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naise wõtmise ja tarõ palamise 
lngn. 

Üts wäega armas ja hallõ laul, 
miä Höödo esi umah suurõh süäme waluh 

ja kurbtusõh om wällä mürknö. 



^ 1899. i". 

'Mk»no: 

Armsa umatsõ, sugulasõ, sõbra jatutwa ! 
Mina tulõ Teid selle wäiko raamaduga 
siist kaugõlt Setomaa sisest, ilm käe and-
mada ja silmä nägemädä teretämmä ja 
soomi teele igäle ütele mito koti täüt 
õnnõ! — 

Sii raamat om edimäne maailma pääl, 
miä mii puhtah maakeeleh, esieräliseh 
kaustah, wällä on: triiktö. Tuu peräst 
pallõ ma kl.iike, suuri kui wäikeisi, uuuri ku 
wanno, rikkit ku waeset, häid ku Halbo, ^ 
säkso ja talopoigõ, hirre ja jesändet prei-
let ja pruwwasid, naisi ja kabõhõidsi, 
miihi ja zurasid, ja ki>nke kes üleültse 
maakerä pääl elotsõsõ, liignsõ, kõnwa, 



saiswa wni lesätäse: tadn raamadud — 
koh mu laul, miä mu hallõd elo luku 
seletäs, üles om panto ja wällätriiktö — 
lukkõ ja timäst opust mõtta. Tallõst lau
lust om päiwä selgelt uättä, kuis mõnõlgi 
maailniah lugu lätt ja oo, kiä hiunäst 
waual halmal üte paha elo sisse laskma 
wittä, ja kuis tuli, pihkar ja wnn, kiigõ 
suurõmba waraudusõ är' wõiwa hääwidä-
dü, kui uäidega ette kaemada kumbõl 
mubre käwwäs. Pääle tuu panko ka 
igäüts tähele, kes hiuuelle ilmah uaise 
wõtt, et tä Ms tiäga ilosahe ja kõrda piti 
eläs; ja ku wähägi aig kand, täll üntbre 
kaala wõtt ja timmä mudsahtas ja armas
tas. . . ja tiäga mitte ei kisklõ ja ei 
taplõ, nign ma umah suurõh ullusöh tei! 
Nüüd ma wötasi uma kadono Hökla wiil 
maapõhjast üles ku tä innegi wiil ello 
tulõsi! a' miä jo otsah tuu otsah! Mu 
süü oo nii wallu täüs ja miil hallo, et 
ma inämb edese kõnõlda ei sa, jn silmä 
nakasõ zilkonm! ! ! Jumaga siikõrd! 

Höödo. 

Selle iihpuul saiswa iihkõunõ, om ka 
Höödo uma suuga ette üteluõ ja olõ mina 
— kes koll'aastat tätsoka mann koolil) olõ 
käünü ja kirja opno — üleskirjudauu. 
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^elle raamadu wiillä andja. 



-'Ä ' > -

Cnssõst smllujl mõlsw iqniil^ 0jiiisl! 

Ta kulla welle kullölgõ, 
5tu ma uo teele könõlõ. 
Kuis inue rikas olli ma 
Ja peräst sund är' b>igõgn! 

Hot löwwä es, töist säänäst miist, 
Ta mitmü kümne külä siist, 
Kas otsno termeh Setomaa, 
Äio läbi pirru tulõga. 
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Mull rahha oll' no alati 
Es olõ puudust kunagi — 
Ni huppõn oll' uo hüä ka. 
Mis halb oll' tuud es piäki ma. 

Kas sõidi sumõl tõllaga 
Wai saaniga no talwõl ma, 
Prat kunagi ilm kellätä, 
No majast mällägi es lää. 

Mull saapa olli torõha 
Ja kibuni topölt talloga, 
Näil korgõ kuusa olliwa, 
Ni moldi seerde siseh ka. 

Ja mis miil torrõ lõõdsa-pill 
Mis kuu no kiret nign lill; 
Katskümmend rubla hõbõhat 
Tull' wahtsõst pääst no masma prat. 
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Kui tiäga hellu teie ma 
Si.is kabõhedse kulssewa, 
Ja kui uo lei miil tõega, 
Sl.is kuu no tansma nalsema. 

Ma küllä piti kämegi 
Ja lei no pille alati; 
Ta elo oll' kull hüä prat 
A' ma miil tahi parõmbat. 

Ma mõtle' esi hinnehe 
Ja nakse mürkuiä b.iigilde, 
Et küll hot olõs hüä no. 
Kui naine hindäst olõs jo. . , 

Es olõsi sus õdago 
Hot tarmis hulkma miuuä uo, 
Ja paha pimme ilmaga 
Äio porri piti aelda . . . 
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Tuu märgo pääle mõti prat 
Sus kõrdsist uo koll' püdelat, 
Ta jüte hüwwä palsamet 
Ne kats jäll' kõivwa pihkaret. 

Ta sai no kumbihe paalt tuu 
Ja zusse, no si>is ette huu, 
Ku mirsta säidse miroti 
Ni Mikidämäel olligi. 

Sääl sootska poolõ kääni ma 
No sisse nign kopaga; 
Täll' tütär Hökla oll' kui nukk, 
Kui zirgnsilm, kui kullõrkukk. 

Ta sai no waiwalt morolõ 
Ja köidi kiune hnbõsõ, 
Ni sootska joba tnllegi 
No tarrõ kutsina kugõni. 
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Ma astõ sisse auusastö 
Ja teredi no torrõhõ, 
Per'naist ja Höklat käega 
Ja uakse jutto ajama. 

Hot lää es tunne aigo no 
9U kuuli helü tõsse jo, 
Ta pauui leimä koll ja koll — 
Zäimastin keie zoll ja zoll. 

Niä iks jo är' mast taipsima, 
Et ma jo kosja märgoga, 
Iks ivällä oli tulnnki 
Ja wiinoga jo kugõni. 

Hot külh no paha torrõhõ 
Ta laud no säeti kuigildõ; 
Sääl tuude ette ki.iuga jo 
Mis innegi hing himano, 
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Sääl oll' no siiropet ja inett 
Ja kohopiimä piiraket, 
Ni lvereh terä-saoga 
Ja tõisõ söögi magõda. — 

Kui ki.ikkõ hümmä ruuga no, 
Kõt kõrra peräst täüs oll' jo 
Ja mast jo kümme takanet 
Ar' pääle rüübädö zäi-wett. 

Ta sõs no töiste tarrõ ma 
Hot ärki lätsi Höklaga, 
Et sääl no tõinõ tõisõga, 
Ki.iik märgo är' no kõnõlda. 

Hot kuik no sündö hüäste 
Es olõ masta kellestke, 
Ku ma no Höklat mndsahti — 
Sus lausu no õs sõnnagi. 

Päält tollõ sus no lätsimi 
Jäll' tõistõ mano tagasi, 
Et asja perrä kullõlda, 
Mis ütles esä imäga. 

Ta noide puult no ollegi 
Jo asi peri ki,igõui; 
Ta inne kui kuu müüdä läts 
Oll' uaine käeh mull uigu päts. 

Kui Höklat maia tõiõ ma 
Sus ante üteh kugõga, 
Mast küuuue puu täüt uiehidsib 
Ja hulka manno latigid! 

Ni täkk-wars kattõ lehmäga, 
Hot külh no olli ilosa, 
Koll'küuuuend rubla tüküst jo 
Auusahõ mõinu massa no, 



Püült tollõ hot no zusate 
Si.is pekko ka wiil kugõne 
Wiis sada rubla rahha ka — 
Tn kõrwaki no naariwa . . . 

A' perüst poolõ tnnse no 
Jn nüie nr' no ki>n>ini jo. 
Et tollõ perüst õkwn ma 
Ar' kui-mi hukka lätsi ka. — 

Ta wüiga räugüste uo ma 
Hot nakse si.is no pükkega, 
Wa' porojomme rüüpümü 
Jn pnhhn ello elümü. 

Tn tunnõ õs no inümb prnt. 
Mis hübü olle wni mis pnt, 
Tn jutte puhkn wiinngn 
Är' zinst jõie hiunüst mn. 
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Tn mito kümme züürakot, 
Mnst püimül knlt'se knrko hot. 
Es tiiü mn no kodo tüüst, 
Es tunnõ wnhet püiwüst üüst^ 

Mn snisi kõrdsih nlnti, 
Süül inümbiste ellegi, 
Ja küpile süal luõõdi hot 
No kõrdsi porist põrmandot^ , 

Kui maihõl kodo tulligi 
Sus ütte puhko larinidsi, 
Ja mõni kõrd ilm asjada, 
Wiil pessi Höklat piidsaga. 

Tü pallõl wasta küll? ja ikk, 
A' ma kes purjoh nigu sikk. 
Es hooli tollõst miüki 
Ja mudkn mõgle innegi. 
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A' säänäst pahha ello jo 
Es olõ Hökla harino. 
Tuil peräst inne aastat mot, 
9lo hinge ärki heitse hot. 

Ka tuu mun hinnele' oll' matsk 
Ja eläjelle nign katsk. 
Ta ti.iit no lühko ajoga 
Är' kuuni puhtast lõppema! — 

Tuust olõ õs miil luig täüs mull'. 
Ta suurõmb hüdä takah tull,' 
Mis miuno maesõst tegi nii 
Et olõ õs koh elläki 

Tn ütskõrd johto ette no 
Et tulli küläst õdngo; 
Kuu päämä olli söömätä. 
Tn lugu olõ õs no hää. 

„Ta liha üteh raswaga, 
Lci panni pääl no palama 



Mn olli wäega uäläue 
Jn tei no tulõ koldõhe, 
Ni unkse zia-lihha sääl, 
No zäristämä panni pääl. 

Tn lää es pallo nigoge 
Nii heitö mn no hallõhe! 
Ta liha üteh raswaga, 
Lei panni pääl no palamn 

Tn nho snuhtõ wis'se mn 
Sus pnnni kugõ tännvega 
Jn knrksi esi nign nipst — 
Ar' tarõ ussõst wällä lipst. 

Ma külä poolõ ladisi 
Es tohi lähkost kaiaki, 
Ku mant jo kawwõmballõ s 
Sus üle ola taadõ kai: 
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Mu meelest oll' tu kaemine, 
Ku õkwalt wäli põrgohe; 
Suur tulõ-liik no kollõhõ, 
Ta tõsse läbi katnsõ! 

Mu silmist nign pilksahus, 
Ta küwe no ku wilksahus. 
Et waua-halwgi esi sääl 
No istõ kat'sõ harja pääl. . . 

Sus sai hot arwo külh no prat, 
Ka tuu om silmih nüüd tuu patt, 
Mis peräst ma ilm asjada, 
No Höklat pessi piidsaga. 

Ja mis wiil korwo kollõhõ 
Tuu praksua koste niidadõ, 
Kui olõs lasto püssäga 
Ja tahedu mu hukada. 
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Ta tänüdädä ka es sa, 
Nii hallõhö är' heitö ma! 
Hulk aigo läts är'iune wiil 
Sus pässe wallalõ uo kiil. 

Ma kugõst jõwwust kirsaht 
Kui olõs aeto wardahe 
Nii et no küla kergähtö, 
Ja mõts ki.iik wasta helahtö. 

Tn tollõ pääle tekkö no 
Sus külä rahwas appe jo; 
A' nuu no hot ka jõwmawa 
Es inämb är' no kiustada! 

Kuik tarõ sama sattõwa 
No kokko sunrõ praksnngn, 
Jn hummogo es olõki 
Sääl iuämb hot no midägi! 
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Tn tuhn uuik hüstegn 
Jn mõnõ tuuglõ olliwn — 
Hot kuik, tn mis no silm sääl näk' 
Jn nhi nukknh nign käkk. . . 

Tn otsnh oll' no wnrnndus; 
Kuik nmn patt jn rnmnlns 
Oll tollõ kuuni süüdläne. 
Et mn nii kukko rängäste. 

Ma panni maaha knmmnlõ 
Jn ikki wäeaa hallõhö! 
Tn seni kui tull' õttnk no, 
Si>is süä weidü kerkö jo. 

Üts hüä märgokõnõ tull' 
No meele sisse kuuni mull, 
Tuu olle no, et hinnäst mn — 
Tn tnhi är' no hukndn. 
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Hot arw'se no, mis tollõst sn. 
Et ilmah widele wiil ma, 
Ku otsah jo kuik wcna hää 
Sus es' ka ilmast wällä lüä. 

Ta .nakse tassa hilja no 
Jõe poolõ är'ki astma jo; 
Üts kõwwõr kõiw no kaswe sääl. 
Ta õkwa perwe weere pääl. 

Sääl ladwah tahi inne ma 
Kuik pattu andest pallõlda, 
Ja sus kui taiwa lao-päält. 
No alla kukudada säält. . . 

Ta weidü ajo peräst ma 
No jõndsõ sinnä paika ka, 
Ja rone ossõ piti no, 
Ta kassi kumbõl üles jo. 
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Ta sa õs puultõ puuhtõgi 
)!i är'ki alla zulpsahti, — 
Üts ossa tiindüs olle hot 
Är' wäega räbäk määnö wot! 

Tä snnning kanna õs no häh, 
Mu rassõd kihhä ülewäh, 
Tuu peräst suurõ praksnaga. . . 
Satõmi jõkkõ niõlõmba! — 

Ku pattu inne olõs no 
Är' olnu andest pallõldo, 
Sus olõs no wai wõinu ka 
Tuu saadõ kord är' upoda. 

A' kos sa hukah hingega, 
Ta ilmast är' wõit lahkoda; 
Ja wesi oll' ka paha külm — 
Ta oll' no wäega jaahe ilm. 



Kes juudas saäntse ilmaga. 
Taht säänseh iviih no uppoda 
Tuu peräst oll' uo kugõ päält, 
Är' mällä hinlläst pästä säält. 

Tn sai no suurõ waiwaga 
Är' perwe pääle wällä ma, 
Ni tuuse külmä lihah luuh 
Ja hamba plõgisiwa suuh. 

Külm piä 's paigal) sulugi 
Ma astõ rutto edesi; 
Ta iuämb muud es tahake, 
.Kuis mudku saasi lämniehe. 

Ta Teppo riihte mötõl miil, 
Tn pesse perä tõugo wiil, 
Sääl om no lämmind tiidse ma 
Kos hinnäst peesüdädä sa. 

Puul torkel) joosi siuuä mn. 
Jn tsta no hüä õuu oll' kn. 
Tn riih oll' ln!l>mi uigu snuil 
Sääl peesüdi uo nhjo mann. 

Ja kui uo särk ja kaadsa jo. 
Ta olliwa är' kuiouo, 
Sus otse üles leseuga 
Ja heitsi siuuä makama. 

Kui kätte tull' no hnmmogo. 
Ja päiw oll' snnrõh korgõh jo. 
Sus ni no hinnäst jalolõ 
Ja lätsi üte talolõ: 

Sääl olõ õs no sulast ka 
Tu peräst sus no wõtiwa, 
Ar' minno sinnä kugõni, 
?!i sääl no hot nüüd olõgi. — 
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Ta hallo külh o mõtõlda. 
Kuis inne rikas olli ma, 
Ja kuis no nüüd nii waesõst jäi 
Ja sääntset pnhho päiwi näi! 

A' mis no käeh tn samaga , 
Piät iks jo rahu olõma, 
Ni tuustki o no hüä miil 
Et ma iks ello jäie wiil. 

Ta määntse hinna iist no ma. 
Es lasõsi är' hnkkada 
No hinnäst, kas unistatagu prat, 
Wai tuhat rubla hõbõhat. . . — 

Ma tollõst saani wäega jo, 
Taad surma tiindüst pelgä no, 
Ku lätsi hiuuäst hukkama 
Ja tahi är' uo uppoda. — 

-I-
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Mu terweh elo lugu no 
Ta lauluga o otsah jo, 
Wet mis no iihpnul tulõ wiil, 
Küll tollõst jäll'ki laul uo kiil. 

Opus, kuis taad mii puhast maakiilt 
õigõhõ wiillii tulõ lukL: 

Et meil hindäl maakeleh säänäst tähte 
ei olõ, minkaga sõnno: sõs, kõõm jne., 
wõisi kirjudada, nign õigõ wällä ütlemine 
nõud, sõs piämi üte winne keele tähe 
wõtma ja õ asõmõl säätsille sõnolõ wai-
hõllõ panma; õ ei õlõ noile sõnolõ mite 
kogoni süntsä, tuuperäst wõtami timä asõ-
mõlõ winnekeeli tähe — u — minkaga 
winnekeele sõna — 61,1x1., ja 



mis maakeelel), härg, siip ja poig ^ 
täheudäs — kirjudadas, ja panõmi õ asõ-
mõllõ iilewäh niuietedü sõnolõ waihõllõ. 
Täht — i>i — om kõla pollõst piaaigo nign 
õ ja i (õi) kokkolukkõ ja tulõgi säätse 
tümme kolaga noide katõ tähe waihõl 
wällä üteldä. Ma ei mõista timmä inämb 
kuigi parõmbidi är' seletädä! kes tallõst 
mn opnsõst wiil arwo ei sa, tuu kusügu 
mõnõ targa jesändä käest perrä. 

Kuik l tähe, kell puukt alla (l) om 
täueudedü tulõwa wällä lnkõ nign winne 
keeli täht — ^11, — kell pehme märk (i>)' 
taadõ om panto. 

Pääle tuu tulõwa wiil mitmõ t, n, 
ja s, uii samadõ pehmehe wällä lnkkõ; 
kuike näid tiindüisi ei õlõ wõimalik, 
pnnktega är' tähendädä. 
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Keletus, mi ii sõna kummschki kee-
le!z tiiheudiise: 

Mii nlaakeeleh Säksä innnkeeleh, 
E 

Es' — ise. 
H 

Höödo — meester. uimi. 
Huppõu — hobune. 
Hiniano — himustauud, ihaldanud. 
Hökla — uaester. niuü 
Helähtö — kajas. 
Hilja — aegamööda. 

J 
Jkki — nntsiu. 
Jihpuul — edaspidi. 

K 
K>.igõga — kõigega, hoopis. 
Kuum — kõigiti. 
Kabõhedse — neiud. 
Koll' — kolm. 
Kumbihe — kombesse korda. 
Katsk — katk. 
Kat'sõ — katusse-
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Kirsahti 
Kaadsa 

kisendasin. 

Lühko — lühikese. 
Ladisi — plagasin, putkasin. 
Lähkost — lähedalt. 
Laopäält — pööningult. 
Lämmehe — soojasse. 
Lesenga — ahju küljel olem müür. 

M 
Märgo, märk — nõnn, mõtte. 
Mikidämäe — killa nimi. 
Mndsahti — musntasin. 
Mehidsid — meUlasi. 
Mõgle — ladnstn kere pääle. 

Näk' nag:. 

Õppus ^ õpetus. 

N 

G 

P 
Pille lüümä — pilli mängima. 
Pihkar — spiiritns. 
Pekko — peosse. 
Praksna — pragin. 

— 31 — 

Perme — kalda. 
Peesüdädä — soojeudada. 

V 
Riih — rehi. 

S 
Sootska — külamaneut. 
Särk — kuub. 

T 
Tätsok — köster. 
Tõld — igat wankert kutsutakse tõllaks. 
Torõha — toredad. 
Tiä, Tä — tema. 
Tiäga — temaga. 
Taipsiwa — aimasiwad. 
Terä-saoga — kruubidest keedetud paksu 

^pudruga. 
Takau — õlleklaas. 
Täuüdädä — karjuda 
Tekkõ — tekis, ilmus. 
Tiiudüs — tõrelemise sõua. 
Tepvo — meestr. niini 
Törkeh — sörkides. 
Tska — waata, ennäe. 
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W 
Wereh — õlle la olme, ru Iidest ivalmis-

^tadud niainse- ja pidntoit. 
Watsk — karast. 
Wis'se — nnskasia, mirntnsin. 
Wanahalw — tont, knriwaiin, lvana-

Isarwiline. 

Zurasid — noorimehi 
Zäärak — miinaklaas. 
Zäristmnulä — praadima. 
Zusati — pisteti. 

Ta,no, jo, hot, a', prat, jne. omama könö 
konte sõna, mni. ütte puhko jntn jakust 
tarmidadas. 
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Hind 5 tinftä. 


