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V. 1915 keräsi allekirjoittanut fonografilla joukon kielennäytteitä 
vatjan murteista. Koneen kuuntelukalvon rikkoutumisen vuoksi 
jäivät näytteet sanelijoin läsnäollessa lieriöistä kirjoittamatta, ja 
vasta kotiin palattuani ryhdyin niitä selvittelemään. Suuren jou
kon sainkin niitä jokseenkin painokuntoon, mutta välille oli jäänyt 
epäselviä paikkoja, enkä uskaltanut kokoelman painattamista aja
tella ennen perinpohjaista, vatjalaismailla tehtävää kontrollia. Työ 
jäi seisomaan vuoteen 1922, jolloin silloisesta olinpaikastani Tar
tosta tein lyhyen matkan Eestin-Inkeriin ja tapasin siellä pakolai
sena elelevän vatjalaissyntyisen ylioppilaan D m it r i  TsvETKOFFin, 
Joenperältä. Huomasin hänen vielä hyvin hallitsevan Joenperän 
murrettaan ja otin häneltä näytteenkin siitä fonografiin. Hra Tsvet- 
koff kutsuttiin Tarttoon, jossa hän ryhtyi yliopistossa opiskelemaan 
ja sen ohella Emakeele Seltsin stipendiaattina laatimaan vatjan kie
len sanakirjaa. Perehtyäkseen foneettiseen kirjoitustapaan hra Tsvet- 
koff aluksi työskenteli muutamia viikkoja kotonani Tartossa, ja sil
loin hän sai tehtäväkseen fonogrammikokoelmani läpikäymisen. 
Kun hänen joenperäläinen kotimurteensa melkoisesti poikkeaa' 
niistä länsi- ja itävätjalaisista murteista, joita olin fonografoinut, 
en hänen avullaan voinut yrittääkään panna omaa kokoelmaani 
painokuntoon. Hyvä sekin, että hän ymmärsi jokseenkin kaiken 
kuulemansa ja sai sen omalla murteellaan pannuksi paperille. Se 
hänen piti tehdä mahdollisimman sanantarkasti, mutta kuitenkin 
niin vapaasti, ettei jäisi tyyliinkään mitään hänen oman murteensa 
vastaista. Kävimme aina yhdessä läpi kirjoitetun ja sana sanalta 
tarkistimme sen kirjoittajan ääntämisen mukaiseksi. Kun näyte oli 
valmis, saneli hra Tsvetkoff sen parlografiin selvästi, mutta samalla 
niin luontevasti, kuin kirjoitetusta tekstistä oli mahdollista. Täten 
saimme kaikki näytteet siirretyksi Joenperän murteeseen, ja lisäksi 
hra Tsvetkoff saneli koneeseen erään venäjästä kääntämänsä novellin.

Lisääntynyt näytekokoelma jäi siihen kuntoon, kunnes viime 
talvena tänne saatiin vatjalainen talonpoika G r ig o r i  K u z m in , joka 
oli paennut kotikylästään Pummalasta (Kattilan piiristä, länsivatjan 
alueelta) Eestin-Inkeriin ja jota ylioppilas L a u r i  P o s t i  oli käyttä
nyt apunaan ollessaan siellä eräältä toiselta pakolaiselta keräämässä
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Kukkosin vatjalaispohjaisen murteen sanastoa. Kun fonogrammini 
olivat otetut enimmäkseen Kuzminille tutusta murrepiiristä, kykeni 
hän melko hyvin ne kuulemaan ja selittämään hämäriksi jääneitä 
yksityiskohtia myöten. Hän saneli vielä suuren joukon uusia näyt
teitä oman (tosin vähän liiaksi suomenvoittoisen) kotikylänsä mur
teella parlografiin. Lisäksi ylioppilaat keräsivät häneltä opinnäyt- 
teikseen paljon sanastoa ja kansantietoutta, ja muutamia hänen ju
tuistaan (A n t t i  S o v ijä r v e n  ja P a a v o  SiRon muistiinpanemista) 
joutui myöhemmin parlografin kautta tässä julkaistuun kokoelmaan.

Yliopp. L a u r i  P o s t i on koko ajan ollut työssä apunani. Kään
nöksetkin ovat enimmäkseen hänen tekemiään, vaikka niitä on 
yhdessä tarkisteltu. Kukkosin murteen osasto on kokonaan hänen 
työtään. Korjausluvussa hän on kantanut raskaimman taakan.

Joenperän rinnakkaistekstiä ei ole erikseen käännetty, koska suo
mennos suurin piirtein sopii molempiinkin. Kuitenkin on loppuun 
liitetty selityksiä eroavista kohdista, joiden joukossa on hullunkuri- 
siakin. Enimmäkseen hra Tsvetkoff lienee tällaisissa kohdin kuullut 
väärin tahi ei liene ymmärtänyt kuulemaansa, joskus ehkä mieli- 
valtaisestikin antanut tulla pieniä asiallisia poikkeuksia, pitäen niitä 
Joenperän tekstissä parannuksina; eihän hänen tarvinnut ohjeittensa 
mukaankaan liian orjallisesti alkuperäistä seurata. Pahempi asia on, 
että teksti ei pidä aivan tarkalleen yhtä parlogrammien kanssa. Osit
tain olen kyllä sen vuoksi käsikirjoitusta (joka, kuten sanottu, oli hra 
Tsvetkoffin kanssa ennen koneeseen puhumista muistaakseni alusta 
loppuun tarkistettu hänen ääntämisensä mukaiseksi) muutellut, 
mutta en johdonmukaisesti. Tällaiset horjuvaisuudet (varsinkin 
jälkitavujen vokaalien kvantiteettiin ja vökaalikatoihin sekä hei
kennyksiin nähden) tuntuvat kuuluvan Joenperän murteeseen. Parlo- 
grammit ovat muuten hyvin selviä, ja tekstiä voidaan niihin verra
ten tutkia toivottavasti vielä satojen vuosien jälkeen.

Käyttämästämme m e r k k i j ä r j e s t e l m ä s t ä  lienee tarpee
tonta yksityiskohtaisesti puhua, se kun vastaa kielennäytteissä ja 
tutkimuksissa (m. m. Vatjan äännehistoriassa) yleisesti käytettyä. 
Diftongien kaariakaan emme ole tahtoneet poistaa, koska se uuden- 
nhs ei ainakaan vatjaan nähden tunnu tarkoituksenmukaiselta. 
Kaarettoman vokaaliyhtymän lukee kyllä helposti diftongiksi (ku
ten n. s, karkeassa transkriptiossa on totuttu lukemaankin), mutta 
yhtä helposti eri tavuihin kuuluvaksi, milloin sellainen lukemistapa 
vastaa omaa ääntämistottumusta (esim. tšakoa, tsiviä, lämpiäB pro 
Išakon, tSiviä, lämpiäB). Tavurajan merkki, jota eri tavuihin kuu-
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liivien vokaaliyhtymien välillä tulisi käyttää, tuntuu käytännössä 
jäävän liian helposti pois, ja lisäksi sitä on vanhastaan totuttu 
käyttämään silloin, kun tavuraja on hyvin selvä. — Yhdyskaaret 
lauseloneettisten muutosten ilmaisijoina (etupäässä sanan loppu- 
konsonanteissa) yritimme aluksi jättää näytteistämme pois, mutta 
tulimme huomaamaan, että ne sittenkin ovat varsin tarpeellisia, 
väliin suorastaan välttämättömiä ainakin opiskelijoille. Milloin 
sanan loppukonsonantti on vokaalialkuisen sanan edellä siirtynyt 
seuraavan sanan alkukonsonantiksi, olemme muutoksen osoitta
jaksi ottaneet kaaren asemesta pienen hakasen; välistä näet sanan
loppuiset klusiilit voivat vokaalin edellä assimiloitua soinnillisiksi 
silti siirtymättä seuraavan sanan alkukonsonanteiksi.

Puhetahti-kukkulat on osoitettu (tavanmukaisella pistemerkin- 
nällä) niissä koneeseen sanelluissa näytteissä, jotka ovat tuntuneet 
selvimmiltä ja luontevimmilta. Vahalieriöiden liiallisen kulumisen 
pelossa ei näytteitä ole korrehtuurissa läpeensä tarkistettu (puhe- 
tahtijaon tarkkailu vaatii paljon toistoja), mutta kielen dynaamista 
(ja musikaalista) puolta erikoisesti tutkittaessa on kuitenkin turvau
duttava koneesta kuuntelemiseen. Toivottavasti vatjan, samoin kuin 
muidenkin sukukielten sekä suomen murteiden kielennäyte-lieriöt 
saadaan joskus vahaa kovempaan aineeseen valetuksi ja moniste
tuksi, jolloin ne helposti pääsevät kaikkien tutkijain kuuluville.

Suomalais-ugrilaiselle Seuralle lopuksi kiitos siitä, että tämä ko
koelma pääsi painokuntoon ja julkisuuteen; ilman Seuran apua ja sen 
snnrialotteisen sihteerin puuhaa ja ystävällisiä kehoituksia olisi tämä 
kuten moni arvokkaampikin kirja jäänyt tekemättä ja julkaise
matta. Taitavaa ja huolellista apulaistani Lauri Postia sallittakoon 
minun tässä kiittää hänen antamistaan lisistä sekä miellyttävästä 
yhteistyöstä. Vatjalaisten tietomiestemme suurelle joukolle, joka on 
ilomielin ollut mukana pelastamassa kuolemassa olevan kielensä 
murenia, tahtoisin myös osoittaa kiitokseni, vaikka useimmat heistä 
maannevat jo kyliensä kalmistoissa. Vainajana on myös Dmitri 
Tsvetkoff — tiettävästi ainoa vatjalainen, joka on kohdistanut 
työnsä äidinkielensä sanojen keruuseen ja ehtinyt saavuttaa akatee
misen oppiarvon. Hän puhui aina vatjalaisen heimonsa sitkeydestä 
ja tulevaisuudestakin optimistin tavoin, mutta sortui parhaassa iäs- 
sään elämänsä vaikeuksiin, ehkä juuri kauneimpien suunnitelmiensa 
suhteen pettyneenä. Lämmin kiitos hänelle työstään!

Pakinkylässä syyskuun 25 p. 1932.
L a u r i  K e t t u n e n .
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A. Länsivatjaa.

l a .  m u j i a  k e m  p o \ k ä.

(Fonogr. n:o 21.) U ndova eli I jiao, Ijitovei, 23. V . 15. Fokaa 
V olotja, 50 v.

mijiÄa kem po-ikä. e-vätjue u-hsid^a-pi ńâ- ku me-nja vön^ä-vizi 
kagra. tä-nä vöna va-raj neizins, tšu-lvämå, tšu-lvin jo ftarõ-va nm )a , 
pu-oAed„grunttiq, te-jzet^puoMjd„jä tm , nejzen trina-Usatova tšulvämå, 
keAmeAte-ššemeAAa tšisAâ. no-, nut^prö-bän m itä le-B. i  tä-nännä 
tsulvin, a li-nä en S ta h o  tsii-lvä, no mihs na -izikko^p jue  a-pi ä-essämä. 
e-gle tulin tšu-lvämässä, siz..ne-jzin ju-ttemä is to, mihs siä ä-essäma 
et..tue mi-Ä he a-jkä piäb^e-AUtta tšihuttâ:, tro-jttsa tueb*. — nu-AA^ep., 
pi-fj. Mutta,:, mi-ä tahom^vi-nä, a tä-mä tahob^e-Autia:. mi-ä tätä tahen 
m-skä  [kuuluu m-skä] panna, tä-mä nejsi i-tkemä. mi-ä, em..ve-i enäpä 
e-la si-nukä, mi-ä ien su-rmä enelle . . [Naurua.]

2 a. m i  ä m e n i n  p e t t e r i .

(Fonogr. n:o 21.) Edellinen.

m ää menin pe-tteri esimejn kerta pa-rkikä. ka-UiAojz^elivad„ 
do-varisad?, va-ska ja  ma-ksima, da-đa, m inu va-ska. no-, pa-rkkiq, 
ne-jzimma svä-livat, mi-AAe tuli pa-Aava, nu-ä menin ka-navassa sitä

l a .  M i n u l l a  k o l m e  p o i k a a .

Minulla kolme poikaa. Eivät tule yksikään apuun. Näe kuinka 
viime vuonna meni hukkaan [hävisi] kaura. Tänä vuonna varhain 
rupesin kylvämään, kylvin jo toukokuun toisena päivänä, puolet 
peltoalaa, toiset puolet jätin, rupean kolmantenatoista kylvämään, 
kolmantenatoista päivänä. No, nyt koetan mitä on tuleva. Tänään
kin kylvin, mutta pellavaa en tahdo kylvää, no [t. mutta] miksi 
vaimo ei tule apuun äestämään. Eilen tulin kylvämästä, sitten rupe
sin sanomaan että: Miksi sinä äestämään et tule. — Minulla ei ole
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I b .  t š u n t ö  i t š u l v ö .1

(Parlog. n:o 47.) Dm. Tsvetkoff, 32 v ., Joenperältä, (N :0 1 a Joenperän mur
teella. Tartossa 3. I. 23.)

om^miÄ keAmet^pofka, ep..tue* uhkasi appi. mijuiez ku mennE 

vönn^ävis^kagr. tänä von vara] nejzin tšulvemä, trnlvin jo ftarõ’vo 

mä-ja, poji grunttiq, pöA jätin, nejzen trina-ttaatovo tšulvema, keAmas- 

te'jššummenel tšisAä. no, nuttE provvan, mitä Iöb, i tänävä4 tšulvin, 

a Iina en^i taho tšulvå. naizikko ep..tue appi äessema. egle tulin 

tšulvernessE, nejzin juttemä jot što6 miš siä äessema et^tue. — m u  he 

ajkä, piäb mAul kejtta, pässe6 tuen. jutten.1 miAAe ep„piä OAutte,miä 

tahon vinä. tämä tahob .^OAutte, miä tahon vinä. miä tahon tätä niskä 

m u8 panne, tämä nejsi itkemä. miä em..vej enepa elä sinukä. miä 

ten surma enelle . . .

2 b. m i ä  m e n i  e t t  e r i .

(Parlogr. n:o 47.) Joenperän murteella Dm. Tsvetkoff.

miä menim ..petteri esimejn kert parkiká. kattijieAAe leutuziväd 

dovarišaD: mikkoAa maksim, dadE, minu vaske. no, parkki i nejsi 

nahvälivai, tšissemá.2 miAAe tuli anejne meli? miä menin, kanaveš

aikaa, pitää olutta keittää, helluntai tulee. — Minä en tarvitse olutta, 
ininä tahdon viinaa, mutta hän tahtoo olutta. Minä tahdoin häntä 
niskaan lyödä [panna]. Hän rupesi itkemään. Minä en voi enää 
elää sinun kanssasi, minä surmaan itseni [teen surman itselleni] . . .

2a. M i n ä  m e n i n  P i e t a r i i n .

Minä menin Pietariin ensimäisen kerran pajunkuori-kuorman 
[parkin] kanssa. Kattilalla olivat toverit, Vasjka ja Maksima, setä, 
minun Vasjkani. No, parkkia rupesimme (kuormasta) purkamaan,
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pa-skä vedtä je-pi. midj tahen nefsa liksimâ, no-, ma-ksima juttelu 
lå-mmä sámma w nå . svs..sapnma vi-nå. m vä jepx w n ä  prâ-viuzin. 
si'Z^nejzimma tuAemâ ko-tõ. min, en ta- ku-ss^essä O'peze mvg.ioi,. 
me-nina, bu-jiešnejse. mi-ä tšiizun o-n nagnoi? — o-n. — ku-i kalliz?
— ne-Uädšummet kopefkkä na-gna. ka'hesá grivenikkå minta vectetti 
niš kaheš na-g.mssa. miä tudin, ma-ksima jutteb„mitä e-lidš? — elin 
nmgjioi essamaza. — sa'j,ds? — sa-in5. — ku-j kallio? — ne-llädšummet 
ko-pejkkä na-g.ia. — aha-, kadtijiajiji^on ka-hfšummettä. — min en 
tâdännu. sis„twUmma, tmz^je-imma. a rnknu se da-đa vetti va-rgassi 
kwzaAta tšu-mmč rublä ra-liopla. dava’i nitä ra-hoi jõ-mä. je-pnma 
je-jmma. min win . . . [Epäselvää.] tä-llä rahoi be-jie. sis^tu-Umma 
U'gmize, su-öttämå o-pcziq, siäl lwad., [<[ hvat]1 be-jie ra-hoi. tše-llä 
ra-hau? miAA^ä-viziväd..m-hads. be tše-lläid^ne-jsti e-Usimâ:. minu  
đa'đaMa i sädi, partmańõda, ra-had..jo jo-ŧu. partmańed vedin. 
zastä-viA e-rniq rmhoi sis..se vedti, tšiulõ pkhollizessa ra-had5, da a-nte 
tšii-mme rublä tælle. ize jä'j, vAmâ ko-pejkalta a kioža sa-j rahads.

3 a. e a u t š i h u t t a m i n e .
(Fonogr.)2 Undova 23. V. 15. Sanelija edellisen vaim o, n. 50 v.

no, hospodi bjiahasAavi-, aagan tänänn^eAUt tšihuttâ. panen estä 
kattiAä, räpältama Iuacaö, sis„pän katagat^suämme, sis^pän veltä.

minulle tuli palava, menin ojasta sitä huonoa vettä join. Minä olin 
tulla sairaaksi [tahdoin ruveta sairastamaan]. No, Maksima sanoa, 
mennään saadaan viinaa. Sitten saimme viinaa. Minä join viinaa, 
parannuin. Sitten rupesimme tulemaan kotiin. En tiedä, mistä 
ostaa hevosenkenkä-nauloja. Menin vehnäspuotiin. Kysyn: Onko 
nauloja? — On. — Kuinka kalliita? — Neljäkymmentä kopeekkaa 
naula. Kahdeksan kymmenkopeekkaista minulta otettiin niistä kah
desta naulasta. Minä tulin, Maksima sanoo: Mitä olit? — Olin 
nauloja ostamassa. — Saitko? — Sain. — Kuinka kalliita? — Neljä
kymmentä kopeekkaa naula.— Ohoh, Kattilalla on kaksikymmentä.
— Minä en tietänyt. Sitten tulimme, taas joimme. Mutta minun

1 Vatjaksi tagotin. 2 Lieriö rikkoutunut.



parkki sitä nahkE vettE jeind miä tahon nejš läsimä. no, a maksim  
jutteb„lähemmE, sämmE vinä. sis^sajmmE vinä. m iä je)m..mnä, prä- 
viuzin. siz..ncizimmE tunemä kotto. rniä^n ta litisseessä opejze nagAoj. 
menin meAotsnoise.5 siäl tsuzuneOn nagAoj? — on. — kuj kalliz? — 
neltšiimmet kopekkä nagA. jutten dava-i.6 kahesä grivnikkä miAt 
vetetti kaheš nagAes. miä tulin, maksim juttebemitä elin? — elin 
nagAoj opejze7 essemez. — sain? — - sajn. — kuj kalliz? — neljtšummet 
kopekkä nagA. — ahah, ka 11 ia p a a  o n „ k ah S ,is m i i  me n. miä._.n tälennu. 
siSetulimmE täzjejm niE. a m inu se däde vetti vargessi kuzcuite 
tšumme rublä rahä8, dava) nejt rahoj jämä. jejmmE jejmmE. se 
ajnego ka{sop9„sto täi rahoj ebe, tulimmeömniko.i juttem ä10 opejzit, siäl 
hvat: rahoj ebe. tšel rahan? milleäviziväd^rahan. ebe tselläjt. 
neisti ettsima. m inu dädelt /i säti, portmońe'. a ra h a d jo  julu. 
portmońe- vetti.11 zastä-viA emi rahojkä mahsemä12 siz. de vetti däde 
tšiuto ihojssE13 rahan, de anti tšumme rublä tälle, ize jä jinm e kopekkä, 
a kuza saj rahan.

3 b. o a u  k e j t t e m i n .

(Parlogr. n:o 46, 47.) Joenperän murteella Dm. Tsvetkoff.
•

no, hospodi bAahosAovi•, angen tänävä1 oAutte kejttä.2 pän^estä  
kattinä. estä ravat jpannä tuAene.3 sis.,pän..katageteSuäme. sis^päm^

se setäni otti varasti Kuzalta kymmenen ruplaa rahoja. Ruvetaan 
niitä rahoja juomaan. Joimme, joimme. Minä aina. . . hänellä 
rahoja ei ole. Sitten tulimme aamulla syöttämään hevosia, siellä, 
koetan, ei ole rahoja. Kenellä rahat? Minulta hävisivät rahat. Ei 
ole kellään, ruvettiin etsimään. Minun sedältäni saatiinkin, lom
pakko, rahat jo juotu. Lompakon otin, oli pakko (hänen) antaa 
omia rahoja. Sitten hän otti paidan olkavuorista rahat ja antoi 
kymmenen ruplaa hänelle. Itse jäi ilman kopeekatta, mutta Kuza 
sai rahat.

3a. O l u e n  k e i t t ä m i n e n .

No, siunaa Jumala, alan tänään olutta keittää. Panen ensin 
padan riippumaan tulelle, sitten panen katajat sisään, sitten panen
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no esimejze kattim  tšihutan, sene pän eAu palö, linnahsidje päle. sis„ 
kasutan UnnahseD, sis^pän teize kaili.m, sis^sän teize kattiAđ tšihuttä. 
sis^pän tsiven, tUAese, siz^Aazzen eAuse, tsiveu, kez.. leväd ..vaimid..jo. 
siz.,neizen Aatomä, eAutta. siz^Aaon, Aazzen johsemä, no siz..leb ,̂eAUD, 
virre. no, sän miä ajä sene, esimeize värä. sizJep..peräkko jo, tuep„ 
kehnopi, sizJep^peräkko mud. no siz^miä pån tšäute, pän ivä, nep.. 
tšäumđ, pän uma.ian, no sizjep..se iivä ajvö eAUD. no sis..teine Ičb^ 
§aud, se lep..peräkko. se leb..vähä-ize kehnopi. no siz„neizep„tšäuma, 
pämma tunnöńse, vaAeAgmma, sis..pämma porobgat..pale, sis..pämma 
tšini, vahvassi, sis^särnma nagassa nej,ssa Aaskemä, kruškäse, nemma 
jämä. no vot valmiz^gAUD.

4 a. n ej, z e m m  a l i n ä  k a t k  o m ä.
(Fonogr.) Edellinen.

no-, neizemma U-nä katkomä, jo Iina va-imiz^on, nud..jo säp.. 
ka-tkoq. pämma linad..midjre-ivÖM no Unat..sej,sovad^nu-rmeAAa. 
pämmasiz..ri-gäse, tapammasis„se-mened.,vä-Uä. no-, sis ..pämma linad„ 
mä-Ae, Aa-hgotamma. linad.. lesiväd.. mä.-a Aa, nävädJleväd^vadmiu, pe-h- 
miäD. sis...pämma ri-gäse, ta-pamma. ta-pamma ned..linab. sizJeväd., 
U-napbhoD. se lep..pjätka U-noi. no-, siz..ned..ra-puiamma, sisjiä-g-

vettä. No ensimäisen padallisen keitän, sen panen oluen päälle, 
maltaiden päälle. Sitten kostutan maltaat, sitten panen toisen padan, 
sitten voin toisen padallisen keittää. Sitten panen kivet tuleen, sit
ten lasken olueen, kivet milloin tulevat valmiiksi jo. Sitten rupean 
ammentamaan olutta. Sitten ammennan, päästän juoksemaan, no 
sitten tulee olut, vierre. No voin minä laskea läpi sen, ensimäisen 
keitoksen. Sitten tulee peräolut jo, tulee huonompi, sitten tulee 
peräolut. No sitten minä panen käytteen, panen hiivan, rupeaa 
käymään, panen humalat, no sitten tulee se aivan hyvä olut. No 
sitten toinen tulee olut, se tulee peräolut. Se tulee vähän huonompi. 
No sitten rupeaa käymään, panemme tynnyriin, valelemme, sitten 
panemme tulpat päälle, sitten panemme kiinni, vahvasti, sitten



vettE. no, esimejze kelttinä tšihuten. senč pän linnessije päle. sis.. 
kasaten linnesen. sis^pän tejze katti.iä. sis^sän tejze kattinä tsihuttä. 
sis.,pân tšivet^tujiese. [N:o 47]. siz.Aazzm OAuse tšiven, kens levva4 
vajimedejo. siz^nejzen Jiatomä omitte. siz.Aaon, Aazzen johsemä. no, 
siz jčb .v irre . no, särn^miä aja sene, esimejze vârå. sizj,äp..perä. 
jo tueb^Aajhep.5 siZelep^perä oaud. no, siz^miä pån tšäute, pänJivä. 
nejzepjsäum ä. päin ̂ umonen. no siz„lep„se aivo uvä oaud. no, sis.. 
tejlJlebeOAUD. se lep^perä oaud. se leb.vähäize aajhep. no, siz„ 
nejzep^tšäumä. pannä polikkoise, vaneAAä. sis„pämme pruntit^päle. 
sis^pđmme tšini, vahvessi. sis^sâmme nagasse nejsse Aaskemä, kruš- 
käse, nejzemme jumä. no vot, van miz e oaud .

4 b. k u j  I i n  a s  t u e  p„k a ŋ g e z„d a i  i s k o l i n ä  t a p  p e r u in .1

(Parlogr. n:o 47.; Joenperän murteella Dm. Tsvetkoff.

no, nejzemme linä repimä, jo Iina vamniz eOn. nut jo säb..reppiä. 
pämme linad..nut rojvene. no, linat~sejsoved„nurmeAAe, pämme siz„ 
rigäse, tapamme sis„semened„vällä. no, sis.,pämme linad^mäAe, nahgo- 
temme. hnad.lcžitå mää. nämädJlevva vanmen, pehmiäD. sis ...pämme 
rigä, tapamme, tapam ned ..Iinan. sizJevvä linä pihoD. se lep.,pjätkE 
lino], no, siz..ned„raputemmE. sisJiäglammE. siz^vetammE temmE

voimme tapista ruveta laskemaan, tuoppiin, rupeamme juomaan. 
No kas valmis olut.

4a . R u p e a m m e  p e l l a v a a  n y h t ä m ä ä n .

No, rupeamme pellavaa nyhtämään, jo pellava on valmista, nyt 
jo voi nyhtää. Panemme pellavat nyt roivaalle. No pellavat seiso
vat pellolla. Panemme sitten riiheen, tapamme sitten siemenet pois. 
No, sitten panemme pellavat maahan, hajoitamme. Pellavat makaa
vat maassa, ne tulevat valmiiksi, pehmeiksi. Sitten panemme riiheen, 
tapamme . . . tapamme ne pellavat. Sitten tulevat pellavapivot, tulee 
pjaatka [60 peliävapivoa] pellavia. No sitten ne vidomme, sitten 
häkilöimme, sitten otamme teemme kuontalot. Sitten rupeamme



låmmå, siz^ve-tamma, temmä ko-ntaAaD. siz^nemma tše-drämđ. siŠ„ 
Iše-drämmä, vfrrtlänälle pâmrna. siz^värttånäll pärnma ve-hzippuAe, 
ve-hzimmä. siz„Augemma kå-roD. siz^m m t kårioq, lč' b? — U-heså. 
no-, s iz je b  . . . leb^vehsi lä-unnä, sizjep.,ka-ŋgaz. siz..nemma ka-ŋgaš 
teJLšemä. pâmma kaŋgaš. . . tomma pe-lssemeD, iomma to-rtiD, iõmma 
tše-riAavvaD, nemma tše-rimâ, nemma m-ttäjt panemå, nemma .lõ'rnä. 
mittämma ve-hzippiUAa. kuj, sisJta-ŋgazdeB? menl päzmå piäb^ 
AU-vva? — u-heså. — no, menta kervå pa-neD? — ka-hesä. no, siz„ 
Up^ka-ŋgaz, neizem ku-tomđ, nejzern tšå-rima, nefzemma lu-dšimmä . . .

5a. p u j i m e j z a .

(Fonogr. n:o 23.) Mäti V. 15. Makaraa Ott'ja, n. 60 v.

no svâ-đbaz^eAti il-vi a-jvõ. m ää elin ii-hezä svå-dbaza. a tu-Ati 
äđđä ä-mmä, lu-Ati rkhč. — tu-eB? — tu-eB. — no lu-eB. Aä-dinb^’ X X  X *■»

Aä-diub„jo da] me-ni. no-, s is jo -kä  w n ä , Aa-vvaAe, da pi-raga. tõ-ŧi 
vinä pi-ragä, jõ-ti, nut^sAa-va bo-hu, nud^on me-đđč, natise me-fle 
Ičb. no siz..me-ni näteliä ka-hsi, s isM h ti ta-bakan. tá-s..tuAti, toti 
pi-raga tõti vi-nä, po-fšitatti jõ-ŧeUi. õ-t SAa-va bo-hu, mS- jo niid., 
nä-ŧilpân tuemma ke-iiOAAä- tejle. te-jl on u-vä AU-nassemin. — no 
Au-nassemin tu-Akä ve-ftta lu-AAa. tu-Ati, i-sutli Aavvä ta-gâ, tá-z, tu-Ati 
isultiAa-vvâ ta-gä siz..nõ m vtä? ve-l panti su-vvä ju-vva näjlč. a nä/väd..

kehräämään. Sitten kehräämme, värttinälle panemme. Sitten värtti
nältä panemme viipsinpuulle, viipsimme. Sitten luemme kaarrot. 
Sitten kuinka monta kaartoa tulee? — Yhdeksän. No sitten on . . . 
on vyyhti täynnä, sitten tulee kangas. Sitten rupeamme kangasta 
tekemään. Panemme kangasta . . . tuomme kangaspuut, tuomme 
kelat, tuomme kerinpuut, rupeamme kerimään, rupeamme lankoja 
panemaan, rupeamme luomaan. Mittaamme viipsinpuulla, millai
nen kangas sitten tulee. Montako paasmaa [kankaan laajuusmitta] 
pitää luoda? — Yhdeksän. — No, kuinka monta korvaa [kankaan 
pituusmitta] panet? — Kahdeksan. No sitten tulee kangas, rupeam
me kutomaan, rupeamme käärimään, rupeamme pujottelemme . . .
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kõnleAeD. siz^nejzemmE tšedrámđ. siš^tšedråmmE. värttene:lU pämmE.
siz...värtteneltE pämmE vehzipuAe, vehzimmE. siz^AugemmE käroD. siz„
ment kärloq leii? — uhesä. no sizdeb.vehsi täunö. sizJep^kaŋgez.
siz..nejzemmE kaŋgeš teXšema. tõmmE tšeripuD, tõmmE torttu. tõinniE
tšeriAavveD, nejzem tšerimä. tortti [nejzeb ..ilmper tšäurnå] meb Alhtč 

*
päzmá.2 nejŧZgmme Aõmä. mittämmE vehzipõAAE. kui siltE kaŋgez..len? 
ment päzmá piäb^AÕWE? 'uhesä. — no, ment kervä päw? — kahesá. 
no, sizj,epjkaŋgez, neizemme kutoma, neizemme tšårimâ, nejzemme 
luttšimd,3

5 b. ko  s i m i n  j a  p u a  m e d}
(Parlogr. n:ot 47, 48.) Joenperän murteella Dm. Tsvefkoff.

i luAti äđđ ̂ ämviE. tuAti rifie. — tuen? — tuen. no tueB. — AädiuB?
X  X  X  Ä

Aädiub..jõ. no, s is jõ k å  vinå AavveAe da plro. lõti vinå pirgá. ju ti 
i 2 SAđvabõhu. nud^om^meddč. vo t^i keja, m.3 siz..meninäteliä kahs. 
sis^tuAti* tubakgD. tásAõli, tõti piru, tõti vinå, poJlSitetti, jutetti. oj 
sAâva bõhu. m u jo nutte tejzeMe näteliä5 tuemme kehaAJlá tejle. meill _ 
on sigå munat...kejtettii.6 — no m unatjcu  on n i tuAká" vej,ttE Iuaae. 
tUAti. isultiAavvåtagá, tđz. tiuiti de8 isutti Aavvátagå. no mitä. mej'l9 
panti suvve juvvE näjle. a nämädjutteveD: m u suvve juvvE ernniE 
taho. a m inu suku tšuziiB: mitä tu tahol? — a m u tahommE sitä,

5 a. H ä i s s ä .

No häissä oltiin kerrassaan hyvin. Minä olin eräissä häissä . . .
No tulivat appi anoppi, tulivat tupaan. — Tuleeko? — Tulee. No
tulee. Valmistautuu valmistautuu jo, ja meni. No, sitten tuokaa 
viinaa, pöydälle, ja piirakka. Tuotiin viinaa piirakkaa, juotiin, nyt
Jumalan kiitos, nyt on meidän, nyt se meidän on. No sitten meni 
kaksi viikkoa, sitten tehtiin tupakat [tupakais-pidot]. Taas tultiin, 
tuotiin piirakka, tuotiin viinaa, kestitettiin, juotettiin. Oi kiitos 
Jumalan, me jo nyt sunnuntaina tulemme kohta teille. Teillä on 
hyvä lunastaminen. No lunastaminen, tulkaa, voitte tulla. Tultiin 
istuttiin pöydän ääreen, taas, tultiin istuttiin pöydän ääreen, sitten 
no mitä? Vielä pantiin syödä juoda heille. Mutta he sanovat: Me



juttčvad..mö• sil-vvä ju-vv^emmä Iwho. a nu-nu suku tšuzub^nudä 
tö ta-hotta? — a mö- ta-liom sblä m ätä tudimma. no mrtä tulitta mitä  
ku-i n i kaugâ piäpJiivražkU ä pääp..lu-vva. tcrti. tõti rvhe, bsutalti 
Aavvä ta-gd. m vjui^on rä-tte sidmillä, se-fckea mvg, en näe midäjn, 
Jia-vvä lakann^äsun nuo. no•, säs..tõti td-s..panti .tia-wä ta-gđ su-ku, 
södetti jõ'tetti. a me-đde tšäeš tšin da vä-llfi. včti e-vve, že-niha nessi 
opezeAe pâ'lč. nõ m idä . . . sbz^issu o-pezeAe pwle daj, tedä mö pašo-A 
i ka- ttijia.ne. kadtijiajie menimmä. sbäl medđed„ve-nfsatti, ve-ndsatti 
pa-nti povojnikka pä'hâ, da tä'S„tõti nia-ti twgäz. tõdi mati tægđz. 
toti rvhese, bsutatli međded..Jiavvä twgä. nö i-sulatti jiavvä tagd sis„ 
tuli ä/đđä. ä-đđä tuli rvhese tefši rissiä ede. ve-tti piragä tšäde, räde 
vetli silmilt vä-llå, fägahtäb^urá• nuu, kwse on me-dđe. — no ja- 
me-ddč. a m vä  isun Aavvd ta-kan m ää ne-izin rissizin ju-maAajie. 
ko’pejkä viskazin ähupä-lč. nõ wnnetii mejle, me-jle si’n  sii-vv^eb ^ 
a'nnettu, a vot svs^se panti Aavvd twgd da annetti su-vvä sis^td-s^ 
tefse rihe lå'sjcerjalti, tâ-z ...eb^näutetlu. no me-[le annetti säiil su-vvä, 
a su-guA§ annetti twllä, sö'tetti jõdetti, vsu tli ehtago, no sbs..piäb„ 
viddä ma-kämd. .no  vedi ma-kdmä, pw nti medđed^nurkämđ, lediti 
tvAa. m ää annen tšen nejzep^täAaAt väliä, m änug eb^Awskeg, m vä  
annen rä-te, ku-mmarlin näfle, nä-väd^menti vädlå, nu-ä panti ma-kämd 
kadetti spako'jna padtoA da mö jä-letti swunä. a nä-vät^ tuli-

syödä juoda emme tahdo. Mutta minun sukuni kysyy: Mitä te 
tahdotte? — No me tahdomme sitä mitä (varten) tulimme. No mitä 
(varten) tulitte. Mitä mitenkä niin kauan täytyy vastustella, pitää 
tuoda. Tuotiin, tuotiin tupaan, istutettiin pöydän taakse. Minulla 
on liina silmillä, sokea, en näe mitään, pöydän takana istun nyt. 
No, sitten tuotiin taas, pantiin pöydän ääreen suku, syötettiin, juo
tettiin. Mutta meidän kädestä kiinni ja ulos. Vietiin navettatan- 
hualle, sulhanen nosti ajoneuvoihin. No m itä . . . sitten istui rat
taille ja tietä pitkin meni ja Kattilalle. Kattilalle menimme. Siellä 
meidät vihittiin, vihittiin, pantiin povoinikka [naidun naisen pää
hine, tanu] päähän ja taas tuotiin Mätiin takaisin. Tuotiin Mätiin 
takaisin. Tuotiin tupaan, pantiin meidät istumaan pöydän taakse.
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mitä tulimniE. no mitä tulit, niit kuj n i kaugä, p iäp„icurä-Sittsa, a 
piäP-tovvE. toti rike. isutetti Aavvä tagä. miAA^on rätte sibnillE. 
[N:o 48.] semperäš10 m in en näe mittäjt, a Jiavva takann Asun, no i 
sis^töti täajpanli Aavvä tagä suku. sätetti, jutetti. a međđet^tšäeš tSin 
de väliä, veti evve. Senihmez..opej.zeAAe pale de kummertäb..miAAe.n  
isutetti12 opefzeAAe pale de tet mu paso-A, veti kattineAAe. kattiAeAAe 
meni mm E. siäl medded..ven!tsetti. venksetti, panti povońikke päkä, de 
tä s jö ti  matti taleäz. toti matti takäz. tõti rihese. isutetti medded„ 
Aavvä tagä. no, isutetti Aavvä tagä, sis^tuli äddE. äddE tuli rike. 
te,tši vissiä ette. vetti pirgä tsätte. räte vetti silmilt väliä, kallutti 
urrä' mejle.ls kase om jmeđđč. nojđ[meddesSi]medđeem assi.u amiä, 
isun Aavvä takannE. miä nejzin rissizin jumajieAM, kopekä viskezin 
akjopâ'le. no annetti m e jle . . . mejle s u v v e  siz15̂ eb .^annettu, a vot 
su ku 16 panti Aavvä tagä, de annetti sU v v e . a miä veti tö.sj.eise rike.11 
täs^kerjetti, täz^eb..näutettu. no, mejle annetti siäl s u v v e . a sugmie 
annetti s iä ttE .18 sutetti, jutetti. isutti ohtego. no siz^ejttiziväd ..makkämä.19 
no veti makkämä. panti medded.,makkämä. lehti tina. m iä tahon 
nejssE ienihä tinaAt väliä, m innua eväd^AazzE.20 miä annin räte. kum- 
mertäzin näjle. nämä{dj)menti väliä, m iä Panti makkämä, katetti 
spoko'jno paltoÄ de m iä21 jätetti saunä, a nämät..tuAti väliä  kejki. 
vot medde i puArn Aepup^siiw22 ömnikoÄ täz^nesetetti, miä. täz jχnnir^

No pantiin istumaan pöydän taakse, sitten tuli appi. Appi tuli 
tupaan, teki ristinmerkin. Otti piirakan käteen, liinan otti silmiltä 
pois, huudahtaa: Hurraa nyt, tämä on meidän!— Niin on, meidän. 
Mutta minä istun pöydän takana, nousin tein ristinmerkin. Kopee
kan viskasin uunille. No annettiin meille . . . meille täällä 
syödä ei annettu. No sitten se pantiin pöydän taakse ja annettiin 
syödä, sitten taas toiseen tupaan, taas peitettiin, taas ei näytetty. 
No meille annettiin siellä syödä, mutta suvulle annettiin täällä, 
syötettiin, juotettiin, istuttiin ilta, no sitten pitää viedä maata. No 
vietiin maata, pantiin meidät maata, tehtiin vuode. Minä annoin, 
kuka nousee vuoteelta pois, minua ei lasketa, annoin liinan, kumarsin 
heille, he menivät pois. Minut pantiin makaamaan, katettiin rau-
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vadjvä-Uä kejŧki. voi međde pu-jimarâlu tuli. õ• mnis..tä-zznesalaUi, 
miä, täz,_,annen räte. skz..nesatatti udez, wnnetti mejlč tä's^swrussá, 
södetti jõ-tetti, svz.,menimm ^iså e-ma vettamä. nõ- a m kn u  suku jm  
si-nne kuhč min, vk  li. mut^eb ..miläni. sv s Aulimina  . . .  [N:o 24)].

no voä. ne-fzimma mö ne-j,!isultä [?] ka-fvojie vema. m vg  tulin  
ä'đđäle ämmälč ja'Jikå kummartin. svzjm inug  vetetti tšäeš tšvn i, 
pa-AaienJtsassa da veti ka-wonč, vetetli ke-reta, pa-nti kahs pa'ŋkeŋ, 
ke-retåse panti rä'tte. m kä m enin ka'fvojie, svnne kwm martin, da• i 
viskazin ko-pefkä kaivõ. si'z^velin ve-Uä, ka-fvoš velin ve-Uä panin  
tii-ve, miii va-Jigen kem paŋkeai, säz^m iä â-rč sejzattuzin, pa-jiatenjtsal^ 
tšä'ezä, tšbutotjšä-ezä piäp..tuAAa M-hjottamå. u mitä eli vä-tlajig 
rninu siällä, ne- vetelti kejk ka-setti, a nu-juie sis^panti jäduzvesi pvhajie 
ke'retaJie m ää kefk ta-itškahjå panin, ä'mmä vajie ta-\tškah]á, si-s„ 
selitti le-jväD. a mö- tulimma vä-llå säz^isu ta tti međđed^Aavvå la-gä, 
nu-ä jagen jiwhjaD, ke-jkijie. daj, säs ..panin pa'Jia(enJtsat..sepwae , da 
je-ka pa.m(en,tsaAe vel ke-jimise ku-mmartin, pa-ssiboa annen mitä 
panin, a säz..jo isutatti me,dđed..Jiavvä tagâ, me-jle panti annetti 
e-Autta, da i  annetti sto-kana, mö- annemma stokanđ su-gujie [nefsaš 
nelläl tšällä jumnä  1| , su-ku meflč pani ra-hä, a mö- näjle k e jk k w  
ku'mmartimma kenmise jcukä . . .

hallisesti päällystakilla ja meidät jätettiin saunaan. Mutta lie tuli
vat kaikki pois. No meidän hääjärjestyksemme tuli. Aamulla taas 
herätettiin, minä taas annoin liinan. Sitten ajettiin ylös, annettiin 
meille aamiaista syödä, syötettiin, juotettiin, sitten menimme isää 
äitiä ottamaan. No ja minun sukuni jäi sinne, mihin minut vietiin. 
Muuta ei mitään, sitten tulimme . . .  [N:o 24] No niin. Rupesimme 
miniää kaivolle viemään. Minä tulin apelle anopille polvillani kumar
sin. Sitten minua otettiin kädestä kiinni, pyyheliinasta, ja vietiin 
kaivolle. Otettiin korento, pantiin kaksi ämpäriä, korentoon pantiin 
liina. Minä menin kaivolle, sinne kumarsin ja viskasin kopeekan kai
voon. Sitten otin vettä, kaivosta otin vettä, panin luo, minä valoin

1 Grigori Kuzminin lisä tarkistettaessa.

\
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riite, siz^nesetetti iilez, annetti mejle tås^surussE. sutetti, jutetti. siz.. 
rnenimmE isså emå vettemä. no a m inu suku jåj sinne, kuhe rńiä 
veti. no m itä  nai.23 sisJulinimE. no vot. nejsti m ejte24 kajvojie vema, 
m iä tulin äddele ämmele ja.iká kummertazin. siz^m innua vetetti 
tšäessE tšini, panatenJLsessE, de veti kajvone vetetti kerete, kahs parfkiq, 
kereläse pani) rätte. m iä meniƞ^kajvojie. sinne kummertazin, de 
viskezip^kopekä kaivo. siz^vetim^vellE. kaivos vetim^vettE, panin  
tiive. miä, Aaŋgetim,.paŋgi2å sis^miö, Sre seisottäzin. anesel^Jsäez, 
tšintåtJšäez. jo tujiAa27 nahjettemä. a mitä eli kattsoit minu siällE, 
ne vetetti kejk kasetti, a mu.de panti siz^väjtsize keret^pihane.26 de 
m iä tejn taijkikejä  [ ~  taj,Isiinpä] tiive panin.29 äm m s vcuie taiasi- 
ke)a. sis^segotelli lejven. a mu tulimmE väUâ. siz ...isutetti medđed^ 
jiavvä tagä. miä, jagejA..Aahjet...kejkkiAe. de sis^panin v&rniketE0„sej- 
nele, de jeka värnikejie vei kenmize [pro kejimise?] kummertazin, 
passiko annin, mitä panin, a siz..jo isutetli i  medded^jiavvä tagä. siz... 
mejle panti. — annetti onutte de annetti stokan. mu annimme stokand 
sugune. suku mejle pani raha. a m u näjle kejkkine kummertimme 
kenmize jankä. no n i vittä i Aeppuvid..medde punmen.31

kolme pankia, sitten viereen seisahduin, pyyheliinat kädessä, paidat 
kädessä. Pitää tulla lahjoittamaan. Mutta mitä oli minun katsojiani 
siellä, ne otettiin kaikki kastettiin, mutta minulle sitten pantiin 
jännösvesi olalle korentoon. Minä kaikki taikinakorvoon panin. 
Anoppi kaasi taikinakorvoon, sitten alustettiin [sekoitettiin] leivät. 
Mutta me tulimme pois. Sitten pantiin meidät istumaan pöydän 
taakse, minä jaoin lahjat kaikille ja sitten panin pyyheliinat seinille 
ja joka pyyheliinalle vielä kolmasti kumarsin, kiitoksia annoin mitä 
panin. No sitten jo pantiin meidät istumaan pöydän taakse. Meille 
pantiin annettiin olutta ja annettiin juomalasi. Me annoimme 
juomalasin suvulle [ruvetaan neljällä kättä juomaan], suku meille 
pani rahaa ja me heille kaikille polvillamme kolme kertaa kumar
simme.
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6 a. k u j  a j i g e t t i  l i n ä  t š Ui v a .
(Fonogr. n:o 24.) 60-vuotias vaim o, syntyisin  Matin kylästä.

Korvettulassa VI. 15.

kuj a-ngetti sinuq, tšu-lvâ, sis^siä ka-zviD, vetetti kvuhsiš revitti, 
sis..siä lcu-jvid..nur mennä, panti rkgäse, kr petti, siz..nakańe-ŧs panti, 
ri-gas ve-tetti mä-ne mä-tänemä, mä-ssa ve-tetti, lä-s ..ta-pe Ui, sk z ..vetetti 
ra-putetti siä, sisjiä-glätti, siš..tše-drätti, sis..kõrtli, siz..va-ngesetti, sis„ 
siä vetetti jie-jkotti, i e-mmenti a-in päjssäret..sinuz^elivaD. a skz, km  
tii-ttäriklco strada-n, U-nossa, meni ńgâ  pa-rzine, tuli po/ha tätä sö-ma. 
— kii-Atä nuo, ku-ntä ku-ntä ku-j jiillõb jm iä  sinne pa-jatan. mt-ä 
pajatan että, ke-jkki . . . ku-j tätä tahto su-vvä. no skz..jutteli vei se-ne. 
Aa-kka [ ~  Aaka] ve-l miri sinne juttu  pajatan. kuj U-na e-li . . . ku-i nu
nna m u-ŧšili, ku j m inua e-rti, no-sutetti [?]. i ke-jken vk  siä m inua  
kvussissa revitti, i ke-jken m-siä minug, sierebili. no-, skz, tä-mä tå's.. 
ta-hob .^išto tä-tä sa-jsejssi. no-, hu-lka \?] . . . ku-ntä uvä knehm in  
m ää sinne ve-l jutii pajatan. k u u '. . . ku-j eli i-sä e-mä nd-nua kuras- 
sin [?] ku ta-petti, mi-nu, piti mennä pa-köse. miä du-mäzin icu-he 
miä pu-tun. miä pä-zin U-noje tagä, n-gäse. vot nu-t [pro nud?| minua, 
i  ke-jkeÄ visiä ka-zńa:t.

6a. K u n  a l e t t i i n  p e l l a v a a  k y l v ä ä .

Kun alettiin sinua kylvää, niin sinä kasvoit, otettiin hiuksista, 
revittiin, sitten sinä kuivit pellolla, pantiin riiheen, puitiin, sitten 
lopuksi pantiin, riihestä otettiin maalle mätänemään, maasta otettiin, 
taas tapettiin. Sitten otettiin vidottiin sinut, sittenhäkilöitiin, sitten 
kehrättiin, sitten kudottiin, sitten valkaistiin. Sitten sinut otettiin 
leikottiin ja ommeltiin, yhä päistäret sinussa olivat. Mutta sitten 
kun tyttö tuli huoliinsa pellavista, meni riihen parsille, tuli piru 
häntä syömään. Kuuntele nyt, kuuntele, miten, sanoo, minä sinulle 
puhun. Minä puhun, että kaikki. . . kun häntä tahtoi syödä. No 
sitten sanoi vielä sen: Annahan kun vielä minä sinulle jutun kerron. 
Miten pellava o l i . . . miten minua vaivattiin, miten minua hierot-
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6 b. I i n a ,  k u j  a a g e I t i  s i n n u g  t š i i l v å . 1
(Parlogr. n:o 48.) Joenperän murteella Dm. Tsvetkoff.

Iina, kuj ajigetti sinnua tšulva. tšulvetti sinnua, siä, sls..kazvozin 
[kazvio]. vetetti ivusslsse revitti sls..siä, kujvid..nurm(AAE. sls..panti 
rlgáse, tapetti. slz..nakorieäs p a n ti. . . rlges vetetti rnäAe mätänema. 
mäAt [ ~  måš] vetetti, täsJapeUi. slz..vetetti raputettl. slsjxägletti. slš.. 
tšedretti. slsjcuotti, sizjeaAgeteUi. sls..siä vetetti Aejketti. i emmenti . . . 
a slz, ajn2 tiitterikko strada-A linojssE. meni rlgä arjen];.3 tuli paha tätä 
silmä. — ötte minnug, o tie. ötte kuniz.m iä4 juttfp ..sinne pajaten. — 
mitä pajattemis?3 — kejk ku tätä tahto s U v v e , no sls^pottverdän6 sen e: 
Aak miä vei siä Af jutu pajaten, kuj Iina eli. kuj minnug mujtsili, kuj 
minnug luti, [mådšitetti]'1 märjetettl8 i keiken vlttä minnug ivusslsse 
revitti i kejken vlttä minnug, trepatti. no sisjcu . . . paha täs..tahob.. 
jot tätä s u v v e  sajsejssi. — no, hulkä . . . ötte0 uvä inimin, miä sinne 
vei jutu, pajaten. kuj eli isä emä, minnug toropkjt10, ku tapetti, minu 
piti menne. pakko, miä dumezin, kuhe miä putun. miä päzin linoje 
tagá rlgáse. vot niittE minnug kejken vlttä i kazńad.

tiin, »niistettiin» [võsutlâ ’niistää palavaa pärettä’] ja kaikin tavoin 
minua hiuksista revittiin ja kaikin tavoin minua revittiin. No sitten 
hän taas tahtoo että häntä saisi. No jätä . . . Kuuntele, hyvä ihmi
nen, minä sinulle vielä jutun kerron. Kun . . . kun oli isä (ja) äiti 
minua veitsillä, kun tapettiin, minun piti mennä pakoon. Minä 
ajattelin, mihin minä joudun. Minä pääsin pellavien taakse, riiheen. 
Kas nyt minua kaikella tapaa piinataan.
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7. e m i n t i m ä  d a  l e z z e  i z â  t i i t ä r . 1
K attila lQ t,V.15. Martii Harkina, 56 v.

eli mehellä na-jne. napie ko-li, vetti tejze na-jze. no', tali ..eli tii-tär 
jännu. menti najzekä ve-razi. tulivad^ve-rajssa, vetti nain _ii-ppl ezä 
opezejit päätä vä-ttå, i Aejkkaz^ä-nnä, da tuli da mehele juttfb.vot sinu 
tutär Aejkkaz^ä-nna. tämä jutteb.voä minu köz^ep.se ii-hs änlä.

no menti nävät^te-jn kert verazi, tuli ve-rajssa täz .iippi opezent 
pält, johsi ko-tõsğ, AejkkazJe-hmä. — no- juttep^sinu tiitär m illin^on  
ne-jkkazJe-hmä. — no-, a m inu köz^ep..se ii-hs lehmä, menti nävät_ 
ke-Amas^kert verazi, tuli cz vilppi täz ̂ .opezent pält johsi ne-jkkaz^emä 
na-hze. da i ju-tleb..mehele: vot sknu  tiitär millin_.on A e-ikka zn a -h ze . 
— no-, mitä miä tälle vein te-hä? — a m ktä  ted^me neikkä tä-U pä

7. E m i n t i m ä  j a  l e s k i - i s ä n  t y t ä r .

Oli miehellä vaimo. Vaimo kuoli, otti toisen vaimon. No, hänellä 
oli tytär jäänyt. He menivät vaimon kanssa vieraisiin. Tulivat vie- 
raisista, otti nainen hyppäsi ennen hevosesta pois ja leikkasi hän
nän ja tuli ja miehelle sanoo: Kas, sinun tyttäresi leikkasi hännän. 
Hän sanoo: Kas minun talossani ei ole (vain) se yksi häntä.

No menivät he toisen kerran vieraisiin. Tuli vieraisista, taas hyp
päsi hevosesta, juoksi kotiin, tappoi lehmän. No, sanoo, sinun tyttä
resi millainen on, tappoi lehmän. No, mutta minun talossani ei 
(ole vain) se yksi lehmä. Menivät he kolmannen kerran vieraisiin, 
tuli ennen hyppäsi taas hevosesta, juoksi tappoi oman lapsensa ja 
sanoo miehelle: Kas, sinun tyttäresi minkälainen on, tappoi lapsen
kin. — No, mitä minä hänelle voin tehdä? — No mitä teet? Mene

1 Fonografilieriö rikkoutunut, senjälkeen kuin fonogrammi oli kirjoitettu  
ja puhetahdit m erkitty. 5:n, ö:n, e:n ja e:n tilalla on tietenkin ollut myös 
enemm än tahi vähem m än selvää diftongia, kuten (tosin epäjohdonm ukai
sesti) puhujan jäljem pänä olevissa fonogrammeissa, m utta tällä kertaa ei 
diftongia ole m erkitty.
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väliä, velli v sä , vej me-Usa tudtäre i ju-tteb „or/fco s?7i pä' värä, jutteb„ 
vej Isä-en? tiitär ju-tteb ̂ ešto tsä-en. tämä Aejkkas^pa-koAAa tsä-eo, i 
Aah-jši vč-remâ tämä bo'kcuuđ’. tämä ve-ri ve-ri, tahtaub„ju-wa. sizw 
jutteb ̂ a-i ko minne ju-m a janotan, i  on lä-Jie. lä-htessä rä-gähtäbw 
ve-niitä tšä-si. — minna tsä-ttä be-ne. — ve-niitä julteB. tämä ne-js 
n iku  veniitlämä. tälle tšä-si tuli. — no ve-niitä i te-jne. veniitti te-jze 
i  saj lG'is? tšä-e. me-ni tämä . . . mettsä m Fr, troppä mö-, da tunep _ 
ko-lo pikkarajn vassä. meni tämä sinne ko-töse, siäl bene tse-täi o. 
vä-tte, ejtti ma-käniä, eli ötä. tunep ̂  teizen päjvä o-hvatta i tunep Jcunikä  
po-jka. tuli kunikä po-jka. vätab^ajvö iAoza tii-ttärikko. i vetti vej 
sinne ko-to dvo-rttsä. i ve-nttsauzivan, i petti pu-Ama.

leikkaa häneltä pää pois. Otti isä, vei metsään tyttären ja sanoo: 
Onko sinulla pää syyllinen vai kädet. Tytär sanoo että kädet. Hän 
leikkasi pölkyn päällä kädet ja laski vierimään hänet kyljellään. 
Hän vieri, vieri. Tulee jano. Sitten sanoo: Oi kuinka minua janottaa. 
Ja on lähde. Lähteestä huutaa: Ojenna käsi. — Minulla kättä ei ole.
— Ojenna, sanoo. Hän rupesi ikäänkuin ojentamaan, hänelle käsi tuli.
— No ojenna myös toinen. Ojensi toisen ja sai toisen käden. Meni 
hän . . . metsää myöten, polkua myöten, ja tulee talo pikkarainen 
vastaan. Meni hän sinne taloon, siellä ei ole ketään. Katsoi, meni 
maata, oli yötä. Tulee seuraavana päivänä metsästys(-retkikunta) 
ja tulee keisarin poika. Tuli keisarin poika, katsoo, aivan kaunis 
tyttö. Ja otti vei sinne taloon, hoviin. Ja vihityttivät itsensä ja 
pidettiin häät.

2
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8 a . e l i  e m i n t i m ä l l ä  t u t ä r .

(Fonogr. n:o 9.) K attila 10. V. 15. Edellinen.

eli emintimällä tu-tär, a-je tämä kotug vä-llä. meni tiitär me-tlsä. 
leuti u-onee. meni ri-hiesie. no-, da i tu-li i-ri, juU/n a-nna minne 
maša nu-zikanna ru-oppä. a-nte tämä nuzikanna ru-oppä, da i ju-ttfbs: 
na-, sinne kas tše-llä. lu-nfjb..da meb .ähupä-li], i-ze. tämä me-ni 
ähup&lie. tuli su-ri, ka-ru. a se vr i , velli sen/: tše-llä, i apia ju-oniltep„ 
tšellåkä. a tämä tä-si is to se tii-ttärikko tšellđkä jo-hzeB. no-, meni 
vä-llä. tuli va-ngetikko meni vä-Uä. tämä a-nte senelie tu-ttärikone 
sä-re ki-rstu se-peitä. tii-ttärikko tuli ko-tö, e-mintimäle tuli paha me-li 
[sic!], i  ju-tteb..mene sää, e-mä tutärtä, me-ttsä, ja s/äU^ene kuza tä-mä. 
meni tä-mä tutär mettsä sinne, i le-uti sene u-one. meni u-onese, tuli 
%-ri. — a-nna minne jutlebs, ma-rja, pana le-jpä. tämä juttib^a-nnarn^ 
miä sinne zä-gelinne i-rele. no-, tuli ka-ru, da i a-nte . . . sene ka-rukä 
mä-njtšämå nejs . . . a-nte sene tšellä tu-ttärikone a i-ri sebi [<j se eb^i] 
ve-ttannu a tii-ttärikko ne-j,s tšellåkđ č-z..johsemä. ka-ru tu-li da i se-j, 
sene lu-Uärikää. u-gmniz^emin . . . emä u-gtlep^kotö, e-p^tu-ne. e-p.. 
tu-ne, me-ni emä e-ttsimä, vä-tap^siäl ke-jkk^on su-ötii jo, be nu-täjD. 
i  a-nke ätkeg.

8a. Ol i  e m i n t i m ä l l ä  t y t ä r .

Oli emintimällä tytär, ajoi hänet kotoa pois. Meni tytär met
sään. Löysi majan. Meni tupaan. No ja tuli hiiri, sanoo: Anna 
minulle Maša lusikalla puuroa. Antoi hän lusikalla puuroa ja sanoo: 
He sinulle tämä kello. Tulee ja menee uunin päälle, itse. Hän meni 
uunin päälle. Tuli suuri karhu. Mutta se hiiri otti sen kellon ja aina 
kuljeskelee kellon kanssa. Mutta hän [karhu] luuli, että se tyttö  
kellon kanssa juoksee. No, meni pois. Tuli aamuhämärä, meni pois. 
Hän antoi sille tytölle suuren kirstun vaatteita. Tyttö tuli kotiin, 
emintimälle tuli paha mieli ja sanoo: Mene sinä —»omaa tytärtään — 
metsään ja siellä ole missä hän. Meni hänen tyttärensä metsään
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8 b . e l i  e m i n t i m ä l  t i i t ä r .

(Parlogr. n:0 43.) Joenperän murteella. Dm. Tsvetkoff.

eli emintimällE tiitär, aje tämä kottoa väliä, meni tiitär mettsä, 
leuti one. meni rihe. no, de tuli iri, jutterr. anne minne kaste1 nuziken 
rõppå. anti tämä nuzikeń rõppä, de^i jutteB: na sinne kase tšenno. 
tueb...de meb^ahjopäle ize. tämä meni ahjopäle. tuli sur karu. a se 
tri vetti sene tšenno i ajn jõnittepAšennoká. a tämä täsi sto se tiitterikko 
tšennöka jönitteB. no, meni väliä, tuli vangetkkko, meni väliä, tämä 
anti selle tiiäteriko-ne sure kirstii sepoji. tiitterikko tuli kottb, e-min- 
ti-mäle tuli paha meli i jutteB: me siä, emä tiitärt, mettsä, de siäll^e 
kuza i tämä} meni tämä tiitär mettsä, sinne, i  leiiti sene öne. meni 
önese, tuli iri. anne minne juttep^pana leipä, tämä jutteB: annem„ 
miä sinne, säkelinne, irele . . . no, tuli karu, de i nejsi sene karuka 
mänjtšiimä [penámá]. tiitterikko anti sene tšenno irele, a iri sfibi vet- 
tennu, a tiitterikko nejsi tsennoka ez...johsemä. karu tuli de^j sei sene 
tiitteriko. omnikon emä öttep..kotto, ep..tue, ep„tue. meni emä ettsimä, 
kafsop^siäl kejg^on sutii, jo be mittäit. i  anki itiä.

sinne ja löysi sen majan. Meni majaan. Tuli hiiri. Anna minulle, 
sanoo, Maria, pala leipää. Hän sanoo: Annan minä sinulle saakelin 
hiirelle. No tuli karhu, ja anto i. . . sen karhun kanssa leikkimään 
rupesi. . .  antoi sen kellon tytölle, mutta hiiri se ei ottanutkaan. 
Mutta tyttö rupesi kellon kanssa edellä juoksemaan. Karhu tuli 
ja söi sen tytön. Aamulla emin . . . äiti odottaa kotiin, ei tule, ei 
tule. Meni äiti etsimään, katsoo: siellä kaikki on syöty jo, ei ole 
mitään. Ja alkoi itkeä.
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9 a. a r v a t u k s i  g.

(Fonogr. n:o 9.) K attila 10. V . 15. Edellinen.

mi-d.,ne o-n? kaks ve-lliä, uli erre vä-ttavaD, i  u-ppivän, a te-jn 
tejss ~eväl..tu-nne. — se- on si-lmäd?.

mi-(z,.mieb.. ri-heppale, li-hanäppa pä- päl. m i se o-n? —  se on 
ku-kke.

mi-#z„meb„ri-heppale pi-ttšä riuku pe-räzä. — mi- se o-n? — ka-lti. 
mbgz„meb„me-itsä, be tsi-rvessä, Ae-jlkkab..ri-hie, be u-ssa n i a-kkunä. 

a mi- se o-n? — mi$s„si-ttu.
se-zar tueb.ve-llelie, a ve-lli ke-rjuB. nd-kä se o-n? — ii-ö da pä-jvä. 
ne-llä mč-ssä se-isovad ̂ ii-hč M dpi a-jina, mi-kä se o-n? — Jia-uta. 
a mu-ssä su-öb, vcukeqt si-tuB. m ikä se- on? —- riga [?]. 
ku-mmartep„kumma-rlep„tujiep„ko-tö i ve-nuttäB. — se on a-rva- 

tuz . .  . [?\.
a pi-kkarain, i ju-onittep„kejke nu-rme, i tuep^ko-luose, i ejiläb.. 

ma-kämäse. mi- se on? — sd rypi.

10 a. v o h o  d a  s t a r i k k a .

(Fonogr. n:ot 10, 11.) K attila 10. V. 15. Edellinen.

eli starikaM a voho. aje tämä pojgä vohuq, sö-ltämä. a ize meni 
issus^si-jijiajiö. tu-neb^voho i-czä ko-lõ i tšu-zuB: e-tko siä voho su-önnii.

9a. A r v o i t u k s i a .

Mitkä ne ovat: Kaksi veljeä, yli orren katsovat ja hyppivät, 
mutta toinen toistaan eivät tunne. — Se on silmät.

Mies menee ullakolle [tuvan päälle], lihakuppi pään päällä. Mikä 
se on? — Se on kukko.

Mies menee ullakolle, pitkä riuku perässä. Mikä se on? — Kissa.
Mies menee metsään, ei ole kirvestä, salvaa tuvan, ei ole ovea 

eikä ikkunaa. Mutta mikä se on? — Mies sittui.
Sisar tulee veljensä luokse, mutta veli piiloutuu. Mikä se on? — 

Yö ja päivä.
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9 b . m i k ä  s e  on?

(Parlogr. n:o 43.) Joenperän murteella Dm. Tsvetkoff.

mikä se on?1 kahs veli a uli erre vallita i  hiipi ta, a tein tejss^evät., 
tunne. — se on silmeo.

m<!z„meb„rihepale, liha nap pä pälle. — m ikä se on? —  se oŋ., 
kukko.

m e z ^ m č b ^ r ih e p â U , p ittšF , r iu k u  p e rä z .  —  m ikä se on ?  —  k a tt i,  

m e z^ m eb ..m e ttsä , in m e  ts irv e s s E 2, [neikkab] s a n v o b ..r ih e , be usse ni 
a k k u n a .  —  a m ikä se on ?  —  m e s ^ s it tu .

s e z a r  t u e b ^ v e l le le ,  a v e i  k e r ju t ta B .  —  a m ik ä  se  o n ?  —  u  da p ä fV E .  

n e l l e  m e š  s e js s a  i ih e  š lä p in . .n a -Ä .  —  m ik ä  se  o n ?  —  n a u te .  

m u s s ä  s u b ,  v a n k a t  s itu B .  —  m ik ä  se o n ?  —  p ä r e .3 

k u m m e r t e p J c u m m e r t e B ,  t u e p j c o t t o ,  v e n u t ta B .  —  se o n  a r v o t u z .  

a p i k k e r a in  i  j ö n i t t e p j c o k o  n u r m e  i  t u e p J t o U o  i  e j t t i b  ..makkama. 
—  m ik ä  se  o n ?  —  s i r p p i .

1 0 b .  v o h o  d a  s t a r i k .

(Parlogr. n:ot 43, 44.) Joenperän murteella Dm . Tsvetkoff.

eli starikenne voho. aje tämä poigä vohoa sättemä. a ize meni 
issus^sinnene. tueb„voho ussi1 kotto i tšiizun: etko siä voho sunii, etkoW >-> X V «■»

Neljä miestä seisovat yhden hatun alla. Mikä se on? — -Pöytä.
Mutta mustaa syö, valkeaa sittuu. Mikä se on? — Riihi [?].
Kumartelee, kumartelee, tulee kotiin ja venytteleksen. Se on 

arvoitus . . . [ ?]
Mutta pikkuinen, kulkee (ristiin rastiin) yli pellon ja tulee kotiin 

ja panee maata. Mikä se on? — Sirppi.

10a. V u o h i  j a  u k k o .

Oli ukolla vuohi. Ajoi hän pojan vuohta syöttämään. Mutta 
itse meni istuutui sillalle. Tulee vuohi edellä kotiin, ja (ukko) kysyy: 
Oletko sinä vuohi syönyt, oletko sinä juonut? — Voi sinä ukkoni,
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etko siä, ju-onnu? — crj siä m inu  hu-kko [?], e-n miä sii-ännu e-n m iä  
ju-onnu ko u-he đvä le-hö vetin, da k a-pii ve-ttä. no-, tämä ve-tti da 
pojgd Ae-jkkazi. aje te-jzeÄ päivä tu-ttäre suot tämä. meni lu-tär. da i  
vo-ho tu-epjco-to, tä-mä issup„täs,.si-AAane da^i tšu-zuB: e-tko siä 
m inu vo-honi su-ännu, e-tko siä ju-onnu? — e-rjko ku uhe ä-vä le-hö 
sejn, uhe kapli ve-ttä jejn. tämä vetti tu-ttäre jw jkkai. siz^aje ke-ji- 
mattomaÄ päivä na-jze. — tUAepJä-z^voho igzä kotug, da..,i ju-tteb^ 
e-tko siä minu, vo-honi su-önnu, e-tko siä ju-onnu e-ŋko ku uhe dvd 
le-hö da u-he kapli ve-ttä. ve-tti tämä na-jze tappe. meni ne-llätlämäl 
päjva tämä bze, da i tuli i/gzä vo-hug si-AAOAe, da i  ju-lteb^da i tšu-zuB-. 
e-tko siä m inu vo-honi sö-nnu da jõ-nnu? e-ŋko sö-nnu e-ŋko jö-nnu 
ku vän^u-he dvd le-hö vdm^vetin da ka-pii ve-ttä. tämä su-tiu slarikka 
ešlo kejlc pe-ttieb^voho jo tämä su-ijtli ii-vi. tuli ve-tti da vo-hö pani 
tsi-ni, ve-tti da i  jie-jkkas„puol bo-kkd väliä, re-pi kejk vä-llä. da i 
tämä me-ni, ihomä ku-rassa. vo-ho se meni vä-llä, da i  jo-hsi me-ttsa, 
da i  meni jä-nehse ri-he, da ä-hupä-le. tu-Aäb^jä-nez. da ju-ttepAše-n 
siäl m inu H-hez^on? a tämä ju-tteB-. miä en vo-ho, puol bokkä re-vittu, 
da mi-ä sinu tajuion ja-Agoza da sarviA ka-jvan. meni jä-nez, kssus„ 
pe-sa..aAä [<( pesä ovia] da i  i-dgeb5. tu-Aeb3 . . su-si: mi-tä siä bdgen? 
— jd tšen nu-d^jutlğb^minu ń-he me-ni ähupä-lie, mi-ä en i tehi me-nnä. 
susi juttebJä-hemm^ajamma vä-llä. me-nti ajamä vä-llä tä-mä siält 
vdr^rä-gaB'. mi-ä tedjed„joAgos„ta-AAonJi sarviA ka-ivan. susi e-jttuz^i

en minä syönyt, en minä juonut kuin yhden haavan lehden otin ja 
tilkan vettä. No, hän otti ja pojan tappoi. Ajoi toisena päivänä 
tyttären syöttämään. Meni tytär. Ja vuohi tulee kotiin. Hän 
istuutuu taas sillalle ja kysyy: Oletko sinä vuoheni syönyt, oletko 
sinä juonut? — En kuin yhden haavan lehden söin, yhden tilkan 
vettä join. Hän otti tyttären tappoi. Sitten ajoi kolmantena päi
vänä vaimon(sa). Tulee taas vuohi edellä kotiin, ja (ukko) sanoo: 
Oletko sinä vuoheni syönyt, oletko sinä juonut? — En kuin yhden 
haavan lehden ja yhden tilkan vettä? Otti hän vaimon(sa) tappoi. 
Meni neljäntenä päivänä hän itse ja tuli ennen vuohta sillalle ja 
sanoo ja kysyy: Oletko sinä vuoheni syönyt ja juonut? — Enkä
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siä, voho junu? ajs..siä m inä vohokkefn.2 — m „m w  sunu , em..miä 
ju n u , va uhč (Iva lehö velin da ka,pii vettE. no, tämä vetti de pojgä 
Aejkkez. aje tejzeÄ päivä tultere suttemä. meni tutär. de i tueb^voho 
kotlö. tämä isup„täs.,siAAeÄ3 de I s u z u b :  e tko siä m inu vohoni silnu, etko 
siä jirnu? — eŋ jcu  va4 uhe ävä lehö sein, uhe kapit vettE jejn. tämä vetti 
tultere Aeikkez. siz^aje kejimettemaji päivä naize. tuep täz^voho ussi 
kottö, de^i jutteB: etko siä m inu vohoni sunu, etkö siä, junu. — er/Jcu 
va uhe ävä lehö i uhe kapli vettE. vetti tämä naize tappE, meni nellette- 
mäl päjva tämä ize de i tuli ez^vohog sLuiejie da i tsiiziiB: etko siä m inu  
vohoni sunu da junu? eŋko sUnii, erfko junu, ku va uhe ävä lehö vetin 
da kapli vettE. tämä suttu, stariJc, jot Sto petteb..voho. kul tämä5 sutti 
uvi. tuli, vetti de pani voho tšini, vetti de jiejkkes..põji tšuläšiä repi 
kejg-vällä. de tämä meni ihtomä [ ~  hitomä] kuras. voho meni väliä, 
de johsi mettsä. de meni jänese riKe, da ahjopä'U. luebjänez^de jutteB: 
tšen siäl m inä rihez^on. a tämä jutteB: m iä em..voho, pii a tšuktšiä 
revittV, da m iä sinä taAAon jcukojÄ da sarviÄ töŋgin. meni jänez, 
issäs.. pehgonna-Aä de idgee. luep ..susi, tsiiziiB:6 mitä siä idgeo? ja, 
tšen nut jutteb.,meni rike, meni ahjopä-le, miä en tehi mennE. susi 
jutteB: lähemms ajam väliä. [N:o 44] vienti ajamä väliä, tämä siält 
va vohizes [~t>e/au]:7 miä teddedjaAkojÄ taAAon i sarviÄ revin, susi 
heittii i meni väliä, meni jänes..täs.,pehgonna-Aä de idgeB. tuli karu 
de jutteB: mitä siä idgeo. — tšenle m inä rihe meni, jutteB, de eb^Aazze

syönyt enkä juonut kuin vain yhden haavan lehden vain otin ja 
tilkan vettä. Hän suuttui ukko, että kaiken vuohi valehtelee, jo 
hän syötti hyvin. Tuli otti ja vuohen pani kiinni, otti ja leikkasi 
puolen kylkeä pois, repi kaikki pois. Ja hän meni hiomaan veistä. 
Vuohi se meni pois ja juoksi metsään ja meni jäniksen tupaan ja 
uunin päälle. Tulee jänis. Ja sanoo: Kuka siellä minun tuvassani on? 
Mutta hän sanoo: Minä olen vuohi, puoli kylkeä revitty, ja minä 
sinut tallaan jalkoihin [jaloissa] ja sarvilla kaivan. Meni jänis, istui 
pensaan alle ja itkee. Tulee susi: Mitä sinä itket? — Jaa, kuka nyt, 
sanoo, minun tupaani meni uunin päälle, minä en uskallakaan mennä. 
Susi sanoo: Menemme ajamme pois. Menivät ajamaan pois. Hän
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meni vå-llä. me-ni jänes^pesä a-Aä täz^da bdggB. tuli ka-ru, da ju-t- 
teb^mbtä siä bdgeD? tšellebjmt-nu rbhiesie niemi jutteb..da eb^Aa-zgg 
minuq. — lä-hemmä m vii ajam.,vä-llä. — jä  su-si aje aje vä-llđ da 
ep.,sä-nnu, kuš svnu  on ajä. me-niväd^a-vazivad^van^uhze tämä 
få/gab^mńä en vo-ho, muui mrn pol bokkđ re-vittu, m iä teđjed„ja-Agos„ 
tajiAon i  sa-rviA ka-ivan. karu ku  e-ittu da tä-z^vällä. meni tä-z„jänes„ 
pe-sa^aAä, bssub^i i'dgeii. tu-Aeb9 . . . ku-kke. — m btä siij, vdgen? — 
tuli nâ[?] mi-nu rvhiesie vo-ho da ebma-zgc minua. —  lä-hemm^ 
ajamma vä-llä. —  ku-š sinu on a-jä ku  m inua  . , . su-si aje aje ep., 
sä-nnu, kamu aje aje ep^sä-nnu, kuš si-nu on a-jä? — lä-hemmä, m bd  
jutteb...a-jan. — me-nti nävän . . . [N:o 11] tuli ku-kke. juttebJä-hemmä 
m iä a-jän. tämä jutteb^aje aje sa-si, aje aje ka-ru da ep .sfm nu tse-nniD, 
a lcu-s sää. tuli ku-kke da fä-gahti lä-vellä: miä tu-Aen ka-unit^säppu- 
gad„ja-Agas„ka-uniš..šläppi mää siAAe lon vbkahtena;, i  m- kagAä 
Ae-jkkän väliä, a ku se vo-ho e-jttu ähiipä-l ja  me-ni väliä.

a ku-kke, da . . . ne-jsti jä-nez^e-lämä. da i  ju-tteb . . . a-j sää . . . 
nemma u-hez ̂ e-lämä. — ne-mma. no nu-ä lohen ku-kke jutleb^me-ttsä 
gu-lämä. no me-ni, gu-1'azi. jä-nezjutteb  ̂ e-Ae nudjrvhezä. a mi-ä 
lähen gu-lämä. meni jä-nez9, gu-lämä. a ku-kke jäi a-kkunaAAe. no i  
tu-li . . . [Miettii] . . . U-za, i ve-iti tämä. no-, a-kkunaAta rä-gaic na
mia siAAe tejn u-viätä svgnumiä. tämä ne-js nokkimä, a tätä i ve-tti

sieltä vain huutaa: Minä teidät jalkoihin tallaan ja sarvilla kaivan. 
Susi pelästyi ja meni pois. Meni jänis pensaan alle taas ja itkee. 
Tuli karhu ja sanoo: Mitä sinä itket? — Kuka lie minun tupaani 
meni, sanoo, eikä päästä minua. — Mennään, minä ajan pois. — 
Jaa, susi ajoi ajoi pois eikä saanut, kuinka sinä voit ajaa. Menivät 
avasivat vain oven. Hän huutaa: Minä olen vuohi, minulta on puoli 
kylkeä revitty, minä teidät jalkoihin tallaan ja sarvilla kaivan. Karhu 
kun pelästyi ja taas ulos. Meni taas jänis pensaan alle, istuu ja itkee. 
Tulee. . .  kukko. ■— Mitä sinä itket? — Tuli näet minun tupaani vuohi 
eikä päästä minua. — Mennään ajamme pois. — Mitenkä sinä voit 
ajaa, kun minua . .  . susi ajoi ajoi, ei saanut, karhu ajoi ajoi, ei saa
nut, mitenkä sinä voit ajaa? — Mennään, minä, sanoo, ajan, Meni-
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m i n n u g , .  —  l ä h e m m E ,  m i n  a j a m ^ v ä l l ä .  —  j ä ,  s u s i  a j e  a je , v ä l i ä  da 
e p . . s ä n u ,  k u z a  s i n i i  o n  a j a .  m e n t i ,  a v a t t i  n ä m ä 8 u h z e ,  t ä m ä  k u i l u a :  

m in ,  eyi .-velho, m i n  a  ̂  o m .. p  õ n  t š u l f , š i ä  r e v i t t V , m iä ,  t e đ đ e d j a n k o j ń  t a n n o n  

d a  s a r v i n  r e v i n ,  k a r u  k u  h e j t t u  d e  t ä z . . j ä t t i  j ä n e s e 9 m e n i  t ä z „ j ä n e s „  

p e h g o n n w n á ,  i s s u z ,  i d g e B .  t u e B  . . . k u k k o ,  m i t ä  s i ä  i d g e o ?  t u l i  m i n u  

r i h e s e  v o h o  d e  e b . . n a z z e  m i n n u g .  l ä h e m m E  a j a m ä  v ä l i  l i .  k u z a  s i n u  o n  

a j a .  s u s i  a j e ,  e p . . s ä n u ,  k a r u  a j e ,  e p . . s ä n u ,  k u z a  s i n ä  o n  a j á ?  l ä h e m m E , 

m i ä  j u t t e b  . ^ a j a n .  m e n t i  n ä m ä .  t u l i  k u k k o ,  j u t t e n :  l ä h e m m E ,  m i ä  a j a n .  

t ä m ä j u t t e B :  a j e  a j e  s u s i , a j e  a j e  k a r u ,  d a e p . . s ä n u t s e n n i ,  a  k u z a 10 s i ä .  

t u l i  k u k k o  d e  j u t t e b ^ i z e  e n e l l e : 11 m i ä  t u e n ,  k a u n e t ^ s ä p p e g e d ^ j a n g e z ,  

k a u n i s  . . š l ä p p i  päz, m i ä  t ö n  v i k a h t e  d a  n i  k a g n a  i  M j i k k a n i  12. . v ä l I a .  a k u  

s e  v o h o  h e j t t u  a h j o p ä l ,  j a  m e n i  v ä l i ä ,  a k u k k o  d a  j ä n e z . . r m s t , i  e l ä m ä . 

d a  i  j u t t e B  . . . a j s . . s i g  . . . n e i z m m i  ^ u h e z . . e l ä m ä . —  n e i z e m m E .  n o  

m iä ,  l ä h e n ,  k u k k o  j u t t e B ,  m e t t s ä  g u l a j t t e m a .  n o  m e n i ,  g u l a i t t i .  jä n e z . . .  

j u t t e B :  e  n u t t E  r i h e z ,  a m i ä  l ä h e n  g u l a j t t e m ä .  m e n i  j ä n e z  . . g u l a j t t e m a .  

a k u k k o  j ä j  a - k k u n n m n ä  [ a k k u n a  p ä l e ] .13 n o ,  i  t u l i  r e p o  i  j u t t e B :  n a ,  m i ä  

s i n n e  t e j n  u v i t  s e m e n i t .  t ä m ä  n e j s i  n o k k i m å ,  a r e p o  i  v e t t i  t š i n ,  a t ä m ä  

k a l l u B :  j ä n e z ^ j ä n e z ,  m i n u  v e l l e n i ,  t u e  j u t t e b . . m i n n u g  v e b . . r e p o ,  r e p o  

v e B .  n o ,  a t ä m ä ,  j ä n e z ,  j u t t e B :  m i h č  s i ä  m e n i d . . .  j u t t e b  . . . n o k k i v i a ?  j ä n e s .. 

t u l i ,  v e t t i  k u k ö  r e v ö  t š ä e s  v ä l i ä . 11 n o ,  j ä n e s  . . . tä z  . . .m e b  . . g u l a j t t e m a .  i  j u t t f B :  

e l ä  e n e p ä  m e  s ä m e n i ä  n o k k i m a ,  r e p o  t u l i  d e  t å z ^ a n n e p . . s č m e n i t

vät he. Tuli kukko. Sanoo: Mennään, minä ajan. Hän sanoo: Ajoi 
ajoi susi, ajoi ajoi karhu, eikä saanut kukaan, mutta kuinka sinä. 
Tuli kukko ja huudahti kynnyksellä: Minä tulen punaiset saappaat 
jalassa, punainen hattu, minä sinulle tuon viikatteen ja niin kaulan 
leikkaan pois. Mutta kun se vuohi pelästyi uunin päällä ja meni pois.

Mutta kukko ja . .  . rupesivat jänis elämään. Ja sanoo: Voi 
sin ä . . . rupeamme yhdessä elämään . . .  — Rupeamme. No minä 
menen, kukko sanoo, metsään kävelemään. No meni käveli. Jänis 
sanoo: Ole nyt tuvassa, mutta minä lähden kävelemään. Meni jänis 
kävelemään, mutta kukko jäi pihalle. No ja tuli repo ja otti hänet. 
No, pihalta huutaa: He, minä sinulle toin hyviä siemeniä. Hän 
[kukko] alkoi nokkia, mutta hänet [repo] ottikin kiinni. Mutta tämä
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tšini. a tämä fä-gair. jä-nez^jänez...mi• nu  ve-lleni tu-Ae juttebjnd-nug  
vigb3 . . . [Miettii] . . . re-po . . . repo vi-gB. no-, a tä-mä fä-gab„ 
mi-hes...siä me-nid^ jutteB. tu-li ve-tti tämä tšäeš vä-llä, jä-nez. no tä-z., 
meni gvlämä i  ju-lteB älä e-nepä me-ne. a si-z3 . . . tämä tu-li da i  
tä-z^annap..sä-meniä ku-kejie. tämä ku ne-js semeniä nokkimä . . .  a 
repo ve-tti i vej. tämä fä-ku fäku  jänez^eb^i ku-AAU da i n i ve-jjlši . . .

11a. h e r r a  d a  J i a k e j .

(Fonogr. n:o 11.) K attila 10. V. 15. Edellinen.

eli he-rra. ijia-kejjie jutteb^mene tõ- miäJie mo-koma li-ntu, tu-line [?], 
jutteb..että mi-ä ku se-ne li-nnu su-ön, siz„m,i-ä keik nen tå-tämâ. meni 
M 'kej, sa-j sene tuliU-nnu i tei ko-tö i pu-hassi. tämä .wŋkez.nuχ-jie, 
ko-jra i se-j, sene U-nnu, he-rra eb ,i sä-nnu. he-rraAe ve-tti da ko-irä 
taht Jie-jkata, da net...pe-rtšoŋkat..suöttå, ko-jrå pe-ŧšoŋkao. tämä ve-lti 
da i  Ae-jkkaz. a tä-mä eb _•£ su-onnu sitä . . . i-ze sej sene U-nnu. a 
he-rraAe ve-tti i tej sene ko-jrä pe-,tšorjkai). he-rra se-j,, eb„mi-täjt..tä, 
a Aa-kej, se pa-Uo nejs tâtämâ. he-rra i ju-tteB: mi-s siä, kejk tlä-D, 
a m rä  en tä mi-täjn? — na-, ve-t^siä ju-ŧtelit_što mokoma lu-lili-ntu, 
että ke-jk net..tlä-tämä, a mi-ssi e tjä-?  siä vet..se-jd..julteB. a mi-ä 
en su-ännu, a mi-ä tän^enäp si-nuä. a tämä jultep^siä pe-1 tien, mi-ä 
sinu pän tu-rmä, mihe sää jultöp.,kuble se-i d .  no tä-mä vej tä-mä

huutaa: Jänis jänis veljeni, tule, sanoo, minua vie repo, repo vie. 
No, mutta hän [jänis] huutaa: Miksi sinä menit, sanoo. Tuli otti 
häneltä [revolta] pois jänis. No taas meni kävelemään ja sanoo: 
Älä enää mene. Mutta sitten . .  . hän [repo] tuli ja taas antaa sie
meniä kukolle. Hän kun rupesi siemeniä nokkimaan . . , mutta 
Tepo otti ja vei. Hän [kukko] huusi, jänis ei kuullutkaan, ja niin 
[repo] veikin . . .

11a. H e r r a  j a  p a l v e l i j a .

Oli herra. Ja palvelijalle sanoo: Mene tuo minulle sellainen lintu, 
tulinen, sanoo, että minä kun sen linnun syön, sitten minä kaikki
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kukonä. tämä ku nejsi semenit nokkimå . . .  a repo vetti i vei. tämä 
ka llu  kallu , a jänez^eb^i kuJi.nu. da n i i vej ize enellez, sej 
ettsäs„sä.lb

11b. h e r r e  d a  s n u g a . 1

(Parlogr. n:o 44.) Joenperän murteella Dm . Tsvetkoff.

eli her. snugane i jutteB: mene to minne mokom lintu sungittu3, 
jutteb..miä ku sene linnu sun, sizjmiä kejg.,nejzen tatema. meni 
snuga, sai sene sungitu linnu i lei kottö, puhassi. tämä naŋkez..mäne, 
kojr i sej sene linnu.' herr^eb^i sänu. herrene vetti de kojrä tahto 
nejketE, da nčd„mahzet.,[peJtšoŋket] sättä, kojrä mahzen. tämä vetti 
de nejkkez. a tämä eb^i sänu sitä . . .  ize sej sene linnu, a herrene 
vetti i tej sene kojrä peŧšoŋken. her sej, ep^peljtšå mitta.3 a snuga se 
pallo nejsi tätemä. Herr^i jutteB: miš siä keikj/iD, a miä en tä mittäjt. 
no, vetisiä juttelit^sto miä tämä sungizin, ize}  jotkejg^nejzen5 tatema, 
a miš siä etjä? siä vet_seja, jutteB, a miä en sänu, a m iä tär^rohkäp 
sinnug. a tämä jutteB: siä, petien, miä sinu pdn turma, mihii siä 
juttepjcujle sejn. no tämä vej tämä turmä. a tämä turmes^siäl i

rupean tietämään,' Meni palvelija, sai sen tulilinnun ja toi kotiin 
ja puhdisti. Se putosi maahan ja koira söikin sen linnun, herra ei 
saanutkaan. Herralle otti ja koiran tahtoi tappaa ja ne maksat 
syöttää, koiran maksat. Hän otti ja tappoikin. Mutta hän ei syö
nytkään, [palvelija] itse söi sen linnun, mutta herralle otti ja toi 
sen koiran maksat. Herra söi, ei mitään tiedä, mutta palvelija se 
paljon rupesi tietämään. Herra sanookin: Miksi sinä kaikki tiedät, 
mutta minä en tiedä mitään. — No, sinähän sanoit, että sellainen 
tulilintu, että kaikki rupean tietämään, mutta miksi et tiedä? Sinä
hän söit, sanoo, mutta minä en syönyt, mutta minä tiedän enem
män kuin sinä. Mutta hän sanoo: Sinä valehtelet, minä sinut panen
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tu-rmä. a tämä tu-rmäs ̂ siäl _.ajn ju-tteb .^išto, ved^em..m bä juttep., 
su-onnu. a tämä kze sej, ko-jrä i  U-nnii, ke-jlc pe-ŧšoŋkat..sej. da 
Aa-zgetti tätä turmäš väliä, he-rra i tu-li i nä-B . . .  a tä-mä su-ttu. taht_ 
a-mpuq. a se ke-rjus..su-re \pu tagä].

12 a. t š u l m ä .

(Fonogr. n:o 12.) K attila 10. V. 15. Edellinen.

eli e-mintimä uhel tu-ttärikkejzeAAa, da i  i-zäle ju-tteB: vi-$ siä, 
tämä tsu-lmäse, au-mesi, ta-Avese me-ttsa. ve-tti tämä vej me-ttsä. da 
i  kdgep.,sta-rikka, tälle on zä-li. a tsii-lmä tu-Aeb..da i ksup..tuttäri- 
kOAe pä-lie da i ju-tteb^iSto [<j et sfo] nd-ä sinu  ia-pan. tämä ju ttep . 
ka-se mi-nu he-ŋki on. e-li tämä siällä ttuiep..lm š..tšiilmä, ko-kkäp^ 
tällie tđ-z..juttčb^išto mi-ä sinu ta-pan. tämä jutteb.m i-nu he-ŋgele 
n i pi-äpŧši. no-, tuli u-omnikko tämä tej ki-rstu sure se-peita i tg-j 
tällie kejkk ..iAozat..se-vad ..ulie i  pa-ni. tu-Aeb ...ömnize isä ve-ttamäse 
tätä, a e-mintimä ti gp ..kukkujia i  ju-tteb ..isto nii-d3 . . . vi-skâp^ 
ko-jrane. a ko-jra se ju-tteB: ha-mp ha-mp, tu-Aebs . . . ri-kasjco-tö 
tu-tär, i  ze-nihad^ve-ttavad..nu-orikessi. a e-mintimä tä-z..viskäp..ka-ku 
da juttep^kojraAe ä-h siä pä-ganä-, suo ka-kku da jutte išto vä-r)sikkos„ 
tuvvaš Au-d. luAep^sta-rikka, a-veuzivad.vä-rjäd3, e-mintimä ii-ppi 
vätap^tu-tär ke -jk k i. . . tu-Aeb, su-r ki-rstu pń-danäta, i on ke-jlc

vankilaan, miksi sinä, sanoo, kun et vain liene syönyt. No hän vei 
hänet vankilaan. Mutta hän [palvelija] vankilassa siellä aina sanoo, 
että enhän minä, sanoo, syönyt, vaan hän itse söi, koiran ja lin
nun kaikki maksat söi. Ja päästettiin hänet vankilasta pois. Herra 
tulikin ja näkee. . . Mutta hän suuttui, tahtoi ampua. Mutta hän 
piiloutui suuren puun taakse.

12a. K y l m ä .

Oli emintimä eräällä tytöllä, ja [emintimä] isälle sanoo: Vie sinä 
hänet kylmään lumeen, talveen, metsään. Otti hänet vei metsään. 
Ja itkeekin ukko, hänen on sääli. Mutta kylmä tulee ja istuu tytön

i
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juttčp..što ved^em^miä juU(p..sunu, a tämä ize sej. täi juttebmniä 
inme su tS su n . no. n asti tämä turmes väliä, herr^i tidi i  näen, jot 
tämä sej kojrá pe!tšor]kev? a tämä suttu. tahto ampua, a tämä kerjut- 
täs..sure pii tagä. eb^i sänu ampua?

12 b . t š u i  m e.

(Parlogr. n:ot 44, 45.) Joenperän murteella Dm. Tsvetkoff.

e l i  e m i n t i m ä  i i h e l  H i i r i k ö  : Ä ?  d e  i z ä l e  i  j u t t e B :  v e  s i ä  t ä m ä  t š u l m å s č  

n u m e s e  t a . i v e Ä 2 m e t t s ä .  v e t t i  t ä m ä 3 v e j  m e t t s ä  d e ^ j  i d g e p ^ s t a r i k ,  t ä l l ä  

o n  ä l l i .  a  t š i i l m E  t u e h m l e  i s s u p * J i i i r i k o : n e  p a l e  d e ^ j  j u t t e p ^ š t o  m i ä  

s i n ä  t a p a n ,  t ä m ä  j u t t e B :  k a s e  o m  m i n u  e r i k s i ?  e l i  t ä m ä  s i ä l l E .  t u e p ^ t õ s ^  

t s u l m E .  k o k k ä p ^ t ä t ä .  t â z . . j u t t e p . . š t o  m i ä  s i n ä  t a p a n ,  t ä m ä  j u t t e B :  

m i n u  e ń ń e l č  n i  p i ä p k š i .  n o ,  t u l i  ö m n i k k o .  t ä m ä  t e j  s u r e  k i r s t ä  s e p o j t  

i  t e j  t ä l l e  k e j g . . n u s t i t . . s e v a D ,  p ä l e  i  p a n i .  t u e b ^ ö m n i k o Ä n ^ i s ä  v e t t e m ä  

t u t t ö ä 6 , a  e m i n t i m ä  t e p ^ k a k k u j t E ,  i  j u l t e b .  j o t  s l o  n i i t . . . v i s k ä p j i o j r e n e ,  

a  k o j r  s e  j u t t e B :  h a u ,  h a u ,  t u e b ^ r i k a s  . . t u t ä r  k o t t ö ,  i  & e n i h e d . . v e t e t á  

n ö r i k e s s i .  a  e m i n t i m ä  t ä z . . v i s k ä p . . k a k k u g  d e  j u t t e p  . . k o j r e n e :  a h  s i ä  

p a g a n ,  s u  k a k k u a  d a  j u t t e  j o t  š t o  k o t t i s j õ v v á  j i u d ,  t u e p . s t a r i l c ,  a v a u s t i  

v e r ä j e u ,  e m i n t i m ä  h u p p e z ,  k a k s  o  l i :  t i i t ä r  k e j k k i z  t i i v i s  . . s e p o j s  . . . t u e b 7 , s u r  

k i r s t u  p r i d a n ä ,  i  v e i 8  k e j k . t u t ä r  e h t e j z .  e h t a n n e  p o k k o j t  m e h e U .  ve 
n i i t t e  t ä n ä v ä  m i n u  t u t ä r .  v e j  t ä m ä  t ä m ä  t u t t e r e ,  a  s e  t i i t ä r  i s s u s . . s i n n e

päälle ja sanoo, että minä sinut tapan. Hän sanoo: Tämä minun 
henkeni on. Oli hän siellä, tulee taas kylmä, kopauttaa häntä, taas 
sanoo, että minä sinut tapan. Hän sanoo: Minun hengelleni niin
pitääkin. No, tuli aamu. Hän toi kirstun suuren vatteita ja toi
hänelle kaikki kauniit vaatteet, yllekin pani. Tulee aamulla isä
ottamaan häntä, mutta emintimä tekee kakkuja, sanoo, että nyt . . . 
viskaa koiralle. Mutta koira se sanoo: Ham ham, tu lee. . .  rikas
kotiin tytär, ja sulhaset ottavat morsiameksi. Mutta emintimä taas 
viskaa kakun ja sanoo koiralle: Aah sinä ruoja, syö kakku ja sano,
että säkissä tuodaan luut. Tulee ukko, avautuivat portit. Emintimä
hypähti, katsoo, tytär kaikki . . . tulee, suuri kirstu myötä
jäisiä, vielä koko tytär koreissa vaatteissa. Ei anna [emintimä]



tii-tar e-hteizä. e-i [pro e-b.,] anna po-kojta me-heličsič: vi-g nii-tw 
tänännä mänu tutär. ve-j tämä tä-mä tuttärie. a se tu-lär i-ssus., 
sinne tšii-lmå me-ttsä. tunep .tšmlmä ku ko-kkäb. — o-, mätä siä, 
minne tmlid^jutteb ..minne nvjtH on tšiilmä. tunep^te-jn kert tms.. 
kokkäB. tämä Ims^sejtteB: mätä männe tmlit^tšU-lmä sihe ku minne 
näfši on tšulmä miii vä-rizen. tunep..ke-nmas..kerta, tämä tä-zs . . . 
se-jttep.ŧämäkå: mitä mänuq tulid..jutteb..mä<i jo en vei vet..pmjattâ. 
ve-tti tšii-lmä da tämä nu-tissi i  ta-ppe.

a tä-mä tä gpjcaklcujta da väskõ,p.koirani da jmtteB'. nm siiö 
kmkkujd^da jutte išto mi-nu tmtär tumassa ku-nnaza i e-peqza. a 
ko-jra se tä-sjna-mp hmmp, tu-neB, nmd..vä-rttsis ..tumassa. tämä täz„ 
nm prakla-toj, sii-ö kmkku [=  kakku], jmtte išto tmvvass..e-pegza i  
kmnnaza. a kojra tä-s.tmvvassa vmrjlsikkoza nmd.

ne-nepad..värjäd..a-veuzivad..me-ni va-ssä vettarnä vđ-tabs, on nmd„ 
jo vä-rdsikkos^kõ-nnu, i sälinäD . . .  tämä ne-jsi ätkemä, â-leltä, a 
po-zna. . . mii-öhđ, jo jmttel se-nie . .  . i tmnep..kotõse . . . a te-jn 
tunti ve-tetti me-heliesie. i räkkäd.ğe-nihad.ve-ttivad..i pa-llo pallo 
prädanâ eli. a tä-lle tuli paha rne-li, tämä tutär kõ-li.

13 a. k a h  s v e l l i ä ,  d a  p a p p i .
(Fonogr. n:o 13.) K attila V. 15. Edellinen.

elivat..kmhe ve-llehsie, mhs^eli hmnnu velli. nä-vädJe-utivät.. 
kä-znä. no i hmnnu, lähätti tsii-silmä papinta vmkkä. pappi tsiisii

rauhaa miehelle: Vie nyt tänään minun tyttäreni. Vei hän hänen 
tyttärensä. Mutta se tytär istuutui sinne kylmään metsään. Tulee 
kylmä ja kopauttaa. — Oo, mitä sinä minulle tulit, sanoo, minulla 
näinkin on kylmä. Tulee toisen kerran taas kopauttaa. Hän taas 
toruu: Mitä minulle tulit, kylmä, siihen, kun minulla näinkin on 
kylmä, minä värisen. Tulee kolmannen kerran [kylmä], hän taas . .  . 
riitelee hänen kanssaan: Mitä minun luokseni tulit, sanoo, minähän 
en enää voi puhua(kaan). Otti kylmä ja hänet lutisti ja tappoi.

Mutta hän [emintimä] tekee kakkuja ja viskaa koiralle ja sanoo: 
Seh, syö kakkuja ja sano, että minun tyttäreni tuodaan kullassa ja



tšulma mettså. tuep.tštilmE ku näpiseB.9— e, mitä siä mi.iM tu lid . 
jutteb..viijuie n ifš i on tšulmE. lu ep je in  kerte, täz.näpisen, tämä täs„ 
sejte.B: 10 mitä miAAe tulit J lu lm a  sih'e tõmá11, ku  miAAe m,tši on tšiilmE, 
min, värizen. tuep.keAmajs.kerte, tämä täz . . . ritepHämakä: mitä  
miAAe tulid ..jutte b, m iä jo em..vej vetapajatta, vetti tšulmE de tämä 
Autissi, tappe.

a tämä tep .kakkuj da viskäp^kojreAe da jutten: nä, sii kakkujt, 
de jutte jot što minu, tiitär tövvá kmuiez^i eppaz. a Icojr se täz: hau, 
hau, tueu, AutJioltisAõvvå. tämä täz: nä, proklatoj, su, kakkua, jutte 
jot Ho tövva eppäz.ja  kuAAez. a kojr täz: tõvvá kotliz..AUD.

meAeped..veräjed^avausti. meni vassa vettemä. ka)sob^on Aud..jo 
kottiz, [Iöaau], i silmetM irjeveu ,12 [N:o 45.] tämä nejsi itkemä [koko] 
äneltE, a pözno, muka. i tuepjcotto . . .  a tein IuaVi vetetti me hei e, i 
rikkäd..&enihed ..vetetti i pallo pallo pridana eli. a tälle tuli paha meli, 
jo t13 tämä tiitär köli,

13 b. k a h  s v e l i  å d e  p a p p i .
(Parlogr. n:o 45.) Joenperän murteella Dm. Tsvetkoff.

eletti1 kahe vellese. iihs^eli huAAU. stz2..nämäd_ levvetti käznE. no, 
i sene3 huAAu lähetti tšusuma papiAt vakka, pappi tsiisti: mihe tejle
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hopeassa. Mutta koira se taas: Hamp, hamp, tulee, luut säkissä 
tuodaan. Hän taas: Seh, kirottu, syö kakku, sano, että tuodaan 
hopeassa ja kullassa. Mutta koira taas: Tuodaan säkissä luut.

Molemmat portit avautuivat, meni vastaan ottamaan, katsoo, 
ovat luut jo säkissä [ja hän] kuollut ja silm ät. . . Hän rupesi itke
mään, ääneensä, mutta myöhään . . .  myöhään, jo sanoi sen . . .  Ja 
tulee kotiin. Mutta toinen tultiin otettiin miehelle. Ja rikkaat sul
haset ottivat, ja paljon paljon myötäjäisiä oli. Mutta hänelle [eminti- 
mälle] tuli paha mieli, hänen tyttärensä kuoli.

13a. K a k s i  v e l j e ä  j a  p a p p i .

Oli kaksi veljestä, toinen oli hullu veli. He löysivät aarteen. Noja
hullun lähetti pyytämään papilta vakkaa. Pappi kysyi: Mitä varten 
teille vakkaa? — No rahoja mitata. He tulivat, rupesivat navetta-

\
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m i'he tejlč vwkkä? — a de-ŋgoj mitata, nävät^tu-nti, ne-jsivad ..e-vveza 
vu-ttdmä. a tu-li pa-ppi värjâ vä'liš nejt vmhtimd. a se te-jn velli 
nä'dši, ve-tti senč pa-pi da i ta-ppe, da i te-ukkas.sbnnd a-nd. uhel 
päjvâ jo be pappia tšerikkoza, te-izenna bene, tšu-suäš ku-he pa-ppi 
sai? a se hu-nnu velli jwtteeB: me-illä ta-ppe velli pa-pi i pani sinnâ 
a-Jiä. a se ve-lli ku-li, meni vo'hõ nejkkaz.da te-ukkas^sinnâ a'Jiä. 
lä-hätätti sinnđ a-Jiä nessamd sitä pa-ppig iŧ-liez. a tämä tšu-zub„ 
väeltä o-ŋko pmpin.ua pa-rtå? — oh siä hu-nnu, vaj pa-rt^[?] onpapinna.
— a oŋko papin vbnnoj? — no vot mi siä, hu-nnu, vi-nnoj tahon, ne-sa 
tänne, tämä ne-ssi, vđttäš se on vo-ho. a juennaš tälle a-j,s..siii hu-nnu 
ku hwnnu, ved .on vo-ho ebe pa'ppi. nv sitä pa-ppiä eb ...i le-wettu 
a tämä sinnd a-nna siällä e-li nu-rkkaza. — a mi-tä tiiö te-jttä ku tapella?
— a đe-ŋgoj, mi-Uazimvia jutteb .,a tä-mä ta-ppe a se jutteb ...e-b ..ene 
te-lta, tämä hu-nnu pe-ltčn, miä vohõ ne-jkkazin ..i si-nnâ and pa-nin.

II.
(Edellinen to istettu .)

elivat.kahe ve-Uehse. tämä le-usi đe-ŋgoj. no lä-hätti tämä pa-pinesğ 
va-kkä tšusumä että de-ŋgoj mi-tata. i tšii-sii, pa-ppi ante va-kd tuli 
vd-ttamdse vä-rjđ vä-lissä. tämä ve-tti papi da i ta-ppe. pani svnnä 
a-nd. a e-ttsigss...ii,-hel päivä pappia i te-jzenn^e-ŧlsigss^a se hu-nnu 
ju-tteB: me-jll.on si-nnd a-nna. a ve-lli se ku-li meni nejkkaz.vo-hõ 
teukkas..sbnnä a-nđ. juenii me-ne veda tämä ii-liez. tämä me-ni sial 
jutteb..o’ŋko papin pa-rta? — no hu-nnu millin hu-nnu. tšuzub ..o-ŋko 
papin ka-rvoi? — da ne-sa siä, tä-nne. vd-ŧtåš ne-ssâs täll..eli vo-ho 
siällä. no sis.se-jtldš tätä hu-nnu siä hwnnu juttčb .ved.be-ne, vo-ho 
on. — a mbhe jutteb3 . . .

tanhualla mittaamaan. No tuli pappi portin välistä heitä vahti
maan. Mutta se toinen veli näki, otti sen papin ja tappoi ja työnsi 
lattian alle. Yhtenä päivänä enää ei ole pappia kirkossa, toisena ei 
ole, kysytään: Mihin pappi joutui? No se hullu veli sanoo: Meillä 
tappoi veli papin ja pani lattian alle. Mutta se veli kuuli, meni 
vuohen tappoi ja työnsi lattian alle. Lähetettiin lattian alle nosta
maan sitä pappia ylös. Mutta hän kysyy väeltä: Onko papilla par-
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vakka? — a raha mittama. nämät^tuAti, nejsti evvez ̂ mittavia. a tuli 
pappi veräjä ragosi nejt vahtivia, a se tejn ve llo i näjtši5, vetti sene 
papi de...i tappe. de tou kkes..si,A.ien„na.ia. iihel päivä jo he pappia  
tšenkkoz, tejzeAA^ebe, tšuzutä: kuhe pappi sa\? a se hmiAU ve llo i 
jutteB: mejl tappe vei papi i pani skiAen ..naMi. a se vei kuli, meni 
voho Aejkkez.,de toukkes„suuien„n a \m . lähetetti tätä6 siM en^na 'm  nes- 
semä sitä pappia, iilez. a tämä tšuziib^väelt: oŋko papiä partE?7 — 
vot hurl8, vai partioinjpapiJi. — a oŋko papiä vijuioj? — no vot m i 
siä et..huAAu9, vijiAoi tahon, nesa tännE. tämä nessi, kaksotä, se 
<m.,voho. da i jäte .ti Aa tälle: ais^siä huAJiu ku hiuiAu, ved^om^voho, 
ebe pappi, n i sitä pappia eb^i lev veit O, a tämä si.i.ien^namn .^eli 
nurkkez.— a mitä siä l10 lejttE ku tapejttE tämä? — da raha mittezimme 
j u t t e b ^ a  tä m ä  ta p p e .  a  se  ju t te b .- .e b e  te tte , tä m ä  I iu a a u  p e l le n ,  m iä  

voho A e jk k e z in  i  s iA A e n .,n a A a  p a n in .

taa? — Ohoh hullu, vai parta on papilla. — Mutta onko papilla 
villoja? — No kas mikä sinä hullu, villoja tahdot. Nosta tänne! 
Hän nosti, katsotaan: se 011 vuohi. No sanotaan hänelle: Voi sinä 
pähkähullu, vuohihan (se) on, ei ole pappi. Niin sitä pappia ei löy
dettykään, mutta hän lattian alla siellä oli nurkassa. — Mutta mitä 
te teitte, kun tapoitte? — Rahoja mittasimme, sanoo, mutta hän 
tappoi. Mutta hän sanoo: Ei ole totta, hän hullu valehtelee, minä 
vuohen tapoin ja lattian alle panin.

II
Oli kaksi veljestä. Hän löysi rahoja. No lähetti hän papin luo 

vakkaa pyytämään rahoja mitata. Ja pyysi, pappi antoi vakan, 
tuli katsomaan portin välistä. Hän otti papin ja tappoi. Pani lat
tian alle. No etsitään yhtenä päivänä pappia ja toisena etsitään, 
mutta se hullu sanoo: Meillä on lattian alla. Mutta veli se kuuli, 
meni tappoi vuohen, työnsi lattian alle. Sanottiin: Mene ota hänet 
ylös. Hän meni, siellä sanoo: Onko papilla parta? — No hullu mil
lainen hullu. Kysyy: Onko papilla karvoja? — No nosta sinä tänne. 
Katsotaan, nostetaan, hänellä oli vuohi siellä. No sitten torutaan 
häntä: Hullu sinä hullu, sanoo, eihän ole, vuohi on. Mutta minkä 
tähden, sanoo . , ,
3
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14 a. m e z..d a h ä m  o.

(Fonogr. n:0 14.) K attila V. 15. Edellinen.

eli mägz. lšä-us..ajn pittši ma-tkoj. i a -jn ..iihsinå-. i-fšävä tällä 
eli tšä'vvä. i ju - t tä B :  e-b...e,Ae vu-aacl i  do-variššä tšetäji). me-ni vähä 
mä-ta, tuAgp.takä mä-z. — hu-hes-siä mä-D? — da lä-hen pi-ŧtšâ ma-tkä 
juUäh.miä ajn tšä-iittän uhtpe-rä po-dvodaza [?] tSärjojkä. — no 
lä-hemm ..u-hezä, — lä-hemmä. tuli pi-miä. vä-d!jib..dovarišša jo tätä 
ri-gä ma-kämä. tämä jutteb ...a ku-j miiö lähämmä ri-gä ma-kämä? - 
lä-hemmä jutteb ̂ eb ..mätäin. me-niväd..rigä ma-kämä, ma-kazivad_ 
ötä, ö-mnizä ne-jsti ulez ..menti tä-z..etezi.

me-ni vähä mä-ta, tUAeb„m u• rkšina. nejsti mu-rfkinojtetti, a do-va- 
rišša a-in tämäkä on. tuli u-ö täz. me-nti nävät.täz.ri-gäsä. tu-li 
j o . .  . u-ö da, me-ni siiil postiš.tšä-ifsi, tuli ta-gäzs. meni ko-to, tä-mä 
eb..i tu-Ae uhez.jo tä-z..jäj. tä-mä täz.me-miä [pro menee?] sinne 
ka-ugas ma-ikäsä tä-š.tširjoi perä, jo tä-z.dovarišša u-hez..meneB. 
vä-djip.tätä tä-z.rigä ma-kämä. a tä-mä Jb..me-ne rigä makämä da i 
jo se do-varišša tšu-zub..a ku-j tiiö ma-kätta juttäB, — a mö- nenäkä 
krug-snämma, siz ..i ma-kämma. —  a ku-j tii-ö mökättä? — a mö- 
ju ttäp .ku  nu-kkumma n i säs.tuelä, sälmissä tuli i ke-rvessa tuli, i 
kejk sa-vvu tuen. tuli mehelä ärm u sur. — no a ku-j ju ttfp .k u  tuo 
kö-Aetta, ku-j tejtä sälää [?] siz.ma-hä? — a me-jlä jutteb..vot säällä

14a. M i e s  j a  h a a m u .

Oli mies. Aina kävi pitkiä matkoja. Ja aina oli yksinään. Ikävä 
hänen oli käydä ja sanoo: Ei ole minulla toveriakaan ketään. Meni 
vähän matkaa, tulee takaa mies. — Mihinkä sinä menet? — Ka 
menen pitkälle matkalle, sanoo. Minä aina käyn ajossa kirjeiden 
[postin] kanssa. — No, mennään yhdessä. — Mennään. Tuli pimeä. 
Kutsuu toveri häntä riiheen makaamaan. Hän sanoo: Mutta kuinka 
me menemme riiheen makaamaan? — Mennään, sanoo, ei mitään. 
Menivät riiheen makaamaan, makasivat, aamulla nousivat ylös, 
menivät taas edelleen.

Meni vähän matkaa. Tulee aamiainen. Ruvettiin, syötiin
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14 b. m  e z .d  a h o  n  o.1

(Parlogr. n:o 45.) Joenperän murteella Dm. Tsvetkoff.

eli mez, tämä ajn tšäj pittšit matkojt. i  ajn eli ii-hsinä-. i,tsäiE 
täll..eli tšävvE, jutteB: ebe minne dovariššä tšettäjtE. meni vähä mäte, 
tuep.takanne2 mez,— kuhe siä me o? — da lähem.pittšá matka jutteB, 
miä uin tšäuttčn uhtperd posti tširjeikå? — no lähemm^uhez. - 
lähemniE. tuli pimmiä. väjŧšii1 dovaril tätä jo rigä makkämä. tämä 
juttebu.a kuj m u lähemms rigä makkäma. — läheni jutteB, eb.mitta, 
menti rigä makkäma. magatti utE. ömnikoÄ nejsti ulez, menti täz_ 
etez.

menti vähä mät, tueb.murjtšin. nejsti suti murisin, a dovarišš.. 
ajn tämakä on. tuli täz..u. menti nämät.täz.rigäse. tuli jo . . . meni 
siäl poštiš.tšäj, tuli takäz. meni kottö, tämä eb^i tue uhez, jo täz . jä t 
tämä täz.m ep.sinne, kauká matkâ, tširjej perä. jo tâz.dovarišš.. 
uhez.mčB. väddup.tätä täz .rigä makkämä. a tämä eb.me rigä mak- 
kämä da . . .  da se dovariš tšuziiB: a kuj tu makkätte jutteB. — a mu, 
nenäkä groznämme, n i i makkämme. — a kuj, tti makkätte? — a mu  
ju ttep .ku  nukumme, n i sis.tuep.silm issE tuli i  kervisse tuli. i  siz.. 
ajn savvu tueB. tuli mehele sur irmuz. no a kuj ju ttep .ku  tu könette, 
kuj tejtE säletäh siz.mahä? — a mejllE jutteb.vot siäl om.mokomes. 
pajkkä katagE, jiadväkä mahä kahs..äre jm .pantu. siz .ju ttep  .sene

aamiaista, mutta toveri yhä hänen kanssansa on. Tuli yö taas. Meni
vät he taas riiheen. Tuli jo . . .  yö ja. Meni, siellä postissa kävi, tuli 
takaisin. Meni kotiin. Hän ei tulekaan yhdessä, jo taas jäi. Hän 
menee sinne pitkälle matkalle, taas kirjeitä hakemaan, jo taas toveri 
yhdessä menee. Kutsuu tätä taas riiheen makaamaan. Mutta hän 
ei mene riiheen makaamaan. Ja jo se toveri kysyy: Mutta miten 
te makaatte? sanoo. -— No me nenällä kuorsaamme, niin makaam- 
mekin. — No kuinka te makaatte? No, me, sanoo, kun nukumme, 
niin silloin tidee silmistä tuli ja korvista tuli ja ihan savu tulee. 
Tuli miehelle pelko suuri, — No mutta, kuinka, sanoo, kun te kuo
lette, kuinka teidät saadaan sitten maahan? — No meille, sanoo,
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on mo-komas^pajkkđ ka-taga, nadväkd ma-hä kahs ä-rajn pantu. sbz„ 
juttep^sene ka-tagdkd ko ka-e o [t(en?\, lu-öd...juiteb„minuq, u-vi ke-vi, 
sitt ̂ a-ukossa ni ra-tkäpjtši. vo-t siz..miä i ku-onen. a si-z9 . . . mu-ssa 
[pro musane] o-pezejuie å-nta pannaz^da väđjäš so-höse. no-, nu-gs„se 
i du-mab„nejs ne-nakd kru-gsnämä. a i-zejb..ma-kä, ajn vd-tab.... 
illakkuozi si-lminä-. tä-mä tuli me-he kejkki u-mpårikkoq tšä-usi. 
me-s„se papusi-hnät^tškn,.,a-in.^uhel silmä a-in vähä-jze vä-tabs, a ize 
ajn ne-nällä kru-osnäB. tu -li. . . vd-tte, me-hč, ej-lti . . . ize ma-kämä 

se pa-ha. tämä vectti, mhgz...vd-taB, jo tä-llä luMpJieifh tulin..Jia-jkka 
sii-ssa, sa-vvu kejk ke-rvassa tmieb3. me-hele tuli a-jvö kr  mu. a mi-gs„ 
se ke-jk tšii-zutteli ku-j kaugä tämä ma-käB. meni mi-$s„sene ka-tagejze 
ke-pi tej, tuli ni i  fä-ppas..si-ti._,aukö kejk ra-tkas„tämd. meni mu-sä 
o-pezejuie ä-ntä pani i so-höse. i  pä-si se m i-fsJkejkkind po-lcoine. 
ja  ku-heJb..me-ne tätä e-nepä eb J i e-ne.

» •
15 a. l i n a k ä s k a .

I.
(Fonogr. n:0 15.) K attila 10. V. 15. Edellinen.

tšä-usivät^tu-ttäret.sSa-unå i-ssumä. no tuli ke-räjä ii-öses tisusii. 
nä-väd^eväd^Jia-skennu, isä-hsiväd ̂ i-jiozia po)aj lähättä. no tä-mä i 
lä-hätti inoziq pojaj. tu-livat..pojoD. nä-jllä ra-ut^a-mpdd^enti, i 
ä-nnät.,ta-kana. a säz'J ii-hs tu-ttärikko i nä-J,Si se sezarta ku-ttse 
ku-jane, a se-zar epjaho me-nnä i-Jiozis po-jajssa. no väŧšize ne-jsi

siellä kas on sellaiseen paikkaan kataja, latva maahan, kaksihaarai
nen, pantu. Sitten, sanoo, sen katajan kanssa kun tulet, lyöt, 
sanoo, minua hyvin kovasti, sittareiästä niin repäiseekin. Kas sitten 
minä kuolenkin. Mutta sitten . . . mustan hevosen häntään pan
naan ja viedään suohon. No, mies se ajatteleekin, rupesi nenällä 
kuorsaamaan. Mutta itse ei nuku, aina katselee hiljakseen silmil
lään [silmineen]. Hän tuli kävi aivan miehen ympäri. Mies se panee 
silmät kiinni, yhä toisella silmällä aina vähän katsoo, mutta itse 
aina nenällä kuorsaa. Tuli tarkasti miehen, meni itse maata se paha. 
Hän otti, mies katsoo, jo häneltä tulee ihan tulinen liekki suusta,
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katagá päm niE  pevvč*  lub^ ju tteb  ...m inu e jkč kevassi s itt  ̂ a u k o š  rappäse  

[ravaz : rapä  ’ripu li’], vot s iz ^ m ig  i  kõ.ien. a siz ..m usane opejzene 

äntå  p a n n a  de ve jjå  ka jim öse.1 no, m es^se i  dum áB. n e js i n en a kå  

grõznám á, a ize  eb^malcká, a jn  kajlsob ̂ M e k k o itta  s i lm ik ä ® täm ä tu l i , 

m ehe k e jk  iim perikkoq, tšä i. m es..påp .,s ilm et... tš in , a u h e l s ilm e ll^ a jn  

kadsoB. se väh in , a ize a jn  n enâká  grõznáB. tu li, kattso, m ehe ez9.^ejttiz., 

m a kká m å , se paha . mes.*ka)soB, jo  tä i tu e p j te jk  tu li lekko siis, savvu  

k e jk  ke rv iš10 tueB, m eheU  tu li aivo irm u z . a m es^se k e jk  tšuzu tteli, k u j  

kaugä  täm ä maklcåB. m en i mes„seni> katageize kep i tej. tu li n l  i  

to u k k e s^s itt^a u k k d , ke jk  tä lle .11 m e n i musani: opej.ze.iie än tå  p a n i i  

au tåse ,12 i  p â s i se m es„ ke jkk in á  pokkojjie. ja  kuhe n i  m eB .13 enepa  

eb^i e.

15 b. I i  n a k  ä s k e.
(Parlogr. n:o 45.) Joenperän murteella Dm. Tsvetkoff.

tšä u ti tu tteret^saunez  ̂ i s s u m e z 1 no, tu l i  keråje u ss i tšu su m a .2 

n ä m ä d ^e vä d ^ jia s tu 3, tšähzett'i jiu s tđ  p o jk i lähettâ. no, täm ä  i  lähetti 

jiustit pojlci. tunti jiustit^pojgeD . n ä jl  ra u t^ a m p á d ^ e ji t i  i  ä n n e lM ika n . 

a sxz^uhs tu tterikko  i näjtši i se sezarte k u ttsu  ku jajie , a sezar^ep„ taho  

m e n n e  .nustijite p o jk u te ž  no väjtšize m en ti s i z .5 da lähemm E, m in n u g

savu ihan korvasta tulee. Miehelle tuli aivan pelko. Mutta mies se 
kaikki kysyi, kuinka kauan hän makaa. Meni mies sen katajaisen 
kepin toi, tuli, niin repäisikin sittareiän, ihan repäisi kahtia hänet. 
Meni mustan hevosen häntään pani ja suohon. Ja pääsi se mies 
kokonaan [kaikkineen] rauhaan. Ja mihinkään ei mene, häntä enää 
ei olekaan.

15 a. P e 11 a v a  s a tju.

I'

Kävivät tyttäret saunassa istumassa. No tuli kerjäläinen, yöksi 
pyysi. He eivät päästäneet, käskivät kauniita poikia lähettää. No 
hän lähettikin kauniita poikia. Tulivat pojat. Heillä rautahampaat 
olivat ja hännät takana. No sitten yksi tyttö näkikin, hän sisarta 
kutsui kujalle, mutta sisar ei tahdo mennä kauniiden poikien takia.
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siz  ..da liv he tumä, mijiM juttep*. lu ep jm -si. no me-nti nävät..ku-jaAe, 

tämä jutt^b ..lä-hemmä vä-llä singon ra/at.a-m/pätjpo-jaiAAa i  ä-nnäd 

on ta-kana. a tä-mäp..taho m ennä, nä-väd^menti ri-gä. a ri-gaz... 
ejiti U-naD. n ävädJkn oj ta-gä. tu-Ati ni(:t..pa-hat ..sinne jo ri-gä. a 

nä-väd ...i va-ssävad..niku U-nat. pajat tav uduista ku-Atä ku-Atä ku-Atä... 
me-jtä ko ta-p . . . bvuhsiš re-piässä, si-tte mejlä ta-ppäzJbo-kkej muö 

ra-djoqssa i  vä-jtelläs ma-Ae i  ke-ikeÄ vi-ttä. no-, ke-m keriä ajn ku-Atä 

ku-Atä, ku-Atä. . . ku-kke .na-ujie. näväd„va-Agetikkiigs..sä e-Ati, tu-Ati 

rt-gaš sa-unä. vä-ltavat..siällä ke-jkk..on tu-tläred..Ae-jkotlu i  su-ötii, 
da ka-satJkejlc ri-ukuse ri-pusettu.

II.
tšä-usivät..tii-ttäret..sa-unä i-ssumä. e-livatjia-he sesarehse. tuli 

ke-râjä, tsiisii u-ösessi, nä-väd ̂ eväd..Aa-skennu. . .  a ii-hsi nä-fsi, 
pe-ni tii-ttärikkejn . . . ju-ttelivadJä-hätä iAOziq po-jaj. a ii-hsi nä-fši 
tu - liv a d ÂAOzat.po-jod ..išlo ra-ut ...a-mpäd ,.omad..näjllä, i  ta-kann„ 

omad ...ä-nnäd9. i  ku-fsup..se-zart..aina ku-jaAe, se-zar eb..me-ne. 
jutteb .Ä-AOzat..po-jod ..oman, a se-zar ̂ ajn lä-hemmä, m b a m  ju ttep., 

ke-vi nejs ku-si tunemä. no me-nti nävätJiu-jaAe i  ju-lteb Äšto lä-hemmä 

vä-llä, si-n^on ra-ut ...a-mpajkä kane po-joD. me-nti näväd..ri-gäse, a se 

se-zar ep.taho me-nnä. rne-nXi ri-gä, a ń-gäz u m  li-nad ...ohettu.siz..ju-Ueb.. 
lineAe o-dja siä  me-jtä. tu-livad^ii-ällä sinne pojod..ri-gä, daj tii-ttäred^ 

i  ju-ttevad..U-noj takana ku-Atä siä, ku-Atä, ku-j mejtä rezpiäss^kvuh- 

sissa, si-tte mejtä mä-Ae _pannas, si-tte mejtä ta-ppäš tappäš, si-tte 
mejd..bo-kkej miiö ra-đjoqš radjoqš, ku-Atä siä  ku-Atä siä  . . . ku-kke 

Aa-UAahti. ä-viziväd..ni$t..po-joD. lu-Ati näväd^u-omize sa-unä, vä-tta- 
vat„tu-ttäret..ke-jkk...on Ae-jkottu, i  sö-tii a ka-sad..vän ke-jkkije sa-Ava- 
mise n-pusettu  da e-rsise.

No väkisin rupesi sitten ja: Mennään, minua, sanoo, kusettaa. No 
menivät he kujalle, hän sanoo: Mennään pois, täällä on rautaham- 
paat pojilla ja hännät on takana. Mutta hän ei tahdo mennä. He 
menivät riiheen. Mutta riihessä olivat pellavat. He pellavien taakse. 
Tulivat ne pahat sinne jo riiheen. Mutta he vastaavatkin niinkuin 
pellavat puhuvat että: Kuuntele kuuntele kuuntele . . . , meitä kun

i



— 89 —

juttep^kuzeteB. no, me nti nämä kujane, tämä jutteB: lähemme väliä, 
sln^or^raut^ampaikčl pojged^i ämned^on takanne, a tämä ep..taho 
menne, nämä vienti rlgä. a rigez^enti Iinan, nämä linoje tagä. tunti 
net ..pahat, ..sinne jo rlgä. a nämäcl Ji vassaved..niku Iinat..pajatleved.. 
jot što kun kune, kun kune, mejt ku tapeta, siz^ivussiš revitä6, siz..mejt 
tapeta, tšulfšit mu, ravata ja nagotetä7 mäne kejken vitiä. no. ment 
kerta8 ajn e kun, kun, kun ku n e . . . a kukko jo nauno. nämäd^van- 
getikkössá eitti, tunti rigeš sauna, kajsotá: siäl kejg^on tutterikod..nej,- 
kottu i sUtii i kasat..kejg..riukujse ripusentu.9

tap . . . hiuksista revitään, sitten meitä tapetaan, pitkin kylkiä lyö
dään ja ajellaan maahan ja kaikella tapaa. No, kolme kertaa aina 
»kuuntele kuuntele kuuntele». . . Kukko lauloi. He aamuhämärään 
asti olivat, tulivat riihestä saunaan. Katsovat: siellä kaikki on tyt- 
täret tapettu ja syöty ja tukat kaikki riukuun ripustettu.

II

Kävivät tyttäret saunassa istumassa. Oli kaksi sisarusta. Tuli 
kerjäläinen, pyysi yöksi. -He eivät päästäneet, mutta toinen näki, 
pieni tyttönen. .  . sanoivat: Lähetä kauniita poikia. Mutta toinen 
näki: tulivat kauniit pojat, että rautahampaat on heillä ja takana 
ovat hännät. Ja kutsuu sisarta aina kujalle, sisar ei mene, sanoo: 
Kauniita pojat ovat. Mutta sisar aina: Mennään, minua, sanoo, 
kovin rupesi kusettamaan. No menivät he kujalle, ja sanoo että: 
Mennään pois, täällä ovat rautahampaisia nämä pojat. Menivät he 
riiheen, mutta se sisar ei tahdo mennä. Menivät riiheen, mutta rii
heen on pellavat ahdettu. Silloin sanoo pellaville: Suojele [»hoida»] 
sinä meitä. Tulivat yöllä sinne pojat riiheen, ja tyttäret sanovatkin 
pellavien takana: Kuuntele sinä kuuntele, kuinka meitä revitään 
hiuksista, sitten meidät maahan pannaan, sitten meitä tapetaan 
tapetaan, sitten meitä pitkin kylkiä lyödään lyödään, kuuntele sinä, 
kuuntele s i nä. . .  Kukko laulahti, hävisivät ne pojat. Tulivat he 
aamulla saunaan, katsovat: tyttäret kaikki on tapettu ja syöty ja 
tukat vain kaikkien salvaimiin ripustettu ja orsiin.
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16 a. m iä , p a j a t a n  e m ä  en o .

(Fonogr, n:ot 17, 18.) K attila V , 15. Spirkaa Ivana, 60 v.

vo-t miä, pa-jatan emä e-jio. ku j m iä elin pe-nen, irim ppizin va-jvaz. 
m inu isä kõ’li ezä m inu  su-ntumä, kahs km ta. rniij, sil-ntuzin , isä 
be-AAU. rnvg, elin pe-rezä. eli ifh s  . . . izå ve-UetJ:ahs ve-lliä jännuu, 
izä vsä  eli ä-djä ja  ä-rnrnä. rnvnug pigtti e-rnäkä pe-renä, sejfse 
vumtta, kahs ku- ta, ka-hesatta vumtta. ja-getli m inu e-rt, eb ̂ a-nneUu 
miAAe millize mätä. siz.,miä, menin  ..eri, a-nnetti uhs vana sa-una. 
rä-säz^veetti vä-Uä. sa-unä sene emä vsä  pa-ni, va-ssezene pa-jkaAe. 
mu-ä elimma su-ve, sa-unaz ̂ e-limmä, rä-säss^eb^e-AAU, svAtä eb^eAAU. 
emä lämmitäb^rvhtä, pätäjs . . . sii'vvä, mä g su'ömmä mä-AAa. ja  
siz^e-mä tšäup...tä-glese ra-hväAe, u-otavä i-ntä , se-j)se kopejkkä päjväz, 
tsmmme kopejkkä päjväzä, mitä saj le-jväs [<f lejväksi] kejk se-jmmä. 
siz^e-hto . . . e-htogon \? satunnaisesti pro ehtagon] tuep..ko-tö muö 
vä-tamma, tämä svlmile tämä on vä-siinnu a mu-g emma vei su-ömättä. 
tu-li, su'ötäb^međjeD, pä-b„medjed..mä-kämäse. sizunui) elimmä kem 
vu-gtta si-tä muodä. sa'jmma muö essä rvhie. sa-hnma muö te-jzeAe 
pwikaAe ri-hie, ja svs.,tejmmä a-hjuo ne-jzimm...elämä rvhezä. kahs 
kem vu-otta mö elimmä ri-hezä, a'jetti tä-z^valläi medjen, pa-jkaAta, 
jä-jmmä ve-räAe pa-jkaAe. siz^ne-jzimma panemä ke-Amatta rihtä jo 
nuD. pan im m a te-jzene (?) pajkaAe ep.,sännu panna  kuza medje ta-ra

16a, M i n ä  k e r r o n  e l ä m ä n i .

No minä kerron elämäni. Kun minä olin pienenä, minä rimpui
lin vaivassa. Minun isäni kuoli edellä minun syntymääni, kaksi 
kuuta. Minä synnyin, isää ei ollut. Minä olin perheessä. Oli y k s i. . . 
isän veljet, kaksi veljeä, jääneet, isoisä oli, ukki ja mummo. Minua 
pidettiin äidin kanssa perheenä [elin perheessä] seitsemän vuotta, 
kaksi kuuta kahdeksatta vuotta. Jaettiin minut erilleni [erin], ei 
annettu minulle yhtään mitään. Sitten minä menin eroon, annettiin 
yksi vanha sauna. Katto otettiin pois. Sen saunan äidin isä teki, 
uudelle paikalle. Me olimme suven, saunassa elimme kattoa, ei 
ollut, lattiaa ei ollut. Äiti lämmittää tupaa, pitäis . . .  syödä, me
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16 b. m i  g, p a j a t  e n e m ä  eno.
(Parlogr. n:ot 45, 46.) Joenperän murteella Dm. Tsvetkoff.

vot miä, pajaten emä eno. ku m iä elin pönenne, trim ppizin vajvez. 
m inu isä köli el m inä suntum iš1 koht kute. miä suntiizin, isså bennu. 
m iä elin perez. eli izä veli cl kahs vella jänu, iza isä eli, äddE ja ämme. 
minnuq, sätetti8 emäkä perenne se j,tse vot, kahs kut kahessemat vötle. 
jagetti m inä eri, eb ̂ .annettu minne millize mittäit. siz..miä menin ..eri, 
annetti vana sa u n 8 [N:o 46.] saunase meni emä. isä pani pazgene 
pajfkened m ä elimme suve, saunez ̂ .elimme. rakette5 eb^ennu, sintä 
bennu. emä lämmiteb..riht. pitäjs ..silmin jo hiukan8, suvve, m u siim- 
viE män. ja  siz^emä tšäup..täz..rahvän[> ötevess^innes1, sej,tse kopekkä 
päj/velt, tšumme kopekkä päjvez. m itä sai leivessi, kejk sejmniE. siz^ 
ohtegori tuep..kotto, m u kaasomme, tämä silmed ..ebi] magattu8, a mu  
(mmf, vei sämettE. tuli, säteb..meddeD, päb..medded..makkämä. siz.. 
m u elimme kenmed..vötte sitä modä. sajmme m u estä9 rike. sajmme mä  
tejzene paikene rihe, ja  sis..teimme ahjo, nejzim m ^.elämå rihez, kahs, 
kenm§d..vöt m ä elimme rihez, ajetti tasaväliä medden, paikente. 
jäjm m e väräM paikenL siz..nejzimme panemä kenmette rihte jo niitte. 
panimme tejzene pajkene. ep..sänu panne kuza rneđdč tara eli. vetimme 
vajentimme tarä. annimme ura tarä väliä, vetimme kehno, panimme 
verå tarä päU rihe, nejzimm ..elämä rihez. neizim..miii jo 10, minne jo 
tuli niitte jo pallo uvven tinan11 jo likši kahtrie-jššiimmene kenmke-jššum-

syömme maalla. Ja sitten äiti käy työssä [työlle] ihmisille, huo
keaan hintaan, seitsemän kopeekkaa päivässä, kymmenen kopeekkaa 
päivässä. Mitä sai leiväksi, kaikki söimme. Sitten illalla tulee kotiin, 
me katsomme häntä silmiin, hän on väsynyt, mutta me olemme 
vielä syömättä. Tuli, syöttää meidät, panee meidät makaamaan. 
Sitten me elimme kolme vuotta sillä tavalla. Saimme me ostaa tuvan. 
Saimme me toiselle paikalle tuvan ja sitten teimme uunin, rupesimme 
elämään tuvassa. Kaksi, kolme vuotta me elimme tuvassa, ajettiin 
taas pois meidät, paikalta, jouduimme vieraalle paikalle. Sitten 
ryhdyimme tekemään kolmatta tupaa jo nyt. Teimme toiselle pai
kalle, ei saanut tehdä (sinne), missä meidän tonttialue [aidattu
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eli. vetimma va-jentimma tarå, annemma uvä tarä vä-llä vetimma 
Jce-hnõ. panimma ve-rä tarä päle ri-he, ne-jzimm^elämä rkhez. e-lim„ 
m iä i mkAAe tuli n ii-d jo  ajn vu-vvetJujievan. jo lijtši kahtete-ššeme 
ke.rmele-ššemč vu-gtese menin, jo- . . . tu-MB . . . mu-t m iä uvä en 
sännu m ktä  ku uht gu-gfä va näjn. ja skz^elin  p k  nenä se-ne tähe 
vei . . .  et ku be-AM tše-n zaslupi-A m inu tähie. m inu tu-ö [r'] perää 
jeka pa-jkkazj>ezde-li. siä elid^mo-koma, siä, elitjta-m m uga  [<C kän
n i mokoma], i-zakä tšen kazve, se eli ke-jkkinä u-mnejp ku  m kä, a 
m kii ajn durakka. no skz^m iä päzin vo-zrottl. jo tuli miAAe kuste-šše- 
met vu-otta, sejjtsete-ššemet vu-otta. skz^m iä  menin U-dnä, pkfftarise 
e-lämä. no pkgtariz^min e-lina. miä nejzin ke-vi ju-gmä vi-nä. ja  
s iz jo - in  [pro jejn] uht pe-rå. en sä-nnu pe-tariz^m kllissäid^m k . . . , 
e-nelle m ktäjd  ep„sä-nnu [?], mitä sa-jn sene je-jn. no s k 7. .  . . e-lin 
miä ku-z^vu-otta pkgtariza. no su-vittaj miä tšäuzin ko-tõ . . .  ja  a-jn 
uhel viski miä, je-jn. [N.o 18].

tu-en m iä pk#tari§ ko-tö, e- mä kdgeB. tšu-zub„niku ju-majiä: hiX-lkä 
po-jka ju-gmas vknä, kejki na-grässa. ke-jki sinua su-vvittässa ,hu-lkä[?\ 
sm  pa-zgas vä-llä. m- jutteb^vi-näkä siä izee-näz^va-jejitiD. m iä e-mäle 
juttelin, va-ssä: vo-t miä, ejttân ma-kâmâ, i  nu-kkun, skä  veta sur 
ku-raz, i ne-jkkä mint ku-rkku väliä, skz^miii, hu-lkän vi-nä ju-gmizessa. 
no emä nä-eB, että po-jka tahob^a-jn tehä što . . . a-jn vassä e-mä,

asunnon ympäristö, piha, puutarha] oli. Otimme vaihdoimme tontti
alueen, annoimme hyvän tonttialueen pois, otimme huonon. Teimme 
vieraalle tonttialueelle tuvan, rupesimme elämään tuvassa. Olin 
minä, ja minulle nyt tuli jo, aina vuodet tulevat, jo liki kahtatoista, 
kolmeatoista vuotta menin, jo, tulee, . .  Muuta minä en saanut 
hyvää mitään kuin yhtä murhetta vain näin. Ja sitten olin pienenä 
sen tähden vielä . .  . että kun ei ollut kuka puolusti minua. Minun 
työni [työni vuoksi] oli joka paikassa turhaa. Sinä olit sellainen, 
sinä olit sellainen. Isän kanssa joka kasvoi, se oli kerrassaan [kaikki
neen] viisaampi kuin minä, mutta minä aina tyhmyri. No sitten 
minä pääsin vauraampaan ikään. Jo tuli minulle (ikää) kuusitoista, 
seitsemäntoista vuotta. Sitten minä menin kaupunkiin, Pietariin



— 43 —

mene võtč menin, jo tueii. mut miä uvä en sänu mitta, ku uhtE gom 
va näjn. ja slz^elin penenne sene tähemel12, sto, ku bejinu tšen zastupi.ii 
minä tšäe13, minu köiiha perässc11 jeka pajkkez.bezdedig. se15 elid.mo- 
kom, se elit ..känni mokom. izäká tšeŋ.kazvo, se eli keikkinä umnojp 
ku miä, a miä ajn durak. no, siz.m iä pdzin surepessi. jo tuli miAJie 
kuste-jššummel võtte, sejfsete'iššummet võtte. siz.m iä menin lidnä, 
petteri elämä, no petteriz.miä elin. miä nejzin kevassi jumä vlná. 
ja slz.jejn iiht perä. en sänu petteriz.millissäit mitta, a enelle miltäjzi 
sepoj.16 migå17 sajn, sene jejn. no, elimw.m iä sis.kuz.võtte petteriz. 
no, huniz.miä en tšäunii kotonne, kejk sai harrijiAä,19 ja ajn uhelvittä 
miä jejn.

tueni ..miä petterisse kottö, emä idgeB. tšuzub.niku jumanä: 
hulkä pojke jumä vinä.20 kejg.nagreveo21 kejki tšiiläs.kummeAtevaD, 
nl siä nejzit.partisse väliä.22 nl juttepjku mu izäska elimme 23 miä 
emali juttelin vassä: vot miä ejttim.makkamä de nukun, siä veta 
sur kuraz.de jiejkkä miMe kurkku väliä, stz.m iä huikan vinä ju- 
mize. no, emä näeB, jot pojk tahoB ajn tehä što ajn vassä emäle, 
senč tähč, što emä ep.kuAte. no, tuli miAAe jo nieli paha slt. emä jutteb„ 
jot nejs.siä najmä. inniE najsse24 elä ep.sä. emä meni vanassi. miä 
m eniŋ.kojru25ep.sä kujnit.päj kottog piitä, no, miä ize-enelU dumän: 
jo ku najmä piäb.nejsse, sls.piäb.mne hiilgete, a ku nejzen vinä jumä,

elämään. No Pietarissa minä elin. Minä rupesin kovasti juomaan 
viinaa. Ja sitten join yhteen menoon. En saanut Pietarissa yhtään 
m i. . . , itselleni mitään en saanut, mitä sain, sen join. No sitten 
olin minä kuusi vuotta Pietarissa. Mutta suvittain minä kävin 
kotona [kotiin] . . .  ja aina samalla tapaa minä join.

Tulen minä Pietarista kotiin, äiti itkee. Rukoilee niinkuin Juma
laa: Lakkaa poika juomasta viinaa, kaikki pilkkaavat. Kaikki sinua 
tuomitsevat, luovu sinä pahasta pois. Niin, sanoo, viinaan sinä 
itsesi vaihdoit [olet vaihtanut]. Minä äidille sanoin vastaan: Kas 
niin, minä panen maata ja nukun, sinä ota suuri puukko ja leikkaa 
minulta kurkku pois, sitten minä jätän viinan juomisen. No äiti 
näkee, että poika tahtoo aina tehdä että . .  . aina vastoin äitiä, sen
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se-ne tähč e-ma^pjcu-ntä. no tu-li minne jo me-li pähä siz. e-mä 
jutteb ̂ ešto ne-js.siä na-jmä. vjimä medje e-lå ep.,sä-, e-mä meni 
va-nassi, mi-ä, menin ške-lmissi. ep„sä ku-jnit..päj ko-tua pä td. no 
min, kze enellen du-män: jo ku na-imä piäh ̂ ne-jsa [sanoo erehdyk
sessä nejza], piäb..vi-nä hu-lgätä, a ku nen vi-nä juoma [melk. jurnä], 
siz..na-jmä^p..sä- nejsa, potomu-sto, miä, fsa-mom dele ejlsin tu-ötä, 
kejk ju-on. se-ne miä, jo hu-lkäzin vi-nä ju-gmizessa e-zä vei na-jmä 
ne-jsemissa. vu-vve en ju-onnu vi-nä. skz.,neizin na-jmä, i sisjce-jkkeg 
nud..miä vi-nä en juo. jo mi(p..ke-mŧšummettä vu-otla, ro-hkegpi, 
vinä en ju-o, en nejz ju-gmä en dumä. no surmässä em..vej ju-enna, 
et što e-n nejze, ke-jkk^on a-žja ju-manä. mö-Sedbjjt juman Jinnab^ 
minne ni ju-enna, et šlo en nejz ju-omä, a e-man du-mämizen miä en 
ta-ho nejs jämä. a-nnen miä, mokomä se-nä ize enellen, että miä, vi-nä 
emaza e-noza enäpä su-he em jpa-. ni- pallo uvå miä vejn te-hä izee-nellen 
kuniz..miä vejn te-rppiä. mi-ä tulin jo pallo pa-rapassi, tuli minne 
zdarö-vja surepassi, kejk te-rvus^tuli jo su-repa:ssi. tšenni eb^nä-e et 
što mvnua ku-Asetti ju-gmarissi. na- mikä se on gnu-pej a-zja. knehmin 
ize e-nellies..tigp..pa-skä. mkze tähe piäb...izee-nelles..tehä e-nelles.. 
stra-mug, mokomaš pa-zgas, uhe kenäkä juenna pa-zgassa, m-nassa. 
se-ne tähe on inehmin hu-nnu, ju-entu, että ke-jkkinä izee-nelliez. ,on 
tä-mä, e-nellijts^pe-remmigz. ku je-kajn ju-tteli sitä et što mi-ä em.. 
vej ju-enna. . . hu-lgätä vi-nä. te-jn jutteb ..mi-ä em..vej hulgätä vinä, 
i  miä pe-rä tätä juttelin i mkä: i mi-ä em..vej hiilgätä vinä. a nä-

tähden äitiä ei tottele [kuuntele]. No, tuli minulle jo mieli päähän 
sitten. Äiti puhuu että rupea sinä vaimon ottoon. Ilman me emme 
voi elää, äiti tuli vanhaksi, minä tulin kelmiksi. Ei voi millään 
tavoin kotia pitää. No minä itsekseni tuumaan: Jospa vaimon 
ottoon on ruvettava, pitää viina hylätä, mutta jos rupean viinaa 
juomaan, niin vaimon ottoon en voi ryhtyä, sillä minä itse minkä 
itse asiassa etsin työtä, kaikki juon. Sen viinan juomisen minä jo 
jätin ennen vielä vaimon ottoon ryhtymistä. Vuoteen [vuoden] en 
juonut viinaa. Sitten ryhdyin vaimon ottoon, sitten ollenkaan 
nyt en viinaa juo. Jo menee kolmekymmentä vuotta, enemmän,
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siz ..naimå ep.,sä nm , potomä'što, miä, [samoin del e e,tsin tut, kejg„ 
jän. sene tähel26 miä i hulkezin viná jämize ez^najmá nejsemissE. 
võe en jänu vinå. siz„nejzin naimå. i siz . . . mna en jä. jo 
næp_kenmettšämmet võtte da rohkäp, mná ej„jä, en nejz^jämä. en 
dämd, što surmássá em^vej juteń, jot što en nejz, kejg^oj^jumanä 
đen. mõ&edjbi] juma.fi ̂ anneb ..minne ni õnte [P]27 juten, jot^en nejz... 
jämä , a emä dämamizi visi miä en taho nejš jäma. annem.,miä mo
koma sená izeenelle, jot miä vtnå emaz ̂ enoz.,enepa suhe einepä, ni 
pallo ävå miä vtjn  tehä ize-enellč, kuniz..miä vein terppiä. miä tulin 
jo pallo parepessi, tuli minne zdoro-vja särepessi. kejk terväsjuli 
särepessi. tšenni ebjnäe jot ivan enn^eli jämeri.28 nfi mikä se on 
gnäpoj đen: inimin^ize-enellč tčp..paskä. emań tšäel piäh^ize-enellč 
teJw stramä, mokoma pazgä, mokomejzeš pazgeš vineš.29 semperässLon 
inim in hunnu, jämeri20, jot kejkes ize enelle on tämä peremmez. kuj 
jeka ajn jutteli sitä, jot sto miä jo em^vej hälget vmd, tejn jutteB: miä 
em^vej hälget mnä, i miä peräs tämä juttelin: i miä em..vej hälget vlnä. 
a nä ku miä hälkezin ähe kerrakä, enepa em^vettennu suhe tätä. sitte

viinaa en juo, en rupea juomaan (ja) en ajattele (ruveta). No kuole
maan saakka en voi sanoa, että en rupea, kaikki on (se) asia Juma
lan. Ehkä Jumala antaa minun niin sanoa, että en rupea juo
maan, mutta oman ajatukseni mukaan minä en tahdo ruveta juo
maan. Annoin minä sellaisen sanan itselleni, että minä viinaa elä
mässäni enää suuhun en pane. Niin paljon hyvää minä voin tehdä 
itselleni, niinkauan kuin minä voin (kiusausta) kestää. Minä tulin 
jo paljon paremmaksi, tuli minun terveyteni [minulle terveys] suu
remmaksi, koko terveys tuli jo suuremmaksi. Kukaan ei näe, että 
minua kutsuttiin juomariksi. Näe mikä se on tyhmä asia. Ihminen 
itselleen tekee pahaa. Minkä tähden pitää tehdä itselleen häpeää, 
sellaisesta pahasta, sanalla sanon [kerralla sanoa] pahasta, viinasta. 
Sen tähden on ihminen tyhmä, (niin on) sanottu, että kokonaan 
hän on itsensä, on hän itsensä isäntä. Kun jokainen sanoi sitä, että 
minä en voi sanoa . . . jättää viinaa. Toinen sanoo: Minä en voi jät
tää viinaa, ja minä hänen jäljestään sanoin minäkin: Minäkään en
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kuj hu-lkäzin ..uhe ke-rräkä, em äpä em .vedtannu swhe tätä. slt 

jo meni [pro meniväd?] m ened.vwwgD , en ju-o en ..i ne-iz jugmä. 
vi'gläko vei mnnab.minne jumana mokomä sure me de, emä eno (eikä, 

et što eb.ve-ttä tätä su-he. twneb^a'\kamõžedbil, ke-ikine tueb.vcvssämln  

mejle, ku-o.iemma, viep .su ret.su n n it.kä- sa, sis . tuep.suvet .sm n n id .ja  

medje sured.va-jvad.vettä  enellies.kä-sa, kejk m itä tuo täi te-ittä.

17 a. e m p  e l i  g k ä s k  a.

(Fonogr. n:ot 1, 2, 3, 4). Iljaa Oga, 28 v ., synt. Lempolassa, 
naim isissa Kattilalla.

no ka se-zar ja  mu se-brani, neemmako pa-jatlam ä kä-skoj. me-jle 

lieb.ve-šo.m pi i  a-jka tšlrepä meneB. vott m iä a-Akan kä-zgä, a siä

ku'AtäD.
eli uhs po-rtnoj, e-li tämä tše-rdakanna. i  tämä e-mpeli. k (e s . 

tämä e'mpeli ajn nmune: e,mn m iä mo-nottsa, tu ö tä . . . dc-ngoi vä-hä 

nunna, a liv älä pad lo  on. tämä i-ssu i  mokomä Amunug tämä ajn  

na-une. ke-rrä tämä uhel päivä AmuAuu, kmntäB, vä-tau . . . mkkunassa, 
twnebi . , .  to'rgoflca i  m ub.vw renjä  i  rä-gaB'. vä-renja, vCvrenja, sämoj 
uvä va-renja, i  sämoj u-gtava. a tämä i  a-jatteB: m iä i  u-gtaväta i  u;vä 

i  su-vän. ku-ttse sene torgofkä e- nellez..i jm  Itään'. rnvttdlc minne uhsi 
vošmuška vmrenjä. se nu-ttaz, i  meni vä-llä. tämä ve-tti le-iva. ve-jti

voi jättää viinaa. Mutta kas kuinka minä jätin yht’äkkiä, enää en 
ottanut suuhun häntä. Siitä jo meni [on mennyt] monta vuotta, en 
juo enkä rupea juomaan. Vieläkö antaa jumala minulle sellaisen 
suuren älyn, että elämäni aikana en ottaisi [ei ottaa] sitä suuhun. 
Tulee aika ehkä, kaikille tulee vastaaminen meille, kuolemme, vie 
suuret synnit mukana, silloin tulee suuret synnit ja meidän suuret 
vaivamme ottaa mukaansa, mitä te täällä teitte.

17 a. R ä ä t ä l i n  s a t u .

No ka sisar ja ystäväni, rupeammeko kertomaan satuja. Meille 
tulee hauskempi ja aika nopeammin menee. No minä aloitan sadun 
ja sinä kuuntelet.
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jo menti mened^võev, ej.*ju, en ^ i nejzE jumå. včjiko vel anneb ..miAAč 
jumaA mokoma sure melč, emá caö aigä, jot štob ..vettä tätä s uhe. tueb^ 
ajke, m õžedjnl, kejkkiAe tueb^vasså m ejlč31, kÕAemme, tõp32„sureŧ„ 
sunnit..kås. s i s tu e b  „ net^suret „ sunnio, meddč sured _ vajved „ vettä 
eneká käs, ja  kejg^mitä tefD.33 /

17 b. e m p e l iq ,  k ä s k .

(Parlogr. n:0t 41, 42.) Joenperän murteella Dm. Tsvetkoff.

noh, sezar ja  m inu đovariš1, nejzem2 pajatlema käs koi: meile leb.. 
vešoAep, i ajk tširep mčB, vot. m iä a Af jm  käzgá, a siä kunte.3

eli uhs portnoj; eli tämä tšerdekeÄ. i  tämä empeli. kens tämä 
empeli, ajn aouao: (m..miä, moAOts, raha vähä miÄ, a tUt pallo on. 
tämä issu i mokoma AauAoq tämä ain AauAo. keri tämä uhel päjva 
aouao* kuAcB [kuAten], kajtsob^akkuneš, tuep^torgofk, miibjoareńńå i 
kalluB: vareńńa, vareńńa, samoj (ejke) uvä vareńńa, i eike öteve.6 
a tämä i ajattčB; miä oleva ja  uva i  suvän. kuttsu sen e torgofka 
enellez, i juttčB: mitták miAAe uhs osmušk vareńńä. se mitiez, i  meni 
väliä, tämä vetti lejpa, vejti sene leivä vareńńäkå i tahto ne(s suma 
da i  ajatteb^enelle: estä piäp j u  Aepetlä a slz^miä nej,zen suma. 
pani sene veddetu lejiâ enez^ettč6 [enes..tilvi] Aavvene, a kassi Aav- 
veAe tarttuzivat^tšärpejzeD, makkáse leipä, tämä i jutteB: a tejt tšen 
kuttsu sihe? vetti tšlrep rätč1, lej Aautá mu, tšärpezed.,[sicl] lennetti

Oli eräs räätäli, eli hän ullakolla. Ja hän ompeli. Kun [»konsa»] 
hän ompeli, aina lauloi: Olen minä mainio, t yötä . . .  rahoja vähän 
minulla, mutta työtä paljon on. Hän istui ja sellaista laulua hän 
aina lauloi. Kerran hän eräänä päivänä laulaa, kuuntelee, katsoo . . , 
ikkunasta, tulee , , .  kaupustelijatar ja myy hilloa ja huutaa: Hilloa, 
hilloa, parasta hilloa ja huokeinta. Mutta hän ajatteleekin: Minä 
huokeasta ja hyvästä pidänkin. Kutsui sen kaupustelijattaren luok
sensa ja sanoo: Punnitsepa [»mittaakka»] minulle kahdeksannes nau
laa hilloa. Hän punnitsi ja meni pois. Hän [räätäli] otti leivän, voiti 
sen leivän hillolla ja tahtoi ruveta syömään. Ja ajatteleekin itsek-
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se-ne le-jvå va-renjäkä i tæhte ncisa suömâ da i a-jatteb^enellez: ägstå 

p iä p ju -ä  Aepettäa säzjm iä neğn su-ämđ. i pa-ni sene ve-đđetu le-iva 

e-ries„tu-me M'vvcuie. akasse jw vva jie tarttuzivan tsä-rpäzeu, ma-kease 

le-jpâ . . . le-jpå. tä-mä nessi tšä-e dai ju-ttegB: a te-jt tšen kuttse sihie 

ve-tti vuõkä [?] le i  Aa-ulä mu-ä, tšä-rpäzedjle-ntiväd.,vä-llâ. se-jfsie 

tukkua, jäi ta-pettuj sihie[?\ pa-jkane. tä-mä ju-Ukeir. mikä miä een 

mo-Aottsa, se-j,tse tikkkiiä lapen ̂ iiheš ke-rraš. siz.,ve-tti viti’} Aejkkaz„  

e-nelie, senele vuole tširjotti tšärjotuhsee että se-i^sie tu-kkuä tapen„ 

ii-hes ke-rraš. jfk a i-n  a-jatteli että tämä sej,tsie e-n,tšin tappe iiheš 

ke-rraš.

e-m pepjäm ä ka-ugđ, siz^a-jatteeB: Aa ka lä'hen miä, e-nnea ettsimä. 

ke-jke rt-ki e-ttsi, e-p^sännu mvtäjd9, vä pa-Aä tuorehta le-ipä. pa-ni 

sene ko-rmunä, i mä f n, tietä m u ). vä-taB, o-n läntu, ro-huose ni-taunnu, 

e-p^päze le-ntämå. tämä ve-tti senie lännu da i tä-s^pani ko-rmunä 

i  määb^e-tezi. rnieb^e-tezi, vä-tab5, on su-ri . . . mä-Jtsi. i/sup^sene 

mä-je päl sur änehmin, sitä kuttsuaš vi-likana. tämä me-ni tämä 

tu-vie da ju-tteeB: lä-hemmäko mänukä u-hezä, e-nnea ettsimä. a 

vklikana ju-tteeB: ku-za sinu omjmokomä päkkarajzee inehmize m ä- 

nukä ro-vńajttä, miä nä- mi een su-r, ke-rkeg, sänu minukä be-e rov- 

ńaittå. a po-rtnoj, ju-tteeB: hm-, he ro-vńajttä. no ka vä-tamma, tše-l 

jutteeb^on^enäp vo-jmä. a välikana ju-tteb^no vä-tamma. ve-tti vili-

seen: Ensin täytyy työ lopettaa, mutta sitten minä rupean syömään. 
Ja pani sen voidetun leivän viereensä pöydälle. Mutta siilien pöy
dälle tarttuivat kärpäset, makeaan leipään . . . leipään. Hän kohotti 
käden ja sanoi: No kuka teitä kutsui siihen. Otti vyöllä [?] löi pitkin 
lautaa, kärpäset lensivät pois. Seitsemän kappaletta jäi tapettuja 
siihen [?] paikkaan. Hän sanoo: Mikä minä olen mainio, seitsemän 
kappaletta tapoin yhdellä kertaa [yhdestä kerrasta]. Sitten otti 
vyön leikkasi itselleen, siihen vyöhön kirjoitti kirjoituksen, että 
seitsemän kappaletta tapoin yhdellä kertaa. Jokainen ajatteli, että 
hän seitsemän henkeä tappoi yhdellä kertaa.

Ompelee hän kauan, sitten ajattelee: Annahan kun lähden minä 
onnea etsimään. Koko valtakunnan etsi, ei saanut mitään, vain
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väliä, seijise tilkkua jäi tapettujft) paikene. tämä jutteb: mikä miä, 
em.moAots sei Is e tukkua, tapein uhes.kerrez.8 slz.vetti vä, Aejkkez.. 
enellä, sene vä pa li [selli väli] tširjutti tširjutush jot seifse tukkua, 
tapejn uhes.kerre z. ikä uhs in im in 9 ajatteli jot tämä sejfse enäšiä, 
tappe uhes.kerrez.

empäp.tämä kaugä, siz..ajatti:n: läheŋko10 mig, enneg ettsimä. koko 
riki ettsi, ep .sänu mittäit. vetti11 vä paná toreht lejpä, pani sene kormu- 
nä i mep.tet mu. kaäsoB: on lintu rohose puttaunnu. ep.päz.lentäma. 
tämä vetti sene linnä de täs.pani kormuna i meb..etez, meb.,etez, 
kaäsoB: on sur määši; isup.senh mää p&l sur inim in. tätä12 ku,tsuta 
velikana. tämä meni tämä tuvä dai jutte n: lähemko m inukä uhez, 
enneg ettsimä. a velikana jutte e: kuza sinu on mokoma pikkeraize 
inimize m inuka rovcnjajttas, miä, nä m i en sur, kerkä, sinu, m inukä  
cb.,e rovpijajttaš. a portnoj jutteb: hm, m inä  be rovcnjaittas. ka- 
fsom ko13, tšel, jutteb ..on rohkäp vojrnä. a velikana jutlhv. no kafsom. 
vetti velikana mäAt Hiv e, viskes.tämä kerkäAä jott..eb..i näfšunnu. 
a portnoj jutteB: siä. viskezit.tšivä da vet.tämä tokku mäsä, a ku miä, 
viskán tšive ni tämä mäAä ep.toku. vetti kormuneš sene peni linnu, 
viskes.täm ä ulez, lintu lenti, mäAe eb..,i tokkunnu. siz .velikana vetti 
mäAt tšivä, Autissi tämä kunakä suäme. tšiveš nejsi vesi tiAkkuma. 
a portnoj vetti kormuneš lejvä da i Autissi lejvä, lejveš nejsi vesi tink-

palan tuoretta leipää. Pani sen taskuun, menee tietä myöten, kat
soo: on lintu, ruohoon tarttunut, ei pääse lentämään. Hän otti sen 
linnun ja taas pani taskuun ja menee edelleen. Menee edelleen, kat
soo: on suuri. . . mäki. Istuu mäen päällä suuri ihminen, sitä kutsu
taan jättiläiseksi. Hän meni hänen luokseen ja sanoo: Lähdetäänkö 
minun kanssani yhdessä, onnea etsimään. Muttä jättiläinen sanoo: 
Mitenkä sinä voit, sellainen pieni ihminen, minun kanssani kilpailla 
(vetää vertoja), minä näehän mikä olen suuri korkea, sinä minun 
kanssani et voi kilpailla. Mutta räätäli sanoo: Hm, en voi kilpailla. 
No katsokaammepa, kellä, sanoo, on enemmän voimaa. Mutta jätti
läinen sanoo: No katsotaan. Otti jättiläinen maasta kiven, viskasi 
sen korkealle, ettei näkynytkään. Mutta räätäli sanoi: Sinä viskasit 
4

KIELITOIMISTO
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kana mm.nl tš-ivič vi-skas.. tämä k k  r k e q .ti e ett-eb,..i nä-jtšunnii. 
a po-rtnoj ju-tteeb5: siä, vk ska zitjš iv ie  da veistämä te-kku mcuie a 
ku m ää viskän tšivie n i tämä möjie c p  Jekku  [ ~  teku]. ve-tti ko-rmunas 
senie pi-gnie U-nnu, vi-skas ..tämä u-lie&, Ikntu  le-nti, mä-M eb-i 
te-kkunnu. siz-vi-likana ve-Iti mä-At tškme, Au-hssi tämä ku-Aakkâ 
ni' kevi että tši-veš nejsi ve-si tijikkamä. a po-rtnoj vetti ko-rmunas 
le-jvä, da i .nu-tissi leivå, le-jväs nejsi tijikkamä ve-si. [N:0 2.] sis„ 
tämä eb^u-zgo: mk kä ku-mma mo-konia pign^inehm in ja m- pallo  
vo-jmä. siz..ju-tteeB: lähemmä me-ltsä. me-ltsäz^.mijiji-on pä- [?], m iä  
u-hsina en ve-j tuvva a-vita mijuie. — no me-nemmä. me-niväd..nämä 
me-Usä, vä-ttavad^on su,-r pm . po-rtnoj jutteeB: siä juttee[b..veta tii-Vessä 
a m ää tuon jia-dvä, Aadva lu-gze on ra-skaz. pani vilikana pihajie 
tit-vie, a po-rtnoj ve tti kssuzi Aadvä päle da i  nej.si Aa-UAamä. a js s iä  
ka-lina a js s iä  ma-lina, ajs..siä u-da.ia m inu pm. rnokornä Aa-UAuq, 
tämä Amune ke-jkee a-jgä. vklikana vieb-viep-pu-ta da jutteeB: mkÄ jo 
pkhtä vaivattäB, skä  kublie mi-täjd^ed-a-vita miAAe. a tä-mä itppiz.. 
Aadvä pält vä-llä da ve-tti kaheA tšäel Aadvä ts-in da juttegb ..vääa ku-j 
m iä en^avita? no vi-skä juttäeb ..väliä jo ko ed.. ve-j vk (Idä, mo-koma 
sur knehm in da ed..ve-j vkddä. m kä  een pk enepi sinug, da se-j)sie 
m ie s . . . se-j)sie e-njtšiä panin-uheš ke-rraš, a siä kasta pm  ta ed.. 
ve-j vkddä. skz..vilikana jm tteebjnornktä IkgdJä-hemmä nud..mi-AJie 
ko-tuose, nä-d..jo tu-Aep-pi-miä nii-t..piäb..mennä ii-ösiessi.

kiven, mutta sehän putosi maahan, mutta kun minä viskaan kiven, 
niin se maahan ei putoa. Otti taskusta sen pienen linnun, viskasi 
sen ylös, lintu lensi, maahan ei pudonnutkaan. Sitten jättiläinen otti 
maasta kiven, lutisti sen nyrkkiin niin kovin, että rupesi vesi tilk
kuinaan. Mutta räätäli otti taskusta leivän ja lutisti leivän, leivästä 
rupesi tilkkumaan vesi. Silloin hän ei usko: Mikä kumma sellainen 
pieni ihminen ja niin paljon voimaa. Sitten sanoo: Lähdemme met
sään. Metsässä minulla on puu, minä yksinäni en voi tuoda, auta 
minua, — No menemme. Menivät he metsään, katsovat: on suuri 
puu. Räätäli sanoo: Sinä, sanoo, ota tyvestä, mutta minä tuon lat
van, latva myöskin on raskas. Pani jättiläinen olalle tyven, mutta
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kumá. sisM imä eb^uzgo: m ikä mokom kum u , pen in im in  ja  n l pallo  
vojmá. slz^.jutteB: lähemmE mettså. mettsez„miA.ii^om..pu. miä uhsina 
em..vej tõvvE. avit miAAe. no mmmiE. menti nämä mettsâ. ka)sotä: 
on sur pii. portnoj jutteb: siä, jutteB, veda tiives, a m m  tõA.,Aadvä, .ladv 
tõš^on raskez. pani velikana tuvč pihajie a portnoj vetti issus ..Aadva 
päle da i  nejsi AauAomá: ajs^siii kalina ais^siä malina ajs^siä udaAoi 
m inu på. mokoma AauAoa tämä m ujio koko ajgá. velikana veb.,včp.. 
piit, da i  jutteb: miÂ jo pihtá vaivettá b, siä kujlig miAAe [mitta] ed^avit. 
a tämä huppez...jiadvä pält väliä da vetti kaheAAE tšäellE Jiadveš15 tšin 
de jutteB: kaäso, ku j miii en^avit, no viskä jutteb^vällå jo ku  ed^vej 
vejjE. mokom sur in im in  da ed^vei vejjE. m iä en  penep sinnua  [ ~  sinuš] 
da seifsč enfšiä pam n ,JJihes„kerrez, a siä kast piit ed„vej vejjE. siz„ 
velikana jutteB: no mitä  temrøE.16 lähemmE m inukä17 kottb, näd^jo pim- 
m m  tuen, nut piäb jm enn^ussi.

menti nämä velikanajie ussi. velikana issup..sUmä, ohtegojzejie, 
pani tervenäizč boranå AavveAe, juttčB: noh, issum  s lz^  [tue riutta] 
ohtegojzejie. a portnoj jutteB'. emjrniä taho suvve. no et.Jaho n i vot 
sln siAJie sur tijia, ejtti kazeAe ti.iia.iie de makká. portnoj ejttis^tiMAe. 
tällE ajvd uva eb^eAAU sureÂ tiAaÄ. tämä nejsi vällå  de meni nurk- 
káse da nurkkez^ [ ~  nurkka] i  nukku. velikana UUe nejsi, vetti 
kepi, sure pifšå  kepl, Inputina m u de jutt(b..ize enelle: no kul miä  
tämå tapein nuttE.

räätäli otti, istuutui latvan päälle ja rupesi laulamaan: Yoi sinä 
koiran heisipuu, voi sinä vaapukka, voi sinä ovela minun pääni. 
Sellaista laulua hän lauloi koko ajan. Jättiläinen vie vie puuta ja 
sanoo: Minun jo olkaani koskee, sinä et taida [»kuin ei lie»] mitään 
auttaa minua. Mutta hän hyppäsi latvan päältä pois ja otti kahdella 
kädellä latvaan kiinni ja sanoo: Katso, kuinka en auta. No viskaa, 
sanoo, pois jo, kun et voi viedä, sellainen suuri ihminen, etkä voi 
viedä. Minä olen pienempi sinua ja seitsemän m iestä. . . seitsemän 
henkeä panin yhdellä kertaa, mutta sinä tätä puuta et voi viedä. 
Sitten jättiläinen sanoo: No mitä teet, lähdemme nyt minun luok
seni kotiin, näet jo tulee pimeä, nyt pitää mennä yöksi.
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me-niväd^nämä vvlikancuuie u-ösičssi. välilcana issup...sii-ömåg'hta- 

goizene pa-ni kokonaizč) bo-ranđ aavvajie, ju-UegB'. no ässumma niid^ 

e-htagoj.ze.iie. a po-rtnoj juttkeii: en min ta-ho suvvä. —  no etAa-ho ni 

vo-ŧ sis^sijuie sur ma-kauz, e-jtla kazejic ma-kausejie da i mcvkä. po-rtnoj 
eitti ma'kausejie tä-lle ajviig bejuiu iX-vä, sureA nuvkauscAAa. tä-mä 

nejsi vä-llä da meni nwrkkâse da nwrkkaza i nu-kku. välikana ii-öl 

nejsi ve-tti, ke-pi, sure§ pittša ke/pi, lu-ob„ma-kaussa mii-ö da 

ju-UeeB, ize-enele: no ku l miä tä-mä ta-pen nudd.

eitti ma-kåma i  ma'kaz,ju-gmnikkuos.Jsâ■ vilikana. siz^u-gmniz^ 
ne-jsi, se-j, i a-Áke mennä me-ttsa muu), a se po-rtnoi, nurkassa lä-hsi, 
da vllakkw ozi tämä ta-kä, da i  ne-jsi tâz^Aa-UAuq, Aa-UAamä: a-i miii 
po-rtnoj nu-nri, ais..siä kadina, ais^siä m adina , ais^siä u-daAa m inu  
p â \  se välikana vâ-tap^ta-gđz, da e-ittu, da i  me-ni me-Usåse.

jäj po'rtnoi u-hsinå-. me-neb..rne-nep„tämä, meni ka-ugaz, meni 
ku-nikä dvo-rttsâs..sä. vä-sit tämä. eitti ma-kämđ. nu-kku. vetti 
vu'õ [?.] tšenni eb..meznnu muöta tä'rnâ. jqkaän AUdši että tä-ll^om.. 
mo-koma vii-), vu-)llä on tšärjotettu että se-jjtsie e-näsiä tapen^uheš 
ke-rraš. me'nti se . .  . me-ni kunikä sŧo-roža ku-nikdne da i ju-ttečB: 
ka-se änehmin ved^on a-jvõ vo-jmakaz. ve-lamma tämä e-nelie mejle 
dvo-rttsås e-lämä, ko li$p..se-la ni velvtä-mä li§b^a-jvõ uvä neep^pa-JTo 
ta-ppamd vä-ŧšiä. ku-nikaz„jutteeb..no ve-tamma.

ve-ttivad^nämä e-nele tämä, i  eAi tämä ka-ugâ näjllä. ne-jsivad.

Menivät he jättiläiselle yöksi. Jättiläinen istuutuu syömään, 
illalliselle, pani kokonaisen pässin pöydälle, sanoo: No istuudumme 
nyt illalliselle. Mutta räätäli sanoo: En minä tahdo syödä. — No 
(kun) et tahdo niin sitten sinulle suuri vuode, paneudu tälle vuoteelle 
ja makaa. Räätäli paneutui vuoteelle, häpen aivan ei ollut hyvä, 
suurella vuoteella. Hän nousi pois ja meni nurkkaan ja nurkassa 
nukkuikin. Jättiläinen yöllä nousi, otti kepin, suuren pitkän kepin, 
lyö pitkin vuodetta ja sanoo itsekseen: No kyllä minä hänet tapoin nyt.

Paneutui maata ja maksi aamuun asti jättiläinen. Sitten aamulla 
nousi, söi ja alkoi mennä metsää myöten. Mutta se räätäli nurkasta 
läksi, ja hiljalleen hänen peräänsä, ja rupesi taas laulua laulamaan:
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ejttiz^makkämä, i  makaz^örnnikkos ..sä velikana. siz ̂ õmnikoÄ  
nejsi, sej ja  a.tki mennE mettsä mu. a se portnoj nurkeš lähsi da 
iUekkojttä tämä tagä, da i  nejsi täz^naujiomä AauAoq: ai miä portnoj 
nör, ajs^siä kalina, ajs..siä malina, ajs.siä, udaAoj m inu pä. velikana 
kadsopjagä, de hejttu da i  meni mettsa [~meftsase].

jä j portnoj uksina, meb..m ep„tämä, meni kaugez [ ~  kaukaA]. 
meni kuniga dvoritsässä. vasu tämä. ejlliz ..makkämä. nukku. vetti 
vu. tšenni eb ..mennä mätä tämä, jeka ähs Auki jot täll^om^mokom  
vu. vällE on tSirjutettu jot sejjtse enjtšiä tapejn ähes.kerrez. meni 
kunigá stõroš kunigaAe da i jutteB: kase in im in  ved^on ajvö voj- 
mekez. vetam tämä enelle, mejle dvorttsase elämä, ku lep..seta n i vei„ 
tämä leb..ajvb ävä, nejzep..paUo vättšiä tappemä. kunigezjutteB: 
no velammE.

vettived.. [ ~  vetetti] nämä enelle tämä. i  eli tämä kaugä näjlle. 
nejsti nämä tätä pelfšämä jo. kunigezSze nejsi tätä peljišämä. 
kuttsu tämä enelle, jutteB: vot^uhez.mettsez^on kahs^endšiä, moko- 
miq, suri(t), kahs velikanä, vot ku siä nämät..tapaD, n i miä annen 
siAAe emä täto mehele. portnoj ajatteu: a se näd ..on ̂ ävå nätt „ 
on ..ävä] đjčA ku m iä säŋ jiun igá  tätö enellč}8 i ajatteB, kuj m iänämät., 
san tappä. meni tämä tel mu, kopitti tšivitu räpu täänö, meni sure 
pu täve, kaŧsoB: siäl nämätjcahe tsezze magatä. meni tämä puhe ja

Voi minä räätäli nuori, voi sinä heisipuu, voi sinä vaapukka, voi
sinä ovela minun pääni. Se jättiläinen katsoo taakseen ja pelästyi
ja meni metsään.

Jäi räätäli yksin. Menee menee hän, meni kauas, meni keisarin
hoviin asti. Väsyi hän. Paneutui maata. Nukkui. Otti vyön [?]

♦
Kukaan ei mennyt hänen ohitseen. Jokainen luki, että hänellä on 
sellainen vyö, vyöhön on kirjoitettu, että: Seitsemän henkeä tapoin 
yhdellä kertaa. Menivät se . . . meni keisarin vartija keisarin luokse 
ja sanoo: Tämä ihminen on perin voimakas. Otamme hänet luok
semme meille hoviin asumaan, kun tulee sota, niin hän on aivan 
hyvä, rupeaa paljon tappamaan väkeä. Keisari sanoo: No otamme. 

Ottivat he luoksensa hänet, ja asui hän kauan heillä. Rupesivat
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nämä tätä pe-lŧšämä jo. kw nikaz^bze nejsi tätä pedfšämä, da i  ju 't- 
teeb . . . ku-Ilse tämä e,neliez..jutteeb.,vot^uhez.,me-ttsäz^on ka-hs . . . 
e-nfsiä, mokomiq, su-rig . . . [N:o 3] kahs vilikanä, vot ku siä nämät„ 
[sicl] tapad..ni miä annan sijiAe emä tuttärie mehele. portnoj ajatteeB: 
a se nud._,on,.jUvä azza ku m iä säŋ Jm n ik ä  tuttärie mehele, a ajattegp., 
kuj m iä nävät..sän tappä. meni tämä tigtä muö, kopitti tsiväi parmä 
tätinä, meni suree pii tuvie, våtaB'. siällä nämät...[sicl] kahee tše-zzie 
makävaD. meni tämä puheese ja  ajike sis^pussa viskug, tšiväjtä. uhele 
puttu jiobäse. se ku  nejsi uliez.,niku huA.nu da i  emaAe dovarišaAe 
jutteeB: siä mitä minuq, luöd9. a se jutteäb^a mitä siä, huAAUš menin, 
näed^että miä, makän, miä, sinua, kertä eŋ..kerltännu. spuorittivat.. 
spuorittivad„ritelivad„ritelivan, ejttivät.,tagäz„da i nukkuzivan. tämä 
vetti sureg suree tšivie ja  ku po mppäp „ teize Af, Aobäse. se ku tippi, 
niku  huAAU, jutteeB: siä, m ihie minua, raddon? nejsivad^ni kaugä 
nävän . . . nejsivad„näväd„n i kaugä . . . riteAemä että siz, vettivat„ 
tejn tejzee Aeiktcazivan. Aejkkazivad^nävän . . .  siz . . . se portnoj 
tuli pussa väliä, tm i ajatteeb^no kili miä, niit^sän tuttärie mehele 
kunikä. menep„kunikäAe tivil m ieliä da i  jutteeb,.no nud^m iä nävät„ 
tapen. kunikaz^eb^uskonnu, lähätti soAdattaj vättamä oŋko se azza 
tetta. menivät.,soAdatid„väittämä: jä, se^on tetta , neAepi makävad 
iAmä päjttä. no mitä siz? on Sali kunikäA^emä ttitärt no tehä bee 
mitäjn, piäb^antä tiitär mehele.

he häntä pelkäämään jo. Keisari itse rupesi häntä pelkäämään, ja» 
sanoo . . . kutsui hänet luokseen, sanoo: Kas eräässä metsässä on 
kaksi. . . henkeä, sellaisia suuria, kaksi jättiläistä, kun sinä heidät 
tapat, niin minä annan sinulle oman tyttäreni vaimoksi [miehelle]. 
Räätäli ajattelee: No se nyt on hyvä asia, kun minä saan keisarin 
tyttären vaimoksi, mutta, ajattelee, kuinka minä heidät voin tap
paa. Meni hän tietä myöten, kokosi kiviä helman täyteen, meni 
suuren puun luokse, katsoo: siellä he kahdenkesken makaavat. Meni 
hän puuhun ja alkoi sitten puusta viskoa kiviä. Toiselle sattui otsaan. 
Hän kun nousi ylös niinkuin hullu ja toverilleen sanoo: Sinä mitä 
minua lyöt? Mutta hän sanoo: No mitä sinä hulluksi tulit [menit],
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ajiki sis...puš viskoa. tšivitE. uhelč puttu jiöbase. se nejsi ulez, niku  
huAAU, de emaJie dovarišaAe jutteB: siä mitä m innua lun? a se jutteB: 
ka, mitä siä huAAUssi menin? n ä ed jo t miä makkän, en sinnuq i 
kerttennu}9 spöritti, sporitti, rijeAti, ejttizivät„takaz„da i  nukkuzivan. 
tämä vetti sure tšive ja  ku  koppäpjejzene Aobase. se huppez..niku  
huAAU, jutteB: siä m ihe m innuq raiskan, nejsti nämä ritemä, rijeAti 
n i kaugä20, jot siz^vetetti lejn tej§ Aejketti. Aejkkezivad„nämä tejntejze.21 
sis^se portnoj tuli puS väliä, de i a ja ttib: no kili m iä nut sän kunigä 
tuto enele, melnele. mepJcunigaAe uvU Ie melillE de jutteB: no, nut 
m iä nämät^tapejn. kunigez^eb^uskonnu. lähetti setamehift) kattsoma 
oŋko se deA tel. menti setamehetjcattsomä: ja se ontei. [N:0 42.] menepi 
magatä iAm päjttE. no mitä te n ?22 on Sali kunigaAA^emä tutärt, no 
tehä bee mitä, piäb^antä tutär meheU.

anti tämä emä luttere mehele portnojAe. eletti nämä vähänä-jgä 
uvi. kert portnoj nukku  makkäma de i nejsi unez^.Jyredima, jutteB: 
pojkejn, [pojukkejn], empe miAAe Stanan, a to m iä sinnuq arššináká 
liin, vetan päriten. a najn kuAteb..ja ajatteB: ep^se m inu mez^e
tšem ^m u2*, ku kehnokkejm portnoj. nejsi ömnikOAAjälez^ja meni emaAe 
izäle, kunigaAe de jutteB: m inu m č z jj f  tšennitjcu portnoj, m iä kulin  
ku tämä makaz da bredi, jotte pojkejn, empe miAAe Stanan, a to m iä

näet, että minä makaan, minä sinua kertaa(kaan) en kajonnut. 
Riitelivät riitelivät, riitelivät riitelivät, paneutuivat takaisin ja nuk
kuivat. Hän otti suuren suuren kiven ja kun pomppaa toista otsaan. 
Se kun hyppi, niinkuin hullu, sanoo: Sinä minkätähden minua piek
sät? Rupesivat niin kauan h e . . .  rupesivat he niin kauan . , . riitele
mään, että sitten ottivat toinen toisensa tappoivat [»leikkasivat»]. 
Tappoivat he . . . sitten . . .  se räätäli tuli puusta pois ja ajattelee: 
No kyllä minä nyt saan keisarin tyttären vaimoksi. Menee keisarin 
luokse hyvillä mielin ja sanoo: No nyt minä heidät tapoin. Keisari 
ei uskonut, lähetti sotamiehiä katsomaan, onko se asia totta. Meni
vät sotamiehet katsomaan: Jaa, se on totta, molemmat [molemmin] 
makaavat päättöminä. No mitä sitten. On sääli keisarin omaa 
tytärtään, no tehdä ei ole mitään, pitää antaa tytär vaimoksi.
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ante tämä emä tuttäre mehele portnojne. eliväd^nämä vähänaygä  

iivi. kerrä portnoj nukku makämä d a j . . . nejsi brigdimä: pojokkejn, 
empene minne štanad, a to miä . . . sinua aršinäkä luon, raddon vetan. 
a najne kuntäb..ja ajatteeB: ep..se minu migz^ene tsennitjco kehnok- 
kejn portnoj. nejsi uom niz^uliezja  meni emane izäle kunikäne jät
täen: minu migzjoee tšennitjcu portnoj, miä kulin ku tämä makaz„ 
da briedi että pojokkejn empee minne štanad to miii sinua aršinđkä 
radđon. isä pel)säb”, kuj miä, ju tteerpM m ä . . . pitäjä sättä väliä 
minu mäntä, no kuj miä, tehin tämä. ja a ja t. . . juttegp... tuttärele: 
vot tejzenn itiötä ku tämä nukkuB, miä lähätän sondati. . . lähätän 
najvan, että vettajs . . . vetettajš tämä pantajš najväse i lähätettäjš tämä 
minu mänt väliä, tutär tuli iivil migU, että lähättäš tämä täit tämä 
migz..vällä. a uhs sondatti vetti da kejk senie ažzä portnojne i pajatti 
että vot n i ni, täs..sinua kunikaz..nut s i t . . . sättaš väliä, a portnoj 
jutteeb: ehõ’ eb„minua sättä väliä, na ka miä näjle šutkä tign vigl.

eitti tämä tejzenn^iiötä makämä d a i . . .  ize eb..makä, uhel silmälle 
ajn vätab5, kuj se azza ligb^da ize i jutteeb: pojokkejn empe minne 
štanad,.,a tõ miä sinuq, aršinäkä radđon. järkeä: knips knips tuli- 
vad^illakkuozi sondatio, tahtovat ..tätä vettä, a tämä tip p i daj jutteen: 
no pagadkte febaäki febä-ta, kul m m  tejlt kejkkint kuklcunad^ejgetan. 
että tiiö lig enozads ligttä inmä päjttä . . . miä sejfsie enišiä iiheš kerraš 
tapen, no vot miä tejt en sä kejkkita tappäi. sondatid ..ejttuziväD. 
menivätjcejk välläse a tämä jäj ja nejsi elämä emä najzeekä iivä 
enua. eli vanäs..sä.

Antoi hän tyttärensä vaimoksi räätälille. Elivät he vähän aikaa 
hyvin. Kerran räätäli nukkui ja . . . rupesi hourimaan: .Poikanen, 
ompele minulle housut, muuten m inä. . . sinua arssinalla lyön . . . 
otan pieksän. Mutta vaimo kuuntelee ja ajattelee: Ei se minun mie
heni ole kukaan [muu] kuin pahainen räätäli. Nousi aamulla ylös 
ja meni, isälleen keisarille sanoo: Minun mieheni ei ole kukaan [mhu] 
kuin räätäli, minä kuulin, kun hän makasi ja houri että: Poikanen 
ompele minulle housut, muuten minä sinua arssinalla pieksän. Isä 
pelkää: Kuinka minä, sanoo, hänet. . . pitäisi lähettää pois minun
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sinnuŋ arššináká vetelen, isä peldšan: kui miä,, juttčB, tämä . . . 
pitäjs ..sättä väliä  m inu mäAt, no kui m iä tekin tätä aja.25 juttep.. 
tutöle: vot tejzeAA^ut ku  tämä nukuB, m iä läheten setamehi(t)26, lähe- 
teA.,AajveD, jot velettajs Jä tä  pantaiz„Aaiva[se] i  lähetettäjs Jä tä  m inä  
mäAt väliä, tutär tuli uvile melile, jot lähetetä tämä mez^vällä. a uhs 
setamez ...vetti kejk..sene de Aa portnoj,:ie i  pajatti, jot vot m  n iisi, ta- 
hop ̂ sinnua kunigez..nut sättä vä liä27, a portnoj, jutteB: ehe, eb^nejll^e28 
m innug sättä väliä, Aa ka vei m iä näjlč šudgetjen  , . ,29 no, pagadvte 
rebjääa, kui m iä tej.lt kejkkiAt kukkuAed^ejgeten30, nejzet ijim päjt 
Ausämä.31 m iä s e),tse en:tsiä uhes..kerresjapej,n, no vot m iä teit ...en 
sä keikkU silti: 32 tappa. setamehet.,heittuziväD. menti keig^vällä. a 
tämä jäj, de nejsi elämä emä najzeka uvä eAoa. eli vanas.,sä.

maastani, mutta kuinka minä uskallan hänet. Ja ajat . , .  sanoo 
tyttärelle: No ensi yönä kun hän nukkuu, minä lähetän sotamie
hen . . .  lähetän laivat, että ottaisi. . . otettaisiin hänet, pantaisiin 
laivaan ja lähetettäisiin hänet minun maastani pois. Tytär tuli hy
ville mielin, että lähetetään hän täältä, hänen miehensä, pois. Mutta 
eräs sotamies otti ja koko sen asian räätälille kertoikin, että: Vot 
niin (ja) niin, taas sinua keisari nyt tää ltä . . . lähetetään pois. 
Mutta räätäli sanoo: Ehei, ei minua lähetetä pois, annahan kun minä 
heille kepposen [kepposta] teen vielä.

Paneutui hän seuraavana yönä maata j a . . . (itse) ei makaa, 
toisella silmällä aina katsoo, mikä siitä asiasta tulee, mutta (itse) 
sanookin: Poikanen, ompele minulle housut, muuten minä sinua 
arssinalla lyön. Heti klips klips tulivat hiljaa sotilaat, tahtovat 
hänet ottaa. Mutta hän hypähti ja sanoo: No odottakaa lapsukaiset, 
lapset, kyllä minä teiltä kaikilta niskat nujerran [»takaraivot ojen- 
nan»]. Ette te tule pysymään hengissä, tulette olemaan päättömiä. . .  
Minä seitsemän henkeä yhdellä kertaa tapoin, no vot minä teitä en 
voi kaikkia tappaa. Sotilaat pelästyivät, menivät kaikki pois, 
mutta hän jäi ja alkoi elää vaimonsa kanssa hyvää elämää. Eli 
vanhaksi asti.
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18 a. v aji k e q j i u m i n e  t i l t t ä r i k k o .

(Fonogr. n:ot 5, 6, 7.) (Lem pola-)K attila 9.V.15. Edellinen.

no ku-Atä najzikko sitä azžå, ku min, nen to-Akujttamä. juttu
pättsä, a-jka me-nnil i  a-zza mennä.

no vo-t, a-Agamma ju-tu. e-U uhs ku-nikaz, emä na-jzekä. e-U
täi vigl tu-tär uhsi. e-U tämä uvä a-jgä. m btä li$b..na-jzeAe tu-AAu,
ve-tti najn ku-qli. jä-i tämä emä til-ttärekä e-lämä. e-U e-U, uvä a-jgä 
tämä eli il-hsina. a-jatteB: ku-j kaugä miä, nen ...u-hsinä edämä, Aa 
ka miä, na-jsiun. ve-tti tämä na-jsiuzi. sa-j enele u-va i-AOzä na-jzee. 
a senel na-jzeAA...eli va-rjo. va-rjo se eli mo-koma että se pa-jätti, ve-tti 
se kunikannä va-rjö, e-hteuzi ii-vi, ke-jkki, pani ii-vät^sevad^u-lie, 
ve-tti va-rjuq, i vädab„varjoz..da [ <  varjoš da] ju-lleee: no ka ju-tte 
varjo miAAe tše-n on nut..parap ke-jkkeq mäi-AmazS i-Aokkäp ke-jkkeq. 
va-rjo ju tteb jä - kunikannä si-q eeid Ä-Aozap kejkkeq i  parap ke-jkkeq. 
ku-nikannäA tuli uvä nieli: a-h hah hah hah hah hah a se on u-vä ku  
miä, en bAOzap ke-jkkeq i  parap ke-jkkeq.

vot tämä e-U emä bAozukä i uvå me-lekä. a tu-tär näjl ka-zvi, ajn  
ka-zvi. tuli pa-rapass^i i-Aokkäpas tä-tä. ku-nikannä vä-tab^et što 
tutär o-n bAOzap. ve-tti täz^va-rjõ tsä-tie, e-hteuzi uvät..se-vat„pani 
ii-lig, i  tšu-ziib^va'rjoAta: no ka varjo ju-ttek mi-AAe, tše-n nud^i-Aokkäp 
mejssä o-n, onko tu-tär i.iokkäp Ui m ää en M o kkä p . va-rjo ju-tteB:

18a.  V a l k e a  l u m i n e n  t y t t ö .

No kuuntele vaimo sitä asiaa, kun minä rupean toimittamaan 
[tolkuttamaan]. Juttu pitkä, aika mennyt ja asia mennyt.

No niin, alamme jutun. Oli eräs keisari, vaimonsa kanssa. Oli 
hänellä vielä tytär yksi. Eli hän hyvän ajan. Mitä lienee vaimolle 
tullut, otti vaimo kuoli. Jäi hän tyttärensä kanssa elämään. Eli, 
eli, hyvän ajan hän eli yksinään. Ajattelee, kuinka kauan minä 
rupean yksinäni elämään, annahan kun menen naimisiin. Otti hän 
meni naimisiin. Sai itselleen hyvän kauniin vaimon. Mutta sillä 
vaimolla oli peili [»varjo»]. Peili se oli sellainen, että se puhui. Otti 
se keisarinna peilin, koristautui [pukeutui] hyvin, kaikki, pani hyvät
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18 b. v a a k a  a u  m i  n t ä t t e  r i k k o .
•(Parlogr. n:ot 42, 43.) Joenperän murteella Dm. Tsvetkoff.

no, k iu te  najzikko sitä  đõAa, ku i miä neizen toAkujttemä. juttu  
■pittŠE, a j lv  mennä i  (leao mennä.

no vot, aagemme jutu. eli ähs kunigez emä najzekä. eli täi vei 
tätär ähsi. eli tämä ävä  ajgä. m ikäle1 naizeAe tu li, vetti n a jŋ jtö li.  
jä j  tämä emä tätterekä elämä, eli peli, ävä aigä tämä eli uksina, ajat- 
teB: ku j kaugä m iä neizen ähsinä elämä. Aäk m iä vetan nain  2 vetti 
tämä naj. täll^eli ävä, Austi nain. a selin najzeAA^eli špejli. špeili 
se eli mokomejn, što tämâká3 pajatti. vot sis ̂ kunigannajn speili ez^ 
ehtiz„ni ävi* kejk pani ävät..sevat..palh [äle], vetti špejli, kadsop. špeili3 
de jutte n: noko, jutte, speili miAAe, tsen^on nittjcejkkäs.parep mää Arne z, 

i Austip kejkkä. speili jutteB: jä  kunigannajn, siä e d jiu s tip  keikka 
i parep kejkkä. kunigan„najzeae tuli ävä meli. ahä\  kase on ävä 
ku m iä en Austip kejkkä ja  parep kejkkä.

vot tämä eli emä Austiuzekä i  ävä melekä. a tätär näjl kazvo, ajn 
kazvo i tuli parep i  Austip tätä. kunigannajn kaJtsoB, juttep Jä tä r  on 
Austip. vetti täš^špejli, ehtiz, ävät.,sevatjpani pale i  tšäzäp„špejliltE: 
noko, špejli, jutte miAAe, tšen^on nät Austip mejš kahes?e orfko tätär 
Austip vaj miä en Austip. speili jutteB: ja, siä et ...kunigannajn Austi, 
a tätär siz ..jo1 on Austip sinnua. kunigannajn suttu, vetti viskeš.,špejli

vaatteet ylle, otti peilin ja katsoo peilistä ja sanoo: No sanohan, peili, 
minulle, ken on nyt kaikkein paras maailmassa ja kaikkein kaunein. 
Peili sanoo: Jaa, keisarinna sinä olet kaikkein kaunein ja kaikkein 
paras. Keisarinnalle tuli hyvä mieli: Ah hah hah hah hah hah, no 
se on hyvä, kun minä olen kaikkein kaunein ja kaikkein paras.

No hän eli kauneuksineen ja hyvine mielineen. Mutta tytär 
heillä kasvoi, aina kasvoi, tuli paremmaksi ja kauniimmaksi häntä. 
Keisarinna katsoo, että tytär on kauniimpi. Otti taas peilin käteen
pä), koristautui [pukeutui hyvin], hyvät vaatteet pani ylle ja kysyy 
peililtä: No kas peili, sanopa minulle, kumpi nyt kauniimpi meistä 
on, onko tytär kauniimpi vai olen minä kauniimpi. Peili sanoo:



jä- siii ku-nikannä e'd..i-noza, a tik tär tedje on ̂ i-nokkõp sknua. ku-ni
kannä su-ttu, vetti vbskaz..varjö ma-kausn^a-nä, ize su-ttu, ku-ttse 

sto-rošä i  julteeB: veta kase tii-tär, vig me-ttsä, m inu sb lm iš vä-llä, 

m iä en ve-j täm ä päle vä-ttä.
ve-tti storoSa tii-ttäne, kunikä tii-ttäne, vej me-ttsä, vetti ku-rahse 

ta-hto ne-jsa ne-jkkämä. a kw n ikä  tutär ju-ttegB: mirtä min sinne n i

p a n o  pa-skä te-jn että siä  mi/rmg ned ..ne-jkkämä. nejsi i- tkemä. tuli 

sto-rošane Sä-li. jä-tti tämä me-ttsä, i  jutleB: me-ne vän [sicl] ka-ugepä 

si-ttä pajkkä vä-llä että si-nuq, eb Jle-vvettäjssi. a äze tšäntii ko-tõ 

tu-nemä. vätap..pe-sä takä, jä-nez ..tippi, tämä ve-lti senč jänehse ha-mpu. 
ve-tti, pe-f,šoŋkaD, i  ve-j kunikanna-jzene nä-utti i  ju-tteli: vo-t m iä  

tämä ta-pen. ku-nikannä ve-tti järkeä u-skua. nä-]ši ne pe-,tšoŋkad..i 

u-sko että tutär o-n tapettu.
no-, ne-jsi tämä täz..va-nä vi-ttä e-lämä ii-vi, iiväl mi-glellä, a-jatteli 

että tii-tär jo on ta-pettu. a tii-tär se meni me-ttsäse, ja  a-jatteeB: ku-he 

n iid .m iä  lä-hen3. nu-tä m iä  nud.m e-ttsäz .nejzen  te-,tsemäse. meni 

ka-ugepä. vä-tae: on pkkkarajn  ń-hikkein. me-ni tämä sihie n-hik- 

kejse. vä-tab^on ri-hezä . . .
[N:o 7; väliltä n:o 6 rikkoutunut]. , . mi-ä sinu tm pan i ne-jkkas„ 

storošant pä- vä-lläse. i ne-jkkas..storožant pä- vä-llä. si-z . . . se-peuzi 
ke-hnojse se-pejse, i  ve-tti pä-rvakkä pani e-unejta, i  me-ni e-unejkä 
to-rgujttamä. me-ni tämä me-ttsä mitä ka-ugä, me-ni i  leuti sene pik- '

Jaa, sinä keisarinna olet kaunis, mutta tytär teidän on kauniimpi 
sinua. Keisarinna suuttui, otti heitti peilin vuoteen alle, itse suut
tui, kutsui vartijan ja sanoo: Ota tämä tytär, vie metsään, minun 
silmistäni pois, minä en voi häntä katsoa.

Otti vartija tyttären, keisarin tyttären, vei metsään, otti 
veitsen, tahtoi ruveta tappamaan. Mutta keisarin tytär sanoo: 
Mitä minä sinulle niin paljon pahaa tein, että sinä minua rupeat 
tappamaan. Rupesi itkemään. Tuli vartijalle sääli. Jätti hänet 
metsään ja sanoo: Mene vain kauemmaksi tästä paikasta pois, että 
sinua ei löydettäisi. Mutta itse kääntyi kotiin tulemaan. Katsoo: 
pensaan takaa jänis hyppäsi. Hän otti sen jäniksen ampui. Otti



■ .  -

tinanncuiå, ize suttu, kuttsu störoSa i  jutteB: veta kase tiitär, ve mettsä, 

m inu silm iä vä liä , min em..,vej tämä pdie kattsoq.
vetti stõrošjiitterč, kuniga tutterh, vej, mettsä, vetti kurase, tahto 

nejš jiejkkämä. a kuniga tiitär ̂ i  jutteB: mitä m iä siAAe n i pallo  
paha tejn, jot siä m innuq nej,zed„Jiejkkämä, nejsi itkema. tuli störo- 
Sejuie Säli. vetti tämä t 8 jutteB: me va kaugepe.ti.iie sit pajklcá väliä, jot 
sinnuq, ebJlevvetläjz. a ize pörähtäs„[tšåntis.*] kottö tuAemá. kajtsop^ 
pehgon.*najuiejänez^isuB? tämä vetti sene jänese ampu. vetti pe)šoŋkeD, 
i  tej10 kunigannajzejie, näutti i jutteli: vot min tämä tapejn. kunigan- 
najn vetti de anki11 uskoq. nädši neit peikot/koit12 i usko, jot tiitär on 
tapeltu.

no, nejsi tämä täz^vanaÄ vitiä elämä iivi, iivällE melellE. ajatteli 
joi tiitär jo on tapettu, a tiitär se meni metlsäse, de ajatteB: kuhe miä  
niitte lähen? mitä miä niitte nejzen mettses„teŧšemâ. meni kaugepejie, 
kafsoB: on pikkera-jn rihi. meni tämä sihe rihe. kaisob^on rihez . . .

i  jiejkkes^störoSeM pä väliä, i  sis..sepes„kehno jse sgpojse, i  vetti 

perednikkä, tervakkå perednikkäjt)13 pan i omenoit, i  meni omenojkä 
torgujttemä. meni tämä mettsä mu kaugä. leuti sene pikkerajze kö, 
katson: isup ..tiiliä akkuna tuvennE.11 tämä jutteB: avä miAAe uhs, miä, 
siAAe mun iivift) omenojt. a tiitär jutteB: m i a a ̂ ebe raha. nä, min, 
annen siAAe iihe omena iAmä, m ajstä, omened jnakkäu . tämä anti
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maksat ja vei, keisarinnalle näytti ja sanoi: Vot minä hänet tapoin. 
Keisarinna otti heti uskoakseen. Näki ne maksat ja uskoi, että 
tytär on tapettu.

No, rupesi hän taas vanhaan tapaan elämään hyvin, hyvillä mie
lin, ajatteli, että tytär jo on tapettu. Mutta tytär se meni metsään 
ja ajattelee: Mihin nyt minä lähden. Mitä minä nyt metsässä rupean 
tekemään. Meni kauemmaksi. Katsoo: on pikkuruinen tupanen. 
Meni hän siihen tupaseen. Katsoo: on tuvassa . . .

. . . minä sinut tapan ja leikkasi vartijalta pään pois. Ja leikkasi 
vartijalta pään pois. Sitten pukeutui huonoihin vaatteisiin ja otti 
pärekoriin [vakkaan] pani omenia ja meni omenia [omenien kanssa] 
kaupittelemaan. Meni hän metsää myöten kauas, meni ja löysi sen
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kara-jze ku-g. vä-tab jksupJ/ivtär cvkkunä avua. tämä ju-ttSeb ̂ a-vä 
mvAne u-hsi, m iä skjuie miln iiviä e-unejta. a tiitär ju-tteb..mkÄ be 
de-ŋgoita. —  nä- m iä a-nnan sijuie ii-he e-unä kAviä, ma-jstä, eunod.. 
ma-keäds. tä-mä a-nte uhe e-unä. tu tär^a-ukkaz^eunâ i i  kd-li [sicl] 
sihe. tu-U e-mäle uvä mi-gli, että jä-j täs..tä-mä i-AOzassi mäi-Amä 
iihsinä-, lä-hs koto tu-Aemä.

tulivad ̂ e-htagon ka-viikateko-tuo, vä-ttavad..nädje se-zar makäb.. 
mä-Ma, kö-jumd5. mi-tä nämä ne-isivat..te-äšemä? nejsivad^ktkem ä  
nejsivad..šwTejttamä tä-tä no tehä be-AAU mitä. o-jtivad  .-,0"jtivat..ko-- 

tonna, piäb..,vkdjä ma-hä. te-äšiväd..nämä gro-bä . . . pa-nivad^nämä  
tämä gro-bäse. tu-li näjle Sä-li panna ma-häse ve-jväd.,nämä sii-re 
mäje pä-le i  i-ssuzivad^ize grobä tii-vie, i  k  ttsiväd Sa-Tejttivat..tätä 

tu-li uhs nor [sicl] ku-nikaz..ohvotajie emi jvggarikä. vätabjnu-kä 
mäje pä-ll ..om..mokoma gro-ba. tu-li tämä grobä tii-vie. vä-taB, on 
a-jvö ijioza tii-ttärikko. tämä ju-tteb..nör ku-nikaz: a-ntagä mi-juie 
kaz..gro-ba. k a • r likad-ju-tte v an: e-mmä muö a-nna, tämä eli e-Aoza, 
miiö tätä Sa-Tejtimma, tämä kö-li, miiö a-in tätä Sadejtamma. no nö-r 
kunikaz.,ju-UeB: a-ntagä m v am , m iä em..ve-j iAmä tämättä e-lä, miä  
ku-OAen sihe i-Amä tä-mäkä ku tiiä mk aa ...ett ..a-nna.

no karlikad ̂ a-ntevatSdlle gro-bä. tämä ku-ttse ji-ggarita i ju-tteli 

ve-ttagä kaz..gro-ba illakku-gzi vigkä enkä Aa-ŋgessagâ mä-Ae, a to 

ri-kotta. jiegarid^ve-tlivad^ve-Uivat..tšäsl pä-le vi-gväu. ku-j, U-gväd^ne 
jkggarin, ta-mppu näit täpjcu -i nämä ligvät^ko-pissunnu tsi-viese.

pikkuruisen talon. Katsoo: istuu tytär ikkunan alla. Hän sanoo: 
Avaa minulle ovi, minä sinulle myyn hyviä omenia. Mutta tytär 
sanoo: Minulla ei ole rahaa [rahoja], — He, minä annan sinulle yhden 
omenan ilman, maistaa, omenat makeat. Hän antoi yhden omenan. 
Tytär haukkasi omenaa ja kuoli siihen. Tuli äidille hyvä mieli, että 
jäi taas hän kauniiksi maailmaan yksinään. Läksi kotiin tulemaan.

Tulivat illalla kääpiöt kotiin, katsovat: heidän sisarensa makaa 
maassa, kuolleena. Mitä he rupesivat tekemään? Rupesivat itke
mään, rupesivat valittamaan (häntä), mutta tehdä ei ollut mitään. 
Säilyttivät säilyttivät kotona, pitää viedä maahan. Tekivät he
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uhe omena, tuttö haukkez ..omena i köli siz.15 tuli emälle uvä nieli, 
jot jäi iäs.tämä nustipessi18 mâi'nmä uhsinä•. lähsi kottö tunemä.

tunti ohtegonne karliketjcottö. katsota, näddä sezar makkäb.männe 
könnu. mitä nämä nejsli tedšemä? neisti iti:emä, neisti Saleittemä, no 
tehä bennu mitä. oddetti oddetti kotonne, piäb.vejje maha. tehti nämä 
groba, gnazizä.v  panti nämä tämä grobäsä. tuli näjlä Sali panne maha. 
veti nämä sure mää pdlä i issuzivad,.ize groba tiivä, idgetti i  Salejtetti 
tätä. tuli uhs nör kunigez.jahinä emijä jegerikä. jutien:18 mikä mää 
pali.lOm.mokom groba. tuli tämä groba tiivä. kaäson: on..aivo nusti 
tiittö. tämä i jutteo, nör kunigez: antegä minne kase groba. karliked„ 
juttävcD: emms mu anng. tämä eli enoz, mu tätä Saleitimmg, tämä 
köli, mu ajn tätä Salejtemmg. no, nör kunigez.jutlä b : antegä minne, 
miä em.vej inme tätä elä. miä könen sihe ririna19 tämakä, ku td minnw 
ett..anng.

no, karliked .annetti tällä groba. tämä jägerine i jutteli: vettegä 
kase groba ildekko-jttä i väkä, enkä naŋgeUegä mänä, a tö rikoit g. 
jägerid.vetetti tšässijä palä. väjjä. kuj nämäo, näd.jegeriD, lamppu 
näjt täiB, kuj nämä eli20 komppessunnu tšivisä, i tokutetti se groba mänä.

arkun. . .  panivat he hänet arkkuun. Tuli heille sääli panna maa
han, veivät he suuren mäen päälle ja istuivat itse arkun ääreen ja 
itkivät ja valittivat häntä. Tuli eräs nuori keisari metsästysretkelle 
metsästäjiensä kanssa. Katsoo, mikä mäen päällä on sellainen arkku. 
Tuli hän arkun luokse. Katsoo: on aivan kaunis tyttö. Hän sanoo, 
nuori keisari: Antakaa minulle tämä arkku. Kääpiöt sanovat: Emme 
me anna, hän oli elossa, me häntä säälittelimme, hän kuoli, me yhä 
häntä säälittelemme. Mutta nuori keisari sanoo: Antakaa minulle, 
minä en voi ilman häntä elää, minä kuolen tähän, ilman, hänen kans
saan, jos te minulle ette anna.

No kääpiöt antoivat hänelle arkun. Hän kutsui metsästäjät ja 
sanoi: Ottakaa tämä arkku, hiljaa viekää, älkää pudottako maahan, 
muuten rikotte. Metsästäjät ottivat, ottivat käsilleen, vievät. Mi
tenkä lienevät ne metsästäjät, piru heitä tietää, kuinka he lienevät 
kompastuneet kiveen. Pudottivat sen arkun maahan. Silloin arkku
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te-kuttivat.seniä grobâ mm ne. siz .groba n-kkauzi. nejsi tu-ttärikko 
e-nöse. kw j se oli a-zza, ku-j nut.tärnfi pä-si e-nöse? a tämä vo-t kuj 
påsi enöse e-mä sene ennä a-nte, tämä e-unä a-ukkazi. se e-unä pa.na jäj 
tälle ku-rkkuse, i  tämä kö-U. a ku se groba te-kku, ji-ggarinta tšå-sissä. 
tä-Uä se e-unä pa.na kurkussa lä-hsi väliä, i ne-jsi tuttärikko e-nöse. tuli 
nu-grene kunikkäne uvä mä (tl .että nu-orikkg pasi e-nugse. ne-jsivad. 
nämä siz..e-lämä, ii-vi, i te-dšivät.pu-nmä. e-lipa se pu-nma. mi-ä, Icu 
senel punman gu-lazin, jejn se-jn mitä ta-hen, vinä nä-pisin, enutta 
je-jn. ka-he pu-one so-kkej mitä länkkuzivan, a su-he ep.pu/ttunnu 
m h hah hah hah hah kujs.se eli ve-sona ja ve-sona gu-lanka, ku-js.se 
e-li ii-vä. nm t.ku j rahvaz..e-läb3. nä-t.kuj elivad...a-zzad.igllä, a 
nu-fšuzid..ažzoj be-ne rnokornita. tu-lipa se ne-ppu ka-zene skä-zgane.

19 a. ji a u n u j t a.1
(Fonogr. n:o 4.) (Lem pola-)K attila V. 15. Edellinen sekä hänen miehensä

(K attilalta).

minu enne köli, vankeq tšiutõ jätti, jätti minne mälehtossi [pro 
mälehtuhsessi], makab.mâta tšebjä. jätti minne jne.

karmeqt lihä najnazin . . .  [?} katagojnna karmisettu, karuputkejn 
lötit [?] on.

ivana ikine kojra, najze tappe narvä tel. ize kuoli kuominä. su 
anä sue pojgan, karupojgat.kajnanö, revo pojgad.rejsi [?] väli.

rikkoutui. Heräsi tyttö eloon. Kuinka se oli se asia, kuinka nyt 
hän pääsi eloon? No hän kas miten pääsi eloon. Äiti sen omenan 
antoi, hän omenaa haukkasi. Se omenan pala jäi hänelle kurkkuun, 
ja hän kuoli. Mutta kun se arkku putosi metsästäjien käsistä, häneltä 
se omenan pala kurkusta lähti pois, ja heräsi tyttö eloon. Tuli nuo
relle keisarille hyvä mieli, että nuorikko [morsian] pääsi eloon. 
Alkoivat he sitten elää hyvin ja pitivät [tekivät] häät. Olivatpa 
ne häät. Minä kun niissä häissä huvittelime, join söin mitä tahdoin.

1 Lisäksi on 13 laulua julaistu »Suomen kansan vanhoissa runoissa» (IV 3), 
johon on koottu kaikkien kerääjäin vatjalaislaulut.



siz..groba rikkauz. nejsi tiitterikko ejiösk kuj se eli de.no? kuj lep„ 
tämä päznii21 enöse? a tämä vot kuj päsi eAÖse [N:o 43.] emä sene 
omena anti, tämä omena haukkez. se omen22 tälle jäj kurkkuse, 
i  tämä köli. a ku se groba tokku jegerije tšässilte, tälte se omena 
pana kurkussa i lähsi väliä, i nejsi tiitterikko eAÖse. tuli nöreAe 
kunigaAe iivä meli, joi nörikk$ päsi eAÖse. nejsti nämä siz^eläma  
iivi. sis...te,lšivet [■—< lehti] pujimä. eli kase23 puAme. miä, kusellepuA- 
meAAe gu la jtin ,je jn , sejm..mitätahtozin,mnämaddess'elin3i, OAUttejejn. 
kahle põAe šokkite mu liÁiikuzivav, a suhe ep..puttunnu, ah hah hah ha, 
kui se eli vesoA ja vesoA gulankg, kuj se eli iivä. n ä tj iu j  rahi:ez..elän. 
nät..kuj eletti ädded^enne.23 a niiŧšiizillE ajkojAAg26 ebemokomitg. tuli 
k ase27 Aeppu kazeAe käzgeAe.

19 b. l i i h i i k  k e j z e t„p a j a t u  s e, d.

(Parlogr. n:o 43.) Joenperän murteella Dm. Tsvetkoff.

m inu ämmE1 köli, vaAka tšiuto jätti, jätti miAAe mälehtessi,2 mak- 
kåp . tämä mät pehmiät. karkejt izä Aajnejs, karma izä tiivennä, ka- 
tageÄ karmisetti, karu pudgeÄ sätetti.3

ivana, i)šine kojre, kazvotettu varva terlllE.* ize köli köminä. pu  
a.iä5 sue pojgeu, karu pojget^kajneAO, revö pojged^risi6 väli.

Viinaa otin vähän [»näpistin»], olutta join. Kahden puolen pitkin 
poskia tilkkuivat, mutta suuhun ei sattunut, ah hah hah hah hah 
kuinka se oli hauska ja hauska huvitilaisuus, kuinka se oli hyvä. 
Näet kuinka ihmiset elävät. Näet kuinka olivat asiat ennen, mutta 
nykyisiä asioita ei ole sellaisia. Tulipa loppu tälle sadulle.

19 a. L a u l u j a .

Minun äitini kuoli, valkean paidan jätti, jätti minulle muistoksi, 
makaa maata kepeää. Jätti minulle jne.

Karvasta (?) lihaa nielin. Katajilla karvastettu, karhunputkilla 
lyöty on.

Iivana ikuinen koira, vaimon tappoi Narvan tiellä, itse kuoli
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tiittärikko tattarikko, ule adjä iippelikko, pignie pojuo peUelikko. 
meni matti sauna pani käjtsad^nagAä a ize ajike Aaunä. 
tuli tu li, tuli vara\ tsevän, menin mettså tšävelemä, levvin linnu  

pesä. tirul lirui linnukkeine, kuza sinu peziikkejne. — petäsikkos.. 
[=pihkuzikkoz] katazikkoz, kuiva kannö pällä.

ipuku tpuku karjä, iili merie marja, tuo miAAe pim&. a miä  
pimä ämmäle, ämmä minnee kakkua, a m iä,' kaku kaAamehele, a 
koA am igs..ka jio ja  miä, kanat ..kattinä, a kattinanta mäne. jäin suö- 
mättä.

20. S a n a n l a s k u j a ,  t a i k o j a  y.m .
(K attilalta ja P um m alasta1).

aragat^ k o p jš akattajssi, pesä eb..levvcttäjssi.
sur pana su, ratkäB.
tauti sötäb^da ebJ,ihota.
jumanass^on kejkki Aötu.
inehmize iišä  on tširjova.
durakkoi, ep..tsunt(i epAšulvâ, ize siintävän.
emä nälttšä eb^e nälfsä, a ku kormuq, ep^tapä, se on pahapi.
lajvasJiummilteb ̂ .ezä surt setä, sampajttä kejkk^on.
me Ifiot kuse n i kunppi käsa.
pantava on pajatettava da naitettava on nagrettava. [Pummalassa 

pantavikko ’naimaikäinen tyttö’, vigtävikko 'morsian’.]
kiinni pari säpjcokuosee sinni tontti Isiimme paria, tšendši kunutaB  

[Pummala],

luuvaan. Suun alle suden pojat, karhunpojat kainaloon, revon pojat 
reisien väliin.

Tyttärikkö tattarikko, yli aidan hyppelijä, pienen pojan pettelijä. 
Meni Matti saunaan, pani housut naulaan, mutta itse alkoi laulaa. 
Tuli tuuli, tuli varhain kevät, menin metsään kävelemään, löysin

1 Missä erikseen ei ole m ainittu, on saantipaikka Kattila. Pummalan tie 
dot ovat Kuzminilta, jonka taikatietoja on lisäksi hänen lukuisissa kielen
näytteissään.
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tiitterikko, tatterikko, periä poigä pettelikko. 
tiltterikko tatterikko, u li adda huppelikko, periä poigä pettelikko. 
uvä tuttö, nänriE keva, piho sittä täunö.1 
meni matti saunä, pani käfsed.nagnä, a ize anki naiinoa. 
tuli tuli, tuli varaj tševäD, [menim.mettsä] menimme mettsa tkäve

lemä, levvin linnii peza. tiril.liril.linnukkejn , kuza sinu pezikkejn? 
petäzikkoz, katazikkoz, kujvä kannö päl.

xpuko, rpuko karjä, uli merä marjä, töd8.minne plmä, a miä pima 
annen.9 — an10 minne kakkua, a miä kaku kanamehelä, a tämä minne 
kanoj, a miä kanat.kattina, a kattinent mänä.

linnun pesän. Tiirul liirul lintunen, missä sinun pesäsesi? Petäjikössä, 
katajikossa, kuivan kannon päällä.

Ptruku ptruku karjaan, yli meren marjaan, tuo minulle maitoa, 
minä maidon anopille, anoppi minulle kakkua, minä kakun kala
miehelle, mutta kalamies kaloja, mutta minä kalat kattilaan, mutta 
kattilasta maahan. Jäin syömättä.

m

20a.  S a n a n l a s k u j a ,  t a i k o j a  y.m.

Harakat kun eivät räkättäisi, pesää ei löydettäisi.
Suuri pala suun repäisee.
Tauti syöttää eikä lihoita.
Jumala on kaikki luonut.
Ihmisen ikä on kirjava.
Tyhmiä ei kynnetä ei kylvetä, itse syntyvät.
Oma nälkä ei ole nälkä, mutta kun rehua ei riitä [karjalle], se 

on pahempi.
Taivas on oudon värikkäänä [ennustaa, »kummittelee»] edellä 

suurta sotaa, patsaissa [»patsaittain»] kaikki on.
Mene vaikka kuusen, niin kuppi mukana.
Pantava [naimaikäinen tyttö, miehelään pantava] on puhuttava 

ja naitettava [sulhanen] on naurettava [pilkattava].
Kunnes pari joutuu yhteen, siihen saakka piru kymmenen paria 

kenkiä kuluttaa.



— 68 —

uhs lehmä sitakaz, kejke karja sitUB. 
ijtšä pittšä, u n ia  jiadja. 
sedšemin on seurakunta.
lemmuz^vetabjehmältä pim ä , lemmuzJennäB. [Pummala: myös 

para\ Kattila: lem m iizum  inehm ln , neita.]
lennä lennä leppätiro, kuš pojiea setä tueB, sinne pöJie lennä, 
ellämujnä suiJtsutetti: peAetetti taikarohta ilä p i tšiutõ ńuhatti. mehet.. 

kâksad^ejtetti ja  siz^ńuhitti kasta savvuq. [Kattila.]
vassä kupolua mennäšsaiindsče., tehäš vihat ...kupolo-kukkeissa, karu- 

kđttarejssa, kazge ehsej,ssa. siš^tšulpiäss u  tUAAas saunaš vällå. sej,- 
zattup..saund uhzee etie, velab ̂ vihtđ Aadvaš tšini, ize tšigräp..sellâ saunä 
puoAč i viskäh jcihd råssäle i jutteB: siä vihta kujva a m iä kazvon. 
ku vihta rässäl Aaŋkeb.. Aadväkä uliez, siz^jän kazvamd, a ku tuvel, 
tuvell^u liezu  .nadvaji mdUeg, siš^tšireš kuonen. [Pummala].

tujie emä tuneb ̂ ahjossa väliä, piiörip„piiörip„ koApakd päl, härâp^ 
hâräb .-.umpärikkug rihiä lifs iah juq  (kukali on ahjua), tämä on sinizel

Yksi lehmä sittainen, kaiken karjan sittuu.
Ikä pitkä, maailma leveä.
Sekalaista on seurakunta.
Lemmys ottaa lehmältä maitoa, lemmys lentää. (Kattila: Lem- 

mys on ihminen, noita).
Lennä lennä leppätiiro, mistäpäin sota tulee, sinne päin lennä.
Muinoin suitsutettiin, poltettiin taikaruohoa ja läpi paidan hais

tettiin. Miehet heittivät housunsa ja sitten haistelivat sitä savua.
Juhannusta vasten mennään saunaan, tehdään vihdat juhannus- 

kukista, sananjaloista, koivun oksista. Sitten kylvetään ja tullaan 
saunasta pois. Seisahtuu saunan oven eteen, ottaa vihtaa latvasta 
kiinni, itse kääntää selän saunaan päin ja viskaa vihdan katolle ja 
sanoo: Sinä vihta kuivu, mutta minä kasvan. Kun vihta katolla 
putoaa latva ylöspäin, silloin jään kasvamaan, mutta kun tyvi ylös 
ja latva maahan, silloin nopeasti kuolen.

Tulen emä tulee uunista ulos, pyörii pyörii uunin [kiukaan]
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tšeräl, vuhizeb..niku tšimoAajze pesä. siz^eb^eAe ahjoza tUAta, mussa 
ahjo on ku u n i tämä vuhizeb.. rihtä muð. menep^tagåz^áhjuose i sut- 
tuvät..täz^cugot„peAemä. — menimmä iađäkä rlgä lämmittämä, pani 
(ata rigâ lämpimå. da uhskert tuli rigå ahjoš tujie emä väliä, mifi 
neizin ̂ itkem â a iaia pani rigä uhze tšin, i tämä nejsi Aukemä malitvä. 
Auttši malitvä i tuAe emä meni ahjuose tagäz. [Pummala.]

21. m i n u  eno.

(Parlogr. n:o 55.) Grigori Kuzmin, Pummalan kylästä, 42 v. (Pakinkylässä
26. I. 320

suntuzim „ miä pummajiä tšiiläzä, kattijiå voAOstiza, jämä ujezdaza, 
pigtäri gubernaza. suntumävuosi on tuhatkahesatåkáhesaAŧšummenel 
uhessemel vuotta, kaheAjtšummenel tejzeA [evrali. eli meil tšuläzä vigl 
sugmaAajsi, neliä taAua, kuza miä, elin ize siintunnu. i  lempoAâ tšulä 
mejlt eli uhs tšetvert virsta väli, sigl eli tuns..suomaAaisi [<C tuož suo . . .]

katon päällä, häärii häärii ympäri tupaa lähellä uunia, (kuinka 
laajalti on uunia), se on sinisellä kerällä, vuhisee niinkuin kimalais- 
pesä. Silloin ei ole uunissa tulta, musta uuni on niin kauan kuin 
se vuhisee pitkin tupaa. Menee takaisin uuniin ja syttyvät taas 
halot palamaan. — Menimme isän kanssa riihtä lämmittämään: 
Pani isä riihen lämpiämään. Ja äkkiä tuli riihen kiukaasta tulen 
emä ulos. Minä rupesin itkemään, mutta isä pani riihen oven kiinni 
ja hän rupesi lukemaan rukousta. Luki rukouksen, ja tulen emä meni 
kiukaaseen takaisin.

21 a. E l ä m ä n i .

Synnyin [olen syntynyt] Pummalan kylässä, Kattilan kunnassa, 
Jaaman piirikunnassa, Pietarin kuvernementissa. Syntymävuosi on 
vuonna 1889, helmikuun 22 päivänä. Oli meillä kylässä vielä suo
malaisia, neljä taloa, [kylässä,] jossa minä olin itse syntynyt. Ja 
Lempolan kylä meiltä oli noin neljännesvirstaa väliä, siellä oli myös-
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i  eli vaddaAajsi. kejk miiö vaddaAajzed ̂ elimmä uhez..niku iihes„ 
periez, elimmä gulazimma, n i samä tuötä tejmmä, kuza elimma iihez.

mejl isä eli köuhässi, pani m inua , esimejS poikä, kuj kazven tejsiss 
elin vanep, pani m inuq Aammas.. k ärjäise popasterissi. tšäuzim .vn ä  
karjaza, tmien^ehtagon kotuosee, märŧšä, idgen, panti minuq, ahju- 
p&lie, kujvatetti m inuq, siz ..menin ehtagojzeAeesee, ehtagoittm nejzin 
makämäsee. uomnizjoarai ajäss^uliez. nejzin^uom niz  ̂ .tiliez, täz. 
m inu piäb..mennä karjäsee, tejzed.j ävä d .. m akäim ase e a miä, menet] „ 
karjđse. no e lim .m iä  Iceikee suveg, sajm..miä paAkkä enelliez. siz, 
siifsuziin esetti minnee säppugab, kaunis..tšiutto, viiö, paltuo i  sdppu- 
gau, m enim .m iä škouAuse. tšäuzim .m iä SkouAusJiattiAOA, škouAuse 
eli kauka tšävvä, kem virstä tšäuzin škouAuz. tšäuzim m iä kejkkeq 
škouAus..kem taAveq. eppezin m iä iivässi, no etezJjeAAU, izäl enäpä 
vojmä m iniekd m inua epettä.

kin suomalaisia ja oli vatjalaisia. Kaikki me vatjalaiset olimme 
yhdessä niinkuin yhdessä perheessä, elimme huvittelimme, samoin 
työtä teimme, missä olimme yhdessä.

Meillä isä eli köyhästi, pani minut, ensimäisen pojan, kun kas
voin, toisia olin vanhempi, pani minua lammaskarjaan, apulais- 
paimeneksi. Kävin karjassa, tulen illalla kotiin, märkänä, itken, 
pantiin minut uunin päälle, kuivatettiin minut, sitten menin illalli
selle, söin illallista, menin maata. Aamulla varhain ajetaan ylös. 
Nousin aamulla ylös, taas minun pitää mennä karjaan, toiset jäävät 
makaamaan, mutta minä menen karjaan. No olin kaiken kesän, sain 
palkkaa itselleni. Sitten syksyllä ostettiin minulle saappaat, punai
nen paita, vyö, palttoo ja saappaat, menin kouluun. Kävin koulussa 
Kattilalla, kouluun oli pitkä käydä, kolme virstaa kävin kou
luun. Kävin kaikkiaan koulussa kolme talvea. Opin hyvin, mutta 
eteenpäin ei ollut isällä varaa minua kouluttaa.
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22. e l i  m„m in, p i k k a r a j n .
(Parlogr. n:o 55.) Grigori Kuzmin, Pummalan kylästä, 42 v. (Pakinkylässä

26. I. 32.)

elim^mig, pikkarajn pojokkejn, suoazin opezeA selläz ̂ issua, sitä 
min emjmälehtä, a vä isä pajatti, etti min, issuzin opezeA selläz. tämä 
meni tšuntämåsie. isä meni tšuntämå, miä, issuzin opezeA selläz. isun 
opezeA selläz, piiin arjaš tšin. peAto eli pittsä, isä tšunnäB, eb J  vättann _ 
etti miä tekkuzin opezeAt selläs mäAee. a miä nukkuzin, nukkuzin da i, 
vätab^isä uhs kert etti minua selläz ̂ eh^ene, vätap^tagäsee, våtap^ 
tagäz^miä enen vaguo väliz, i  mät^on vizgannu palie, mutko vänäup_ 
kaunišžtšiutto miAta. tämä vetti minua, vaguo välis vetti väliä, miä 
makazin niku kuoAAUD.

mää elimma kahee vellehsie, isä meni tSuntämäsič. tšunnäB, i
«N V w x  *  '  «

m u(> jäjmmä kotuoseä. jäjmm ä kotuosee tšetâ be-AAu koton, miiö 
dumazimma vetamma kati, panemma tämä AauAamä. panimma kati 
AailAamä, miä piän pâš tšin a velli tšigräb ̂ ännässÅ. a katti mutko

22. O l i n  p i k k a r a i n e n .

Olin pikkarainen poikanen, istuin mielelläni hevosen selässä. Sitä 
minä en muista, mutta isä vain puhui, että minä istuin hevosen 
selässä. Hän meni kyntämään. Isä meni kyntämään, minä istuin 
hevosen selässä. Istun hevosen selässä, pidän harjasta kiinni. Pelto 
oli pitkä, isä kyntää, ei katsonutkaan, että minä putosin hevosen 
selästä maahan. Mutta minä torkuin, torkuin, ja katsoo isä yhtäkkiä, 
että minua selässä ei ole, katsoo taakse, katsoo taakse, minä olen 
vaon välissä, ja maata on viskannut päälle, muutakuin punainen 
paita vain näkyy minusta. Hän otti minut vaon välistä, otti pois, 
minä makasin kuin kuollut.

Meitä oli kaksi veljestä. Isä meni kyntämään. Kyntää, ja me 
jäimme kotiin. Jäimme kotiin, ketään ei ollut kotona. Me ajatte- 
limme: Otamme kissan, panemme sen laulamaan. Panimme kissan 
laulamaan, minä pidän päästä kiinni, ja veli kiertää hännästä. 
Mutta kissa muutakuin laulaa: Yau vau . . .  No tulee isä kyntä-
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AauAab_vay, vau vau, vau vau vau. no, tuneb ̂ isä tšilntämäš kotuose, muö 
jughzemma vassä tällie. tämä pani međded^ opezeAAe seljišåse, tulimma  
kotuo akkunna-AAe. i nejsi nessi opezcAt selläš måAee, miiij ju tteem m ^  
etti: a mejfl ko uväš katti AauAau. — kui tejl katti AauAas? — a vot 
väta miiö näutämmä. — no tuo . . . teimnia muö kati, panim ma kati 
Aayjiamä: m iä piän tšin a velli tšigräb^ännäš. isä väite väite da i 
jutteeb^no Aaskä nu tjca tti väliä, muö panemma [korjia] miä panen 
teddeduauAamäse. no pani tämä međdeduauAamä, vetti remeni tšätie 
da ante rneilc remeni, muö siz„neizim m ...itkemäi. jutteeb~vot nut.,tuödši 
AauAalta.

23. m e d  d  e k o $ r  a i  m e d  d  e t  a r  a.
0

(Parlogr. n:o 55.) Grigori Kuzmin, Pummalan kylästä, 42 v. (Pakinkylässä
26. I. 32.)

e l i  m e i l  k o g ra .  m u ö  e l i m m a  p ik k a r a iz e t ^ p o jo k k e f z e D ,  t e p u m ä  t ä l l i e  

p ig n e d . . r a ŋ g e D ,  r a t tä D . a  k o g r ä  k u jts e t t i  d u b a .  p a n im m a  d u b ä  r a k k e i -  

s e e , m e n im m ä  t u o m ä  e in o i .  p a n im  . . . m i ä  n e i z i n  p a n e m ä  e j n o j

mästä kotiin, me juoksemme häntä vastaan. Hän pani meidät hevo
sen selkään, tulimme kotiin pihalle. Ja rupesi nosti hevosen selästä 
maahan, me sanomme että: Mutta meillä kun hyvin kissa laulaa. 
— Kuinka teillä kissa laulaa? — No vot katso, me näytämme. No 
tuo . . .  toimme kissan, panimme kissan laulamaan, minä pidän kiinni, 
ja veli kiertää hännästä. Isä katsoi katsoi ja sanoi: No päästäkää 
nyt kissa pois, me panemme . . . minä panen teidät laulamaan. No 
pani hän meidät laulamaan, otti remmin käteensä ja antoi meille 
remmistä [remmiä]. Me silloin rupesimme itkemään. Sanoo: No 
nyt tekin laulatte.

23. M e i d ä n  k o i r a  j a  m e i d ä n  p u u t a r h a .

Oli meillä koira. Me olimme pieniä poikasia, teimme sille pienet 
länget, rattaat. Koiraa kutsuttiin Duubaksi. Panimme Duuban 
valjaisiin, menimme tuomaan heiniä. Panim . . . minä rupesin pane-
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pälli;, a velli nejsi tšärpäzi ajamä dubajit väliä, n kujle . . . kuilep.. 
lämä lej sitä dubä, i duba uppäz, joksemä, joksi katu!) akkunna-Ajie, 
ukzed ̂ elivät M in i, värjä eli tškn, kotuo ep..pässit, johsi brudäse. joksi 
brudäse. muö, idgemma, idgemm^etti upotab..meddie rattän, vätamma 
joksi . . . pâsi duba brudaš väliä, miiö vetimma rattåd..da, i raŋget_ 
päš väliä, tämä raputti enes vi§ väliä i joksi kotuosee. miiö enäpä 
itkemä emmä nejs.su.

eli mejl sur sada, eli eunappujta patio, uväd^eunatjiazvevao. 
pojod^ajn tsäusivädjmejl taraz^eunej varkaj.ii. isä juttäeb^.etli piäb.. 
jiassa duba taräsše. a m eil^eli ämpäri tarä tektu Jiotoša ajta. AotoSad... 
e liv at., kusiziss „ eksej ž„da katagojš. no, panimma dubä taräsee. duba 
isupM gl. sis^pojodM ks kertoi tulivat..taräsee, uöl. tulivat..tarätsäe, 
siz ..repi ukelt pojont stanad^vällä. repi štanao, nävä suätuzivaa..da 
vettivad..nejsivad..dubä luomä, raddozivad..raddozivaD, kogra joksi 
uktie nurkkäse addä, sigll^eli gruSovnikka peezaz, ampäd nim illä  eli

maan heiniä päälle, mutta veli rupesi kärpäsiä ajamaan Duubalta 
pois. Mutta miten . . . mitenkä lie hän löi sitä Duubaa, ja Duuba 
hyppäsi juoksemaan, juoksi kotiin pihalle. Ovet olivat kiinni, portti 
oli kiinni, kotiin ei päässyt, juoksi vesilammikkoon. Juoksi vesi- 
lammikkoon. Me itkemme, itkemme, että upottaa meidän rat- 
taamme. Katsomme juoksi. . . pääsi Duuba lammikosta pois, me 
otimme rattaat ja längetkin päästä pois, se ravisteli itsestään veden 
pois ja juoksi kotiin. Me enää itkemään emme ruvenneet.

Oli meillä suuri puutarha, oli omenapuita paljon, hyvät omenat 
kasvoivat. Poikaset aina kävivät meillä puutarhassa omenia var
kaissa. Isä sanoo, että täytyy päästää Duuba puutarhaan. Mutta 
meillä oli ympäri tarhan tehty »lotosa»-aita. »Lotosat» olivat kuusen 
oksista ja katajista. No panimme Duuban puutarhaan. Duuba 
istuu siellä. Sitten pojat kerran tulivatkin puutarhaan, yöllä. Tuli
vat puutarhaan, silloin repi yhdeltä pojalta housut (pois). Repi 
housut, he suuttuivat ja ottivat rupesivat Duubaa lyömään. Löivät, 
löivät, koira juoksi yhteen aidan nurkkaan, siellä oli karviaismarja- 
pensas, hampaat irvillään oli poikia vastaan. No Duuba katsoi, että

N
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pojojne vassä. no duba väite s ta sin^uvä eb^eAe, päsi näjlt tšäziš väliä, 
joksi orkug, muö, nävä takâ. tappevad^meddie dubä, enäpä dubä 
bejie.

taranee eli umpär tehlii AOtoSa aita, kusiziš Aotoiojs, i  . . . kaneissa 
pihkuziš sampajš, pihkuzetJervakkäD. no se aita kesti kejkkeq, kem- 
Jtšummet vuotta, miä tulin, miii, tulin setamehessi, vigl se aita jäi i  
ajn eli vigl vahva, i  en tä kuj kaugä tämä kestäB. no vigl, vigl ajn eli 
uvä. niit^senie ađdäkå onjisi k e jk . . . heikkeä parap tämä nut^sam- 
maAtu, tämä vigl kestäpjcahdšummet vuotta, päle senie kuj eli tämä 
tehtii i  nud^on senele ettsa tšäez.

24. u r v o t t a m i n .

(Parlogr. n :0 55 .) Grigori Kuzmin, Pummalan kylästä, 42 v. (Pakinkylässä
26. I. 32.)

elim miä pikkarajn pojokkejn, mejl tšäuti urvottamaz, urpaduo 
nätelU, iffzä enipäjvä uhs näteli, vot, tšäuzimmä urvottamaz, mened^ 
uommz^varaj i  kokutad..akkunäse: Aaslcä minua, urvottamä. sigl fäkuš

siinä hyvä ei ole, pääsi heidän käsistään pois, juoksi niittyä [laak
soa] pitkin, he perässä. Tappoivat meidän Duuban, enää Duubaa 
ei ole.

Tarhalla oli ympäri tehty »lotosa»-aita,kuusisista»lotosoista» ja . . .  
näistä mäntyisistä pylväistä, mäntyiset, tervaiset. No se aita kesti 
kaikkiaan 30 vuotta. Minä tulin, minä tulin sotamieheksi, vielä 
se aita jäi, ja yhä oli vielä vahva, enkä tiedä kuinka kauan se kestää. 
No vielä, vielä yhä oli hyvä. Nyt sen aidan laita onkin kaik. . .  
kaikkein paras, se nyt sammaltui, se vielä kestää 20 vuotta, sen jäl
keen kuin oli se tehty, ja nyt on sen (jutun) loppu tullut [kädessä].

24. U r p o m i n e n.

Olin minä pieni poikanen. Meillä käytiin urpomassa, urpaviikolla, 
viikko ennen pääsiäistä. No, kävimme urpomassa, menet aamulla 
varhain ja koputat ikkunaan: Päästäkää minua urpomaan. Sieltä
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vässä: tuAkâ iujikå. mened^rihičsič, i  ajigad^urvottä, pijišä tjšäez^  
urpaviŧsaD, OAgad^urvottđ jiukrn: urpad..varpat..tugrieš terviessi, näteliš

V s • Y \ , • . .  .  .  —

veAkä, si.iAče urpa, miAAe ğ muna. sis„tuAeb^em pä^vä. mened^enipä 
uomniz.sVarai, ko tUAAaš tšerikoš kotuosee, menet Jcopitlamå munej. 
antäš munef, antđš kriŋgell, brännikkoj. tuAet^kotuoseg, värttsikko 
tännä kriƞgeli i  munej,. sis^suätjcejfkee enipäjvä, päjväo. ja  jutteed_ 
etti lefzeA vuotta, menen mettsä, Aejkkån rohkegp ̂ urpavittsoj. sis^sitä  
visi kejkee enipäivä nitä munej, siiöD. a nikä, urpavittsojkå jurŧšin  
ugmmz^ajås lehmi karjå.

25. t š ä u m i n ^ i  p u A m a u .

(Parlogr. n:o 56.) Grigori Kuzmin, Pummalan kylästä, 42 v. (Pakinkylässä
25. I. 32.)

eli uhel^izäl poika, tämä jutteep^pofgaAe: sinu pjäb^nefssa [pro 
nefsa] najmä. tämä jutteeb ̂ etli miä nefzen naima, piiib..ved^i linnäh- 
sed^cAAa. isä jutteep^täll^etti linnähset..sämma ve.igaš vetamma,

huudetaan vastaan: tulkaa, Tulkaa. Menet tupaan ja alat urpoa, 
pitkät kädessä urpavitsat, alat urpoa lukea: Urvat, varvat, tuoreeksi 
terveeksi, viikoksi velkaa, sinulle urpa, minulle muna. Sitten tulee 
pääsiäinen, menet pääsiäisaamuna varhain, kun tullaan kirkosta 
kotiin, menet keräämään munia. Annetaan munia, annetaan rinke- 
leitä, renikoita. Tulet kotiin, pussi täynnä rinkeleitä ja munia. 
Sitten syöt koko pääsiäispäivän, päivät, ja sanot, että tulevana 
vuonna menen metsään, leikkaan enemmän urpavitsoja. Sitten 
sillä tavoin koko pääsiäisen niitä munia syöt. Mutta niillä, urpa- 
vitsoilla, jyrinpäivän aamuna ajetaan lehmiä karjaan.

25. K o s i m i n e n  j a  h ä ä t .

Oli eräällä isällä poika. Hän sanoo pojalle: Sinun täytyy alkaa 
mennä naimisiin. Hän sanoo että: Minä [jos] alan mennä naimisiin, 
täytyyhän maltaatkin olla. Isä sanoo hänelle että: Maltaat saamme

\
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kotonn^on^i puo.n kulä linnaksi, tuos..sab..jo arikä teliä puAmei. no, 
poika meni tšäumäsie, kutise batuškđ i matuškå. kuttse batuškä, meni- 
vätM äum ä. meniväd.. rihi esi e, juttelivaD: drästuj tejlie. sigl vasattl: 
drästuj drästuj. no, m itä tuo tulitta siz? — tulimma azzät teille. 
— mitä tuo siz^azzä  tulitta, juoAkä siz„välla. — a vot m itä a ižä  
tulimma. matuška uppäz, uf f at kadjej  mđjieğ. le] uffatkad^mäAee, 
a nuorikee emä jutteeB: mitä tuo tulitta siz? rikkoma mejlt asei vaj? 
matuška vassäb ̂ etti he,ie asei, miiö tulimma vättamä mitä tejl nuorikke 
ti#bd. — mejl..,eb^ejie nuorikkej, m ejl^orjJtejk tuttärei). — no tiittärls 
säb^i nuorikke siz. — no säb..nuorikke n i vot siz, vättagä kuinpa 
kejipäB, m eil^oŋ Jcm i tiitärt. a kuza teddie Seniha? — a mejl Senihä 
bejig vigl vetettu kazee kerrä kasa. ko li(b^vajä n i kili tämä tuMB. no 
uotteli . . . uottelivad ..vähä ajgä, tuli Seniha. tuli Senkka, jutteeB: no 
mitä? mitä tiiö sis..tahotta? mejlt nuorikkea enelliez? — nl, tahon 
nuorikkeg säta, en tä kuvinpa tiitär tuAeb ̂ miAAey. a uhs jutteqb ...etti:

velaksi otamme, kotonakin on puoli kulia [niinisäkkiä] maltaita, 
myöskin (siten) voi jo alkaa valmistaa häitä. No, poika meni kosiin, 
kutsui risti-isän ja ristiäidin. Kutsui risti-isän, menivät kosiin. 
Menivät tupaan, sanoivat: Terve teille. Siellä vastattiin: Terve, 
terve. — No mitä te tulitte sitten? — Tulimme asiaa (varten) teille.

- Mitä te asiaa (varten) sitten tulitte, sanokaa siis pois. — Kas 
mitä asiaa (varten) tulimme. Ristiäiti hyppäsi, patakoukut löi 
maahan. Löi patakoukut maahan, mutta nuorikon äiti sanoo: Mitä 
te tulitte sitten? Rikkomaan meiltä astioita vai? Ristiemä vastaa 
että: Ei ole astioita, me tulimme katsomaan mitä teillä nuorikko 
tekee. — Meillä ei ole nuorikkoja, meillä ovat kaikki tyttäriä.
No tyttäristä tulee nuorikkokin sitten. — No (kun) tulee nuorikko, 
niin hyvä siis, katsokaa kuka kelpaa, meillä on kolme tytärtä. 
Mutta missä teidän sulhasenne? — No meillä sulhasta ei ole otettu 
vielä tällä kertaa mukaan. Jos on tarvis, niin kyllä hän tulee. No 
odotteli. . , odottelivat vähän aikaa, tuli sulhanen. Tuli sulhanen, 
sanoo: No mitä? — Mitä te sitten tahdotte? Meiltä nuorikkoa itsel
lenne? — Niin, tahdon nuorikkoa saada, en tiedä mikä tytär tulee
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tšen sijuieč tujieB, ko siä ened^juomari da tappelikko. no, a siz, ke.i- 
mas.. tutär se jutteeb ̂ etti: a miä menen. — no vot, pojo jutteeb ̂ etti 
no ko siä tu.iied„ni siz^neizernmafši jumcuicuie rissiemå. baiuska jultečB: 
no pane siš„ tšunteliät„penemäse. pani tuttårikko tsunieliiit^pejiemäsee, 
nejsti keiki pejwijuiä mdjiee i nejsti rissiema juma.iajiAe. risetti juma- 
jiajie, annetti bataška da nuƞrikee isä tšättä i  juonti etti: no , teisee 
kertä azžadjaväD, tujiemma tejzeji m ukopäjvâ siz^jo vinoikd. tuli 
.iiaukopäjvä tejne, menti vinäkä , vetetti tšelvertnoi vinä. no nuorikke 
ante baiuškajie rätie, matuškajie rätie, sittsevejzed^räten, a šenihane 
annetti šojikkene rätte. ženiha jutteeb ̂ ämmäle etti teile nutJcazče kerrđ 
min bejie vigl^esettu ulagoi a tejne kert ko tujiemma, tabakkoikd, sis.. 
tuƞn sijuiee ulagau. no . . . emä jutteeb ̂ etti: no iivä siz, uzgomma 
siz..näteliš vejikå. no jgjvat^sejvät..kejfki, i menti kolugse. tulivat„ 
tabakan, menti tabakkojkđi sinne, kejk tšulâ väjtši tuli sinne, kej,k 
tabakkoj pejiettamäse. pejiettâš tabakkoi, eli sigl ńuhajineit tabakkđ,

minulle. No yksi sanoo että kuka sinulle tulee, kun sinä olet juomari 
ja tappelija. No, mutta sitten kolmas tytär se sanoo että: No minä 
menen. — No hyvä, poika sanoo, että no jos sinä tulet, niin sitten 
rupeammekin jumalalle ristiytymään. Risti-isä sanoo: No pane sit
ten kynttilät palamaan. Pani tyttö kynttilät palamaan, rupesivat 
kaikki polvilleen maahan ja alkoivat ristiytyä jumalalle. Ristiydyttiin 
jumalalle, antoivat risti-isä ja nuorikon isä kättä ja sanoivat että: 
No toiseen kertaan asiat jäävät, tulemme toisena lauantaina sitten 
jo viinojen kanssa. Tuli seuraava lauantai, mentiin viinan kanssa, 
otettiin neljännestuoppi viinaa. No nuorikko antoi risti-isälle lii
nan, ristiäidille liinan, karttuuniliinat, mutta sulhaselle annettiin 
silkkinen liina. Sulhanen sanoo anopille että: Teille nyt tällä kertaa 
minulla ei ole vielä ostettuna puolikenkiä, mutta toisen kerran kun 
tulemme, tupakkain kanssa, sitten tuon sinulle puolikengät. No . .  . 
äiti sanoo että: No hyvä siis, uskomme sitten viikoksi velaksi. No 
joivat söivät kaikki ja menivät kotiin. Tulivat tupakaiset, mentiin 
tupakkain kanssa sinne. Kaikki kylän väki tuli sinne, kaikki tupa- 
koita polttamaan. Poltetaan tupakoita, oli siellä nuuskattavaa
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ńuhataš, i tšen tuAeb ..vetab... näplká AavvaAt ńuhaAnejt tabakkâ da 
opezåe visi irnub [hirnumista], no, kefk peAeUäš, tšen^eb^i peneta 
uhskejlc tuAcp„päb..niahorkä peAemäse. peAetettl kciki da i s iz jä te tti  
uvässi, pajateUl kees^tuAAaš vettamäsáe da pitäsko vejtšerinoj. no vettšeri- 
nat„piiip„pitå, juonti. no, pitå veJlšerinaD, vejtšerinat„pi$t. . . pitâ, 
piäp.,tuvva patoj. tuli se päjvä etti tUAcb ̂ ehtago, piijb^nejssa pitämä  
vefšerinoi. issub^žsniha aavvå tagä, uotteAeB, ugtteAep^keez.^nut^tuAAaš 
tälle đeŋgojŧ viskämäsee. kejjt tšiilä vädši, pojotJiXttäreD, nugred^mehed^ 
i  vanat^kejk tuAAciš vättamâ Senihå. issub . . . isub^jlavvä takań, i 
kummartåp..tšen viskäb.^deŋgoj,. tudcbjna . . . näpuri pojo, nejzeb...vis- 
kämä deŋgoj, juttšeb^etti tejl on pätJkevan, kevao, piäb^våttä vettä 
uhs kem siird..deŋgä, panna ixhtiese tšin da nejsa rikkomä. baiuška 
juttčeb^etti eb^ene meil n i keva t^pä tjtu i tejl^on đeŋgal^pehmiäD. 
ni, no vanetti tälle fum ka vinä, stokana eAutt^annetti, meni i  pajatti: 
uväss^antäš vlnä i eAutta, menemmä, neizemma rikkomä patoj. tuAti

tupakkaa, nuuskataan, ja ken tulee, ottaa hyppysillään pöydältä 
nuuskattavaa tupakkaa ja hevosen tapaan hirnuu. No, kaikki polt
tavat, ken ei poltakaan, yhdentekevä, tulee panee mahorkan pala
maan. Kaikki polttivat, ja sitten jätettiin hyvästi, puhuttiin mil
loin tullaan ottamaan ja pidetäänkö illatsut [viimeinen poikamies
ilta sulhaselle ja vastaava morsiamelle]. No illatsut täytyy pitää, 
sanottiin. No, pitää illatsut, i l la t s u t . . .  pitää, pitää tuoda savi
ruukkuja. Tuli se päivä, että tulee ilta, pitää ruveta pitämään illat- 
suja. Istuutuu sulhanen pöydän taakse, odottelee, odottelee, mil
loin nyt tullaan hänelle rahoja viskaamaan. Kaikki kylän väki, 
pojat, tytöt, nuoret miehet ja vanhat, kaikki tulevat katsomaan 
sulhasta. Istuutuu . . . istuu pöydän takana ja kumartaa, ken heit
tää rahoja. Tulee . . . naapurin poika, rupeaa viskaamaan rahoja, 
sanoo että: Teillä ovat saviruukut kovat, kovat, pitää katsoa ottaa 
jotakin kolme suurta rahaa, panna yhteen kiinni ja ruveta rikko
maan. Risti-isä sanoo että: Eivät ole meillä niin kovat saviruukut, 
kuin teillä on rahat pehmeät. Niin, no kaadettiin hänelle pikari 
viinaa, lasi olutta annettiin, meni ja puhui: Hyvin annetaan viinaa
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kejkk^artteliz, tupäseč . . . [korjaa] rihiesie, i juttekvad^etti; no, 
vätamma siz-millizet..teil ̂ oni-päD. vot nejsevad-rätiiii muö viskämä 
deƞgoj. viskävad^đeŋgoj, uhs tšiizubd: a pallo kas pata mahzan? — a 
kuj pallo siM ^on đeŋgoj? — miä đeŋgoi on. — no vot, rublä mahzap„ 
kas pata. — a vot kemfšiimmet kopejkkä miä annan. — no mitä siä 
pallo sis^kaup . . . kauppenen? piäp-tehä tsirepi kauppa kokuose da 
i  siz-.onrtši ažzad^uvässi. säb..rumkä vinä vai kahs, i stokanä kahs-  
ejiutta. no pojod-i a.nkevad-essä, senie innäkä kuj baluska jutteli, 
i rikkozivad-nämä uhŠ-tšiimmie patä, rätiiä miiö kejki. no vot seniekä 
siz fisutta nämä takan, Seniha kummarteli ko vizgatti tälle deŋgoj. sisuko 
jo tuli . . . n i etti ehtago, kevassi, siz ..menti tšiilå välši, rahvaz ..väliä, 
rihessä, a, siz-emä suku nejsti . . . siSSeniha meni navvä takant väliä, 
emä suku nejsivatsiiömäsie, menti kejki kotugse makämäse. a uomnis„ 
sis-pojo täz-issu jiavvä tagä, isub-Aavvä tagä. . . takan, täs..suku 
of]-kejk kogoz, isub-isub...i uottejiep-täz. baluska angab-vizgata depgoj,

ja olutta, menemme rupeamme rikkomaan saviruukkuja. Tulivat 
kaikki joukossa tupaan ja sanovat että: No katsomme siis, minkä
laiset teillä ovat ruukut. No rupeavat kukin vuorostaan viskaamaan 
rahoja. Viskaavat rahoja, joku kysyy: No paljonko tämä saviastia 
maksaa? — No kuinka paljon sinulla on rahoja? — Minulla rahoja 
on. — No hyvä, ruplan maksaa tämä ruukku. — No kas kolme
kymmentä kopeekkaa minä annan. — No mitä sinä (niin) paljon 
siis hierot kauppaa? Pitää tehdä nopeammin kauppa valmiiksi ja sit
ten ovatkin asiat hyvin. Saa pikarin viinaa tai kaksi, ja pari lasia 
olutta. No pojat alkoivatkin ostaa sillä hinnalla, kuin risti-isä sanoi, 
ja rikkoivat he kymmenisen pataa, kaikki kukin vuorollaan. No 
niin, sillä (tapaa) sitten istuttiin pöydän ääressä, sulhanen kumarteli, 
kun viskattiin hänelle rahoja. Sitten kun jo tul i . , . niin että ilta, 
kovin, sitten meni kylän väki, rahvas pois tuvasta, mutta, sitten 
oma suku rupesi. . . sitten sulhanen meni pöydän takaa pois, oma 
suku rupesi syömään, menivät kaikki kotiin nukkumaan. Aamulla 
sitten poika taas istui pöydän taakse, istuu pöydän taakse. . . 
takana, taas suku on kaikki koossa, istuu istuu ja odottaa taas.



paneb^igstâ rublä i juttečB: pamagvte näšova kńaža mcuiadõ-va, avit- 
tagä medđie nuort kunikaš, etti tämä menep..pittšäse matkäse, tälle 
on deŋgoj vajä. kejk rahvas..tuneb„da viskäB, tälle đeŋgoi, avittâš 
nugrt kunikaš matkäse menemå. sitävisi siz..mennäŠ,tši vettamä nuo- 
rikkea. nuorikkeii vettäš, ajäss^opezed...värjä eltie [pro ette], värjä 
ifs.. tšiisuäš täit: näiltä veti! näuttâš tälle vetita, veti piäb^eAjia rublä 
đeŋga. vettäš, meneväd..värjädd, aveuvau. no avatti värjäu, meneb.. 
ženiha nud^evveš rihennetie, iqstä meneväd_druSgaD, vislcävat^sigl 
deŋgoi nuorikejie. siz..meneb..šeniha, viskäp..kahs kertä, kenmasjcert 
meneB, tšieräp..pä kummojuiä i paneb ..AavvaAe rublä đeŋgoj. i  ize 
johzeb^evveese. issub^šeniha Aavvä tagä, uotteAep^kčes^tuvvaš nuo
rikke Aavvä tagä. vot tuoti nuorikke, tuoti nuorikke Aavvä tagä, rätte 
sibn il, tämä vätte nessi rätie u lie i, vätte oŋko se nuorikke. Aahfši 
rätie tagäz, vätab^.etti nuorikke on se. no, sis^tuoti tällie uhs, näppa

Risti-isä alkaa viskata rahoja, panee ensin ruplan ja sanoo: Autta
kaa meidän nuorta kuningasta, että hän menee pitkälle matkalle, 
hän tarvitsee rahoja. Kaikki väki tulee ja viskaa hänelle rahoja, 
autetaan nuorta kuningasta matkaan menemään. Sillä tapaa sitten 
mennäänkin ottamaan nuorikkoa. Nuorikkoa (kun) otetaan, aje
taan hevoset portin eteen, portin edessä kysytään häneltä [risti- 
isältä]: Näytä avain! Näytetään hänelle [kysyjälle, morsiamen isälle 
tai veljelle] avainta, avaimen pitää olla ruplan raha. Otetaan [raha 
portin välistä], menevät portit, avautuvat. No avattiin portit, 
menee sulhanen nyt navettatanhualta eteiseen, ensin menevät sul- 
haspojat, viskaavat siellä rahoja nuorikolle. Sitten menee sulhanen, 
viskaa kaksi kertaa, kolmannen kerran menee, kääntää ruukun 
kumolleen ja panee pöydälle ruplan rahaa ja itse juoksee navetta- 
tanhualle. Istuutuu sulhanen pöydän taakse, odottaa milloin tuo
daan nuorikko pöydän taakse. No tuotiin nuorikko, tuotiin nuorikko 
pöydän taakse, liina silmillä, hän katsoi, nosti liinan ylös, katsoi, 
onko se nuorikko. Laski liinan takaisin, katsoo että nuorikko on se. 
No sitten tuotiin hänelle vati munakakkua ja lusikka , sanottiin että
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munakakkuq, i jiuziklca, juo .lii etti: suo, da i e l ä . . . elä läfšähtu. 
tämä vetti senie nuzikä tšätiesie i m urti senie Auzikä sihie muna- 
kakkuse.

26. e l i m . . m i ä  t r e ŋ g i ń .

(P arlo g r. n :0 57.) G rigori K u zm in , P u m m a la n  k y lä s tä , 42 v. (P a k in k y lä ssä

26. I. 32.)

treŋgiš tunti pankkämä emä tšulåse, m iä elin nuor pojo vi(l, vuotta 
kuteete-ššemee. tada.it tšuzub^etti: pane siä emä pojo minnee treŋgissi. 
isä jutteeB: tämä vi$l,.on nuor. — no eb.m itä mejl on tuoS^nuori 
tuttärikkoi, tämä tefsikä uhes..ti(b ̂ uväš tuötä. paAkkazivad ..minua 
treŋgissi, antevad..miAAeğ pa.ikkå viste'ššemet rublä kuza, keik näddie 
suömä i sevad..näđđie. elim^miä suvee näil treƞgiń, da i uhs kert 
isumma krinttsoyi tiiltärikä, m m  i penän, peremmigs^ tuneb ,.Å jutteeb ̂ etti 
mitä siä isud..da penäo, a vetisiä, et ..ta mitä piäp .tchä. a miä, vassäm.. 
peremmehele: tan. — a mitä siä tao?, — a piäb ...opezktie kammittsof 
punuq. — no vot, mene veta rogoška da i anga purku da i neize punomä

syö, äläkä . , . äläkä läkähdy. Hän otti sen lusikan käteensä ja tait
toi sen lusikan siihen munakakkuun.

26. O l i n  r e n k i n ä .

Rengiksi tultiin palkkaamaan omaan kylään, minä olin nuori 
poika vielä, kuusitoista vuotta. Isältä pyytää että: Pane sinä poikasi 
minulle rengiksi. Isä sanoo: Hän vielä on nuori. — No ei mitään, 
meillä on myöskin nuoria tyttöjä, hän toisten kanssa yhdessä tekee 
hyvästi työtä. Paikkasivat minut rengiksi, antoivat minulle palk
kaa viisitoista ruplaa kuussa, kaikki heidän ruoka ja vaatteet hei
dän. Olin minä kesän heillä renkinä, ja kerran istumme kuistilla 
tyttöjen kanssa, minä telminkin. Isäntä tulee ja sanoo että: Mitä 
sinä istut ja telmit, sinähän et tiedä, mitä täytyy tehdä. Mutta 
minä vastaan isännälle: Tiedän. — No mitä sinä tiedät? — No täy
tyy hevosille kammitsoja [jalkaköysiä] punoa, — No hyvä, mene

6
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kammittsä. no ehtagon piäb ̂ opezed.viđđä dabunlsee a kammittsoj 
eb

n leninismiä, tševällä äessämä, äesän kaheAA^opezeÄ, äesin miä 
kejkee äessämizie väliä, tunen min, miä, murlšincuiAče. murjišinoj)- 
timma, opezet.sej/oäD. menin . . . menimmä peremmehiekä taräsSe aita 
tejtšemâ, kunni opezet.sejväD. sejväd^opezen, m enin miä, tšuntämä 
kaheAA^opezeÄ. m enin tšiintämä, tšiinnän da i iihs ke,rt, meni adrä 
terä, tsivie aAAee. opezetjco tempazivan, m iä diŠAa meni kattši. katkazi- 
vad ̂ .dišAä, miä, tu.ien kotuosee. peremmigz.jutteeb.no mihs siä, 
tUAet. kotuo. — pAiigaA meni dišAa kattši. — disAa kattši no sis .pm b  ̂  
vijjä  [pro viddä] pajäsee. menim .pajäseg. a seppä eli rneil viroAain, 
ep . . . ep.täm ä sännu arvug, mitä miä tällie pajatin. pajatan, emä 
tšiglt tämä pajatab.viruossi, en miä sännu m itä tämäkä, arvuq, mitä  
tämä miAAee pajatti. miä tulin juttelin peremmehele, per emmi gz .m en i 
ize. a tämä pajatti sitä etti nud.be.xe täll^ajkä, perä Aeunatta vaš 
tigp^senie dišAä vaAinissi.

ota niinimatto ja ala purkaa ja rupea punomaan kammitsaa. Illalla
han täytyy hevoset viedä laitumelle, mutta kammitsoja ei ole.

Menin keväällä äestämään. Äestän kahdella hevosella, äestin 
koko äestämisen loppuun, tulen aamiaiselle. Söimme aamiaista, hevo
set söivät. Menin , , ,  menimme isännän kanssa tarhaan aitaa teke
mään, kunnes hevoset söivät. Söivät hevoset, menin kyntämään 
kahdella hevosella. Menin kyntämään, kynnän ja yhtäkkiä meni 
auran terä kiven alle. Hevoset kun tempaisivat, minulta (auran) 
aisa meni poikki. Katkaisivat auran aisan, minä tulen kotiin. Isäntä 
sanoo: No miksi tulet kotiin? —  Aurasta meni aisa poikki. — Aisa 
poikki, no sitten pitää viedä pajaan. Menin pajaan. Mutta seppä 
oli meillä eestiläinen, ei . . .  ei hän ymmärtänyt, mitä minä hänelle 
puhuin. Puhun omaa kieltäni, hän puhuu eestiksi, en mitään hänen 
kanssaan, ymmärtänyt, mitä hän minulle puhui. Minä tulin kerroin 
isännälle, isäntä meni itse. Mutta hän puhui sitä, että nyt ei ole 
hänellä aikaa, päivällisen jälkeen vasta tekee sen aisan valmiiksi.
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27. b a b  a p a j  a t t i  m  e j  z ä a [ k  o \ s s a.

(P a rlo g r. n :o  57.) G rigori K u zm in , P u m m a la n  k y lä s tä , 42 v. (P a k in k y lä ssä

26. I 32.)

eli mejl baba. tällie eli kahesäjisummet sei!se vuotta, ko tämä kuoli, 
tämä igzepi pajatti meille km  nävä tšäusiväd^mejzä tuolle, tilötä 
teŧšivät^keikeAJiajssA, nittivän, ejnä leivän, kem päjvä p iti tehä mejzä- 
see, a jäluhset„sis„kotori. eAemma nlttämäzjmeizâ pejuioji, putška 
vittsoi on persie päl. meizá stärosta tšäup.,pe.iuio./i våttam asjtu] nlttâš. 
vätap^tšen on jannu vähäjzle tagä, menebwvetap_persie pali pudšgâ 
vittsoj i tempä/pJiahs kem kertä seljtšå muö, a vi.isad„viskäb„mcUee. 
a m inu piäp..putška täz^vettä panna persie pälle. ko tejne kert stärosta 
tiuien, sizJjejie vajä tällie kummottä siz^vetap., täs „ persi e pält
da i tempäii, tšen jäp..tagä.

elivät ̂ pojod^i tuttärikon, tuošjšäusiväd^m eizä. uhs kert piä  
pojuo nejsa nafmäsee i tuttärikug pigb^mennä meheliesie. pojug piti

27. I s o ä i t i  p u h u i  m o i s i o n  a j o i s t a .

Oli meillä isoäiti. Hän oli kahdenkymmenen seitsemän vuoden 
ikäinen, kun hän kuoli. Hän ennen kertoi meille, kuinka he kävivät 
moision työssä. Työtä tekivät kaikenlaista, leikkasivat (sirpillä) 
viljaa, heinää löivät. Kolme päivää [viikossa] piti tehdä moisioon ja 
loput sitten kotona. Olemme niittämässä moision pellolla, kimppu 
vitsoja on selässä. Moision vouti [vanhin] käy. pellolla katsomassa, 
kuinka niitetään. Katsoo, kuka on jäänyt vähän taakse, menee 
ottaa selästä kimpun vitsoja ja tempaa kaksi kolme kertaa pitkin 
selkää ja vitsat viskaa maahan. Mutta minun täytyy kimppu taas 
ottaa, panna selkään. Kun toisen kerran vouti tulee, sitten ei 
tarvitse hänen kumartua maahan, sitten ottaa taas selästä ja lyö, 
ken jää taakse.

Olivat pojat ja tytöt, myöskin kävivät moisiossa (työssä). Ker
ran täytyy pojan ruveta menemään naimisiin, ja tytön pitää mennä 
miehelle. Pojan täytyi mennä herralta pyytämään, että: Minä tah-
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mennä JierraM tšusumåsič etti m iä tahon nejsa najmä. n i samä i 
tuttärikkoj p iti tšusiiä mejzanikkä. mejzanikka kopitti kejk tšed^nejse- 
vad..najmäsee da meneväd..mehelie. vej näddet.pim iäse rigäse i juttel: 
tšen m illizie nuorikee tapäb ̂ enellieš..tšin, se ligp ..senie najn. jgka 
uhs pojo saj nuorikee tšin. mejzanikka avaz..rigä uhzee i jiahfU  
nädded ..väliä.

tuttärikod..meniväd..nittämä, a pojot..tej mejzäse, mejzä värjile i 
juttees: no, jgka uhs tunnepko emä nuorikkeq,. siz ̂ mejzanikka meni 
pojojkä peji.iio.iie vättamä, tuntezivatko emi nuorikkej. tsen^ep..tun- 
tennu, senele ante kahlšummet mzjoittsä persiele.

menivät ..pojod ..jo venttsä. pappi ventisaz. piti Senihä esimejzell... 
iiötä tuvva nuorikke mejzanikajie uösiessi. uomniš..Seniha tuli nuo- 
rikkeg, vettamä, saj nuorikee i p iti kummartä herrajie kem kertä.

tšäuzimmä miiö mejzasjierrajiee tuolle progonä ifz..da  [ <  ifs  da] 
mitä tämä mejle ante pujta da ejnämäta. senie iffš p iti tällie tehä tiiötä,

don ruveta menemään naimisiin. Samoin tyttöjen täytyi kysyä moi
sion herralta. Moision herra kokosi kaikki, jotka rupeavat mene
mään naimisiin ja menevät miehelle. Yei heidät pimeään riiheen ja 
sanoi: Kuka kunkin [minkälaisen] nuorikon tapaa itselleen kiinni, 
se tulee olemaan hänen vaimonsa. Jokainen poika sai nuorikon 
kiinni. Moision herra avasi riihen oven ja päästi heidät pois.

Tytöt menivät niittämään, mutta pojat [moision herra] toi moi
sioon, moision portille ja sanoo: No, jokainen tunteeko oman nuo
rikkonsa? Sitten moision herra meni poikien kanssa pellolle katso
maan, tunsivatko omat nuorikkonsa. Ken ei tuntenut, sille antoi 
kaksikymmentä viisi vitsaa selkään.

Menivät pojat jo vihittäviksi. Pappi vihki. Täytyi sulhasen 
ensimäisenä yönä tuoda nuorikko moision herralle yöksi. Aamulla 
sulhanen tuli nuorikkoa ottamaan, sai nuorikon ja piti kumartaa 
herralle kolme kertaa.

Kävimme moisiossa herralla työssä laitumen edestä ja mitä hän 
meille antoi puita ja heinämaata. Sen edestä täytyi hänelle tehdä 
työtä, ajaa lantaa, kyntää, apilaa ajaa. Lantaa ajoimme puudittain,
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väiltä vanua,, tšuntä, klejveri väittä, vcuuq, väjtimmä pudä visi., jgka 
lehm ässä  opezeš kahssatä piidä. päjvä väitin, ehtagon mejzanikka 
ante naŧšaj. siz.m ehed.juoti vinä i juttegvad ̂ etti piäb^uhet.kuor- 
m ad.viddä vanuq, ligepaš, sis.herra parapass ̂ annab .na.lšai. tuli 
sujtšuzu, meni mettsävahti näuttämä kus Aeikata pujl. herra ante 
kaks näteliä afkä väittä kotuose p u D , mehil bejiAu aikä i  uötä magata, 
ajn väittivät.pujta. paksut. pud.väjttiväd^uöl, a hoikat.päiväl. a 
mettsävahti tšäusi tajios tajiuo n iku  meizanikka sei * l i i  vinä da 
sei kanä munej, juttel: tapäp.herran.

28. m u s t a j i a i z e i i  a r p o m i n .

(P arlo g r. n :o  54.) E d e llin e n 1. (P a k in k y lä ssä  14. IV . 32.)

miä elin pign vigl elimma pigtäriz. isumma tšaineis.tadäkä  
jiavvä takan i tujieb.mustajiafn i tšuzuB: anna miä sijuičg pajatan kuj 
siä elin i neized^elämäsie. ta ta j u l l e e B :  no pajata siz.

joka lehmästä ja hevosesta kaksisataa puutaa. Päivän ajoit, illalla, 
moision herra antoi juomarahoja. Sitten miehet joivat viinaa ja 
sanovat, että pitää yhdet kuormat viedä yli määrän, sitten herra 
paremmin antaa juomarahoja. Tuli syksy, meni metsävahti näyttä
mään, mistä kaataa puita. Herra antoi kaksi viikkoa aikaa vetää 
kotiin puut, miehillä ei ollut aikaa yötäkään maata, aina ajoivat 
puita. Paksut puut ajoivat yöllä mutta hoikat päivällä. Mutta 
metsävahti kävi talosta taloon, niinkuin moision herra söi ja joi, 
joi viinaa ja söi kananmunia, sanoi: Riittää herralla.

28. M u s t a l a i s e n  e n n u s t u s .

Minä olin pieni vielä. Olimme Pietarissa. Istumme kahvilassa 
[»teelässä»] isän kanssa pöydän ääressä, ja tulee mustalainen ja pyy
tää: Anna minun sinulle puhua, miten sinä elit ja rupeat elämään. 
Isä sanoo: No puhu sitten.

1 N ä y t te e t  28— 32 on  k ir jo i t ta n u t  y lio p p . A u t t i  S o v i j ä r v i ,  33— 44 y lio p p . 

P a a v o  S i r o ,  j a  m y ö h em m in  k e r to ja  (K uzm in) sa n e llu t n ä y tte e t  p a rlo g ra fiin , 

to sin  v ä h ä n  v a p a a m m in  k u in  oli k ir jo i t ta j i l le  sa n e llu t.
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m ustum in  cuike pajat tm. sL u  ̂ opezed ̂ eväd^niene etezi. te(i^on  
tšilläz, sinu sussedaz uhs nafzikko, rnussaverine. lcui siä, pigtäriš 
tunet^kotuo, se naizikko kui näeb ̂ ovessa, n i vetapfši voirnä väliä, siä 
ko menetJkotug, teil.cmn sigl värjä sammaz. sampä pälrim n karvoin 
tšerä. siä se tšerä veta väliä i pane ahjuosee uomniz. m  se tšerä pejieb^ 
ahjoza. sis„se nafzikko tujieb^rihiesie. nmzep..tsusumäi: antagä mijuiäe 
surta n igm . a siä elä anna. neizep„tämä tšäumä tšiisumä kahs kem  
kertä, a siä elä anna tällie mitäin. sis^tämä ep „sä ne)sa vettamä opezent 
voimä väliä.

eli ta (a suvee koton i o p en m in  eli vopnakaz; te)si senie mitä  
m ustum in  tšähsi tehä. meni piglärisie, nä,tši m ustum in  ia(ä. —  no 
te\d..mitä m iä tšähsizin? (ala vassän: no tejn i su in  tšerä i penetin. 
nud^ep...sä ne.isa ne)tomä. (a(a eb^uskonnu, etti on neitoi. enäpä 
opezed^eväd.,mennu kehnossi, am  ̂ elivad^varman.

Mustalainen alkoi puhua: Sinun hevosesi eivät menesty. Teillä 
on kylässä sinun naapurissasi eräs nainen, mustaverinen. Kun sinä 
Pietarista tulet kotiin, se nainen kun näkee hevosen [hevosta], niin 
ottaakin voiman pois. Kun sinä menet kotiin, teillä on siellä portin 
pylväs. Pylvään päällä on karvoista tehty kerä. Sinä se kerä ota 
pois ja pane uuniin aamulla. Anna kerän palaa [palakoon se kerä] 
uunissa. Sitten se nainen tulee tupaan, alkaa pyytää: Antakaa 
minulle suurta neulaa. Mutta sinä älä anna. Rupeaa hän käymään 
pyytämässä kaksi, kolme kertaa, mutta sinä älä anna hänelle mitään. 
Sitten hän ei voi ruveta ottamaan hevoselta voimaa pois.

Eli isä kesän kotona, ja hevonen oli aina voimakas. Teki niin 
kuin mustalainen oli käskenyt tehdä. Meni Pietariin; näki musta
lainen isän [isää]. — No teitkö, mitä minä käskin? Isä vastaa: No 
tein, sain kerän ja poltin. Nyt ei voi ruveta noitumaan. Isä ei usko
nut, että 011 noitia. Enää hevoset eivät tulleet huonoiksi, aina oli
vat vankat.



29. k u j  m iä , e p p e z i n  i z v o š š i k a s s i .

(P a rlo g r. n:o 54.) E d e llin e n .

eli miAJiee viste-Ššemet vuotta, menin đađaAče opezi suöttämasie. 
suötin kahs kuta ajkä. uhs kert^ehtagon dada pani opeze rakkejseg 
i ku,tsub..minua i jutteeB: siä, mened^ajiigsæ uösiessi, i  vej minua, 
emäse hvaterisee. pani minne šubđ uliesie i  poduškä rintojjiee. här- 
makuo pani palie i kušakäkđ pani tšehspajkaš tšin, isutti minua, 
kozAejAeč, täs..pani poduškä pakaroj a.nä. miä, menin ajuosee. miä 
öhsitzin daj nejzin itkemäsee. m iä johtu migliesie, etti dada tšähsi 
Aaskea ehjät..tšäeš väliä, ko m iä öhzun. miä, Aazzin i open^aAke 
tUAAa kotuosee i  vätan, etti ejien^emä värjä igzä. dvornikka avaz.. 
värjå i pässi opeze i miä, menin makdmä.

uomniz..dada ajab^uliez i tšuzun: pálio sis..sajd..deŋgoj m iä jut- 
te.Aen: kahs rublä. — i  menet..sis..tänän^,ghtagon täz ̂ .ajuosee. —• miä 
peldšån, etti öhzun täz.
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29. K u i n k a  m i n ä  o p i n  a j u r i k s i .

Olin minä viisitoistavuotias. Menin sedän luo hevosia syöttä
mään. Syötin kahden kuukauden ajan. Kerran illalla setä pani hevo
sen valjaisiin ja kutsuu minut ja sanoo: Sinä menet ajoon yöksi; ja 
vei minut omaan kortteeriinsa, pani turkin ylleni ja tyynyn rinnan 
päälle. Päällysviitan pani päälle ja kangasvyöllä pani keskipalkasta 
kiinni, pani minut ajurin pukille istumaan, taas pani tyynyn paka
roiden alle. Minä menin ajoon. Minä eksyin ja rupesin itkemään. 
Mieleeni johtui, että setä käski laskea ohjakset kädestä irti, jos minä 
eksyn. Minä laskin, ja hevonen alkoi tulla kotiin ja katson, että olen 
oman portin edessä. Talonmies avasi portin ja riisui hevosen, ja 
minä menin makaamaan.

Aamulla setä ajaa ylös ja kysyy: Paljonko sitten sait rahoja? 
Minä sanon: Kaksi ruplaa. — Menetkin sitten tänä iltana taas ajoon? 
— Minä pelkään, että eksyn taas.
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tuli ehtago. dađa tä s.pan i opezeč rakkğjseč i m iä täz.m enin  ajuä- 
see. dada jutleli: m itä såd.dcŋgoi, kejlc veta enelliez,

m iä uätä ajen, sain täs.kahs rublä. siz^enäpä en öhsunnu i sit 
sä nejzin ajamäsee. s iz .jo  annen deŋgad.đađäjie.

30. p i j i A o m u s k a t t i .

(P arlo g r. n:o 58.) E d e llin e n .

uhs katti te,tši punoi: sei Hiettä da pimä medde tejzez.rihez.
uhs kert.miä kulin, etti^uhs kraksdhti. miä menin vättamäse 

on)si katti, miä avazin uhze. tämä johsi miAAe uhzeAe vassä. miä 

jätin uhze väli. nejzir.m ka m ä  iaiä apisee. tata vetti, tšintät.tšäte 

pani, vetti kattiq, tšin a minne jutteeB: veta anko, Jiehkä. miä vetin 

aAgug tšätie i  nejzin Aehkämä tširviekä. i  lejn uze-entä tšättä miiö, veri 

johzep.tšäeš, a katti revip. (adaAt.tšusikä tšintaj. tata Mgais: tširepi 
tie kdapsa: miä johzin i  vejn klapsä i  panimma katiAe änlasie i  Aaz- 

zimma kati akkunna'AAe.

Tuli ilta. Setä taas pani hevosen valjaisiin, ja minä taas menin 
ajoon. Setä virkkoi: Mitä saat rahoja, kaikki ota itsellesi.

Minä yön [yötä] ajoin. Sain taas kaksi ruplaa. Sitten enää en 
eksynyt ja siitä saakka rupesin ajamaan. Sitten jo annoin rahat 
sedälle.

30. P i 11 o m u s k i s s a.

Yksi kissa teki piiloja: söi hapankermaa ja maitoa meidän toisessa 
tuvassa.

Kerran minä kuulin, että ovi raksahti. Minä menin katsomaan, 
onkin kissa. Minä avasin oven. Se juoksi minua ovelle vastaan, minä 
jätin (sen) oven väliin. Rupesin huutamaan isää apuun. Isä otti, 
pani kintaat käteen, otti kissan kiinni, mutta sanoo minulle: Ota (ja) 
halko halkaise. Minä otin halon käteen ja aloin halkaista kirveellä. 
Löinhän itseäni käteen. Veri juoksee kädestä, mutta kissa repii 
kynsillä isän kintaita. Isä huutaa: Kiireesti tee näpistinpuu. Minä 
juoksin ja vein näpistimen ja panimme (sen) kissan häntään ja las
kimme kissan pihalle.



katti johsi ra tti ajui siglt johsi emä kotuŋseč. evve uhzez^eli pilcka- 

rajn^aukko. tämä jä i klapsäkä sinne tšin i  näri eneltäs jca ttš i ännå. 

niid^on katti inm a äntå i  enäpä ep^tujie mejlie.

31. p i l l i t t ä j ä  k e r ä j ä .
(P arlo g r. n :o  58.) E d e llin en .

tämä tšäusi tšiili miiö, tu li taAUosee i  ep ..tšusunnii leipä vai m itä  

muta a p illikä  p illitti senoj. tšiisii kopejkkä: antagä miAAe jumaAä 

armuo perässi. tšen^ante kopejkä tšen^i v isi, n i tämä tšäusi p illi tšäez 

da ajn  AaiiAe. tšiilä tšäusi ettsäsee. đ eŋ ga t.s izjjg i, essi vinä a pohmeAos... 
p illitti siz: antagä miAAe deŋgoj pohmeAojttä! suka tämä^p J liisu n n ii, ' 
ajn pillika  p illitti, n i tämä emä enuo ajgä eli.

32. t š i i l m ä d ^ o f f v o t n i k a D .
(P arlo g r. n :o  58.) E d e llin en .

elimma miiö pikkarajzet..pojokkejzeD. menimmä mettså offotaAe 
eravoj tappamäse ajenemma pujssa väliä, erava u p p a p .p u š  puhesee

Kissa juoksi aitan alle, sieltä juoksi omaan kotiinsa. Karjatan- 
huan ovessa oli pieni reikä. Se [kissa] jäi näpistimen kanssa siihen 
kiinni ja puri itseltään poikki hännän. Nyt on kissa ilman häntää 
eikä enää tule meille.

31. S o i t t a v a  k e r j ä l ä i n e n .

Hän kävi pitkin kyliä. Tuli taloon eikä hän pyytänyt leipää tai 
mitään muuta, vaan soitolla (harmonikalla) soitti sanoja. Pyysi 
kopeikkaa: Antakaa minulle Jumalan armon tähden. Ken antoi 
kopeikan, ken viisikin. Niin hän kulki soitto kädessä ja aina lauloi. 
Kylän kävi päähän saakka. Rahat sitten joi, osti viinaa, mutta poh- 
melossa soitteli sitten: Antakaa minulle rahaa pohmelosta selvitäk
seni. Suullaan hän ei kysynyt, aina soitolla soitteli. Niin hän elon 
aikansa eli.

32. H u o n o t  [ »kyl mät »]  m e t s ä m i e h e t .

Olimme me pieniä poikasia. Menimme metsään metsästäjiään, 
oravia tappamaan. Ajelemme (niitä) puista pois. Orava hyppää



a mäjie epJu M . a muö pojokkeized ̂ ain keppikä vizgomma. eravcui 
eb^i puttunnu a puttu  tejzeAo pojokkejzeAe pähä. paš veri johzeii, i  
pojokkejn fäguB: miä, ennele kajpän. [enne eli enne a nud^on mama, 

enne eli a (a a nud^on ta(a] a tšen viskas„pätä muö se jutteen: miä, 

en tahtonnu vizgat sinua pata muö a miä- tahtozin eravä tappä. erava 

isup^pu Aadvaz da krjsugn da närip jkuzee kärkkiä. a muö arttelikä 

vätamma eravä pälie i  juttemma miha.-ia.re: elä idge i oravaksi nagrap„ 
sinua,, etti siä  idgen da mened_mamajie kajpäm ä. mihajia jutteB: m m  

enäpä en^idge.

nejzim m a täz^ajam ä eravä puš väliä, erava u p p i pus mäjie i  johsi 

.lakeqjiee, muö kejki takä. mihajia viskas..kepikä eravä daj tappe. 

ju ttep fši m ejliesie: igstä m iä sajn  pähasie bottenä a n u d^ i siä  sajd.. 

m inta , da Aagesab terä vä  pässä. erava sa i täit serme suhčäsee da puri 
sormessa, mihajia juttepäši: vät mikfi^jperkele, vetti sermeš tšin da 

eb^Aazze väliä, arttelikä mitä kejki nagramma i  juttem m a arttelikä:
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puusta puuhun, mutta maahan ei tule. Mutta me poikaset aina 
kepeillä viskomme. Oravaan ei osunutkaan, vaan osui toisen poika
sen päähän. Päästä veri juoksee, ja poikanen huutaa: Minä äidille 
kaipaan. [Ennen oli e., mutta nyt on m., ennen oli a., mutta nyt 
on t.] Mutta joka heitti päähän, se sanoo: Minä en tahtonut heittää 
sinua päähän, vaan minä tahdoin oravan tappaa. Orava istuu puun 
latvassa ja purra jyrsii kuusen käpyä. Mutta me joukolla katselemme 
oravaa ja sanomme Mikolle: Älä itke, oravakin nauraa sinua, että 
sinä itket ja menet äidille kaipaamaan. Mikko sanoo: Minä enää 
en itke.

Rupesimme taas ajamaan oravaa puusta pois. Orava hyppäsi 
puusta maahan ja juoksi aavalle, me kaikki perässä. Mikko heitti 
kepillä oravaa ja tappoi. Sanokin meille: Ensin minä sain päähäni 
iskun, mutta nyt sinäkin sait minulta, ja silittää oravan päätä [ora
vaa päästä]. Orava sai häneltä sormen suuhunsa ja puri sormesta. 
Mikko sanookin: Katso, mikä piru, otti sormesta kiinni, eikä laske 
irti. Joukolla me kaikki nauramme ja sanomme joukolla: Mene nyt
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mene nut.ka jpäm đ mamaAeseč, etti erava pu ri tuož. — em .m iii 
mene kajpâm ä, ko sm n ̂ eravä tappâ.

sis.tu lim m a kejki kotugsee uviz.m igli, a mihaAaÄ pâš veri j  oheen, 
mihanä m ama tšiizun: mihs sint påš veri johzgB? mihaAa jutteB: 

m enin puhesee da Aaŋkezim.mäAe da lein pâ. sem .peräš sajn eravä 

tšin. — s iz .n e js i nuljšemä, nahkä pält vettamä väliä, Aejkkas.serme 

daj verissi emäkkâÄ, m ama kuli, et tämä kojnatteeB i  vetti ante tälle 

u vâparkâ . nuD enäpä mihaAa ep.kojnattee i  ep.tsäu, eravoj, tappamaza.

33. t š e v ä t . t u ö D .

(P a rlo g r. n :o  58.) E d e llin e n .

pâle mikkuAå nejsaš tšulvämä kagrä [ ~  kagroi] da ezrä da nisua, 
s izu su ttä š  mämunaD. a siz.nej.sas väjtlämä pårńõAe vanua,, kuhe 
tšulvđš su ø iizur. riijssä. vano Aagottäš, siš.tšuntåš vano mä suämmie. 

siz.ruAAatas siz^ejnajkan äessäš. siz.neisaš kertämä riifsielie. igzä

kaipaamaan äidelle, että orava puri myös. — En minä mene kai
paamaan, kun sain oravan tappaa.

Sitten tulimme kaikki kotiin hyvillä mielin, mutta Mikolta juok
see päästä veri. Mikon äiti kysyy: Miksi sinulta päästä veri juoksee? 
Mikko sanoo: Menin puuhun ja putosin maahan ja löin pääni. Sen 
jälkeen sain oravan kiinni. — Sitten rupesi nylkemään, nahkaa 
ottamaan päältä pois, leikkasi sormeen ja kiroili karkeasti [»veristi 
emäkkäällä]». Äiti kuuli, että hän kiroilee ja otti (ja) antoi hänelle 
hyvän löylytyksen. Nyt enää Mikko ei kiroile eikä käy oravia tap
pamassa.

33. K e v ä 11 y ö t.

Miikkulan jälkeen ruvetaan kylvämään kauraa ja ohraa ja veh
nää. Sitten istutetaan perunat. Mutta sitten ruvetaan vetämään 
kesannoille lantaa, mihin kylvetään syksyllä ruista. Lanta hajote
taan, sitten kynnetään lanta maan sisään. Sitten jyrätään, sitten 
heinäaikana äestetään. Sitten ruvetaan kyntämään toistamiseen



(
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tšiilvämlss^äessâš. s išM ulvåš tšulviivakassa. värŧsiš vaAđš tšiilviivak- 
käsče i tšulväš. siz^azettđš kaheAt keAment pilt. siz„nejzeb„riijz^ 
eräAe. siz..nefzep„kazvamä.

34. e ğ t t s e š ^ t š ä u m i n e .

(P a rlo g r. n :o  58.) E d e llin en .

elin m m  p ip i  pojokkefn. elin vońussaAä tšiiläz. tšäuzin ejttsezä 
siiöttämäz ̂ opezl. ehtagon menin. miAA^eli kem oveš. opezet^piettl 
kammittsaz. opezet„panit„kammittsd. ize menid^dabušnikâ tumesie. 
siz...dabusnikka lähetti mettsåsie pufta kopittamdseg. tšed,_,elivat„sure- 
pan, n iddle p iti tuvva kahs pärahmä pujta. a tsen^eli pign, se tej, 
iihie pärahmä. dabušnikka tefši tuAe a opezet^sefvän, a muö keikka  
elimma iimpär tuAta. dabušnikka pajatti meille kaskoj, etti miiömmä 
[<[ miiö emmä] nukkuiš makämä. iiöl tšäuzimmä iimpär dabunia  
tše,tšälät.,tšäezä opezi kokug ajamaza. sis„ täs„ tulimma tiueAeg. tuAeA

rukiille. Ennen kylvämistä äestetään. Sitten kylvetään kylvy- 
vakasta. Säkistä kaadetaan kylvyvakkaan ja kylvetään. Sitten 
äestetään (samaa jälkeä) kaksi, kolme kertaa. Sitten nousee ruis 
oraalle. Sitten rnpeaa kasvamaan.

34. Y ö l l ä  h e v o s p a i m e n e s s a  k ä y n t i .

Olin minä pieni poikanen. . Olin Vonjussalan kylässä. Kävin yö- 
paimenessa syöttämässä hevosia. Illalla menit. Minulla oli kolme 
hevosta. Hevoset pidettiin kammitsassa. Hevoset panit kammit- 
saan. Itse menit hevospaimenen luo. Sitten hevospaimen lähetti 
metsään puita kokoamaan. Ketkä olivat suuremmat, heidän piti 
tuoda kaksi sylyystä puita. Mutta ken oli pieni, hän toi yhden 
sylyyksen. Hevospaimen teki tulen, mutta hevoset söivät. Mutta 
me kaikki olimme tulen ympärillä. Hevospaimen kertoi meille satuja, 
ettemme nukkuisi makaamaan. Yöllä kävimme ympäri hevoskarjaa 
kekäleet kädessä hevosia kokoon ajamassa. Sitten taas tulimme 
tulelle. Tulella lauloimme, ettemme nukkuisi makaamaan. Aamulla



— 93 —

jiayjiemma, etti emmä nukkujš makämä. uomnis.täz.vetid^opezet„ 
tšini. issuzit„seljišâsle. tšen eli pign, dabušnikka avitti seläšåsie. sis„ 
tulimma täs.kotuosee. seid.da nejzid.mákåmå. tuli ehtago, tâz.me- 
nid^ejttsie. nut.senelie on ettsa tšäezä.

35. k á s k  a đ  e d a ž .d  a b ab  aš .

(Parlogr. n:ot 58, 59.) Edellinen.

eliväd.deda da baba kahe tšezzie. näjll^eli šlvaltä open da kahs 
vohog,. deda uomniz.meni tšuntämâsie, a baba jäj kotuose riht läm
mittämä, dedane suvvä tšihuttamä. a ize meni siz.vohoi karjâ aja- 
mäse. aje vohot.karjâ. a ize meni marjâ. đeda tuli tšiintämäss  ̂
ehtagon i baba marjaš tuli ehtagon kotviin gŧsiB, ejlsib.vohoj i bejie 
vohoj i tujiep.kotuo da idgcB. karu sej vohon, [N:o 59.] jätti dedane 
da babane sorkad.da sarvet.tšätiesie. tujieb.da idgen. đeda tšuzuB: 
mitä siä idgen? — kuj miä en idge, ko mejlt karu sej vohon? jätti vä 
sorkad.da sarven.

taas otit hevoset kiinni. Istuit selkään. Ken oli pieni, hevospaimen 
auttoi selkään. Sitten tulimme taas kotiin. Söit ja rupesit makaa
maan. Tuli ilta, taas menit hevospaimeneen. Nyt tälle (jutulle) on 
loppu (kädessä).

35. S a t u  v a a r i s t a  j a  m u m m o s t a .

Elivät vaari ja mummo kahden kesken. Heillä oli eläimiä (kar
jaa) hevonen ja kaksi vuohta. Vaari aamulla meni kyntämään, 
mutta mummo jäi kotiin tupaa lämmittämään, vaarille syödä keittä
mään. Mutta itse meni sitten vuohia karjaan ajamaan. Ajoi vuohet 
karjaan. Mutta itse meni marjaan. Vaari tuli kyntämästä illalla, ja 
mummo marjasta tuli illalla kotiin. Etsii, etsii vuohia, ei ole vuohia 
ja tulee kotiin ja itkee. Karhu söi vuohet. Jätti vaarille ja mum
molle sorkat ja sarvet (käteen). Tulee ja itkee. Vaari kysyy: Mitä 
sinä itket? — Kuinka minä en itke, kun meiltä karhu söi vuohet? 
Jätti vain sorkat ja sarvet.
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deda jutteB: elä idge. tuMvad..mustaAaizen, esamma vohotjagäz. 
nutjäz^eläväd„d'eda da baba vanä visi. đeda tšääptšäntämäzä a baba 
tšääb^marjaza a vohotjcarjaza. a nud^on .reppu tsäes Jiazene käzgane.

36. s u l k a  k ä s k a.
(Parlogr. n:o 59.) Edellinen.

meni meitä pigtarisie opezlkä pallo vääsiätä. a miä artteliz ..menin 
esimejš kertä. elimma tigll^äätä i tuAemma li!si pietäń  jo. dada 
jutteb^mijiJiesee: mitä pojo siä? mened ̂ esimeiš kertä pietänsie. sigl 
narskejji värjil issuvad..mehed^opezui selläsJtahee puoli värjitä, tšen 
meneb^esimejs kertä pigtårisie, sitä näväd Jäävän, a miä sinu kerjän 
ejnäkuormä päliäsiä da šubäkä katan, sisuko nävä ruäskejfkä läävän, 
sis^sijuiee he.re tšipea.

miä meniŋ^kuormä päitä daj vätan subä ant, mitä näväd^mehed.. 
minukä näj,sevatjeäšemâsiä. a niä mehed ̂ eväd J  läänä minua, a 
rađdozivan, tšed..minukä ähez.menivät „pigtärisiä.

Vaari sanoo: Älä itke. Tulevat mustalaiset, ostamme vuohet 
takaisin. Nyt taas elävät vaari ja mummo vanhalla tavalla. Vaari 
käy kyntämässä, mutta mummo käy marjassa, mutta vuohet kar
jassa. Mutta nyt on loppu (kädessä) tälle sadulle.

36. L e i k i l l i n e n  s a t u .

Meni meitä Pietariin hevosilla paljon väkeä. Mutta minä joukossa 
menin ensi kertaa. Olimme matkalla yötä ja tulemme liki Pietaria jo. 
Setä sanoo minulle: Mitä sinä poika? Menet ensi kertaa Pietariin. 
Siellä Narvan portilla istuvat miehet hevosten selässä kahden puolen 
porttia. Ken menee ensi kertaa Pietariin, sitä ne lyövät. Mutta 
minä sinut kätken heinäkuorman päälle ja turkilla peitän. Sitten 
kun ne ruoskilla lyövät, silloin sinulle ei ole kipeä.

Minä menin kuorman päälle ja katson turkin alta, mitä ne mie
het minulle rupeavat tekemään. Mutta ne miehet eivät lyöneetkään 
minua. Mutta pieksivät ne, jotka minun kanssa yhdessä menivät 
Pietariin.
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menimmä läpi narskejš värjiš. đađa jutteb ..miAAee: tuM niid„ 
väliä, i jutteb: ilväd^mehed^elivan. vähä raddozivad..vaj siz..vättevaD, 
etti mejt^eli pallo vätšiä. a miä juttendši vassä dadajie: a ved^nle 
mehed^minua eväd^raddonnu. a rađdozitta tuo arttelikä da mlcuzitta: 
ohto radduq, tämä vajkk ̂ om^pign, a m enepjeiš keriä jo pigtärisie. 
a uhs näjš i  vassäb ̂ arttelissa: kejime kertässä' ajn piäb^radduq. a miä, 
sizputtelin: tuo kejk pettelettä minua.

menimmä pigiärl hvaterlsee. sigl menimmä tšajta juomä da sitä- 
mäsie. daj pajattavad..minu (adajiesee: vähä raddozivad^narskejji vär- 
jil^sinu pojkä. vättevan, etti pign on vigl. lata tšuzub..mijit: no, 
kevassi siz..raddozivat..sinua narskej värji meheo? a miä vassazin 
ladajiesee: a miä vet..šubä ant näjn, tšen minuq rađdo. Iala tšuzuB: 
tšen sis..sinua raddo? — a nävä artteliz^i raddozivatjtki. a siz..jutteli- 
vaD, etti narskejn värjll mehedjraddozivau. a miä juttenjtši: kuj nävät„ 
sävad^radđuq, ko näväd...eväd^ene eAoza. nävä evat^tšugunaš vcuiettu.

Menimme läpi Narvan porteista. Setä sanoo minulle: Tule nyt 
pois. Ja sanoo: Hyviä miehiä olivat. Vähän pieksivät tai sitten 
katsoivat, että meitä oli paljon väkeä. Mutta minä sanonkin vas
taan sedälle: Mutta nepä miehet minua eivät pieksäneet, vaan piek
sitte te joukolla ja huusitte: Pieksäminen riittää, tämä vaikka on 
pieni, menee toista kertaa jo Pietariin. Mutta yksi näistäpä vastaa 
joukosta: Kolmeen kertaan saakka aina pitää pieksää. Mutta minä 
sitten puhuin: Te kaikki valehtelette minulle.

Menimme Pietariin kortteriin. Siellä menimme teetä juomaan ja 
syömään. Ja puhuvat minun isälleni: Vähän hakkasivat Narvan 
portilla sinun poikaasi. Katsoivat, että pieni on vielä. Isä kysyy 
minulta: No, kovastiko sitten hakkasivat sinua Narvan portin mie
het? Mutta minä vastasin isälle: Mutta minäpä turkin alta näin, 
kuka minua hakkasi. Isä kysyy: Kuka sitten sinua hakkasi? — 
Mutta nämäpä joukolla hakkasivatkin. Mutta sitten sanoivat, että 
Narvan portilla miehet hakkasivat. Mutta minä sanonkin: Kuinka 
ne voivat hakata, kun ne eivät ole elossa. Ne on malmista va
lettu.



— 96 —

iaia juttečpfši: mitä tuö hun.nu suitta tämässä? tämä va jkkum  
pign, a täll ̂ om.,pujikkei pdzä. ni s is jie jk  menti emise hvaterisee. 
a miä, tädäkä tunS^meninu nejzimma lädäkä makämäse. uomniz„ 
neizimma uliez. vana dada tuli vättamä pient plemänikkâ i tšuzub^ 
mint: pel)sat„si<i opezi? miä jutteen: em..pellšâ. — no, koL[<C k° et] 
pelfšå, n i nejzet...suöttämâ opezi, neğzed ̂ antamå kagroi da einoi. 
mei.i.,1 ...on uhs jäti kevaš vihan. tämä tuvie ho menen, s iz^ahe.iäkâ 
luöt^tätä, sis^tämä meneb^uhtie nurlckäsee i sis„siä vajiatJcagrau. 
sit päfvässä miä, nejzin siiöttäma dađa.n opezi.

37. p a j a t  a m..m i q, k u j  m e n i n  š k o u j i u s  e e.

(Parlogr. n:o 58.) Edellinen.

menim..miä esimejn kert skouAiisee. mijuiee eli kahesä vuotta, 
đeda sätte škoujiusee. tšävvä eli kem virsta mätä kattuajiqe suredsä 
tšulåsie. ujtšeteliä eli suämmikaz, nejsi esimejs kertä m u t tšusumä,

Isä sanookin: Mitä te tyhmää saitte hänestä? Hän vaikka on 
pieni, mutta hänellä on järkeä [pulikoita] päässä. Niin sitten kaikki 
mentiin omiin kortteereihin. Mutta minä isän kanssa myös menin ja 
rupesimme isän kanssa makaamaan. Aamulla nousimme ylös. Vanha 
setä tuli katsomaan pientä veljenpoikaa ja kysyy minulta: Pelkäät 
sinä hevosia? Minä sanon: En pelkää. — No, kun et pelkää, niin 
rupeat syöttämään hevosia, rupeat antamaan kauroja ja heiniä. 
Meillä on yksi ori hyvin vihainen. Sen luo kun menet, silloin ket
juilla lyöt sitä, silloin se menee (yhteen) nurkkaan ja sitten sinä 
kaadat kaurat. Siitä päivästä saakka minä rupesin syöttämään sedän 
luona hevosia.

37. K e r r o n  k u i n k a  m e n i n  k o u l u u n .

Menin minä ensi kertaa kouluun. Minä olin kahdeksanvuotias. 
Isoisä saattoi kouluun. Käydä oli kolme virstaa matkaa Kattilalle 
Suurotsan kylään. Opettaja oli vihainen, rupesi ensi kertaa minulta 
kysymään, koska minä olen syntynyt, missä kylässä ja mikä
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kääz.miä Me n suntunnu, kusjšuläz^i kuj m inuq kuttsuqš. uhs kert 
tšiiziib.miAt urakkä daj m iä järkiäz^en tatännu juoAJia. tämä vetti 
minuq, tšäeš tšin daj vej nurkkäsää, pani penviAAä daj juUgäe: tejn 
kert s iz .ne jze tjä täm ä  urakkä. a uomen ko et Ja , sis ..panen semeri 
pejivi ajiä. siz.nejzetjätäm äsiä. a miAA^eli raskaz...eppeq. epetetti 
venäjssi.' a m iä venäjssi pajattä en tunlennu. sis.kčäš.tšuzub  ̂ urakkä, 
ajn vigl rađđo lińejkäkä tšäsi mut), a perä ko eppezin jo pajattamä 
venäjssi, siz^enäpä jo eb^raddonnu i ep .pannu peAviAAä.

38. t š u l ä  A a h j a .
(Parlogr. n:o 59.) Edellinen.

eli enne vanaAA^ajkä meddiä tšiiläzä pignez ̂ orgoza uhs mokomajn 
pajklca, kuhe ajn igzepi lehmäd.da Aampäd. vajozivad.da uppozivau. 
eb.mennu sitä tševättä, ko sinne pajkkäsgä eb^uponnu lehmä vaj 
Aammaz.vaj opene. seniä pajkä n im i eli lähtiä silmän, teukatti sinne

on nimeni [kuinka minua kutsutaan]. Kerran kysyy minulta läksyä 
ja minä en heti osannut sanoa. Hän otti minua kädestä kiinni 
ja vei nurkkaan ja pani polvilleni ja sanoo: Toisella kerralla rupeat 
sitten osaamaan läksyä. Mutta huomenna jos et osaa, silloin panen 
soraa polvien alle. Silloin rupeat osaamaan. Mutta minun oli 
vaikea oppia. Opetettiin venäjäksi. Mutta minä venäjää puhua en 
osannut. Sitten milloin kysyy läksyä, aina vielä hakkasi viivotti- 
mella pitkin käsiä. Mutta myöhemmin kun opin jo puhumaan venä
jää, sitten hän ei enää hakannutkaan eikä pannut polvilleen.

38. K y l ä n  1 a h j a.

Oli ennen vanhalla aikaa meidän kylässä pienellä niityllä [pie
nessä laaksossa] eräs sellainen paikka, mihin aina aikaisemmin leh
mät ja lampaat vajosivat ja hukkuivat. Ei mennyt sitä kevättä, 
kun siihen paikkaan ei hukkunut lehmä tai lammas tai hevonen. 
Sen paikan nimi oli lähteensilmät. Lykättiin sinne kolme syltä 

7
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kem suit riuku i pehjä ep^sätu. vanad^inighmizet..kcilc koppiuzivat„ 
kokugsee i  dumazivat..tšehsinä, etti mitä muö nejzemma teŧšemäsie, 
ko se lähtie silmä jgka vuosi vetab..mejU opeze vaj lehmä vaj Jiampä. 
nävät„siz..dumazivaD, etti muö Jiupämma sinne lähtie silmälle iihie 
boranä. esamma tšulâkä j§ka tševäd^iihie boranä, ko mä sum d, 
siz..Jieikataž..boranant pä edsaš väliä i naskeas sihiesie lähtie silmäsie 
koko borana i juo.ti.nas: vot^sijuie suve toitto. sis^tuAJias väliä, tšuläkä 
jiagottåš miigrä nesetut.Jpezäo. sis..tuA.iaš tšiiläsie. .nagotetti miigrä 
pezät..senie peräs, etti gneissi parap ̂ einä liivvä i eväljiazvajs mät- 
täd...nitä pälie. tšiilä senskei a n n a p jšu lä  deŋgoi i essåš pun.v paŋkca  

vinä. juvvaš, pitäzjyoranane pom irykat„ tšiilakä iihez. i n i j$ka tše- 
väd^nejkatti borana i Aagotetti miigrä pezäo. se eli vanaaå ̂ aikä. ko 

juonti enne da ata.

(pitkä) riuku ja pohjaa ei saatu. Vanhat ihmiset kaikki kerääntyi
vät kokoon ja ajattelivat keskenään, että mitä me rupeamme teke
mään, kun lähteensilmä joka vuosi ottaa meiltä hevosen tai lehmän 
tai lampaan. Nämä sitten ajattelivat, että me lupaamme sinne läh
teensilmälle yhden pässin. Ostamme koko kylä [kylän kanssa] joka 
kevät yhden pässin, kun maa sulaa. Sitten leikataan pässiltä pää 
(päästä) pois ja lasketaan siihen lähteensilmään koko pässi ja sano
taan: Kas tässä sinulle kesän ruoka. Sitten tullaan pois. Koko kylä 
hajoittaa [kylän kanssa hajoitetaan] myyrän nostamat pesät. Sitten 
tullaan kylään. Hajoitettiin myyrän pesät sen takia, että olisi parempi 
heinää lyödä ja eivät kasvaisi mättäät niitylle. Kylänvanhin antaa 
kylän rahoja ja ostetaan puoli pankia viinaa. Juodaan, pidetään 
pässille peijaiset yhdessä kylän kanssa. Ja niin joka kevät tapettiin 
pässi ja hajoitettiin myyrän pesät. Se oli vanhalla aikaa, kun sanot
tiin »enne» [=  äiti] ja »ata» [=  isä].
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39. a  u  p  a u  s„p i h  a  ä  a  â  t š a s o v n a A e .

(Parlogr. n:o 59.) Edellinen.

Auvataš sis, lco tšell^eväd..mene etezi Uivatta, igzä n asta ssiq t tševal 
vaj suttšuzun: m iä Aupän viddä nastassiaAeet Aampä pM ..da jaAgan. 
vejb^eAAa siz„nejsevad..menemå etezi kejk Uivatta, vot s iz ^ i AupašfŠi 
kees.täl sai hukkä Aammaz^i vej piliAäAä tšasovnaAe. tšel Icehnod.viA- 
Aat..kazvavad..AampajA, siz.viAAoi vieti tuoSM asovnajie. ja g e tti kejk 
keräjäjsile.

nastassia päjväl uqmnikko päjväš mennäš sis piliAäAä tšasovnaAe. 
viddäš, tšen vigb .viAAoj tšen vigb ,Aampä p ä d .d a  jaAgan. jgkauhs p iti 
tšäez^viAAad^i Aampâ pâd^da jaAgaD, kuuni pappi p iti molevenjaD. 
[Jatko sanelun mukaan.] sis .keråjät ..kejk sejsozivad ̂ ärezä rätuä 
muö. s iz ..vå fš i meni i jalce lceräjilie. siz ..menti piliAäAä tšulåsie veerazi, 
tšell^eli sukvuiajsi. a tSel beAAU, se tuli kotuosee. meddle tšuläzä 
nastassiqt ̂ ep .p ig ttu  präznikkan.

39. L u p a u s  P i h l a a l a n  k y l ä k a p p e l i l l e .

Luvataan sitten kun jollakin eivät menesty elukat, ennen Nastas- 
sian päivää keväällä tai syksyllä: Minä lupaan viedä Nastassialle 
lampaan päät ja jalat. Ehkä sitten rupeavat menestymään kaikki 
elukat. Kas silloin lupasikin, kun häneltä kuoli lammas, ja vei Pih
kalan kyläkappelille. Kellä huonot villat kasvavat lampailla, silloin 
villoja vietiin myös kyläkappelille. Jaettiin kaikki kerjäläisille.

Nastassian päivänä aamupäivästä mennään sitten Pihlaalan kylä- 
kappeliin. Viedään, ken vie villoja ken vie lampaan päät ja jalat. 
Jokainen piti kädessään villat ja lampaan päät ja jalat, kunnes 
pappi piti jumalanpalveluksen. Sitten kerjäläiset kaikki seisoivat 
luona järjestyksessä. Sitten väki meni ja jakoi kerjäläisille. Sitten 
mentiin Pihlaalan kylään vieraisiin, (ne) joilla oli sukulaisia. Mutta 
jolla ei ollut, se tuli kotiin. Meidän kylässä Nastassiata ei pidetty 
juhlapäivänä.
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40. v i g v i s s i e n  t š ä v v ä š  v e z i l .

Edellinen.

vigrissiän tšävväš vezil. uqmmz.mcnnäš tšerikkuäsää. jgkain esap_ 
tmnteliä i panep.svätkojAe obräzaM. ko ize ep. päs.  panemäs e e, sis. 
sätap.tšäsi mitä. kokutap. tšunteliäkä pihtä muö, tŠen tämä igs.sej- 
zob.-.i juttelu: pane kaš.tšunteliä svätkoytee. i sis.se tšunteliä menep.  
sinne obräzanessä, sigl pannaš pejiemäsäfi. sis.pappi piäp.SAuSbä i 
vettäš risit.tšätiä i mennäšvezile. vä,tši kejk Anu aab . malitv oi. pappi 
meneb.igz.diqkonäkä i mennäš sis.kajvoAää. pappi piäb.m olevenjat.  
sigllM siz.vettäš, p annas s uš a t tis e. e vettä, kajvuä pälty tehäs pu jr. 
vissi. vä)ši vetap.kejlc putellsää svätojt vettä. siz.vettäss..usatti piha./ie 
vigkä kahää tšezziä i luAAaš läpi tšiilå taŋâš. tšerikkugsčä. pappi 
svätitäp.sis.svätoj vigkä tšulå. viskäb.vihäkä uonej päliä svätojt 
vettä. sis.tuAAaš tšerikkuäsää tagäz. pannaš risit.pajkaAää i pappi

40. L o p p i a i s e n a  k ä y d ä ä n  k a i v o l l a .

Loppiaisena (»vedenristeenä») käydään veden luona [vesillä]. 
Aamulla mennään kirkkoon. Jokainen ostaa kynttilän ja panee 
»Svädgat» (-nimiselle) pyhäinkuvalle. Jos itse ei pääse panemaan, 
silloin lähettää kädestä käteen [käsiä myöten]. Koputtaa kynttilällä 
sen olkapäätä, joka hänen edessään seisoo, ja puhuu: Pane tämä 
kynttilä »Svädgat»jumalankuvalle. Ja sitten se kynttilä menee sinne 
jumalankuvalle asti, siellä pannaan palamaan. Sitten pappi pitää 
jumalanpalveluksen ja otetaan ristit käteen ja mennään veden luo. 
Väki kaikki laulaa rukouksia. Pappi menee edessä diakonan [luk
karin] kanssa ja mennään sitten kaivolle. Pappi pitää jumalanpal
veluksen siellä ja sitten otetaan, pannaan saaviin vettä. Kaivon 
päälle tehdään puinen risti. Väki ottaa kaikki pulloon pyhää vettä. 
Sitten ottavat saavin olkapäälle vesineen kaksi henkeä (kahden kes
ken) ja tullaan läpi kylän takaisin kirkkoon. Pappi siunaa sitten 
pyhällä vedellä kylää. Viskaa vihdalla huoneiden päälle pyhää vettä. 
Sitten tullaan kirkkoon takaisin. Pannaan ristit paikalleen ja pappi
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tu.neb..rissi tšäez. vädši menee, nejsevad ̂ antamâsčč risile suta i pappi 
sis^svätitäp^sväloj vigkä. siz^väfši tuAepJiotuhsee. svätoj vesi pannaš 
jumannurkkâ, kuza on obräzan. sis^senie svätoi vigkâ svätittäš, keez^ 
ajáss...esimejn kert lehmi karjäsee. sis.^peremigz.,vetábjurŧšu-obräzä 
tšätie i vanab.. näppäs e e svätoit vettä i meneb ̂ evveeseğ. svätitäb ..leh- 
mäd^i jiampõd^i opezed^i jutteee: rneŋkâ nuđ ..jumajiäkä emajie 
volijie.

41. e n i p ä i v å  m u n a m ä ŋ k o .

Edellinen.

enipän män,tšiäš mched„da pojotjianä muneikâ munamäŋkuq,. eli 
mänŧšiji tšummie vai kenmeg tšezzie vaj kahee tšezzie, iihsina vaitez^ 
ep^sänu mänfšiä. on tehtu liväsee jiakeg paikka. munamäŋgojiA^eli- 
vad^åretJiexk^poÐ, etti evädjmeneissi munad^uli. tšehspaikkaz ̂ eli 
tšertta. tšertaš mitatti kepikå, tšenie muna eli eso, tšenie tejne i ni 
ratuii muö nastifši. sigl siz^vigrettäš kanä rnunei.

tulee risti kädessä. Väki menee, rupeavat antamaan ristille suuta ja 
pappi sitten siunaa pyhällä vedellä. Sitten väki tulee kotiin. Pyhä 
vesi pannaan jumalnurkkaan, missä on jumalankuvat. Sitten sillä 
pyhällä vedellä siunataan, kun ajetaan ensi kertaa lehmiä karjaan. 
Silloin talonisäntä ottaa Yrjö-jumalankuvan käteen ja kaataa kup
piin pyhää vettä ja menee navettatanhualle. Siunaa lehmät ja lam
paat ja hevoset ja sanoo: Menkää nyt Jumalan kanssa vapauteen 
[vallallenne],

41. P ä ä s i ä i s e n  m u n a l e i k k i .

Pääsiäisenä leikkivät miehet ja pojat kananmunilla munaleikkiä. 
Leikkijöitä oli kymmenen tai kolme [kolmen kesken] tai kaksi [kah
den kesken], yksinään vain ei voinut leikkiä. On tehty hiekkaan

t

tasainen paikka. Munaleikin paikalla olivat reunat korkeammat, 
etteivät menisi munat yli. Keskipalkassa oli raja. Rajasta mitattiin 
kepillä, kenen muna oli ensimäinen, kenen toinen ja niin järjestyk
sessä lasketuinkin. Siellä sitten vieritetään kananmunia.
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mänfšiäš, tšenič munä pututaB , siz.vetap.senič m unä eneličńe. 
i  n l siz.rätuä muö ain Aaskeqš. tšell^eli eso, se Aahfši tšertass^esi- 
mejzeš. i  n l sis.tejne i  keAmaz . . . i podjoba i joba Aaskevad. mmizessi. 
m änđitti munej palie i  m änditti cleŋgoi pålie i  innotetti m una kahs 
vaj kem kopejkkä. sitä mänttšiziväd.mehed.da pojoo. tšen vejtti pallo  
munej, tsen deŋgoj. siz .m enti arttelikä. esetti vinä i juoti i m unad^eli- 
vad.zakuskan. sitä visi vigtetti enipäjvä päivän.

tuoS.AĞekutti enipän. magazej igzä sigAA^eli puöröuieekku. tšen 
tehti, jiahdši, etti uli včuä meni. meni .nahŧši sata kertä. pojod.da 
tutterikot.tanttsizivan. se eli enipän.

42. p u m m a j i ä  t š u l ä  pe.no.

Edellinen.

pum m aAä tšulä peli tuhad^uhesä  satä iihessemel vuotta kaheAtc'šše- 

meÄ m ajta. se eli nätilpåjvä. vä,tsi eli kejk  tšerikkoza. tšen koton 
m akaz. a pojokkejzet.keAm ee tšezzie m enivän, tšulâ ettsaz^eli riga,

Leikitään, kenen munaan koskee, sitten ottaa sen munan itsel
leen. Ja niin sitten järjestyksessä aina lasketaan. Kenellä oli ensi- 
mäinen, se laski rajalta ensimäiseksi. Ja niin sitten toinen ja kol
mas . . .  ja viimeistä edellinen ja viimeinen laskevat viimeiseksi. Lei-

%
kittiin munista ja leikittiin rahoista ja hinnoitettiin muna kaksi tai 
kolme kopeekkaa. Sitä leikkivät miehet ja pojat. Kuka voitti paljon 
munia, kuka rahoja. Sitten mentiin joukolla. Ostettiin viinaa ja juotiin 
ja munat olivat »sakuskana». Sillä tavalla vietettiin pääsiäisen päivät.

Myös keinuttiin pääsiäisenä. Kylänaitan [makasiinin] edessä 
siellä oli vinttikeinu. Joka uskalsi, laski niin, että meni yli akseli- 
hirren» Joku laski sata kertaa. Pojat ja tytöt tanssivat. Se oli 
pääsiäisenä.

42. P u m m a l a n  k y l ä n  p a l o .

Pummalan kylä paloi vuonna 1909, toukokuun 12:na. Se oli sun
nuntai. Väki oli kaikki kirkossa. Joku(nen) makasi kotona. Mutta
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meniväd^rigäsfje i  nejsivat^sigl peAettamäsee. Išiertiväl.pajieroskä 
sammalissa i viskazivat^spidžgâ mänee ejikajsee i suttu riga peAemåsee. 
pojokkejzed j j  olisivat ̂ kejk kotiidsee. a tuli eli pittši tšulâ. riga siittu 
jo kevassi peAenuxsče i anke tuAčekä viđđä tutikkoj tšula pälie i siittu 
keflc tšulä pejiemäsee. Išen eli koton, sai vähäfzie rissoi vidđä tu.nessa 
väliä, tšen eli tšerikkoz, sep„[<C se ep„] sännu mitäid..rissoj väliä, 
keezjo h sti tšerikoš kotuossâ, siz..jo keik tšiilä peli. tšed ...elivätAšu- 
läz„nied„vettivat.,pozarnei mašinä i vejväd^hrudäseč. a.dievatjiafšaittä, 
vettä, i  tuli tuli-Aafkka näđdie pälie. näväd..jättiväd„mašinä. kiška  
eli vigzä, se„ep..pe.tiennu. mašinajit vajtesjirâska peli. tšennid^vääši 
m itäfd^ep^sännu tehä, ke\k sefsti ärez. vätetti, kui peli. sis...suttiX 
kažoŋka peAemäsee. väfši uppäz, tahto mennä vinä vettamäsee. 
kažonšikaÄA^eli levorveri tšåezå. eb ..nassu tšetäid..li!ši. juttel: nå 
pejieB. siz^väiši meni kaugepaAee. kazorfka peli vimizessi i siz^eli 
tšiilä peAennu. keikkeii meni kahs tunnia ajkå, ko tšulä peli.

pojat kolmen kesken menivät, kylän päässä oli riihi, menivät riiheen 
ja rupesivat siellä polttamaan tupakkaa. Kiersivät paperossin samma
lista ja heittivät tulitikun maahan olkiin, ja syttyi riihi palamaan. 
Pojat juoksivat kaikki kotiin. Mutta tuuli kävi pitkin [»pitkiä»?] kylää. 
Riihi syttyi jo kovasti palamaan ja alkoi tuulessa viedä (palavia) 
olkitukkoja kylän päälle ja syttyi koko kylä palamaan. Ken oli 
kotona, saattoi vähäisen tavaroita viedä tulesta pois. Ken oli kir
kossa, ei saanut mitään tavaroita pois. Kun [konsa] juostiin kirkosta 
kotiin saakka, silloin jo koko kylä paloi. Ketkä olivat kylässä, ne 
ottivat paloruiskun ja veivät lammikkoon. Alkoivat pumpata vettä. 
Ja tuli tulenliekki heidän päällensä. He jättivät koneen. Letku oli 
vedessä, se ei palanut. Koneelta vain maali paloi. Kukaan väki 
mitään ei voinut tehdä, kaikki seisoivat ääressä. Katsottiin, kuinka 
paloi. Sitten syttyi viinapuoti palamaan. Väki hyppäsi, tahtoi 
mennä viinaa ottamaan. Viinakauppiaalla oli revolveri kädessä. Ei 
laskenut ketään liki. Sanoi: Palakoon! Silloin väki meni etäämmälle. 
Viinakauppa paloi viimeiseksi ja sitten oli kylä palanut. Kaikkiaan 
meni kaksi tuntia aikaa, kun kylä paloi.

*
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nudmejsti nit^pojokkeisi tšusumä: kui tuo ponitta penemäsee? 
pojokkej,zed„jutt(evaD: muo menimmä paperoskä penettamäsee. u.mskä 
griša viskas^spidšgâ mäneeseg i suttiizivädhenget^pejiemäsee. tefzet„ 
kahee tšezzie jutUevao: muö tahtozimma kusuttä, a um skä griša eb^ 
antannu kusuttä: kas riga on međđie tarä päl. tälle on tšäzzittu inata, 
tämä ajn ehjinä väliä. peneb..daj s iz jig p ŧš i ijiattu. a tejzetjcahee 
tšezzie ain tahtozivatjmsullä. no enäpä emmä sännu kusuttä i joh- 
zimma kotuosee. — niit...se griša vigti turmasie. p iltti tätä kahs näteliä. 
siz...griSä (a (a vetti tämä emä uoJieg am . tširjotetti griSä fadant ke{k 
varatuz. ko griša mitä tigB, sis^se varatuzmiuvväš kejk, väliä i griša 
pannaš turmåsie iässi | ~  ijsizessi]. no, tämäp..[<[, tämä ep..] tehnu 
mitäfD. n i pallo täll^eli strahvig, etti isilläsi e mitä luoti sepej, tällieb  ̂
annettu, tämä eli am-iŧšäne, tällie eli kahesä vuotta.

pälie senie pejiuo jiuvatti senel päiväl nejsa tuomä pappi da rissi 
tšulâsie. sis^pappi piti molevenjad^i tšäusi progonan, svätitti opezen,

Nyt ruvettiin niiltä pojilta kysymään: Kuinka te panitte pala
maan? Pojat sanoivat: Me menimme paperossia polttamaan. Ulaskan 
Grisa heitti tulitikun maahan ja syttyivät olet palamaan. Toiset 
kaksi [kahden kesken] sanovat: Me tahdoimme sammuttaa, mutta 
Ulaskan Grisa ei antanut sammuttaa. Tämä riihi on meidän tontti
maalla. Hänen on käsketty korjata (pois), hän ei korjaa vain pois. 
Palaa ja sitten tulee korjatuksi. Mutta toiset kaksi yhä tahtoivat 
sammuttaa. No, enää emme voineet sammuttaa ja juoksimme kotiin. 
— Nyt se Grisa vietiin vankilaan. Pidettiin häntä kaksi viikkoa. 
Sitten Grisan isä otti hänet omaan huolenpitoonsa. Kirjoitettiin 
Grisan isältä kaikki omaisuus. Kun Grisa mitä tekee, sitten se 
omaisuus myydään kaikki pois ja Grisa pannaan vankilaan iäksi. 
No, hän ei tehnyt mitään. Niin paljon hänellä oli rangaistusta, että 
mitä kylään tuotiin vaatteita, hänelle ei annettu. Hän oli alaikäi- 

• nen, hän oli kahdeksanvuotias.
Tämän palon jälkeen luvattiin sinä päivänä ruveta tuomaan.pap

pia ja ristiä kylään. Sitten pappi piti jumalanpalveluksen ja kävi 
karjamaalla, siunasi hevoset, lehmät ja lampaat. Sitten ristit vie-

o
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lehmääni nampåD. siz...risid„vieti tõsJagäŠJšerikkubsčg. senel päiväl 
tiiötä mitäjd^ep..tehtu. pigtti pråznikkå mälehtiihsessi, etti senel päiväl 
tšitlä peli. i ni jgka vuosi sis.,tuoti rissi tšiilasie i pappi, se eli rnälehtiis- 
päjvä.

43. m e j z a n i k ä  a p i .
E d ellin e n .

ko tšiilä eli penennu, siz^mejzanikka kuttsu tšiilä stârostâ i juttel 
tällie: tširjottagä mokomaan paperi, niddie nimet..tsed^on penennu. 
siz^miä, annan tejle mettsä. se mejzanikka eli, kutsutti tätä — feodor 
ivanlš bAolc [gen. bAuokä], tämä ante jglcaiihelie penennuneg viš<tšum- 
met puta. i nikattiAä meizä herra ante tugå^visŧšummet putajgkaiihelie. 
siš^tšulå väŧši meni Aejkkämäseğ. nätilpäivittä tejsiš tšiiliš tunti api 
väittämä irsi i  keikkeg tiiötä api teŧšemäsie. i siz^ni suves„täs„sanvetti 
rihet^kuza elä. a kunnibennu rihitä, sinniz^eletti tšen rigaš Jšen rattiko 
tšen saunaz, tšel mikä eli jannu i sigll^eletti. a siivvä tšihuteUi n iz^

tiin taas takaisin kirkkoon. Sinä päivänä mitään työtä ei tehty. 
Pidettiin pyhää muistoksi, että sinä päivänä kylä paloi. Ja niin joka 
vuosi sitten tuotiin risti kylään ja pappi. Se oli muistopäivä.

43. M o i s i o n h e r r a n  a pu .

Kun kylä oli palanut, sitten moisionherra kutsui kylän vanhim
man ja puhui hänelle: Kirjoittakaa sellainen paperi, niiden nimet, 
joilta (omaisuus) on palanut. Sitten minä annan teille metsää. Se 
moisionherra oli, hänen nimensä oli Feodor Ivants Blok. Hän antoi 
jokaiselle palosta kärsineelle (palaneelle) viisikymmentä puuta. Ja 
niin Kattilan moision herra antoi myös viisikymmentä puuta jokai
selle. Sitten kylän väki meni (puita) sahaamaan. Sunnuntaisin toi
sista kylistä tultiin apuun kuljettamaan hirsiä ja kaikkea työtä 
avuksi tekemään. Ja sitten niin kesässä taas salvettiin tuvat, missä 
elää. Mutta siihen saakka, kun ei ollut tupia, elettiin kuka riihessä, 
kuka aitassa, kuka saunassa, mikä millekin oli jäänyt ja siellä elet
tiin. Mutta syödä keitettiin niissä uuneissa, mitkä olivat vanhoissa



— 106 —
V

ahjojz, kummad ̂ elivad^vanojz..rihlz. i  n i se suvi eletti nlz..rlgoiz..da 
saunojz, a tanveessi påsti vassezlseč rihlsle elämasie. stahofkat ̂ elivät„ 
pienen, deŋgoi säti vähä. kaugä ep^sätu tejsi uonej tehä. siz ..eletti 
köuhässi. vähä kerraz^ajn strojtetti i n i nejsti elämäsie taz.

44. v a s s e z e š  v u v v e š .

E d ellin en .

vasuo vaseš vuotta koppiuvat„pojod„da tutterikod ̂ .uhtie tanuosee. 
nejsevad^vanamäsee tinä. jgkaiihs tahop^tätä, m illin  täi ligb^eno. 
pojod..vanavaD, tahtovadjätä, nejzepko tširieš naima, ligplco pallo  
nahsaj, nejzepko rikkäss ...elämä vaj köuhässi. vot siz^vanavaD, tsellie 
m illin patretti tuMB. tšelle tunevat^sured ̂ .uoneeD, tšelle karjusi patreiti. 
sunatettl tinä pärie päl...i ti Akku Aavvä palle, tšelle m illin patretti tuli.

tuttärikot^tuos...suAattivaD, tahto ziv at ..tätä, tšen meneb..mehele i kuj, 
pallo ligb ..nahsaj i nejzepko rikkäss^elämå. iuttärtkod^vigl tepsivän, 
panivat Jcenmee neliä kokuosee ezrej mänee. tejvatjcukee rihiesie i 
nazgetli kukke mäAee. tšenle kogoš kejkkeq, igzepi nejzeb „ no kkimäs e e 
kukke, sis se tuttärikko menep..tširieš mehelie. a tšenie kogoss^eb„ 
nokkä, sitä juonti: sinua, millinejt.,pojo eb..veta mehelie. a tšenle koguo 
pälie sittu, sitä juonti: siä jäd..vanas tuttärikossi.

sitä vanettl vasuo vaseš vuotta silä iiöl, keez^eli kahste'ššemet tunnig.

45 a, s a u  n  a z ^ e l  i  v a d j  i n  a d . . .

(F o n o g r. n :o  19.) P u m m a la (-P ih la a la )  V . 15. K a t ja  K o zo v a , n . 70 v.

sa-unaz ̂ elivad„U-nad ̂ ahettu. U-nad^ahett^elivav. Ivnoj takan eli 
tu-ttärikko. tu-nti tätä sä-mä. sä-ndul [?] va'ssäB: kili U-nol on pa-llo 
töää sks„kez„mvnua tšu-lvässä, ka-zvan. svz ..minua ka-tkuassa, svz„ 
m inua isuttäš n-gä, skz..m inua ta-ppässa, svz^m inug nagottäs mä-ne.

tuvissa. Ja niin se kesä elettiin riihissä ja saunoissa, mutta talveksi 
päästiin uusiin tupiin elämään. Palorahat olivat pienet. Rahoja 
saatiin vähän. Pitkään aikaan ei voitu toisia huoneita tehdä. Sil
loin elettiin köyhästi. Vähän kerrassa aina rakennettiin ja niin ruvet
tiin elämään taas.
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45 b. j u t t u  l i n  as.
(P a rlo g r. n :o  46.) E d e llin e n . J o e n p e rä n  m u r te e lla . D m . T sv e tk o ff.

saunez^enti linad ̂ .ohettu. siz U linad ̂ ohettu enti. lino] takann^eli 
tiitterikko. tunti tätä kosimä.2 tämä i vassäB: vei linojká3 om..paUo 
tute. siz ̂  jutte n: minnug tšulvetaž kazvon. siz^minnug tapeta. siz„

44. U u d e s t a  v u o d e s t a .

Uutta vuotta vastaan kerääntyvät pojat ja tytöt yhteen taloon. 
Rupeavat valamaan tinaa. Jokainen tahtoo tietää, minkälaiseksi 
hänelle tulee elämä. Pojat valavat, tahtovat tietää', rupeaako kii
reesti menemään naimisiin, tuleeko paljon lapsia, rupeaako rikkaasti 
elämään vai köyhästi. No, sitten valavat, kelle minkälainen kuva 
tulee. Kelle tulevat suuret huolet, kelle paimenen kuva. Sitä tinaa 
sulatettiin päreen päällä ja (se) tippui pöydän päälle, minkälainen 
kuva kullekin tuli.

Tytöt myös sulattivat, tahtoivat tietää, kuka menee miehelään ja 
kuinka paljon tulee lapsia ja rupeaako rikkaasti elämään. Tytöt 
vielä tekivät, panivat kolmeen neljään kasaan ohria maahan. Toi
vat kukon tupaan ja laskettiin kukko maahan. Kenen kasasta kaik
kein ensiksi rupeaa nokkimaan kukko, sitten se tyttö menee pian 
miehelle. Mutta kenen kasasta ei nokkaa, siitä sanottiin: Sinua ei 
mikään poika ota miehelään. Mutta jonka kasan päälle sittui, siitä 
sanottiin: Sinä jäät vanhaksipiiaksi.

Sitä valettiin vasten uutta vuotta keskiyöllä, kun kello oli kaksi
toista.

45 a. S a u n a s s a  o l i v a t  p e l l a v a t . . .

Saunaan oli pellavat ahdettu. Pellavat oli ahdettu. Pellavien 
takana oli tyttö. Tultiin häntä ottamaan. Sängystä [?] vastaa : Kyllä 
pellavilla on paljon työtä. Sitten kun minut kylvetään, kasvan. 
Sitten minut nyhdetään, sitten minut pannaan [istutetaan] riiheen, 
sitten minut tapetaan [puidaan], sitten minut levitetään maahan.
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skz^m inug jutteB. mâz^ma-kån vezttässa i tä /zukgä. rkgas..sis„täs„ 
ta-ppässa, sizum 'puttåš, sisJiä-glMässä. sil., tse-d ra tässä, sizjoechsiässä, 
siz..Mrvad. sisjiu-iucissa. s is jcu  vaugessäš vajigessäš vaugessâš va.i- 
gessäš vaugessâš, skz^vaš täz^ruuAatassa, s i s j iu  ru-AAatassa, da ku 
tä-s^kahzippäj kaŋkätjo-lko . sizJ,ö'b„jiautåse, ii-he ejtsä i  tffjze, vot 
svz..vas nl§ he-ŋki läheb.^vä-llä.

46 a. e l i v a  t jc  e Am. e v e l i  e s s e.

(F o n o g r. n:o 25.) K o rv e ttu la  25. V. 15. F i l 'ä  V a sa , 13 v .1

eletti kenme vellesse, i  näväd.,dum azivatjiuj on parap ̂ ellä. menti 
mettsä. kez^nävädunenti sinne . . . kottõ to sigll ...eli hakka. nävät„ 
tšuzutti halcaAt kuj piab^ellä. hakka näjt^epetti: piab^ellä uvvi, piäp„ 
tejn-tejze kä että uvvi.

siz.,näväd..menti tagepaš mettsä juttevaD: hakk ,.*on huA.m, täm  ̂ ep..tä 
miitäju, täm vaitez ̂ .epetap.. kuj međ'jč piup JapeAAa tejn-tejz(G. näväd„ 
menti kav,gapa.uk näjseväd ...etti on lehmä i ärkšä. näväd^vettivad 
lehmä i ärjä tappevan.

no, k(]z..nävädj,ehmä i ärjä tappevat^tõ karjušši nädši. karjušši 
ep tohtin näilč m itläid„jueAAa. kuj nävät„ tunti kottö n i h u t i  nädje

Sitten minut, sanoo, maassa makaan, otetaan ja taas riiheen. Rii
hessä sitten taas tapetaan, sitten vidotaan, sitten häkilöidään, sit
ten kehrätään, sitten vyyhditään, sitten luovat, sitten kudotaan, 
sitten kun valkaistaan valkaistaan valkaistaan valkaistaan valkais
taan, sitten vasta taas kaulataan, sitten kun kaulataan, ja kun taas

1 V a ik k a  K o rv e ttu la n k in  m u rre  k u u lu u  M a ti’n — K a tt i la n  ry h m ä ä n , on 

se u ra a v a ssa  k u i te n k in  e ro a v a is u u tta .  V a rs in k in  k o n s o n a n t t ie n  g e m in a tio  

on  m erk ille  p a n ta v a .  A in a k in  tä l lä  n u o re lla  p u h u ja l la  se o li y h tä  se lv ää  

k u in  i tä v a tja s s a .  T äy s in  jo h d o n m u k a ise n a  se k u i te n k a a n  e i e s iin n y . Se on  

n ä h tä v ä s t i  k a ik k ia lla ,  m issä  s i tä  v a t ja s s a  e s i in ty y , su h te e llisen  m y ö h ä is tä  

t a r tu n t a a  In k e r in  m u is ta  m u r te is ta ,  j a  o s i t ta in h a n  se on  v a s ta  a lk a m a ss a , 

sa m o in  k u in  m o n in  p a ik o in  p i tk ie n  v o k a a lie n  d if to n g iu tu m in e n  su o m en  

ta p a a n .
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minnuq ahetä rigä.5 siz^m innua tapetä. sizjm m nuq mgoteta m<Dse.6 
siz.,miä jutteb jmäÄ makkän. vetelä, de täz..ngä. riges...sis„fas„tapeta. 
siz^raputetå. slsjiägletâ. sišjšedretâ, siz..vehzitå. siz^AÕmå. sis„ 
kuotä. sis..ku vcuigeleta vcuigetetä, vcuigeteta va j i . . ,  siz^velelä1 ruAAetä. 
sts..ku ruAAetä, de ku säp^kåztk kaƞkävaAmessi, tšärin* sizJubSim ilä
uhe e isä, i teize. vot siz^vas mint* läheb^enjki väliä.

• Ä

46 b. ag^ da  k e  A m  e t..p o j k  a .1
(P arlo g r. n :o t 48, 49.) J o e n p e rä n  m u r te e lla  D m . T sv e tk o ff.

kens nämäd..menti sinne, sinne koltö, to siäll^eli akke. nämä 

tšuzutti akcuil: kui pinb^ela. akke näit epetti. piqb^elä um. piäp^  

tejn tejzeka elä uvi. nämä menti kaukapeiic*, mettsä. jutteven: kase3 
akk^on huAAu. tämä ep„tä m ittäjt. tämä va ajn* epetepjcuj medde 

piäp..tapeÄ tejn tejzekä. nämä menti kaukäpeAe. näiiiiä, jo t^oh  
lehme ja  är,tše. näniäd„vettivedJehina i  ärja i  tappeven. no, kens 

nämä lehmä i  ärja tappeven, noh5, karjušši näfši. ep...tehtinnu 

nä\le m itta juteAAE. ku nämä tuAti kottö n i tuAti nädde takanne.

kaksinpäin [kaksin kerroin?] kankaat vain [?]. Sitten lyö lautaan, 
toisen pään ja toisen, kas sitten vasta niistä henki lähtee pois.

i ■
4 6 a. O li  k o l m e  v e l j e s t ä .

Eli kolme veljestä ja lie ajattelivat, miten on paras [parempi] 
elää. Menivät metsään. Kun he menivät sinne . . . taloon, silloin 
siellä eli akka. He kysyivät akalta, mitenkä pitää elää. Akka heitä 
opetti: Pitää elää hyvin, pitää toinen toisensa kanssa elää hyvin.

Sitten he menivät taemmaksi metsään, sanovat: Akka on hullu, 
hän ei tiedä mitään, hän vain opettaa, kuinka meidän tulee tapella 
toinen toisemme kanssa. He menivät kauemmaksi, näkevät, että on 
lehmä ja härkä. He ottivat (ja) lehmän ja härän tappoivat.

No kun he lehmän ja härän tappoivat, silloin paimen näki. Pai
men ei uskaltanut heille mitään sanoa. Kun he tulivat kotiin niin
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taJckâ. kuj tujiti nädjč takkâ näväd..vetetti tšini veti turmäse. nävätjcu 
veti turmäse s i z . . . näjle turm äz. . . eli kehno i näjle vajtez ̂ annetti 
lejpä i vettä, no näjle s iiil . . .  eli kehno, nävät^siält tahtevat^pässA 
väliä, no pässA eli kehno, aivõ kerkeq,AA^e,Ati ramkad. näväd^evät_ 
paznän. kert nävät^saivao . * eppivad^i sajvadjesnidsâ. nävät..säti 
turvå [pro tnrpâ] i nejsivatjira'ppugmä ullez. nävätjtrapuzivad_ 
ullez^rikkevad^ramkä i päsiväd^vållä.

kuj nävät„päsiväd..vållä siz„näväd^johsivatJcoUõ. no näjt järkeäse 
eb,.i arvattu, näväd^rnenti mettså elämä.

nävät^kuj menti mettsä elämä tõ nåvädJleutivät...si(ilt pallo rahhä i 

tulivat Jcoitõ, rahat, kerjazivad ̂ i menti turmäse tagäzjuttelivad^etti 

emmä nejz^emmig, rahhoi sömä, mejle i antdssa siält lejpä. no siä,l 

täs^sötetti kehnoš. näväd .^annetti siäl rahad.vällä i juenti Aaskegä 

parap medjed..vällâ. näväd ..antevad.rahad ̂ i näväd..Aazzetti väliä, 

nävätjcu Mizzetti välläi tõ näväd..menti jeka põAe. kenme vellesse i 

menti keAmep..põAe. uhs velli meni, meni meni kuj, kaugaAe. tälle tuli 

vassä uhs mez. täit tšusii, kuhe kase te mÖB? tärn jutlkp Jcase td mep., 

sinne kuza pallo rahhä. täm siz^nejs tširep menemä i päzep..senele 

pajgaAe kuza enäp rahhä. täm ni kaugä meni et tuli järvi vassä. täm 
dumä,p..tajtäb..velhon tagepazT täm nejs memä uli jarve. kuj nejs 

menemä uli jarve to uppoz.

tultiin heitä noutamaan [heidän perässään]. Kun tultiin heitä nou
tamaan [heidän perässään], heidät otettiin kiinni, vietiin tyrmään. 
Heidät kun vietiin tyrmään, sitten . . .  heillä tyrmässä . . .  oli huono 
ja heille vain annettiin leipää ja vettä. No heidän siellä . . .  oli 
huono. He sieltä tahtoivat päästä pois. Nö päästä oli huono. Kovin 
korkealla olivat kalterit, he eivät päässeet. Kerran he saivat . , , 
oppivat ja saivat tikapuut, he saivat tikapuut ja rupesivat kiipeä
mään ylös. He kiipesivät ylös, rikkoivat kalterit, ja pääsivät pois.

Kun he pääsivät pois, sitten he juoksivat kotiin. No heitä heti ei 
luultukaan, he menivät metsään elämään.

He kun menivät metsään elämään, silloin he löysivät sieltä paljon 
rahaa ja tulivat kotiin, rahat piilottivat ja menivät tyrmään takai-

\
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ku tunti nädde takanne, nämäd.vetetti isin, i veti turmä. näm ät. 
ku veti turmä siz..näille tiirmez^eli kehno, i näile vä annetti 
lejpä i vettE. no, näile siäll^eli kehno, näm ät.siält lahotti påš 
väliä, no pässe eli kehno: aivo kerkänn^gnti akkunem.6 nämäd^evät. 
päznu, [pästu]. kert nämä kaivo etsitti, i kajvoz.leSitä.1 näm ät.säti 
turvez [turvese], i nejsti krappumä ulez. näm ät.krappuzivad^ulez, 
rikotti räm i8 i pästi väliä, ku nämä pästiväliä , siz.näm äd.jöstikottö. 
no, näjt järesta eb^i arveltu, nämä menti mettsa elämä, nämä ku  
menti mettsa elämä, nämä leiitivet.[levveUi] siäl pallo raha. [N:o 49.] 
no i tunti kottö, r akat.kerjetti i menti turmasi) takaz, jutenti jot^em m s  
nejz^em i rahoj silmä, mejle anneta i sialle lejpä. no siäl tös8.sutetti 
kehnossi. näm äd^annetti siäl rahad.väliä i nejsti tšusiimä:9 naskä 
medded.vällä. nämä annetti rahad ̂ i  näjt nosti väliä, näm ätjcu  
nasti väliä, to nämä menti jeka pöne, kenme vellese, de menti kenme 
pöne. uhs velte meni, meni meni, kuj kaukäne, i tälle tuli vassä uhs 
mez. tämä Išuzub: kuhe kase te rncB? tämä jutteB: kase te m ep. sinne 
kuza om .pallo  rahä. tämä siz.nejsi tširep menemä, jot pässe10 s eli e 
pa jkene, kuza on rohkäp11 rahä. i tämä nikaugämeB: tuli järvi vassä. 
tämä dumäB: tajtä velhon kaukäpen.12 tämä nejsi menemä uli järvi, 
ku nejsi menemä uli järvi, to uppoz. a tejn vei le meni, tälle tuli vassä

sin, sanoivat että emme rupea omia rahojamme syömään, meille 
annetaan sieltäkin leipä. No siellä taas syötettiin huonosti. He 
antoivat siellä rahat pois ja sanoivat: Päästäkää mieluummin mei
dät pois. He antoivat rahat, ja heidät päästettiin pois. Heidät kun 
päästettiin pois, silloin he menivät joka suuntaan. Kolme veljestä 
[kolmen veljeksen], ja menivät kolmeen suuntaan. Yksi veli meni 
meni meni kuinka kauaksi. Häntä tuli vastaan yksi mies. Häneltä 
kysyi: Mihin tämä tie menee? Hän sanoo: Tämä tie menee sinne, 
missä (on) paljon rahaa. Hän sitten alkoi nopeasti [nopeammin] 
mennä ja pääsee sille paikalle, jossa paljon [enemmän] rahaa. Hän 
niin kauan meni, että tuli järvi vastaan. Hän ajattelee: Taitaa vielä 
olla taempana. Rupesi menemään yli järven. Kun rupesi mene
mään yli järven, niin upposi.
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a tein velli meni, tälle tuli vassä mettsä. täm juttepjtuhe nud„ 
miä, puttuzin, niin ku tätäizin siz^i eÄJieizin i tilrmäzä. täm jutteb^ 
no nud^miä, men^etezi. meb^etezi, tälle tuepjcaru vassä. täm karune 
juttepjiuhe kase te men? karu juttepjcase te mep ...sinne kuza on susia 
[sic!] pallo, a, eval^siäl. . . pahan? täm jutteb^eväd^e pahan, sm  
ku md., näile antamä lejpa ni näväduievat^sinukä i makkämä. no 
täm meni tagepass^a täi leipä eb^essu. ain ku meni sinne täm sussia 
[sic!) eb^nähnii a nädši vaitez„jänessiä. jutteb ...etsto miä jänessiä en 
peldšđ. [Jatkettu sanelun mukaan.]

täm vetti keppi i meni eitez. kes„täm meni ettez, sisjä lle  puttuzivad„ 
vassä kahs sutta, to täm ̂ issuz ̂ .uhele suene seläšä i vetti kervejš tšin. 
i  susi neis johsemä tet mö. täm siz hävitti pâssä šlåpi. täm suene 
juttel: ötte, miä ävitin šlđpi. susi juttel: nut jo sinu šlđppi jäj vis_ 
saitä virstä tağgäz. susi johsi kehänsä jarvese i tämmd upotti.

a kejimajs..velli kumpa meni kenmattommä pöjie, to tälle puitu 
vassä uhs najzikko. täm naizikost tšusu: kuhhe kase te men? najzikko 
julten: kase temep..sinne kuza on pallo pedrej. täm julten: no miä sinne 
i  men i miä pedrä .iihhe tapan i lihhä sön. sarved^miä vedan i iän i 
mun i miä sän pallo rahhä i pän enellen siire ko. siz.,nen najsi i esan 
lehmä i epeze i esan män, nen tšuntämä i lehmäle einä lömä, i kez„ 
lehmä kanien, pimä nen mumä. i siğgä esan i sika tep„pi#niä persai. 
persai nen tšäumä mumä. — kejk.

47. m i ä  t š ä u  z i n  s e n e  z„m ä i '  n m  a z a.
(K a p p a le  sa d u n  lo p p u a , k i r jo i te t tu  s i t te m m in  s ä rk y n e e s tä  fo n o g ra m m is ta .

S a n e lija  ed e llin en .)

miä elin senez.,mävnmaz ̂ i tulin tagaz. a kuj, siä menit^sinne 
mäi-Jimä?. . .  a sitä tet mö menin i kehässä menin, siäl tuli minne

Mutta toinen veli meni, hänelle tuli vastaan metsä. Hän sanoo: 
Mihin nyt minä jouduin, minä kun tietäisin, niin sitten olisin tyr
mässäkin. Hän sanoo: No nyt minä menen eteenpäin. Menee eteen
päin, häntä tulee karhu vastaan. Hän karhulle sanoo: Mihin tämä 
tie menee? Karhu sanoo: Tämä tie menee sinne, missä on susia pal-
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mets. tämä jutteB: kuhe miä niitte puttuzin. miä, ku ejuiejzin tätennu, 
ennejzin ̂ e.tinu tiirmez.13 kuhe miä, jutteb.nutte mm ^etez.u  meb^etez, i 
tälle tuep.karu vassä. tämä karune jutleu: kuhe kase tč mčB. karu 
jutteB: kase te m ep.sinne, kuza on susit pallo, a ennä nämä15 pahad? 
karu jutteb ̂ e v ä d pahaD. siä ku nejzed.näile antemä lejpä, ni 
nämä nejssá siniikä i makkämä. no tämä meni kaukäpejie, a tälle 
lejpä bennu. tämä ku meni sinne, ejsiri16, sussit^eb.nähnu, a nä.tsi 
vä jänesstt. jutteb ̂ et miä jänessil em.peljtšä.

jon. — No ovatko siellä . . . pahat? Hän sanoo: Eivät ole pahat. 
Siinä kun rupeat niille antamaan leipää, niin ne rupeavat sinun 
kanssasi makaamaankin. No hän meni taemmaksi, mutta hänellä 
leipää ei ollut. Aina kun meni sinne hän susia ei nähnyt, vaan 
näki vain jäniksiä. Sanoo, että: Minä jäniksiä en pelkää.

Hän otti kepin ja meni eteenpäin. Kun hän meni eteenpäin, niin 
hänelle sattui vastaan kaksi sutta. Silloin hän istui toisen suden 
selkään ja otti korvista kiinni. Ja susi alkoi juosta tietä myöten. 
Hän silloin kadotti päästä(än) hatun. Hän sudelle sanoi: Odota, 
minä kadotin hatun. Susi sanoi: Nyt jo sinun hattusi jäi viisisataa 
virstaa taaksepäin. Susi juoksi suoraan järveen ja hänet hukutti.

Mutta kolmas veli, joka meni kolmanteen suuntaan, niin hänelle 
sattui vastaan eräs vaimo. Hän vaimolta kysyi: Mihin tämä tie 
menee? Vaimo sanoo: Tämä tie menee sinne, missä on paljon hirviä. 
Hän sanoo: No minä sinne menenkin ja minä yhden hirven tapan ja 
lihan syön. Sarvet minä otan ja tuon ja myyn ja minä saan paljon 
rahaa ja rakennan itselleni suuren talon. Sitten menen naimisiin ja 
ostan lehmän ja hevosen ja ostan maata, rupean kyntämään ja leh
mälle heinää niittämään, ja kun lehmä kantaa, maitoa rupean myy
mään. Ja sian ostan, ja sika tekee pieniä porsaita. Porsaita rupean 
käymään myymässä. — Loppu [kaikki].

47. M i n ä  k ä v i n  t o i s e s s a  m a a i l m a s s a .

Minä olin toisessa [siellä] maailmassa ja tulin takaisin. — No 
kuinka sinä menit sinne maailmaan? . . .  — No sitä tietä myöten 
8



jumaA vassä. täm ajn tšiisu: lcuhe siä vien? siz ..miä menin ..i puttuzin  
sure kottöse. s in i . . .  eli pallo  välisiä, m iä tšiisuzin ku j säpJuAAa  
tagaz. miAAe siäl näiiietti etti tagas..säp..tuAAa ajvõ tširessi, säib..vajtgz.J 
iipätä. m iä iippäzin da i tulin. — nä, sis ..pappi jutteb..ve i m innug  
sinne, digkon vetti pani tämmä värttsise i vetti tšivväj i vei jefckese i  
upotti, a digkonaAA ...eli nain köAAU. täm vetti sene papinnajze i nejsi 
papinnajzeg ..elämä.

48. e l i  h u k  k o p o j  g ä k  ä.

Edellinen.

eli hulcko poigäkä. poik tällä suvaz..juvva vinä. i  tämmä hukko 
lähätti petterise. täll ..eAti sesaret..petterizä. panti tämä uhele tiAane 
kuttserissi. täm nejz..epeze värkkiä muma i  tämä ajetti väliä, täm 
tuli kottö siz. tuli kottö i  nejs naisi, starikka, vaj hukko, köli. täm 
nejs koton siz^m um ä i jämä.

49 a. k u i  p o k  k o j n i k k  ä k u o A e t e t t i  i  a v  v a t  t i .

(Fonogr. n:o 26.) P ontilova 17. V. 15. Sanelija eräs 60-vuotias vaim o.

no, pokkojnikke1 nejsi läsimä, kuoAemä nejsi. siitimme tšunteliä. 
sejsozimme sejsozimme pokkojnikke kuoli, siz^muö vdtemme no kuoli, 
menimm..eAkaj tuomä, vettä suojelimme, panimme må.w e, peseviä 
nejzimme, pezimme, peAetimme. [eAgel..peAeltäs pokojnihä aAta väliä, 
eAkej päl pesäs], eAged ..aÄAä panimme, panimme AavezeAjjsö, silmätä
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menin ja suoraan menin. Siellä tuli minulle Jumala vastaan. Hän 
aina kysyi: Millin sinä menet? Sitten minä menin ja satuin suureen 
taloon. Siellä. . .  oli paljon väkeä. Minä kysyin, kuinka voi tulla takai
sin. Minulle siellä näytettiin, että takaisin voi tulla aivan nopeasti, 
voi vain hypätä. Minä hyppäsin ja tulin. No sitten pappi sanoo:

1 Puhujalla näkyy olevan selvähköä e:ta ja e:tä «:n ja ä:n paikalla ainakin 
loppuheitto-asem issa, vaikka tuskin täysin johdonm ukaisesti. Se tekee va i
keaksi päättää m.m. onko monik. 1 persoona murteessa ollut -mme, -mme, 
kuten se fonogrammista kuuluu. Myös konsonanttien gem inoitum ista voi 
fonogrammista selvästi kuulla (vrt. s. 108, m uist.).
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49 b. p o k k  o j .ń i l ŧ .
(Parlogr. n:o 49.) Joenperän murteella Dm. Tsvetkoff.

no, inemin1 nejsi läsima,könemä nejsi. siitimme tšunteliä. peltše- 
zimme peldsezimme, läsije köli.2 siz.,md kadsom. no, köli. menimme 
ejikig töniä, vette söjetimme. panimme moite, peserna nejzimme. 
pezimme, pesetimme katagä3, esged^asä panimme, panimme savezesse. 
silmetjcatejrnme. silmet..katejmme de lešip..sialle. siš ...tšerikkö vejmme. 
vgrop poso&Hi. vgrop posoSidi. keik suku koppiuz. grobase panimme, 
vejmme tŠerikkõ. tšerikkos^pappi sausotti. pappi naunotti, sis„ 
panimme täzjraltajse. tejmme sugun kottö. vejmme kanmojse, saz- 
zimm^autä. tukkezimme. sis..pominojtimme. ernejt vetimme, munä. 
tulimme kottö de nejzimme murfšinojttazimme. i ke jo.

Vie minutkin sinne. Diakona [lukkari] otti pani hänet säkkiin ja 
otti kiviä ja vei jokeen ja hukutti. Mutta diakonalta oli vaimo 
kuollut. Hän otti sen papin vaimon ja rupesi papin vaimon kanssa 
elämään.

48. E l i  u k k o  p o i k i n e e n .

Eli ukko poikineen. Hänen poikansa joi mielellään viinaa [rakasti 
juoda viinaa]. Ja hänet ukko lähetti Pietariin. Hänen olivat sisa
rensa Pietarissa. Panivat hänet eräälle tilalle kuskiksi. Hän rupesi 
hevosen valjaita myymään, ja hänet ajettiin pois. Hän tuli kotiin 
sitten. Tuli kotiin ja meni naimisiin. Vanhus, eli ukko, kuoli. Hän 
rupesi kotona sitten myyymään ja juomaan.

4 9 a. K u i n k a  v a i n a j a a  k u o l e t e t t i i n  j a  
h a u d a t t i i n .

No vainaja rupesi sairastamaan, kuolemaan rupesi. Sytytimme 
kynttilän. Seisoimme, seisoimme, vainaja kuoli. Sitten me katsoimme: 
no kuoli, menimme olkia tuomaan, vettä lämmitimme, panimme 
maahan, pesemään rupesimme, pesimme, poltimme [oljet poltetaan 
vainajan alta, olkien päällä pestään], oljet alle panimme, panimme 
penkille, silmät katoimme, ja makaa siellä. Sitten kirkkoon veimme.
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kätemme, silmät.kätemme da i lešiB [?] sialle, siš.tšerikkõ vejmme. 
vgrop panaSkli. . .  [Yrittää jatkaa venäjäksi, keskeyttää.] oh hospodi. .  
sis suku kejk koppiuzi, grobbäse panimme, vejmme tšerikkõse tšerikkos. 
pappi . . . naunutetti. pappi naunutetti, sis.panim m e täz.rattajnese, 
tejmme sugunna kottuo, vejmme kanmojsee, nazimme autäse, tukka- 
zimme, sis.pominojtimm e, ernejtä vetimme, muhnäte. tulimme kottöse 
daj nejzimme murfšinojttimme. i  kejkki.

50. m e j s ä t s ä u m i n e .
(Fonogr. n:o 27.) Luužitsan (Ljuuditsan) kylä, V. 15. Pauvlaa St'opu, 109 v.

(Synt. U ivan  kylässä.)1

kenmğte'jššummene võe vanana estä angen tšäwä lintiuiojza, sötin 
lintuja, siz.miä, cuigen tšävvä tällä, miä tšäjn ejnämänna, miä tšäjn 
arromaza. s iz .m iä  tšäjn rigonna, jeka pajkkaza tšäjri, kujle mste'jššum- 
met vötta. ja  s is .k u j tulin najzikkon [pro najzikossi] siš.tšä jn  voita

kirkkoon veimme. Arkkuun panimme . . . voi Jumala [Herra] . . . 
Sitten suku kaikki kokoontui, arkkuun panimme, veimme kirkkoon.

' Kirkossa pappi . . . siunasi. Pappi siunasi, sitten panimme taas rat
taille, toimme suvun kanssa kotiin, veimme hautausmaalle, laskimme 
hautaan, peitimme (haudan), sitten muistelimme vainajaa (ruualla), 
herneitä otimme, munaa. Tulimme kotiin ja rupesimme söimme 
aamiaista. — Ja loppu.

50. M o i s i o s s a  k ä y m i n e n .

Kolmentoista vuoden vanhana ensin aloin käydä hanhenpaime- 
nena [»lintuloissa»2], syötiin hanhia [lintuja]. Sitten minä aloin 
käydä työssä, minä kävin heinämaalla, minä kävin haravoimassa, 
sitten minä kävin riihillä [riihiä puimassa], joka paikassa kävin,<•

1 Sanelija puhuu epäselvästi ja vanhuuttaan sekavasti. N äytettä  kirjoi
tettaessa puhujan poika (n. 60-vuotias) oli apuna tarkistuksessa. Murre 
muuten lähentelee jo Joenperän murretta.

2 Epävatjalainen monikon -to-tunnus. Lainaa suomalaismurteista.
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vitčte'jššume vaj kenme tum m ene vaj nelläkšummene najzikkona. siz. 
mö tšäjmmä rigonna, siz.mö tšäjmmä tappamaza, rigoj piti läppä, 
siz.m ö tšäimmä nätälittâ kerranna. piti raskassa [pro razgassa?] tätä 
teliltä. väliss ̂ aikä bennu, ajn piti tšävvä. tiittäred.jeka päiv . . . uhel 
päfväi elin koton ̂ i tejzen päivä menin . . . , ajna piti mennä, aina 
piti teliltä, aina piti tsävvä. uvvi elimma herroina,, uvvi piti teliltä, 
pahhä sitä eminä kunnu. uhtä perrä teimmä. aina tejmmä, aina 
tšäjmmä. epko kerttännu mittain, omena tekku mäne i sen janganna 
teykkazin ärese, i sitä miä en kerttännu. ajn piti tsävvä, ajn piti telillä, 
tuli ejn^ajka, menin^arromä, piti aro kasa, piti sirppi kasa. to 
tuli kökkimize ajka, piti kokka kasa, piti nappia käsa, piti kejk . . . 
i veta kottoq kus sa tahon, kejk piti nädiq, kejk piti antä käsa. sitä 
tšäuti, metten, kejk piti nädiq käsa . . . ohto ohto göfä näjn. eli tejze

ehkä [»kuin lie»x] viisitoista vuotta. Ja sitten kun tulin vaimoksi, 
sitten kävin noin viisitoista tahi kolmekymmentä tai neljäkymmentä 
vaimona. Sitten me kävimme riihillä, sitten me kävimme puimassa, 
riihiä piti puida, sitten me kävimme viikoittain navettavuorolla (moi
siossa).2 Piti raskasta työtä tehdä. Välistä aikaa ei ollut, (mutta) 
aina piti käydä. Tytöt joka päiv . . . Yhtenä päivänä olin kotona ja 
toisena päivänä menin. . . ,  aina piti mennä, aina piti tehdä, aina piti 
käydä. Hyvin olimme herralla, hyvin piti tehdä. Pahaa sitä emme 
kuulleet. Yhtä perää teimme. Aina teimme, aina kävimme. Eikä 
koskettanut mitään. Omena putosi maahan, senkin jalalla lykkäsin 
syrjään, sitäkään minä en koskettanut. Aina piti käydä, aina piti 
tehdä. Tuli heinäaika, menin haravoimaan, piti harava (olla) kanssa, 
piti sirppi (olla) kanssa. Sitten tuli kuokkimisen aika, piti kuokka 
(olla) kanssa, piti lapio (olla) kanssa, piti kaikki. . .  Ja ota kotoa, 
mistä tahdot. Kaikki piti laatia, kaikki piti antaa mukaan. Sitä 
käytiin, ajattelen, kaikki piti laatia mukaan. Kyllin, kyllin murhetta

1 Vatjassa 'ehkä’ yleisesti kuble ('kuin ei lie’). Mahdollisesti tässäkin 
ollut kieltosanaan kuuluva b, joka partikkelin pikapuhe-kehityksessä on 
»kulunut» pois, tahi on sana suoranainen laina suom alaismurteista.

2 Ainakin eestissä 'korral käim ine’ merkitsi tätä.
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kerrä leipä kasa, tejze kerrä epjputtunnu i akanassani, päivä piti 
iitta mätä suma,, ohto gõčä näimmä, ohto murhetta1 näjnimä . . . 
[Itku tekee puheen sekavaksi] aina herran tšäjn, ajn^emmä leipä 
sejn . . .

B. Itävatjaa.

51a. n a g r i  s k ä s k a.
(Fonogr. n:o 29.) Ikäpäivä ((tšäpäivä) V. 1.5.

usutti ädjä taräse na-gri. kuza kazvi nagris..sur. meni ädjä 
sudšäzellä nagrissa kajvamä. väitti väitti ep^säa. kuttsu najze. 
neisivat^kahe tšezze nagrissa väittämä, väjttiväd .väjttiväd^ebjähen„ 
nagriz. kuttsu ädjä vunukä. ädjä nagrise, a ämmä ädjäse, vunukka 
ämmäsi, väittiväd^väittiväd^evät^säui. kuj s ään „ n agriz _ rnäss a. siz 
ädjä kuttsu kojrä. kojra tarttuje vunukkäse, vunukka tarttuje baböse, 
babo tarttuje ädjäse, ädjä nagrise. väjttiväd^väjttiväd ̂ evät. sän„ 
nagrissa, mässa. siz^ädjä kuttsu kati, katti kojrassa tšiniG, kojra 
vunukassa t sini g, vunukka babossa tsinin, babo ädjässä tšiniG, ädjä 
nagrissa, ajna nagriz ̂ ebJähem.,mässa. sis „ kuttsuvadJire. se eli 
varmep kejttšia, täs„ tarttuzivatJceiksi tejntejse tšiniG. ni visiä tempazi- 
vad..nagri mcue.

näin. Oli toisen kerran leipää mukana, toisen kerran ei riittänyt 
[sattunut] akanaistakaan.2 Päivän (aika) piti uutta maata luoda 
Kyllin surua näimme, kyllin murhetta näimme. Aina herralla kävin, 
aina omaa leipääni söin . ...

51a. N a u r i s s a t u.

Istutti appi peltotarhaan nauriin. Kuukaudessa kasvoi nauris 
suureksi. Meni appi syksyllä naurista kaivamaan. Veti veti, ei saa.

1 Ilm eisesti Inkerin suom alaisilta lainautunut sana.
2 Ehkä ei ole adjektiivi, vaan yks. part. substantiivista akana.
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51 b. n a g r i s„k ä s k.

(Parlogr. n:o 49.) Joenperän murteella Dm. Tsvetkoff.

isutti ädde tarase nagri, kus.. kazvo n i1 nagris..sur. meni ädde 
su<tšuzulle nagrisse kaivomá. tempes..tempez, ep..sa. kuttsu naize. 
neisti kahe tsezze nagrisse tempåmá. temmetti temmetti ebJähe nagriz. 
kuttsu äđdč vunukä. ädde nagrisse, ämm..äddesse, runukk..ämmesse, 
temmetti temmetti, evät..sä. kui sävve nagriz..mäš? siz ..ädde kuttsu 
koira, kojr tarttu jo vunukkäse, vunuk tarttu jo baböse, babo tarttu 
jo äddåsč, ädde nagrise. temmetti temmetti, evät..sä nagrisse mässE. 
siz..ädde. kuttsu kati. katti koiresse tšin, kojr e vunukesse tšin, vunukke 
babõsse tšin, babo äđđeš tšin. äddE nagrisse. ajn nagriz..eb.lähe mäš. 
sis ..kutsutti iri, se eli varmep keikkit. täs^tartutti tejn tejzes tšin. 
ni viita temmetti nagriz..mässe.2

Kutsui vaimonsa. Rupesivat kahden naurista vetämään. Vetivät 
vetivät, ei lähde nauris. Kutsui appi lapsenlapsen. Appi naurii
seen, mutta anoppi appeen, lapsenlapsi anoppiin. Vetivät vetivät, 
eivät saa. Mitenkä saada nauris maasta? Sitten appi kutsui koiran. 
Koira tarttui lapsenlapseen, lapsenlapsi tarttui isoäitiin, isoäiti 
tarttui appeen, appi nauriiseen. Vetivät vetivät, eivät saa naurista 
maasta. Sitten appi kutsui kissan, kissa koirasta kiinni, koira lapsen
lapsesta kiinni, lapsenlapsi isoäidistä kiinni, isoäiti apesta kiinni, 
appi nauriista, yhä nauris ei lähde maasta. Sitten kutsuvat hiiren. 
Se oli tukevampi kaikkia. Taas tarttuivat kaikin toinen toiseensa 
kiinni. Sillä tavoin tempasivat nauriin ylös [maalle].
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52 a. v a n k k a  d u r a k k a.
(Fonogr. n:ot 29, 30.) Ikäpäivä V. 15. Kostjaa Marina, n. 50 v.

eli tšuläzä starikka. eli tällä kenmet.pojkä. tšulviväd. näväd.nižzu. 
no vot nejsi nännč nišsuq, tšellčp.tannomä. lähetti starikka vartiqmä 
nišsug, vanapä pojkä. vanapi pojka meni U makazi, tšetläiđ.eb.. 
nähnuG. tuli kottä siz. starikka tsiizitB: no, tšen^eli? juttep.tšettäjd^ 
en nähnuG. sis.tejzenn^utä tämä lähetti närepä pojkä, tsehsimejssä. 
tšehsimejn tõše meni makazi ehtagona tuttärikä [?]. meni omnis.koitä. 
starikka tšuzub.no, tšen^eli? täm jutteb ..eb..ennut.tsettäjD. kenmatto- 
mana älä lähetti starikka närepä pojgä,ivä'na duratskä-, edto paru-ski. 
i  se eb.nähnuG . . . vartizi varllzi, nä)si ovessa, tämä uppl, tavutti [?]. 
no vot opene nejs tätä tšusumá nazzea, miä sinne siz.iivvä azjä ten. 
no tämä kunti ovessa i náhdši. meni tämä omnis.koitä. isä tsiizuB: 
no tšen^eli siälä. eb ̂ ennut.tšeiläji). no vot, ni i jäj.

siz ..eli uksi kunikaz. kunikkänn ..eli tutär. siäl kerdatti [?] iihtä 
kertä... tehti hän. i kutsutti kejttši väfši sinneG. i menivät.kane kalisi 
veldiä., kenmatta ep.tuhottu naskeqo. kenmas.pefrä nädizi i  meni. meni 
tämä nurmene, i  vilissi, rehgä rehgä. siz.johsi kase opene, i tämä 
issu i seldšđ i meni. a siäll ..issu kase kunikkä tutär kuzaleb ..iulällä, 
kerkeän pajkkaza [sic!]. tšen säbs, tälle suta antä, se Ičp.tämmå mez. 
no vot kejlši vättevad.vättevan, tämä opezenna lenti miltä, vähä-jze

52a. T y h m ä  V a n k k a .

Oli kylässä ukko. Oli hänellä kolme poikaa. Kylvivät he nisun. 
No rupesi heidän nisuaan ken lie tallaamaan. Lähetti ukko vartioi
maan nisua, vanhemman pojan. Vanhempi poika meni yön makasi, 
ketään ei nähnyt. Tuli kotiin sitten. Ukko kysyy: No ken oli? Sanoo: 
Ketään en nähnyt. Sitten seuraavana yönä hän lähetti nuoremman 
pojan [nuorempaa poikaa], keskimäisen. Keskimäinen myöskin 
meni makasi illalla tyttöjen kanssa. Meni aamulla kotiin. Ukko 
kysyy: No ken oli? Hän sanoo: Ei ollut ketään. Kolmantena yönä 
lähetti ukko nuorimman [nuoremman] pojan, tyhmän Iivanan,
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52 b. v  a ń k k  e d u r a  k  k  e .

(Parlogr. n:ot 49, 50.) Joenperän murteella Dm. Tsvetkoff.

eli tšuläs ̂ starik. eli täi keAmet..pojkâ. tšulvetti nämä nissug. no 
vot, nejstimenen vittu1 nissuq taAAomä. lähetti starikk^ojtemä8 nissuq, 
vanepä pojgä. vanep pojk meni i makaz, tšeltäit ..eb.nähnii. tuli 
kottö. starikke tšuziie: no, tšen..eli? juttep^tšettäjt..en nähnu. sis.. 
tejzeAA ..ute tämä lähetti nörepä pojgá, tšehsimejzč.3 tšehsimejn tõš.meni 
makaz, ohtegõ, tuttöjkä. tuli ömnikoÂ kottö. starik tšuziiB: no, tsen..eli? 
tämä jutteb ..eb ..ea a u  tšettäjt. ömnizeÄ u i4 lähetti starik nör epä pojgä, 
ivä-na duratškâ\  i  se eb..nähnu. i se5 ojli ojti i  nättsi ovejsse. tämä 
huppez^de argessi. *  no vot opejn nejsi tätä tšusumä iivässi:1 miä, s Ia a ö  

siz..uva deAä Ien, no, tämä kuli ovejz8..de Aaski. meni tämä örnnikoÄ 
kottö isä tšuzun: no, tšen ...eli sini? eb..eAAu tšettäjt. — no vot, 
ni i jä j.

s iz  . .e li  u h s  k u n ig e z . kun igaA A  ..e li tu tä r . s in i  k o p ite tt i  u h s  k e r t9 . .  . 

teh ti bäA. i  k u l u t t i  k e jk  vä ,ts i s in n e , i  m e n ti  k a n e ŧš i  k a h s  veli es, a 
k e A m e lt..ep  ..la h o ttu  A as se. n o  ke .im a s . k e r r ä w A ä liu z . . i  m e n i. m e n i  tä m ä  

nurm eA e i  v i l is s i .  s i s . . tu e p u Jca se  o p e jn  i  tä m ä  is su s^ se lä šâ  i  m e n i.  

a s iä l l . . i s s u  ka se  k u n ig ä  tu tä r  k u za le  u le l , kerkäÄ  p a jk k e z .  tšen  sâp ..

tämä venäjäksi. Hänkään ei nähnyt. . .  vartioi vartioi, näki hevo
sen. Se hyppi, saatiin kiinni [tavoitettiin]. No hevonen rupesi 
häneltä pyytämään: Päästä, minä sinulle sitten hyvän työn [asian] 
teen. No hän totteli hevosta ja päästi. Meni hän aamulla kotiin. Isä 
kysyy: No ken oli siellä? — Ei ollut ketään. No hyvä, niin jäikin.

Sitten oli eräs keisari. Keisarilla oli tytär. Siellä [epäselvä 
ajatus] . . . järjestettiin tanssiaispidot. Ja kutsuttiin kaikki väki 
sinne. Ja menivät nämä kaksi veljeä, kolmatta ei tahdottu päästää. 
Kolmas myöhemmin valmistautui ja meni. Meni hän pellolle ja 
vihelsi, kovasti kovasti. Silloin juoksi se hevonen, ja hän istuikin 
selkään ja meni. Mutta siellä istui se keisarintytär missä lie 
ylhäällä, korkealla paikalla. Ken voi hänelle suuta antaa, siitä tulee 
hänen miehensä. No kaikin katselevat katselevat, hän hevosen
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tällä ep..tavannug^antät..tälle suta. [N:o 30] a tulivat..tejzetjcahsi 
veldiä per ra kottö i juttevad^izäle: noko siäll^eli pallo vältšiä. uhs eli 
mokoma kena i opezessa, tämä Išul. (šuđ..eb ..antannus^suta kunikkä  
tultärele. ep .tavattu.

no vot nejsi kunikas.tejssa kertäkuttsumävätlšiä, i  tä z .m e n iv ä d i  
kane, i vankka durakka meni. täz ..meni nurme i  svisnus i johsi tälle 
opene. i tämä täs..paje-has kunikkäse. no vot kejŧši täz..vättavao, 
tämä täz..mutä aje opezesa. vähäjss^ett^ep.tavannus ..silta antä. no a 
erhmia veldiä lej ml plodgasa. no vot täs...tuli kottö, el emmia veldiä 
i  meni ähäpä’ le. tulivad ̂ i  teizeo, i  täz ujuttavan: siall^eli rehgä pallo  
väitšiä i iihsi vä h ä -jss^ep ..sä n n u g [?] antäs..suta. no vot, veldid.. 
dumazivad..durnazivad..7neväd..i kesmattomä kerrä. menivät ..k esmat- 
tommä kerrä, vankka durakka täz..meni nurme i  svisnus i jöhsi tälle 
opene. no vot i meni tämä kunikkäse evvese. i tämä n i rehgä aje ovessa 
ku tämä tavotti kunikä tultärele antäs..suta. i  vetti kunikä tuttäreltä 
tšägssä sermessa sermuhse, i  pani enelle sermese. i tuli kottö sito 
nälällä t sini g, no vot i tulivat ..tejzed..veldit.siältä kottö. vot juttelivad 
että kesmäs..kerta tavotti kase antäs.suta kunikliä tuttärelle. no vot 
siš.tšusu  . . . uhe kerrä tämä meni ähupåde i pässi sermuhse, näitä, 
pojs..sermessa. i rehgä tuli vaskeq. veldid..rakud..mitä siä siä l kogris-

selässä lensi ohi, vähäisen (vain puuttui, että) hän ei ylettänyt antaa 
hänelle suuta. No tulivat toiset kaksi veljeä myöhemmin kotiin ja 
sanovat isälle: No kun siellä oli paljon väkeä. Yksi oli sellainen 
hauska ja hevosen selässä, hän juuri ja juuri ei antanut suuta keisa
rin tyttärelle. Ei yletytty.

No kas rupesi keisari toisen kerran kutsumaan väkeä, ja taas 
menivät hekin, ja tyhmä Vankka meni. Taas meni pellolle ja vihelsi, 
ja juoksi hänelle hevonen. Ja hän taas ajoi keisarin luokse. No 
kas, kaikki taas katsovat, hän taas ohi ajoi hevosen selässä. 
Vähäisen ettei ylettänyt suuta antaa. No mutta veljiään löi vielä 
(punotulla) ruoskalla. No taas tuli kotiin, ennen veljiään, ja meni 
uunin päälle. Tulivat toisetkin, taas sanovat: Siellä oli kovasti pal-
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tälle sut..antä, se lep..tämä mez. no vot siz..i kadsotä. tämä opejzenne 
lenti muta, vähä-jss..ep..tavannu tälle antä sut. i tunti tejzet...kahs vellå 
perält kottö i jutteved..izäle: no ku siäll..eli n i pallo välisiä, i  uhs... 
eli mokom kena i opejzen. tämä tšy,t..tšut.. [sicl] ku ep..tavannu sut 
kunigä tiltöle antä.12

no vot, nejsi kuniges..tejs kerta kuttsurna välisiä, i täz..menti i 
kane. i vańkke durakke meni. täz ..meni nurmene, svisnun, i johsi 
tälle opejn. [N:o 50] i tämä täs..ku johzep 1Vkunigane. no vä,tSi täs.. 
kafso k:11 tämä täz ..miita aje opejzen. vähäjze• ep .tavannu sut..antä. 
no a emit velli tämä lejpledgen. no voi, täs..tuli kottö ez..emit velli, 
i meni ahjo päle. tunti i tejzeu. i  täz..juttevem: eli lika15 pallo vättšiä. 
uhs ku vähä'jss..ep..tavannu antä sute. no vot velled..dumetti dumetti. 
menti kenmajs..kert. menti kenmajsjterl. vańkke durak täz..meni nur
mene i svisnun. johsi tälle opejn. no vot. meni tämä kunigä dvorttsäse 
i  tämä ni nejsi . . . likä aje ovejsse16, što tämä tapas..kunigä tutterelle 
antä sute i vetti kunigä tutterelt tšäeš kuntejze11 sermuse i pani enelles.. 
serme i tuli kottö. sito rätel18 tšini. no vot ..i tunti tejzed..velleset..siält 
kottö. no vot..i jutenti, s to kenmajs..kert tavutti antä sut kunigä tutte- 
redle. no vot sis„tsiiziib . . . uhe kerrä tämä meni ahjop&le i pässi

jon väkeä ja eräs vähäisen (vain puuttui, ettei) saanut annetuksi 
suuta. No kas veljet miettivät miettivät, menivät kolmannenkin 
kerran. Menivät kolmannen kerran, tyhmä Vankka taas meni pel
lolle ja vihelsi, ja juoksi hänelle hevonen. No ja meni hän keisarin 
luo hoviin ja hän niin kovasti ajoi hevosta, että hän yletti keisarin 
tyttärelle antaa suuta. Ja otti keisarin tyttäreltä kädiestä sormesta 
sormuksen ja pani omaan sormeensa. Ja tuli kotiin, sitoi rievulla 
kiinni. No ja tulivat toiset veljet sieltä kotiin. Ne sanoivat, että kol
mannella kertaa yletti se antaa suuta keisarin tyttärelle. No kas 
sitten k ysy i. . . erään kerran hän meni uunille ja päästi pois sormuk
sen, rievun, pois sormesta. Ja kovin tuli valkea. Veljet huutavat: 
Mitä sinä siellä kujeilet tulella. Hän meni perälle, sitoi kiinni. Sit
ten kerran keisari tahtoi tietää, kellä on tyttären sormus. Ja kut-
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sätkuÄMliä,-. tämä meni [?] per ale site tsinigd. siz .uhe kerrä kunikas.  
tahte tåtå tšell.on tultäre sermuz. i kuttsu tämä täs.pallo vättsiä 
enelese \?]. vot kejfši meniväd9. issuzivad.Aavvä takan . . . i siz.meni 
i vankka durakka täz, i keittšiq isutatti Aavvä tağgä. tseltäjlt..eb.nähäs.  
sermussa tsägssä. no vot siz.nejsti vâttamä, brättšinoj päle. mikä 
isub.navvä takanna, vankka durakka. kun ikaz.i tSuzup.kunikaz^i 
tšuzii b : mihe siAA^on sermi sis. st o ttut. tšin? — koton Aejkattug.on. 
— no koton, noko siä, päsäd.miä, välan. tämä pässi serme tällä tultäre, 
tällä tultäre sermuz ..on tšägzä. no tätä veti pojs.siltä, annetti tejzet.  
sevadhiillä i keittši. sis.pefräi kasta lehti puuma, i tämä naisiuzi [?] 
kunikä tuttärelä [?].

53 a. s t a r  u h  a m e n i  t š e r i k k t i .
(Fonogr. n:o 31.) Ikäpäivä V. 15. Vasilee Miitre, n. 50 v.

staruha meni tšerikkõ. hävitti tšunteliii. nujtši da nejsi peAvine 
mäjie ize ittši, lensi tsUnteliä. voj jutles, kahhe koppejkä tšunteliä häviti 
juttep.kenme koppejkä mä \-kä emä] levvi. meni tšerikkõse. anndb. 
väjtšiä mö tšerikkoza tšunteliä,. vä)ši nagrap.kejfiši. enäp tšennid.  
miitäjd..eb.jutteg.meni papine tšätte pappi rägup.kase . . . ebe tšunte- 
liäfšiG.

sui hän taas paljon väkeä luoksensa. No kaikki menivät. Istuivat 
pöydän ääressä . . .  Ja sitten meni tyhmä Vankkakin taas, ja kaikki 
pantiin (istumaan) pöydän ääreen. Kellään ei nähdä sormusta 
kädessä. No kas sitten ruvettiin katsomaan pitovieraita. Mikä 
istuu pöydän ääressä? Tyhmä Vankka. Keisari kysyykin, keisari 
kysyykin: Minkätähden sinun sormesi on sitten sidottu? — Ko
tona (haava) leikattu on. — No kotona, no kun päästät (irti), minä 
katson. Hän aukaisi rievun [»päästi sormen»], hänellä tyttären, 
hänellä tyttären sormus on kädessä. No hänet vietiin pois siitä, 
annettiin toiset vaatteet ylle ja kaikki. Sitten sen jälkeen vietettiin 
häät. Ja hän meni naimisiin keisarin tyttären kanssa.
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sermuse räteš.w i ka)sop.kunt sermuš. i  lika tuli vänkä. velled.jutte- 
veo: mitä siä siäl penät..tunekä. tämä vetti siz ..uhe kerrä kerjes.  
sermuse.20 siz ..uhe kerrä kunigez..anti täti:21, tsenn..on tidlere sermuz, 
i kuttsu tämä täs ..pallo vättšiä enellčz. no kejg .i menti. menti i kohe 
veli esi:22 i siz ..meni i vańkke durakkc täz. i  kejkki isutetti navvä tagä. 
tšeltäjlt ..eväd.näe sermusse tšäez. no, siz ..nejsi i kattsomâ brättšinå 
påU, m ikä isub ..navvä takannE, vańkkE durakkƞ. kunigez..i tšuzuo: 
mihč sinn..on sermi sis..siottu tšin? — kase on nejkettu jutteB.23 no 
kunigez..jutteb: noko siä påš, m iä kaäson. tämä pässi sermi, täi 
vetu Juttere sermuz ..on tšäez. no tätä veti saunä, pesti25, annetti tejzet.. 
sevat..päle i ke jo. sis..pera kaste tehti punmeD. i tämä naj kunigä 
tuttere.

53 b. s t a r  u h  m e n i  t š e r i k k õ .
(Parlogr. n:o 50.) Joenperän murteella Dm. Tsvetkoff.

sta ruh  m en i tserikkö . avitti tsän te liä . täm ä  n e js i penvinnä m äne. 

ejtsib ..eisiB , eb .levve  tšu n te liä t.1 no, jutteB: kahe icopeká Isunteliä  ä v i t i j .. 

ju tteb , kenm e icopekä em ä levv in ..m en i tšerikkõ. a n n e p .p ä le  m ä  de tari-  

JtsepM erikkos..sitä  tsu n te liä t.2 vä,lši nagrep..kejG .ep..tšenni m iltä  ju tte . 

m en i pap ine  tšätte a n ti, p a p p i ju tteb : 3 kase o m ^m u n kku , ebe tsä n te liä . .  .4

53a. A k k a  m e n i  k i r k k o o n .

Akka meni kirkkoon. Kadotti kynttilän. Rukoili [luki] ja las
keutui polvilleen maalian, (itse) itki. Löysi kynttilän. Voi, sanoo, 
kahden kopeekan kynttilän kadotin, sanoo, kolmen kopeekan (oman) 
löysin. Meni kirkkoon. Antaa väelle [»väkeä myöten», pyhäisten eteen 
pantavaksi] kirkossa kynttilän. Väki nauraa kaikki. Enää kukaan 
mitään ei sano. Meni papin käteen, pappi huutaa: Tämä . . .  ei ole 
kynttiläkään.
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54 a. s k ä s k a  m u s t a n a j z e s s a  i m a o s s a.
(Fonogr. n:ot 31, 32.) Ikäpäivä V. 15. Edellinen.

tuneb,.uhsi. . . iihte tšulå mato lentelevä, sej, kejke väe. jätti van 
uhe starikä. vot starikka makazi utä. õmniz.dumäB: tueb^õmniz ..i 
minu s U b . täm ä. . . tuli tšulâ musta naine1, meni kejke tšiillâ läpi. 
eb.leutänniig...uhtäjg..inehmissä. tuli vimize taso. vätdb.vvmizes. tanoz.. 
on uihsi starikka. starikka isub.da idgen. musta,naine tšiiziip .tältä: 
mitä siä starikka idgen? a vot mitä miä idgen: tuep.iännem. mato, 
sub..i minu. egle sej keittši tänän sub ..i minu. mustanajne juttep.  
starikanne: eläg^idgeG. na tueb.vätammag .juttep.  tšen tšenne s U b . 

vähän..a-jkä nävä issuzivat.kuntävad.lentäb.mato. mato lenti i juttes: 
vot iivä i on, jätti iihhe, a niid.jo on kahsi, minne jo leb.migällä surus- 
säc7~mustanajne jutteb.maone vassä: ali dumäd.mejtä nenepiq suvväc? 
mato i jutteB: su nenepai). mustanajne jutteB. . , tarttup.kurkkuse. 
mato jutteB: razve siä ed.varmepim .minnuq,. mustanajne jutteb. 
dumatap.piäb.,etšto miä en varmeyis.sinnuq. no davaiše tšiusämä 
rammoq, kummann ̂ on ..enäpio. mustanajne jutteb.davaj. mato vetti 
tšiirve da nutissi pihhõse. tšivi meni kejttši livassi. mustanajne jutten: 
kase siä lened.jo varma, vät ku miä nutisan tsivve siz.vesi nejzep. 
tinkkumä. mustanajne vetti varogä uznä, ku nutissi pihhõse, znäJŠit

5 4 a. S a t u  m u s t a l a i s e s t a  j a  k ä ä r m e e s t ä .

Tulee eräs . . .  erääseen kylään käärme lentelevä. Söi kaiken 
väen. Jätti hän yhden ukon. No ukko makasi yötä. Aamulla ajat- 
telee: Tulee huomenaamuna ja minut syö. Hä n . . .  tuli kylään 
mustalainen. Meni koko kylän läpi. Ei löytänyt yhtään ihmistä. 
Tuli viimeiseen taloon. Katsoo, viimeisessä talossa on yksi ukko. 
Ukko istuu ja itkee. Mustalainen kysyy häneltä: Mitä sinä ukko 
itket? — No katso mitä minä itken, tulee tänne käärme, syö minut
kin. Eilen söi kaikki, tänään syö minutkin. Mustalainen sanoo

1 Toisen tavun a on tässä sanassa aina hiukan redusoitunut, eikä ole 
varm a, onko se a- vai o-tyyppiä.



54b. m u s t e A a j z e s s ^ i  m a o s .
(Parlogr. nrot 50, 51.) Joenperän murteella Dm. Tsvetkoff.

no vot, tuli iihtč tšiilå mato lentäjä, sej kejg.väe. jätti va uhe 
starikä. vot starik makaz .tili. 0mniko.ii.iie duniäu: tuet) .ömenn h  
minu s u b ,  tämä liftši1 tuli tsulasi musteAajn. meni kejk tšulá läpi. 
eb.leutennii uhtcχši inimissE. tuli vimize taAo. kaason: vimizes.ta.ioz.. 
on uhs starikke. starikke isub.de idgeB. musteAajn.i t$uzupz Jält: 
mitä siä, starikk ..idgeu? — a vot mitä miä idgen. tuli tänne mato. 
sub^i minu, eb.levve mitta, tämä sub.i m inu .3 muste Aa j n . i  juttep. 
starikeAAe: elä idge, Aa tueB; kaasomme jutteB, tšen tšene s u b .  vähänajgä 
nämä isuiti, kuAAä, lentab.mato. mato lenti i julteb: vot, uvä i on, 
jätin uhe, a nut jo op.kahs, miAAe leb.migäl surussä. musteAajn ̂ i 
jutteb.maoAe vassä: ali dumäd.meit meAepit s u v v e ?  mato i jutteB: 
sum.meAepeD. musteAajn i jutteB, tartup.kurkkii, mato i jutteB: ra h e  
siä, ed.varmep ininnug. musteAajn jutteB: dumet piäb.jot miä em. 
varmep sinnug,. no, dava-jSe tšiusåmä ramoq, kummeAA^on rohkäp. 
musteAajn jutteb.dava). mato vetti tšive, de Autissi pihöse. tšivi 
meni kejg.livessi. musteAajn i jutteB: kafsok mikä siä ed.varm.* 
kafsok miä ku Autisen tsive, ni vesi nejzep.tiAkkumä. musteAajn vetti 
marja uzAä5, ku Autissi pihõse, znäfŠit vesi i tiAkku. mato i jutteB:
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ukolle: Älä itke. Annahan kun tulee, katsomme kuka kenen syö. 
Vähän aikaa he istuivat, kuuntelevat, lentää käärme. Käärme lensi 
ja sanoo: No hyvä onkin, jätin yhden, mutta nyt jo on kaksi, minulla 
jo on mitä syödä aamiaiseksi. Mustalainen sanoo käärmeelle vastaan: 
Vai ajattelet meidät molemmat syödä. Käärme sanookin: Syön 
molemmat. Mustalainen sanoo , , ,  tarttuu kurkkuun. Käärme sanoo: 
Tokkopa sinä olet minua vahvempi? Mustalainen sanoo: Pitää 
ajatella, että minä olen vahvempi sinua. — No ruvetaanpa [annahan 
ruvetaan] koettamaan voimia, kummalla on enemmän. Mustalainen 
sanoo: Ruvetkaamme. Käärme otti kiven ja lutisti kouraan(sa). Kivi 
meni kaikki hiekaksi. Mustalainen sanoo: Sinähän olet jo vahva. 
Katso kun minä lutistan kiven, niin vesi rupeaa tilkkumaan. Musta
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vesi i tinkku. mato ju ttep .siä  enet..hitto [?] varmepim.. m in m m . davaj 
näd ..jutteb ..mä sinukä temm ät.tejn teize veldissiG, siä led..vanapig..da 
miä nörepiG. nejzemmak..kahhe iivvi elämä, no i mustanajne jutteb.. 
davaj. no m itä , mato [ääntää tässä mäto] tahop..suvväG. mato jutteb.. 
mustanajzene: siällä on karja är,tsiä. no, mitä sis..se är/tsä teb..mejle 
surussa, mustananne meni, vetti tšervellä nejkkaz.niniä, repi, nejsi 
punomä rihmä. isub..da punob..rihmäi. mato otti otti, eb..jahsannug.. 
õttõG [N:o 32] meni izes..sinneo,i jutteli: mitä siä n i kaugä? — a vot 
juttep^punnö rihmä, da äräšiä, tukkuä kohti: tšiimmene uhezä kerraza 
i tö. siz.m ejle tappäpjcoko nätilissil..lihä [sicl] mato suätii i ku 
tempazi ärdSa ännässä ulle pihhå i taššiB. mustanajne mep..takkä 
da nagraB: minne kammugia, durakkoj i  piäB. no lihhä sajvav. vot 
säti [?] vettä, mato lähätti muslanajzč vettä tämä. mustanajne vetti 
ärflM nahgä, vetti nappia meni i  leuti kajvö, i nejsi umpär kajvö 
kajvamä, kanavä. mato täz ..õtti õtti eb..jahsannug..öttäG. täz .m en i 
izes..sinne. mitä siä n i kaugä? — da vot kajvoq juttep..kejkkea, kajvoq 
iimpäruhse koko kajvö tö nahgäkä koto. siz.m ejle säb..vettä. mato 
tempazi tältä senne ärdM nahgä kerjazi vettä täifnnä i tašši koltö. 
mustanajne taz..mep..tuhjält takkä da nagraB. no sajvad..lihhä sajvad_ 
vettä piäb..jo ankä. sifäll..on mettsäzä . . . ankä, kujva pu. mustanajne 
meni i davaj sitomä pujta nadvonna uhte. mato täz ..otti otti eb..jahsannug..

lainen otti kohopiimämytyn, kun lutisti kouraansa, tietysti vesi 
tilkkuikin. Käärme sanoo: Sinä olet hitto vahvempi minua. Annapas, 
nyt sanoo, me sinun kanssasi teemme toinen toisemme veljiksi, 
sinusta tulee vanhempi ja minusta nuorempi. Rupeamme kahden 
hyvin elämään. No ja mustalainen sanoo: Ruvetaan. No mitä, 
käärme tahtoo syödä. Käärme sanoo mustalaiselle: Siellä on karja 
härkiä. — No mitä sitten siitä härästä on meille aamiaiseksi. Musta
lainen meni, otti kirveellä kaatoi niinipuita, repi, rupesi punomaan 
köyttä. Istuu ja punoo köyttä. Käärme odotti odotti, ei jaksanut 
odottaa, meni itse sinne ja sanoi: Mitä sinä niin kauan? — No katso
han, sanoo, punon köyttä, ja härkiä parisenkymmentä kappaletta 
yhdellä kertaa tuonkin. Sitten meille riittää koko viikoksi lihaa.
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siä etjfiitto varot cp m innua, dava-j nut jutteb jm ii siniikä temniE tein 
tejzä veTlesessi6, siä, led^vanep, a miä nörep. neizem koht] uvi elämä, 
no i musteAajn jutt(b..dava-j. no m itä, mato tahop..suvvE. mato i 
ju  tteb. mus te a ajzeAe: siä säut7 karje ärfšä .— no, mitä sts..se ärtš töb..8 
mejle suruš. muste Aa jm  ..meni. vetti tsirvellu Aejkkez..ninid, tšisko, 
nejsi punoma rihma. isub..da punob..rihmä. mato ötteli, ötteli, eb.. 
vejnnu öteMe. vetti de9 meni ize sinne i jutteB: mitä siä, n i kaugä ? — 
a vot juttep ̂ punon rihma. är,tsa tukkua kahtejlmmmene sion10 de 
kerresL-ji tõn, stz.m ejle tappapjtoiko nätelissi lihä. mato suiintu jo, 
ku tempez^ärja änness^uli pihá i tašiB. musteAajn mep...takan de 
nagreB: mijuie kannimokomi durakkoit i piäB. no, liha sajmm e11. piäb.. 
Särittä12. mato lähetti muste.Aajssğ13 vettä tämä. musteAajn vetti ärja 
nahgä, vetti Aappig, meni leuti kajvö. nejsi umper kajvog, kajvomä ka
nava. mato täz..õtteb^,õtteB, eb..vejnuöteAAe. täz^meni ize sinne, mitä siä  
n i kaugä. da vot juttep^kajvoq, kajvon iimperu , koko kajvö kerres^tõŋ. 
kottö. siz..maoAe täs..tuli paha m eli15. mato ku su ttu18, lempes^sene 
ärjä nahgä. tšerppez11 ..vettE täunö i tašši kottö. musteAajn täz..mep.. 
tuhjeltå takan da nagreB. no, säti lihä, säti vettä, piäb ..jo aAkä)8 siäll^om  
mettses..sur unkk ̂ ankog18, kujvg pii. muste Aa jm  ..meni, dava-j sitomä 
pujte Aadvojkä iihte. mato täz ..ötteli ötteli. eb..vejnu öteAAE. meni ize.

Käärme suuttui ja kun tempasi härän hännästä yli olan ja retuuttaa 
kantaa. Mustalainen menee perässä ja nauraa: Sellaisia tyhmyreitä 
minulle on tarpeenkin. No lihaa saivat. No saatiin vettä. Käärme 
lähetti mustalaisen vettä tuomaan. Mustalainen otti härän nahan, 
otti lapion, meni ja löysi kaivon ja rupesi kaivon ympäri kaivamaan 
ojaa. Käärme taas odotti odotti, ei jaksanut odottaa. Taas meni 
itse sinne. — Mitä sinä niin kauan? — No katsohan, kaivoa, sanoo, 
koko kaivoa ympäryksen, koko kaivon tuon nahan kanssa kotiin. 
Sitten meille tulee vettä. Käärme tempasi häneltä sen härän nahan, 
kokosi vettä täyteen ja laahasi kotiin. Mustalainen taas menee 
tyhjältään takana ja nauraa. No saivat lihaa, saivat vettä, pitää jo 
halkoja . .  . Siellä on metsässä . . . halkoja, kuiva puu. Mustalainen 
meni ja rupesi sitomaan puita latvoilla yhteen. Käärme taas odotti
9
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ÕUåG. meni ize a, täztäätapjcu  mustaAaine siob..AadvoAAa uhte puita. 
siiätiX ja  ku vetti sure vannä tamme Aadvassa tšinit..tempazi jurinä- 
i  vej. no vot sajvadJihä saivad..vettä saivad ..aAkä, tšihu ttivad jihä  
kokonajze är(dM. muslaAajssa mato jutteb..nud..davaj, suma. musta
Aaine siiätu i jutten: en tahos..suvvämjinihsis..siä etJcuAeAAurn.mihnug 
ed antannum ..miAAe juttepJcahttšummett^ärŧšå tuvvag ̂ et..kajvog vettä 
kerraza, etko pujta . . . mato vetti sej sene ärplM uhsinä. i  Aahdsizi [?] 
makkämä lepäzi vähän ̂ .ajgä, siz..nej,sivad..mustaAaizekä• iilez, i  raketti- 
vat..tšulässä keAmet..samoi itäviä epezia, issuzwad..mustaAajzekä epeziAe 
päle. mustaAaine kuttsu tätä enellez.verazl. no i mevät^sinnem ..musta- 
Aajze.ie verazi. a mustaAajze Aahsi, makas..pallaz, su, på musan, 
voho [?] tuAeb..vassä da räguB: aj, međđii isä tugb..juttep..keAmed ̂ evessa 
m illiziä itäviä i  mato pälfi pantu, mato i tšuzub..mustaAaizeAta: mitä  
nämä räkuvan? — a vot jutteb ..vot nämä n u t.k u  tuAevat..[?] kane m inu  
Aahsen, ku a Akava t.. sinnua juttep..pannak..kuAakkei(AAa niskä, tappa
van. mato ku  eittuzi [?] pakeni mettsa jätti mustaAajzeAe epezed..jätti 
tälle i kejttši. mustaAaine i tänä vonn^on miä rikaz, kruppinaAAe i 
pani kö i eläB. mustuAaissa [?] johorkaš kuttsug.se [ ?] . . .  mato pakeni 
[ääntää pakeni], jätti mustaAaizgAe keAmed..evessa, ja  rospuskä.
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odotti, ei jaksanut odottaa. Meni itse, taas katsoo, kun mustalainen 
sitoo latvoilla yhteen puita. Suuttui ja kun otti suuren vanhan 
tammen latvasta kiinni, tempasi juurineen ja vei. No hyvä, saivat 
lihaa, saivat vettä, saivat halkoja. Keittivät lihaa kokonaisen härän. 
Mustalaiselle [mustalaista] käärme sanoo: Nyt käykäämme syömään. 
Mustalainen suuttui ja sanoo: En tahdo syödä, miksi sinä et totellut 
minua, et antanut minun, sanoo, kahtakymmentä härkää tuoda, et 
kaivoa vettä kerralla etkä puita . . . Käärme otti söi sen härän yksi
nään. Ja laskeutui makuulle, lepäsi vähän aikaa, sitten nousivat 
mustalaisen kanssa ylös ja valjastivat kylästä kolme parhaita hevo
sia, istuivat mustalaisen kanssa ajoneuvoihin. Mustalainen kutsui 
hänet luoksensa vieraisiin. No ja menevät sinne mustalaiselle vierai
siin. Mutta mustalaisen lapsi makasi alastomana, suu, pää mustat.
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lä sjca ŧso p jiu  mustenajn siob^iadvoikä uhte pujt. siitintii de ku vetti 
sure vaná tamme, AadvessE tšini. tempez^jurine de vej. no vot, säti 
lihä, säti vette, säti aAkoq. kejtetti liha, tervenäjze [kokonajze] ärja. 
musteAajzeAe mato i  jutten: nud^dava-j sUmä. musteAajn suuntii, 
jutteb ̂ .en taho, niiš siä, etJmneAAu m innug, ed^antennu miAAe juttep.* 
káhttšummena ärjtšå tõvvE [N:0 51.] kajvoq, vei sirkät, pu jt pallo, epko 
m ittä .20 mato vetti sej senč ärjâ uhsinä. de ejttiz^makkämä. makaz., 
vähäna-igä. siz^neisti mustcAojzekä kahe21 iilez, raketetti tšiiläš kenmet„ 
samoj uva ovejsse, issuzivad^musteAajzekä opejzine pålč. musteAain 
kuttsu tätä enellez^verezi. no i m ep22 ..sinne musteAajzeAe verezi. a mus- 
tenaize Aahs makkap„pallez, mun, päd^musau23, tuAAa vassä de jutte- 
ved^aj2*, mcdđč isä tueb.,juttep„keAmed^ovejss.^(iz, de matopale pantu, 
mato i tsuzub..musleAajzeAt: m itä nämä pajattevau?25 — a vot jutteB: 
nämä mut ku tuAAä, kane m inu Aahzeo, ku  aAgetä sinnuq jultkpjcane  
kUAakkajÄ niittoa26, tappeven. mato ku hejttii de pakeni mettsa. jätti 
musteAajzeAe opejzen, jätti tälle koju. musteAajn tänä võń velhon rigä 
kupdsenne.27 mato pakeni, jätti musteAajzeAe keAmed ̂ ovejsse de ros- 
puska.

Vuohi tulee vastaan ja huutaa: Ai meidän isä tulee, sanoo, kolme 
hevosta millaisia hyviä, ja käärme päälle (ajoneuvoihin) pantu. 
Käärme kysyykin mustalaiselta: Mitä he huutavat? No kas, sanoo, 
kas he nyt kun tulevat, nämä minun lapseni, kun alkavat sinua 
iskeä [panna] nyrkeillä niskaan, tappavat. Käärme kun pelästyi, 
pakeni metsään, jätti mustalaiselle hevoset, jätti hänelle kaikkikin. 
Mustalainen tänä vuonnakin on vielä rikas, Kruuppinalle rakensi 
talon ja elää. Mustalaista Johorkaksi kutsutaan . . .  Käärme pakeni, 
jätti mustalaiselle kolme hevosta ja vankkurit.
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55 a. m a z u r i k k a  i h e r r a .
(Fonogr. n:ot 33, 34.) Ikäpäivä V. 15.

vot uhezä tšu-läzä . . . isä da ennä eliväD, i nä-jll^uhs po-jka. 
a-ntevad„nävät..po-jgä senne pe-lieri, juhd^za-vodä. tämä siäi va-r- 
kajss^eppi. . . va-rgassamä mätäin, enäp ke-jkkeq eppl va-rgassamä. 
siz^ksä  da emä uznâ-li, nut.,ko-itö. kodon isä he-rraAe meni ka-jpämä: 
täm ä. . . tämä mazu-rnfk. vo-t, tämä meni he-rrajie abjesm-ji: vot 
mo-koma mo-koma tuli ma-zurikka, emmä tänn^mitä tämmåkä te-hä. 
he-rra tälle jutteB: vot m vä sijiM mokomä mokornä bu-magä tširjotä, 
za-piskä, i  a-nnatjälle se zapiska tšädte. no i-sä tuli ko-'ttõ, a-nte 
poj.ga.ne za-piskä. pojka nu-Jtši. AUäši ju-tteb..vo-t jultčb..mitä i-sä, 
mi'jiM juttep ...herra tšä-hsi sämei svefipej o-peze vi-jjäj „ jutteb ..mo-j- 
siossa. i  sisuko miä sä-n vijjäkjm ze opeze, sisjä-m ä jutteb^mijiM 
annap^sata ru-bläi te-jle vei pa-jokä annabs. a ku• miä en sä-k„siz„ 
minnua juttep^ta-paB. no pojka du-mazi du-mazi mätä juttČB, pi-äb., 
mennäu . . . i me-ni. me-ni sinnekJto-ńušnejse. meni ko-ńušnejse, 
siäl kahs ko-ńuhå. ko-ńuhad^eväd^Aa-skennutäätä estä lidši. st"-s„ 
tämä tej ka-hs^ili ke-Amet ..putelia vi-nä näjle. ju-tti näjt^u-majiä. 
ju-tt^umaAä no ko-ńuhad..Aah,tšid„ma-kkämä. tämä o-peze senne o-fri 
ir ve-j. ve-j . . . ko-ttö sito tsi-nio. no he-rra ö-mniz^meni da pra-sip„ 
końuhoj da vä- tapjcońuhad ̂ u-manaza. ma-kkâvad^o-frig be-, sk s..

55 a. Y a r a s j a  h e r r a .

Kas eräässä kylässä. . .  isä ja äiti elivät, ja heillä yksi poika.
Antoivat he pojan sen Pietariin, (juhti)nahkatehtaaseen. Hän siellä 
varkaista oppi, , , varastamaan jotakin, kaikesta enimmän oppi 
varastamaan. Sitten isä ja äiti saivat tietää, nyt kotiin. Kotona 
isä (kartanon) herralle meni valittamaan: H än . . . hän varas. Kas, 
hän meni herralle selitti: Kas sellainen sellainen tuli varas, emme 
tiedä, mitä hänen kanssaan tehdä. Herra hänelle sanoo: Kas minä 
sinulle sellaisen paperin kirjoitan, lapun, ja anna hänelle se lappu
käteen. No isä tuli kotiin, antoi pojalle paperilapun. Poika luki.
Luki, sanoo: Kas, sanoo, mitä isä. Minun, sanoo, herra käski hur-
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55 b. m a z u r n i k.

(Parlogr. n:ot 51, 52.) Joenperän murteella Dm. Tsvetkoff.

vot uhešJšuläz,.,eli enne1 isä da emä, eliveD. eli näjll^uhs pojks. 
annetti nämä sene pojgä petien, zavodä. tämä tšäi vähänajgö zavodez, 
eb^eppennu mittajt, de s is ju li  viazurnikessi, de vargessemä mitäjttši 
eppez2 rohkäp kejk tšähzitti vargessä tälle.3 siz^isä  da emä usnöAi. 
vetetti kutsutti tätä kottö.1 kutsutti kottö. nejs ti narri ma.5 meni herreAe 
kajpamä, jot tätä tehhå mazurnikessi.6 no vot sis Jäm ä meni kejk her
reAe abjasnvA. što vot jutten: m okom ^i mokom pojkF.oniAAÖ tuli mazur- 
nik. emme ta mitä tämäkö tehä. her tälle jutteB: vot m iä siAAe jutteb 
annem^mokoma bumaga, tširjuten, zapiska. siä ah tälle se paperi 
tilkkii1 tšätte. no i tämä e p je h i antö pojgene zapiska tšägssE.8 pojk 
[t&Msafi] tšuzilB: vot J  jutteB, vot jutteb ..mitä m u temmE.3 miAAe, 
juttep^her tšähsi samoj pärepä opejze vejje, jutteb ...mejzessE. ja  siz„ 
jutteb^miä m u n 10 kaze opejze, sis Jä m ä  jutteb ̂ miAAe annep.sata riihiä, 
tejle vei pajokä anneB. a ku td et sän , sis Jä m ä  tapaB. no vot pojkE 
dumez^dumez, eb^mitä tehä, piäbjmennE, ovejs vargessemä, mejzessE 
vettemä.12 no i meni. meni sinne końušnoise, siäl kahs kõńuhá. kõńu- 
hed^eväd^Aaskennu tätä, pietti tšin.13 sis Jäm ä vetti tej näjle kahjsiim- 
met ke Arne tu  ̂ putelia vinä. jätti nämäd..umaAä. jä tti umaAa. no 
kõńuhed..nejstimakkåmâ. tämä opejze sene i vej. tej uli e15 kotto de sito.

jimman hevosen viedä, sanoo, moisiosta. Sitten jos minä voin viedä 
sen hevosen, sitten hän, sanoo, minulle antaa sata ruplaa, teille vielä 
ruoka-apua antaa. Mutta jos minä en voi, sitten minut, sanoo, tap
paa. No poikaajatteliajatteli: Mitä, sanoo, pitää mennä. Ja meni. 
Meni sinne talliin. Meni talliin, siellä kaksi tallirenkiä. Tallirengit 
eivät laskeneet häntä ensin liki. Sitten hän toi kaksi tai kolme pul
loa viinaa heille. Juotti heidät humalaan. Juotti humalaan, no 
tallirengit paneutuivat makuulle. Hän hevosen sen oriin veikin. 
V ei. . . kotiin, sitoi kiinni. No herra aamulla meni ja haukkuu talli- 
renkejä ja katsoo: tallirengit humalassa, makaavat, oritta ei ole. 
Sitten tah to i. . . kutsui. . .  — Vei, sanoo, oriin? — Vei. Kutsua
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ta h to . . .  ku -ttsu . . . — ve-j jutteb ̂ ofri? — ve-j. ku-ttsugp.po-jkä  
tä-nnen. ku-fsutti pojkä tä-n . . mo-jsiose, po-jka tw li. raskä-zivajet.  
he-rraAe. — ku-j siä jutteb.ve-jD? raskazi- padro-bna. — vo-t jutteb.  
ni- n i m- n i ve-j. mi-ä juttep .tu lli ko-ńušnojse, lca-hs końuhä e-li, 
nä-väd^eväd.Aa-skennu m innug mi-ä jutteb .nä-jle keAmet.putelig vinä 
ku te-j, ju-ti umaAä jutteB, vo-t m iä šu-dgä i tej. — no mo-Aotskajne, 
nu-d.ju tteb .m iä siAAe te-jze annä vaprö-sä, je-sli siä ka-lsze azjä sät. 
te-hä. vot mi-AAe jutteb.nejsas vimä ma-rkkinojAe ä-rjtsä surta, s is . 
si-ä ku  ka-žze är(dSä sä-d.Aautas vijjäa, po-jz, i  si-z.jutteb.led.m o-- 
Aottsa, i mi-ä vei siAAe jutteb .ve-l kert nagra&ä. no vo-t harako-, vi-jjäse 
ärjtkä, ma-rkkinojAe, tämä a-in . . .  tämä me-b ̂ e-zä, ä-rdsä . . . u-ppap. 
pu-ssa [?] pä-lö ri-ppumä. i ri-pub.fägv/p.karau-A, spasäie m innug. 
no tä-s.täs.ku-j jutteb .m u- nejzemmak.spasa- ( mu- Aazzemmav.ved_ 
ä-r(dM juttep .pojz. tä-z.meväd^eitepäj, tämä jo-hseb ̂ ette tä-z..uppäp. 
pu-ssa p ä le , täz.fäguB . no vä-ttavad.vä- ttavad ̂ etšto tämä . . .  ku-ri- 
sub, pväp.spastiz. no- i, no i u-ppivät.spasa-l, tä-tä. tä-mä senel väliä 
vetti Aa-h,tši är(dSa- [? ärdja], i ve-j. ve-j jutteb ̂ ä-r(dia i pa-ni, p ä  
sa-Avamojse jutteB, sähazi . . .  [N:o 33] vot tä-mä tuli är(lSri tu-ve, vetti 
sahazi är(diältä sarvet.pifišät.po-jzeG, särfši ma-hä, i  ä-nna vetti 
särdši ma-hä. no tu-livad.mehed.vä-ttamä, vä-ttavad^ärŧšä i provali-fši, 
ma-häse. dava-j jutteb.re-fpäma. vo-t sitovat.sarvissa rihmä tSi-nig^i 
ä-nnässä. re-päzivän, sarved .lähsiväd^i ä-ntä lä-hsi. no- jutteb^

poika tänne. Kutsuttiin poika tän . .  . moisioon, poika tuli. Kertoo 
herralle. — Kuinka sinä, sanoo, veit? — Kas, sanoo, niin ja niin 
vein. Minä, sanoo, tulin talliin, kaksi tallirenkiä oli, he eivät 
laskeneet minua, minä, sanoo, heille kolme pulloa viinaa kun 
toin, juotin humalaan, sanoo, kas minä kepposen tein. — No 
kelpo (poika), nyt, sanoo, minä sinulle toisen annan kysymyk
sen, jos sinä tämän (asian) voit tehdä. Kas minulta, sanoo, ruve
taan viemään markkinoille härkää suurta, niin sinä jos tämän 
härän voit navetasta viedä pois, niin sitten, sanoo, olet mainio, ja 
minä vielä sinut, sanoo, vielä kerran palkitsen. No hyvä. Viedään 
härkää markkinoille. Hän aina . . . hän menee härän edellä . . .
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tšin. no, herr ..õmnikoÂ meni de krappusjiönuhojne de katso v: kõńuhed^ 
umanez..magaiä, a ovejss^eb^i e.16 — vot jutteb ̂ vor^i vei.11 sis ..tahto 
kuttsug poika tänne, kutsutti pojkE tänne, mejzäse. pojks tuli. i  ras- 
kä'zevajet..herrene. — kui siä juttepjejn? raskäzi padro-bno. — vot 
ni i ni den^eli:*0 min juttep Ju lin  końušnojse, kahs kõńuhá eli, jutteB. 
nämä eväd..nastu minnug, miä jutteb^näjle kenmet^putelig vinä ku 
tejn, jutin^umanä jutteB, vot miä šudgä i tein. — no monottsE pojks. 
nuttE jutteb ..miä sinne teize annem^voprõ'sá. jesli siä kaze denä sät.. 
tehä. vot min jutteb..nejssá mumä markkinojnn12̂ .ärtšâ surte,jot piäb.. 
juttep Jcase ärtše näjlt nenänna'Atevejje väliä20, i siz jutteb Jed ..monottsE, 
i miä juttep. sinnua vei rahojkä31 nagraSä— no vot harašõ' vejjâ sitä 
ärfšâ markkinoine, tämä ajn ka tsop jakkä22 tämä meb^ez^ärtšâ, 
huppap..pehgö [puzgä] päle23 rippumä, i ripuB. kailup..karau-A. spasi-te, 
pässegä24 minnug. no, i  täsjcatsotä. — kuj jutteb ..mu nejzern spasa-1, 
mu nazzem vedjirja  jutteb ..väliä. tâz..menna etez. tämä johzeb^ette, 
täs..huppap..pehgo päle, täs..kalluB. no katsota katsotä, jutteveo: 
kats mitä ved..vättšiä kurisuB, piähJiozJuhs spasiv.20 no i hupätti 
spasa'l tätä. tämä sei väliä'vetti nahtsi ärja i vej. vot tämä tuli ärja 
tuve, vetti sahazJirjelt pjšät.sarved.vällâ, i  särtši mahä. i  ännå 
vetti kds.pissi20 mahä. no tunti mehetjcattsomä, katsotä, ärfŠEvajonnu 
mahä. davaj jutteb.reppämä [tempämä]. [N:o 52.] vot siotti sarvissE

hyppää puusta päälle riippumaan. Ja riippuu, huutaa: Auttakaa, 
pelastakaa minut. No taas taas, kuinka, sanoo, me rupeamme pelas
tamaan, mehän päästämme härän, sanoo, pois. Taas menevät eteen
päin, hän juoksee eteen, taas hyppää puusta päälle, taas huutaa. 
No katsovat katsovat, että hän . . .  kuristuu, pitää . . .  pelastaa. 
No ja, no ja hyppäsivät pelastamaan häntä. Hän sillä aikaa otti 
päästi härän, ja vei. Vei, sanoo, härän ja pani pään salvaimiin 
(kiinni), sanoo, sahasi. . .  kas hän tuli härän luokse, otti sahasi 
härältä sarvet pitkät pois, löi maahan, ja hännän otti, löi maahan. 
No tulivat miehet katsomaan, katsovat härkä on vajonnutkin maa
han. Ruvetaan, sanoo, vetämään irti. No sitoivat sarvista köyden 
kiinni ja hännästä. Vetivät, sarvet läksivät ja häntä läksi. — No,
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ä-r)šä meni Impi mm nm t..piäp  „ni.lt...hm rraAe doAoži- (. no tulivad.. 
mo-jsio [sic!] dakjimdivajut he-rraAe vot km nnig^i kmnnio, mr,tsä 
jutteb..rne-jl meni läpi mä-, herra i dmmän: nave-rna puitu se ma-- 
zurikka i  ärfdSä ve-j, ńe mõ&edjoyŧ što läpi mä- jutteb ..me-ni. no 
kmttsugk.. [?] sitä mmzurikkä juttep ̂ iä-z. herra tsu4zub.no ku-j, ve-jd^ 
är(d$ä? tä-mä jutteb ..ve-j. — ku-za är,tšä? — ä-rfšä jutteb ..miAA^on 
ta-raz..jo, tši-nio. —  aha-, no vo-t sh s ..tämä tšii-zuB: kmjppäi  siä 

ve-jo?

56a. s o A d a t t i  i  h e r r a .

(Fonogr. n:o 35.) Ikäpäivä V. 15.

sAmži soAdaiti SAmzbaza, ka-h,lšumrnet vi-z^vö-tta. lä-hs tämä 
ko-ltose. lä-hsi ko-ttöse, tueb..näteliä kmhs km Amet ..tuli, tu-li iihte 
mojsiõ. mo-jsioš^tšiisu msessia, tuli pvm m iä  jo . . . kane pi-gad, 
pi-gad^,evät„tsä-hsnuD[?] . . . bAmaevät^tehiA..Aaskegg^msessik...kuniz 
evän, eväd..ma-jnif„fro-vvaAe. fro-vva . . . mmjnizivat..fro-vvaAe fro-vva 
juttep..što a-jagä mo-jsios po-jzeG, i lä-hettägä smria ko-jrej, Aä re-pi- 
vät..tämd ši-neli kejke. dm . . . no-, s is j:e z ..n e  tmlivao . . . sirret., 
ko-jran, re-vitti täit .n-neli, tämä i pm si mo-jsios po-jzeG. me-ni aAä 
ve-rö. vä-tap^kä-AeB: du-ha, ta-re dii-ha on. meni ta-rese, kmAtäp... 
ta-relä-mmitettug^on. te-Jiši rissiä e-tte, no-, nu-äjtšin.nut^sa j u-majjä.

sanoo, härkä meni läpi maan. Näet pitää nyt herralle kertoa. No 
tulivat moisioon, kertovat herralle kas niin ja niin, härkä, sanoo, 
meiltä meni läpi maan. Herra ajatteleekin: Varmaankin sattui se 
varas ja sen härän vei, ei ehkä, että läpi maan, sanoo, meni. No 
kutsua se varas, sanoo taas. Herra kysyy. No kuinka, veitkö härän? 
Hän sanoo: Vein. — Missä härkä? — Härkä, sanoo, minulla on tar
hassa [tonttialueella] jo kiinni. — Aha. No kas sitten hän kysyy: 
Kuinka [»kuinka päin»] sinä veit? . . .

56 a. S o t a m i e s  j a  h e r r a .

Palveli sotamies sotapalveluksessa, kaksikymmentä viisi vuotta. 
Läksi hän kotiin. Läksi kotiin, tulee, kaksi kolme viikkoa tuli,

/



rihmeÂ tšin de ännesse. revätti, sarved.  lähsiveo, de äntE lähsi. no 
jutteb.ärtš meni läpi mâ. tag.znadŧil herrene i  dajiõ-žim.21 no, tunti 
mejzä. dakAä-devajut herrene: vot känni i känni, årttŠE jutteb.mejl 
meni läpi mä. herr^i dumaB: nave-rno ju ttep .se m azurnikk..ärja  
vej. no da ńe mõSed.bui( štobe läpi mä jutteb .m eni. no kuš nut ju ttep . 
sitä mazurnikká sämme.M herre tšuzuB'. no kui, veid..ärja. tämä jut- 
tev.vejn. kuza ärHše?— ärfsc jutteb.miAA..on taraz.jo tšin. — ahä•. 
no vot sis.täm ä tsuzuii, ju ttep .ku j vitta siä te%i>29? — a vot jutteB . . .

56b. s A i i S i  s o A d e t t i . . . 1

(Parlogr. n:o 52.) Joenperän murteella Dm. Tsvetkoff.

SAuSi soAdetti setamehč SAuSbes.kahšlšummet viz.võttŋ. lähsi tämä 
kottö . . .  lähsi kotto. tueb.näteliä kahs, ke Amer), tuli uh tč tšulä, meizä.2 
mejzeš.tšiisu, Ussi. tuli pimmiii jo. kane piged.iAmä evät .te hi Aass 
ussi, k u n iz e v ä d . m ajni frovvejie. jute.äi frovveAe, frovvE juttep.što  
ajagä mejzeš väliä, lähettegä suri koirl. Aa repivet.tämå šineli tukkiiissi.3 
no, sis.kuAcB: tunti mahto suret.kojreu, revitti täit šineli. tämä 
johsi mejzes väliä.* meni veron.naAä. ka,tson, kuAeB. . . . näeB, 
or.rige lämmitettu.5 te,tsi rissiä ette. no, miä jutteb.nutte sajn umajä.

tuli erääseen moisioon. Moisiossa pyysi yöksi, tuli pimeä jo . . . 
nämä piiat, piiat eivät käskeneet. .  . ilman eivät uskalla laskea 
yöksi, kunnes eivät ilmoita rouvalle. Rouva . .  . ilmoittivat rou
valle, rouva sanoo että: Ajakaa moisiosta pois ja lähettäkää suuria 
koiria, repikööt hänen sinellinsä kaiken. J a . .  . no, sitten kun ne 
tu livat. . . suuret koirat, repivät häneltä sinellin, hän pääsikin moi
siosta pois. Meni rinteen alle. Katsoo, kuulee, haju, saunan haju 
on. Meni saunaan, kuuntelee, sauna lämmitetty on. Teki ristin
merkin: No minäkin nyt sain yömajan. Meni saunaan, istuu, kuun
telee, tulee kaksi naista. Tulevat, hän piiloutui. . .  lattian alle. 
Tuli kaksi tyttöä, Marja ja Katja, no . . . no . . . ottivat toivat, 
viinaa toivat suuren (päre)korin, ja kaksi kappaletta to iva t. . * 
(päre)korin. Toinen. . . Marja sanoo: Annahan Katja ystävä(tär),
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me-ni tare i-sup.ku-Atäp.tu-ep.kahs na-jzikkoq.. tu-evan, tämä ke-r- 
ja u je . . . ( im I  po-Au. tu-U kahs tu-ttärikkoa, ma-rja i  ka-j£ja, n o - . . . 
no- . . . ve-ttivat.tejvan, vi-nä tej.vat.sure pä-rvokä, i  ka-hs tiikkuä 
tejvat pä-rvokä. u -h s i. . . ma-rja ju-tteb.dava-j kad’ja padru-ga, pu 
teli vi-nä, atku-parim pu-teli pojzec, juvvap.p ikari, tä-mä, ka-dja eli 
sagna-snej. jumâ. ve-ttivan, atku-parili, ma-rja ve-taB, čumkä va-.ie 
i  te-rvehli: si-ğ. jutteb.ju-s.sbtä varte što . . . ka-ija  nejs jii-mä, si-ij. 
jutteb.ju.-G, sbtä varte, što annaj.ju-m an tällä tuAAaa, pigepä [?\ 
koitõ, he-rrajie. da- . . . vähänna-jgä peräš ne menivät.pojze.G, ku-Atäp. 
tueB, fro-vva, nelläll..o-pezejuia. tu-li hu-lkäuje, se-rmuhsen, pe-AtuškaD, 
tu-nnit.pani keittši a-kkunaAAe, hulkäuzi a-Aassia, tšä-uttep.tarea 
mu,- . . . tuep.pa-ppi. tuli pa-ppi. — mbhs siä ju tteb .n i ka-ugä 
e-Un? — p iti jutteb.molevińjat.sAuSigc,. . .  [Jatko kirjoitettu sanelun 
mukaan.]

a se sondatti poAun.aAla nejsi, kepillä ku elähtutäp selXšase pap
piapa. pappi tekku taren^ette i pakenivan, jöhsivat.pojzeg.ne.Aepi. 
sondatti vetti vinä ke.imet .putelia. an.ke jössak.taressa pojzeG. meni 
sej,tse virstå tsuläsö UsessiG.

meni näläliä kahsi, tetä mö sondatti meB. meni harjtsovni usessia. 
tuli herra i  tšuziiB: etko siä. täp .pa ja ttäs.skäsko j. soAdatti jutteB-, 
m iä tulli uhte mojsiose, tšusuje UsessiG, a prisnugi evät.tohtinnuA.Aas- 
keqG, näväd.juttelivat.frovvaAg, a frovva jutteB: Aaskegä suäm m ikot. 
kojran, Aa repivät.täm a šineli. :■— no siz? herra jutteB. — no miä 
siz.m ehni vero, kuAtä: tarre duha on. menni tafrese. targ on lämmi- 
tettuG. miAAa uvä meli, m iä pazi sõjâse. kuAtä, tuep.kahsi najspöAta. 
miä kerjauje poAun^aÄAä. kahs tuttärikkoa tuli, marja i  ka(lja. 
generaAa kuAtäB: stoj, jug ..uvä stokana. tämä jej. — pajatav.vilä.

pullo viinaa, avatkaamme pullo pois, juoda pikari. Hän, Katja, oli 
suostuvainen juomaan. Ottivat avasivat (pullon), Marja ottaa, pika
riin kaatoi ja tervehti: Sinä, sanoo, juo sitä varten, e t tä . . .  Katja 
rupesi juomaan. — Sinä, sanoo, juo sitä varten, että anna Jumala 
hänen tulla pikemmin kotiin, herran luokse. J a . .  . vähänajan 
perästä he menivät pois, kuuntelee, tulee rouva, neljällä hevosella.
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meni, isuB, kuneB: tuep.kahs najzikkoq. kuneB. . . tämä kerjutlaz.., 
cuiä pöne.8 tuli kahs tutterikkoq, marje i kata. da . . . n o . . .  vettived„ 
vinusse vina sure sarvekä? siz.m ari i  jutteB: dava-i kata padru-ga, 
puteli vinä otku-porim. otku-porin puteli vältä, juvvä pikarittä8 tämä, 
kata, eli sogna-snej juma. vettived^otku-porili. marje vetab.fumkd 
vane. jup.tervessi.9 miä jutteb. jun sitä vart što tueb.međde herredssi. 
teB. . . papin-najzekä. kata nej,si jumä. miä jutteb.jän sitä vart, 
što anne juma a tälle tunne tširepå kottö, herrene. dd. vähänajgä perält 
nämä menti väliä. kuneB, tuep.frovvE nellell^opej.zeÄ. tuli, [hulkäb  ̂
ene] risuz. sermusen, penduskeo, tunnin, pani kejlt akkunä pale. 
hiilkäuz^anassi. häulub.rigämd, johzeb^uhzepöne}8 tuep.pappi. tuli 
pappi. — mis siä jutteb.ni kaugä elin? — piti jutteb.molebena snuSig. 
dd. no, hulkez.jo pappi tunn it.tõš.pani akkunä päle. sis.frovvE 
jutteB: kuj nejzemme . . . 11

Tuli, riisuutui, sormukset, korvarenkaat, kellon pani kaikki akku- 
nalle. Riisimtui alasti, kävelee pitkin saunaa . . .  tulee pappi, tuli 
pappi. — Miksi sinä, sanoo, niin kauan olit? — Piti, sanoo, rukoukset 
toimittaa [palvella] . . .

Mutta se sotamies lattian alta nousi, kepillä kun heläyttää sel
kään pappia. Pappi putosi saunan eteiseen ja (he) pakenivat, juoksi
vat pois molemmat. Sotamies otti viinaa kolme pulloa, alkoi juosta 
saunasta pois. Meni seitsemän virstaa kylään yöksi.

Meni kaksi viikkoa. Tietä myöten sotamies menee. Meni maja
taloon yöksi. Tuli herra ja kysyi: Etkö sinä tiedä kertoa satuja. 
Sotamies sanoo: Minä tulin erääseen moisioon, pyysin yöksi, mutta 
palvelijat eivät uskaltaneet laskea, he sanoivat rouvalle, mutta 
rouva sanoo: Päästäkää vihaiset koirat, repikööt hänen sinellinsä.
— No sitten? herra sanoo. — No minä sitten menin rinteeseen, kuun- 
telen, saunan haju on. Menin saunaan. Sauna on lämmitetty. Mi
nulla hyvä mieli, minä pääsin lämpimään. Kuuntelen, tulee kaksi 
naisihmistä. Minä piilouduin lattian alle. Kaksi tyttöä tuli. Marja 
ja Katja. Kenraali kuuntelee: Seis, juo hyvä lasillinen. Hän joi.
— Kerro vielä. — Sitten, sanoo, Marja sanoo Katjalle: Avaamme
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siz.jutten, marja juttğp.kad'jaAč:: aVvämmap .puteli. siz.vajie pikari 
vinä. miä, jutteb . ju  tšto medje genera.iä nä [-Aannä?] [eläb^]uvvi 
pappikä. kadja va.ne enelles..pikari, m iä jutteb.ju , tsto medje herra 
tuAejssik.koitöse seassa. jättivat..pärvakä [? piirvokä] i vinat.tafrese, 
izem .m enivät .pojze g, vähän^a-jkâ tuAep.frovva kejimeAA^opezejijia. 
ötap.pappigta. tuli i  pappi . . .  a miä, jutteb .n e  jz i pOAunn..aAta. 
kepillä ku [a./ige] särkeä [sic!] pappia seljšâse. pappi tekku tarenn... 
ette i frovva takkä. m iä velti kejttši tu n n id ^ i sermuhsed .vetti, lähsi 
pojs.taressa. — genera.ca Isuzub: omatko kanet.tunnit.siAAa. — miA.ua, 
juttõB. — näätäs.siä  mille. soAdatti tälle näytti, tämä vätaB: tämmä 
frovvä tunn id ..i nänne pappi tunnin, herra jutten: lähes .s iä  mille 
elämä, sondatti meni. tulivat.sihhe mojsigse. herra tet,si bäAä, kuttse 
kejttšig herroja verazi i  kuttse pappi. soAdatti nejsi pajattammä. 
frovva kuAtäB, eb..et.tätä mä, juttea: mitä tuhjä pajatan. perrä herra 
näätäp.papine.jutteB: sihnu tunnid ..oman? frovva,Ae näytän, siij, tun
nin, juttep . fr  ovvaAe. s iz .j  uttep.  kejisiue herroAe: m itä näjle p iä p . 
tehän .nuo? herrad.juttelivan: sinnu voli on. herra jurtkn: kuttserig 
kuttsugä tänneG. kuttser tuli. — mev.včtak.końušnejssa sämej suäm- 
mikko ori. vetti, site äntäse pappi i frovvä i  Aahŧši nurmeAe. n in ..i  
veteli ori näjtä. a ka fjä , tuttärikkö, kafje sondatikä venttsazi i mojsig 
[sic!] podaritti. i parajkä elävän.

57a.  p i k k a r a j n e  p o j u k k e j n e .

(Fonogr. n:o 33.) Ikäpäivä V. 15.

eli sta-ruhha i sta-rikka. nä-jll..eh..eAAup.po-jkeq1. no vot närnäd. 
rbssiväd.rbssiväd.jmmaAaAAe štobij ju-maA^a-ntajs nä-jle po-jkeg. nä- 
voit ..iihell ..u-gmnikkog meni starikka tšu-ntämä nurmeAe, a stmruhha 
jä j ko-itö näitä lämmittämä, i su-vväg. vaAinissariiä sta-rikaAe. ktvhel.le

pullon. Sitten kaatoi pikarin viinaa. Minä, sanoo, juon, jotta mei
dän kenraalin vaimo elää hyvin papin kanssa. Katja kaatoi itsel
leen pikarin. Minä, sanoo, juon, että meidän herra tulisi kotiin

1 Lienee dem inutiivi Vpoike <  *poikoi].
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57 b. p i k k e r a j n  p o j u k k e i n.
(Parlogr. n:ot 52.) Joenperän murteella Dm. Tsvetkoff.

eletti staruhh...i starik. näjll^ebejiAu poikä. no vot nämäd.rissived_ 
rissived.jumaAPMe, štobe j um a a  ̂  an taiz. n äi l e pojgå.1 no, uhell  ̂
ömnikkoa m ep.starik tšuntemå nurmene, a staruh jäi kottö riht läm-

sodasta. Jättivät korin ja viinat saunaan, itse menivät pois. Vähän 
aikaa, tulee rouva kolmella hevosella. Odottaa pappia. Tulikin 
pappi. . . mutta minä, sanoo, nousin lattian alta, kepillä kun aloin 
lyödä pappia selkään. Pappi putosi saunan eteiseen ja rouva perään. 
Minä otin, kaikki kellot ja sormukset otin, läksin pois saunasta. 
Kenraali kysyy: Ovatko nämä kellot sinulla? — Minulla, sanoo. — 
Näytä sinä minulle. Sotamies näytti hänelle. Hän katsoo: hänen 
rouvansa kello ja heidän papin kello. Herra sanoo: Lähde sinä minun 
luokseni asumaan. Sotamies meni. Tulivat siihen moisioon. Herra 
valmisti pidot, kutsui kaikkia herroja vieraisiin ja kutsui papin. 
Sotamies alkoi kertoa. Rouva kuuntelee: Ei ole hänen mukaansa, 
sanoo, mitä tyhjää kerrot. Senjälkeen herra näyttää papille, sanoo: 
Onko sinun kellosi? Rouvalle näyttää: Sinun kellosi, sanoo rouvalle. 
Sitten sanoo kaikille herroille: Mitä heille pitää tehdä nyt? Herrat 
sanoivat: Sinun on ratkaisuvalta. Herra sanoo: Kuski kutsukaa 
tänne. Kuski tuli. — Mene ota tallista vihaisin ori. Otti, sitoi hän
tään papin ja rouvan ja päästi pellolle. Niin vetelikin ori heitä. 
Mutta Katjan, tytön, tämän sotamiehen kanssa vihki ja moision 
lahjoitti. Ja paraikaa (he) elävät.

57a. P i k k u i n e n  p o i k a n e n .

Oli mummo ja ukko. Heillä ei ollut poikaa. No he ristiytyivät, 
ristiytyivät Jumalalle, että Jumala antaisi heille pojan. No kas 
eräänä aamuna meni ukko kyntämään pellolle, mutta akka jäi kotiin 
tupaa lämmittämään ja syödä valmistamaan ukolle. Johonkin [ku
hun lie] akka sillä aikaa meni eteiseen. Tulee tupaan ja katsoo:
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sta-ruh ka-zell^ajkä me-ni rihenn^e-ite. tueb.ń-hlie i vâ-taib.M-vezejiA^ 
isup.pikkarä-jne1 po-jukkejne. tä-mä abrd-davanai, što ju-mana 
lä-hetti tä-lle na-hse. no vo-t tämä Aä-dip.sta-rikane su-vväif a po-ju 
i tšu-zäp.kuhem..me-d.bäbo. — mää me su-vväg.mma sta-rikane. — 
a-h miq, vv. — e-t.siä t&kjcuza tämä o-nnigs. — le-vvâ. no- tämä 
a-nte. pani rehtelka-kkua sta-rikaAe kä-sa, i  ka-setta. po-jka me-ni 
ve-j. le-uti sta-rikđ. no sta-rikka ne-jsi så-mâ. tämä se-nell^ajld 
iippt [?] pnugd pä-le i meni tšu-ntämå. sta-rikka vå-tab.i na-graB, što 
iivvâ po'igä jumana lähetti tä lle . . .

tuep.he-rra i ju-tteB: ku-j si-nn^o-pen^u-hsinä tšun-näB. — e-p. 
tšu-nnåg ̂ uhsina minna po-jka on nut.siällä. — ku-za tätä eb.nä-ug^ 
a vot si-nä. tämä nä-utti. herr^i ju-ttep.sta-rikane. siä mu-gjminne 
tätä. — e-ń mu-G, vu-nna van._.i u-hsi i  o-nnio. no se he-rra ne-jsi 
tšu-sumå mu-g.da mU-G. starikk^a-in^atkd-zivansa. no siz.vi-mete [?] 
tä-mä nu-pazi miŧ-vväg*, po-ju jutteli mu-m.mihnuq đed.a miä po-js. 
palelee tä-ltä, ju-tteli tsu-.su tältä kernmet.sa-ttä ru-blå. no- tämä ju-tteli 
e-sap. poiz. — padlo siä ta-hon? — kenmet.sa-itä. herra ante đeŋgan, i 
sai po-jju tšåri nasevejse rä-tte i pani ko-rmunå. i meni ko-ttö. a poju . . .  
sbttu rätteseg 2U,i pa-keje, ko-rmunassa po-jz. he-rra meni ko-itõ i 
ju-tteb.na-jzene no miä sbnne tej, po-darkd. — mitä mo-komâ? — vot 
para-jkd nä-utä. tämä [melkein ta] ve-tti nasevej rä-lte kormunassa 
eb.ep.po-Jjua a si-gl va on u-hsi si-tta.

penkillä istuu pikkuinen poikanen. Hän iloitsi, että Jumala lähetti 
hänelle lapsen. No hän valmistaa ukolle syödä, mutta poika ky
syy: Mihinkä menet, mummo? — Minä menen syödä viemään 
ukolle. — Anna minä vien, — Et sinä tiedä, missä hän onkaan. — 
Löydän. No hän antoi. Pani pannukakkua ukolle mukaan ja kas
tiketta. Poika meni vei. Löysi ukon. No ukko rupesi syömään. 

«
Hän sillä aikaa hyppäsi auralle ja meni kyntämään. Ukko katsoo 
ja nauraa, että hyvän pojan Jumala lähetti'hänelle.

1 Tunnepainotus satunnaisesti venyttänyt a:n.
2 Illatiivissa ei tavallisesti ole Ikäpäivässä klusiilia (vaikka kyllä muualla 

itävatjassa), m utta tässä kuuluu selvästi.
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mittemå i  sum iš2 vajimissemä starikeAAč. kuhelč staruh kazell^ajká 
meni rihene-tte. tueb.,rihe, kaason: AavezeAA^isup„pikkerajm „pojuh
kein. tämä obrâ'dovaAaš, što jumcui lähetti tälle Aahze. no vot, tämä 
Aädip ̂ starikeAAe suvve, a poju i tšiizuB: kuhe medJrabo? — men siivve 
vema starikeAAe. — an miä, vm . — etisiä  ta kuza onni. — levven. no, 
tämä anti. pani rehtelka-kkujt3 starikeAAe käs, i  kasette. pojkE meni 
vej. leuti starikä. no, starik nejsi sumä. tämä seAAa-jkä issus*..pAugä 
päde i meni tkiinteinä. starikke kadsob^i nagreB, što iiva pojgä jumcui 
lähetti tälle.

para(i'ssi seAAa'jkä5 tu ep jie rr^ i jutteB: ku j siAA^opejn uhsina  
tšiinneB? — ep^tkunn^uhsina, m iä pojk^on niit siäl. — kuza? 
tätäjb^näu. — a vot sin. tämä näutti. herr ,..i juttep ..starikeAAe: siä 
m u miAAe tämä. — em..mu, miä ved^uhs onni. no, her nejsi tsiisumä: 
mu da mu. starikk ̂ a in  ̂ otkä'zevaAsja. no, siz^mmite tämä vetab_ 
muB.9 poju jutteli: mä minnuq, deda, miä valta  päzen1 täit, jutteli, 
tšiizii täit keAmet^satta rublä. no, tämä jutteli: uvä, pojkE.8 — pallo  
siä, tahoD? — keAmet..saita, herr^anti rahat), a sene pojgä tsäri emä 
rätte9 i pani kormunä i  meni kotto. a poju ku vetti de10 sittu rätte. de 
pakeni kormunesse väliä, herre meni kotto, de jutteb ..najzene: no, miä 
siAAe tejn podarkä. — mitä mokomä? — vot para-jkö näuten. tämä 
vetti najzeAeu  räte kormunesse. ebe poju, a va aivona12 uhs sittE.

Tuli (moision) herra ja sanoo: Kuinka sinulla hevonen yksinään 
kyntää? — Ei kynnä yksinään, minulla poika on nyt siellä. — Missä, 
häntä ei näy, — No kas tässä. Hän näytti. Herra sanookin ukolle: 
Myy sinä minulle hänet. — En myy, minulla vain yksi onkin. No 
se herra rupesi pyytämään: Myy ja myy. Ukko aina kieltäytyi. 
No sitten viimein hän lupasi myydä, poika sanoi: Myy minut vaari, 
minä pois pakenen häneltä, sanoi, pyydä häneltä kolme sataa ruplaa. 
No hän sanoi: Osta pois. — Paljonko sinä tahdot? — Kolme sataa. 
Herra antoi rahat ja sai pojun, kääri nenäliinaan ja pani taskuun. 
Ja meni kotiin. Mutta poju. . .  sittui liinaan ja pakeni taskusta 
pois. Herra meni kotiin ja sanoo vaimolle(en): No minä sinulle toin 
lahjan. — Minkälaisen? — Kas kohta näytän. Hän otti nenäliinan 
taskusta, ei ole pojua, vaan siellä on vain pelkkä sitta.
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C. Länsivatjan Joenperän m urretta1.

58. v a n ieli e.
(Parlogr. n:0t 53, 54.) Dm. Tsvetkoff, 32 v., Joenperältä. (Tartossa 5. II. 23.).2

anto-na pävjioviŧšá tščhhová raskms vađdá tšelelle pajattannu 
d i  m b  t r  i t s v e t k o- f, j e g e p e r ä l t e .

vankke Sukof, tšummenč võtin pojkejn, ke.imet.kut selli takaz, eli

58. Va n k k a.

Antoi Pavlovitš Tšehoviri kertomus, vatjan kielellä kertonut 
Dimitri Tsvetkov Joenperältä.

Vankka Zukov, kymmenvuotias poikanen, kolme kuukautta

1 Siis sam aa, johon ovat käännetyt useat edellä olevista rinnakkaisnäyt- 
teistä. Huomaa helposti, että  tähän ryhmään on vaikuttanut kovin sekä 
Inkerin suomalainen »karjalaismurre» että eestin kieli; viim em ainittu myös 
välillisesti, sillä Länsi-Inkerin suom alaismurteetkin ovat Narvan vaikutus
piirissä täynnä eestiläisyyttä. Vrt. myös seur. alaviittaa.

2 Noin vuotta  aikaisemmin (Tartossa 3. I. 22) oli sanelija (venäläisin kir
jaim in kirjoittamastaan käännöksestä) puhunut tämän saman parlografiin 
(n:ot 39, 40). N iitä parlogrammeja ei ole tässä otettu  huomioon, m utta vastai
suudessa, ääntämisen horju vaisuuksia yksityiskohdittain vertailtaessa, ne 
voivat olla suureksi hyödyksi. Tässä julkaistu käännös oli jo foneettisesti 
transkriboitu, ennenkuin hra Tsvetkoff sen saneli koneeseen. Kuten muissakin 
näytteissä poikkeaa koneeseen saneltu koko paljon ääntämisen mukaan kirjoi
tetusta: se on mahdollisimman selvästi ja analyyttisesti äännettyä, niin että  
esim. loppuheitot ja lausefoneettiset muutokset eivät tule kyllin luontevasti 
näkyviin. Tällä kertaa on koetettu näyte ojentaa parlogrammin mukaiseksi, 
vaikka se tosin vielä voisi kaivata tarkistusta. Etym ologisesti pitkä vokaali 
ensi tavua kauempana horjuu tässäkin selvästi puolipitkän (joka on tavallisin), 
pitkän ja lyhyen välillä, e (< a) ja  e (< a) eivät ehkä ole kvantiteetiltaan  
(eivätkä kvaliteetiltaankaan) aivan kauttaaltaan merkinnän mukaiset, mutta 
loppuheittoa (tai soinnitonta vokaalia) niiden asem esta esiintyy harvoin- 
(Vapaassa puheessa oli loppuheitto yleistä.) Sananloppuinen konsonantti ei 
pääse aina luontevasti seuraavan vokaalialkuisen tavun alkukonsonantiksi, 
eipä loppuklusiilikaan aina soinnillisen äänteen edessä selvästi assim iloitu

maan soinnilliseksi.
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annettu udšeńjä sapoSnika:Ae alähhine:AAč. jauAu Ulle tämä eb ̂ eittinnu  
makkåmå. ku tuli se aihe, jot peremmez, perän e i  eppipojkikå lähsi 
tšerikkd, vańkke vetti, peremmehe kåpissE IšerniAa, päAetškå, rõsseunne 
peroká, Aagotti enez^ette malitu paperi lehd i nejsi tširjuttemá. tämä 
čstå ment kertá pengoAAa kattsahtaz ̂ uhze i  akkunoje põAe, lej silmed_ 
muså obrezá påle — humma mejiepiš põliš rippuvid^Aautot^säppegä 
koAotkojka i . . .  eńńähtåz; neisi pe-AviAAå- järju ette, kummå pälle leSi 
paperi, i i'Xlekko'jtta vetti, veti esimejzet^senao: uvä đčduške, kanstan- 
ti-n makä-retš, tširjutti tämä. i  tširjuten siAAe tširjå. prozdravTä’ju  
sinnuq, jouAu, präznikákä i sallin siAAe jumaAcAte keikkå uvå. miAAe 
ebe mâmá, epko tåttå, uhs siä vâ i jäid^m inu harjojessi. vańkke veti 
silmet..pimmiä akkuna päle [põA(], kuza läikki tuAe lekko tämä 
tšunteliqš, i tälle järestå tuli mele äddc kanstaniän makä-rets, n iku  
eAokez. täma đčduške saušl vahtinne uhsille herrofAAe SihanrviAAč. 
kase eli pikkera-jškuin, Aa-ihukke-jn no mäiAmá teräv i  hodukes^ 
starikke, võtte kuteŧšummenä vite; tämä littsE emä ittša eli nagrusuiAAå,

sitten oli annettu oppiin suutari Alahinille. Joulu-yönä hän ei men
nyt makuulle. Kun tuli se aika, että isäntä perheineen ja oppipoi- 
kineen läksi kirkkoon, Vankka otti isännän kaapista mustetta, 
kynänvarren ruostuneine terineen, levitti eteensä rutistetun paperin 
ja rupesi kirjoittamaan. Hän ensin monta kertaa pelolla katsahti 
oven ja ikkunoiden puoleen, loi silmät mustan pyhäinkuvan puo
leen, jonka molemmista puolista riippuivat hyllyt, joilla oli saappaan 
lestejä, j a . . .  huokasi, laskeutui polvilleen tuolin eteen, jolla oli 
paperi, ja hiljalleen otti piirsi ensimäiset sanat: Hyvä isoisä, Konstan- 
tin Makaretš, kirjoitti hän. Ja kirjoitan sinulle kirjeen. Tervehdin 
sinua joulujuhlan johdosta ja toivon sinulle Jumalalta kaikkea hyvää. 
Minulla ei ole äitiä eikä isää, yksin sinä vain jäitkin minun hoitajak
seni. Vankka käänsi silmänsä pimeän ikkunan puoleen, jossa läik
kyi tulen liekki hänen kynttilästään, ja hänelle heti tuli mieleen isoisä 
Konstantin Makaretš, ilmielävänä. Hänen isoisänsä palveli vahtina 
eräillä herroilla Ziharoveilla. Se oli pieni, laiha mutta kovasti vikkelä 
ja ketterä ukko, noin kuusikymmentäviisivuotias. Hänen kasvonsa 
10
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silmed..veso.%eD, ja  umaliklcäD. päjvelle tämä rnakkäp.. kuhni 7., dalisko 

a ja b jä s å  kuharkojkå, a ulle —  tšärittu aholize lujinpa siiänie —  

häulub.,iimper m ejzä ja  tagob^emä kojiotušká. tämä jäldšite mu harkita, 

päd..m äz, kahs vana kojrä, ruska ja  vertuške (vertuške sem„perässe 

jot tälle eli musse karve i  pittše, n iku hafokeAAe, rumez). tämä eliirm us., 

pehmiä taväkä, siuiajzessi vahti kuj emije, n i i  veraje pä le , no tätä  

m išle evät^suvattu. a evät..suvaltu sem..perässE, jot tämä pehmiä tavä 

ja  vakauzenn^a-JiJke, kerjuttäs^sur kavajiuz: tsenni ep ju n ten n u  parep  

tätä illekkojttá  krappuš takante i  purre jajigesse. n u retjtam m eriz, 

dalisko vargessä tajiopojgent kana. täit jo eb^uhs kerte murrcAki taku  

jaAgeu, kertä kahs jo tätä kuriselti, jeka näteli päritetti su-rmässä•, no 
tämä ajn tuli eAÖse.

niitte tajte đeduške sejzob^veräjlle i  šurittčp..silm i(t) tšiilå tšerikd 

kauneje akkunoje päle; toputteb..vdlerfkojkä ja  irvisseb..m ejzä rahväkä. 
kläkki on siottu viihč tšini. ize pAajzguttep.,tšässiká, hiim m issåp„

aina olivat naurussa, silmät iloiset ja humaltuneet. Päivällä hän 
makaa keittiössä tai laskettelee kokkapuheita kyökkipiikojen 
kanssa, mutta yöllä, kääriytyneenä avaran turkin sisään, kuljeskelee 
ympäri moisiota ja takoo lakutintaan. Hänen jälkiään myöten 
astelee, päät maassa, kaksi vanhaa koiraa, Ruskea ja Vertuška (Ver- 
tuška sen takia, että sillä oli musta karva ja pitkä, niinkuin hillerillä, 
ruumis). Se oli kovin säyseätapainen, lempeästi katseli niin omia kuin 
vieraitakin, mutta siitä miksikä lie ei pidetty. Ei pidetty sen takia, 
että sen säyseyden ja rauhallisuuden alle kätkeytyi suuri kavaluus. 
Kukaan ei osannut paremmin kuin se hiljalleen hiipiä [oik. kiivetä] 
takaa ja purra jalkaan, nuuskia ruokakonttorissa tai varastaa talon
pojalta kanaa. Siltä jo enemmän kuin yksi kerta piestiin [»murrel- 
tiin»] takajalat poikki, kaksi kertaa se jo kuristettiin, joka viikko 
piestiin puolikuolleeksi, mutta se aina virkosi eloon.

Nyt taitaa isoisä seisoa portilla ja siristellä silmiään kylän kir
kon punaisia ikkunoita kohti, tömistellä huopasaappaillaan ja nau
reskella moision väen kanssa. Lakutin on sidottu vyöhön kiinni. 
Itse lyö käsiään yhteen, hytisee kylmästä, nipistelee milloin sisäk-
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tšulmessğ, näpissepjo gõmišnojte, to kuharká i hihittčp.starikkojč 
vittå nagrä. ńešto nuzgetjubakkä? juttepjäm ä i taritseb.najsine emá 
tabakerká. najzed.nuskäveD, i ajvesenná. đedene [tuebJ\ni sur vesonuz, 
jot tämä mitä vojmä hajnahteb.nagrâ ja kaUuB: deri väliä, tšin jättu. 
anneta tubakká i kojrine. ruskä aivessdB, tšerteb.mordákä i obiSoitettu 
meb.äre. a vertuške emä hinkause perässe eb ̂ .aivessä, a vá mputteb. 
änta. a inme n iuvä  ja nåsti. vozduh tasein, sirkeá i tšulme. upim m iä. 
no koko tšulä, emije vankoje kattojká, näub.iivässi; nätšuvet.savvut„ 
trubojsse, puD, katettu ha.mäká, niku eppäkä; aŋgeD . . . tajves.kejg^ 
on tšulvettii tähtikđ: nämäd.vinkkevern, i sur tähtije te on m  sirkm  
ja puhaz, butto prdznikå člle tämä om.pestu i .lumenne erottu . . .

vańkke eńńähtaz, kasse perö tšerniná i nejsi tširjultema etez: a egle 
miä sajn vevonotškâ. peremmezjiugutti minnug ivussiss^evve, i 
arješ.španderikâ sem.perässe, joi miä nekutin tšättšusjämä nasse, i 
petoseń nukkuzin. a näteli päiville perennajn tšähsi minne seldiä

köjä milloin kyökkipiikkaa ja nauraa hihittää vanhojen ukkojen 
tavoin. — Eikö nuuskata tupakkaa, sanoo, ja tarjoa naisille nuuska- 
rasiaansa. Naiset nuuskaavat ja aivastelevat. Isoisä tulee niin 
iloiseksi, että nauraa täyttä kurkkua ja huutaa: Tempaise irti, 
kiinni jäätyi. Annetaan tupakkaa koirillekin. Ruskea aivastaa, 
kiertelee kuonoaan ja loukkaantuneena menee syrjään. Mutta 
Vertuška ujoutensa takia ei aivasta, vaan vain heiluttaa häntäänsä. 
Mutta sää on niin hyvä ja kaunis. Ilma tyyni, kirkas ja kylmä, yö 
pimeä. Mutta koko kylä, valkeine kattoineen, näkyy hyvin, näkyvät 
savut savupiipuista, puut huurteen peittäminä, ikäänkuin hopeai
sina, hanget. . .  koko taivas on kylvetty tähdillä, ne tuikkivat, ja 
suuri linnunrata on niin kirkas ja puhdas, ikäänkuin praasnikan edellä 
se on pesty ja lumella hangattu.

Vankka huokasi, katsoi kynän musteeseen rupesi kirjoittamaan 
edelleen: Mutta eilen minä sain selkäsaunan. Isäntä raahasi minut 
hiuksista pihalle ja pieksi polvihihnalla sen takia, että minä tuuditin 
kätkyessä hänen lastaan ja vahingossa nukuin. Mutta viikon päivät 
emäntä käski minun silliä puhdistaa. Minä aloin hännästä, mutta
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pullassa; miä angin ännesse, a tämä ku repäšJšäesse de seldi mordäkä 
ajiki minnua hara torkkimä [törkkiä]. dovarisan, eppi-poigcD, minnua 
tõšMiuzetá, lähetetä kahakka vinä tõmä i  tšähzitä peremmehelt ugurittsoj 
vargessä, a sitte..peremmez Juh9, migälle putun. a sumisse ebe mil- 
täjsse. ömnikoAAe anneta pa.ua lejpa, murčtšinessi rõppä, a oihtegonne 
täz.,muru lejpa, a jotti tšäjuq, dalisko rokkä — i  elä dumä; keio ize 
ammuta suvve. a magat miAAe tšähzitä m-henne- z, a jesli kens Aahs... 
idge.B, miä, estit ̂ em..mahkä, a kaluten tšätšutte [tšältšuä]. kuAtein 
deduške, te siä, miAAe jumaAa armo, veta minnua väkiä tälte, Icottö, 
tšuláse, em..vei enepä terppiä,. . . kummertan siAAe jaAkâ i ittša nejzen 
jumaAa paAVomä sinii esse, va veda minnuq, tälte, a to höAen . . .

vańkke šnibrissi uAeo, erto emä musä kuAakakä s ilm eo . . . i prövez 

aAejzessi itkä.
m iä neizen siAAe tubakká ertomá, tširjuteb.,vańkke etez, jumaAeAAe 

rissim a, a jesli m itä  mokomä, to deri m innuq, n iku sideri voihoa. 
a josku dumäo, jo t m iä  eljlevve tinä, to m iä hristä-rädi neizen tšusumå

hän kun repäisi kädestä ja sillin päällä alkoi törkkiä minua kasvoi
hin. Toverit, oppipojat, minua myöskin kiusaavat, lähettävät ka
pakkaan viinaa tuomaan ja käskevät isännältä kurkkuja varastaa. 
Mutta siitä isäntä lyö, millä sattuu. Mutta syömistä ei ole minkään
laista. Aamulla annetaan pala leipää, päivälliseksi puuroa, mutta 
illalla taas muru leipää, mutta että teetä tai keittoa, älä ajattelekaan, 
kaikki itse ahmivat syödä. Mutta maata minun käsketään eteisessä, 
mutta jos milloin lapsi itkee, minä ollenkaan en makaa, vaan tuudi
tan kätkyttä. Isoisä kulta, tee sinä minulle Jumalan armo, ota minut 
pois hänen luotaan, kotiin, maalle, en voi enää kestää. . . Minä 
polvistun sinun eteesi ja aina rupean Jumalaa rukoilemaan sinun 
edestäsi, vain ota minut hänen luotaan, tai muuten kuolen.

Vankka rypisti huuliaan, hieroi mustalla nyrkillään silmiään. .  . 
ja koetti haikeasti itkeä.

Minä rupean sinulle tupakkaa hieromaan, kirjoittaa Vankka 
edelleen, Jumalalle ristiytymään, mutta jos jotakin sellaista, silloin 
pieksä minua niinkuin Isidorin vuohta. Mutta jos ajattelet, että minä
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prikašikkâ, jot antajz..miAAe emit sâppegojft) pullassa; dalisko f e (ká 

esse karjusi pästerissi men. kalliz ..đeduške, m iAA^epJappä enepá 

vojmä, h o ilan n e enfši vä liä , tähtozin jaAkezi tšulåsč jõsse da tšen)šit^. 
ebe, pakkejsse pelfšan. a ku kazvon suressi, to kazesse samasse dčAosse 

sinnua sUttema nej,zen i  obidase tšelleit^en^anne; a ku köAen, nejzen 
sinnii eńńč kehasse rukoAejmá, uluA.iajŋJcu mâmá paAagä eńńe 

kehasse. a moskov^on lidne sur. k ö tjm g ^ o n  herroje i  opejzit^om., 
p a llo , a Aampajt^eb^e, i  kojred^eväd^e paganeo. pojkejzed^evät.. 
tšäu SAävimezS klirossi tšettäjt .^eväd..Aazze AauAomä. a uhs kerte m m  

näjA..Aäfkez, akkuna pa lle , eŋki-kokkite, n i vaAmejnna jevi-pagAoikä 
muvvä, i  jeka kaAUAe emä kokke. kalien! a uhz.,däSe omjmokmn kokke 

jot vejp..puda Aehia tšim .,pittâ. i  vei näjim...mokomej!si(l) Aäfkojt, kuza 

me-neAAa-jzet.,pusud^eAAä, niku vot herrojAAe, lak što rublä sata jeka  
tilkku mahzeB. a lihaAäfkojz, o n _ i  tedren, i  rapŧšiken, i  jänesen, a

en saa [löydä] paikkaa, silloin minä rupean kerjäämään [oik. Kristuk
sen tähden pyytämään] voudilta, että hän antaisi minun saappai
tansa puhdistaa, taikka menen Petkan edestä paimenen apulaiseksi. 
Kallis isoisä, minulla ei riitä enää voimaa, vaikka henkeni antaisin. 
Tahdoin jalkaisin kylään juosta, mutta ei ole kenkiä, pakkasta pel
kään. Mutta kun kasvan suureksi, silloin tämän saman asian takia 
sinua ruokkimaan rupean ja surkeuteen sinua kellekään en anna, ja 
kun kuolet, rupean sinun sielusi puolesta rukoilemaan, samalla tavoin 
kuin äidin, Palagan, sielun puolesta. Mutta Moskova on suuri kau
punki. Talot kaikki ovat herrojen, ja hevosia on paljon, mutta lam
paita ei ole, ja koirat eivät ole pahoja. Poikaset eivät käy (talosta 
taloon) jouluvirsiä veisaamassa ja kirkkokuoroon ketään ei päästetä 
laulamaan. Mutta kerran minä näin kaupassa, ikkunassa, ongen
koukkuja, niin valmiina jouhipauloilla varustettuina myydään, ja 
joka kalalle 011 oma koukku. Kalliit, mutta yksi on vieläpä sellai
nen koukku, että voi puudan lohen kiinni pitää. Ja vielä näin sellaisia 
kauppoja, joissa 011 monenlaisia pyssyjä, niinkuin kas herroilla, niin 
että satasen ruplaa jokainen maksaa. Mutta lihakaupoissa on tei
näkin, ja pyitä ja jäniksiä, mutta mistä paikasta niitä ammutaan,
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kuza paikka näite ammutä, nävešnikad^eväd. jutte. — uvä deduškğ, 
a ku herrojnne leb.jo.ikke tõmuzikâ, veta minne kuntejm.pähtšen i kerjä 
rohojze kirstu, tšuzu bårešńenle, jutte joi vankkene.

vańkke täz eńńähtåz, i nejsi vahtima akkunä. tälle täz.johtu mele, 
joi herrojne jonkkä [N:o 54] tömez.metsässE tsäj ded i  jeka kerte vetti 
kas [ema\ vunukä. veson^ajk^eli siz. i  đčduške präkizeB, i  [pakkejm.] 
pakkejne präkizeB, a näđđe uhunne i vańkke anki präkisse. eli sitä 
vitta, joi enne, kuj nejkel jonkke, deduske pani pipii tubakká, kaugä 
nuskeli i  kojri, ku vankke vähi kerrez.ja ttu . . . nöret.kuzet.hannenn^ 
anne sejssä, eväd.likähtä, i õtennä kummene tueb.vöro vettä surma 
vassä. vdruk kušle joutu jänez, johzeb^aŋkite mu n iku  vihkuri . . . 
dede eb.vej terppiä i  kalium, piä tšin, piä tšin, as.siä  kossoj tontti! 
nejketii kvtee dede tašši herrojne komnetti i  sialle tätä angetti ehittä. 
kejkkäz.rohkäp hnopottä p iti bärešńe õla, vänkä suvatteja. ku  vańkä 
mäme eli vei enoz i  snuii herrojnne gõrnitšnojnne, tõ bärešńe olga 
ivä-novne sutti vänkä ledenttsojkä i  tu vähenne epetti tätä nukemä,

kauppiaat eivät sano. Hyvä isoisä, mutta kun herroilla on joulukuusi 
makeisineen, ota minulle kultainen pähkinä ja pane talteen vihreään 
kirstuun. Pyydä neidiltä, sano, että Vankalle.

Vankka taas huokasi ja alkoi katsella ikkunaan. Hänelle taas 
johtui mieleen, että herroille joulukuusta tuomassa metsästä kävi 
isoisä ja joka kerta otti mukaan lapsenlapsensa. Hauska aika oli 
silloin. Ja isoisä porisee ja pakkanen paukahtelee, ja heidän vai
kutuksestaan Vankkakin alkoi porista. Oli sillä tavoin, että ennen 
kuusen kaatamista isoisä pani piipullisen tupakkaa, kauan nuuskaili 
ja teki pilaa, kun Vankkaa vähitellen alkoi palella. . . .  Nuoret kuu
set seisovat huurteen peittämlnä, eivät liikahda, ja odottavat, kenelle 
tulee vuoro ottaa kuolema vastaan. Äkkiä mistä lie tuli jänis, juoksee 
pitkin hankea kuin vihuri. . .  Isoisä ei voi malttaa ja huutaa: Pysähdy 
pysähdy, voi sinä kiero paholainen. Kaadetun kuusen isoisä laahasi 
herroille huoneeseen, ja siellä sitä alettiin koristaa. Kaikkein eniten 
touhua piti Olga neiti, Vankan lemmikki. Kun Vankan äiti oli vielä 
elossa ja palveli herroilla sisäkkönä, niin neiti Olga Ivanovna
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tširjuttem å, sattås^sä Aukemå i  däie kadrelä tanttsimä. a ku pajiage 

köli, armetojsse vańkkä sätetti kuhni, deduškå tuve, a kuhnisse moskovâ 

sapošnikaAe alähhineAAe eppi . . .
tue kalliz..đčdušk, tširjuteb..vańkke, jumaAä nimelle sinnuq panvon, 

tue, veta m innua taite. Saleite siä m innua armetojte. m innua keiki 
tagotä i  irm u s jiu i tahon sfivve, a ifsävuz....om„molcom, jo tte i jutfiAA 
em^vejf, iiht perä idgen. a tönö peremmeskobuAeAAe piile mu Aohmez^ni 
kevassi, jot miä Aapkezim^möjie i jedvâ' ku tulin enose [enese]. ävinnit 
om...minu eAo, märännep ku vihovkmize kojrä . . .  a vei läheten ter
vaisit oloneAAe, sekkä-ie johorkeAe i  kufšeriAAe. a m inu garmenjä 
tšellejt elä anne. sinu  vunukke  — iva-n šiikof. kalliz..đčduške, tue.

vańkke m urti tširjutetu lehö nelle essä i  pan i kanverti suäme, 
Kummä tönö essi kopekesse. vähäjze ajatteli, kasse pero tserninä i  
tširju tti adresi: tšulåse, deduškeAe. tšihgutti niskä, vei ajatteli i  lisäz: 

kanstantän makä-refsu. uvälle melelle., jo i tälle tšenni eb..mesajttmnu

syötti Vankalle karamelleja ja työn välillä opetti häntä lukemaan, 
kirjoittamaan, sataan asti laskemaan ja vieläpä katrillia tans
simaan. Mutta kun Palaga kuoli, orpo Vankka lähetettiin keittiöön, 
isoisän luokse, ja keittiöstä Moskovaan suutari Alahinen luokse 
oppiin.

Tule kallis isoisä, kirjoittaa Vankka, Jumalan nimeen sinua rukoi
len, tule, ota . . .  minut täältä. Sääli sinä minua orpoa. Minua kaikki 
kolhivat ja hirveätä on, jos tahdon syödä, ja ikävyys on sellainen, 
etten voi sanoakaan, yhtä päätä itken. Mutta äskettäin isäntä saapas- 
pihdillä iski päähän niin kovin, että kaaduin maahan ja tuskin vain 
virkosin (toivuin). Mennyttä on minun elämäni, viheliäisempi kuin 
vihoviimeisen koiran . . .  Mutta vielä lähetän terveisiä Olonalle, so
kealle Johorkalle ja kuskille. Mutta minun harmonikkaani älä anna 
kellekään. Lapsenlapsesi Vankka Zukov. Kallis isoisä, tule.

Vankka taittoi kirjoitetun lehden nelinkerroin ja pani kuoren 
sisään, jonka äskettäin oli ostanut [osti] kopeekalla. Vähän mietti, 
kastoi kynän musteeseen ja kirjoitti osoitteen-. Maalle (kylään), 
isoisälle. Raapi niskaansa, vielä mietti ja lisäsi: Konstantin Maka-
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tširjuttä , kjioppesjiatu pähä i iitme šubä, uhelle tšiuttoa, johsi kujcuiğ. 
.nåvešnikav, kumpit tämä tšiizuttcli päivelle. jutenti tälle, jotte tširjojte 
jiassá pošti jaššikkojse, a jaššikhojš näjte sätetä koko mäinmä m u pošti- 
trojkkifiJie, elizije tšeÄ.ioiká. vańkke johsi esimejsč pošti-jaššikkás..sä 
i  tokutti emå kalle tširjå jaššiká rakko.

tunni perälte vańkke jo kevassi makaz, i nå)ši rnakusá unte. tämä 

nädši unez ahjoa. ahjo pålle isub^đčduške; tämä ripussi le&aŋkeMe 
paUád^jaAgen, i jiugepJmharkoijie vańkä tširjâ; ahjo tuveń häulub_ 

vertuške i mputUjb^äntä.

D. Kukkosin sekam urrettah

59. k u i  m iä , k a r u  a m p u z i n .

Pavel Mironov, Kukkosista, 39 v. Narvassa kesällä 1931.

m iä m enin uhs kert hirve ajjo sotamehi pusdliä. d i kahs päjvä 
hujikkuzin mettsitÄ mUtällÄ. di esimäizel päjvä kogrä negjiojz^mato.

retšille. Hyvillä mielin, että kukaan ei häirinnyt hänen kirjoitta- 
mistään, koppasi lakin päähänsä ja ilman turkkia, paitahihasillaan 
juoksi tielle. Kauppiaat, joilta hän kysyi päivällä, sanoivat hä
nelle, että kirjeitä pannaan postiin laatikkoihin, ja laatikoista niitä 
lähetetään pitkin koko maailmaa postivaljakoilla, joilla on helisevät 
kellot. Vankka juoksi ensimäiseen postilaatikkoon asti ja pudotti 
kalliin kirjeensä laatikon rakoon.

Tunnin kuluttua Vankka jo kovasti makasi ja näki makeata unta. 
Hän näki unessa uunin. Uunin päällä istuu isoisä, uuninpankolta on 
pannut riippumaan paljaat jalkansa, ja lukee kyökkipiioille Vankan 
kirjettä. Uunin luona liikuskelee Vertuška ja heiluttelee häntäänsä.

59. K u i n k a  m i n ä  a m m u i n  k a r h u n .

Minä menin kerran hirvenajoon sotilaskiväärin kanssa. Ja kaksi 
päivää kuljeskelin metsiä pitkin. Ja ensimäisenä päivänä koiraa

1 Kaikki Kukkosin näytteet ovat L a u r i  P o s n n  keräämät. Murteen ka- 
rakteristiikasta ks. Vatjan kielen äännehistoria1 ss. 106, 107. Tutkim uksen
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siz^o lin  mettsäz^utÄ. tojze päivä tõžo hujik kuzi ŋ jco  k o pä ivä , koera 
kustä eb^ottatjiirviä. jo päjvÄ meni .läjä ijuiajuiA. läh ziƞ jko ttõ  tulemä. 
tuan, uli sökannä nojzen tulemä, kafson: karu! mäbjimä suri. đ i miä, 

hänellÄ sellÄ saman sekuntikin ko näjn, annojn napu. a kogr^oli 
p ä l tule karussA. kogrA ko kuli, ko m iä ampuzin, karu hävazin, di 
karu n o j fS i  puitA katkomä, di kogrA kuli .iiomazikkoq,, ko karu puit a

pisti käärme. Sitten olin metsässä yötä. Toisen päivän myöskin 
kuljeskelin koko päivän, koira mistään ei ottanut hirveä. Jo päivä 
meni mailleen illalla. Läksin kotiin tulemaan. Tulen, yli pienen 
suon rupean tulemaan, katson: karhu! tavattoman suuri. Ja minä 
sille samalla sekunnilla kuin näin, annoin näpsäyksen [ammuin]. 
Mutta koira oli päällä tuulen karhusta. Koira kun kuuli, kun minä 
ammuin, karhua haavoitin, ja karhu rupesi puita katkomaan, ja

toisessa painoksessa (jossa katsauksia murre-eroihin on vähemmän) on s. 172 
alaviitassa huomautus: »Kukkosin murre kuvastaakin jo paremmin inke- 
rikkojen murretta kuin vatjaa». Kuten Lauri Posti on yksityiskohtaisessa  
analyysissa osoittanut (eräässä esitelm ässä sekä yliopistollisissa opinnäyt
teissään), on kuitenkin murteen vatjalaispiirteiden — selvien ja katoam assa  
olevien — lukumäärä melkoinen, eikä murteen a i k a i s e m p a a  kuuluvai- 
suutta vatjaan ole epäiltykään. Harvoin näkyviin tulevat piirteet eivät t ie 
tysti ole ratkaisevia murteen nykyistä asemaa määrättäessä, vaan sen jä t
täm ä yleisvaikutus naapurimurteeseen verraten. N äytteet itse puhuvat puo
lestaan. (L. K.)

Kukkosin kielennäytteiden transskriptiosta huom autettakoon, että se on 
verraten karkeata. Pitkän etuvokaaliaineksen edellä m erkitty k :n palataa- 
listum inen on heikko; k on yleensä aina etuvokaalien edellä paljon etisempi 
kuin esim. suomen k vastaavissa asemissa. P itkät vokaalit edempänä sa
nassa eivät tunnu aivan täyspitkiltä, vaikka ne on sellaisiksi m erkitty. 
Tarkemmassa transskriptiossa voisi niiden merkitsemiseen käyttää prof. 
Äi MXn ehdottamaa vajapitkän vokaalin merkkiä [ci, O jne.]. Y ksinäisvokaa
lit ovat pitkän ensitavun jäljessä ja kauempana sanassa aina hieman redu
soituneita; varsin voim akas on a : n  ja ä ; n  (myös A : n  ja A : n )  redusoituminen. 
Jossakin määrin tuntuu redusoitumisen määrä olevan äänneympäristöstä 
riippuvainen. Erityisen voim akkaasti redusoitunut a tai ä on näissä kielen
näytteissä m erkitty a:llä Yksinäisvokaali on sisä- ja loppuheittoasemassa  
ollessaan myöskin hyvin lyhyt. (L. P.)



l

katko, di johsikki koholle sinne Aomazikõ pällÄ, ko karu pujtA katko, 
i  kogrA nojs haukkumä hävattua karrua. sizm iiä  to jŋ jiert  ̂ am puzin. 
sisjcaru  vassA näki minnug,. siz^nojsi tulemä m inu  pällÄ karu. 
kogrA karrua takant klni, s is jia ru  koprä pallÄ nojs meneviä jälle. 
m iä UkemmäsJiarrua keraMA mättsin, siz ̂ ,ampuzir\Jio Amanne kerrä, 
sisähän nois kaheAAA jaAOAAA pussu di jälle m inu pällÄ tulemä. siz^miä  
annoin jälle hänellÄ napu. jälle m inu pällÄ nojs tulemä. sis^koprA hänt 
takantA kin i jälle. i  nintä miä am puziŋ ...kiimme kerta, siz j o  hän 
enepä kaheAAA jcuiaAAA piissä ep.,pässuo. siz j o  ńelläl jaAcuiAA tuli 
m inu pällÄ, su auki. enepä kaheAAA janaAAA pussu e b jaksadmoissA. 
ja  its ajn mörnäpJiovassA karu. siz ̂ uhčto-iskummenenne kerrä ampu- 
zirj^keskiAobbä. s iz jä j, mähä. siz enen in  takantA kerfsin  piisuliä, 
epko vei nojz^ulez. siz ̂ enepä jo ̂ bmoissuD. siz ̂ o$sin  pukökä 
le jkkaziŋ j:urku  kätki, d i tulit] ..kottö. sis^toizeA päivä menimmÄ  
kuvve kesse kantamä. siz ...menimmÄ kiskozimmA nahä pojz, di kan-
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koira kuuli ryskettä, kun karhu puita katkoi ja juoksikin suoraan 
sinne ryskettä kohti, kun karhu puita katkoi. Ja koira rupesi hauk
kumaan haavoitettua karhua. Sitten minä toisen kerran ammuin. 
Sitten karhu vasta näki minut. Sitten rupesi tulemaan minun pääl
leni karhu. Koira karhua takaa kiinni. Silloin karhu koiran päälle 
rupesi menemään taas. Minä myöskin tunkeudun likemmä kar
hua, sitten ammuin kolmannen kerran. Sitten se nousi kahdelle 
jalalle pystyyn ja taas minun päälleni tulemaan. Silloin minä 
annoin taas sille näpsäyksen. Taas minun päälleni rupesi tule
maan. Silloin koira sitä takaa kiinni taas. Ja sillä tavoin minä am
muin kymmenen kertaa. Silloin se enää kahdelle jalalle pystyyn ei 
päässyt. Sitten jo neljällä jalalla tuli minun päälleni, suu auki. Enää 
kahdelle jalalle pystyyn ei jaksanut nousta. Ja yhä murisee kovasti 
karhu. Sitten yhdennentoista kerran ammuin keskiotsaan. Silloin 
jäi maahan. Sitten menin takaa kosketin pyssyllä, eikö vielä nouse 
ylös. Sitten enää ei noussut. Silloin otin ja puukolla leikkasin kurkun 
poikki ja tulin kotiin. Sitten seuraavana päivänä menimme kuuden 
kesken kantamaan. Sitten menimme nyljimme nahan pois ja kan-

*
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nojmniA te are, hepojze te are. sis jiepo jzekä  tojmmA kotto. kahsto-jssA 

pudä oli puhassA lihhä. s is jc a /p fs ifs in  lilnä. liha om ..m äi\im ä huvä. 
siz,,lihä suiimez^oli n öfsi, niku peukono, enfsisissÄ  vanojssA pus-, 
sujss^oli ammuttu taitä, voih u>aaa montA kummenä vöUa takaz.

60. u h s  k e r t  m,u o l i  m m  a h i r v i  a j o  z.
E d e llin e n . N a rv assa  k e sä llä  1931.

uhs kert mu olimmA zemskõ mikökä hirviajoz. kogrA nojs hirviä  

haukkumä, đ i miii. jözin  uhs sata harkkämussA d i am puzin hirviä, 
läpi kataja-pehö am puzin. d i m iä en i  nähtykö hän Aaŋkiz.mâhäi ni 
kire, kui paukku käi. zemskö miko oli harkkämussA viteto-jskummenä 
vä hirvessÄ. miii men likem m äs..h irviä, kuza hirvi sejso, zemskö miko 

jo olikki hirve ju/rez. miii, kuzun zemskö mikontA: kuhö johsi hirvi? 

zemskö miko saoB: näd^mäz ...on. i  ni kire Aaŋkiz.,mähä, cttÄ m iä en^i 
nähtki. siz ..zemskö miko m iM A saoB: kuhö nämä pämmA? m iä saon:

noimme tien viereen, hevostien viereen. Sitten hevosella toimme 
kotiin. Kaksitoista puudaa oli puhdasta lihaa. Sitten savustin 
lihan. Liha on tavattoman hyvä. Sitten lihan sisässä oli luoti, 
niinkuin peukalo, entisistä vanhoista pyssyistä oli luultavasti am
muttu, mahdollisesti monta kymmentä vuotta sitten.

60. K e r r a n  o l i m m e  h i r v e  n a j o s s a .

Kerran olimme Zemskoon Mikon kanssa hirvenajossa. Koira 
rupesi hirveä haukkumaan, ja minä juoksin noin sata askelta ja 
ammuin hirveä. Läpi katajapensaan ammuin. Ja minä en nähnyt
kään, kun se kaatui maahan niin nopeasti, kuin paukku kajahti. 
Zemskoon Mikko oli vain viitisentoista askelta hirvestä. Minä menen 
lähemmä hirveä, missä hirvi seisoi, Zemskoon Mikko jo olikin hirven 
luona. Minä kysyn Zemskoon Mikolta: Mihin juoksi hirvi? Zemskoon 
Mikko sanoo: Näet maassa on. Ja niin nopeasti kaatui maahan, että 
minä en nähnytkään. Sitten Zemskoon Mikko minulle sanoo: Mihin 
nämä panemme? Minä sanon: Mitkä? — No katso, vasikat. Minä
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mikäD? — a, nđ vazikan. miä siz^vassA näin, što kahs vazikkäkki 
on. hu ojiftši päjvä kahö kojime vanan, eväd..äUus£sO poiz„jössA. siz„ 
nojzimmA kattsomä, kuhö hirvell^om ..puttuo. miä, kurrä kulia: jiopatkä 
pin, läpi katajapehö. IcurasJmlez ̂ eb ̂ OAd„Aö,(siq ensikki. a AöjCsi 
oli ofkiasjiulez, päz. hirvi kers 1 pä vokurad jiopatkä kohaAAA, siltä 
hänellÄ oikiäs...kulUe puttu. a kuniz^nahkä kiskozimniA zemskö mikökä, 
vazikad^OAfsi ni huAAUD, ettÄ tuAdsi lihhä imemä. a siz^välissÄ 
lähetisi menemä poiz^niku juressA hillakköttä, per ässässä. sisJcogr^ 
ettäll^eb...JiassuD, meni nojsi rissimittä ette vassä. sisJiiskozimriiA 
hirve di lähzimmÄ kottö tulema. vazikad^ofsimmA kätte, uhs uhe, 
tojn tojze, elävältä. tojmmA kottö di panimmA heinäsarajäi. duma- 
zimmA kazvottä suressi. di mu emmä (šitäd ̂ ettÄ heinäsaraj ä siAAan_ 
na-AA^oli virttsA. vikö päjväd^eletisi, sujisi i  maituq ju fši, sä jsi 
hukkä. hu sää!,n hukka sittÄ virttsAve haizussA. miä, perrä siz^vassA 
sain (sitä, ettÄ hu vaAÖ hajsua evät^suvatA.

silloin vasta näin, että kaksi vasikkaakin on. Ne olivat parin kolmen 
päivän vanhat, eivät ymmärtäneet juosta pois. Sitten rupesimme 
katsomaan, mihin hirveen on sattunut. Minä vasempaan kylkeen 
lapaan tähtäsin, läpi katajapensaan. Vasemmassa kyljessä ei ollut 
luotia ollenkaan. Mutta luoti oli oikeassa kyljessä, päässä. Hirvi 
kiersi päänsä aivan lavan kohdalle, sentähden sitä sattui oikeaan 
kylkeen. Mutta sillä aikaa kuin nahkaa nyljimme Zemskoon Mikon 
kanssa, vasikat olivat'niin hullut, että tulivat lihaa imemään. Mutta 
sitten välistä lähtivät menemään ikäänkuin pois luota hiljalleen, perä
tysten. Sitten koira kauas ei päästänyt, meni asettui poikittain eteen 
vastaan. Sitten nyljimme hirven ja läksimme kotiin tulemaan. Vasi
kat otimme syliin, toinen toisen, toinen toisen, elävältä. Toimme 
kotiin ja panimme heinälatoon. Tuumimme kasvattaa suureksi. 
Emmekä tietäneet, että heinäladon lattian alla oli virtsaa. Viikon 
päivät elivät, söivät ja maitoa joivat, kuolivat. Ne kuolivat siitä 
virtsaveden hajusta. Minä jälkeenpäin sitten vasta sain tietää, että 
ne lannan hajusta eivät pidä.
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mu menimmÄ lcahe kesse medsõmäŋgullÄ, Lijki.ua mänimmÄ. m iä  

ampuzirj^kahs mettsog iAtAmäpgullÄ. s iz jtrm llujU lätišV, kuhö kohtä 
tulejuiA mennä. dovariššA pimmiäll^öhsV, d i ep^passud säkiästä sinne 

kohtä tulejuiA. m iä tein tule, tuli oli suri, d i kulen, ettÄ m ikälč šappäp^  

luq,B. m iä jo nukahifšin d i kuziin: öLsiä vaso, vaj? hän eb^ann^äntÄ. 
m iä to jŋ jw r t kusuzin: öt^siä vasa vaj? hän jälle ebum n^äntÄ . 

s iz^ o fs in  pusu kätte d i tem paziŋ jiu rokaduillällÄ  d i .lõžä jo viskazin  

hard'siäz. jällč sanozin: öt..siä vasa vaj? sis^saoB: m iä on. m iä  

pimmiällÄ dumazin, orfko in im äjn  vaj n u t^ tuapjiaru . sis^pölässuziŋ.. 
kovassA, perrä ko hän sano ettÄ m iä on. m iä em..pöliissut..karussA, 
a pölässuzin slttÄ, ettÄ táhtozin dovarišä ampua, s izu u iä  hänt toruziŋ., 
kovassA, ettÄ tojŋ...kert enepä nintä elä tč, ett.,äint^ed^.anna. — m iä  

saopJ.ahtozinJ:altsoq, kuj s m e.ia siä öd. m iä sanozin: ošipkaAAA ko 

ollisit„säd..Aöh(i kulke, vot sIaa  ̂ olliz u>AAut„sm Liu.

61. m u  m e n i m m Ä  me  :ts õ m åŋ  g u l i  Ä.
Edellinen. Narvassa kesällä 1931.

61. Me m e n i m m e  m e t s o n s o i t i m e l l e .

Me menimme kahdenkesken metson soitimelle, illalla menimme. 
Minä ammuin kaksi metsoa iltasoitimella. Sitten olimme puhuneet, 
mihin paikkaan mennä tulelle. Toveri pimeässä eksyi eikä päässyt 
nopeasti sinne paikkaan tulelle. Minä tein tulen, tuli oli suuri, ja 
kuulen, että jokin tulla taapertaa. Minä jo olin nukahtanut ja kysyn: 
Oletko sinä Vasa vai? Se ei päästä ääntä. Minä toisen kerran kysyin: 
Oletko sinä Vasa vai? Se taas ei päästä ääntä. Silloin otin pyssyn 
käteen ja tukin jo viskasin olkaan. Taas sanoin: Oletko sinä Vasa vai? 
Sitten sanoo: Minä olen. Minä pimeässä ajattelin, onko ihminen, tai 
nyt tulee karhu. Sitten pelästyin kovasti, senjälkeen kuin hän sanoi, 
että minä olen. Missä en pelästynyt karhun takia, vaan pelästyin sen 
takia, että tahdoin toverin ampua. Sitten minä häntä toruin kovasti, 
että töistä kertaa enää sillä tavoin älä tee, että ääntä et päästä. — 
Minä, sanoo, tahdoin katsoa, kuinka rohkea sinä olet. Minä sa
noin: Vahingossa kun olisit saanut luodin kylkeen, kas siinä sinulle 
olisi ollut rohkeutta [rohkea].



— 158 —

oli zemskö miko elläs^sikurinnA, ko hän vei ...oli pen pojkajnA. 
iihez ..mojsioz ̂ .oli sikurinnA. siz fiilis fcertA kezällÄ pes)'si Aampäu, 
ettÄ Aampät^pifsi kerittsä. kahs kerta kezäz^ajn keri)sätisi AampajtA. 
Aampäd ..oli pes)!sV. siz..moisiõ pravTaššõ saob..zemskö mikoAAA, ettÄ 
nud..AampaitA elä Aazzo kunne)!su ehk^i as)!sivojstu pällÄ, ettÄ kun
ne)'sä ehk...i as)1 iivoistu pällÄ röjahuvad.Aampädw jälle. a zemskö 
mäni sinne tsiitökkäjsiUä tsiukkamä. a Aampäd ...i unohsikki. Aam- 
päd.m änjsi kajk.kiinne)'su pällÄ di rajattsi ittsessen, kaj AampäD. 
zemskö tuqp.. (siitäkkäpsissÄ pojz, ka)soB: ka\ Aampäd...oŋ..kiinne)'sä 
pällÄ i rõjattu itlsessčtjtai. zemskö pölässO, ettÄ hänellÄ niittÄ putup.. 
pravlqššõAtA, di nois johsemä a  anipa] pöle. di its ain vä kogräkä 
vuzit9b.jiampajtA. di koprA johsi Aampais.ki di puri AampaitA. di 
iihelt AampäAtA Aohkas .sure (siiku kiilessÄ poiz. zemskö ajo Aampäd j o  
Aounä ajkannA moisiõz.makahukiAAA. pravlqššö ka)soB: ka] Aampäd

62. O li  Z e m s k o o n  M i k k o  k e r r a n  l a m m a s 
p a i m e n e n a .

Oli Zemskoon Mikko kerran lammaspaimenena, kun hän vielä oli 
pieni poikanen. Erääsä kartanossa oli lajnmaspaimenena. Sitten 
erään kerran kesällä pestiin lampaat, sentähden että lampaat piti 
kerittämän. Kaksi kertaa kesässä aina kerittiin lampaita. Lampaat 
oli pesty. Sitten moision vouti sanoo Zemskoon Mikolle, että nyt 
lampaita älä päästä kynnetyn tai äestetyn päälle, että kynnetyn 
tai äestetyn päällä likaantuvat lampaat taas. Mutta Zemskoo meni 
sinne tyttösten kanssa leikkimään. Mutta lampaat unohtikin. Lam
paat menivät kaikki kynnetyn päälle ja likasivat itsensä, kaikki lam
paat. Zemskoo tulee tyttösten luota pois, katsoo: kaikki lampaat 
ovat kynnetyn päällä ja lianneet itsensä kaikki. Zemskoo pelästyi, 
että hän nyt saa voudilta kyytiä, ja alkoi juosta lampaiden luokse. 
Ja yhä vain usuttaa koiraa lampaiden kimppuun. Ja koira juoksi 
lampaat kiinni ja puri lampaita. Ja yhdeltä lampaalta lohkaisi 
suuren kappaleen kyljestä pois. Zemskoo ajoi lampaat jo puoli- 
päivän aikaan kartanoon makuulle. Vouti katsoo: kaikki lampaat

62. ol i  z e m s k ö  m i  k o e l l ä s . . s i k u r i n n A .
Edellinen. Narvassa kesällä 1931.
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on röjaz. nois torumä zemskö mikkoq. a sitä pravl'gššõ eb^i nägkki, 
ettÄ ithellÄ AampäAA^eb^ö (sukkuä kulez. pravlqMö meni väliä, zemskö 

dum az: m itä nut..sene Aampäkä nojssA tekemä, kump^on revit(si), 

nahk ̂ oŋ^kulessÄ välläz. zemskö dumaz^ettÄ sarajaz^rippuvattA  

Aampä nahan, siz^meni zemskö, lejkkaz ̂ uheltÄ töreAtA Aampä naha.ita 
(šukii sitä  sammä karvä, m ikä se oli revittsii Aarnmaz, sitä  sammä  

karvä (suku lejkkas^pajkassi, ni sure pajkä kuj padlu oli AampäAtA 

revät(st) (sukkv kiilessÄ pojz. terväkä vojsi sene pa jkä  d i pani Aam- 
päAAA kullie niku eb^i tuntutki, ettÄ kogr^oli repinnun. siz^nojsfsi 
jälle uvvessä pesemä AampajtA, ettÄ zemskö röjaz^Aampän. kajtsottAz: 
uhs Aarnmaz ̂ om..pajkattu. sis^pravlqššõAAA saotisi, ettÄ Aarnmaz._ 
om„pajkattu. sis^pravlaššö kuttsu zemskötA ommässe kontturi. kuzub„ 
zemsköAtA, ettÄ ken Aampä repi d i ken pajkkaz^Aampä. zemskö s apu: 
ko$ra repi, a m iä pajkkazin. 'sis^pravXqššõ sano zemsköAAA, ettÄ joko 

tunzid...ni hiivässÄ tehä, ko kogra repi Aampä, a siä, tunzit^pajkatA 
rev ifšu  Aampä, m iä annan siAAA kaj antessi. kaj oŋki.

ovat liassa. Rupesi torumaan Zemskoon Mikkoa. Mutta sitä vouti ei 
näekään, että yhdellä lampaalla ei ole kappaletta kyljessä. Vouti 
meni pois. Zemskoo ajatteli: Mitä nyt sen lampaan kanssa ruveta 
tekemään, joka on revitty, nahka on kyljestä poissa. Zemskoo tuumi, 
että vajassa riippuu lampaannahkoja. Sitten meni Zemskoo, leikkasi 
yhdestä tuoreesta lampaannahasta kappaleen samaa väriä, kuin oli 
se revitty lammas, sitä samaa väriä kappaleen leikkasi paikaksi, niin 
suuren paikan, kuinka paljon oli lampaalta revitty kappale kyljestä 
pois. Tervalla voiti sen paikan ja pani lampaan kylkeen, niinkuin 
ei tuntunutkaan, että koira oli repinyt. Sitten ruvettiin taas uudes
taan pesemään lampaita, syystä että Zemskoo likasi lampaat. Katso
taan: yksi lammas on paikattu. Sitten voudille sanottiin, että lam
mas on paikattu. Silloin vouti kutsui Zemskoon konttoriinsa. Kysyy 
Zemskoolta, että: Kuka lampaan repi, ja kuka paikkasi lampaan? 
Zemskoo sanoo: Koira repi, mutta minä paikkasin. Silloin vouti 
sanoi Zemskoolle, että: No kun osasit niin hyvin tehdä, kun koira 
repi lampaan, mutta sinä osasit paikata revityn lampaan, minä annan 
sinulle kaikki anteeksi. Loppu onkin.
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zemskö miko oli om as.kuläs.kukkuziz.dabusnikkannA. kuläsjcäv- 
väs .hepoized.^ejttsiz^öjttå. zemskö miko oli e jttsiz töittä . siz^uhs kertA 
jouhtu zemskö mikoMA mele, ettÄ tarmz.männÄ (siittöi jure. sis... 
hänellÄ jouhtu mele, zemskö mikojuiA, ettÄ uhes.taM Z^oli pika, koskize 
kulässÄ paikattu , olassi kudsutdi. i  hän lähsi menema olla krapis- 
sammä. no meni, u li zaborä meni, a zabor^oli terväkä vojjettu vassA, 
ettÄ se olq suvas.pa llq  potkit a . a zemskö miko.AA ̂ ojijt'ši vajikiät„ 
kaŋkajzet.kâf! siad ...i kaŋkain paitA vankiq pällÄ. zemskö miko kaj 
teki ittse tervä. a kezäll^oli vankia ti. siz .zemskö miko tahto petellÄ, 
ettÄ bole dabušnikkA, tahto tehä ittsiä rikkässi, a pilcA olq tunsi, olq 
eb.nojssut.hänellä makkämä. siz.zemskö miko otlsi ollä umperikkoq 
k in i, tahto pannA koikä ittsesseliä makkämä. ko hän n i rarfkass ̂ o llä  
nossi daj peri. olq saoB: oi häpimäjtö sitluri, Isuttöj jure tuaB, ep .

63 . z e m s k ö  m i k o  o l i  d a b u š n i k k a n n A .
Edellinen. Narvassa kesällä 1931.

63. Z e m s k o o n  Mi k k o  o l i  h e v o s p a i m e n e n a .

Zemskoon Mikko oli omassa kylässä, Kukkosissa hevospaimenena. 
Kylässä käyvät hevoset yöpaimenessa öisin. Zemskoon Mikko oli yö- 
paimenessa öisin. Sitten erään kerran johtui Zemskoon Mikolle mie
leen, että pitää mennä tyttöjen luokse. Sitten hänelle johtui mieleen, 
että eräässä talossa oli piika, Koskisen kylästä palkattu, Olaksi 
kutsuttiin. Ja hän läksi menemään Olan luokse yöjaikaan. No meni, 
yli lankkuseinän meni, mutta seinä oli tervalla voidettu vasta, 
syystä että Ola piti paljon pojista. Mutta Zemskoon Mikolla oli Val
keat pellavakankaiset housut ja valkea pellavakankainen paita yllä. 
Zemskoon Mikko kaikki tahri itsensä tervaan. Mutta kesällä oli val
kea yö. Sitten Zemskoon Mikko tahtoi valehdella, ettei ole hevospai- 
men, tahtoi tehdä itsensä rikkaaksi, mutta Ola piika tunsi. Ola ei 
ruvennut hänen kanssaan makaamaan. Silloin Zemskoon Mikko otti 
Olaa ympäri kiinni, tahtoi panna vuoteeseen kanssansa makaamaan. 
Kun hän niin raskaasti Olaa nosti, niin hän pieri. Ola sanoo: Oi 
häpeämätön sitturi, tyttöjen luokse tulee, ei sinulla ole hävyntuntoa,
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si.i.1^0 häppiät..sagp„kahes„silmäz. siedoin otUi omässe mehusä, siz 
cuiko särkiä zemskõ mikkoa mehusäkä. ol<i teki kaj mehusä tervä 
zemskõssA. zemskö lälnsi menemä väliä, siz^meni tojse tajuiõ, kuza oli 
piicA, tojze pi j jä jure. se pil:A tõžo ajo hänt väliä, tunsi, ettÄ hän on 
zemskö miko, dabušnikkA. se pii:a pani u h za ljdn i, ettÄ zemskö miko 
enepä ep..päsis„häne jure. siz ̂ zemskö miko mitä dämaz^ettÄ nud 
ep^piii näuttä näkliöä, ettÄ. kengän. siz~meni lakaz ajalle sene samä 
pij jä j-ure, ańussi kutsu! isi kumpä. siz ...enepä eb^mennud^uhzaisA, 
a siz^meni karupersissÄ. zemskö miko teki ittse rikkässi sutcAä pojassi. 
siz^meni jälle u fsim õ  ańu jure. ańu kuzuii: ken siä öd? zemskö miko  
saoB: m iä ön suteAassA gauriA. pii:a ańu kuzuii: tuli siAAA kettä vassä? 
gauriji saoB: tuli zemskö miko vassä. sis^se p ik^a ń u  saoB: miä, ko 
tästÄ sätojn zemskö mikö menemä, ettÄ juAadjmähä evätjavattu. di 
nojsi sene gauriAäkä makkämä. a ańu pikA sitä eb ...i U ijjäkl i, ettÄ 
zemskö mikökä i noisikki makkämä. sisuko hii p a n fs i zemskö mikkoa

sanoo, kahdessa silmässä. Sitten Ola otti miehustansa, sitten alkoi 
lyödä Zemskoon Mikkoa miehustalla. Ola tahri koko miehustan 
tervaan Zemskoosta. Zemskoo läksi menemään pois. Sitten meni 
toiseen taloon, jossa oli piika, toisen piian luokse. Se piika myöskin 
ajoi hänet pois, tunsi, että hän on Zemskoon Mikko, hevospaimen. Se 
piika pani ovet kiinni, että Zemskoon Mikko enää ei pääsisi hänen 
luoksensa. Sitten Zemskoon Mikko mitä ajatteli, että nyt ei pidä 
näyttää naamaa, että kuka olen. Sitten meni takaisin taas sen saman 
piianx luokse, jota kutsuttiin Anuksi. Sitten enää ei mennyt ovesta, 
vaan sitten meni »karhun perseestä»1. Zemskoon Mikko teki itsensä 
rikkaaksi Sutelan pojaksi. Sitten meni taas vuodeuutimien taakse 
Anun luokse. Anu kysyy: Kuka sinä olet? Zemskoon Mikko sanoo: 
Minä olen Sutelasta Gavril. Anu piika kysyy: Tuliko sinua kukaan 
vastaan? Gavril sanoo: Tuli Zemskoon Mikko vastaan. Sitten se Anu 
piika sanoo: Minä kun tästä lähetin Zemskoon Mikon menemään, 
niin että jalat maahan eivät koskettaneet. Ja rupesi sen Gavrilin 
kanssa makaamaan. Mutta Anu piika sitä ei tiedäkään, että Zems-

1 Katon päädyssä olevasta aukosta.

11
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kahč kesse kaikiAMiizessi koko u. no sizjm ättåi koko u  hõrnnikkõssä. 
zemskö miko jo noisi menemå väliä, vankiq päivÄ jo tuli. sisjnarotab^ 
ujsim oa. s is s a o p „p ijjoaa ̂ ańuAAA, ettÄ ka,tso nu tjienčkâ  siä maka- 
zin, gaurijiâkä vai zemskö mikökä. sizjlähsi menemä jälle dabunä. 
meb..dabunä zemskö miko, kafsopJcai hepoized ̂ oAJtasJ.arhojzm kulå 
stärost ‘pońgtad.-.o.iuiasjcaj dabunaz. a dabun ̂ on m.tniA dabušnikkđ. 
dabušnikk^om^pikoi jurez. sell^ätÄ hepoized maisat(st tarhojssA paXIu 
viljä. siz^zemskõ mikoAAA panfisi štraffiq kahs rublä. siz^zemskö 
perrä kirrõz^ettÄ petUi pilwitA i its sai štrafi.

64. z e m s k ö  m i k o  o l i  i z v o  š š i k k a n n  a .

Edellinen. Narvassa kesällä 1931.

zemskö miko oli izvoššikkannA montA vöttA. sisähän töSo teki 
kogruttA. häntÄ kuäsutUi linnäpä kokohusse. sisJiänellÄ, zemskö 
mikoAAA annat (si huvä šuba pällÄ, ettÄ hänellÄ boAAutJiuvitÄ vätteitA.

koon Mikon kanssa rupesikin makaamaan. Sitten kun panettelivat 
Zemskoon Mikkoa kahdenkesken kaikenlaiseksi koko yön. No sitten 
makasivat koko yön aamuun asti. Zemskoon Mikko jo rupesi mene
mään pois, valoisa päivä jo tuli. Sitten raottaa uudinta. Sitten sanoo 
Anu piialle, että: Katso nyt kenen kanssa sinä makasit, Gavrilin 
kanssa vai Zemskoon Mikon kanssa? Sitten läksi menemään taas 
hevospaimeneen. Menee hevospaimeneen Zemskoon Mikko, katsoo: 
hevoset ovat kaikki tarhoissa, ja kylän vanhin ja uskotut miehet ovat 
kaikki hevoskarjassa. Mutta hevoskarja on ilman paimenta. Hevos
paimen on piikojen luona. Siinä yönä hevoset pilasivat tarhoista 
paljon viljaa. Sitten Zemskoon Mikolle pantiin sakkoa kaksi ruplaa. 
Sitten Zemskoo myöhemmin kirosi, että petti piikoja mutta itse sai 
sakon.

64, Z e m s k o o n  M i k k o  o l i  a j u r i n a .

Zemskoon Mikko oli ajurina monta vuotta. Silloin hän myöskin 
teki kepposia. Häntä kutsuttiin kaupunginpään kokoukseen. Sitten 
hänelle, Zemskoon Mikolle, annettiin hyvä turkki ylle, syystä että
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no s is jiä p jc o  kokohuzez^oli, sis j,u li poj,z, ko kokohuz^Aoppu. sisähän 
dumaz^ettÄ miä ajnA kerroit A veittelen . . . sellÄ kerta oli pim m iä ijitA. 
sisJnäm^meni linna suressA uliäsassA, petteli isutö ittsellä. sis^sene 
išutöM otetiši izvoššikkA đ i lähetUl izvoššikäkä ivanoskõz„gos#sknittsä 
ofsaMA. a izvoššikkA, mine olisi Uutökä, se oli näpuri mez, narvaz^ 
ulnez..fateriz^eletisl. se izvoššikkA, näpuri mez, tõžo zemskö mikkoq, 
epJunteD, ettÄ zemskö mikOAA^oli hiivä šuba pällÄ. siz„gosl'sknittsä 
oJtsaAAA m ä n fs l išuiöUå numarl. a izvoššikkA jutelisi gosjCši'niŧsä 
ikkunna-AAA õttclemmä. izvoššikaAAA saotisl zemskö miko i  isättä, ettÄ 
m u uli tunni m emmi' jälle sinukä ele z. s is j iu  oAfšl numariz, zemskö 
miko i  isättä, lik i tunni aikä. zemskö miko trebutisi gosfsvnijlsassA 
vinoitA i huvitÄ zakuskojtA. hän söj i  joj, numariz „va!lsä täunÄ i (sutökä 
peAaz. di sis^tuli numarissA pojz, (sutö Aakkaz ̂ uhzittä numarl. 
a kaj mahsamattA numarissA i  sämizlssÄ i jumizlssA. di its tuli a.ia- 
kertä, otisd huvä šubä pojs,.pältÄ di zakaza-A uhe porjisä rokkä. a aAu-

hänellä ei ollut hyviä vaatteita. No sitten tuli pois, kun kokous lop
pui. Sitten hän ajatteli, että minä aina herroja ajelen . . .  sillä kertaa 
oli pimeä ilta. Sitten hän meni kaupungin Suurelta kadulta narrasi 
tytön itselleen. Sitten sen tytön kanssa ottivat ajurin ja lähtivät 
ajurilla Iivananlinnaan Otsan hotelliin. Mutta ajuri, jonka otti 
tytön kanssa, se oli naapurin mies, Narvassa yhdessä kortteerissa 
asuivat. Se ajuri, naapurin mies, myöskään Zemskoon Mikkoa ei 
tuntenut, syystä että Zemskoon Mikkolla oli hyvä turkki yllä. Sitten 
Otsan hotelliin menivät tytön kanssa numeroon. Mutta ajurin 
jättivät hotellin pihalle odottamaan. Ajurille sanoivat, Zemskoon 
Mikko ja tyttö, että: Me tunnin kuluttua menemme taas sinun kans
sasi edelleen. Sitten he olivat numerossa, Zemskoon Mikko ja tyttö, 
lähes tunnin ajan. Zemskoon Mikko tilasi hotellista viinoja ja hyviä 
särvinpaloja. Hän söi ja joi numerossa vatsan täyteen ja tytön  
kanssa leikki. Ja sitten tuli numerosta pois, tytön jätti yksikseen 
numeroon. Mutta kaikki maksamatta numerosta ja syömisistä ja 
juomisista. Ja ijse tuli alakertaan, otti hyvän turkin pois yltä ja 
tilasi annoksen keittoa. Mutta alimaiset vaatteet, takki ja housut,



— 164 —

majzed.vättčD, p inžakk^ i kädsian. ojifsl vahaizep. vähän^ajä pe- 
rässA tuqb^näpuri mez^eltsimä herrä i  Uuttoii, ettÄ 'ráhad^on vel 
mahsamattA, kavvâ tuli õtejuiA. sis...kuziib...zemskõ mikojitA, etlÄ näjt^siä  
kuho m ä n fsi iiks herra uhč (sutölkå, ettÄ mitiA ̂ on velÄ rahat..sämattA 
heissÄ. zemskõ miko saoB, ettÄ miä näjn, hu mänd'ši ullâllÄ numari. 
siz^izvaššikkA mäni n u m m  ettsima šedakkoitA herroitA, eUÄ rahad^on 
sämattA. meni numari izvoššikkA, sellÄ isutto tõžo ottepjierrä. (šuttõ 
dumaz^ettÄ herra mäni rahoj mahsamä, mitä su fs i đi juf sl .  sis„se 
izvoššikkA noisi išutoltÄ rahhä kusumä, mitä toi heitÄ kahtA gostfši'- 
nittsä. išuttO saob ̂ ettÄ w â a a a  rahhâ eh^ole, ettÄ herra jäj miAJiA tõšo 
vejikâ. sis^kutt sutisi gosfši-niŧsä percmmčz. peremmez^nojsi keraAAA 
rahaitA kusumđ numarissA i sumizissÄ i jumizissA. išiitollÄ rahhä 
eb^ojiAUD. siz..včj!si išiittö poliUsâ. se sama izvoššikkA vejkki, ken 
i toj, zemskö mikä tuttava, siz^zemskõ miko m äni jälesjtattsom ä , ettÄ 
mitä sin tuqb^vaAmessi. pani uliŧsajuiA jälle huvâ Šubä pa ’lÁ'. meni 
huvä mä, se izvoššikkA tuli rassä. zemskõ Jiaski vorotnikå måhâ đi

olivat huonot. Vähän ajan perästä tulee naapurin mies etsimään 
herraa ja tyttöä, että rahat on vielä maksamatta, kauan piti odottaa. 
Sitten kysyy Zemskoon Mikolta, että näitkö sinä, mihin meni eräs 
herra erään tytön kanssa, että minulla on vielä rahat saamatta heistä. 
Zemskoon Mikko sanoo, että minä näin, he menivät ylös numeroon. 
Sitten ajuri meni numeroon etsimään kyydissä olleita herroja, että 
rahat on saamatta. Meni numeroon ajuri, siellä tyttö myöskin odot- 
telee herraa. Tyttö ajatteli, että herra meni rahoja maksamaan, mitä 
syötiin ja juotiin. Sitten se ajuri rupesi tytöltä rahaa pyytämään, 
siitä että toi heidät kaksi hotelliin. Tyttö sanoo, että minulla rahaa 
ei ole, että herra jäi minulle myöskin velkaa. Sitten kutsuttiin 
hotellin isäntä. Isäntä rupesi myöskin rahoja pyytämään numerosta 
ja syömisistä ja juomisista. Tytöllä rahaa ei ollut. Sitten vietiin 
tyttö poliisikamariin. Se sama ajuri veikin, joka toikin, Zemskoon 
Mikon tuttava. Sitten Zemskoon Mikko meni perässä katsomaan, 
että mitä tässä kehittyy. Pani kadulla taas hyvän turkin ylle. Meni 
hyvän matkaa, se ajuri tuli vastaan. Zemskoo laski kauluksen maa-

c
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jälle kusii selt^izvoššikcuitA: ve m innua parussinä fäbrikkä. se izvoš- 
šikkA dumaz..zemskö mikkoq, ettÄ hän mm parussinä herrojtA. s iz^  
izvoššikkA lähsi menemä sure hodukä, korni hevoissA ajo suiimizä, ettÄ 
(siittää, di herrä vejtteli ijimA rahhä. sis ..sure hodu, pältÄ zemskö miko 
huppäs..pojs„pältÄ, ettÄ izvoššikkA ep..kuAAUD. zemskö miko s iz jä h s i  
menemä fateri. vähänpä jät perässÄ tuab^,i izvoššikkA kottö. zemskö 
miko jo oli kojkaz, leži. izvoššikkA tuli suiimizä kottösse. zemskö 
miko kiizuB: m itä siä, õt..suiimizä tänäpä. izvoššikkA vassäB: m ikä  
perkele tänäpä, koko intä vejttelin herrojtA inma rahhä. kaj oŋki.

65. k u j  v i n A  m e n i  v e s s i .

Edellinen. Narvassa kesällä 1931.

elläs..kukkuziz..makarä fedq tuli humanas ..kottö, mnaputeli oli 
karmonnoz. siz najn kattso ettÄ mehesse, fedq, oŋ..korni humanaz, di 
ot(si puteli vinä karmonnossA pojz, dum az^ettÄ fedq ebm m ujsakki 
humaAaz^ettÄ hänelholi puteli vinä. ot(si puteli di pejUsi tärippujse,

hän ja taas pyysi siltä ajurilta: Vie minut purjekargistehtaaseen. Se 
ajuri ajatteli Zemskoon Mikosta, että hän on purjekangastehtaan her
roja. Sitten ajuri läksi menemään kovaa vauhtia, kovin hevosta ajoi 
sydämissään, että tyttöä ja herraa ajeli ilman rahaa. Sitten kovassa 
vauhdissa Zemskoon Mikko hyppäsi pois päältä, että ajuri ei kuul
lut. Zemskoon Mikko sitten läksi menemään kortteeriin. Vähän ajan 
perästä tulee ajurikin kotiin. Zemskoon Mikko jo oli vuoteessa, ma
kasi. Ajuri tuli sydämissään kotiinsa. Zemskoon Mikko kysyy: Mitä 
sinä olet sydämissäsi tänään?. Ajuri -vastaa: Mikä perkele tänään, 
koko illan ajelin herroja ilman rahaa. Loppu onkin.

65. K u i n k a  v i i n a  m u u t t u i  v e d e k s i .

Kerran Kukkosissa Makaran Feda tuli humalassa kotiin, viina
pullo oli taskussa. Silloin nainen katsoi, että hänen miehensä, Feda, 
on kovin humalassa, ja otti pullon viinaa taskusta pois, ajatteli,että 
Feda ei muistakaan humalassa, että hänellä oli pullo viinaa. Otti
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täri suäme. a feđg niku  mujss i, ettÄ hänell^oli puteli vlnä karmonnoz. 
dum azm ttÄ ta,itä najn pejtisi. siz^nojsi ettsimä saAamittä hillgkköttä, 
ettÄ nain ...ep^sajz^arvo, ettÄ hän m lsibmänä. i sai tärippuizessA kättä 
vinä, đi vaAO tojse puteli vettÄ di pani jälle tärippujse. siz^meni päivä 
koAdmaj ńell^ajkä, tuqpmanna.itA išuš kottö, najze.iAä läkkäB: miä 
tänäpå kulin  ud'šissA. na m  saoB: mitä mokoma? fedq saoB: mm  
kulin^eitÄ  vinaputeli ko tärippuizesmejzobmahänajkä, siz „meb messi, 
najn n iku  punassu, siz jä l le  pölässv, siz ..vei sano: nuštA? hup päs„ 
keze sumättÄ iAlajze takantA pojz, kattsomä vinä. olisi tärippujzessA 
puteli, teki propkä auki di pröväB. kadson:vesi orfki. tuaB, mehellä 
saoB: nätmintA hulultÄ m inkki sunfisine oJsim...puteli vinä karmon- 
nossA, ko siä tulit humajiaz, di p e its in  tärippuise. nädmet.,lözo rivatlu 
om„mennudmessi, fedq saoB: elä enepä konsä ota vinä karmonnossA 
pojz.

pullon ja piilotti kalja-astiaan, kaljan sisään. Mutta Feda oli muista- 
vinaan, että hänellä oli pullo viinaa taskussa. Tuumi, että nainen kai 
piilotti. Sitten rupesi etsimään salaa hiljakseen, että nainen ei älyäisi, 
että hän etsii viinaa.. Ja löysi kalja-astiasta viinan, ja kaatoi toiseen 
pulloon vettä ja pani taas kalja-astiaan. Sitten meni kolme neljä 
päivää, tulee Sannalta työstä kotiin, vaimolleen sanoo: Minä tänään 
kuulin uutisen. Vaimo sanoo: Millaisen? Feda sanoo: Minä kuulin, 
että viinapullo kun kalja-astiassa seisoo vähän aikaa, niin muuttuu 
vedeksi. Nainen vähän punastui, sitten taas pelästyi, sitten vielä 
sanoi: Tokkohan? Hypähti kesken syömättä illallisen takaa pois, 
katsomaan viinaa. Otti kalja-astiasta pullon, avasi korkin, ja koettaa. 
Katsoo: vettä onkin. Tulee, miehelleen sanoo: Näet sinulta hylyltä 
minäkin syntinen otin pullon viinaa taskusta, kun sinä tulit huma
lassa, ja piilotin kalja-astiaan. Näet on myöskin riivattu muuttunut 
vedeksi. Feda sanoo: Älä enää koskaan ota viinaa taskusta pois.
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t c u ik o jz  ...OAj!š t  k u m m e  ta A A o q , OAjUsi A a js k o g ra A A A  h e in ä  te k e m ä z , a 
i t s  .^ep  . k e h ä t  . t e h ä .  i t s  n a iz e k ä  m a k a z . . . t i d p ä i v ä n ,  a j n  n a g r o ,  k e n  

k o v a s s A  t e k i  ts ä tÄ . a  k o  t u l i  k e v ä n , s iz J le h m  m ö r n i  lä v ä z ,  s u v v ä  ta h to ,  

s i z . j ö n i t t e l i  k e v v ä it t ä  k u h jä A a v o j t  m u t ä l lÄ  p ä r e v a k ä k ä  k o r jä m a s . h e in t t  

k e n  o l i  k a r is e A A U D . k u h jä A a v ä  p ä l lÄ  e h k  ix m p e r  k u h jä A a v v ä  j a  te tÄ  

m u t ä l lÄ  k e n  o l i  k a r is e A A U D . k e v v ä l lÄ  A u m i  s u l i  te  p a l t Ä ,  s i s . h e i n ä  k a j  

o l i  p a l jä A t ä  te  p ä l lÄ .  j a  i t s ^ a j n  v ä  k u r t t e l i  A a is k o e r a ,  e t tÄ  m i n u  l e h m _  

e b ^ a n n a  r i ia i t u g .  n o  e h i in . s e  k u s tA  le h m  m a i t u a  a n n a ,  k  o  h ä ir ik ö n  

s ä m ä t tÄ  i  ju m a t t A .  i  s i z . v e l ^ a i n  k u r t te B ,  e t tÄ  m i n u  le h m Ä  j ä b ^ a j n  

u l i  v ö h e  m a h o s s i .  n o  se o n  a r v a t ta v a  e t tÄ  s u m ä t tÄ  k o  o n  le h m ä  n i  h ä n  

a i n  j ä b .m a h o s s i ,  k e z ä llÄ  r  o h o  aa a  päzeB, s iz . jo h z e n .  n i n t ä  e le t tä z „  

A a js k o j  e l lä jm e D .

a  t a A k o i s . k o  k ä u f š i  A a i s k o g r i A A A ,  s i z . v e l  n a g r o  p e r r ä ,  e t t Ä  n ä t  . s e

66. taAl io iz , . ,oAl t ' si .

Edellinen. Narvassa kesällä 1931.

66. T a l k o i s s a  o l t i i n .

Talkoissa oltiin kymmenen taloa, oltiin laiskurille heinää teke
mässä, mutta itse ei viitsinyt tehdä. Itse vaimonsa kanssa makasi 
yöt ja päivät. Aina nauroi, ken kovasti teki työtä. Mutta kun tuli 
kevät, silloin lehmä ammui navetassa, syödä tahtoi. Sitten kuljeskeli 
keväisin pitkin suovanpohjia pärekorin kanssa kokoamassa heiniä, 
kuka oli varistellut. Suovanpohjan päälle tai suovanpohjan ympärille 
ken oli varistellut. Keväällä lumi suli tien päältä, silloin heinä oli 
aivan paljaaltaan tien päällä. Ja itse aina vain valitteli laiskuri, että 
minun lehmäni ei anna maitoa. No eihän se mistä lehmä maitoa anna, 
kun se on syömättä ja juomatta. Ja sitten vielä aina valittelee, että 
minun lehmäni jää aina yli vuoden mahoksi. No se on tietty, että 
syömättä kun on lehmä, niin se aina jää mahoksi, kesällä pää
see ruoholle, sitten tulee tiineeksi [juoksee]. Niin elävät laiskojen 
eläimet.

Mutta talkoissa kun käytiin laiskureilla, sitten vielä nauroi perään, 
että näet se teki enemmän talkoissa, mutta toinen teki vähemmän,
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tek i ro h k iq p J a A k o iz , a to in  tek i vähep, a su m ä  n o is f'š i, se vei ro h k iq p .. 

söj, saoB, k u m p a  vähep ..teki. scp„ tehnu t..siim ize  ettekki.

p a n kk ä  ev ä d m m n a itv  u h tä , k e llm li  m in e liä  tovva v in ä  sumizen... 

n a-M A , n i  hitvä, a ko b o ju u d m i  toin hiivä.

67. i l ä  d â d  d a b u š n i k k A .

Edellinen. Narvassa kesällä 1931.

k u k k u z i  k u lä z m l i  uhs d a b u šn ik kA , te su  kulässÄ . s i s j iä n e l  hepoj- 

zed...evät^kesett'sil dabunaz. mu uhel p u liM  isum niA  (šitovä ik k u n -  

na-JiAA, oli tro ittsa  ver>. m eitÄ  oli p a l lu  m ehitÄ  sei kertä issu m a s ..sin. 

sis..se ilå -dâd  dabušn ikkA  tu li su m a  iMaizeAAA isitovä, omiAAA. siz.. 

m e h e d m o is fs i  ku su m â , et k u i s iä  sädm xikö  hepojsikä , et sijU A hepoi- 

zeđ..jõnite„iM z..n i kovassA. hän sa o b m ttÄ : a m itä  m iä  Ien, en  sä  afkö,  

jönite./iAaz..mäbAmä kovassA. a sizm n iä  s m m : kiizii; zemsköAtA, zems- 
köAA u m  ha m p ä  takannA . [a ha m p ä  takannA , se on  n ik u  n o itu m u z ,  

m ejje  v is i kufsuttaz.] no ilä  dddÄ no is  k u su m ä  zem skötA , ettÄ a v it

mutta syömään (kun) ruvettiin, se vielä enemmän söi, sanoo, joka 
vähemmän teki. Se ei tehnyt ruuan edestäkään.

Palkkaa ei annettu yhtään, kellä oli millä tuoda viinaa ruuan alle, 
niin hyvä, mutta ellei ollut, niin toinen hyvä.

76. I l j a n  s e t ä  h e v o s p a i m e n .

Kukkosin kylässä oli eräs hevospaimen, Tiensuun kylästä. Sitten 
hänellä hevoset eivät pysyneet karjassa. Me eräänä sunnuntaina 
istumme Titovin pihalla, oli helluntai näet. Meitä oli paljon miehiä 
sillä kertaa istumassa siinä, Sitten se Iljan setä hevospaimen tuli 
syömään illallista Titovin väen luo. Sitten miehet rupesivat kysy
mään, että kuinka sinä tulet toimeen hevosten kanssa, että sinulla 
hevoset kuljeskelevat niin kovasti. Hän sanoo että: Mutta mitä teen, 
en tule toimeen, kuljeskelevat tavattoman kovasti. Mutta sitten minä 
sanon: Kysy Zemskoolta, Zemskoolla on hampaan takana. [Mutta 
hampaan takana, se on niinkuin noitatemppu, meidän kielellä sa
notaan.] No Iljan setä rupesi kysymään Zemskoolta että: Auta minua
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m innua MssÄ pojz. koko u  jõnitten, erissä hepojsikä aikö, ajn hepoized^ 
jöniteAAaz .^etes^takaz. zemskö saan: m iä avitan n i sis„ tarvis ..puteli 
vinä sene (su ette. — no, annam...puteli vinä , vä avitA. no zemskö siz„ 
nojsikki sanomä hänellä: d ab ušnikkann  ̂ om..p aha o a An, ko bö hampä 
takannA. sis^saob^ila dadällÄ: siä ötte vähän^ajkä. a zemskö meni 
to] rihe takanlA kust-le taukinne hepojze sure hampä. — nät ̂  tämä 
hammas„saoB,sis„siAAA hepoized ̂ eväd^nojssA jönittemä, i  hammas^pä 
summa, no, hampä pani summä, meni jälle dabunä ila dädä. toizeA 
hõmnikkoƞ tuqb„zemsköAAA, saoB: hepojzed^ajn jöniteAAaz. zemskö 
saoB: jokhan^ajn jöniteAAaz. ilä däd saan: ni. zemskö saoB: nut..tar- 
vis^pannA vimized...vojmaD. siä, saoB, ko lähedjmenema, dabunä 
kulässÄ, sisJiam m az^ota sumassA poiz,..i pä suhö, i leiphampaj välli 
vajota, ajn lejphampaj välis^piii. a sisuko hepoized...noissaz..johsemä, 
siz^vajota kovassA sitä hampajkä, sitä hepojze hammassA. no huvä, 
ilä däd^i Aupaz..mntä tehä. koAmanneAAA hömnikkoq tuqb..jälle

hädästä pois. Koko yön kuljeskelen, en tule hevosten kanssa toimeen, 
aina hevoset kuljeskelevat edestakaisin. Zemskoo sanoo: Minä (jos) 
autan, niin sitten täytyy pullo viinaa sen työn edestä. — No annan 
pullon viinaa, vain auta. No Zemskoo sitten rupesikin sanomaan 
hänelle: Hevospaimenena on paha olla, kun ei ole hampaan takana. 
Sitten sano Iljan sedälle: Sinä odota vähän aikaa. Mutta Zemskoo 
meni toi riihen takaa mistä lie kuolleen hevosen suuren hampaan. — 
Kas tämä hammas, sanoo, sitten sinulla hevoset eivät rupea kuljes
kelemaan, ja hammas pane laukkuun. No hampaan pani laukkuun, 
meni taas hevospaimeneen Iljan setä. Seuraavana aamuna tulee 
Zemskoon luo, sanoo: Hevoset yhä kuljeskelevat. Zemskoo sanoo: 
Tokkohan yhä kuljeskelevat. Iljan setä sanoo: Niin. Zemskoo sanoo: 
Nyt täytyy panna viimeiset voimat. Sinä, sanoo kun lähdet mene* 
mään hevospaimeneen kylästä, niin hammas ota laukusta pois -ja 
pane suuhun ja poskihampaiden väliin puserra, aina poskiliampaiden 
välissä pidä. Mutta sitten kun hevoset rupeavat juoksemaan, silloin 
puserra kovasti sitä hampailla, sitä hevosen hammasta. No hyvä, 
Iljan setä lupasikin niin tehdä. Kolmantena aamuna tulee taas Zems-
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* semskõMA. saop.što  hepoized ..a in  jõnitejuiaz. zemshö saoB: va jof'šit. 

siä, lcovassA hammassA sitä  m itä m iä annojn si.ii.iiA, kahe hampä väUi. 
ilä  dad saoB: va jo fšin , m iä saob.vajoä'šin n i kovassA, kaj ett^ittseltäkki 

hampä katkazin. siz.zem skõ saoB: m iä  enepâ siz^en  voi m ittä  avittä. 
a ilâ  dåd nois paheksimmä zemskö pâllÄ, ettÄ meni mintA puteli vinâ 
i  meni m u tte i oma hammas .sene noitumizekä. a mä siz  .nagro jmmA 

perrä.

68. k o m i ä  o , l i n  m e t t s ä z , . u t Ä .
Edellinen. Narvassa kesällä 1931.

miä olin elldz . .o h v a ta ju iA ,  kevvållÄ, mejtsõmäŋgullÄ. miä ajn 
iA.ia.iJiA menin ussi. siz.olin mettsäz^utÄ liki meäsömäpkuä, meäsS, 
sitämes.tule arez. a siz.uhell^UtÄ kaason, ettÄ noizep.sur pilvi, 
nojs korni jurizemmä i vihmä satamä. đi miä dumazin mennä blindtzi 
ussi. d i meniŋki blindaSi. tejn tule blindoSi s itämä, a sinne blindaSi 
oli tehjšt) järud^i Aavvad.đi kotkan, noizin märojAAA makkämä tule

koon luo. Sanoo, että hevoset yhä kuljeskelevat. Zemskoo sanoo: 
Pusersitko sinä kovasti hammasta sitä, minkä minä annoin sinulle, 
kahden hampaan väliin. Iljan setä sanoo: Pusersin, minä, sanoo, 
pusersin niin kovasti, että ihan itseltänikin hampaan katkaisin. 
Sitten Zemskoo sanoo: Minä enää sitten en voi mitään auttaa. Mutta 
Iljan setä rupesi paheksumaan Zemskoota, että: Meni minulta pullo 
viinaa ja meni minulta omakin hammas sen noitumisen kanssa. Mutta 
me sitten nauroimme perään.

68. K u n  m i n ä  o l i n  m e t s ä s s ä  y ö t ä .

Minä olin kerran metsästämässä, keväällä, metsonsoitimella. Minä 
aina illalla menin yöksi, sitten olin metsässä yötä lähellä metsonsoi- 
dinta, metsän keskellä tulen ääressä. Mutta sitten eräänä yönä 
katson, että nousee suuri pilvi. Rupesi kovin ukkonen käymään ja 
satamaan. Ja minä ajattelin mennä juoksuhautaan yöksi ja meninkin 
juoksuhautaan. Tein tulen juoksuhaudan sisään. Mutta sinne juok
suhautaan oli tehty tuolit ja pöydät ja vuoteet. Paneuduin makuu-
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årč di m akazin, ve ljen  ehkšid ..nukkua, a ko jurizebm  vihmä säb„ 
mm-jimä kovassA. le Sin märojpuiA di kakson kenle kive viskazM indazi 
tule äre. meni sin vähän^ajkä, kakson tojn vizattsi, a miä ajn leSin. 
dumän itsittsellÄ ettÄ ne, enne santMi, haAksiaj,zed,.vizottas..kivitÄ, a 
its n iku  nejtÄ hcuiJsiajsitA enmizo. oksin piisU kätte, haulipatronid 
ofsim ..poiz..di panin Aõhet..suämč. dumän niid mtsittsellÄ ettÄ kuj 
valju siä s eli mi>, a Aöhedmn valjummaD. di sell m ijkä koAmajs ..kivi 
praizähksi ko jurähksi. siz...miä näj,n ettÄ se tokku drubassA kivi. 
siz..dumänmtlÄ kenm llizm A .m d..n iku  arkA mez, n i häŋ..ko ollis..seltÄ 
jössudm i janad m.väid mlliz..mähä tappästu, IuaauL sanodmttÄ haA- 
.t'šiain ehk^i paha ajo poisjcivikä.

69. i s i m o š k ä  i v o  o l i  k o z ž  o m a z.

Edellinen. Narvassa kesällä 1931.

kukkusi (simoškä ivo oli k o zz omaz omas „ kulä z, filğ o lõ  okkiq,. oke 
epJuAAut..hänellÄ. hnŋJairtteli ettm pJuA A udm ke hänellÄ najzessi.

lavalle maata tulen ääreen ja makasin, vielä en ehtinyt nukkua, 
mutta kun jyrisee ja sataa tavattoman kovin. Lojun makuulavalla 
ja katson: ken lie kiven viskasi juoksuhautaan tulen ääreen. Meni 
sitten vähän aikaa, katson: toinen viskattiin, mutta minä yhä ma
kaan. Ajattelen itsekseni, että ne, ennen sanottiin, haltiat viskovat 
kiviä, mutta itse niinkuin niitä haltioita en usko. Otin pyssyn käteen, 
haulipanokset otin pois ja panin luodit sisään. Ajattelen nyt itsek
seni, että kuinka kova sinä siellä olet(kin), mutta luodit ovat kovem
mat. Ja sillä aikaa kolmas kivi rasahti, kun jyrähti. Silloin minä 
näin, että se putosi savutorvesta kivi. Sitten ajattelen, että kuka 
olisi ollut niinkuin arka mies, niin hän kun olisi sieltä juossut, niin 
jalat eivät olisi maahan sattuneet, tullut sanonut, että haltia tai 
paholainen ajoi pois kivillä.

69. T i m o s k a n  I v o  o l i  k o s i m a s s a .

Kukkosin Timoskan Ivo oli kosimassa omassa kylässä Filon 
Olon Okea. Oke ei tullut hänelle. Hän valitteli, ettei tullut Oke
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siz ..uhs hiiva mez.nevvo häntÄ, ivvoq: miä, saoB, sinnua opetan, ettÄ 
hän tuqp.siAAA naizcssi. — a lcuj hän tuqn? hän saoB: miä nevvon 
nojtomissA. — no nevvo. s is.se  nevvoja saopki: siä, saoB, kasto-jssA 
tunnia keskullÄ avvä kiukä drubä hodu auki, k illu  kovassA: oke tuq 
miAAA najzessi.

hâŋ .k iU u  terve tunni, hänell..on ani suri. meni kožžomä jälle 
okkia, dumaz ..ettÄ nud..on nojjottu, niit.tuqb ..oke najzessi. meni 
hozzomä uvvessä, oke saoB: em .m iä sidJiA durakaAAA tuq najzessi.

70. b o r a n  A.

Lukerja Mironova, edellisen vaim o. Narvassa kesällä 1931.

oli jelissellÄ boranA. hän oli vihainA, ken meni mutä, häƞ.kajkkitA  
puskaz. siz .jelissellÄ k aiv at d i: tejje boranA kaikkitA puskäB, ken vä 
meb.mutä. siz.jelisse sano: Aä hän tuqb..iAAaAAA kottö, s iz .m iä  häne 
tapan, a boranA kuli, johsi mettsä. sis.pimdädällÄ oli sur kissA; hän 
rikko bäbuškaAt sure maljä. bäbuškA nois hänt torumä. bäbuškA saoB:

hänelle vaimoksi. Sitten eräs hyvä mies neuvoi häntä, Ivoa: Minä, 
sanoo, sinua opetan, että hän tulee sinulle vainioksi. — No kuinka 
hän tulee? Hän sanoo: Minä neuvon noitumista. — No neuvo. Sitten 
se neuvoja sanookin: Sinä, sanoo, kello kaksitoista keskiyöllä avaa 
uunin savutorven aukko auki, huuda kovin: Oke tule minulle vai
moksi.

Hän huusi koko tunnin, hänellä on suuri ääni. Meni kosimaan 
taas Okea, ajatteli, että nyt on noiduttu, nyt tulee Oke vaimoksi. 
Meni kosimaan uudestaan, Oke sanoo: En minä sinulle hullulle tule 
vaimoksi.

70. P ä s s i .

Oli Jelissellä pässi. Se oli vihainen, ken meni ohi, se kaikkia pus- 
kaisi. Sitten Jelisselle kaivattiin: Teidän pässi kaikkia, puskaisee, 
ken vain menee ohi. Sitten Jelisse sanoi: Annahan kun se tulee illalla 
kotiin, sitten minä sen tapan. Mutta pässi kuuli, juoksi metsään. 
Sitten Piim-sedällä oli suuri kissa; se rikkoi akalta suuren ruukun.
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jiä hän tuapjcottö, siz^miii häne tapan, a kissA kuli i meni kera mettsä. 
kissA mčpJčtÄ mutällÄ, kafsoB: haran ̂ isub..mc!sä rannaz. h oran a 
kuzup^kissaJitA: kuhö sm  me n? kissA saobJboranaAAA: m m  rikkozin 
bäbuškaAt maljä, bäbuškA tahto tappä m inu; nud.,mi<i men mettsä 
elämä, a sis^kissA kuzubJboranaAtA: mitä siä, isut^sin? — mm kera 
tulin mettsä elämä, m m  kaikki puskelin, sis j:aivat(si. jelisse tahto 
m inu tappä. sis^kissA saobJboranaAAA: memmÄ siz riihtä pajkkä. tuli 
iAta kiilmä. nojsfsi  hu tuAta tekemä, sell^oli tervaskanto. boranA 
saupJiissaAAA: siii kräpi kunsikä kantoa, a miii, noizen sarvikä särkemä. 
boranA ko mep.,takuperi, sis^sure hodukä ko johzeB, sizJUb..vasö kan
toa, sarvikä. tuli vä kannossA läukäB. säfsi  hu tuli, siz missäs f  si tule 
âre söjentelemä. kafsottaz: medsässÄ tuAAas..su(D. kissA meni puhö. 
boranA ko hiipip..hiipib, ep^päs^puhö. sisuko hiippäz^di jäi sarvessA 
ohsä rippumä. vähän^ajkä rippu, di lokku mähä. sugtjco pöliissusj!si 
di jõsjCši mettsä.
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Akka rupesi sitä torumaan. Akka sanoo: Annahan kun se tulee 
illalla kotiin, sitten minä sen tapan. Mutta kissa kuuli ja meni myös
kin metsään. Kissa menee tietä myöten, katsoo: pässi istuu metsän 
reunassa. Pässi kysyy kissalta: Mihin sinä menet? Kissa sanoo päs
sille: Minä rikoin akalta ruukun, akka tahtoi tappaa minut; nyt minä 
menen metsään elämään. Mutta sitten kissa kysyy pässiltä: Mitä sinä 
istut siinä? — Minä myöskin tulin metsään elämään, minä kaikkia 
puskelin, sitten kaivattiin. Jelisse tahtoi minut tappaa. Silloin kissa 
sanoo pässille: Mennään sitten yhteen paikkaan. Tuli ilta kylmä. 
Rupesivat he tulta tekemään. Siellä oli tervaskanto. Pässi sanoo 
kissalle: Sinä raavi kynsillä kantoa, mutta minä rupean sarvilla 
iskemään. Pässi kun menee takaperin, sitten kovalla vauhdilla kun 
j uoksee, sitten lyö vasten kantoa sarvilla. Tuli vain kannosta säihkyy 
Saivat he tulen, sitten istuutuivat tulen ääreen lämmittelemään. 
Katsovat: Metsästä tulevat sudet. Kissa meni puuhun. Pässi kun 
hyppii, hyppii, ei pääse puuhun. Sitten kun hyppäsi ja jäi sarvesta 
oksaan riippumaan. Vähän aikaa riippui ja putosi maahan. Sudet 
kun pelästyivät ja juoksivat metsään.
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meni mes.hajliji.iiA. pani körmä pällÄ hajliu, nojsi tulema kottö. 
tuqp.tetÄ mu. repo näki, ettÄ m es.tuqp.hajlikörm äkä. repo viskas.te  
pällÄ hiilellä, teki ittse böllessi. vanames.kafson: repo on te pällä. 
vanamez ..otisi sene revö, saoB: sän najzeAAA hiivä vorotnikä. pani 
revö körmä pällÄ, its..issuz..ettö.

a repo, kavaA mez, teki kõrmä aukõ. ha jlit.ka j m en is i körmassA 
mähä. repo hiippäs.pältÄ väliä, korjaz.ne kaj hajliu. tuqp.su.si vassä, 
kuziib.revoAtA: kust siä sajt.hajlitA? repo saop.sugAAA: me pisä hänt. 
avanto, sis.sät.paU y, hajlija. mont karvä hännäz, n i montA hajlia 
sän. a kiilmä ä  oli. repo paAVob.jumaAä, što olliz.rohkiqp kulmä. 
susi kiiziib.revoAtA: mitä siä repo paAVOD? — miä paAVon, šty rohkiqp 
hajlitA siä saisin.

mennäz.najzed.vettÄ ottamä, kafsottaz: sellÄ susi isub ..avannoz, 
najzed.jösjsi, ken koukukä, ken uffatkäkä, ken tövaripukä, kaj särelUi 
sugAtA pä rikki.

71. R e p o  k u o m a  k a v a l a  m i e s .

Meni mies silakoita tuomaan. Pani kuorman päälle silakat, rupesi 
tulemaan kotiin. Tulee tietä myöten. Repo näki, että mies tulee 
silakkakuorman kanssa. Repo heittäytyi tielle kyljelleen, tekeytyi 
kuolleeksi. Ukko katsoo: repo on tiellä. Ukko otti sen revon, sanoo: 
Saan vaimolle hyvän turkiskauluksen. Pani revon kuorman päälle, 
itse istuutui eteen. .

Mutta repo, kavala mies, teki kuormaan aukon. Silakat kaikki 
menivät kuormasta maahan. Repo hyppäsi päältä pois, korjasi ne 
kaikki silakat. Tulee susi vastaan, kysyy revolta: Mistä sinä sait 
silakoita? Repo sanoo sudelle: Mene pistä häntä avantoon, sitten 
saat paljon silakoita. Niin monta karvaa kuin on hännässä, niin 
monta silakkaa saat. Mutta yö oli kylmä. Repo rukoilee jumalaa, 
että olisi enemmän kylmää. Susi kysyy revolta: Mitä sinä repo 
rukoilet? - - Minä rukoilen, että enemmän silakoita sinä saisit.

Menevät naiset vettä ottamaan, katsovat: siellä susi istuu avan-

71. r e p o  k u m  k a v  a n  m e  z.

Edellinen. Narvassa kesällä 1931.
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a repo, kava.ii mez, meni uhte taAAõ đ i meni škäppt. sell..oli körre- 

pata. hän söi sene kõrtč i  vojsi pä  ittseltå korte z. siz  .m en i sue jure. 
susi saob.revoAJiA: kafsokko, kuj mintA najzet.säretisi pä. repo saop . 

suqaaa: a kafsokko, kui mintA säretd i pä, kaj mozgat.tuAAas.pässÄ  

väliä, siz.repo  sagp.sugAAA: ota m innug selliä, miä, en jaksa mennÄ. 
susi otisi revö selliä, siz.repo  k ilh iu : sajras.tervettÄ kannap.seläz.

72. e l e t i s i  e n n e  k i s s a  i  k u k k o .

Edellinen. Narvassa kesällä 1931.

eletisi enne kissa i kukko. kissA meni mettsä, a kukko jä j kottö. 
sis.kissA  sagp.kukoAAA: sinnua ko ken kujtsub..ulifsaAAA, siä, elä 
me. tuli repo ikkunä, sagp.kukoAAA: kukko, tua ikkun.na-AAA, miä, 
siAA..annan hernejtÄ. kukko ko tuli ikkun.na-AAA, repo otisi kin i i 
vej kukö mettsä. s is .kukko  killu-B: kissa rva-n, tua miAA..appi, repo 
veb.m innug mettsä. kissA johsi di otisi kukö väliä.

ilossa. Naiset juoksivat, kuka hiilihankoineen, kuka patakoukkui- 
neen, kuka saavinkantopuineen, aivan löivät sudelta pään rikki.

Mutta repo, kavala mies meni erääseen taloon ja meni kaappiin. 
Siellä oli kermavati. Hän söi sen kerman ja voiti päänsä kermaan. 
Sitten meni suden luokse. Susi sanoo revolle: Katsopa kuinka 
minulta naiset löivät pään. Repo sanoo sudelle: Mutta katsopa, 
kuinka minulta löivät pään, ihan aivot tulevat päästä ulos. Sitten 
repo sanoo sudelle: Ota minut selkääsi, minä en jaksa kulkea. Susi 
otti revon selkään, sitten repo huutaa: Sairas tervettä kantaa selässä.

72. E l i v ä t  e n n e n  k i s s a  j a  k u k k o .

Elivät ennen kissa ja kukko. Kissa meni metsään, mutta kukko 
jäi kotiin. Sitten kissa sanoo kukolle: Sinua jos kuka kutsuu kujalle, 
sinä älä mene. Tuli repo ikkunaan, sanoo kukolle: Kukko tule pihalle, 
minä sinulle annan herneitä. Kukko kun tuli pihalle, repo otti 
kiinni ja vei kukon metsään. Sitten kukko huutaa: Kissa Iivana, 
tule minua auttamaan, repo vie minut metsään. Kissa juoksi ja 
otti kukon pois.
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isutiši deduškA liitä, kasvo riitki suressi suressi, nojsi dedušlcA 
reppämå riitkiä,. reppäbm eppaim bjaksA  revälÄ. sis..tuli bäbušk...appi. 
kiilldssÄ bäbuškA otiši deduškä kini. sizmevätisi, revätisi, evät..sätu 
revätÄ. sizJbõhuškA kiilu, vunukka appi. s izm u n u kkm tls i kera 
bäbuškä kiilkissÄ kini. sizmevättäzmevättäz m vätm ä revätÄ. sis..(sutök- 
käjn k illu  žutškä appi. sisme SutškA otisi vunutskä he.irnassA kini. 
siz..revättäz..revättäzmvädjaksA revätÄ. siž^žulškA k illu  kistä  appi. 
sis..kissA otisi kotjrä näppoikä hännässÄ kini. sizmevättäzmevättäz^ 
evädjaksA  revätÄ. sis.kissA  k illu  h irtm pp i. hiri otiši kissä Aappojkä 
hännässÄ kini. revättäsmevättäzm revätisi väliä, n i korni revätisi, 
riitki tuli mässA väliä d i ken kum päkki põlä M ŋ k is fs i  selälle, di kaia.

73. i  s u t i s i  d e d u š k A  r i i t e .

Edellinen. Narvassa kesällä 1931.

73. I s t u t t i  u k k o  r e t i k a n .

Istutti ukko retikan. Kasvoi retikka suureksi suureksi, rupesi 
ukko vetämään (ylös) retikkaa. Vetää, vetää, ei jaksa vetää. Sit
ten tuli akka apuun. Kyljistä akka otti ukkoa kiinni. Sitten veti
vät, eivät voineet vetää. Sitten akka huusi lapsenlasta apuun. 
Sitten lapsenlapsi otti myöskin akkaa kyljistä kiinni. Sitten vetävät 
vetävät, eivät voi vetää. Sitten pikkutyttö huusi Žutškaa apuun. 
Sitten se Žutška otti lapsenlasta helmasta kiinni. Sitten vetävät 
vetävät, eivät jaksa vetää. Sitten Žutška huusi kissaa apuun. Sit
ten kissa otti koiraa käpälillään hännästä kiinni. Sitten vetävät 
vetävät, eivät j ksa vetää. Sitten kissa huusi hiirtä apuun. Hiiri 
otti kissaa käpälillään hännästä kiinni. Vetävät vetävät ja vetivät 
ylös. Niin kovin vetivät, retikka tuli maasta ylös, ja kuka minnekin 
kaatui selälleen. Ja loppu.
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kahs mezeAokass ̂ oAd'ši. tuÁ fši purkim ä Ussi m ez^i nainA, menf'ši 
uhte taA.no ussi purkiniä. siz„mes .saojKperemmehellÄ: memmÄ minukä  
tämä dohtariq, miAA^on najnA läsivÄ. a se boAd ..najnA. se oli mehellÄ 
pantu podušk^ette. a hejll^oli lättsV: m u ko rneminÄ dohtariq, tömä, 
sis^sell ...ailai se läsiv naj.UA, m ikä se oli, se tappajz^majä perennajze. 
a se perennajn^arvaz. hänell^oli nagana perennajzeAAA. se läsiv 
najnA ko meni häne jure hänt tappamä, a perennoin  ̂ arnpu häne 
mähä. a se m ikä meni peremmeheka dohtariq "tömä, se peremmehe 
tappo. sis„tuli uhse. heili ..oli lätisi7: ko perennajze ta/pat ..siz^miä 
ko saon: on vaAvtiz?. . .  sis^se mes..kuli uhse. sis^saop^sellÄ läsivällÄ: 
no joko on, vaAmiz? sis^perennajn ̂ am pu hänekki mähä. n o ,ka j orjki.

74. k a h s  m  e z e A o k a s s^.o a  f! s i.
Edellinen. Narvassa kesällä 1931.

74. K a k s i  m i e s p u o l i s t a  ol i .

Kaksi miespuolista oli. Tulivat pyrkimään yöksi mies ja nainen, 
menivät erääseen taloon yöksi pyrkimään. Sitten mies sanoo isän
nälle: Mennään minun kanssani tuomaan lääkäriä, minulla on vaimo 
sairas. Mutta se ei ollut vaimo. Miehelle oli pantu tyyny eteen. Mutta 
he olivat puhuneet: Me kun menemme lääkäriä tuomaan, sitten sillä 
aikaa se sairas vaimo, mikä se oli, se tappaisi talon emännän. Mutta 
se emäntä aavisti. Hänellä oli nagan-pistooli, emännällä. Se sairas 
vaimo kun meni hänen luoksensa häntä tappamaan, niin emäntä 
ampui hänet. Mutta se, joka meni isännän kanssa lääkäriä tuomaan, 
se isännän tappoi Sitten tuli ovelle. He olivat sopineet: Kun emän
nän tapat, sitten minä kun sanon-. Onko valmis? . . .  Sitten se mies 
tuli ovelle. Sitten sanoo sille sairaalle: No joko on valmis? Sitten 
emäntä ampui hänetkin. No, loppu onkin.

12



—  178 —

eletisi enne ukko d i akka. oli hejllÄ kirjovA kana. kirjova kana 
teki kirjovä munä. pan!'si se munaparveMA. hiri tuli pitä hännältä 
di tempas.sene m unä mähä. ukko, akka iikemä, kirjov kana käkot- 
tammä, taketisiput.tanttsimä, ajtAsejpäd.nagramä. kaj orfki.

76. h ä m u  k ä j  d ä v i m a z .

Edellinen. Narvassa kesällä 1931.

hävikö me z ..oli läsiv kovassA di lähetUi tomä pappia heŋgč pällÄ. 
najn  eb.mennuD. najn oli sanonnun: mä-(si kons siä k olen, vojb.. 
omia tuleva.iAA vöttA vassA. no sis .hän köli i.nm pappia, no siz..a jn  
najn näki unez, ajn käj najssA dävimaz ..uliÄ, ajna sano: viis siä  
mijiAA pappia et tõnut.heŋge pallÄ. häne hämu käj,  hän its..ep .päs- 
sud .väliä.

75. e l e t i s i  e n n e  u k k o  đ i  a k k a .
Edellinen. Narvassa kesällä 1931.

75. E l i v ä t  e n n e n  u k k o  j a  a k k a .

Elivät ennen ukko ja akka. Oli heillä kirjava kana. Kirjava 
kana teki kirjavan munan. Pantiin se munahyllylle. Hiiri tuli 
pitkine häntineen ja tempasi sen munan maahan. Ukko akka itke
mään, kirjava kana kaakottamaan, aidansäleet tanssimaan, aidan
seipäät nauramaan. Loppu onkin.

76. H a a m u  k ä v i  a h d i s t a m a  s s a .

Haavikon mies oli kovasti sairas ja lähetti tuomaan pappia sielua 
varten. Vaimo ei mennyt. Vaimo oli sanonut: Mene tiedä milloin 
sinä kuolet, voi olla tulevana vuonna vasta. No sitten hän kuoli 
ilman pappia. No sitten aina vaimo näki unessa, aina kävi naista 
ahdistamassa [painamassa] yöllä, aina sanoi: Miksi sinä minulle pap
pia et tuonut sielua varten. Hänen haamunsa kävi, hän itse ei pääs
syt pois.
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iihes..taAOzmli treŋgi. hän näpb m fnA . Ho perennoin tep ..hiivi 
herlikujjA. sisähän uhskert vahksi, kuhö se perennaan päbm e hiivät... 
herkun, perennaan vej, ne hiivät ..herkudmihe Aakkä. sis..perennoin 
tuli väliä , a se treŋgi mäni sinne rihe Aakkä, d i sittu kasemaljä. para 
tuli, kalsobmttÄ kasem aljazm n sittakoko, d i pani rihe paAamä, d i 
enepä ep^konsäkki Iuaaud.

para niku lintu lenfsiB. ittsui häntmb..näu, kipunadmä lennettäz. 

hän kannap^kaikkia.

78. m a [ t v  m e n i  j a m a k a s s  i.

Edellinen. Narvassa kesällä 1931.

m ejje  näpuriz m li  iihs najn issumaz mAAOAAA. a sene taAÖ peren
noin tuli liipsämässÄ. sisähän saoB: nä m itä tejje lehmädmel^annat- 
ta s..pa lly , majtuq, mejje lehmät..kajkkine jo hulätUi maita väliä. sis.. 
se majtu meni liipsikkoz ja m a ka ss i äkkistä.

77. p a r  a p a n i  r i h e  p a A a m ä .
Edellinen. Narvassa kesällä 1931.

77. P a r a  p a n i  r i i h e n  p a l a m a a n .

Eräässä talossa oli renki. Hän näkee aina, että emäntä tekee 
hyviä herkkuja. Sitten hän kerran vahti, mihin se emäntä panee 
ne hyvät herkut. Emäntä vei ne hyvät herkut riihen ullakolle. 
Sitten emäntä tuli pois, mutta se renki meni sinne riihen ullakolle ja 
sittui kastikeastiaan. Para tuli, katsoo, että kastikeastiassa on sitta- 
kasa, ja pani riihen palamaan eikä enää koskaan tullut.

Para niinkuin lintu lentää. Sitä itseään ei näy, kipinät vain 
lentävät. Se kantaa kaikkia.

78. M a i t o  m u u t t u i  p i i m ä k s i .

Meidän naapurissa oli eräs vaimo istumassa illalla. Mutta sen 
talon emäntä tuli lypsämästä. Sitten hän sanoo: Kas mitä teidän 
lehmät vielä antavat paljon maitoa, meidän lehmät kokonaan jo 
ehtyivät [jättivät maidon pois]. Sitten se maito muuttui lypsy
astiassa piimäksi yht’äkkiä.
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m ä n fš i m ez..i najn  petteri, a jiahzed.jad!si kottö. đi Aähzed.mändši 
ujumä. Âahzed ..ujutisi lojsč põlč räntä, tuli mato hejje jurö di mato 
saoB: tua uuaaa najzessi, a ko e tju q , siz .m iä  sinu vätted.ven. i se 

ep.tuAD, i mato vejkki väite n. s is .tu jifs i  ujumassA väliä, siz ..ilhs 
sagp.tojzeAAA, što siä efsi sittÄ samassA, a miä men kaAAassA mutällÄ 
ettsimä, mäni, mäni, d i tuA!'si sorzad.vassä. sis.saoB: ettÄ tsu nähd.. 
m inu  vättejtA? sis.sorzat.saottA z: emmÄ nähneD. vieb.mäb.meB, tugb. 
jäniz.vassä. kuzuB: et .s iä  nähd.m inu  vättejtA? jänis .saoB: en nälw. 
mäb.meb.meB, tvg p . kiugaz.vassä. sis.kv.zuB: kiugas.kiugaz, et.siä  
nähd.m inu  vättejtA? kiugos.saoB: en näho. siz.m čb.meb.mčB, tugp . 
hepojnA vassä. sis.kiizup.hepojzeAtA: hepojn hepojriA, et siä nähd. 
m inu  vätteitA? sis.hepojn suob: me vähä mätA, s is .h u  sellÄ o a Aas. 
käzenn..a-AAA, i mato on arez. sis.se pojkajn mäni d i kuzenn ..a-At 
saj vättet.kätte. ehstä maö tappo, siz..otisi vättöo. kaj.

79. M e n i v ä t  m i e s  j a  v a i m o  P i e t a r i i n .

Menivät mies ja vaimo Pietariin, mutta lapset jäivät kotiin. Ja 
lapset menivät uimaan. Lapset uivat toiselle puolelle rantaan. Tuli 
käärme heidän luokseen ja käärme sanoo: Tule minulle vaimoksi, 
mutta ellet tule, sitten minä sinun vaatteesi vien. Ja hän ei tullut, 
ja käärme veikin vaatteet. Sitten tulivat pois uimasta. Sitten toi
nen sanoo toiselle, että sinä etsi tästä samasta, mutta minä menen 
rantaa myöten etsimään. Meni, meni, ja tulivat sorsat vastaan. 
Sitten sanoo: Ettekö te nähneet minun vaatteitani? Sitten sorsat 
sanovat: Emme nähneet. Menee, menee, menee, tulee jänis vastaan. 
Kysyy: Etkö sinä nähnyt minun vaatteitani? Jänis sanoo: En näh
nyt. Menee, menee, menee, tulee uuni vastaan. Sitten kysyy: Uuni, 
uuni, etkö sinä nähnyt minun vaatteitani? Uuni sanoo: En nähnyt. 
Sitten menee, menee, menee, tulee hevonen vastaan. Sitten kysyy 
hevoselta: Hevonen, hevonen, etkö sinä nähnyt minun vaatteitani? 
Sitten hevonen sanoo: Mene vähän matkaa, sitten ne ovat siellä 
kuusen alla, ja käärme on vieressä. Sitten se pikkupoika meni ja 
kuusen alta sai vaatteet. Ensin käärmeen tappoi, sitten otti vaatteet. 
Loppu.

79. m  ä n  !' s i  m e  z .. i  n a j n  p e t t  eri .

Volodja Mironov. Edellisten poika, n. 13 v. Narvassa kesällä 1931.
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1. elä narri jurruä, juril ammun, juru  ko ammun, sis..pannaz 
mä suäme, pä Aakattaz..mä pälli, sis„ tuqh ...inimäjn tervessi.

2. kennon m itannut Jcaru ,/iappä väksäkä, sis ..se väksäkä ko m it- 
täp^sitä, kelloon rappämuz, sis..tuqp..taikä [sis..prävihun].

3. jiahzejui^on sinizJäkenipajkkA  pehmiä, kunis..säp..sannoq kivi. 
ain AahzcAJiA kässäs^sannoq kivi, sis ..se pajkkA mepjcovassi.

4. p en tl a as s a ko nojssas ..purettammä, sis..saƞttaz:

surus..suhö, meli pähä, 
paha in im äjn  hevö perslz.

5. ko hammasJuqp..sussA väliä, koAtJkertä pörutättäz^..umper pä ti, 
sis..takuperi uli pä vizattasJiiukäAAA, saottaz:

hirelll s i l t ä ,  m i A A A  r a u t ä .

80. T a i k o j a  j a  u s k o m u k s i a .

Edelliset. Narvassa kesällä 1931.

80. T a i k o j a  j a  u s k o m u k s i a .

1. Älä pilkkaa ukkosta, ukkonen ampuu. Ukkonen kun ampuu, 
sitten pannaan maan sisään, pää jätetään maan päälle, sitten tulee 
ihminen terveeksi.

2. Joka on mitannut karhun käpälän vaaksalla, sitten se vaaksan 
kanssa kun mittaa sitä, jolla on rapaamus [jonkinlainen äkillinen 
taudinkohtaus], niin sitten auttaa [sitten paranee],

3. Lapsella on niin kauan fontanelli pehmeä, kunnes voi sanoa 
kivi. Aina lapsen käsketään sanoa kivi, sitten se paikka tulee kovaksi.

4. Pientä lasta kun ruvetaan purulla syöttämään, niin sanotaan:

Suurus suuhun, mieli päähän, 
paha ihminen hevosen perseeseen.

5. Kun hammas tulee suusta pois, kolme kertaa pyöritetään 
ympäri päätä, sitten takaperin yli pään viskataan uunille* sano
taan:

Hiirelle sittaa, minulle rautaa.
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6. Syylien loitsu:

s il kii suglitÄ, 
elä su sugll kantajä.

7. SivattA ko on kavvä mettsäz, siz..mettsÄ otab m m assi, siz mb  
Aazzmnepä inimäfssÄ liki.

8. sisuko osetisi kana ehkm, p u jp u tjio  osetlsi, sis^panksi vu  

umperikkoa, kanoiAAA suvvÄ pariksi sinne; sis.,panksi sinne kanat„ 
sum ä esmiäpjJ<ertA ko osetisi kanan.

9. ukõAõkkA tempabmettÄ tajväs„sössa ehkm  järvessÄ dali kana- 

vaeSA.
10. AUzikkA ko tokub..mähä, sizm aizrahvasH uqpjpertisi. a vejttsi 

ko tokuB, siz..mezrahvas.AuqB.
11. kevvållÄ mahAa jözep„ koivupussA , sis..pessäs..silmitÄ, keli mm 

linnum erkidm äpz, sis^se hävitäp..poiz.
12. AahsitA eväd .zerkkaAassA annat a kattsoq. sis..saottaz: ebm oize  

kavvä läkkâmå.

6. Syylien loitsu:

Syö kuu syyliä,
Älä syö syylien kantajaa.

7. Elikko kun on kauan metsässä, niin metsä ottaa omaksi, sit
ten ei laske enää ihmistä liki.

8. Sitten kun ostettiin kana tai kananpojat kun ostettiin, sitten 
pantiin vyö ympärille, kanoille syödä pantiin sinne; sitten pantiin 
sinne kanat syömään ensimäinen kerta, kun ostettiin kanat.

9. Sateenkaari tempaa vettä taivaaseen suosta tai järvestä tai 
ojasta.

10. Lusikka kun putoaa lattialle, niin naishenkilö tulee tupaan, 
mutta veitsi kun putoaa niin mieshenkilö tulee.

11. Keväällä mahla juoksee koivupuusta, sitten pestään silmiä, 
kenellä on teerenpisamia kasvoissa, niin se hävittää pois.

12. Lasten ei peilistä anneta katsoa. Sitten, sanotaan, eivät 
pitkään aikaan rupea puhumaan.
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13. kõllej sao ttas.sinerm äl.U ijje ttåz. ko on ojkigs.põlig, s is .su k u -  

m jsissA  kenni koleB, a ko oŋ.kuras.põliq., siz.verajssA .
14. kðlle negAA pannaz.Aautä ko OAAas.puAman, sis.puA m aväki 

vähä suvväz.
15. ujum ä ko mčt.keskipäjvällÄ, sis.haAŧ'šiajn vep.paihjä. kaš- 

to'jssA tunnia, siz ..ep .p iä  mennÄ.
16. ko puit .rohoD, ko viskâd.nin tä  ettÄ hân..on vel.jiihes.kim , 

siz.AahzeAJiA jänni kazvop.kire.
17. perednikâ toku!'šid..essÄ, isiittönnÄ Aahze te,D.

18. ojkig jaAliA tarviz ..enstâ keŋgettå, tõ eväd.me assigd.Aätu.
19. ko konnä kevvållÄ esimäiŋ.kertA nägd.vez, siz..on onnekas, 

kesä, a ko nägt.kujvaAtA, siz ..on ..onnetö kesä.
20. Pikkulapset sanovat sateella:

poro poro poutä,
annA jumaA päivukkäissÄ.

13. Kuolleita, sanotaan, sinelmät tietävät. Kun on oikeassa 
puolessa, niin sukulaisista joku kuolee, mutta kun on vasemmassa 
puolessa, niin vieraista.

14. Kuolleen neula [s.o. neula, jolla ruumiin vaatteet on ommeltu] 
pannaan pöytään, kun on häät, sitten hääväki vähän syö.

15. Uimaan kun menet keskipäivällä, niin haltia vie pohjaan. 
Kello kaksitoista, silloin ei pidä mennä.

16. Kun puita pilkot, kun viskaat sillätavoin, että se on vielä 
yhdessä kiinni, niin lapselle kasvaa pian jänne [kielen alla oleva 
jänne, joka haittaa puhumista].

17. Esiliinan pudotit edestä, tyttönä lapsen teet.
18. Oikea jalka täytyy ensin kenkiä, muuten eivät mene asiat 

hyvin.
19. Kun sammakon keväällä ensimäisen kerran näet vedessä, 

niin on onnekas kesä, mutta kun näet kuivalta, niin on onneton kesä.
20. Pikkulapset sanovat sateella:

Poro poro poutaa, 
anna Jumala aurinkoa.
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21. lintu ko makkäp..perässl päivä noisukl, sis.pä ivä  petän, päjvä 
ko petäb..linnu, s iz .lin tu  ep.päze lento se lli päjvä.

22. inim äjsi lintu petän, kevvålll voivat .k a i linnut ..peitä, kum- 
mad.AauAovattA, verä mä linnuD. ko hömikoAAA siim ättl kuled.AauAo- 
massA lintua kevvälll, sis.se lintu pelisi, ken sum ättl kulen, a k^ö t. 
sunut .s iz  ...ep .peitän. käkö ko petän, siz.nojzet.kujvamäi selli vöttA.

81. S a n a n l a s k u j a  j a  p u h e e n p a r s i a .
Edelliset. Narvassa kesällä 1931.

1. kuttsumattA m ed.ni lähettämäni tuqn.
2. nörennA säd..ni vanannA keApän.
3. m ärk^ep .pölkä  märkä.
4. siikävässl kaivossa vesi eb..Aopu.
5. ep.täuhja kotisi sejsomä nojze.
6. kum p kogr haukun, ep.se pure.

21. Lintu kun makaa päivännousun jälkeen, niin päivä pettää. 
Päivä päivä kun pettää linnun, niin lintu ei pääse lentoon sinä päi
vänä.

22. Ihmisiä lintu pettää. Keväällä voivat kaikki linnut pettää, 
jotka laulavat, vieraan maan linnut [muuttolinnut]. Kun aamulla 
syömättä kuulet linnun laulavan keväällä, niin se lintu petti, kuka 
syömättä kuulee, mutta kun olet syönyt, niin ei pettänyt. Käki 
kun pettää, niin rupeat kuivamaan sinä vuonna.

81. S a n a n l a s k u j a  j a  p u h e e n p a r s i a .

1. Kutsumatta menet, niin lähettämättä tulet.
2. Nuorena saat, niin vanhana kelpaa.
3. Märkä ei pelkää märkää.
4. Syvästä kaivosta vesi ei lopu.
5. Ei tyhjä säkki seisomaan nouse.
6. Koira, joka haukkuu, ei pure.
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7. (urmassA i bolnidsassA i  surmassA i kerraläizessÄ elä kelisi.
8. rattäd ..elM  meŋliå ette hepojzessA.
9. kuza läkkäp.kahs najssA, selloon turu, a kuza läkUäp.ko/id_ 

najssA, sell..OMtaz.JiätaD. > »
10. kerisi mitä, a sika ain..omrnä.
11. kissA ko ho kotonnA, hired..OAAas.kaj voliAAä.
12. likkujaAA..on likA surmA.
13. kaj tahot .(sitä, n i kire vana Ien.
14. ikä  ellä ho nalja.
15. varis.ko ..b .väkkuiz, kerjki pessa, ep.isitäjz.
16. ken merellÄ bö tavan, se i vaivä bö nähn.
17. se mez.muvvaAA..eb..ö käun, ko m iilluz.da pajaz.
18. kellÄ m itäkki, a kerräläjzel keppiä.
19. omen ..omenass ..ettäll ..eb.Aarfki.

20. rahä säjit..on vähä, a sujit..on pallu .

7. Vankityrmästä ja sairaalasta ja kuolemasta ja kerjäläiseksi 
joutumasta älä kieltäydy.

8. Rattaat älkää menkö hevosen edelle.
9. Missä puhuu kaksi naista, siellä on tori, mutta missä puhuu 

kolme naista, siellä on markkinat.
10. Kuka mitäkin, mutta sika aina omaansa.
11. Kissa kun ei ole kotona, hiiret ovat kaikki vapaudessaan.
12. Liikkujalla on liika surma.
13. Kaikki tahdot tietää, niin pian tulet vanhaksi.
14. Ikä elää ei ole leikin asia.
15. Varis ellei vaakkuisi, kukaan pesää ei tietäisi.
16. Ken merelle ei ole joutunut, se myöskään vaivaa ei ole 

nähnyt.
17. Se mies muualla ei ole käynyt kuin myllyssä ja pajassa.
18. Kelle mitäkin, mutta kerjäläiselle keppiä.
19. Omena omenasta etäälle ei putoa.
20. Rahan saajia on vähän, mutta syöjiä on paljon.



21 . bezmen^eb^õ papi heŋki, eb^ota vojUori.
22. sapošnikä najn  ain keŋgetlÄ käuB.
23. uhkiaA boranancuui ̂ on^a in  sarved..verez.
24. sueAA^on^uhessamå mehe mujsso, a karuAA^on^uhessamå mehe 

vo\mA.
25. se bo sinu jäniz, kum p^eb^õ sumaz.
26. kattaA pattâ sojmäB, a kuled^omjmusad^molepiAAA.
27. ikä paikkaz^.on hiivä, kuza meitä bõ.
28. siAA^on^eAO n iku  papi kograAAA.
29. elä hiippä suhkumättÄ saunä.
30. parep ...on huvä (šutö ikkunana,'Aaa mätA, ko pahä tštttö kajnaAOz.

31. oma k i t o z Ekissä sittA .

32. kitän hod^its, ko rahvaz...evätJdtÄ.
33. m ikä s is jiå n  n i A usf si, nisammâ nenän..na-AA^oŋjcahs  ̂auk

koa kuj, mufAAakki.
34. hđn^oli vassumajn lehmÄ karjaz.
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21. Puntari ei ole papin henki, ei ota voittoa.
22. Suutarin vaimo aina kengättä käy.
23. Ylpeän pässin sarvet ovat aina veressä.
24. Sudella on yhdeksän miehen järki, mutta karhulla on yhdek

sän miehen voima.
25. Se ei ole sinun jäniksesi, joka ei ole laukussa.
26. Kattila pataa soimaa, mutta kyljet on mustat molemmilla.
27. Joka paikassa on hyvä, missä meitä ei ole.
28. Sinulla on elämä niinkuin papin koiralla.
29. Älä hyppää syyhymättä saunaan.
30. Parempi on hyvän tytön pihamaalla maata kuin pahan 

tytön kainalossa.
31. Oma kiitos on kissan sitta.
32. Kiitän vaikka itse, kun ihmiset eivät kiitä.
33. Mikä hän sitten niin kaunis, samalla tavalla nenän alla on 

kaksi aukkoa kuin muillakin.
34. Hän oli uusi lehmä karjassa.
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35. se vaAo kuremunit suhö.
36. häm.päb ...i söAä sekkä.
37. vojkä m eb^i rautAnägAA cuaz.
38. kevätpäjv ...on ̂ âstajkA.
39. rikkäAAA rahhä a AajsaA AahsitA.
40. läzib..läzin, a puhä taa n, siz.mättämä eb..ö ketä mennÄ.
41. ko annaA.Aobbä n i lenfsid.grobbä.

*•
42. õtava ni vötava.
43. hän jäj, ju tukä umpe.
44. eväd.mennÄ k af vaivad.vägnä.
45. napa ko om..peremmez, n i tOAkkuq eb.ö.
46. oma omaAA^on väkize tuttava.
47. käsi kättÄ pezen, siz ...on puhtäd..molemman.
48. sell^ajkä paha sejttsemäd..rautAkeŋgät.kuAUtap.kunis.parri 

mennä z.

35. Hän valoi kurjenmunia suuhun [valehteli],
36. Hän panee suolaakin sekaan [valehtelee].
37. Voin kanssa menee rautanaulakin alas.
38. Kevätpäivä on vuosi.
39. Rikkaalla rahaa, mutta laiskalla lapsia.
40. Sairastaa, sairastaa, mutta sunnuntai (kun) tulee, niin hau

taamaan ei ole ketä mennä.
41. Kun isken [annan] otsaan, niin joudut [lennät] ruumis

arkkuun.
42. Huokea, niin vuotava.
43. Hänet puhuttiin pussiin [hän jäi juttunsa kanssa umpeen].
44. Eivät mene kaikki vaivat puuvatiin.
45. Nainen kun on isäntä, niin järjestystä ei ole.
46. Oma omalle on väkisin tuttava.
47. Käsi kättä pesee, sitten ovat puhtaat molemmat.
48. Sillä aikaa paholainen seitsemät rautakengät kuluttaa, kun

nes mennään naimisiin.



T ä y d en n y k siä  J o en p erä n  tek stin  k ä ä n n ök seen .

(Rinnakkaisteksteissä seuraa suomennos a-tekstiä, mutta yleensä 
se sopii myös b-tekstiin, s.o. Joenperän murteella saneltuun. Kään
nöstä täydentää seuraava luettelo.)

1 b.
1 Kyntö ja kylvö. 2 Ei tule. 3 ’Näe’ sanan asemesta 'minulla’.

4 Lienee äänteellisestikin 'tänään' sanan edeltäjä; 'päivä' sana kehit
tynyt täten pronominiin päätteeksi. Alkutekstissä 'että', Joenperällä 
'jotta' liittynyt vastaavaan venäläiseen konjunktioon. 6 'Helluntain' 
(ven. troitsa) asemesta tullut 'pääsiäinen' (ven. paska). 7 Lisätty 
'sanon'. 8 niskaa myöten.

2 b.
1 'Kattiloissa olivat’ käännetty 'Kattilalla löytyivät’. (Mon. ines

siivin muoto tästä paikannimestä lienee ollut joenperäläiselle outo.)
2 Venäläisen svalivai 'purkaa' verbin asemesta kuullut nahväliva( 
'kehua', ja täydentänyt vatjaksi 'kiittämään' (»kiistelemään»), 3 apea 
mieli ( =  eest. hale meel), väärinkuulemisen vuoksi. 4 sitä paju- 
sitä nahkavettä join. 5 sekatavarakauppaan (ven. mejiotšnoi). 6 anna 
(ven.). 7 nauloja hevosen. 8 rahaa (ei 'rahoja'). 9 Se vain (ainoastaan) 
katsoo. 10 juottamaan. 11 otti. 12 Oli pakko omilla rahoilla maksaa. 
13 hihoista.

3 b.
1 Ks. 1 b, 4. 2 Suomalainen laina torjunut vatjalaisen sanan.

3 Ensin ravat pannaan tulelle. 4 tullaan valmiiksi (»liedään valmiit»),
5 laihempi.

4 b.
1 Kuinka pellavasta tulee kangas eli pellavan tappaminen. 

2 rupeamme kerimään, kela [rupeaa pyörimään] menee yhteen paas
inaan. 3 pujottelemaan.
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5 b.

1 Kosiminen ja häät. 2 ja (ven.). 3 Kas kaikkikin, niin. 4 tulivat 
(tultiin). 5 tulevalla viikolla. 6 Meillä on sian munat keitetty. (Epä
selvä kohta saanut tällaisen tulkinnan!) 7 No munat kun on niin 
tulkaa,. 8 ja (ven. da). 9 meillä. 10 Sen vuoksi (sen perästä). 11 Sulhas- 
mies hevoseen (hevoselle päälle) ja kumartaa minulle. 12 pantiin 
(istutettiin). 13 Karjuttiin hurraa meille. 14 No jää [meiksi] meidän 
omaksi. 15 silloin. 16 suku, sukulaiset. 17 Mutta minut vietiin taas 
toiseen tupaan. 18 siellä. 19 rupesivat (heittäysivät) makaamaan.
20 Minä tahdon nousta sulhasen tilalta pois, minua eivät laske.
21 minut. 22 Kas meidän häätkin loppuvat tähän. 23 No mitä nyt. 
24 meitä. 25 Minä kaadoin (valoin) pangin. 26 Lapaset, kintaat (»alai
set»). 27 Jo tullaan. 28 Mutta minulle pantiin sitten väkisin korento 
olkapäälle. 29 Ja minä toin taikinakorvon luo panin. 30 pyyheliina, 
»vaarnikko» (vrt. vaarna). 31 No sillä tavoin loppuivatkin meidän 
häämme.

6 b.

1 Pellava, miten alettiin sinua kylvää. 2 aina, yhä. 3 harjalle. 
4 Odota minua, odota. Odota, kunnes minä . . .  5 Mitä puhumista?

vielä kerran j ankkasi, pänttäsi päähän- (ven. potverdkt). 7 lyö
tiin [vaivattiin, älyytettiin]. 8 märännettiin (?). 9 odota. 10 hoputti, 
kiirehti.

8 b.

1 tätä (kase ’tämä’). 2 hänkin.

9 b.

1 Mikä se on? 2 ilman kirvestä. 3 Päre.

10 b.

1 yöksi. 2 vuohiseni. 3 Hän istuu taas sillalla. 4 vain. 5 Kyllä
hän. 8 kysyy. 7 mäkättää. 8 he. 9 jätti jäniksen. 10 kussa. (Alku
tekstissä ehkä elatiivi tahi sitten kuza siä >  kus siä )  11 ja sanoo
itsekseen [itselleen]. 12 kikkaankin. 13 pihalle [akkunan päälle], 14 otti 
kukon revolta [revon kädestä] pois. 15 Ja niin veikin itselleen, söi 
loppuun saakka.
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11 b.
1 palvelija, palkollinen (ven. sjiuga. Alkutekstissä oikeastaan 

'kamaripalvelija, lakeija’). 2 höyhennetty. (Sana on epäselvä alku
tekstissä.) 3 Ei pelkää mitään. 4 että minä sen höyhensin, itse. 
5 rupean. 6 jotta hän söi koiran maksat. 7 Ei saanutkaan (voinut
kaan) ampua.

12 b.
1 (Alkutekstissä deminutiivi.) 2 talvella. 3 hän. (Voi olla myös 

'hänet', sillä toisessa tavussa voi vokaali olla lyhentynyt, kuten 
Joenperän murteessa usein.) 4 istuutuu. 5 (Alkutekstissä lainasana; 
siellä enttsi merkitsee vain lukumäärää, esim. .lampaita orjakaksi 
enfšeä.) 6 tyttöä. 7 kaikissa hyvissä vaatteissa tulee. 8 vielä. 9 näpis- 
tää. 10soimaa. (Alkutekstissä frekventatiivimuoto: »soittelee».) 11 tuo
maan. 12 silmät kirjavat. 13 jotta, että, koska.

13 b.
1 Elettiin (elivät). 2 Sitten. 3 sen. 4 raosta. (Alkutekstissä 'vä

listä'.) 5 näkikin. 6 Lähetettiin hänet [häntä], 7 parta. (Alkuteks
tissä 'partaa'.) 8 Vot hurtta. 9 olet hullu. 10 siellä.

14 b.
1 paholainen. 2 takana. 3 postiin |postissa] kirjeiden kanssa.. 

4 kutsui. 5 saatetaan. 6 panemme poveen. 7 hautuumaahan, kalmoi
hin. 8 silmien kanssa, silmillä. (Alkutekstissä komitatiivi monik. 
instruktiivin funktiossa.) 9 miehen edessä. 10 korvista. 11 tyrkkäsi 
sitta-aukkoon, kaiken hänelle. 12 hautaan. 13 ja johonkin menee.

15 b.
1 saunassa istumassa. (Alkutekstissä illatiivi, kuten eestissäkin 

tällaisissa tapauksissa.) 2 yöksi pyytämään. 3 eivät laskettu. (Kuten 
on ilmennyt, käytetään Joenperällä ja välistä Kattilallakin — inke- 
roismurteen ja kannasmurteen sekä karjalan tapaan — passiivimuo
toa, vaikka tekijä on ilmaistu.) 4 kauniilta pojilta. (Siis ablatiivia 
käytetty, kuten suomessa.) 5 mentiin [menivät] sitten. 6 sitten hiuk
sista revitään. (Joenperällä suomen kaltainen passiivin preesens.) 
7 levitellään. 8 monta kertaa. 9 ripusteltu.
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16 b.
1 edellä minun syntymistä(ni). 2 syötettiin. 3 (Jäänyt kirjoitta

matta viimeinen lause: katto vetetti väliä) 4 Saunaan meni äiti. Isä 
rakensi [saunan] huonolle (»paskalle») paikalle. 5 kaivon salvoske- 
hystä. 6 jo hiukaisee. 7 huokeasta hinnasta. 8 hänen silmänsä eivät 
ole maanneet (silmänsä ovat uniset). 9 ensin. 10 Rupesin minä jo. 
11 uudella paikalla, tilalla. 12 sen tähden. 13 käteni. 14 minun köyhän 
perästä, vuoksi. 15 Se olit (milloin olit). 16 minkäänlaisia vaatteita.
17 Minkä. (Lainattu pronomini mikä saanut tällaisen genetiivin.)
18 elin, asuin. 19 No, niinkauan kuin en käynyt kotona, kaikki meni 
hajalleen. 20 (Illatiivi elatiivin asemesta; epävatjalaista?) 21 (Alku
tekstissä: Kaikin nauravat.) 22 Kaikki (kaikin) kylässä kummastele
vat, niin sinä jouduit (nousit) joukosta pois. 23 Niin sanoo kuin me 
isäsi kanssa elimme. 24 Rman naista. 25 koiruuteen. 26 Sen tähden. 
27 huolta. 28 jotta Ivan ennen oli juomari. 29 Omalla kädellään pitää 
itselleen tehdä häpeää, sellaista pahaa, sellaisesta pahasta viinasta. 
30 juomari. 31 vastaan meille. 32 tuo. 33 ja kaikki, mitä teit.

17b.
1 (Oikeastaan 'toveri’, ven. tova'rištš) 2 rupeamme. 3 kuuntele. 

4 lauloi. 5 oikein huokea. 6 eteensä. 7 Otti kiireesti (»kiireemmin») 
liinan. 8 (Inessiivi, kun alkutekstissä on elatiivi.) 9 jokainen ihmi
nen. (ikä lainasana; vrt. eest. iga uks.) 10 lähdenkö. 11 otti. 12 häntä. 
13 katsommeko. 14 sellainen kumma. 15 latvasta. 16 teemme. 17 minun 
kanssani. 18 itselleni. 19 kajonnutkaan. 20 Rupesivat he riitelemään, 
riitelivät niin kauan. 21 toinen toisensa. 22 teet. 23 unessa. 24 kukaan 
muu. 25 häntä ajaa. 26 sotamiehiä. 27 jotta kas niin niinkin, tahtoo 
sinua keisari nyt lähettää pois. 28 ei niillä ole (voimaa). 29 (Kappa
leen alku puuttuu.) 30 päälaet tasoitan (ehkä samoin alkutekstissä
kin). 31 Tulette ilman päittä maleksimaan, kuljeskelemaan, veteleh
timään. (Soikkolan inkeroismurteessa lutämä 'kuljeskella joutilaana, 
vetelehtiä, maleksia’.) 32 siitä, sitten.

18 b.
1 -le « lek 'lie') kehittynyt liitännäispartikkeliksi, joka ilmaisee 

epäilyä. 2 otan (ja) nain. 3 hänen kanssaan. 4 Kas sitten keisarinna 
peilin edessä pukeutui niin hyvin. 5 peiliin. 6 meistä kahdesta. 7 sit
ten jo. 8 Otti hän ja. 9 pensaan (pehkon) alla jänis istuu. 10 toi. 
11 otti ja alkoi. 12 niitä maksoja. 18 otti esiliinaan (ven. perednik),
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tervaiseen esiliinaan. (Alkutekstin pärvakka lienee sotkenut!) 14 akku
nan luona. 15 silloin. 16 kauniimmaksi. 17 lasisen. 18 Sanoo. 19 rin
nan. 20 oli(vat). 21 Kuin lie hän päässyt. 22 omena. 23 tämä. 24 mais
telin herkkuna, herkutellen otin. (Soikkolan inkeroismurteessa mag- 
jassella, vrt. eest. maiustada 'herkutella’.) 25 Kas miten elivät ukot 
ennen. 26 nykyisinä aikoina (nykyisillä ajoilla). 27 tämä.

19b.
1 mummo t. anoppi. 2 (Ei liene liioin Joenperällä proosakielen 

muoto.) 3 Väkeviä isän nielisi, ankaran isän luona, katajalla kangas
tettiin, karhunputkella syötettiin. (Ei liene itsekään säkeitä täysin 
ymmärtänyt.) 4 kasvatettu varvan jyvillä (?). 5 Puun alle. 8 ris
tin (?). 7 Hyvä tyttö, nännä kova, koura sittaa täynnä. (Alkuteks
tissä oli viime säkeen tilalla: piruu pikkarainen 8 tuot. 9 annan.
10 anna.

45 b.
1 Sitten, silloin. 2 kosimaan. 3 Vielä pellavista, pellavien kanssa. 

4 Sitten sanoo: Minua kylvetään. 5 ahdetaan riiheen. 6 levitetään 
maalle. 7 otetaan. 8 ja kun saa neito (?) kankaan valmiiksi, käärii. 
9 minulta.

46 b.
1 Akka ja kolme poikaa. 2 kauemmaksi. 3 tämä. 4 aina. 5 no. 

6 akkunat. 7 Kerran he kaivon etsivät (etsittiin) ja kaivossa makaa
vat. 8 (akkunan) raami. 9 myös (ven. to Se, josta S >  z seur. s:n vai
kutuksesta). 9 ruvettiin pyytämään. 10 jotta päästä, päästäkseen.
11 enemmän (eest. rohkem). 12 kauempana. 13 Minä kun olisin tietä
nyt, olisin ollut tyrmässä. 14 Minne minä, sanoo, nyt menen eteen
päin. 15 Mutta ovatko (ollaanko) ne. 18 etsii.

49 b.
1 ihminen. 2 Pelkäsimme, pelkäsimme, sairastaja kuoli. 3 pol

timme katajaa.
51 b.

1 niin. 2 maasta.

52 b.
1 Monella tapaa. 2 suojelemaan, varjelemaan, vartioimaan. 3 nuo

remman pojan, keskimäisen. (Alkutekstissä osaobjekti.) 4 Seuraa-



vana (huomisena) yönä. 5 Sekin. 6 säikähtyi. (Soikkolan inkcrois- 
murteessa arastuj.) 7 pyytämään hyvästi. 8 hevosta ja. (Siis kuten 
alkutekstissä, mutta d:n edellä s >  z.) 9 kerättiin kerran (yksi kerta). 
10 kerran. 11 tulee. 12 vähänvähälki kuin ei ylettynyt suuta kei
sarin tyttärelle antamaan. 13 kun juoksee. 14 No väki taas katsoo. 
15 liika. (Nähtävästi ei ymmärrä alkutekstin sanaa.) 16 Ja hän niin 
rupesi. . . liikaa ajoi hevosta. 17 kultaisen. 18 liinalla. 19 sormuksen 
liinasta. 20 Hän otti sitten yhden kerran piilotti sormuksen. 21 antoi 
tietää. 22 Menivät myös kaksi veljestä. 23 Se (tämä) on leikattu, 
sanoo. 24 Hänellähän (ven. ved). 25 saunaan, pestiin.

53 b.
1 Etsii, etsii, ei löydä kynttilää. 2 Antaa (lyö) päähän (päätä 

myöten) ja tarjoaa kirkossa sitä kynttilää. 3 Meni, papille käteen 
antoi, pappi sanoo. 4 Se on kyrpä, ei ole kynttilä.

54 b.
1 Häntä liki. 2 kysyykin. 3 ei löydä mitään, se syö minutkin. 

4 Katsohan miten sinä olet vahva. 5 marjatertun. 6 veljekseksi. 
7 Sinä hanki (»saavuta»), 8 tuo. (Alkutekstissä ’tekee’.) 9 Otti ja. 
10 otan kiinni, sidon. 11 saimme. 12 pitää paistaa (ven.). 13 musta
laista. 14 kaivoa kaivan ympäri. 15 Silloin madolle taas tuli paha 
mieli. 16 Mato kun suuttui. 17 nosti (vettä). 18 alkaa. 19 suuri joukko 
(eest. hulk) halkoja (halkoa).20 kaivoa vettä kirkasta (»sirkeää»), puita 
paljon, etkä mitään. 21 kahden. 22 menee. 23 muut (?), päät mustat. 
24 Tullaan vastaan ja sanovat: Ai. 25 puhuvat. 26 kun alkavat sinua, 
sanoo, nyrkeillä hutkia (niittoa). 27 on Riian kauppiaana.

55 b,
1 oli ennen. 2 Hän kävi vähän aikaa tehtaassa, ei oppinut mitään, 

ja sitten tuli hulttioksi (varkaaksi) ja varastamaan minkä mitäkin 
oppi. 3 Enimmäkseen kaikki käskivät varastaa hänen. 4 Otettiin ja 
kutsuttiin hänet kotiin. 5 Ruvettiin pilkkaamaan. 6 Meni herralle 
kaipaamaan, että hänet tehdään hulttioksi. 7 paperin pala (eest. 
tukk). 8 No hän ei tohdi antaa pojalle paperilappua kädestä. 9 Poika 
Ikoettelee], kysyy: Vot, sanookin, vot, sanoo, mitä me teemme? 
10 sanoo, (kun) minä myyn. 11 Mutta jos te ette saa. 12 ei mitä tehdä, 
pitää mennä hevosta varastamaan, moisiosta ottamaan. 13 pidätti
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vät, pitivät kiinni. 14 kaksikymmentä kolme. 15 yöllä. 16 ja kiipesi 
tallirenkien luo ja katsoo: tallirengit humalassa makaavat, mutta 
hevosta ei olekaan. 17 Yöt, sanoo, rosvo veikin. 18 asia oli. 19 myy
mään markkinoilla. 20 jotta pitää, sanoo, se härkä heiltä nenän alta 
viedä pois. 21 rahoilla. 22 Hän aina katsoo takaa. 23 pehkon [puskan | 
päälle. 24 pelastakaa (eest. päästke). 25 Katso mitähän (mitenkä pal
jon) ihmisiä (väkeä) hirttäytyy, pitää edes yksi pelastaa. 26 kanssa 
pisti. 27 Niin tietysti herralle kerrommekin. 28 No mistä nyt, sanoo, 
sen hulttion saamme. 29sanoo: Millä tavoin sinä teit?

[56 b.
1 Palveli sotamies. 2 Tuli yhteen kylään, moisioon. 3 palasiksi 

(eest. tukk). 4 sitten kuulee: tulivat hyvin suuret koirat, repivät 
häneltä sinellin. Hän juoksi moisiosta pois. 5 on riihi lämmitetty. 
(Nähtävästi ymmärtänyt väärin itävatjalaisen sanan.) 6 alaspäin. 
(Alkutekstin venäl. sana poA 'lattia’ aiheuttanut väärinkuulemisen.)
7 Ottivat kylmän vuoksi (kylmästä) viinaa suurella maljalla (sarvella).
8 Juodaan (juovat) pikareittain. 9 Juo terveydeksi. 10 liikkuu (häi
lyy) riihtä pitkin, juoksee oveen päin. 11 Niin. No riisuutui jo pappi, 
kellon myös pani akkunalle. Sitten rouva sanoo: Miten rupeamme . . .

57 b.
1 pojan. (Alkutekstissä 'poikasta’.) 2 syömistä, ruokaa. 3 pannu

kakkuja. 4 istui. 5 Parhaiksi sillä aikaa. 6 ottaa (ja) myy. 7 pois 
pääsen. 8 hyvä, poika. 9 Mutta sen pojan kääri liinaansa. 10 kun 
otti ja. 11 vaimolle(en). 12 vaan vain ainoastaan.






