




R O M A N E N G E  G I I L J A  

R O M A N I L A U L U J A

KUSTANTAJA: NUORTEN TODISTUS 
JYVÄ SKYLÄ



O lem m e p yy tänee t  M usta la islähetyksen  sih? 
teeriä Oskari  Ja lk io ta  kokoam aan  ne hengellis 
set laulut, jo tka  hän  a ikoinaan  on  kään täny t  
romaanikielelle. K u ten  tunnettua ,  on  hän  no in  
25 vuotta  työskenne lly t  rom aan ikansan  kes? 
kuudessa Ju m alan  sanan julis ta jana ja sosiaali^ 
sena työntek ijänä ennen  lähetysm atkaansa  Hai? 
tiin. Tänä aikana hän  oppi  täydellisesti  ro? 
m aanikansan  kielen ja voi nykyiselle  polvelle 
luovu ttaa  nämä laulut, p ar in  heim olau lun  
ohella, yh te isen  rom aan ihe im on  laulettavaksi. 
T u lk o o n  evankelium in  ääni tä täkin  tietä mo? 
nen  kovaosainen kiertolaisen sydämeeni

H erra  on an tan u t  rom aanikansallekin  halun  
tulla pelastuksen evankelium ista  osalliseksi. 
Siitä ovat tod is tuksena ne m onet  romaanihei? 
m on  hengelliset juh la t  aikaisemmin, ja  ny t  
u u den  herätyksen  aikana. Näissä juhlissa on 
moni maantien  matkamies etsinyt sielunsa pe? 
lastusta. K aun iina  on k a iku n u t  niissä myös? 
k in  romaanikieliset hengelliset  laulut, jo tka  
tähän  v ihkoseen  on n y t  koottu .

»Tässä ei ole erotusta juu ta la isen  eikä kreik? 
kalaisen välillä, sillä yksi ja  sama on kaik? 
kien H erra ,  runsaskät inen  kaikille, jotka häntä  
avuksi huutavat.  Sillä jok a in en  jok a  avuksi 
huutaa  H erra n  nimeä, on  pelastuva.»  Room . 
10:12,13. Eeli Jokinen.



MARO DAADA!
(»Isämeidän»)

Maro Daada, 
koon sai ari himla!
Kurkimen mo vei to nau!
Neer mo vei to vollakcboliba!
Mo pherjuvel to kammiba praali phuu, 
sar ari himla!
De menge ado diives maro sakkodivisekso 

maaro,
ta de prossiba maro uuhliba, 
jakkes sar me, 
ka daha prossiba lenge, 
koonen hin uuhliba menge!
Ma ige meen aro kvinniba, 
bi muk meen nikki grehhena, 
dooleske tiiro hin volla, 
ĝoor ta patti 
aro alsindaagiba. Amen.
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ftUN MAAN, fiUN MAAN, BARO 
D EEV EL!

Sun maan, hun maan, Baro Deevel! 
Cuoro kentos mangina.
Me vaa duural grehhibosta, 
bolibosko drommesta.
Saaro manna doori ĝeelo, 
nango daari sterdo som.
Sasto sommas, kaan me ĝeejom, 
kaan som cingro, ĝeero rom.

Roodidom buut bolibosta, 
saaro, saaro frestadom,
Kaan me ciinjimen som gesta, 
sar jeek vildo cau me som.
Le maan neer to bringos, Deevel! 
Kammaa doi te hyylävaa.
De maan doori aahhaa, ĝiivaa, 
ar’ ti angal garuvaa!

Pherdo som me grenhibosta, 
oo, mo ĝij hin ĝungalo!
Thou maan aro navasiina, 
ar’ to rat do ĝuĝalo!
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Oo, me som bidaadeskiiro, — 
aah mo iego daad ta phaal, 
aah mo koni fedde gucsos 
ta mi kamli ĝeski maal!

Kuule, kuule, suuri L u o ja , 
pyyntö ‘ köyhän lapsosen! 
Tulen kaukaa m aailm asta, 
harhateiltä  rikosten.
K a ik k i m ennyttä on m ulta, 
paljah an a seistä saan.
T erve olin lähteissäni, 
n yt oon ku rja  h y lk y  vaan.

E tsin  paljon m aailm asta, —  
kaikki olen kokenut.
N yt jo  väsy in  sydäm estä, 
oon kuin orpo uupunut. 
Vedä rinnallesi, H erra, 
levätä  et hetken saan!
Suo mun siinä olla, elää, 
sylissäsi p iillä  vaan!

■ ..  . . . • y

Täynnä olen synnin saastaa, 
pahaa uhkuu syöm meni. 

t Pese m inut lähtehessä
puhtaan , pyhän veresi!
Olen orpo m uukalainen. —  
Ollos isänäni sä, 
velje in , paras aarteheni, 
orvon syd än ystävä!



BIPINĜADO KAALO.
(Sävel: M ist’ on laum a . . .)

Me som bipinĝardo kaalo, 
uuvildigo kentcs cuoro.
Utan ceer me vandruvaa. 
Kentos kckaro som daari, 
bipinĝardo vandruvaa bi 
perdaldiklo, stakrimen.

Aja kaali hin mi muoda, — 
kaalide mo gij hin panna, 
bi na drahhaa kaaliba. 
Giibeneski navasiina 
ĝuĝina maan kaalibosta 
parnideske sara jiu.

Ginta maan hin aja phaari, 
ari rat ka staavaa daari, 
bi me dikkaa himlate.
Doori häärni glimmuveena, 
ta mi ĝinta parniveela. — 
Me som kentos bahtalo.



V I E R A S  M U U K A L A I N E N .

Olen vieras m uukalainen, 
lapsi köyhä, mierolainen. 
K oditonna kiertelen.
Olen lapsi yksinäinen, 
halveksittu  kiertäväinen. 
Apein mielin astelen.

Tum m a vä ri kasvojeni, 
tumm em pi v ie l’ sydäm eni, 
m ut en pelkää tuota, en. 
V alkolunta valkeem m aksi 
m inut pesee puhtahaksi 
vesi elon lähtehen.

R intahan i surut suljen, 
kun mä yössä yksin  kuljen. 
Y lö s  silloin katselen.
Sie llä  k irkkaat tähdet loistaa, 
nepä mielen v a rjo t poistaa. 
Onnekas oon lapsonen,



ANGLE NOODAKOSKAMMIN.
(Sävel: K en  tulee tuolla korves’)

Me staavaa tutte, Deevel, 
vaa bare grehhensa.
Maan byönä, kamlo Daada, 
de mange prossiba!

Maan grehhi aja buut, ka 
na ĝinnaa hajuvaa, 
bi prossiba me saaro 
kaan tutta haanavaa.

Mo bengiba hin baaro, 
ti nooda baaride, 
ta dooleske kaan passaa 
to prossiba nii me.

Mo Jeesus jekkar muujas 
haal sakka ta haal maan, 
ta peskö rat jou liias, 
maan ĝuĝina da kaan.

Me paarkivaa tuut, Deevel, 
koon kamjal aja buut, 
ta panna ari himla 
me paarkivaa bi tuut,



Me som kaan aja kaalo, 
to rat maan ĝuĝina, 
ta taala me som parno 
sar ĝuĝi bruudisa,

Kaan ĝuĝidas maan Jeesus 
ta ĝuĝo, parno som, 
ta pharruneskikoola 
me ĝeero nii liiom.

A R M O IST U IM E N  E D E S S Ä .

Sun etees, Jum alan i, 
käyn  rikoksineni.
Mua arm ahtaos, H erra, 
suo m ulle anteeksi!

E n  syntieni m äärää 
mä taida laskea, 
vaan  anteeksi n yt pyydän 
ne kaikki sinulta.

On vääryyten i suuri, 
m ut armos suurempi.
Siks minäkin m yös uskon 
ne kaikki anteeksi.



Mun eestäin, kaikkein  eestä 
k ä v ’ Jeesus kuolem aan, 
ja  verensä hän antoi, -— 
se puhdistaa mun vaan .

Sua kiitän , Ju m alan i, 
kun rak astit niin mua, 
ja  v ielä  ta ivah assa  
ma kiitän  yksin  sua.

M ä oon niin m usta. —  Pestä 
suo veres puhtahan!
Oon valkoinen m ä silloin 
kuin puhdas morsian.

Mun puhdisti jo  Jeesus. —  
Oon puhdas, valkoinen 
Mä kurja, syntisraukka 
sain puvun silkkisen.
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SAARO JEESU SESKE.
(Sävel: Mä oksalla ylim m ällä).

Saaro daavaa me Jeesuseske 
miero cooriba, bengiida, 
saare beske ta baare grehhi, 
ĝesko tuggiba, hiidriba.
Jou mo harapo drcmmes daari 
koole roozensa cakrina 
ta me ciine ta ratvale pieren 
peskö ratteha sasjina.

Saaro daavaa me Jeesuseske 
gresko cyöpiba, kliimiba, 
sakko marakncsĝaabenes nii 
ta peiehkengo cuuviba.
Na me hehavaa, cocraa, kurraa, 
datta pieriba kaan liicm.
Jeesus caces maan barvalveela, 
vahka cuoro me panna som.

Saaro daavaa me Jeesuseske, 
so mi ĝinta dai tangina.
Jou mi baari ta phaari lasta, 
saare grehhi ta bangiba
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praalo pes apo truhhul liias, — 
doori phirro me hlippudcm. 
Guĝo Deulesko kentcs alti 
are dabba me caces som.

Saaro diiom me Jeesuseske 
mieri nyödä, mo svaagiba, 
ĝesko kuoriba, gusto pahos 
ta mo hastiba, ĝeeriba.
Jou maan phirjidas grefihibosta, 
lesko kurkiba me liicm.
Saaro liiom me Jeesusesta 
ta nii bahtalo alti som.

K a ik k i annan mä Jeesukselle 
varkauteni, paheeni, 
kaikki suuret ja  raskaat synnit, 
sydänsuruni, pelkoni.
H än mun piikkisen tieni tää llä  " 
pehmein ruusuinkin peittelee, 
ja  mun ja lkan i haavoitetun 
hänen verensä lääkitsee.

K a ik k i annan mä Jeesukselle 
hevoskaupat ja  valehet, 
k aikki m arkkinam enot hurjat, 
p elikortit ja  petokset.
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Jä i  jo tappelu, valhe, varkaus. —  
N iistä  Jeesus mun vapahti.
Olen k u rja  ja  köyhä vielä , 
m utta hän mun saa rikkaaksi.

K a ik k i annan m ä Jeesukselle, 
m ikä ahdistaa syäntäni.
H än mun kuorm ani suuren, raskaan, 
veriruskeat syntini 
kerran k iinnitti ristin  puuhun, —  
silloin m inäkin vap aaks sain.
Siis oon Ju m alan  lapsi vainen 
pyhäin haavojen k au tta  ain ’ .

K a ik k i annoin m ä Jeesukselle 
sydänhätäni, heikkoutein, 
koko rintani paksun roudan, 
sielun köyhyyden, kurjuutein.
H än mun pelasti synneistäni, 
antoi lah jaksi pyhyyden.
K a ik k i saanut oon Jeesukselta, 
ikionnen ja  autuuden.
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ROODIBOM TA LIIOM.

Sommas trystimen aro lchiba, 
tuggi frestadcm dci te muĝavaa. 
Sakka tenkade, me scm bahtalo.
Bi cek na diklo sar scmmas tuggalo.

Ceeral roodidcm mange parniba 
ar’ mo ĝij, kai sas nango tamliba. 
Sakka tenkade, me scm bahtalo, 
bi cek na diklo, sar sommas tuggalo.
A

Geski dab mo vast phannel frestadas, 
saavo vaureski svalja huhhadas.
Sakka tenkade, me scm bahtalo, 
bi cek na diklo, sar scmmas tuggalo.

Aro onnos me alti cuorjudcm, 
vahka fiinengi paanja me piicm. 
Katta liiom na ĝeske drabba me 
apo drcm, kai sas spiiki harape.

Mieri nyödä na butte salhadcm. — 
Cek maan hajina ehkä — tenkadcm. 
Saare hunnide miero phukiba, 
bi na liiom me datta lohiba.



Maan bi trystidas nango tamliba, 
bi cek na diklo mo ĝesko dukiba.
Taala phuujate teele peijcm me, 
na orkcdiicm te ĝiivaa harhilde.

Jeesus dikjas mi bari nyödä kaan, 
jou ka muujas ar’ truhhul nii haal maan 
Gesko kammiba leske dabbena 
nikki traadidas manna rouviba.

Kurko behhesta strömmä prastidas, 
gesko kammiba dauva pherdo sas. 
Byrydiilo mo ĝij te ferkuvel, 
liias stedcs te blomsta barjuvel.

Strömmä ĝivali grehhcs thouvina, 
saaro neeveske caces ceerela.
Stannudiilo mc ĝesko fiil ta ven, 
saaro pahos hin dotta smeltimen.

Navasiina me lahtcm ĝivalo; 
me scm dooleske alti bahtalo.
Dosta liicm ta fct na som me kaan. — 
Doi hin saarenge bah ta le h sar maan.
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E T S IN  JA  L Ö Y S IN .

Olin pyörteissä m aisten huvien, 
sydänkauhua, tuskaa paeten.
J a  mun n auttivan  luultiin onnee vain , 
m utta nähnyt ei kenkään tuskiain.

K otiliedestä  valoo auringon 
hain kaihoten sydänm aailm on.
J a  mun nauttivan  luultiin  onnee vain, 
m utta nähnyt ei kenkään tuskiain.

K oin  sitoa h a av at sydäm en, 
kuten kuivasin  toisen kyyneleen.
J a  mun n au ttivan  luultiin  onnee vain , 
m utta nähnyt ei kenkään tuskiain.

J a  mun sieluni k ö yh ty i aina vain , 
v a ik k a  kaivosta  tiedon juoda sain. 
E ih än  lääk että  löyd y  tuskahain 
tiellä  p iikkisten  orjantappurain .

M ietin, m iksi m ä salaan hätäni? —  
E h k ä  ym m ärtäis joku vaivan i.
Moni kuulikin hätähuutoain, 
m utta nähnyt ei kenkään tuskiain.

M ua ym päröi va rjo t eräm aan, 
vaan  ei tuskaan i nähnyt ainookaan. 
L a illa  E lia n  m aahan lankesin, 
kun en jaksanu t elää kauem min.
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M utta ta ivaassa  näki hätäni 
hän, mi ristillä  kuoli eestäni.
Lo isti rakkaus hänen haavoistaan, 
ja  se rauhoitti kurjaa  lam m astaan.

V irta  rakkauden, armon kirkasna 
k äv i istuim en luota vuolasna, 
kun se syöntäni alkoi kostuttaa, 
käv i kukkihin korven k u iva  maa.

Luom us vanha sie ll’ kuoloon varm aan käy, 
m usta esille uusi k iirehtäy.
S iellä  vaih tu i jo  huurteet talvisään  
sulosäteihin iki kevään tään.

N yt jo  löysin m ä elon lähtehen.
S iksi ku lje  en enää etsien.
Siinä onnen ja  levon täysin  sain, —  
sie ll’ on kaikille  s ijaa  v ielä  vain .



RANKANO DIIVES.

Parjina diives rankano, 
ka jekkar kentcs Deulesko 
lela te öms' ar’ deulenne. — 
Oo, taala mukkaa tuggi me.

Ventiiba hin maan baaride, 
ka fedde hin ar’ deulenne.

Daari hin tenki tuggali, 
bi doori ĝinta lchani.
Duk daari hin ta rouviba, 
bi doori na maan haaniba.

Hin daari maaro gutti kaan, 
bi doori saaro dosta maan, 
biceereskiiro vandruvaa, 
bi doori iego ceer me laa.

Maan grehhos daari ĝungina 
ta ĝeski jakh nii kucrjina. 
Me phirro doori grehhena 
som jekkar parne koolensa.



Doi pherdo baht som lacimen 
ta sakka tuggi bristimen.
Na cici doori ventavaa, 
ka lohiba me dcsta laa.

On p äivä  kaunis k o ittava, 
kun saamme m uuttaa kotia 
ja  jä ttä ä  m aailm an vaiheineen 
ja  m uuttaa kotiin taivaaseen.

T ä ä  on mun suurin toivoni, 
e tt ’ kotona on parem pi.

T ä ä ll huokausta, surua, 
m ut siellä iki-iloa, 
tä ä ll ’ tau tia  ja  itkua, 
m ut k a ik k ’ on hyvin  kotona.

T ä ä ll ’ k äyp i leipä vähäksi, 
m utt siellä saamme kylliksi, 
tä ä ll ’ koditonna kuljem m e, 
m ut siellä kodin löydäm m e.

T ä ä ll’ panee synti siteitään 
ja  saattaa  yöhön pim eään, 
m ut siellä aivan  puhtaina 
seisomme pyhäin puvussa.

SielT  oomme kaikki ta lle lla  
m ajoissa rauhan rannalla.
K a s  siellä to ivot tä y tty v i, 
n y t jo tk a  eessä v ä lk k y vi.



K A JID E TUUT.

Kajide tuut, mo Raij, 
kajide tuut, 
vahka dai tuggiba 
tangjina buut.
Dauva mo ĝabbiba 
dai aro tangjiba: 
»Kajide tuut, mo Raij, 
kajide tuut.»

Kham kaana tamjula 
apo mo drcm, 
kaana ardrahiba 
kckares scm, 
tutte me taala vaa, 
ĝesta nii rakkavaa: 
»Kajide tuut, mo Raij, 
kajide tuut».

Iĝe maan ceere tu, 
datta ka ĝaa!
Sikja te vastena 
saaro ka laa!
Lchiba mange de!
Le maan to bringeste!



Kajide tuut, mo Raij, 
kajide tuut.

Jekkar ka phuujata, 
tuggibcsta
kajo tuut ar’ to them 
maan kaareha, 
englensa alti laa 
ĝabbaa ta bahavaa: 
»Kajide tuut, mo Raij, 
kajide tuut».

(Titanicin hymni)
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VANDRIBOSKERO.

Dai kckaro som, fremdo, bipinĝardo, 
ta ari himla caces vandruvaa.
Oo paarkiba me docri alti ĝabbaa, 
ka jekkar me laa drommes ennavaa.

Do kamlo diives hast maan neerjuveela, 
te dikkaa sonakfocrcs ka me laa.
Sar kham me panna jekkar glimmuvaavaa 
ka ari uci patti laa te ĝaa.

Mo uco ceer hin rankano ta parno, 
kai Deevel cacanes maan rigina, 
ta doori ari deuiikaani patti 
na minsavaa me perdaldikkiba.

Me kammaa kaan te kieppuvaa fuort nikki, 
Oo douva innasto me liisavaa!
Ta gesko paarkiba me alti doori 
mo Deeveleske ĝabbaa, bahavaa.

(Mä olen tää llä  vieras m uukalainen)



PHIRRO.

Mo onnesko heelo hin cacanes phirro, 
ta bringesko lchhesta ĝabbaa me laa.
Hin bahtesko bchiba phirjimen mange. 
Sar cirikli doori me flyygimes ĝaa.

Sar duure me ĝaa aro uciba doori, 
hin nooda ta bahtalo trystalo maan, 
hin phuujako trangiba, piskiba nikki.
Me ĝiivaa ar’ lohhesko himlakothaan.

Ta tuggakiphuu douva nahhela nikki, 
sar phenneias mange: »Aah Deuleha kaan»! 
Ta Eeden nii rankanes dissula duural, 
kai parnide palmi bi khaarena maan.

Ta jekkar mo grehhesko phaariba ĝeelo, 
ka vetra sar vastensa kandela maan, 
ta bengeski volla na aavela doori, 
kham teeijina cekkar ar’ bahteskothaan.

Na passidom cekkar, ka grehhiboskero, 
sar me, aja bahtalo panna nii vaas, 
ka me koni veride cingrimen, ĝeero 
sar bahtalo Deeveles paarkivaa laas.
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Bi jekkar me bahhesta haaraa ta ĝabbaa, 
ka komuja saare nii undravena, 
ta boliba Deuleske paarkiba deela, 
ta angli nii lohhesta masjuvena.

V A P A A .

N y t vihdoinkin henkeni kahle jo laukes, 
ja  rintani riem usta raukeavi.
Mun eteeni autuuden avaruus aukes.
S ie ll’ vap aan a henkeni liite lev i.

On autuu tta, arm oa eessäni vainen, 
jos m inne mun henkeni liiteleekin, 
ja  poissa on orjuus ja  ahtaus mainen. — 
M ä pääsin jo  ilm oihin ijäisihin.

J a  surujen m aa kuni pakohon liipii, 
kuin h yvä sti jä ttäen  siintelevi, 
ja  Eedenin rannat jo  näkyviin  hiipii, 
m ua palm uineen luoksensa v iitto ilevi.

N iin ty y st i m ult’ h ävisi syntini paino, 
e tt ’ seestekin kan taa kuin käsillä vaan.
E i saavu ta  enää ess k iusaajan  vaino, 
ei laskeu m illoinkaan aurinkokaan.

E n  uskonut koskaan, e tt ’ syntinen moinen 
näin uhkuvan au tu aaks’ m uuttua vois, 
e tt ’ särkyneen sydäm en kantelo loinen 
näin helkkyen Y lim m än k iitosta sois.
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M ut kerran mun onneni kantelo soipi, 
e tt ’ m aailm a ihm eissään kuuntelevi.
Se ta ivahan  keruubit hurm ata voipi, 
ja  kaikkeus k iitosta kaikuilevi.

P U O L E S T A  H EIM O N I.

Puolesta heimoni puhelen, 
eestä kansan ’ kaihoin kerron.
Itken  kohtalon kovuutta, 
heimon hellän hengenyötä, 
heimon hellän hengenyötä, 
heimon luotu ku lkijaksi, 
p ilkatuksi, kam m otuksi, 
sorretuksi, sorretuksi.

K uule jo kansani rukous,
Isä , L u o ja  ta ivahassa , 
puolees nouseva huokaus 
kansassa näin katalassa , 
kansassa näin katalassa, 
mi on k urja  synnin orja.
Isä  arm as, luokses korjaa!
A u ta k urjaa , auta kurjaa!

M ielemme tä y t tä v i katum us, 
synnit suuret surm aa aivan, 
m ut on suurem pi lunastus 
saatu kau tta  ristin  vaivan , 
saatu kau tta  ristin  va ivan .
S iitä  rin ta riem uun raukee, 
etehemme ta ivas  aukee, 
siteet laukee, siteet laukee.

M ustalaistyttö .



K Ä V IN  JE E S U K S E N  LUO

K ä v in  kurjuudessain
täynn ä syn tiä  vain ,
kun oi’ syöm m eni m ustan mus.ta,
luokse Jeesukseni.
K aduin  synte jän i, 
anoin häneltä arm ahdusta:

»Auta H errani mua!
V astaan  rikoin m ä sua.
T eitä  turhuuden kulkenut oon. 
Suo’os anteeksi m ull’ !
Annan itseni su li’ ,
m itä tahdot se tapahtukoon.»

»Ole rauhassa vain , 
sinä lapseni ain!
K a ik k i anteeksi annettu on.
Tulin  ta ivah asta in , 
täytin  tähtesi lain, 
siten sullekin sain sovinnon.»

Luokse Jeesuksesi 
käyös syntinesi,
niin saat häneltä arm ahduksen. 
Sam oin m inäkin tein.
S ynnit hänelle vein, 
löysin hänessä pelastuksen.

N y t m ä Jeesuksessain
saankin le vä t vain ,
kun hän syntin i anteeksi soi.
Sä  m yös Jeesuksen luo 
käyös, levon hän suo.
Sinut täysin  hän pelastaa  voi.

M ustalaistyttö.
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SU N  R I S T IS I  JU U R E L L E ,  JE E S U S .

Sun ristisi juurelle, Jeesus, 
näin köyhänä laskeun.
Tuon velkani, syntini suuret 
ja  turvih is antaudun.

Sun ristisi juurelle, Jeesus, 
käyn  sortunut, n ään tyn yt, 
ja  siihen mä touhuni heitän, 
kun kaikk i oot tä y ttä n y t.

Sun ristisi juurella , Jeesus, 
m ä löysin jo terveytein .
On p arattu  haavaisi kau tta  
jo m inunkin sydäm ein.

Sun ristisi juurella, Jeesus, 
pois v ierry t on taakkani, 
ja  iäiseen sovintom ereen 
on uponnut syntini.

Sun ristisi juurella , Jeesus, 
m u ir kallio  varm a on.
V a ik k ' vuoretkin  sija ltaan  vä isty  is, 
en silti oo turvaton.

Sun ristisi ju urella , Jeesus, 
m u ir  voittosi riem un to i, 
ja  siinä on ainainen juhla. —
Siin ’ iäinen kiitos soi.

Mustalaistyttö.
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KAALO.

Oo, som feddemen me kaaleske 
ta biceereskiiro staavaa me!
Kentcs kckaro so ikkavaa, 
freedigas ka laa te vandruvaa?

Kaana koola blomsta laagidas, 
kaana cirikli ĝiu tryskidas?
Lengo Daad leen äiti jelpina, 
manna nii omsorga ikkina.

Saavo bah me ĝaanaa douva kaan. — 
Douva ĝaanaa, vahka bah na maan. 
Daari liidavaa me cucriba, 
alti pinĝavaa nii haaniba.

Oo, me ĝaanaa, so hin piriba, 
vahka cennavaa laa ĝilliba.
Gesko kammiba me rccdidcm, 
perdaldikkiba bi me liicm.

Soske vandruveha? — puhhenä. — 
Douva ĝaanaa kckares me na. 
Ömsöcirikli doi svaaravel, 
trystiboski häärna rakkavei!



BAfiUNA KAMA JA  KU RKE. 
(Luostarin kellot soivat)

Jiu cakridas stedos ta parni sas phuu, 
ar’ kooros joun ĝabbide, thuujudas thuu. 
Sas bi rankane klcsterniroozi 
Joun haddide kurribcst’ ridaris nou.
Sas dabbena ratvalo bieekimen jou. 
Hunnen! Bailuna kama ja kurke.
Bakuna.

Ar’ kloster kaan aahtas do apruno raij. 
Jeek nunna les phanjas ta sasjidas dai.
Sas bi rankane klosterniroczi.
Joi manjas om rassa ta lchadas les, 
bi hacime svalji joi corjidas pes. 
fiannen! Bailuna kamaja kurke 
Baliuna.

Om vooros, ka ĝabbide cirikija, 
ap’ dummo raij draadidas duurale, ka 
cinkas khandena klcsterniroozi.
Ta lonimes ĝeelo do ucino raij, 
bi kokares iiaanidas kurkimen cai.
Hunnen! Bailuna kamaja kurke.
Bailuna.

29



Ka blomsta om hyöstä bi muule ar' gao, 
ar’ iilotta sas nouvide ridarobjao.
Sas bi rankane klosterniroozi.
Leen rankani kransate phanjidas joi 
ta bruud’sake douva kaan rigidas dci. 
fiunnen! Babuna kamaja kurke.
Bakuna.
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ÄÄNTÄMISOPAS.

c: tsch, ruots. tj sanassa tjur, espanj. ch.
esperanto e. 

ĝ: ruots. dj sanassa djup, venäl. m, espe
ranton ĝ.

h: vahva h, saksal. ch, espanjan j, espe
ranton h.

z: pehmeä s, kuin saksal. s sanan alussa, 
esperanton z.

Korko lankeaa tavallisesti ensi tavulle, 
kuten suomen kielessäkin.
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