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toa^tnõ @eto»Iugu, miä igal ine-
mifel, fiä umo füömele ro^u jo ^ingek 
õnbfufl iQ^t faia — (äbi tufõ lufõ.^ 

3Set to föänte tu loorlti^otfafõnõ 

V. 

S ö r e l t r ü f f  f e e l o  
•jäetus. 

|)ermann't trüfifoja trü!f. 



loe ja tttöilS pettä 
faat tto Itttb^le^ 

W füfl bm to ilma elo ta tfg feeroline, 
fu'itofa õtgõ perrä mõtlõnia. l>nä ifž aig ebeft 
Mt; iTi tüü petrö 

Siu tüõtamõ üt§ fat§» tüoi foü^fümmehb 
aogtot togafi, toai toitl mäm6 ~ ma 
töiti latfõpõitüD aogtibe f{fe| ollt — ja tuõrb-
iomo põrõpltfõ ajoga, fH§ näeme füü ai', ^ 
õigõ pä tDaf§ woe^t oo, tuu jo nüübjõ afo 
tt)ai|õL ' V * • ^ ™ 

iiioemõ no mü-pDoIõ pöät tt)at maa poofo 
pööl, töat limal, moi laonõt) oi — oi — fuH 
um ifg paüo agjo, mict tõtfilbõ um püürbunu 
ja muntunu. » ^ ^ -

...... ^wJDõtamõA,fnäütüf^--ja -faemõ, fms 
tüüb tetti, rõimil fäübi, ja määnäft füüfi 
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füübi, jo määnoft l^inba määnegi aftmofš? toet 
tuuft no tiiötüä ci põrõ^õltfõ noorõmöa mibägt 
fuurõmBat inömb. 

no mo^tfõmbal ojol mõnigi jääne aft 
fa 00 ÜM ttJEiHto ja teffünü, miä inämb fntu« 
gi pä ei olõ ja päälegt miil fn töiüiinfš 
nii tüiifi ebeft pioft minemä, tuuperäft ttJõtofHš 
õigõ fätte ja fõnõlõ no umoft fõrroft fa õigõ 
mõnõ ažja fottat: 

no feHelgt toõimalif oo tüüb 
ttjai fergemfiät löübä, parõmbibi rõiiuil fälotüä, 
porõmbat füüfi füttjraä mai nii ebefi — tuu 
fotal n)õtfi no füü ütelbä, et: Sinna Šnnimal 
— anna Snmmal I tn pä, tn pä I W fn tnn 
fotaüõ faamõ ja är' näeme, et fa pallo fääntfib 
ažjo 00, miä iiftarmo faüift omama aeto, ja mõip 
otta, Joiifgi ta^ebaš fattimboft aia ~ fnl toõi 
õi inämb niifaabõ päält faia ja roaffa oHa, mni» 
bo no tiiä ei tt>eti fui fangõüõ är' lääfimä uma 
fiffmifega. 

^n roõtamõ näütüjeft ftigõ pöält ja nafa* 
mõ tüilä l^inba foema wai täöele panma, fH§ 
roõi füü ütelbä, et mõni jogo puul mai fatõ» 
folmõ mõrb fattimbaft om panto, fu innemb ott'. 

21' fae no, {eš tuuft tähele panb mai faeš, 
olõ ja riffa§ mai maenõ ... ta^afi füQ 
juubgi mõnifõrb maflalõ tetä, a' fu if§ tõiStõ 
jaa õi, ui fõnõlõt fa. ^u no fiägi fõnnagi lou» 
fuft õž ja eg fõnõtõfi, e§ firjubafi, fH§ no tiiä 
ei roefi, miä piräfõrb tulõfi, faž no maailma 
otö, mai miimnepäim ? 

^ * 
* 

Sl' met inne fu ma ebeft firjubo, tulõ no 
ät§ unõnäofõnõ, miä igäfe ütele fa nätä ei onba 
— ja miä ta^ mae^tõ päät fai nätüž — är' |e» 
fetäbä, muibo no maft lääfi pifä ojo päcife miil 
meeleft är' fa — tuuft pulmaba, et mul füH 
ta pä fõma pää oo. 
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Su mõni piäfi üttemä, mw fä no lität 
«mma päöb, fui fõtt)Q tä xU ör' oo? fti§ ma 
tätte if§ tüiil njoSta laufu, et är' no pelöfo õt 
ct mo ^inbä loti fefgi lafõ aia ja toafl fottifuugi 
päält finn' föütä . . 

SÖSiimätjel ajol olõ no tuubgi toül teebä 
faanu, et ütg jago inemift löübüwät, feHel tuu 
artoamine ^3iän)ät ülõma, et ma olõwat õi fo-
gönt terwe^ \a no Summal feetö toiil — et 
meelele fa olõmat puubu§. 

2^uu pääle ütle ma fiinfaobõ^ Iü^'foIt 
õftoa põrõ^õlt är', et tuu no olõ õi õigõ; ter-
roüg 00 no Sumalolõ teno nii fööne pö, miö 
inne toiil funagi olõ õi olnu. 3a miö meele 
fülge ^)utu§, tulõ tuu fotal fa fütt ütelbö, 
et fae miö fura toai rumala inemije toöHö ei 
möcgitoö jo fura«feele miiailma^ ör' ei fõnõlõtoa. 
21' toet tu 00 jo maailma muub, feUel ^inböl 
fuurõmbot toaimumalguft ja tarfuft ei olõ, t)üüb 
tõiftfi maal^a fižfo, et eft parõmbibi toöHö paiž-
ta. ÄütI ma felgeft no tii, et ma fip ja nii» 

i 
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famä fa roaimu poolõft tertoe^ olõ. 0lgu no 
pöäl, toet ta fuufõnõ igöl ütel l|inböft, porifõgu 
no nii toai tõižtõ, mub'fu pibögu no tuub fa 
if§ wael^tõ pöölgt meele^, et tu Sumala fö§fö 
toagta föü, tõift laimaba toai tiö fotal fõnõlba, 
miö õigõ ei olõ. 

S^Jüüb ffiiS löö unõnöo mano tagafi: 
^ööle tu, fu ta^ üte õbago toiimfepöitoö 

jõnani ör' firjubi ja mafama lötfi, toet nöi no 
föönöft finnö unb, miö piaaigo toiimfe-pöitoö, 
toai maailma ^uffaminemift nöüböSfi: 

SBet otti no üte fööntje jörtoe toai ihh 
toeere^ ja ftnna ott' nigu ät§ laito fa tulnu 
toiirte. 9^0 nii pöfene fütt, a' uiiö fööl tegema 
naffttoa ? 

21' toet naffitoa nigu mnnõ mi^e fööl ju-
raftb toai nuuri-mi^i püübmö. 

21' nigu mu toaimulõ if§ fHtf tnömbiStc 
ör' nöüböböS ja teebö anba§, ni tiibfe no faž 



ta, et tu püübmtne toõinu ittgu pööraga lüoi 
toallnmaSfu peräfl oüa; ja toijiiragi itoib nuurio 

loitüaga toalba lüuä 

21' foe no mööne timp twnft piröfõrb toäHä 
tuH' . . . 9^igu faitüQ üte toat poor tüffü fin
ni \üõtta, ja kittJO pöäie tt)iiQ, q' foe toeli; wet 
Iaitt)a«lacii ölõ õ§ nii fõtüa, et tä niipoHo är' 
olõž fanno; tä oH if§ toogu röböfoline ör' 
tnöönü ? Šo oE' no ütefõrrogo üt§ funr prof* 
fofjuž jo pöäfe tn tõSfi no fööne förö tt)oi {)elü, 
miö mõista õi inömb or' feletöbö . . . fööl ott' 
no nign noište appi rüüfmift ~ loStõ ifinift fa 
pini tDougõttõmift jo ei tüö loiil miö fHif fnulbo ? 
äJio ntõtli eft ^inbö^e nüüb pöröft, minfoga 
timmc õigõ tt)õõrõlba ? fo§ tungo, fu äBooroa' 
latfõ SiSroõli ro^rooft toffo^ aiõ^ toireloötje — 
toai mužto wai fõüobfõ^õ — tooi miö töI tu 
ninti ott' — merbe fiSfe jöiloä, tooi tuuga fui§ 
2:öganit)o ^ööbo föölt fõtoõroft fõõwoft 
tuu möönü ogjogo jõffõ fottõ, fu ^innöft ör' 
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^nffomo Iöt§, o' tu fütmö aü peröft tu ^uffa» 
mine poolõtõ jäi. — 

§üo no fütt, lööme no pööt ebeft, wet 
Jöe^olõmo fotti ojo fottol tulõ if§ wiil fõnõlbo, 
muibo no to^oioo oi röböfo tuuft fo õi l^uuli 
ia tä^efe ponbo, et fütt opõtajogi fa ferigu^ lugõ 
tüüi pattõ§, et : „Summal ^oia meib fatti ojo 
iift." 

^u ta ofi ei poranõ jo igöütg if§ inömb 
jo inömb ^inböpootõ fiff, iuS no tiiöfi et fui 
lougõttõ tu lugu piröfõrb lööfi? 

^Siröfõrb tutõfi fütt ofi nii roättö, et fu 
fiögi reift pööte to^ofi minnö, mõnõ fuu nelö 
tooi lüite pööle, fH§ tutõfi no fütt pö fool»foti 
täü§ ro^f)o üte^ mõtto, ego no tingõlpungo töm» 
tt)eft foofi Õš fuift fougõft — tuu otõfi no mõnõ 
pöiroö toai näboligo otfo^ . . . no ormafo 
õi, et ma niiioobõ ^uupi, mai itmaoigo porifõ, 
met fu ma liino^ elö, fug uöe fütt määnöft 
l^inba ffciif maf§, ^u no li^a nagõt fotufibe 
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|)io )>odIõ töorro, roai foltnož jogo foUimboft 
om panto, fu taa^ mõni aagta tcigofi, tuu 
fottol ma no ütle miil, et li^a jüümift mõi no 
mõni jogo moefõmbit inemift möpmMne fa jättä, 
Ihš no tulõfi tuu püp-fira fõna perrä mä|ömb 
patto fa, fol^ om utelbü, et: „@iImä=^imo, li^a-
l^imo ja eIo«fõrEu0" — nuu folm ažjo ofõmat, 
miä inemift ^ufatufõ'tii pääle miimä. 

Äu no mõnõfümne oažto iift üt§ fuianõ, 
feHel üt§ Sfiäpinä fi^õlfonna pirremiiS föögi pa^ 
mõt föfffe luffõ — lugi et: „Si^a om ütž fal' 
liž toit, timmä ei onba filmä nötä! timmä füm» 
n)ö§ ^onojata foolimaja man, form^rattil, fuurtõ 
oJaubõ aU." mõifima nüüb moefõmba ine« 
mife nii luffõ, et: „;Bi^a, miö nüüö nii falli§ 
om — et timmä ainult riffa jõubtoa ogta, — 
fiä eläje ilofa^ tarõl^, fo^ umarna piigli ioina 
pöäl jo ^õppõ gäi-maština laubil ülemä^ — 
tulõ mett fogoni fõrmalõ jöttä I" iftu märSfi 
toiil pifembäit ebeft olõž lufõ, et: ^ubõr ja 
fapžta ette mõto," jH§ olõft õ» inämb nn mõtõ 
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õigõ, fu fe§tt)ä jafju nagõl fa uma neÜ'Wii§, 
ja fapštapää fümme-tüiigtõišfümme tingö maj§. 

21' fu tähele panba, et leenjä-nagõl, miä 
ta^ paari aašta iift if§ miil fatõ- ja pootõga 
fait — uüüb folm tingä maf§, tuuft ^uulmaba, et 
päimlif»leib füü meieefä-palmõgi perrä igäie ine-
mifele ofaft piäft faama, ja farbo^fa matilõ fa 
mõnõ näbäiiga umo paar tingä paole om jujato 
jo miä jo õfwo jöäntfe ofa umomo, miö fagõ 
maejõmbal inemifel fo tulõ o§ta, tulõ piräfõrD 
ütelbä, et; ®aefõ, minfe õigõ pägo mõnõ ojo 
pääle elämölt mao ala, niifornttjo, lu riffa teele 
tõõiõl^ ilmo^, tooi Sõõruufolõmi liino märel^ti 
man ra^a«fottega mošto tulõtto jo |üä eto fõrro 
tii fötte an'tt)a. 

S?u no fiägi piäft ütlema, et: 9Jiiä no tuuft 
fao, et fo nii paüo porifõt, ego no tuuft fiögt 
ei fuflõ, ilm eiäš umma wiifi jo lätt ebefi." 

21' met ego ma no täHe moSto louSmobo 
ifg jätä et et: SCBoi mo no ^inbä peräft wiit 
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fõnõlõ, ma fõnõlõ noibe iift, fiä eft ^inbä iift 
fõnõlba ei ogfa ja nigu nüübgt põrõ^õlt fülmäl 
ojol ferigO'Iält)eI \a ^uulibfa pääi fülmetäfe ja 
lõbijõjõ |a pimme^ fülmö^ tarõ^ nölgä nägetoä. 
Slui Eiägi no näibe iift ei fõnõlõfi ja näibe ^Jöäle 
eg j^alõžtafi, miö fiig piräfõrb faagji fo ? 

äJ?a ütle: ^ui ta aft ei paranõ ja ine= 
mife ia nimelt toiif fääntfe — fellel igöle poolõ 
tü^jo ažio päöle ra^ba 00 jpillo . . . mitte fäänt» 
fibe toaefibe pääle ei ^alõ§ta, fLi§ olõ õi ot§ fa 
fäontfit räböfil inömb fawinõbõ^. — 

5tr' no niõtõlgo, et uta ütefõrraga roäiga 
paHo arotama naffa; ma ni toeitfifefi if§ fae 
ümbre gtiHri, ioet ma jo tiiä, et mõnõi if§ olõ 
oi toaft pö fnHõIbo, felle füige aft puttu§ . . . 

SBet puu-^inna fottal tulõ fa miil ütelbä, 
et ega tä no mõtfa^ ^)õrõ^õlt fa miil nii liig 
i^inba ma§fa õi |a £u õigõ perrä mõtõlba, fH§ 
olõft no patu-tego fa, fu üt§ luurõ-mõtfa uma-
nif, fellel fnurt mõlga jo muub ma§fo fronbi 
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pääl et olõ, näift iiftarmo ^inba mõtafi. 9Jža 
olõ füü felebänü nii, et mõtž oo if§ tuu, miä 
eft^inbö^e miil om fofunu; paUo no noib fotufib 
00, fo^ timmä iuStabaš ? 

S^äpinä ©iimeSti ^irr oo no füll tuu miil, 
et tä fotufibe mõtfa finnä ofõmõlõ laff iugtaba 
mai fülmä, foft mana är' iift om rajobu, a' palo 
no jäöntfit mõifit oo V 
' ©üäntfel mõtfa iugtamifel 00 no tuu pä 
fülg fa, et mõni maenõ inemine fa no tiin tu 
mõnõ fopfa ja faa mõnõft päämäft tüüb. 

a)ia füH ©erge fäeft olõ õi füfünü, a* 
mõip oöa, et tõlgi ta parõmb miil mõnifõrb oo, 
ttuuri»puib innemb iu^taba, fu alati ütelufu 
manno maa^a tõmmaba. 

S3Bilä man oo no miil tuu mae^, et timä 
man tulõ igä aagta mitmõ fõrbnõ tüü tetä, nigu 
uöütüfeft: äJžaa arri, fülmä, foffo panba, pe^fä 
\a nii ebeft: no ta pešmife fotal tulõ fa if§ 
utelbä, et tuu fa jo ifg pa0o |õlpfamb oo fu 
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tä inue oU' ftu ta^ riietega pešmine oH', Iät§ 
aig mõnõl tolol mõnifõrb no nii faugõHõ är' 
et päöie WQ^tfõ-QQšta oü' wiil mõni iago rõufa 
nurmõ pööl. ©go no pö olõ õž fngüje ilöa 
noib mi^raogQ läbileonuifi, Joai toltoõl lumõ-
ga är' tuifabuib rõufa riiete roittä ja fuitDababa 
ja mäžfätä; jo mäöneš tu roili fo tüiil fai mõ» 
nifõrb, tuu oü' njül efi aft. 

51' nüüb näet tulõtoa noorõmbo — no 
olgu no pääl fu fa mõni monõmbit ftä^ oo — 
foffo, laffwa moštinaga tuu ))öätt)ä tüoi pooriga 
är', üt§ fõrb ütef, tõõnõ fõrb tõõfõt tolot, — 
loöwö tonfo jo pibömö möngo. 

3Bet ma tiiö no füU, fu ma to^ mõnõ 
oaSto iift mool oüt, fng ma'fi feerobi mõni» 
fõrb nii, et fo§ mot pöö otfo^ liffõ; mai fu 
tõõfõ tonfemo, lei no noile fo mõnifõrb pitti. 

%a no nii jelge^e oo no meele^, fu ütel 
tlofol õbagul, fu tõõfõl toIoI ott' možtinoga pež* 
mine, fu lotfi no õbogo ftnnä ja tuU' no jääne 
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rHHm pääfe, et iooft if§ ütefl rii^eolotfõ otiaft 
tõigtõ. 

2Boi miä furbuS mul nüübgi oo ? flüü 
mo fo ifš är' e(ä päömält»päimä. ''li et ilmo 
elo fotol mõift õg miöfi ütelbä, fu fäänäft ^irm-
fat fiffmift ütelt jo tõijõlt puult eg näeft. 

^u nii olõft, et igäüt§, feHel mä|ägi 
möimolif, tõinõtõift, fiä nõrgõmb moi fe^memb 
00, pümmäft toetaba jo omibobo jo tuuft ormo 
f o o g f i ,  e t  i g ä ü t S  o i n u l t  S n m o l o  o r m u f t  
eläž jo mite oinult umoft mäeft jo mõimnft, füH 
fiig ofi paranõft. 

S?u no puu»^innaga fa mäpgi foffo le» 
püfe jo noibe fngõ moefõmbibe inemi§te fäeft, 
feüel no olõ õš mõimolif oifjamboft putb är' 
o§ta, fu nä obomombo oöimo noib perömäiöft 
mai mitmäbfib fopfit, miä näi! t)äbö0te jöögt ja 
muu tormibužtõ päöie l^inbäHe moio oo — är' 
fäeft et nöörimä jo miä füü mõnõlõgi föäntjele 
fijfiäle piräfõrb l^inge»^ufatufõft foo — fHž olõ 
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õi määnöftfi toäega juurt pttä roiil. ®et lee» 
tDä»fübfäiä ütlefegi fa tuub, et puu õöõtt) falltš, 
tuu peräft uiä ^jibäuii ta leetüäle ^iuba mauo 
^3anma. 

Xq tima^Qtoanõ totuj oo näet roiit fääne, 
€t otõ õt uiipallo futmift. — 

fa ipoStime^e^ fa oU' no 
üle« panto, et ta^ ©abofüiä mõtfa^ ofuu itba 
aja iift, taa^ toagu mõni nätäi tnne Sõulu-püfiä» 
fib toiif fütfeiit maaftgib. 2:a^ ott' no fäänöft 
l^üiDtoä aigo, o(õ§ no wat ^inbälgi fotwanu mõt« 
fa minna faema, toaft o!õ§ no eft fa mõnõ 
iöubnü ? Õigõ pä olõš olnu mõni ^amba 
pöäle ^u5ata; ega no talmõl ifš waft õlõ õt 
mara brjamine mõtfal^ feelebü ?.... 

Xuu tüfü mõifi mai nüübgi ttjül roa^tfõ' 
aašta ja füünble=pöitt)ä moil^õl är' tettä, a' fai 
no tol^ üte faupmi^e l^irräga jutu päöte tuu 
ofa fotal ja tuu arioaž no, et tuu loaft olõ õi 
piräfõrb õigõ. 'J^uii füfünü üte_^ färnäri fäeft, 
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fa§ tuu lugu mõift toõimalif otta ? a' tuu ar* 
teano fütt, et tuu afi ta^troat õi inämb ^üäSte 
tõega foffo fämtoä. Sl' mtne no tiiä mai mõta 
finn' ? Äu uma filmöga olõ õi nönnü. 

^f^iifama tulõ ta tirna^omabfõ aagta fotat 
fa ütelbä, et ta oo fa fütt üt§ finö aa^ta; tiä 
magta mõtmifegi ja mana^aašta mätta jaatmije 
fotal fao oi fiiömani jo^t pa^^a fõnna ütelbä. 

2a mana^aogta õbago lätfi no 3a§ft poolõ 
ja fae no määme ^üä õnn. ^r' ti armagu 
no, et tuu tinoft õnnõ malamine ütfinbä õnn 
00 — tuu 00 fa fuiš ta oo ? 21' fae, ma fai 
jääl üte tüfü ^ümtoä jnurmo-moržti, miä mit» 
mõl ajal inämB e§ olõ foanu; met ta nii tulõ 
ifg ütelbä, et : pä oo, miä ^arma^tõ faat. 

21' met Sažfi puult lätfimi ^etra 
pi»oIõ; a' foe miä fääl miil ott' ? @ääl ott' no 
fääne laub miil fatõöu, miä miilgi mõišta õ& 
mõtõlbo; miä fääl faif pöäl ott', tuub ma nafa 
õ i  f H f õ  a r o t a m a ,  a '  n i i  m õ r b  ü t l e  n o  f ü t t ,  e t :  
2Bet4ä,äl If^ fütt'.,.. 

1 I U riGamGIUKO^" i i J 



— 18 — 

fäät no üte^ fuuö üt§ pä feretäü§ 
totil üle jot füübüš ja lõbujolt tülf atgo, toai 
ptQ j^ummogiuti är' toiibebüs io är' nafftrne tü» 
(õmo ja üt§ faöõ^ine toäre^ti pääle footma tuH' 
ja noorõmi^e tuuga luunbõflõma noffttua — 
ega ma no fogoni tirömä^e »üi õigõ^õ fae fa 
õš — fa§ nö no tlofo^e mubfol^tittja fa if§ tira-
mä ? SSoi miä no tuu tõõfõtõ pntug, igöi; ütel 
uma fuu. . . 

SJu no fobo lötfi ja uma pöö tõmme ^öät 
är' magaft, lötfimi no tnnjama ma^tjõ • aažta 
õbago jäQ' ütte paifa muHrugtõ — ftnnä fam-
ma, fo^ Ä'abõrna»pöämä puulpü^ä õbago fat 
ottu§ ja fo^ üt§ nuur preili elä§, fiä miil 
tPiioltmäng'iö fa oo. 

©ääl fai no nii foffo - mängibü§ ja lau-
lõbu§, et pä puul pääl. ©aia ja fo^mi fa miil 
onnima olfõ tcrmel^. — 

^aHogt no olõft miil fõnõlba, a' ftifõrb 
olõ õi inämb mõimalif. 

Sõpõtufõft panõ miil 3a§fi ja ^etra mä 
te^tüjeft paor laulu ja pääle tuu miil üte fol 
manba, mtä püpfirä poolõ mibö, üleS. 

S a § n I õ. 
^lui Juurõft fui läämä no pbõna, 

3Boi ^iufõ no pifäft maft fafu^õ fa.... 
fülämiig piä no meeleö miil fa^, 

@t Safg etä§ 2:ä^e»pulit|a^. 
3a Äatariina-pulibfa nurga pääl, 
^äl l^inbäl no tüütarõ omgi fääl. 
•^^iä mõt fui no maap pbpna, 
i^iii pägte ja ilma maluta 
Sa pügä fui ilofaft tafatföft pää, 
'St ilma^ fa tõõ§teft no map ei jää, 
2ä mitmõ pä meiftre man opuft no fai 
3a 9f?iia^fi ©äffol fääl pbõnit ai. . . 
SJell, ra^p oH' tupnbib, miljonit, 
9ti mõifit ja maio ja mabrigit; 
^u peröft fti» mine tiäb faemo fa, 
^üH fuUõ tüü pä§te tege tä fa 
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^ e t r 01 õ. 
SŽu ^etrat fa meele^ if§ piöt fo, | 
@H§ fuilõ no juhata mOy 
Ha tiäfii elä§ no ^<uriDtt)Q^ 
3q õftoa no Jfaubo = ^uulibjo^. 
žBet S?QubQ't)uun}i njaft tiiät ^a? 
@Qät faobõ^ 00 ^Qn6Q»§uunt§ fa 
5?a nummõr täi oo no üt§tõi§fümme, 
%u panõ fa pöö^ä no |inbä(e. 
Ä'a tiä aafe pö^te ^abõnit fuH, 
SSet ^^Petro oo ommuti teebä jo mull. 
3a {)iufõ no pügä jnl ilofaft fa, 
©t tt)Di õi tiö päöie no nnrižta fo. 
SJa tiä mitmõ^ liina^ no elänü oö 
Sa fatšfümmenb aažtat pia tüüb tennü jo. 
,^0 fui tö pööb pügä, oafe no ttiil 
§üäb juto, miö mõista õi mõtõlba miil. 
3a fui no maft minno ei ufu ja, 

agtu no fi§je fõrb faema I 
abet e[t fH§ uma filmäga — 
^iäet ^etrat fiä laulu^ om ülewä^. 
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SP^eeleparanbamtfe ja patuft püürmife 

laul 

Duett. 

i?ig:ÄiL^«zä:g=|zteir: 
— — I — h - l —  1 — ^ — # -—-^h-i-p=p-p-4^h-i r ^ ^. 

1. S?ui e • lo tar^fufl ta - pt 

h-is-T^--UT-4 
äTrt 

V 
fo, 9fJo o«pi a » lo; • ti. pi-



f 
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-4--^ ::ri;zg=ic::f=i=j:=i=1=;=j=q== 
• —•—-- —#-Sr-#—J-S— —iPf— .L_h—I -0^— •' I i J—h—f-1—^-1 

lõ ta ot§ r ä '  f õ r b  e i  

fiol i"gti; 
rrs 

lõ fp^ 0tš ::^e »;.Iob;'lueiTta ' gi. 
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2. @E[§ elätfi maaitma^ no, 
@a igän)e§te ftin. 
Sim futtõ nigu ^aanan oo 
Sa faCliž taiu)ü'Ittn :,: 

3. SBet töba fa iU tiiä fa, 
elä§ Sõ^^oroa, 

SŽiä fHfõ furja roõt ifš fa 
SBiil tltna^ nu^elba:,: 

4. äa*tunnõ timä ormu-fätt, 
IJää tüäffeto lõpmata. — 
SBet fiä no fura»tii(e (ätt, 
S£n päbjei^löroiüä fa.:,: 



'Seifeb naljafab ^etuleele mtti?be§ 
trüfig ilmunub raamotub: 

S^iigauitfa natfetcõtmife jo tarõ t)al*8.%,. 
I«gu. §. Jv. — Seine trüff. ^tnb föitfe (7) ttngä. 

i^eterbuura retg ja tmeltf unõnägo 
inne toba. Üli naljafo^ jutt ©etuleelemurbei. SBäIjo' 
onbnub ö- 3- ©(^mcilä- 2:eine trüff. ^inb 10 fop. 

9Jliä tõmoJtttot täl^enbä^ ? tlt^ ortnag ja |oIIõ 
lugu 1 ^uiž Htlfotnäe 3a:^!^ttn ^JJärnomoal toaaft toagu' 
toa^e foII'fütnnteub gärafot fai, tinta et tä nimigi $i!^f« 
tca^, tõmofcaabi tirä^ ületoä:^ olõž olnu. 3. S. — 
2:eine trülf. ^inb 8 fop. 

3 @ctu noljttsjutt». Sõpte iu'^tumt§te järele 
firjutanub §. 3- ©dimalg. — S)tnb 5 fop. 

2öl|3f<iatrõ 9lni>re jo Süfottta SttihjattH foffo-
faamine gurjowa^, üle l^ulga ajo. ®irjä panno 2imä 
efi. §inb 8 fop. 

^äöle felle on ttjeel §. 3- ©($nta[§"t naljafoteft f{r= 
jatööbeft jaaba; 

löttltf. S^eine töienbotub trüH. 4?inb 
10 fop. ja 3 ttaljafttt Ittulw, pool ®e§ti=@affa!ee(fp§ 
murbež. ^inb 5 fop. 

Hind 9 kop. 

I 


