
, f r  -

S lIA R N A
A. S. PUHUIN

KALAMIEKK4H 
I KAL4ZEH NÄH
DETIZDAT CK VLKSM ★ 1937



*■ •-• *' r= * ■:' ■ 'V ' - • '

■'•y 'r

' '■ . ■ P'--
; : - r "

V'

<

7 v  - / - a .



A. s. PU5K1N

SUARNA 
K A L A N I E K K A H  
I KALAZEH NÄH

V. KONA^EVICAN RISUNKAT 

KIÄNDI JE. DUDKINA
nC«

gK VLKSM 
DETSKOIN LITERATURAN JZDATEUSTVA 

MOSKU ★ 1937 ★ LENINGRADA



i j f  ;

h
r-

NUOREMMILLA ?KOLJNIKOILLA VAROIH
\

' PeJiaKTOp A . BEJ151K0B 
Tex. pea. KMM ÄOH-MyH 
KoppeKTop E. ZI,y/l,KMHA  

•  •
CaaHO B npoHSB. J6/X 1936 r. 
rioÄnHcaHO K nen. 8/1 1937 r. 
MHÄeKC H H -6 . HeTH3»aT Ns 952. 
<t>opMaT 62 X  941/15 1 neH. Ji.
ynojiHOMOH. EaaBaHTa Ns 5-30651.
THpaiK 3000 9K3. 3aK33 Ns 2653.

17-3 4>'Ka n a u .  K H H rn  o rH 3 ‘a 
P C T C P  T p e c T a  « r io a H r p a (} ) -  
K H H ra " ,  M o c K B a , lU n io a o B a a  

H a ö ., a. Ns 19.



Eli ukko omanke akanke 
Aivis sinizen meren rannalla;
Elettih hyö pahassa muapertizessä 
Rovno kolmekymmendä i kolme vuotta. 
Ukko pyvdi nuotalla ka’ua,
Akka kezräi työstä langua.
Kerran ukko loi mereh nuotan,
Tuli nuotta yhenke liivanke.
To zen kerran loi hiän nuotan,
Tuli nuotta meriheinänke.
Kolmannen kerran loi nuotan,
Tuli nuotta yhenke kalazenke,



Ei prostoinke kalazenke, a kuldazenke,
Rubei kuldane kalane
Miehen'iänellä pyrglmah:
„ Lasse milma, ukkone, mereh järelläh,
Kallehen lunnassannan icciestä annan;
Lunnastuacen millä sie vain tahtonnet“ . *

Diivuicci ukko, pöllästy:. 
Kolmekymmendä i kolme vuotta 
Pyvdi kalua hiän,
A ei kuvlun, stobb kala pagiziis.
Laski hiän kuldazen kalazen 
I sano hänellä hyvän sanazen:



„Jumalanke, kuldane kalane! 
Lunnassandua sivn mivla ei pie; 
Myö^tbäce järelläh sinizeh mereh,
Guljai sielä, kuin i ennen

Myöstbäci ukko akan luoh,
$aneli hänellä suvreh cuvdah näh: 
„Pyvviin tänäpiänä mie kalazen,
En prostoizen, a kuldazen;
Miän rukah pagizi kalane,
Pyrgi kodih, mereh sinizeh,
Kallehella hinnalla lunnastelieci; 
Lunnastelieci millä vain mie tahtonnen. 
Hänestä en ruohkin oltua lunnassandua; 
Niin hänen lapsiin sinizeh mereh“ .
Rubei akka ukkuo havkkumah:
„Hovkka sie olet, prostofilja! 
Lunnassandua kalazesta oltua sie et

mahlan!
Stirainda karta ynnäh on hallen,
Hotj bb hänen oiziit kalazelda pakon

Läksi ukko sinizen meren luoh; 
Nägöv: meri vähäzeldi kizavdu.



Rubei hiän kullastja kalastja kuccumah, 
Uiceldb kalane i häneldä kyzyv;
„Midä sivla pidäv diedo?“
Kumarduaci ukko i sanov hänellä; 
„Piässä hiästä, gosudarbnja kalane, 
Havkku ynnäh mivn oma akka,
Ei mivla ukolla spokojua ana:
Pidäv hänellä uvzi karta;
Miänoma ynnäh on hallen".
Vastuav hänellä kuldane kalane:
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„Elä gorjui, mäne jumalanke,
Liev teilä uvzi karta".

Myöstbäci ukko akan luoh,
Uvzi karta akalla iessä.
Vielä enämmäldi havkkuocov akka:



„Hovkka sie, prostofilja!
Pakkoit, hovkka, kartan!
Äijä -go tolkuo on kartassa?
Kalazen luoh, hovkkane myöstbäce;
Perti pakkuo,— kumarduace“ .

Läksi ukko sinizen meren luoh 
(Mudavdu sinine meri),
Rubei hiän kullastja kalastja kuccumah. 
Uiceldb hänen luoh kalane, kyzyldi: 
„Midä sivla pidäv, diedo?“
Kumarduaci ukko i sanov hänellä; 
„Piässä hiästä, gosudarbnja kalane! 
Pussa vielä enämmäldi havkkuocov akka,



Ei mivla ukolla spokojua ana:
Pertie pakkuov akkaraiska“ .
\^a§tuav hänellä kuldane kalane:
„Elä gorjui, mäne jumalankel 
Niin i olgah: liev teilä perti“ .

Läksi hiän muapertizen luoh,
A §ilnä jo i pertizen jälgie ev;
Hänen iessä perti svetjolkanke,
Kirpicästä valgienke trubanke, 
Tammizista lavvoista verejinke.“
Istuv akka ikkunavierossa,
Havkkuv sulahastja kaikella ilmalla: 
„Hovkka sie olet, kohalline prostoftljaf 
Pertin, prostofilja, pakkoit!
Myöstbäce, kalazella kumarduace:
En taho olla mustana krestjankana. 
Tahon olla stolbovoina dvorjankana‘L

Läksi ukko sinizen meren luoh 
(Ev spokoinoi sinine meri);
Rubei hiän kullastja kalastja kuccumah„ 
Uiceldb hänen luoh kalane, kyzyldi: 
„Midä Siviä pidäv, diedo?“
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Kumarduaci ukko i sanov hänellä 
„Piässä hiästä, gosudarbnja kalane: 
Enämmäidi iellistä akka hovkkeni, 
Ei mivla ukolla spokojua ana:
Ei jo taho olla hiän krestjankana, 
Tahtov olla stolbovoina dvorjankana 
Vastuav hänellä kuldane kalane:
„Elä gorjui, mäne jumalanke!“



Myöstbäci ukko akan luoh.
Midä hiän nägöv? Korgie terema‘), 
Akka seizov krbncoin ies^ä 
Kallehissa sobolin^) mehoissa, 
Sborniekka sulkune piässä,
Kaglasta ymbäri zemcugaf),
Kuldazet bruslietat käzissä, .
Jalloissa ruskiezet suappuazet.
Hänellä iessä vernoit slugat;
Hiän heidä pergav, tukista vatuldav. 
Sanov siinä ukko omalla akalla: 
„Tervehenä, bojuarina-sudarbnja

dvorjanka! 
On-go nyt hengi sivn kyllästyn?" 
Ravahtb akka ukolla vastah,
Käski sluvzimah konjusnjah männä.

Ka nedeli, toine proidiv, 
Enämmäldi iellistä hovkastav akka; 
Tuas ukkuo työndäv kalazen luoh:

1) Terema — starinnoin bohatoin kojin nimi.
Soboli — zvlerine, kumbazen nahkane on ylen kallis.

*) Zemcuga — §omat kallehet §arazet, kumbazet luadiece- 
tah meriruakkuzisäa.
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„Myöstbäce kalazen luoh, kutnarduace: 
En taho olla stolbovoina dvorjankana, 
Tahon olla voljnoina Qarigana“ .
Pöllästy ukko,. ruguoliecov:
„Midä sie, akka, sbeiccieciit hajulda?
Ni päissä, nl harpata et maha,
Nagratat sie kaiken muakunnan“ .
Siändy akka enämmäldi ennistä,
Kuin cilkuav ukkuo nägyö vas:

11



„Ah sie, muzikka,
Kuin §ie ruohit kiistiä mivnke,
Mivnke stolbovoinke dvorjankanke? 
Mäne meren luoh, sivla hyväzestb

sanotah;
Et lähe hyvällä, vägeh suatetah“ .'

Läksi ukko meren luoh 
(Musteni sinine meri);
Rubei hiän kullastja kalastja kuccumah, 
Uiceldb hänen luoh kalane kyzyldi: 
„Midä slvla pidäv diedo?“
Kumarduaci ukko i sanov hänellä:

„Piässä hiästä, gosudarunja kalane! 
Tuas buntuiccov mivnoma akka:
Jo ei taho olla hiän dvorjankana,
Tahtov olla voljnoina Qaripana".
Vastuav hänellä kuldane kalane:
„Elä gorjui, mäne jumalanke!
Hyvä! Liev sivn akka f  arinana!"

Ukkone akan luoh myö^tbäci,
I midiä? Nägöv puarin dvorpa iessä, 
Omua akkua nägöv hiän dvorgassa.
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Stolan laguana istuv hlän garlgan?.
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Stolan taguana istuv hiän ^arigana, 
Sluvzitah hänellä bajarit da dvorjaninat, 
Naleijah hänellä zamorskoida viinua; 
Zakussiv hiän magiella prbänikällä; 
ymbäri hänestä straza seizov,
Olgupäillä kirvehyzie pietäh.
Kuin dogadi ukko, pöllästy;
Akalla hiän jalgoih kumarduaci,
$anov: „Tervehenä groznoi garipa! 
On-go hengine kyllästyn sivnoma?*^ 
Akka häneh ei kacahtan,
Käski vain ajua ukkuo silmistä. 
Hypähettih bajarit i dvorjaninat, 
Nissoista ukkuo pois tolkaidbh.
A oviloissa häneh straza hypähäldi, 
Kirvehyzillä vähästä ei leikottu;
Rahvas hänen piällä nagrattelieci*.
„N iin  i pidäv sivla vanha nevezal 
lelleh päin paremmiin tiedäziit:
1 vierahah regeh et istuociis!“

Ka nedeli, toine proidiv, 
Hovkkeni akka enämmäldi iellistä: 
Työndi ukkuo vas dvorgan slugat.
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Lövvettih ukon, tuodbh akan luoh. 
$anov akka ukolla:
„Myöstbäce, kalazella kumarduace,
En taho olla voljnoina fari^ana,
Tahon olla meren vladbci^ana,
Stobb eliä mivla suvressa meressä,9 9 J % 9 % '
Stobb sluvziis mivla kuldane kalane 
I ois mivla kaikkienne posbljoina“ .

Ei ruohkin vastah ukko iändiä,
Ei ruohkin vastah sanua vlrkua.
Ka mänöv hiän sinizen meren luoh,. 
Nägöv, merellä suvri burja:
Niin i novssah siändynnyöt vualut.
Niin i kävelläh, ulvuon ulvotah.
Rubei hiän kullastja kalastja kuccumah^ 
Uiceldb hänen luoh kalane, kyzyldi: 
„Midä sivla pidäv, diedo?“
Kumarduaci diedo i sanov hänellä: 
„Piässä hiästä, gosudarbnja kalane!
Midä mivla ruadua pahalazenke akanke? 
Jo ei taho olla farigana,
Tahtov olla meren vladbcigana; 

i Stobb eliä hänellä mere^sä-okijanassa,
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\ stobbxsie ice sluvziziit hänellä 
1 oliziit hänellä posbljnoina“ .
Nimidä ei sanon kalane,
Häimäi vain vettä myötj hännällä 
I uidi hlän syväh inereh.

Viikon meren luona vuottb ukko
otviettua,

Ei vuottan, m}^östbäci akan luoh — 
Nägöv; hänen ies^ä tuas muapertine; 
Kynnyksellä istuv hänen akka,
A hänellä iessä hallennun karta.
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