um volmõst1 Päva um küolõn.Ama_ 
mailmn nõtkrstõb püolidi ja pa
lab mīnda, minda, iganiz tala 
ja iganiz yö köpigtj"

_Siest sugiz Sampoon,_kis 
vel ytõluggõ kykiz kiv vayõl, 
sydrm tadõks. Ta astiz jeddõ 
ja õriz äbuigõs;" Sa pietrd, 
mägkopig, sa pietad täud sü- 
koksi Mr neiz egiļ pävvõ pi
lad r.llõ, siepierast_ siz päva 
äb ūo mittõsuggo küolõn. Kyl äb 
sin abõnd äb .sullõt ^jara, ku 
jāņpava aiga. _ tul äb lezgõl. _

Siedā kūlos sai jxiägköpig 
kõzizõks jr täm pa pai sugiz 
sūr musta pila. Tr uniz ^jara 
licpandõks ja nustiz eņtš J?it- 
ka irmziz kädvard, laz akkõg 
vizzõ Sampoõ Laplistõ, aga^ a- 
kiztiz eit vermiļd pimdõdõks 
ja punni sieldõm touvõs jâ  
lindiz kuokin mägköpig juijizõ 
näggõ, nej ku ta ydreidkõks 
soiigdõks ei, ja täm kezvfrz lo-
miz äbjoudzi mazõ. Ja siz kär
gi z obr.ļiz pāva _kuldi ajga 
touvõ ajgas ja epiz sioldõmt 
mägud tyjandõks, lumpüontõkst, 
mägõkõd, jelrjd ja väkiz jrra- 
ädrgõn Sampõ Lapliz pai. Yldip 
yrgiz lum kīļc.sto neme volkst täm 
pai set miljono rūozidi saddõn, 
jr pāva paistiz rmadõn siļmiz, kr 
sydrmiž.Jr kis jedmõl voļt trnd, 
laz pävr volgõ küolõn,kr ne voļt 

-.väggõ riemlist tända tegiš nads.
. Nāļr voļ nadõ kuj vaimõd imlist.
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