
Wanhain Suomalaisten
Tawaliset ja suloiset
Sanan-
laskut
Mahdollisuden jälken monialda
cootut / ja nyt wastudest ah-
kerudella enätyt

da» (?r^/i3 CT Pr/V//. 5.R.MtfM
zuHue2t/

qjranbdtrpt 30*^31n>mterflbA/



Hywän suowalle / Jumalata pelkäwäisel
Lukialle Jesuxen Rauha ja Siunaus!

V£3jncuin 3umala <£aicfitt>albias/ jolba catcft tjyu>ä latoja tule/
on fanomattomaft tpijfaubeftans/ armollifefti lahjoittanut mon*

ba 3fymiftä/ erinomatfel ymmärryjellä Faftttämän caicfein hiotuin
moninaifta meno ia luonbo/ ia nijtä ainoan forfeilla fanoilla toimel*
lifefti fehttämän/ caiftöc opiji ia neurcoji/ Hijn on myös fe fjytpä
3umala jo muinengin anbanut meibän (Eftroantjemmiltem/ täfä
Suomes/ fencaltaifet latfjat/ että tje omalla fielcltans/ nijn taita*
unta fanoja pufyunet/ joita catcfi otx>at tjyn>äji ottanet/ ja nijtä
aina JVrroiuet/ että ne tmjmetn ou>at jälfentulleille yljteifiy Sanan*
lafcuifi tullet/ (Euitengin/ ettet ne caicft taiba olla jocaitsclla tiet=
täu>ät/ fentätfben on muinen aiu>an jaloft oppenut/ jumalinen ja
ufcotlinen ©pettäjä jumalan Seuracunnas/ Cafhelan pitäjän Kiro
fotjerra ja Säfämäen fitjlacunnan prou^afti f^er LAURENT US
PETRI n>atna/ jocapätmäifeft canfaputjefta läljes 50* ajaiftaica fit=
ten/ nämät Sanalafcut atjferubeUans muiston firjoittanut/ joihin fitte
Ijänen pojalbans/ muinen corfiaft oppenelba Mag: GABRIEL
TAMMELINUxdba/ yliftettätDälbä protpafttlba ja Kircfofjerraiba
£otjjalla ja minulba ufiat ou>at lifätyt/ ja nyt 3umalan Cunniari/
ja Suomen JTtaan cauniftojeg/ nijn myös nijlle otolififi/ jotca tätä
ftelbä oppia pytätpät/ monen totu>omiien jal!en pränbistä ulos*
fäybä anetui Hämät Sananparret ei ole fuingan tjyljättärpät/ vaan
fttä fuuremmas atwo\a/ enin \tsz 3umalan Ejengi on (£uningas Salo*
mon lahjoittanut taitau>ammaj caicfia 3l|miftä/ puhuman colmetu,
liatta Sananlafcu/ IHeg* 4: 32. nijn on monba näibengin Sanan-
lafcuin feas 3umalan pytjän Sanan can[3a ytjtenfopimaifta; mutta
et ytjtäFäu ilman bymä peruftufta ja fyyöbytyftä! tpaan caxdif pi*
bemmälbä ajatelba/ oppia täynnä/ pulien fjyn>in cauntftau>at (Että

fencaltatnen fana/ aicanans putjuttu on otollinen protp. 25: 23. ja
nijncuin cullainen omena Ijopia maljafa ibib» 25 v. 11. £öytän
myös näifä monba nmnfja putjbdfta Suomen fana/ jotca muun fie*
len tjembeftä fecottujeft näiÖä maan paicoilla oivat unfyotujeen jou*
tunet. 3umala tneitä caicfia Ijengellans tjalltcfon/ tpälttämän tur=
tjia fanoja/ joifta buomiopäimänä pitä lucu tetjtämän £tlattt{. 12.
36. että me poispamfim ilFiät fanat meibän fuuftam/ CoL 3. 8. ja
aina pufyuifin mitä foroeljas on parannujen tarpeji/ että fe fetoo=
Unen cuuöa olisi <£pt?, 4 8. paimiofia. 2 Odohr J?O2

HENRICUS FLORINUS. Sen.r.



lM. 7
WanhatSuomen

Sananlascut
2t

Siman *3<Ffuö anna talla/Slrtluul.
la §mt)ät fanomat!

Slf) cuKaift ©öbon elanbo;(fano Caifca)
So§ on ruoca ntufemmalba/ nijn on
Unba rciliemmftlbä.

2l(j cufifaift ©oto/ armaft afuinfia!
$tf) enbinen aicani// nt)!^inen kieleni!
2tfjtt>en armaö tuorcelba/ Båxii fääftöftäparambi
Ajattane tr)ön teonbo/ heinän n^tto.
Sljaftatca aiban tgnöönätin/wuoftTDuotafenginäfin
Stjatetlcö (airooteUeé/ atcaié/ afueé/) aica mene.
2tjatu£et ajan raieraät/ piböt^et pttfät päiroät.
2(jatuKcö orroon ncuroot/ pueto^eö fötjljän caupat
Slica anfoja punoa/ ett on.ipanljet töainioda.
2tica/ eli aicané/ cutatin.
slica §tjren ett on £iffan !ibafa.
Slica läijte ajaman; Ujtto iD^metn l^c!uman.
Slica (fe on/ aica) fata etta Reinot tabofa.
Slica tutla/ toinen mennä/ colmaå ilmalla olla.
Slica tulla/ toinen mennä/ colmaö orrooin ajatella.
Siina cuin juotto porfaö.
Siina päällä cuin fäcfi 3Jt^llnn päällä.
Siina lä^teraätä ca^otan/ faapa i^aftutan
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Siina fea§/ cuin pafja penningi äprte.
Siina fijljen ©orfi jää/ cufa cuorma caatu.
Siina/ eli caicfi/ fuuna/ cuin <Simpu päänä.
Siina ufi jjembeembi; e§fä enbinen parembi.
Slitafta <sica fucutftn.
Stlaifin Sfauban co!e; juoma 3Jlie|jen näfe.
Sllaftoinba nauretan; ei fuuren Ipan canbajata.
Silla ©ana etc/ ca^o/ päättä ©ucfoi.
Slnba raä^äftäfin; etpä palja paljoftacan.
Slnba matofin macaroan raudan.
Slnba fatta ei fyöläö ftnät!änä.
Slnna 3@fw§ tttan tutta/ ittan ilman maineita!
Slnna juofta jou^i§ännän/ tipata coroacawton/

Sftautaforcan forrooitella.
Slnna maata 3Jiatcamie§en ; anna unetan leroätä.
Slnna mennä TOnntftöön; Ipttä männiftö toeta.
Slnna padalle paljo raalba; otta i£e enämmän.
Slnna roarjon toen^ä.
Slnnettu luraattu lajja.
Slnnettu toala ntjn fymå/ cuin tifyr).
Slnnetufta annetan; ei tielbä löpt^ftä.
Slnoin/ ei annettu; otin tbge/ ei toruttu.
Slnfaittu anottu ruoca; fnötn letcattu pala.
Slrca pitä. ©li/ Slrca na§can§ canba.
Slrca §änbä petjäcfön; älfön jalo paec!o.
Slrca mebgään/ jalo cotia.
Slrca purtu on/ Ijelle Inöt^. (sö»bän päällä.
3lrmaf)b' Sumal joulun päälle/ cuin ej rooita
Slrmaft ©obon elänbö! ca|o. a^ cuttaift
Slrmu cuole/ ©a|o:
Slfettanö cu!in corja.
Slfia £t)lään menneö; roaan mifä lä^teiä?

Slftaa



Stfiaa mies fylään; 28aimo roaften fnömiftänS.
Slfta nijn/ cuin ajetan; tt)ö nijn/ cuin teljbän; taft

nijtv cuin tuetan.
2lroa ©äcfté/ cuin Tporfaå taritan; jo§ fe tar*

uritan.
Slroenotta fen anbiaifet/ täytettä lä^iäifet/ pibetän.
%vooi potti §erroi§ tultefa; toaan !tjnni la^teifa.
Stuta 3®fw§ !öt)^ömieftö! EHicaö rtjboingin etä.
Slutit muinen mutcat mieftä/ ntutcat muinen/

juonet ennen; ci fttlen ftndiMnö.
StutuaS 2ttt)ainptjca; fcty tupan/ !ön cotan/ fei-

cuttete
SlutuaS ©männän tango; päähän pöt)!ä^-

tä; toairoainen Sfännän tango; otuen fuu^un
fetfatta.

Stutuaå toifen roaljingofta TO^fa^i tutee.
C

/jSlati ©artanon pitä/ SBettingi tuetan tefe/
$uuro puita lou^iman/c- pane:

©aati liehui caifen päiroän; Si^a tijtoa^i ticoid.
©aati minun ©aimant ; 2Bettingt roetjäni;

pataa
©Aatu toijmein fitutoa 9suu; cuole cauroan faita=

ftanu.
©acoi (Cuuli) cacun/ po^ja puolen; Stä ei

aina anna.
©aljben ©auppa; Soimannen ei mitan.
©alju cauroaä cuutu; toifeen Uniaan.
©ai(fi ©angan cutoifit; muttr ei polje puotecfan.
©airfi caunit cotona/ S^nat Sfän majafa; !em«

6it
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©aicft cofiat copiat; ©aicfi gangit roatroatfet;
©aicfi 9Jlie§et lammin päättä; Urot Oluen luo*

na; SRutt et mieftä mtfä cufa/ cufa mieftä
tarrottan.

©aidi tnuuta mie§ catit; 2Ban ci nuorta nain=
tniftané/ ei!ä toar^ain noufcmiftanä.

©attfi IjuUut !öt)§änä; 2öaimot ticfat §nn)ät ©-
mannat.

©atcfi !öp^ät §ullut; ©atcfi rtc!at copiat.
©aitfi puhujan fuulnm tule.
©aitfi purtua pure; caicfi panbua pane;

nnnpttä Ijätt.
©aidsia ©airan 3)Ztelt tefe:
©aidi fuuna/ ©abgo: Slina fuuna
©attfi talot tarrt)i|e; Stjnaifedin/ (angatfedm;

s)rjn caEtroartifedin.
©aicEi talot tartutte; Svuret keulat/ tarraat

©eulat/ trjöreet/ tacareet
©aidi tt)iebr)tbä tuarcat.
Saijalla työt teljbän; Oluella ptbot pibetän.
©alja naura Dluen töitä.
©aUtö cauppa rahattoman/ raatcfa partalla,
©alutan luufin li|»ait)an; frjöbän li§a lai^enu

mangut.
©arcfoi (cavxt^a) raetta roaitele; catcft carc!otfet

jano.
©arptofta calja pannan; oltta tt)lt)ä tpngrtftä.
©afroa cannettu lapft.
©afroa firotnen pelbo; roan ei cafroa cadarainen.
©otti t)pn faaltnS f^ö/ etj fen It§aroam6t.
©a|o catti!in (ftffafin) ©uningan filmin.

©a£o



©a|o caluö/ muifta muru3/ ajattele afiaö.
©a|o omaö/ anna toifen oma fillänö olla.
©atto juonen fortgå on.
©aucafin palja tuoban; Ijnroäfin läfjeå jätetän.
©auca matala meri fylmä; tr>tct ebemoä Injntä:

fe on/ cauca tmjfaS pulju/ toiel ebemmä ajattele.
Saunaa (nuija) cuin Iteli caunaa/ fe on raifca.
©aunié cac!u päälbä näbben/ acanainen alba

cuoren; et fiunattu fifälbä: @Ii: ©i fima (Jptoä)
ftfälbft frjöbä.

©auniö ca|o carroanö; ruma ttjön tefe.
©auniå cakii raoitta, ©aunté catcfein mielen nouta.
©auni§ caupaUe parembt; ruma t^ö^önrofjfiambi.
©auniö caulan ftjcutella/ cuin on caula cauniftettu.
©auniö on {jgroän muotoinen.
©auroja (fYlt^etän) cacarin fuuljun/ fuu^un

hernettä.
©auman cautoaö fäetän; cauraan caucana ollan.
©auroango male coiran caulaö?
(Saumaö caucatnen fanoman roie.
©autnaö Mctön/ Iftftft palatan*
©autt)a§'tt)ijfaé nä!e/ raiel ebemmä ajattele,
©a^t cauppaa tefe/ colmaö päälbä ca^ele.
©a^i fatta reittä mnöben/ on !ö^§ällä.
©a^i fairatla tapa; taicfa cuole/ taic!a paranbu/
@a^i tietä tijnellä/ taicfa luo/ tatcfa canba.
©asi fana roanlja roirtä.
©a^i meiftä Söarcalla/; tnfjjä tuppi raiebmt ronöKä.
©a^i nrijttä fnmmenefä/ töittä fnmmenbä fabafa.
©Ap n^ben colme w^ben ©uningaö.
©ocoo (paljoutta) lt)lä Infp; ei carroan cauneutta.
©obon tDttja caucanaftn.
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©oljta Sapfi cuoletla (jonga lapfi on cuollu) toi-
nen roäärin mennellä. (ftafin.

©ojjtuS paraå cuftafin; ©ofjtuö l^roä 9ftacfara;
©otra aibalta/ fycmbä raofa.
©oira otta ogennu^enS; pa^a SBaimo anbimenö.
©oirat cui^uin tuteroat/ (pitoon) tcierat

CU^Umata. Ironia.
©ofennut caicfi tietä/ roaitoainen caicfi cofe.
©olmecuiffa (cotmen cuun raanaa Sapfi) colcan

cuule; cuuficuiffa cucan (patjan) otta.
©olmifäinen jumalan föt)fi.
©olmiöifen (roafican) corfi fuufa.
©ombaftu herooinen netjfttb jalalba; faaticfa 3§ =

minen fanalba.
©onna ©alja Dluen fukten/ eli t^!önä.
©ojia conna pääfe corretf/ n^n §ön ppt)tä orreE.
©onfti camala afia on.
©ope cu^uttu roieraö; ujo outo cu|umata.
©orele totften
©oreutta corcofengä; fin)et)ttä ©Ucftfucfa.
©or!ia cotoinen ft)nnt)ö/ toifen ferran cafroateö.
©orpi caapu löp^än miehen.
©orroacuutlonö cotrafin
©orroa enimmän maita !är).
©ofca (aifcan tt)ön teonbo? ©^grittä loca paljon/

UmåM raetta paljon/ taiteella nrilu/ fefällä
ei cofcan coljbacuroaifta. ©a^o: padalla

©iatla.
©ofca Sangarit fotiroat/ filtoin turcan tucfa tuogu.
©ottane cuollu roiebän.
©oto carjan corja/ r)ö pajjan pereen, ©a^o: @^to

carjan.
@oto^



©oto coirct rooittane me£ä coirati fjautfumaö.
©otonanå coirafin cope; cucfoi omat tunkiolla,
©otona cobon menot, ©li: ©oton a cobon fanomat,
©otona coroan ttrnra.
©otona Sapfi ©noilaS/ (€noin tyfönä) Sätilä*

fä (Cäbin tyfönä) roieraö lapft.
©oto pa^a muiftamtnen; pito fyyxoå jättäminen,
(Sotofia pajjan orpanan.
(Soraa caicfijn cofe.
©oroa fengä jalan fplfnttä; @li fmjlnttä.
©uca coiran jännän nofta/ joö et i^e?
©uca cotoroarcan ca|o?
©uca Suoalan neuroot tietä?
(Suca tiefi/ cuca luuli tapfen orrooi^i tuleroan?
©uca tiejt/ cuca tuuli petpuifen t)töne£t/ !ebon

(fe on lataan pellon) cafroane^t/ lapfen pienen
paifunesi?

©uca tiefi cunginmielen? fengä fenengän fnbämen.
©uc!oi päällä curjanafin; cana alla armafnafin.
©u^a fuuri/ la§na laroia/ca^oacatenfilmälbä/mie=

totfen carpafa. men^efä.
©uin ca^iroaraft rtjtele/nijn talonpoka te^mänöfaa.
©uin ljullu marcfinoiUa tule/ nijn cauppamieé

raijaa faa.
©uin lapfi faa fttä cuin fjän itfe/ nijn Ijän ou äneti.
©uin minä fuutuin furroomafta/ päiro^in petfetin

tomufta/ rtubuin ri^tä tappamafta/ roairouin
roarfitt)ön teofta/ roäft)in roettä canbamafta;
fuuruå fuuftani putoté/ §9roä leipä leutnoitbani;
föifiu !t)llå/ joiftn fntlä; täyty olla tällänflin.

©vin on tapfi roantjinbana/ pa^in paimenna per-
een/ oneljin opettajana; ei ftjnä eletä.
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©uin on roamma roarpafa/ ftpu fefMä frjbänbö.
(Suin tule aljeturj/ nijn tule cuhmerj.
©utba ruffia/ ruiö töielörufflambi.
©ulba nöfäfin culu.
©ulu cutfifteltengin; mene maistellengin.
©utu päitDä pilroefafin; mene aica pijcanafin.
©uningafta cuuleminen; herroja cumartaminen.
©unnia §nraä tapa/ e^!ä t)^in ljuonefa.
©unnia ftEe/ joca cunntan taita,
©unnta fiHe/ jolle cunnia tule.
©uotema ruton feafo; uni totean portailta.
(Suoleroat ©uningatfin; roaipuroab malbtacfin.
©uoEena coira tapanö ijeittä; ©i pa§a coira cuot-

lenacan.
©ufa cac!u f^öbän/ ftjnä toinen/ eli carj/ faaban.
©ufa cotca lounaita/ ftjnä jaatoat pienecfin linnut,
©ufa pelco lada/ fijnä roairoaifuS alea.
©ufaeiolepelco/fiinaeio(ej)äpnä/eitoitt)o/eicuniata
©ufa tnö tefjbän/ fijnä ruoca fnöbän/ eli faaban.
©u[a roä§ä' limafaifia/ (mettiäiftä) fijnä voöfyå

Ijunctjata.
©uufeen eurotta/ cataroaljan crapfa^ta.
©ufta ©uningaé cuttab faa?
©utojanö tutcamenfa; luojanfa fertnpataifet.
©uv fefäön tirroiaifeft (leimoifeft) voafya' raöfta^

räefifeft.
©uulbele/ cuin fica paroufa.
©uullonå coirafin ©a£o: ©orroacuuttonS.
©uulu cuurnan cuicfuna/ roaicfa ci lammin

mäkinä. (lemacan.
©uuluifa rtefan/ eli §errain/ tauti; et fön^öncuo-

&u=



©mmm pilroeftä fata; cajanefta caifen pätroän.
©w»a cauniö fgömätä; mutta ci $fjminen. ©li
©uraa fnömätä elä.
©uroaftanå cucfoi laula; ttrijjtooftanö teljmä lopfä.
©utou^ettg culon feroäifen/ fnfnifeltä taubigenö/

©täin fnö.
€

(Js)e§ eiläinen/ eli enbtnen päituä on.
fftflctftn/ ebeöfä^bä/ ei paeta.

©beöpäin cauppa ?ä^).
@§to carjan coco/ 3)ö pa^an pereen.
©Ijto @räi|en (ZHatcamie^en) faanbo/ p*

mt) roieran tulenbo.
©^tona erän perä näfybän.
©|tona ttcu/ kamulla $ta
©i aica ajan menb^/ touotta leljben langettua, ©li:

©i ifä ijän ntenbnä.
©i aica mieftä obota/ jollei mtcö aicaa.
©ij aina 3lnbin tuuli/ Pietarin peräntacainen/

2Btclä tuuti S^uontangin.
©i alaftotnba coirafan
©i auta ambuman/ ettei ole nuolen noutajata.
©i auta Saulaman/ cofca ei cuuEa cummingan.
©t auta Sinnun lenbämän/ fiitte cuin f^penö on

miftanut.
©i auta touo^en määfnmän/ cofca ci ©auriö cajo
©i caicfein caunin ©li: ©i n^ben cau=

niå caicfein cauniö.
©i caicfi ©utba/ cuin Itjlbä; ©ifä cuin

§o^ta. ©li
©i catefi ©ulba cuumottaroa/ eifä Ijetcfntoä
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©i caicfi ajatu^et tule feutan päälle,
©i caicfi puinet p^fp SBeben päällä,
©i caicfi päiroät roietä estotta ote.
©i caicfi taubit ole cuolemagi.
©i caicfi t)fjtä tee.
©t caicfi t)ftäroät qfjten piton mafjbu.
©i calu faaben ric!a^i tulla/ tuaan fääötäen.
©i canga§ corjellen cubota; oja/ @li fonba/ luoba

luoroaeEen; jaujja !^n>atellen; §emä
peitellen coota.

©t cangaö (fanbainen maa) Tacoon caabu/ ei*
fä ©iemenbänö cabota.

@i ©ar^ua wi^alla l^ömift ote.
@i carja nijn cato/ cuin paimenet pu^uroat.
@i caten coto corfene.
©i cau^alla tntelbä päähän faaba
(St cau|a roarreta felpa.
@i coira carraan ca^omifta ole.
@i ©oira ennen uiba taiba/ cuin l)änbä caftu.
(Si coiraH cunniata ote.
©i ©oira luuta nringaljba/ e^!ä co§ta ttjöbäifin.
@i connan coljtu ote/ pa^an miehen mielbä taita.
@i connaå cofcan täti ote/ eljfå fefällä tapeitaié.
©i (Sorppi corpin fitmä pu^caife.
©i cofftn co^ua täpbt)/ njä^än tniet;en ttääten

!äpbä.
©i ©ulba cutba x>le; Seipä culba cutba on.
©i cumarrettu cauta teicata.
©i ©uningafcan culba fpö.
©i cunnia tule cututtamata.
©i cuolema ote fircfomeffu; ei!ä fjengi nauraen

tä^be.
©i



©i cuucan ennen paifta/ enin tägbellenS tule.
©i cuuroiKe cajjta faarna täyty.
©i ennenfaabulta cauttmn eletä; ettei jumala

ttJaftaift arma.
©i epäluulo ole tiebon roerta.
©i Ucfo (emänbä) eriä tieba/ cufa Uro ufjon

näfe/ poica roaimon tnairoa päitoät.
@i jjaofta lä^be/ cafte njarjofta raarife/ ©li

cafte calroefta cato/ päiroän SBertelin pcräftä/
©i i!änän§ tätinä ole.
©i Reiniä faa.
©i §epo cuotöifta cuole/ eifä Sefjmä SeirootfeftQ

lammaö ranbarauc!oifefta.
©i Ijepo lijtä toettä/ jouljiljänbä juomingita
©i §gri alla cuole.
©i $ijri roäärtti/ Sapfi miehen

raerta
©i Ijoppu l)i)n)ä^i ole
©i Ijopu3 ©ata ajaftaica eletä,
©i lulluud W»imäft fiettä.
©i !ieUä cuolemaft/ pa^uuö cauroan z-

lämäft/
©i huoralla l)äp^ä ole.
©i jettiä fuolaö pahene.
©i ole/ culbapenning culfeilla.
©i §9n)ä!ån faa aja/ enä enin l;än n)oi.
©i ijr)tt)ä pa^a tee.
©i Dgntån fanan rooima ole. ©e on/ ci paremba

ole.
©i fn)tt)ä fana tooibetta tarroi^e.
©i §äiftä feräjän mennä:
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©i gftft tytnetfi taibo. ©Ii: ©i (jäjnllä (ftp? ole.
©i fyåxtå ufein Sinnafta palaja/ tammaS Zauta*

mie^elbäfän.
©i Ijåfti §äitä ftjtä/ §epo pit!iä pitoja/ Suo^i^äti-

bä juomingita. ©a|o: ©i ftjtä.
©i fyåtå pengen lä^teifä. ©e on: ©i roiela

geö lä§be.
©i anna/ ftjru cauroan fijnnitellö
©i jjåtätjnneftå puolba ote.
©i jaton jalab palele/ funnet f^nniftelc
©i itcu éäbäfta pääftä/ poru (parcu) päiroiftä

pa^oifta.
©t iftuwata/ furoata/ ca|eliata fuoba/ eifct te!e^

tDätä pa^a^i panna.
©i !etän cucfaro caulaå
©i firrocö firoeen pr»ft^/ sRapacaira cotttoon.
©i $inri jau§a Äten>afteUen/ ittnan orjan otca?

päjtö/ pienitä fftfita.
©i fnlft cubetta fieEa fr)t)närälbft fymmenelbä.
©i fntanmtcS !itua !ietlä.
©i löbetöin cato.
©i fäeten enotta/ eifä uhaten eletä,
©i fäfCcwö toäfn.
©i !öi)§än tät)bt)/ maanfä^wän macupala.
©i laman ottaja cattta puutu.
©t (aifca ole jocamiefjen SDrengt.
©i laifca ormenS ttebä laitta.
©i tapfi lambarj ole.
©t lapfen tä^bt) ifo cappalba leipä.
©i tapfet talia tiebä/ SBaimob roallan buomiota.
©i tapfi laoUe/ eli tacoon/ cuole.

©i leipä



(Si leipä leifin fgöbä/ cacfu nauraen calroeta/
2Baate pilealla ptbetä/ miehen nrieran cbefä/
roaimon angaran apuna.

(Si tijcfuroan firoen päättä fammala cafroa.
(Si Sinbucan lennä/ ennen cuin ftjroet tät)bettän§

tutcroat. ©a|o: ©i cuucan:
(Si tuobuftans faa cungan mennä. @a^on^n tuotu.
(Bi lammin luuta färje.
(Si maaten marcat faaba/ iftuen ifoit Ijoptat
©i macatoan fuben fuuljun lammas juo^e; eifä u*

neljau ftffan fuu^un §tjrt famo.
(Si manaten maan ala mennä.
(Si matocan macaroata pane. @a|o: anba matofin.
(Si meneroåt pitä faa.
(Si mieftä manatuS ole.
@i mieftä taraatoinba ole.
©i muoto panna murfinast/ cauniå cavroacattttaan.
@i naurofa \ä%U ote.
©i neuroo roäärään rote. (ettei jocu laita.
(Si ntjn pa^a/ ettet jocu ftjtä; eifä n^n
©i nijn pa^a ettei jo^ongun |t)tt)ä.
(Si nijn pitfä/ ettei curoita; eifä ntjn Ixfoy ettei

cumarra.
(St np pttfä päitöä/ ettei e^to peräftä.
©i n^n n>an§a/ joca et tuule wuotta eläroänS;

eifä nijn nuorta/ joca tietä roanljar, tuleroanS.
©i n^n toetelä toeri/ ettei fafiambi wettä.
(Si nuotu roa|a tåtjtä:
©i ote attafta cotona/ eifä maafa martafta/

cuin et ta^bota anba.
©i ote caicfi pa^at päiroät nä^brjt

ei ole



©i ole fäbefä ftärpä pinofta/ 91ci%9 nuori &ur-
cuifefta.

©i ole päätä $äjänellä/ loppua lapin toebettä.
©i roanjafa xoaxa/ turroa tutiferoafa.
©i ole Smmän äjfymiftä/ cofca on $ijän pää fg-

lifä/ Olijan parta parmoiHa.
©i orji olutta lijtä/ pit!tä pitoja. ©a£o: ei

©ftfti.
©i orja luQulle panna/ paldaroaimo taifinaKa
@i ottaroa tääpä ca^o.
(Si palja enfin cuole.
©i paja Spöbengän parane/ @li: ei vafytft fyö=

bengän ole.
(St pajan filmän paljo pibä näfentän.
©i panna paeta anna/ murja mennä muillemaille,
©i panbu mieli pääfä p^f^. eli panenbo mieli pää=

Jän ppft^.
©i perfoja faa wiebä; caicli J^wät

calab fpö.
©i perfoja erijn (matcoin) panna.
©i pojja fun>e fieöä/ ei!ä etelä f^lmämäft.
©i faa purjetta nlömmäroetä/ cuin toenJe canba/eli

falbi.
@i päiroä piraon täpft ole. @a^o ©i caicfi päitoät.
©i päälbä faa täjteitä tejbä.
©i ric!an rajoja tietä/ eifä/ äroeriän ääriä,
©i rico mieli miejen på&tå/ tee terroegS paja/ työ-

ta fuuta nifuinen leipä/ Jiero fättä tartooin
farnri. ©li :

ei rica



©i rico mieli miehen päätä/ lofji coffe foroaife/
matta manftefa pahenna/ muuta mufticfa ma-
Itä/ polba puola cangarita. ©a£o: ©i färje.

©i rijboift rajoja ole.
©i !föomi totena päiroän ole rafettu.
©i rupinen pää paljo tarttune/ ennen cuin roerelle

tule.
©i faaba toivoin nrilja pöptän/ maaten mafiat

palat.
©i faabufa faamifta ole.
©i faanut parata parca; eifä turca toifin te^bä:
©i faita <Stca ruofi/ toifu roierafta ran>t|e.
@i fattt fanrinen pelbo/ eifä formatoin furoai^e/

fucan roartta tioalfiata/ !engän cuortti corftat eli
coriata l^nbäjätä.

©i fana (fanorna) fauroa tart)i^e.
©i fana fijnritä lennä/ pu^umata cautoaS cuulu.
©i ©aucoi fala faaba/ näfemätä nääbän potea,
©i fe anotoalle anna/ joca ci waiteleroaKe arma.
©i fe cabu/ cuin ca^o.
©t fe cuwufa ole/ cuin.nocafa on.
©t fe cauppa ole.
©i fe Juttu ole/ joca ano; roan joca anba
©i fe laita lapftanS/ eifä polje puolifanö.
©t fe laften leicfi ole.
©i fe majba mekään mennä/ joca pelfä joca puun

päättenS caaturoan.
©i fe muna munaan roaijeta.
©i fe natfta rootba/ joca lailba rootban.
©i fen fteli ole roellingté palanub.
©i fen mieli mettä feitä/ joca fuureömurjefa on

eli fe



©i fe nijn cuucfa ote/ cuin onbu/ eilct ttijn roairoat-" *■ ■«
""

■ . «

nen/ cuin Ijän matitta.
©i fen nmofjit ote aina cotona.
©t fe ote ihmettä näljnt) joca et mieftä juopunutta/

roaimo alaftoinba.
©t fe paljo ca|o/ joca ei oman§ ca£o.
©i fe parcuin parane/ ei!ö luutain ljuofene.
@i fe puhuen parane.
©t fe fanaft tiebä/ joca ei puoleft nmmärrä
@t fe ftcaan tule/ cuin fucuunS tule.
©t fe ta^bo anba/ joca ft)ft)
@i fe totfta faa/ joca et toifta cututa.
©t fe ujoonö cuote. (nitä.
©i feutafta fatoja faaba/ ptroon täpbeft f^mme-
©i fe nunna utiftanö fr)ö/ palamana paiftianS.
@t fe roarafta toljbi/ joca et roannoa to()bi.
©i fe rouo^i totfta taiba autta/ joca i|e caltöa.
©i ©itac!a fuotaö matane.
@i ftliä touolemifta tartt)i|e.
©i ftnun pöäé walCiuben tabben.
@t fiitä frjbän cuole/ cuin ci ©ilma näe.
©i fobat fanomita ole/ cöroat ilmat mainioita,
©i fota fuofta ca|o/ tauti mieliä pahoja.
@i fuotta cuolXa; watcfa fuotta fairaftetan.
@i fuulla faa cunntata canba.
©t fuuttoman fanoja tietä/ ftelettömän taufumita.
©t f^nbpmä fianfa ca^o/ cuollu patcfanö roaU^c,
©i fnöb^fä fpömiftä ole.
©i fgöneUä ca^ta lounetta/ eli murfinata/ ote.
©i fpöttitäö tiebä/ mitä elätti nringu.
©tf^öpä jääpä ca^o/ ottaraa telapuuta.

ei fär=



©i färje mieli -JDtieljen yååtå/ malda paljofin oliö
©a£o: ©i rico.

©i tai malja maata fäffe/ §mt>ä Ijnrft)
©i taito tatfana ole.
©i talnri mene tacanö ca^omata.
©i tafain tafaifet päin)ät/ ajat cattft
loinennainappa 9lei^en/ toinenärnänä§!nroäifen.
@i tautican (tuonican) tnljjäftå ota/ tuuli jäälbft

calja malba.
©t totta !ielbä faa.
%i tnti fuowa alenna/ toara roen^että caa^a.
(Bi SJurcu ole tmoan tacana/ ©aupungi cujan

pääfä/ ©aga faunan loud^afa.
(Si tw^jä lienbft tee.

(Bi t^^jä fäd^i/ feifoatta pnfn
@i tp^jä taiftna Ijappane.
@t tnöt te^ben lopu/ toirret laulaen mä^ene/

parmat tappain cato.
©t tänbn jtan päätä roairoaifen caalijn.
(Bi ulrooroa <su(t lammafta murra.
(Bi uni maaten lopu/ nälfä ijautanaurifta.
@i uutta palanefa ole.
©i roaca toapife/ et!ä luja luttfe.
©i roa^inöo Muuten tule.
©i roa^ingon roäräjäEä fengän feifo.
©i wa^ingo tule.
©i roanfta roaratotn ole.
©i roanlja raiata cuole.
©i toanljuS pa^ubeft eftä.
©i noara roenljettä caba/ ca|o: ©i tuli
©i toarafta ole/ jolle roarean pefä
©i roarcatla puolba ole.

S ©i nmr-



(Si warean toaloifta ole.
(Si tuareö firoen cuole/ corppi cuiroijn fanoin.
(St roaftefa rueoctten elä.
(St Söebet tairoaä matane.
G>i roelafta ntaptnata pääftä.
(St roefi cafjis pt)f9.
©t toefl fjaaroa tee.
©t raetta totaalia juoba/ catja cateubetla.
©t n)telä catdH pöitoät estotta ole. ©a|o: ©i caitft

päiw>ät. (tulo catoma.
@i njtepä jääpä ca^o/ ottatoa telapuuta/ lä^tetoä
@i toivoin wi^tHe faaba/ ei!ä tuäellä raäropgi/

lönmielin
@i toilja roairaata faaba/ cala jalan caftamata
©i tm^a Suuta järje.
©i t)§tä ljr)töä faa i^aftu/ ei ca|ta pafja peljäftt).
©t potea juotnu^tS ole.
@t t)ölbä filmä pu^!e/ jalca taitu.

Se on/ fyflä Döfld atca
©lettp eiläinen pätraä/ tämä pätraä täfjän faa^a/

leutoon jumala §uomifeen pitä. Cat3o: ©be§
eilätnen.

©letän että tn^öben/ ft)öbän tacaa/ @li eroäftä/
mt)öben/ foutan toettä m^öben.

@li ©ulba cudarofa/ Sotamiehen (eli fanba fte=
ramifa.

@la coira tjjjoentalotn/ cuole coira ca^ben cobon.
(Siä ©li Ittu cuin touda puun raofa.
©län)ä §änb maini|e/ etj cuoEu mitan pu^u/
©tätoäinen Saften tauti.

@lft*



©lärad palaraanö tunbe. @a£o: fyttä eläraä/ etc.
©mänbä Ijnraä taloifa/ eljfä ilman iftucon.
©män eljet tyttärettä/ pojatta ifänö afumet.
©månätt on eljet colmet/ eljet colmet fengät colmet;

9§bet luifet/ toifct puifet/ colmannet fetifettengät;
hnfitta fätoi fpläfä/ puifitta färoi cotona/ feti=
ftttä firtfo tiettä. Kettfet/ fe on nal?fa fengät.

©nbinen aicani np!m'nen mielen. ©a|o: a^ enb.
©n minä §uole/ coflei naiba.
©n minä toitnoani paljongan pane.
©nnen puu taittu/ cuin tairoafen ulottu.
©nnen teljnn tnön te!e wafta-alcu ajatele.
©nnättäroän munat cariUa.
©n fano nriljoin/ engä wiljoin/ Se on/ en fano

fortain/ engä auttain; voan \anon totuben.
©nämbi raoitta. ©a|o: ifoi.
©nämbi roä^embi matalembi corc^tambi/

mufta roalfiambi. 3Jlielin !ielin pu^u-
main tapa.

©topättDät hartaimmat,
©fipu^e lain täpttä.
©tené eläraä ajuttele/ eli pu§u/ tacanS cuottu ca>

|ele.
©ten roetängt raoitta.
©|et ©uomet forfeinba/ maat raali^i raalfeinba;

jo naibut parrat ptjcat/ e|itettt)t epiämmät;
Sä^bni naiba tähteitä; forman/ ifc
ten !ä§löi/ eli fä^möi/ läänbni/ one§in olitte
joubui

§al»
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9A2ttla jjanfjen (pois mennes) fijroen alla; taU
*roi jou|enen tacana.
£allafin matalan meren tylntä.
£atta fylroänettäV nälfä fiemehenä ftjönettä.
&atta fen parran joca raanaan n>atti|e.
£alpa förlän caht on.

toaimo (jalbiattften fea§,
roaimo aroot pieletöin toäräjä.

§atpa n)aimo Sapftttinen/ (pajalla pa^a
herooinen.

ammuttin/ roare^en roaara fattui.
cauniö.

fjftrfä linnafta pala. ©a|o: (Si fjärfä
ipauda faurouta elä/ mufta Sinbtt Iftmb^mätä
§audu coira colmicarroa maanpaljicfo ca^i carroa;

piimäinen t)r,icarti)a.
§auc!u coira coiran caljleifa.

Ijarrooinfriönp;cafcottete cauroa maanu.
ipäroeridi (föy^ä tytyjä) Jarmoin faanub/ nöroe-

ridi (närer icfe!) nöl!dtnen. faalin pito.
£atmsä (nopeubes) foban jaco i. e. ennättäroä
pellet työttömän arat armoin cafroate

tun/ t^ö^önI>arjoiteffeo.
pengens ebeft cufin njaitoa näfe. Eli foti.
ipepo culcu/roaimo culcu/mieäculcuroeben tacainen.
§epo Jette roarfattenfa; VL&o Jelle Slcattenfa; toai=

Mo roaru/ eli area lapfettenfa. (Remmittä,
herroitta Jerooifet/ roa^roat raarfat roan=
iperroij herrain coiracfin.

£engi miehen; roatmotta talon pibanbö
£e;



§en>otfefa miehen §engi; ra^ufa: ra&an tt)aj)ingo.
£erooiftan§ (jultu ftjtti; mieletötn emänbätänS;

mielipuoli poificmS.
&U)a minun/ ci (jiljacan. Se on/ €i minun mi=

iän tule.
pereen toran fr)ö7 eli !ät?e.

&ifi pellen/ lömminlaifcan/ pacfainen pa^anuron.
§i!i laifcan työbefänfä; totlu ttjötä te^befönfft.
§i!i miehen jano waimon jau^onen.
hiljainen (mYö^äinen) herrain meno.

herrain picaifet!tn.
hiljan cautoon yafyana/ iU

!iänä.
Ijeicfo (eli tår); fauroan

roeimatoin pito.
cuin Ijijri culo§/ eli terraaö.

In'ljnainengin; rau!e rautainengin/ culu cul=
bainengjn.

caifen tietona fano. ©a£o: roirtanö.
§en)oifta e|i/ cofc on !eUo fäbefä.

$ultu on.
hulluilla herrat ftmbäroät.

fijtti ©a|o: £>en)oiftan3*
hullun eroäS enfin f^öbön.
£ullu paljon ttjötä tcfe elä tmjfa§ n)ä§emmäUä!in

p^mällä jano/ epätgtg naurella.
ipullu faapa töi^a; ftjtä faa faamatotngin.

fuuna/ Ijoucfa pöänä/mieletöin fitana caitfi.
£uHu f^öroftlle toru/ naurajalle tappele.
£mHu roieran f^lälbä cu^u/ epätaito tanljualba.
§ullu töiifaft neuroo; raijfaé töillin tule.
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§uttu nrirtenä tm)ni lauloi/ mieletöinpani lopulle,
eli joca fanonfa; ftjtä toijfaö tmrren otti.

jumala mielen otta; jumala mielen anba.
jumala oluen cunnia.
jumala on toinen mieö.
hunaja fieleå/ mtjrtfn mieleg.
£uora muoriftafin tule/ muori jjuoran tt)ttäreftä/

faa tulla:
§uoran itcu, roarcan roala, juopunen jumalan

fijtoå/ ovoat caxäx ybld.
juotat {juttuni teferaät/ falatoaimot töairoaife^i.
§uoja§ elänbo/ mutt' on tnötcl päätä

ttmrjeHeé.
huorat roaimot; ©i portot puolecfan.

aica ilo nftftroäin feaé; §aufca
Sefu^en cooofa.

SQBalafcala ongitan.
caali tarnri|e paljo
catdin !er!i; terraa caidp tarttu.

&t)it)å pu§ua; aitan päälbä ammotetta.
fe n corfialb laubalba.

l;uotr>in roaimo; pasufta $apin
emänbä.

joca fimbuö; paljo päre joca pai^i
ipgtoäin tnöt; pahain pu§et.
feymå fetlo cauroaö cuulu; pa^a paljo ebemmä.

fijtetpn mieli/ roetelä fijto£en liemi.
feyvoå tyHå/ f^nnä paljon/ fmjnärä roaon roälillä.

nijn tefe pa^a pclbomies.
f^läö t)ftätt)ä/ per^eö peljättäpä.

nimiä paljo; padatta tapoja paljo
$t):



$p)ä meiltä miehen onni; cauniö cafraanbo tv\'
tärten.

mieti mietjett mennä; mieljelbä cotia.
$mt>än pinon ttjfänä on tjmt)ä taftuja poimia*

@a£o: fytlä Ijtiroän.
&9mä otla autuafna; roaicfei tDaimaifna pat)em6i.
£tm)ä olla gtläpäänä/ cofc on pitäjä.
$t)n)ä on joucofa purnata/ cumpanina S®fu^

cauni§.
£t)tt)ä// pa^a pitäminen; te^b^t canpat fijttämifet.
feyxoå fuulaö/pa^a lietä§; ttmi oleroa caidi rooitta.

ftjönettä fpöttö/ t^öttäö cuolut rairrootta.
&9tt)ä taitaman taula.

tiefä gftäroft; !t)läfä poifettapa; reppu teefä
parembi.

ipproät ptjcat; caunit tyttäret; cufta patjat mai=
mot tulemat.

£>mDät päimät omat faanetla.
piimät fuofa fuuret fengät; fircofa fepiät fengät

roirft/ cauniö ani; laulaja fttä parembi.
roirft pitä carj ferta laulettaman.
t)lfjälbä pu^u/ mäen päätbä mätliteltä. ca£o:

$t)W)å §t)ttt)lbä.
§r)roä s)ötlä foubiffetla/ cuuroalotta culjeflella.

tjerooinen; pa§a p^ca palmicoinna.
ipäpiä (jeroon purema; maimon tnömä.
£äpiä §äiftä lä^teifä/ juofta juoman joefta/ eli

juoba joetba mettä.
£äpiä tule. pa^afta työftd.
£ärfä §t)©ä teurap; rij§en loucag carpiorj; ©an»

nun ure (teme^i.
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§ötä $glien merefä; tufca miehen jalcapuufa/ fe
on. (Et ole tufca.

Jpätä fäfft jjärjän juofta/ pacfo paimenen paeta.
£ätäifen cauppa ei pibä tefjtämän.
£ätä -ftei^en fäbeö; roijcot (fyäätmjcot) n)tjmei=

fet ebeö*
neuroon muifta.

caitfi cole.
linbu tutan.

S~^^f

ofa pa^in/ eli roäfjtn on,
Salan alba jaettu fyöbän.
Salan tteftä jotain on; ifturoaEe ei mitön.
Salca §aubaB/ toinen partaUa.
Satcain lairoacfin te^bön.
Qban ilmat ilfiämmät/ pofjjan padÉaifet pahimmat/

Sännen tuulet lenftämmät.
Sbän futoi/ iban talroi/ ibän !ef!ettct fefft.
Sbåftä ifoit fatet; luotefta roeben loput.
S@fu§ on onni orraoilaften.
S@fu§ tietä onnen orrooilaften.
S§a (tywå mieli) fötjfjän taipalin.
S^me^ firppu pöäfä; toaljingosi täi fucafa.
S^mifelle roa^ingo tule; ei finritle eli cannoille.
Sfä ftjnnättä/ et coco coongan

elåroät cuoletta eli roaltooa cuoletoa^i.
Säätöä näl!ä tr)ö"£i. ntjncutn tY^jä työ.
S^ä yici S^tttif^Kä; monba aica ijäfä.
$HaUa paraå ilma/ f^ttä partafuun poica/ SBuon*

na toifna morpanba.
Sima fobacfin eftä. (Bo cattilafa.
Sloifanfa lapfen mieli,ettäcattila tulelta/nätincan=
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Sloinen cuin Ijepo nnlfeiä.
Slo fögljän cuolemafta; pilcfa roairoaifen pibofta*
Slo meiltä/ muori cuoti; lilja/ papuja feitetän.
Sto nuoren/ roaicfa föijljä; nmiroa raanaan/

roaidfa ricaö. (coljben coroaonnifengin
Sto nuoren tuotingin/ roairoaifengin/ ttritjaifengin
Strnnun o)3ijcan) itcut/ leffen lenget)

cg miehen parrattoman.
$oca ainoanö anba/ fe i|enö
Soca cuufeen euroitta/ fe catatoaan crapfatta.
$$oca ei cuujtnaifta cutfaroon pane/ ei fe ätjriä

coconfaa.
Soca ei puoleft fanaft nmmärrä, ei fe cocofanaft

tt)ijfammar,i tule. ©a|o: ©i fe fanafta.
3oca ei wannoa to^bi. @a£o: @i fe roarafta.
Soca enbiftä !^ttö/ fe roaftaifta toiroo.
Soca liljain fe jalot jättäne.
Soca juo joca ptfaran/ joca cannun callifta/ fee faa

finifen ftlmftn/ cumau^en corn)attenfa.
Soca fcitetpn paifta, fe f^pfen fnö. @ti:
Soca fypfen paifta/ f^pfen fe mafian maifta.
Soca fnrfän fnläliä ft)ö7fe lainan co^ta cotianötuo.
Soca laifca lauraantaina/ fe on mufta funnuntaina.
Soca laitta pa§a/ laittacon futöifta talroe; joca

fijttä !ijttä!än Santalat.
Soca lilja e|i/ fe luun löntä. (roanbiHa.
Soca nuorna coriö (cortreefä) fe roan^ana
Soca on julma ju^baKeng/ fe on roalju toaimollenö.
Soca on na^a§/ fe on raijaa; joca on roeraö/ fe on

roelaö.
Soca on glön nlpe/ fpllä fen nälfä nnlfe
Soca palion lupa/ fe ttmfjän anba.
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$oca paljon faa/ fc enämmän pngtä.
$oca pijcana toru/ futtä fe roaimona tappele.
$oca pitä fögfäifen fäben/ pitäfönrafcan cuccaron.
$oca pito fuuren fuun/ pitäfön latman fetjan.
$oca pita ifo tacapuolen/ ©e pitäfönaroarat ruocfet
$ocapäur>ä lämmin leipö/ jocapöirodleiroän loppu.
$oca rutoin (fijrufti) portalla/ toipa torcanbo

töebefäv eli ojafa.
$oca ta^to cotran fuufta luuta otta/ anbacon li-

§a jällenS.
$oca tp^nän {tytoenen) maaca/ fe tuulen fouta.
$oca tuar§ain fatuloi^e/ fe Ijtljain aja.

tuikata// elipelroota/ cafraa/ fe cunniata cuole.
toä^än fe paljon mifta.

Soca roö^äft alea/ eli rupe/ rt)araftaman/ fe
forten lopetta.

Soco eli joö fät) fmt)ään/ eli faraeen/ arraol*
lana minä Ijänbä coen.

roäärä foutaminen/ noroniemi noutaminen.
frmnnö corfiambi; Capfen cotia tul=

bua/ tPanl^emmitten cuoleman jälfen.
$o Safi lainehti: buomari picarta pitele.
Soila Sftuotji 9tuo|ifa/ fillä 3fcuo£i ©uomefa/ eli

täUä maalla. 3oca Pe^ä ebcs tule/ fe täälläftn
tule.

«aimo fillä roairoa; joEa Sapft/ fiHä ca=
Ei. ©a£o: ©uru fillä etc.

$oEa tcaittja/ fe roalitta.
Sotia on tstä/ ftllä on totfta.
Sollei falraa ftjltä falraa Repoon.
So minä olen colme cofenut; rotjttä/ cuutta tnif-

cuteUub;enfincoincoroinba/roijfainbaroifcuttelin.
So



So muoto mudin mallin/ elämä ebeötacaiftn.$o nä^tt) naibun roarfi/ näfnmätä naimattoman.
Songa 2lft cairoofa/ fen fäfi alinna.
Songa Seljmä lä^tefä/ fen fäfi alin.
Songa roama roarpafa/ fen fipu feffettä ftybänbä.

@a|o: ©uin on ttmmma.
Sopa fe rautacangen färroäifen tacapuoleö taitta.
$o fe aica cuoli/ cuin omanö laitti.

minulle oli§ enbinenaicani/ jan^!t)inenmieleni.
3>oö minä lafna laitetan/ fnllä minä miehenä mvi'

ftetan.
Soö olio fata fabinba/ SS^fif^mmenbä toipua/

tuljat teiren tar^aiftnba; marraö ne tt)ljjånå
co!t§. (berella.

finä olet mieö merellä; minä manni 3ftan-
Soé toinen oli cannalba caroala; olipa toinen tuij-

faö toarpailba.
fuufa furoinnen palcfa; paldfa taitoinen parraö.

canbaja parambt/ fitä juttu felltämbt.
Sotain joucofa puhutan.
Sotain joutilaö te!e/ cai|e !t)län canoja.
Sota <S(|oulumeftari coroembi/ fitä oppi felfiämbi.
So täfä ennengin elettin; toielän^tftnnntfyttellän.
Souten f^önn fairafta.
Sfoi raoitta/ pa^u paina.
Sfoimbt roä^embi; ©a£o: ©nämbi.
Sfännällä cotran emännällä lehmän Inpfn.
Sfännän ajlelet pellon fonnittatuat.
Sfännän ftlmä lieotta.
St!u pitfäftä ilofta/ nida cautoan nauramafta.
S|e minä fijtän ilkeni; i|e minä tapani tiebän/
Sulfifet fubella filmät; filmät julfifemat.

Su^



Sumalct cmbacon oman fäben jacajan olla!
jumala anbacon fean fätitä!
jumala anba/ ja ei fuutu; äänettä on fyttä/ ja

ei puutu.
Sumala anna anbamifta/ cafjben fäben canbamift!
jumala anna cotia/ cotona cotoan roara.
jumala anna mielbä/ cufa mielbä tarnritan! ©ti:

cufa mielen fta on.
jumala caicft fuitta.
Snmala ljmt>t)ttä tåpnä/ $©ftrå täpncl ri(!autta/

minä föp^ä fynbiä tät)nä.
jumala jaon jaca/ cuca cuEengin tule
purnata itman§ rouba.
jumalat on onnen o^jat/ Suojatta h)ft)n an>ai=

met; ei caten cainalofa/ roi^anfuotöan for-
men pääfä. @li:

on onnen o^jat/ Suojatta ln!^n atoaimet/
cuinminun tuutujen fure/ mur^ettiminunmur*
finani.

jumalan armo puutumatotn on; mutta ei muu.
jumalan ebe§ caicfi
jumala tooibun (fe ön soitetun/ poljetun)

palftije.
jumala toarjele pa^an parifta!
jumala njarjele toaara carjafta/ copina fglän

feafta;
jumala toarjele toaara carjaft/ cannujija canan

jalaft/ cucoin fuufta
Suo ©ur^u, mar^a cauta.
Suoban joit toebedÉtn/ cojlei ote täfnä lä^ben>että.

3»o*



Suonin gfjtä tnieftä; fynnprjjn nfjtä mainio; tav-
mäiften nfjtä* le&mäV

Suo olutta juopunucfin; fouta mettä mcifnnncftn.
Suopumat oluttcn juojat; (jämiäroät tappeltat;mat-

pumat malejjteliat; fielen canbajat catomat; fi*
firodt tnön teftät.

Suoften matfa joubucfambi? voaida fönben fetsi-
ömbt; @li

Suo^e ntennefäS; famo tuUe[a§.
Suttu jutufta tute.
Sutut julfifet Sumatan; ©ana cattié catcfiroattan.
Suurefa fato on.
Söljeft pa^an torujan fuu^un fanat tulemat.
Särjen (cuin järjeHct te^ on) päöae fänbän/

ei jätetnn.
Sötetän jalcaroacftn/ petetän mijfa^in.
Sääcafa fen tacana on/ joca tt>alfyettele

K
@@rta tnieftö merfitän; ferta mieftaV ©vv §e-

motfta/ nmoficauft morjtanba.
mi^boin mijmengin.

kengät ftdtJYt) !ilböroät fnlftfä.
(fyätjyt maaM)

(caxtoa fuuu?i) meben lac!i.
ler!iåmmäU(lnö/ nätfä §artaimmallan§.

demoin jatco talmifet tuulet.
fpntiläme^uft; fn^ftä Uolemin påiroäftä.

Sinbufin laula.
munadin peföfö

caloja manein; mata manein ppb^^itö
Ägtoa



$ijto§ laulajan/ carj cuulian. fe on 3umalan/
joneja cunniari lauletan.

$ijtos olcon Sumalan/ elon enbifen ebeftä! £(s**
ra roafta roaaratfon!

$ijtä firoiftä maata; eli pelbo; laita lanba faroe.
$ijtä mieftä; älä fyfo ftjtä.
kipaten filban tnennän/ conbaten cotia tullan,

maa ftjte; roö^äftä pa^a tule.
ftirjattm on S»^wif^n i!ä. eli ftrjatoa me|ä rö^ni/

(färfi)/ S^ifen itä ftrjaroambi. @li feto !ir-
jaroa fefällä/ ilä !trjatt)ambi.

&irjatoafta carja caunt§.
mina coroa^i luulin; mie§ toiera§ fitä co-

roembi; roeben minä it»iec!a£t luulin, trmimo
roieraS miedambi.

on orjan ftrjacanga§/ faaroin tango fauma?
fucfa; pä^i orjan pään alainen.

$i)ljet luita raertfaifemmat/ mabrpimmat
&\)M aina anba faa.

©oira §aan)an§ nuole,
coira roeljenö tunbe.

$t\)M culba cuifcutetleö; efjfä §uora
cuollu cuulbele/ mitä jäänn huutele.
cuollu paitfanö pitä.
curfi fen nijttä/ cuin cur!i fonnitta.
cuului tornien ani/ roaid ei foittaja näfynt).

%Eä elämä palamana tunbe.
&x)M etäiö paljo cuulu. (Satjo: paljo cuulu

©unniafa. (ftanö.
R\)M taca faa; maan eipalja picoi-
<Rr)tlä §ntt)ä i|enö Ipö;ei pa^a lr)öbengän parane.
$x)M ()t)tt)ä jäämängin on.

9tr)M



®YM Ijuraän pinon tnfönä" on fjuroä laftuja poimi
$nltä pn löntän joö roagoin faatu on.
$t)llä f)ärfä fjänbanö tarraifce/ elleiennennmfefättä

jalan juureö cungin tauti on.
$t)Hä jouta cuin $appi fouta.
®x)M jumala lujTOci mie§ on; tappa nxonba pa-

§a mieftä.
S«^ö^ luobut lapfet ruocft.

£pEä Sumala omang raarjele.
$t)llä Swniala u§rin ca|o.

juonifa juonia on/ papuja paba§.
$r)llä fitua rarfä.
£t)tlä !npfi ferfiä tuaimon anbaraan fäbeftö.
®YM laifcaHa pn^iä on.

lapfi fen tunbe; cuin pään filitta.
$gltä Suoja luobun tuo; anba airootun jumala.
R\)Uå lt)^ ftj^cn raifcan 3Jtaafta faa/ cuin pit!ä

täljben
&\)M Inöpä afen löptä.
%llä mie^iö nreretlä; laxdlpäitä laineilla.
Hr)Uä mina tiäbän ttebon toifen/ taioan tankin=

gin/ eli taibongin paremman.
monba monefa on; paljo papuja pabafa.

$r)Hä mualla mulcoftlmät; cotonang Inneftlmöt.
§tyM neula fen fnö/ cuin neula faa.
$nllä onni tpöt tefepi; 3litta cangat cutopi; laari

langat fefjräpi.
£t)llä pa^a herooinen pian päälifenö fnö.

pdiraiä Sbåfä"; é^toita luoteifa.
päiraiä fefällä; fgfyifellä eli

lounaita.
fnKä



$i)ttä päiroft pitfä on; nmofi fttäfin pibem&i.
Sfytlä dtuäi ruan tuo/ feittämiftä;

toijttä formc toiritän/ fnnttä fmnmenbä glönän.
£9(10 ruoca ftjöjänö faa/ tt)ö tefiänä.

fana Ijajo/ ett talcatoa on/
fc cuute joca parroefa on/ fe on taiu?aifa.

$$\)M fc oras tunbu/ jofta Ijprä lai^o tule.
Aritta fe pian/ eli töctyäg tule.
Ägttft ©ietun feulomifta/ buumin rumifta töiftd
®gM fijnä cuulia/ cuin puljujafin.

f^nö nä!iö on/ cuin tefiäfin.
%Ha finä ricfautta on/ cuja rac!autta on.
%Uö fijnritä jtanå faa päällä muiben länbnmnften.
%ttä fott)inotla fta on
Epttä ©uomi ©onnin/ cuo^i|e.
Ri)M fpftä on puita puiba/ fetoättä fetoja fäätä.
Äpttft f^öpä felittä/ pureroamen pu^bifta.

tiellä ten<leliä on.
%ttä tt)^jä puotenö pitä.
$t)tlä tgnnäö (fcifomaifcs) roebeS nijn paljo

matoja on/ cuin juo^eroaå.
%ttä mada ccmbenö n>ali|e; roacan ccmft can=

bimen§.
%Ha toan^aKa nricoja on; lipuja olon tyttL
$nllä TOoiEa roieraita faa/ oluetta gftäroitä.

roäiroe nautana tunbe.
föjllä toä^ä mätäö n^n pian cuorman caata/

cuin ifoilin.
götä ja päreitä.

culba cumpani^i/ toatju roaimo^i §opia;
päre ptjca pifcuinengin/ roatmon lapfi waitöai-
fengin. Ä^U



$t)lmät talroen lämbpmäcfin; lämbnmät furoen
roilucfin.

$plä miehen raoitta/ pitäjää fnlän fjgtöängin.
$t)lä nijn/ cuin pibetän.
%la fiettä/ cufa cucfoi; (jaucfu coira corroefafin
ftpngsijn f^löincn ruoccu

mennen trmotifta lunba.
&yt\) !t)lmä !t)nnp£efa; nato naula permannofa.

&x)tx)/ eli näälämieö/ miehen eU tDaimon toe^
li; nato miehen fifar.

täpfi |är?ä!in on
£äbeö Mrppö pinofa/ (tY^mä totoo) !ät)läm

toifta pitämän.
Mti cutfu §aHoip sö»9^^n/ teinoig (poutatt)uo=

bey) le^tijn/ tuilja nmobes raarpuun. (män.
tuo furoen fanoman/ pääflp päituän lämb^-

sätt)Eet me ©ifaret; toeljc^et meibän mteljem.
caidi raoitta @tt:

$ä"rfitt)ctn ofa paraö on.
caunin tefe; ftfmä näfe.

$äfi f^pfeen mene; mieli tietoa tefe. @li.
!^p[een mene; fäfi toinen taifinaan.
fäben pefe; molemmat !äbet filmät.
fäben tärjttä.

Eä^ben maat leppifemmät.
$åt)nt) tiené fano: faanu fäcfing canba.
Myfyå toitoo ricafturoanö; ricaS petfä

C
*i+>

g^l^ja laajaa ano/ fana tertoetpftä'" Saijat lain lumoroat.
& 2aljo=



Saljopuu roeben roetä; mie§ raanaa oluen juo.
Sai&a nmotji fptf^efä; roaimo miehen anbimella.
Saifca fjätmnnen nimi on.
Saifca lapftlte parembi; ruma tgöljönro^liambi/

cauniö ca|o cantmnfa; ruma tgön tele.
Saifca furoella tualfia on.
Saittain ©uomi ftjttä.
Sali coroa on; ei mieö coroa*
2ati juttuin roeräjä
Sali nijn/ cuin luetan; afia nijn/ cuin ajetan.
Salli e£i ladianö/ lallin laii pään laella.
Sapfet ©uningangin lapfet.
Sapfet laftuifet cotonfa/ tefen)ä(ftn/ färleroadin;

toaimotfaaftaifetfanoifa/toruroacfin/lepp^njäclin.
Sapft cafroa/ gammaa carlene. ©a^o: jo§ minä:
Sapft nuoreman nimi on.
Saftu=tr>allia/ laina pannu/ pian aiht
Sarata Uron tar^a.
Saulaiftn minä cotona; tuaan en le^ta fyläUä/

engä n)ij|i raierraifa.
Sauloi lapfi ftjötriänö; itli ilman olbuanö.
Saulu lapfen l^cuttajan; torda roillan roetäjån/ eli

roalroojan; nalld cangau cutojan.
Seipä i)i)voå cumpani^i.
Setpä leivottu paroufa; fäättn färtuin naurifa.
Seten tauti tule/ letuäellen lä^te*
Sienellä Seffen mieli/ mleftä toifta toirooifa.
Siepefa leffen lapfet. Se on/ pian faa lapfia.
Sijainen lieli leida luifen caulan.
2yan lijcfunm nöle/ moninaifet muilla mailla.
Sijca roaittja roierafta.

Sian



Siljan uu§ lieoitta; calan uuö cuoletta,
Silja fnötn/ luv caluttu/ fefi Jenginä pibettn.
Stfi nälfäinen täi pure.
Solji fuuri. ©a£o: (Sufja fuuri.
Soppu ruoca/ alat roierafta.
Sucu radalla; arroio calutta; määrä fuoloitta.
£ucu ra^an peräftä.
£ue poicani lirja; Ipltä lirja patccm ma^a.
Suotu föp^ä cuoleman/ roairoainen
Suotu laifca laulajani/ toeltto tuetten foutaja^i.
Suotu nijn otin te^bän. @li
Suotuna/ fuotunS/ i^emielenö te^tpnö.
Supa fpfpä/ eli ca^o; voaid ei roara ofta.
Suulia padoin tefe; epäluulo tappele.
Suu lii)au cafroatta.
Suuta laften/ lienbä laffcen; ei laften li§a tät)bt).
Suroalla elä on.
St)cft)än§ culin f^ttä.
Sp^p iftualba/ pitlä feifoalba.2\)i)\) nenä faanella on.
St)ft)llä fobaö ajetan; ei uron uljubeKa/ ei!ä mie?

carfleulla.
Stjöben lapfet rac!aimmat/ pajuftn päre.
Sämmin §pn)ä fefänäfin/ ruoca roiljatrmoftnafin.
Säunen tuulet länfetmmät; jbän pacfaifet pasmat.
Säfnä puumerdÉi. (jambaifta tutan.
Säftä poica naitetan; tntär cauroaS caimatan.
©li; Säftä paraö naiba; cauca |erooifen cauppa.
Säffä toilja caucanafin. ©a|o: cobon nuija.
Säffä faaroan nenä. läffä filmä coroa.
Säftä roalfiaftn polta; taambafin lämmittä.

© 2 maa*



m
ol>sla cafroct maatefafin/ pelbo peljtaroitefafin.

3ftaafa neumo/ eli miecfa/ voimattoman.
Sftaata »rj/ maata toinen/ maata minäftn taljbon.
taaten murftna fgläfäV obottain illalinen.
■jftaa roaljma; jumala mäfetoa.
3Kailba mies poiö faaban/ waan et tamoilbanö.
3Katj!t§ manficfa fpnbäjän fuufa.
3Jlanjtdatafin maafta cumarretan.
9Jiatca mur^e£/ tuc!a purjeg.
fflaica roelcaö; yaiäa pö^ö.
SJia^ettu peritetty Raatoa,
3)fe^äfä orjan !eräjä on. €i feräjän feffetä/

joutilari/ man työhön.
SJlenemätä faa olla; roan ei toijpnmätä.
3Jleni pptö pptämän/ coppelon (met3äyen) co^

toa miftaié/ eli teiri cotona catoiö.
SJiereEö filmät/ me^älld corroat.
SRereftä nälfä tule; mereen nälfa mene.
3)iereftö raebet fuuret; tuotefta lumifet ilmat; Sön-

nen tuulet lenftämmät; pohjan poubat pifimät.
3Jleri miehen mtelbö anba/ aallot ajua lifä\
3)lte^et me^äftä tulemat/ puita nmolimafta/

jotca colcon corjamat/ percaroab para^an hi-
roän; luulemat työnen cotoifen; ©§!ei ifman ol^
ludan.

3)^ielbä ferjätefälin tarroitan.
9Jlielbä mieffin tarrot^e; taito tamt !t)f^.
3ftieli tr>ön te!e; ei roäfi mäfemängdn.
3Jlteö maca/ onni roalmo. €li oifemin
9)?ieé maca/ jumala roalroo.

3Jlieö



3Jtie§ miehen tunbe/ furaettaftn/ talroellafin.
3ftie§ ricaS rahoja tätinä/ tafcu tännä talareiia.
3Jlie3 fe cuin mielenä taita; £ärfä fe cuin fuolenS

toala fitte cuin (jän tapettu on.
9Jtteå fe cuin fananå pitä.
3ftieftä mpöbenmieda tefjtp/ calpa eli !itpi canba-

tan mucaan.
SRieftä janafta/ farroefta.
3Jlieö roan^a Dluen juo/ ©a|o lafyo puu*
SRieö toieraöminun opetti fengän fnlmän fengimän

rätin marjan ntäljfimän.
3Jlieö n)iera§ tuian nä!e/ taloin totfen tpttäreö.
3Jlteötöieraön)ilufttlaufui/roilumaftiroaimoroieraö/

roimalla fc unefta nofta/ cabicalla carcotta.
9Jlingä täf)ben roaimo Sef!i? Xaubtn tä^ben roaimo

Seffi. 3Jlingä täj^ben Sapfi Drrooi? (Soban tä^=
ben Sapfi orrooi.

3Jtiniäftä mieli carmaé; ijäinen itcu.
tylinå muita; muut minua; ©aicft mailma toinen

toifta/ pane eli nuhtele.
3Jlitä miehen muftuefta/ Uron matalubefta? @ttä

mie^eftä mene/ Urofta ulotan, eli/ ©tt on mte*
ft me|än !äppä/ Uro n)etäroä.

SJJlitä nuori oppi/ fen Ijän wan^ana pitä.
3ftitä paljofta calufta/ cofca päällä martaöa?
3Jlitä pit!äftä ijäftä/ cofca fuurella furulla?
3Jlolem6ita tarrattan. <£owa ja pefymiätä
3Jlonba coira firjarcata. ©a|o: éata raolta:
3Jlonba juonba juopuneita: muuna itfe/ muuna

naura.
■äftonba

© 3



3ftonba -äfluoria minulla/ tnonba muoritelbaroa;
<&n tiebä cuta cumarran;cumarrann)ä(jäcutafin.

3Jtonba muoria minulla/ tnonbo leiman leipojata.
3flonba mufta merellä/ ei catcfi jjntfeitä.
3ftonba oja piennfäiftä fuurcn joen cafroatta.
3ftonba tiettä tencfelmnftä; tnatcojfa ifoit ilmxet.
3Jlonba tuima ntjtä faa. Cuin fonntngatnen \e-~

ten petin aiban feitDdftci.
Wtoni canba voifya omaan fel!än§.
3Woni ©ngeli ebe§; tacana tulipunainen.
3)lonna/ (monena) mte§ etäifäné,
3Roni Juotan poica/ öäretöinäpärä lapft.
SJtoni roan^aic pnntä/ mutt ei pääfe puotetfan*
3Korfian murhetta faatu/ että Eiljla cudarofa; xjlu

ftettn gljän mieli/ eli puoli/ että finbat !äbefä.
lafna oUeni/ muiftan lafna/ muiftan naif*

na; en neinä finäifänä. 'Söar^ain naitettu.
3ftuita naipa naittele; i|e naipa tiaiba ta^to.
Sikuna canaa opetta;@li muna ro^fambt cuin catia.
3ftuobofanB munalin parembi.
3Jluobogi molemat filmät; aja afian M^bettäfin.
SUhtoto meillä mullin mallin; elämä ebeötacaifin.
3Jiuoto parembi/ cuin xuaatt.
SJhtrljena Jnroä pala tacana on. ©li:
3Jlur^e£i muru piroofa.
3JiurJe faatta muftan carroan;pa^at päircät par-

ran pitfän; §alv Jarman Ijapenan.
3Kurianen munanö canba. 2Bä§ä tcaimo laftanä.
Surumieli muucalaifen; palamieli palcollifen.
3Jlufta maanen fia; matala laifcan tiffi.

luftan



äJtuftcm cappa cannctan roalfian nenän ebiijen.
3Jhiuna cungin; muuna cutafin.
3Jhmna Sienbä leiman canfsa; muuna leimata

Silja/ eli cala-
3Jtuuna miljemmin/ muuna taajemmin, eli
SRuuna tmljoin/ muuna mairooin.
3Äuuta mieö catu; ei nuorta naimtftanS; ei!ä

roarljain noufemiftanö.
SR^n maa m^^janf^in; ofta maa oftajanflin.
3Jtnötä lötjtettt) mene; tiellä jääpi förjttamfttö.
3JJnöta onni (i}\wä eli pa^a) cuufefafin; canfja*

na carangofafin.
3Jlämmi mäelle faatta/ puuro puita nplfemön/

toeHingt (wevon wetå) welan te!e/ caali car*
tanon pita.

rt.
«>3l^ca iperra mettä maftan.

lainen naifta foimacfan; nainen naifta/ toinen
toifta; älfön tntär tptärtä/ natoan aHa naiften
foimu/ tnfönä tytärten foimu.

■ftappaöcofftt naitetan; i|e naimat elfitoaEat:
3ftieljet naimat mielbänö mpöben.

S^ato naula permannofa. ©a|o fntt).
SRaura/ naura; ei nauroin mieli påäj)äé tule.
"ftauretan naineita/ it!etän cuolleita/ ttmoficauji

cumbiafin.
S^lauro nauro palja.
$tauvo lörj^än cuolemafta; pilcfa maimafen pibofta»

ttjöt te^bän; ei mäen paljoutta. @a|o:
taloi pibetän.

© 4 9^eutt)O/



"fteuroo/ nijftn tule/ cuin on cangcrå caiteifa. @=
beö tacainen tnö.

"fteuroonS fe pitä/ cuin tnaanö mm); ei fe cuin
Siemenenä fnö. @a|o: -ftälfä ftemenen§/ etc.

"fttjnironö ropöntefiällä/ roarpufolft feppoin eli fe^pan toaimoll/ eli puu palm fepän ©männättä/
rajafengäb futarilla; laina mada raatfurilla.

9lijn fät)/ cuin fäntetän.
sR^n la!i cuin luetan. ©a|o/ lafi.
S^lijn luotu/ cuin tefjbän* ©a|o luotunö.
"ftijn minö/ cuin muukin.

monba tnielbä/ cuin päätä.
piti pitfän pgcan/ ettö fai Itänen mie§en.

sRijtä caloja faaban/ cuin ongitan.
3^t& olu te!e/ cuin ei calja ttebäcfän.
S^ijtä roöipa te!e/ cuin raotbun mieli pa(ja on.
$Ril^t§/ nallié naifen firroeå uron uijan fukten/ eli
■ftiucfa lifä^t. cuin roä^ä on. (trjfönä*.
9^oin foiöraidan fuopa; fotfi fuoCCe portaat/ caatta=

xoa%i carjan tielle; @i fuonu fuuri §©rra/
anban autuaå

SRotfa fuurifa fobifa/ moni mie§/ moni fjerooinen.
moni (ön^än maimon $oica (jaanriftofa
ne/ matane männiftöfä.

SRoifta togfaS toirren otti pitftftft pu^eifta/
mielettömän laufumifta.

9lofta conna mättälle/ !t)Hä fy&n nifcaa§ (jnppä.
9>lot!tat raeben jtrout.
S^outan nofinenä/ Infritän Innbäjätä.
duorna naiman pitä; roaabitan n>an^ana!in.
duorna toauraé (roaljroa) fön^än ju^ta.

m§t9



■ftäljty nctibun roarft. Sa^o: go on näfjtn.
■iftäfemifet luobut päitoät/ tefjbnt fengät
9tälfä cuiroan eli fjuonon lettoon färtoin on.

ifäroä tprj. ©a|o: ifäroä.
■ftälfäinen täi pure (i!i. ©a|o: lift.
"iftftlfä lappalaifen opetta ambuman.
■jftälfä per^efen toran faatta.
sRä'l!ci ruan paraö fuola.
SRölfä fiemenenö fpneHä/ §alla §iljan fpliuaneEa'.
S^älfä ft)ömä"tä' tule/ pa^a carroa ca^eHefa.
Jället f9ötp/ nftllft ilman olbu. tn^äftö.

0.
Q^ottain cala ongeen tule.

Dbotta tuttu roieraö cattiCCan fiefjuroaEt.
o§o cuiteng cuiroa leipä fqöbä ftjnbäjän fefällä.
D\a maan i)liftä; roefi lapt täyttä.
Difeuö coroa on; et mieö
Dlcon onneni! päiroät päätttfe^t.
Olen minä muåta muiben näbben/ roalfia oman

©männän.
Dlin minä colmefa coroafa: Dri^ifa onbutoafa/

toen^efä nmotaroafa/ roatmofa elftpa^afa; Sa=
poin minä onburoanörisin/polbinrouotamanroe=
neljen; pääfin ca^befta pa^afta; roaan en pääfnn
colmannefta/ ilman taubintappamata/ corean on*
nen ottamata.

Dlin nuori/ notcui mtecfa; raaitouin man^a^/
calcui fauroa.

Dllinen ohrainen SBuofl,
Ollan n^n/ cuin faaban/ ei nijn cuin ta§botan.
Ottan rouofi nmorefafin; ajaftaica aiban tnngö^

näfin. © 5 Dlv



Dtu et tiebä juojanS/ ommeftt offefcmS; ihminen
ifänbätänö cototta caftoatefanö.

Dtuella onni cauniö/ juoban janomatafin;@i pij*
catia paljembi/ natban fäfemätäfhu

Dluefa ljullub caitfi/ patjat paljon juotuanfa.
Dluefa otlefani catua minulla t\)M; olu p&ftftä

olfene/ calu cauroaö culfene.
Dlv on toinen mieö. ©a^o: S^ijtä otu te!e.
Oma cungin cauniö/ fammacangin nuijapänfö
Dma Sapft armaå tapfi; Sapfen lapfi armambi.
£>ma löytty/ toieraö roaraftettu.
Oman cattilanS ala cufin coco.
Dmanå cungin caunit muftacftn roalfiacfin.
Omanö cungin caunit; muftat muiben roalftacfin.
Dman§ cufin lottet.
Dmanö tnöfön munana/ fammacon tatfopäönfö;

©aac!o linnun poicaifenö.
Dma ftelu febän poica,
Dmat maat macuammat; omat me^ät mieluamat
Dmba !t^alla!in nifät.
Dmena oma pafca/ mufta muiben roatfoinengin.
Dmba färjeöötin f^bän
Dn connatin core/ eli coria/ cuin on famacfo reefä.
Dn cuin oto^u*
£)n onni orrooillatin/ toairoaifellalin jumala.
Dn $u!illafin parta njaan eij miehen mielba.
Dn ottacfin/ jättäefin/ mie§en nauriömaafa.
Dn fielu n>airoaifeEa!in.
Dn fnöpä fäaftäjälläfin.
Dn tnönaica laifcallafin/ fääftönaica perfoilla!in,
Dn $B3irca toarcallalin.

Dn



Dn roöltnaica linnafafin.
DpettuanS cuEin pitä.
£)pi£ coiron fnlmä fauna.
Djhe £>erran puuftit.
Dppenu oluen juo/ oppematoin o^enba
Dppia ifct caidi.
Draseå alcu on. Dra^eö olfi nctfjbän.
Dfatoinba nu^bettan: ci ofan voåfyyttå.
Dfautta n>aibeUan (tpalitetan) ci ofan roäljgttä'.
Ota tönfi/anna tätjft; tätjbeftä §t)töä lucuate^bäon.
Dta raanaan reutoo; mutta ätö ofanö fnö.
Otteilla otetan; cannuptta ajetan.
O|a ioätt)t)n tutteö/ tacarain>a (ä^tetfä.
Duboifta omat tulemat/ meljet mieraifta.
D^a^i pa^a puu.

p.
j|>2lcfainen p^rnn peröftä/ p^rp padatfen peräftö.

lapfi lafna cauroan/ marfana
$a^a lapfi perfoi lapfi. (nen.
ifiafya linbu pejänö

linbu fe on/ cuin ei moi ijönfjöimitänScanba.
ca|ojal on monbamarafta/elipaljoroarcaita.

$a^al fiaUa on paljo micoja; muuna maa t\)U
mettnn^/ muuna färfa ftpia.

$a^a mieli me^äi|en; luule fpönen cotoi^en;
cotoinen cornin mt^ainen/ luule paljon telmen3.

mieö parratoin/ pa^a fuurenparran can^a.
tyafya nafjatoinba nntfe.
tyafya nimen pane/ nimen canba.
$j3a§a palc!a paban pefiän; paban lo^co päähän

löntn.
$aia.



tyafya on paljas pään can£a IjiuSnuotta roetä.
ssa§a fitä juotta jocaeijpäätäniala§ paina.
$a^afti fan padoin manattu; roäärin faatu t»ää=

rin nxcne. ©a|o: Söäärin mene,
faijat puljet turmelemat fjtnoät taroat.
ssafya ttmimo Sapftllinen/ fjännätötn

maitoon Uunin ebe§ §alla toilian pane
palan tmettä.
culu cunniafa/ mene mieli anbimefa.

$aljo paljoö tarnritan; roä^äftä toä^embt roairoa.
pa^afta tpötä; ifoi roairoa ilfiäftä.

$aljo fe ca|o/ joca omanö ca|o.
fiöä pitä jauhoja oleman/ cuin jocai^en

fuun tucft.
$aljo tnötä tijncftä/ afcaroita aitturoafta.
$aljo tnötä TOan^etefa; toan^ana pa^a elä.
SPanbacon fuu fädtä mtjöben.
$Pane pa^a matcaan/ mene i^e canfca/ eli mnötä/

eli perän.
Sfaraljafa roien)än filmä enämmäfä ennättän)än

aja/ cuin toeta.
$are anba/ cuin otta.

n)ä^ä annettu/ cuin paljo lutoattu.
s^are cuolla cuin ferjätä.
$are neutoo/ cuin pa^an tnö.

iftua cuin feifo.
lön^än cunnia/ cuin ricfan §äpiä.

$are lapo laboö/ cuin ca^t car^ella. ©li
$are cuorma laboö/ cuin carj ulcona.

le§mä Inpfä cuin tappa. (piätä.
$are lupcan tän§ cunniata/ cuin cau^an tät)§ Ijä*

$are



$Pare tufica tafcuö/ cuin fulca lafté.
$are lönttu! cuin öttfättg.
$are ©uningaé ©uuluté/ cuin näfyté.
SParambi olla paljas pänä cuin caula caicfi poicJi.
Spare nauraman juutun ca|o/ cuin itferoän.

oja tucfta cuin jo!i.
$are oma olftnengin/ cuin n)iera§ toiffainenQan.SJkre paitfa pa^a!tn/ cuin liucu

paida maatefa/ cuin rida letpätfefä.
pieni cala/ cuin tt^jä pata.
puoli fäbeö/ cuin catdi obotta.

$are $99 ptrooö/ cuin ca^i/ eli teirt/ ogalla.
tnä^d cuin ei mitan.

$are päätä pairaetta/ cuin Ijänbä/ eli jatcoja.
rnppp fengäö/ cuin racfo icarpafa.

$are tumafta palatadin on.
nmoftfin cort- cuin ilä caidi puu-reellä.

SJkire n)ä^ä fuufa cuin palio fuolefa.
roä§ä tftuttuna/ cuin paljo feifottuna.

$arin linnucftn peferoät.
$ata ©attila fotma; t^ben muftat molemmat.

cuin turtlaö.
na^canö pttä. ©a|o: Slrca.

$erä pilroiä fata. fc. enämmän.
pa§an torujan fanat fuufjun tulemat. ©a|o :

Sftljcft
Speucalo 3Jtieftä/ too^a Söaimo.

coira/ da|o: ©uji cotra.
©ilmäö/ cairoa corroaö.

fjengäfty/ roäf^ töä^ä n>ä!inen
$ian tyljr) roirfi meifattu

pian



Spicm fouttu foutfa falmi/ meluttu matala meri/
19&9 mieli mittaelbu.

$tjcat juoroat/ roaimot caroalat cannu=
fta; 3JUe§et juomat mielbänö mpöben.

pbot pijcoifta tulemat/ nemoot nei|eiftä.
9|3ibä maalla maan tapa/ taidfa lä^be maalba poiö.
Riennä nuorna ruo^o.

laftut/ cuin lapfecftn coton§.
pirtti fuojan nimi on.

formi fuu^un ennättä.
$ifti pillit fäcfijnö/ foitti fuoUa mennefänS.
S|3tti/ piti pitfän pijcan/ (Sa|o: piti.
$itfä lämb^mällä. mteran.
$it!ä mailman firou on.

mieé fetfoalba.
$it!ä 2)ön firou on.
$Pito §t>roä jättäminen; ©oto pa§a muiftaminen
pitäjällä tatoi on/ ei patcaH
spouba£i cuun fe^ä; fate^i paimän fappu
$outa §emä mieö on.
$u^baö cuin peftn Jefäle.

toebefä on fyyvoä uiba.
$u§ujan fuu§un catcÉi tule.
$u^utn pu^et tuleroat.
$u^u mieftä caidtpäiroä; älä nime fano

toifian/ cuin pa§a fairaö
putje/ ammuttu nuoli.

noita nrieraö taloifa.
$uolt tuleen/ puoli tukeaan. Cuin caicfi l^ucatan/

touotta puitfarifta/ colmia ©orafta taimi.
$puretrmta peljätän/ ei tie§acoi|en>ata.

paaa



puutta puufti coftetan/ Jjalroolla cabican paatua,
puulla toinen 3ttteä toifen afjan aja.
$uv luficfa fnö fjopta lufican.
$uuro fnjroä ruofa; ©unnia tapa
$n^ä $apin arfta
$r)ft) aifoifaö.
$nftn cun roeben pitäv landu ma§an lapetta,

fjnroääV eli pa^a. pitä olbaman.
$äin pa^an fä^än/ perin tulen Ijerooinen.

on filmät/ nöllä corroat.
$älbö tunnen päiroöcunnan filmiftä §nroön fifiän.jäällä cudoi curjanafin; cana alla armafnafin.
$äällå frjönen carroa on.

(loppu) päiroätläfin tule.
(efipä) fotta tappele.

$aa faajan/ pt>rftö piftftjän/ feffipaicfa leittajön.
$ääfä (tä^äpääfä) ruoca ricfangin/ S«n)afä

©uningangin.
(alufta) päiroä coppafmanni/ eli coppajaö

fe on jalo. pääfta mato!in cuole.
pibetän.

pnbån pääftä cunnia.
H.

o>2l(ja caupan te!e.
vlafya mielen nouta eli muutta.

9taljoiE culba catfe.
Vaienna aina/ cuin £)uomiofirtfo.
9lata mana mnnellä/ tien töieri wäfnnellä.
Sfiau^a paljon ra^a maga.
Stau^aå elä on.
9te!i roarfan roaati/ Xatoi naifen tafti.

9Ucas



9tica§ pöäfe rajattane/ fnöljä felfänaljallanS.
diida ralja raudan/ eli/ pengen fudjten.
Sftiftt ridan pihatta; codo fönfjän cartanoEa.
Dio^fia ruocanö faa/ feljno naitan cuole.
Sftuafa fjengi on.
9hmta tt)ö&ön rofjfiambi. @a£o: cauni§ caupal/
9tuoca enjtmmtlift on. työwåeM.
9tuoca ntuobon/ roaate roarrcn/ caunifta
Siuoca n^n/ cuin ioieraé.
Sftuoca rau&o (innofafin.
fftuofi minua tämä nmoft.; iviM minöruofin fi*

nua totfen rouoben.
9tuumi§ tertoe/ ruoca ma!ta.
S^ä^ni lirjaroa fefällä/ S^mifen itå !trjatt)ambt.

(S.©♦
(gslamifet (uobut tapfct.

©aanetla fia on/ ei anfainnetta.
©aan minä fen armon linnaftaftn.
©aa n^ngin elä/ cuin jocu ftotäftä/ ilman

vipata.
©aanu faappat pitä/ tår) föp^ä fengätäcftn.
©aa tn^jän ptjtämätätfin/ coroan orienoftamatatfin
(Baa roeljen roe^neittä/ ftfaren fian lihatta,
©aipa fijnrilä jlanö päällä muiben länbgmnften
©aftambi meri/ cuin raefi. Gktijo: @t ngn raetelä
©anafta mieftä. ©a^o mieftä fanafta.
©anafta fanat tulemat/ pu^et pu^efta.
©ana roanlja roirttä.
©ano anbanu anbanenö; toan ei fnönn faanenö
©ano taritun. Cofca ei jocu tarittua mafian ota

©a



<sata päätä lappefa/ tuljat ämmän leifefä.
Sato faroinen pilttri/ mufta mutoin Ijirmuttapi.
©atain furoet tulemat.
©ata furma uroUa/ tuj)ab miehen cuolemata.
©ata raolta farroitlifta/ tuöanen nljbenmuotoifta.
©ategi päiraän fappi. ©a£o poubaji
<Secainen fcrjäjän färfi.
©e ifänå elä/ cuin aicanö raätttä.
©e !r)ft)/ cuin ei tiebä; fe finms/ joca ei näe.
©e ilfiä S^cirin cofCi faatti ©arfan raairoaife^i.
®en tietä cuin cunmfa on; ei fttä cuin nocaö on.
©entä^bcn feppä pi^bit pttä/ ettei formet patai§.
©e paljal fanaU muiftetan/ cuin faban.
<Se faa roalitun roaimon/ joca nai jätetnn pijcan.
©e jttä/ toinen tätä/ monica^bat mutamita.
©e fuufa/ cuin ft)bämeö.
Se tartm^e paljon jauhoja, ©a^o. $aljo ftttä.
©talla rotcoja paljo, ©a^o: pafjal fialla.
©tan ttebän cu[a fynngin/ paican ttebän/ cu[a

paifuin; en tiebä cufa cuoleman pttä.
©igttän fircfalafa: cuoHan lu=
©ijt)en corfi jää/ cufa cuorma caatu. (telaS.
©qnå t)ön tepä/ cuin mie§.
©tjnä näfiä, cuin te!tä.
©ijtä Ijärfä fnö/ cuin toeta.
©ijtä föpft jatfetan/ cuin catfeiö.
©ijtä toinen ruan faa/ cuin toinen finmin fät),
©tjtä mennän/ cufta aita matalin on.
©ifiroät tt)ön te!iät. ©a^o: Suopuroat.
©iUoin Ijaa^i cuin fippari !ipiä.
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©illoin fögljä feittä/ cuin cattilan faa.
(Silloin linbu lai^tmmaHanö/ cuin pojat pienim*

mätlänö.
(Silloin minä itfin ilman fptä/ filloin ttmiroas

ta roalitin/ cuin itfjn ifän (jelmaö/paruin Alitin
parmailla.

©illoin paraö lacata on cuin leitfi corfemmaltanö
©illoin roaimo roairoan tieft/ cofca cannoi colme=

co^bun.
©illoin amma änen nofti/ cofca cucfaro catoiS.
©iflä (föfyållå) on furu fuuruscfta/ mur^e mur*

finafta/ poru pftirocilifeft/ itcu illalifeft.
©illä pttä olemam pa^ut fääret/ cuin moi (jt)tt>ät

pftiradt canba.
©ilmci §erra/ mieli ©uningaS.
©inne roaaja mene/ cuin nuija rcaatt.
©itte 3Rei|9 neuroottin/ cuin lapft parviparmoiUa/

toinen finbuilla firtfi/ colmaö co^bu[a copifi.
©itä Ijijttä palroellan/ eli/ cuuleminen/ jonga

§^ben Reiman alla/ ollan.
©itä Cieletöin tefe/ cuin mieletöin fäffe.
©itä minä/ cuin muutfin.
©itä n)Q^a täynä/ cuin fuu mafia
©in)enö maan peri.
©iroiät/ eli/ filiät foroinnon jäliet.
©imuin fuuta/ pai^i parta; ei coljben cofcan.
©obat ufcon felittä/ eli felittäroät.
©otpa torroi cautuaö cuulu.
©ofia fuolen po^ja/ ftelen pituö matca.
©ota cuoc!i/ raulja ruocfi.

©u*^



©ucujanfa fuuret naimat.
©ucuunfa fuopetäjä§/ mefanö tammen conbo/ eli/

terroas ccmbo.
©üben coira roanljanaftn/ miehen pijca cafattu*

nafin/ roeben roercfo rämänäfin.
©uljunfa fica ruocft; fnlän maimo mai^anfa.
Suloinen furaetla cuoUa! lämmin lä^be fefäUö.
©uoja putia merefä; mettä piimi luotefa.
©uoja fuurefta lumefta; pahainen pt)rt)n perän.
(Suojoet ft)!t)ifet tuulet; talroen jatco feroäifet
(Sujt coira/ pefe coira; coira coira cummingin/ on.
(Suo ftellä/ roetclä täädä; ei cufan coljbacuiroa.
©liotettu camala fettu/ mäfi;fettu roiccaö !ettu.
©urfia furma filmäin näbben/ cuolema fäfin pt*
©uri fuu roätjä mtlloja. (bellen.
©uru fian fijrtäjätlä; mur^e majanmuuttajalla.
©uru fillä/ jolla ful^a; maima fitlä/ jolla raaimo;

fillä ca^t/ jolla lopjt.
©uv l)v>må\\ tunbe; fteli mafian maifta.
©uv mettä lupa; fybän mprcfpft o^enba
©uuni it!t fybämen nauroi/ cofca cuoli (Sumpanini/

maipui moippani alainen, [ano pa^a maimo.
'Bxm pijcan eron te!e/ ftjbän tieten frjte.
©uv pttä panbaman fädCtä m^öben.
©uv pu^u pullottele/ pää fäffe pöllöttele.
©uuri roiljco ©uraipätrcän/ tcaran)i§co 2Bal6urin/

roielä (Sricfifin ano.
©uurufpala/ cuin fuitetan; murfina/cuin mutftetä;

puolipätrcä/ cuin ptbetön; tule e^to i^eftänffin.
S) 2 'Bnn



©uuru§ fuuljun/ mielbäpäähän/ jumalanarmo fg»
©uuruö petti murfinan. (bätnecn.
©uufa färjen fnbän/ roäfi toarfan fteramifa.
©uufa juojan mitta; ©li/ ©uufa fiemen määrä*
©vv fanan erhettä; fieli mielen erittä.
©uv fanoja pu^u.
©uufa on orjan mieli;eipitfäfä* ptnoiå/ ei!ä pellon

fiemeniö.
©uufa roieran coto.
©uuftanö Se^ma Inpfä/ ei farnriftanS
©vv fpbämen tuldi.
<&\m min ca^in pu^u/ pä^i carjn l^pfenbä.
©np ©urjan ferjämän faffe.
©p yafya peljätä.
<Spö coira ca^lenö; pettä Uro töalanö.
<&r)ö coira o^ennu^enö/ toaimo pa^a anbimenä.
©^öbän f^ljett^ftn caali.
©no fufi luetungin Samban,
©no fufi neppanfftn.
©nö fuu leipä/ faaticfa fanoja pujju.
©9Ö voåfyå/ juo raä&ä/ ofta roei^i mnölläö.
©öiftn fnllä/ joifin !t)Kä; tänt^ nnt olla tällänfftn.

C
sCaca !äf!t/ eli/ tefi taitanm^i/ taca taitamattomani.
Xacana S^ulun caicfi on.
&atcfa lät) fnroään/ taicfa faroeen.

jou^i murtu/ taid^a jänne catfe.
%Aida rau|a/ taic!a rauta.
XaiboHa talonpibänbö/eiroar^ainnoufemalia;eifä

roäen paljoutta.
tapa*



S£aibotoin tolotoin trmimo/ cunniatoin Maritoin.
%alvo\ roaimon taafti; dltti 2Barfan roaatl
&atonpoica nmoben potea/ ©auppamieö toennen

poica.
&apa enbinen tatu; tmrea enbinen toeta-
tapaturmainen roteras faa tapaturmaifet räätit
tapaturma miehen/ eli ttmofjen/ furma.
%aya roarren firjoitta/ eli caunifta/ ei cartuan cau*
Xaxrot/ eli/ tufca neutoon muifta. (neuö.

t^ön te!e.
nöljdn tappa/ eli fammutta.

matcotfa eteöt. §t>n3ä on
tautina pala tacana on.

maa elä/ rotrallanö roijmeinengin.
banjoillani tauttafin fanotan.

caupat fijttämtfet/ pa^at pitämifet.
%ti)tr) aljettu tnö on; atrooiteö aica mene.
SCefiän !äten cateft tule/ eli tapat)tu.

mitftS teet/ fnlläö cbcftöS lönbät.
Xee nijncuin !äf!etan; älä ti^ncuin fjt)tt)ä on. finnu

mieleftäö.
See tnötä/ fata ajaftaica elänee; jumala*

ta §uomena cuollapö.
nuori föötnän§/ roan^a t)öfen leraätttjänö.

teferoän afe/ tnlfä raet^i tt^män miehen,
paican. ©a^o: ©ian ttebän.

hiellä fiffat/ tiellä coirat/ pa^an roaimon leipoifa.
hiellä morfian rtjl^eé/ coxena eli laifcana
&ien roieri dtata maanö mntmellä.

5D 3 %o'v



Sieffä pi&ti portolla, piltti/ fe on linnun py=
C i♦ /"" »t tf t* < It . / ""bys tiefä fyf^ä löyttynä.

Sietnn päälle fjnroä mennä; ci Ijaafcatun.
Sina culba fönfyän miehen; roafft roairoaifen Ijopia.
Soinen mie§/ toinen mie&ucainen.
loinen pu§u nijttn/ toinen n^tun aita.
Soinen pairoaV toinen nenroo.
Soinen faaman/ toinen ftjömän.
Soinen tnoman/ toinen juoman.
Soinen tupa/ toinen tapa.
Soijat cuuroi cuule; toifat fo!ia fouta.
Soifen roairaaifen wa^ingo; toifen onni autuan.
Soifta ©ar^u ajattele; toifta carljun tappaja.
Soirootan roetten taca; mutta ci toiroota Suo*

nelafta. ©li; Suonefta ei finäifänä/ eifa" turpen
alaifta.

%udi tuimat tpräele; jalot afetta.
Sule fjäiriö/ eli l\åxvå\s/ tapaturma

taitaroallefin.
Sule roir^i/ eli petoö eli wa^tngo tnijfangin.
Suomi roa^roa raanbeiji (aftiain tt)i|aji) wa^ber

marfan roem&elerj (luoca^i)
Suo tpttörentwpri§/roerca pojan Ijattu
Suppi juomilla tupana/ miefan färfi cartanona.
Surcu ei ole tuman tacana. ©a|o: @i Surcu.
Surcu ra^an arroa.
Surfit tuulella t)x)roW pälfnt pclimäpaiftella.
Suroafta eli/ para§ palata.
Suule turoan tacana; ei turoaS tunnudan.
Suuli canan cafroatta/ Dja tuomen/ onft tammen/

©orpt cuufen/ cocfo labroan/ nummi petäjän §or*
juroan



juroan/ tmfjbcm (öpir» roaimon lapfen.
luoden läljbettä.

Sumat tpfjjia' nauranmt.
%\)§\å neuroo neulan tieftä nälfa" naftalin fiafta.
&t)fönä coiran afe/ eli/ purimet
St^mäftä/ taulafta/ Se on/ caicfifta tYYniftä/

uloö ulrootettu/ pötjbänpöä luettu.
XD^rtftä friöbän/ ei ty&jö.

coroangin onnen tooitta.
coiran fuufta on luuta otta. ©a|o.

tajto.
%\)ölå% on raanaa congari^ opetta.
Xpöläö on t^^ja' jaca.
%r)öltä icfCt lep^tettö.
St)ö n^n/ cuin te^bän.

orjan mur^e. on talon mur^e.
'Sriöftcl -iDtorfianba; Unefta uneen lafta.

tecoonS roetä.
%x)ö tef)tt)/ taottu rauta; €>eppä patda roaja
%yö teEiänS caipa.
%t)ö teftftnä !ijttä/ näfift tpönä nä!e
%x)öt& on fangen tulleö; tpötä fangen lä^teté.
Xtjötä cuoleroa tefe/ cg muaHa murfjettiroa.

eldtoäfci; mato cuottefa.
cuin ntieö; !irpuifa cuin coira.

culba/ juonten mulba.
SEäffä ennengin elettin. ©a|o: $0 täffä

tanäpän/ cufa jjuomena?
Xä^tenö maa tunge.

5D 4 Uro



v
tt&ella fifa liljo/ SBatmo laiffa taifinatla

Unba tännä macajan raa|a; railja rairiän toa|o.
Unen ©ilma fippuraä; raijna filmät fittin cattin»
Uni culba on; et muu culba ole. Caifcan.
Uni fjautfa/ e^to §auda/ nälfä aamu Ijaudfa*
Uni päätä torcutta/ martauö macautta/ näitä näp*

pi fpbänbä.
Uno^bettu madettu toelca.
Uro luotu uljon raarQ^i/ toaimo pirtin roarttoEu
Uro yty/ @li pr^e/ murftnata; niu^a (fe ou niu-

hotta) fyömätöin
Urteö para§ fiemi ombi.
Ufeu§ raoitta. Ufiambi päiraä/ cuin matfara
Ufein pala mafia.
Ujt ©a^o: aina ufi
Uft fijttä/ fppft laitta.
Ufi raelca raan^anafin
Ufi tupa/ uft tapa.

ID.
ttg2late fynraä raaateraafta:

Söaoja raaimo/ peucalo urofta:
■ffiacfa canbenö roali^e: ©a|o tyM mada:
SBa^ingofta raijfa^ tuttan/ ei ricfrtEi:2öa^ingo£t/ ©li raatraaifcffa raaimo caunté; föp-

Ijeraotnen; fttä cairfi caulaele/ fe cau-
raaö ajettane.

SBal^raa on/ luja raielä raa^raembt.
SBaimo Ijaarj/ Söaimo §auta/ "roaimo

lm ilo/ raaimo (jelraetin tuli.
SBala



28cti oleroa caicft teoitta.
SBaipuroat roalljetteliat: @o|o: Suoputoat.
SBaitoainen (jätägnnt) on.
SBairoainen paifti/ jofta ci tuleen tipaljba
SQBairoainen roarcan fimpun joutu.
SBaitDcunen roaraljm nouft/ coroa onni coljta ca§a.
SBaitoatfeffa roaitno cauniö. @a|o SBa^ingogi:
Söaitoaifetta raaitno roattan päältä.
SBairoatten pbt)tix ei cofcan caftu.
SBairoaifen calu toifen miehen fäbeS on.
Söala roarcan mkäa
SSalljefta on l^^pet jäljet/
SBötnma roorpcrå; ©a|o ©uin on.
SBal^ettele cuin toljta neulo. SBallia naura päi*

t»an töitä. (tnät.
SBanajaö roebet f^rointät; Sircfalaå puut piftm^
Söanlja tnäärä pappilafa; ©uuft pca/ fet^emän

Itiötä.
2Bara§in fircfoon/ liljain feräjään.
2BaraS päiraä p^le/ eli pelfä/ pa^antefiä pafene.
Söaraö minua fijttä/ laitta/ ihminen

atiba fiHänö olla.
SBaraö tt>ei roarcalba/ fai ilman faanelba.
2Bara roifjeo/ @a|o: ©uuri rai^co.
SBareö fjuuta estolla/ ilma roa-

reö amulla/ pa§a ilma päiroägi.
SBebellä on nöyrät ftnmt.
SBebä 3®fw§ roteraita/ tuebä wieran roara!
2Bei|i jacajan fäten jää. ©a|o. jacajan

5D 5 28e*



SBcli Sfännän/ 28eli emännän/ <setä laften /@no
laften/ ©tfar Sfännän/ ©tfar emännän/ täti
lafttn cuminftn.

Söcttingi tödjen; (£a£o Saali minun catman
SBerljofa jumalan fäft on.
2Bero nrieran n>ebettp/ että annettu ateria,
3Befi teoitta n)iljadan§; maa raoitta nenä tugutta
SEöctelä !gto^en liemi. 2Betelä njeljem lijtoö/ma=

tala Qfän tjltftöö.
SBielä e§ti eläroä cuolla/ marraö maan ala men

nä/ tauti ca|o tacanö.
28iera3 tuian näfe. ©a|o mieö nrieraS.
2Btereftän§ roalftafin polta, ©a^o läftä
Söierijtele munafin pefäå. ®(i: nrieriroåt munac--

Itn canan pefä§.
SBie ftca ©a^aan/ tuo fica ©apft/ fica fica

cummingtn on.
Söie fujt luetunkin. ©a|o ©r)ö fufi.
SBie tpefl plöngin luonon; otta rauta rtefcalbafin.
2öt§a n>ie tmljan maalba/ cateu§ calan mereftä.
SBijnnä/ cuunna (Se on wxjknå cuutena \öuä)

ilma; fgfginen t){jbc£enä.
Söpptöän erä parembi/ Ipöben lapfet rad^a^iimat.
Sö^fag caraalan pettä. §uttu toijfan roiUi^e.
SB^ft tuirca/ cuufi nälfä.
Söiljan luona elä on
SBilja roeft lt)läfä.
2Bilja toieraita coco.
SBtlja tooitti nnjfangtn/ tauti tappoi taitatpangin
SBillainen Sföllä wi^a/ ©non toi|a toitlaifembi.

2Buo*



SBilu nrijben/ fnlmä cuuben/ lämmin caljben jou-
tilan.

SBilu ttriljan cafroatta; lämmin terän tuotta.
Söilu rouoft nrilja nmoft.
SBirca enbinen roetä. &a|o: Kaipa enbinen.
SBircanö puoleft cuftn cope/ eli copia on.
SötriäHä toijft ofa; laifcalla yicv pa^a fe!in.
Sötrenö cotoangin onnen raoitta.
SBt^a lapfcn rotjfa^t/ roa^a lapfen raarcaEi.
SBoiHa Sftuo^i ruroan alcoi; naurida.
Söuoroin roieraiö fänban/ Jarmoin tefjbän.
2öuoronö roan^angin tule; aicanå catjilangtn

cuoUa:
2öuofi raanaan roanljcnba/ ca^i lapfen cafroatta.
2öuo tieft calan elämän; tuuli linnun päiroä cun*

11at/ fe on anr>amatoin afta:
Söä^ä cutafin.
Söä^äll ljullun/ eli pal)an mieli noutan.
2öät)ä linbu muni wa^än munan.
28äljä miehen muftubeft: ©a|o 9Jlitä miehen:
2öä^d mielbä pääfä/ ei fengän fia.2öä^ää paljon feifo:
Söä^äftä paljo tule:
SBä^ä nmoljen rooirafia/ picfarainen p^mäpnttn.
SBä^äö fe tule/ että juopunu laula:
Söä^äö raa^ingo tule:
Söä^åt lapfet roäljät murset/ ifot lapfet ifot murset/2Bä^ä töä^äftct annetan:
2Bä!i roärä tele/ ro&ti märän oifaife ©li ojenba:
Söäiroe naulana tunbe:

2Bälin



Softiin Qtca linnafafin:
SBäänä fönfi ruumenifta; folme munaan folmu:

maljbotoin tnö:
Söäärtn tncne määrin faatu/ pafjafti paljoin

coottu:
SBäärft nifca nofteö/ cauroan nötlä roaltoonen:
28ärot)ftä roä^a n>ara; tp^ja turroa trjttäreftä;

ttuniåftä mieli carroag:»
gj£>be§ futten filmäin juuret.
*^D§befti nuori/ caljbeftt roan^a.
§)§ta pitfät nfjben jäljet/ raaicfet poicfella aroarat.
DJStä luuta wuo§en fartoi.
D^tiäÖä n^ben jäljet.
Djtä cat^i caalin täfjbe/ fefä alba että päälbä.
Ylimmäinen/ alimmainen (fnött) nauriö rörj^ä*

teB) lorihan ridan ruoca.
3)lenca^e lapfen itfettä.
§rmn elä/ annu otolle,

©a|o: Uro.
Dp cardotnen ano/ caicft carcfoifet iano/
s)si Sfä eli ruodi fnmmenen lafta; 3Jtutta

10. lafta ei ruofi n^tä 3fä eli $titiä.
s)nj:i lammas mä!i; caidi jano: ©aso ©arc!o

mettä.
s)gtn päinrin ifäfin culu.
Dgi fana nijn cuin n^be^ängin.
s)jci fano nftäroällenS/ nftäroä cailel Inlälle.
s)r,i roale^telia faa fata roal^ctteliat matcaan.
3)^t määrä penningi n>ie n^be^än mpötänö

9ö.



3)ö=cudoi raoitta päiroa"=cucoin laulamaa.
f)öltä fyyxoå foubeffetta/ (Suuroalolta culjeflella.
3)ötlä patroä jatfetan/ ttnrfillä roä^ät oluet, töf-

fyäs pibofa:
DöUä pöföit lenbeleroät/ Ijftmärätla |jäijt)t linnut.f)ö tatroifta fuoja/ cap caicfein enin.
s)ö f^pftä ft(o cagi caicfein entnnäftn.

e

2T
djfiti ei laita Sapfiané. ©a^o: ©i fe.$iti pane nijän SapfenS fuuljun/ toacm ei mteL

bft pa^än.
Hila caidi cortöena cutn carn)ainen on.
Ullfön otn)o ifänä fytä/ joca I^ö l^öbpn mielen/

färfe färjet^n fpbämen; jo fe ItjötpIpömötäfin/
färjettt) fär!emätä!in.

&(ä dar^u raidalla l^ö.
coita carroan ca^o. ©a|o ©i coira.

|tlä coiraan/ eli hulluun mielbäö roai^eta.
ennen carfinata tee/ cuinö roaftcan faat.
ennen fefju/ cuinö faat.
ennen §t)ppä cuin oja tule.
ennen lennä/ cuinö fijtcet faat.

SöCtcl ennen lönbö/ cuin cato.
ennen nuole/ cuin tipalta,
ennen rönp/ cuinö fnöba" faat.

enä aja cuin fe woi
$la it!e ilman ftjntä/ i\)M fgnfä itfemiftä roaiwa*

fa walittamifta.$la i'ö\)^å fucu plön ca|o/ eifä totyåUn Jama.
tlö



$Ia Inö tnöbnn mielbö/ täntä täntetnn fnbänbä/
jo fe Inötn tnömätäcftn/ täntettn tänttämätätfin.
vid. alton olroo.

|tlä ferjöjän poroen muruja e£i.
pane !troe cttorman pääKe.

fla päaaeö pitta.
tt>ä§a
ufco juopunutta; juopunu roalljettele.
ufco uron roatoja/ mje^en roärän roanneloita/

yettix Uro roalanö/ f^ö coira ca^lcnö.
roan^a coira cautoan narra fepure luufjunfaacfi.

ä^fnen eläroat/ cuufet paucfuin palaroat.
!ntlä olutta juoroat/ cuin naubat roettä.

Eftoin SToucfa (taitamatoin) touroollanö/ et

i»

muut afellänå.
roaimo roatroan tieft. @a£o: fitloin roatmo.

önen nofti. ©a^o: filloin ämmä.



@en }ol)bo3ta että ©ananla^uja
ntjftjaän ttettätt>ä§ti enää on toaan muutamia fappaleita
jöleflä,päätti (Suomataifen SHrjattifuuöen ©eura tä§tä

en[imäife§tä fananla§fu?ofoelma§tamme toimittaa uuben
painoffen. Sama "toinen painoa, jofo täten la§fetaan

jul!ifuuteen, on foetettu, mifäli maf)botti§ta, \aaba
ahvan talttaan t)f)täm'täaiäfft al!uperäifen fan^fa ja
ulfoafultaanfin fen näföife!(t. on lufenut
attefirjoittanut. 4 p. marra§!. 1907.

Soitan puolesta:

A.R.Niemi


