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,, O  isällyksestään vasta tarinat selviävät silmälle. Ne ovat kahta lajia, 
^  toisella on historiallinen häive, toinen sitävastoin on yhteydessä 

taikauskon ja  varsinaisen kansanuskomuksen kanssa. „Historialli
nen“ tarina liikkuu mieluimmasti ja  enimmästi niiden monien taistelui
den ja  hyökkäysten piirissä, joiden alaisena tuo pieni lainsuojaton raja- 
kansa on ennenmuinoin ollut, varsinkin itäisten naapuriensa puolelta. 
Tämänlaatuiset tarinat nimenomaan, ykstoikkoisuudestaankin huolimatta, 
ovat hyvin ja  vilkkaasti kerrotut, ne antavat elävän mielivaikutelman 
noista vihanajoista, jolloin lappalainen ei milloinkaan voinut turvallisuut
taan taata ja  harvoin pystyi vastustamaan valtaa ja  väkinäisyyttä muilla 
aseilla kuin oveluudellaan. Itsestään selvää on, ettei niillä, yhtä vähän 
kuin historiallisella tarinalla yleensä, ole historiallista todistusvoimaa. 
Ne ovat runollisia kuvastuksia siitä, mikä syvästi ja  voimakkaasti on 
vallannut kansan mielet; historiallisia vaikutelmia ja muistoja esiintyy 
kuin kirjavoivina rakeina noissa vanhoilta ajoilta periytyneissä tarinoissa 
ja  mietteissä ja  muodostavat kuteen, minkä tehtävänä useimmiten vain 
on herättää se runollinen lumous, jota vailla ei mikään runouden luoma 
kuva voi olla. Mutta kuinka vähä niissä lieneekin todellisten tapahtumain 
jälkiä, ne kuitenkin sisältävät sarjan viehättäviä ja  tärkeitä piirteitä kan
satieteellistä ja  sivistyshistoriallista laatua, ja  näitä kansan sisällisen elä
män valaisuja ei sovi aleksia. Monet noista tarinoista ovat kihertyneet 
erikoisten sankariolijoiden ympäri ja  kertomarunon tavoin riviytyneet 
kokonaisiksi jaksoiksi,“

Moltke Moe
(johdannossa Qvigstadin ja  Sandbergin 

Lappiske eventyr og folkesagn’iin).

H e l s i n k i  1 9 1 7
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapainon Osakeyhtiö



Alkulause ja m atkakertomus.

Keväällä 1886 Suomalais-ugrilaisen Seuran esimies O. D onner suos
tu tti minut seuraavaksi kesäksi lähtemään Inarin lappalaismurretta tu tk i
maan ja hankki minulle sitä varten tarpeellisen matkarahan. Matkan 
esihistorian ja  alkuvaiheet pyydän saada esittää seuraavin kirjein, jotka 
aikanaan hänelle kirjoitin ja  nyt uskallan tähän uusia miltei aivan sem- 
moisinaan:

Hämeenlinna 21/χn  85.

K. k. Herra professori!

Maisteri A. 0 . Heikelin kautta olette kehottanut minua lähtemään 
Ugrilaisen seuran puolesta Suomen Lappiin sikäläistä lappalaismurretta 
tutkiakseni. Siitä luottamuksesta, millä Te, H erra professori, siten olette 
minua kunnioittanut, olen suurestikin kiitollinen, mutta samassa on vel
vollisuuteni suoraan tunnustaa etten kykyäni semmoisen luottamustoimen 
täyttämiseen uskalla vallan varmaksi taata. Olen kyllä useita vuosia 
takaperin lappia lukenut, vaan entiset tiedon vähäni olen jo ennättänyt 
unhottaa. Ahkeralla työllä luulisin kyllä voivani tarpeellisia tietoeväitä 
itselleni varustaa semmoiselle tutkimusmatkalle lähteäkseni, mutta ny
kyjään minulta siihen puuttuu aikaa ja  tilaisuutta. Ainakin pari kuu
kautta tulevaa vuotta, kenties koko ensi lukukausikin, tarvitseisi minun 
saada omiin erikoistarkoituksiini käyttää, ennenkuin voisin Seuran pal
velukseen ruveta.

Muuten tarjottu toimi minua suuresti miellyttäisi —  lienenkö sit
ten oikein arvostellut „quid ferre recusent, quid valeant humeri“.

Käytyäni joulua viettämässä Pohjanmaalla tulen loppiaisen jälkeen 
Helsinkiin; ettei sitä ennen mitään päätöstä tehtäisi taikka toista stipen
diaattia hankittaisi pyytäisin täten saada H:ra professorille esittää. Jahka 
olen pääkaupunkiin saapunut, käyn viipymättä H:ra professorin puheilla 
kysymyksessä-olevasta asiasta. —  — —
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Inarista, 25/ѵи 8 6 .
Arvoisa Herra professori.

Kun nyt jo olen jonkun aikaa työalallani oleskellut, on minulla 
mieluisa velvollisuus saada Teille muutamilla sanoilla antaa matkastani 
sekä tähän asti saavutetuista tuloksistani joitakuita tietoja.

Saavuin Inarin kirkolle 29 p. kesäkuuta. Matka tapahtui, niinkuin 
muistanette Helsingissä jo aikeena olleen, Ruotsin ja  Norjan kautta 
Minulla oli onni saada seuraksi tälle Lapin retkelle kaksi kumppania, 
nim. maist. K. C a n n e l i n , joka oli tutkiakseen ottanut sen murteen, mitä 
Inarin, Sodankylän ja  Kittilän suomalaiset käyttävät, n. k. „lapinsuo- 
1nen“, sekä toiseksi toveriksi yliopp. G. S t e n v i k  [nyk. K i v i s t ö ], jonka ai
komuksena oli Muinaismuistoyhdistyksen puolesta tiedustella Inarin ja  
Utsjoen seurakuntain muinaismuistoja.

Illalla kesäkuun 11 p. astuimme laivaan Vaasassa, josta jo seu- 
raavana aamuna saavuimme Ruotsin rannikolle. Matka kulki edelleen 
Sundsvallin ja  Östersundin kautta Trondhjemiin, josta 15 p, pääsimme 
suurella höyrylaivalla Atlantin aaltoja kyntämään kohden Ultima Thulea.

Norjan muinaisen pääkaupungin, Nidarosin, ja  Pohjois-Norjan pää
paikan, Vesisaaren, väliä on 210 penikulmaa, vaan se matka kuitenkin 
suoritettiin verraten pikaisesti, siihen katsoen, että aluksemme poikkesi 
lukemattomissa kauppa- ja  kalastuspaikoissa pitkin Norjan rannikkoa. 
Juhannuspäivänä 26 p. kesäkuuta tulimme tuohon lappalaismaailmaan 
ihantelemaan „Cæcce-suoloj“hin. Reitillänsä laiva käväisi myöskin Troms
sassa, jossa minun olisi tullut tavata seminaarinjohtaja Q v i ö s t a d , mutta 
kaupunkiin tulimme yötisaikaan ja  viivyimme siellä ainoastaan pari tun
tia, jonka vuoksi oli mahdoton yrittääkään h:ra Qvigstadia käydä ta
voitelemassa, vaikka tietysti minulle olisi ollut hyvin mieluista täyttää 
se kunniakas toimi, jonka Teiltä olin lähteissäni saanut, se, että kävi
sin mainitulle ja  mainiolle lapinkielen tutkijalle saattamassa Suomalais
ugrilaisen seuran terveiset. En ole matkallani tavannut muitakaan hen
kilöitä, joita olisi kannattanut koettaa Seuran vaikutuspiiriin johdatella.

Kesäkuun 26 p. tuli jälleen tilaisuus jatkaa matkantekoa. Poikki 
Varenkivuonon kuljettiin Pykeijaan ja  sieltä Näytämöön, jo tka kumpai
nenkin ovat kukoistavia suomalaisia siirtopaikkoja Norjan alueella; jä l
kimäisessä asuu vielä noin 8  perhekuntaa kolttalappalaisia, s. o. ve 
näjänuskoisia lappalaisia. Näiden kielimurretta en kuitenkaan ryhtynyt 
tiedustelemaan, vaikka luultavaa onkin että he tähän saakka ovat un- 
hotuksissa olleet. Näytämöstä vain riensimme ehtimän takaa matkamme 
perille. Poikki kankaiden ja  soiden vei polkumme Näytämöstä Suolis- 
järven päähän Suomen puolelle. Kävely oli helteessä ja  hyttyskihinässä 
jotensakin tukalata, vaikka sitä tosin oli vaan 5 peninkulmaa. Suolis- 
järven päässä oli onneksi veneitä, jotka siellä olivat odottamassa Rui
jasta tulevia suomalaisia kalastajia; he näet tavallisesti juhannuksen 
aikoina pyynniltänsä palaavat takaisin kotipuoleen. Niin nytkin. Nämä 
kalastajat, noin 50 henkeä, olivat seuranneet meitä Näytämöstä Suolis- 
järven päähän, ja  sieltä nyt yhdessä jatkettiin matkaa, jota vielä on 8  

peninkulmaa vesitse kuljettavana, ennenkuiu Inarin kirkolle saavutaan. 
Vihdoin „post varios casus“ olimme siis kaksi toveriani ja  minä perillä, 
terveinä kyllä, vaikka kovin väsyneinä.
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Pappilassa, pastori Virkkulan luona, on minulla asuntoni. Aivan 
likellä tässä ei kyllä asu lappalaisia, mutta ei kovinkaan pitkän matkan 
takana, jonka ohessa kirkkopaikka tietysti muutenkin on seurakunnan 
varsinainen keskus, missä kentiesi parhaiten voi lappalaisia tavata. Ina
rin asukkaista onkin suurin osa tätä väestöä, nim. noin 650 henkeä, 
jotka puhuvat inarinlappia ja  pääelinkeinonansa harjoittavat kalastusta; 
tähän tulee vielä lisäksi 69 henkeä porolappalaisia, jotka ovat myöhem- 
tinä aikoina Utsjoen puolelta tänne muuttaneet ja  Utsjoen kieltä käyt- 
pävätkin. —  Seudun varsinaisen väestön keskuudessa alotin työni hei
näkuun alussa, saatuani vihdoin sopivan opettajan; hänen kanssaan kä
vin ensin tärkeimpäin muoto-opillisten seikkain läpi, vaan kun hänen 
täytyi toimestaan erota ja  sijaan sain toisen, joka kieliopillisiin selvitte
lyihin oli vähemmin kykenevä, ryhdyin uuden opettajani kanssa täyttä
mään sitä aukkoa, minkä A ndeu n  jätti suomalais-lappalaiseen sanastoonsa, 
josta alku ja  loppu tykkänään puuttuvat. Siinä työssä olen nyt parai
kaa käsin. Kielennäytteitä olen myöskin ottanut toistakymmentä eri 
kertomusta, saanut noin 50 lappalaista sananlaskua sekä jonkun laulusen. 
Lauluja täkäläisillä lappalaisilla ei ole, se kuin joku ainokainen lapsen viih- 
dytyslaulu, joku leikkiloru sekä n. k. joikastuksia; arvoituksia en par
haalla yrittämälläkään ole saanut kuulla.

Inarin lappalainen ei juuri ole syvämielinen, mutta iloisenluon- 
toinen ja  seuramielinen, joka mielellään juttelee mitä suinkin tietää. 
Seudun entisyyttä koskevia kertomuksia täältä voisi kentiesi hyvinkin 
runsaasti saada. Erään hupaisen tiedon olen saanut, nim, sen, että U ts
joen pappilassa löytyy melko laveaksi aiottua suomalaislappalaista sana
kirjaa varten runsas määrä käsikirjoitusta, A:sta alkupuoleen Tiliä al
kavia sanoja. Utsjoen lappi on siinä valtamurteena lappia edustamassa, 
vaan sen ohessa kuuluu olevan ruijan-, koltan- ja  inarinlappalaisia seli- 
tyssanoja kukin eri sarakkeessaan. Tämäkin teos on ANDEUNin jälkeensä 
jättämä, mutta kun Utsjoki nykyään on pappia vailla, niin en varmaan 
voi sanoa kuka on mainitun omaisuuden — kentiesi aarteenkin — isäntä; 
luultavasti A. on sen kirkonarkistoon jättänyt seuraajillensa lapinkielen 
neuvokiksi. Jos minun suinkin onnistuu saada mainittu teos Seuralle 
luovutetuksi, koen siihen suuntaan vaikuttaa, sillä arvatakseni se säilyy 
ja  hyödyttää Seuran hallussa ollen paremmin kuin nykyisessä paikassaan. 1

Y ksi asia on, jossa  hyvin vähän olen työhöni tyytyväinen, nim. 
Inarin murteen äänneopillinen selvittelem inen. Osaksi eri henkilöt tätä 
m urretta ääntävät hyvin eri tavalla, osaksi ovat sen vokaaliäänteet it
sestäänkin niin him m eäkaikuiset, että on vallan vaikea varsinaista val- 
taäännettä huomata; lisäksi itsekin olen liian vähän perehtynyt tähän 
kielitieteen  haaraan. Senvuoksi olisi nöyrä pyyntöni että hetim iten lä
hettäisitte minulle QvmsTADin ja S a n d b e r g №  inarilaiset k ielennäytteet, jos 
ne jo on painettu, sillä  muistaakseni viim e keväänä m ainitsitte niiden  
paraikaa silloin olleen painatuksen alaisina. Samalla kun lähetätte mai
nitut tek stit, pyytäisin , että silloin ilm oitatte mitä muuta so isitte  minun 
nykyisessä  työssäni Seuran puolesta varteen ottavani. —

Lokakuun alussa toivon jälleen olevani Helsingissä. — — —

1 Suusanallisesti saamani tieto tästä käsikirjoituksesta ei ole tarkka. 
Oikeastaan se on alkuluonnos siihen suomalais-lappalaiseen sanakirjaan, jota  
Helsingissäkin on kappale; hakusanat on suomeksi ja käännösvastineet Uts
joeksi ja inariksi. Käsikirjoitus lienee edelleen Utsjoen kirkonarkistossa.
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Ennenkuin jatkan, mainitsen että Cannelin jo heinäkuun alkupäi
vinä matkusti Iivalojoen vartisille suomalaisseuduille ja  Stenvik siirtyi 
erääseen virkamiesperheeseen parin peninkulman päähän pappilasta, jossa 
minä pidin olentaa.

Inarin silloinen pappila, Onnela —  kuinka hyväenteinen nimi mi
nunkin harrastuksiini nähden! — sijaitsee lähellä Inarin vanhaa kirkkoa 
n. 3— 4 kilometriä Isosta Inarista tahi oikeammin sen Pielppavuono 
nimisestä lahdelmasta ruohoisessa laaksossa, joka juohevasti viettää äl
länsä olevan Pielppajärven kallasta kohden. Seutu on Suomen Lapin 
vanhimpia sivistyskeskuksia, muinoin suuren lappalaiskylän ja  markkina
paikan sija, josta usein vieläkin on löydetty 1600-luvun tanskalaista 
rahaa. Nimenomaan kesäisinä kokouspyhinä on — tai aikoinaan oli —  
liike siellä hyvin vilkas. Nythän se jo on loppunut ja  paikka autio ja 
tyhjä, kun kirkko ja  pappila sijaitsevat toisialla, n. 3f4 peninkulmaa 
etelämpänä Inarin tai tarkemmin sanoen siihen kuuluvan Juutuan- 1. 
Iutuanvuonon (Juvvadak) rannalla. Mutta vieläkin, kuulemma, on pai
kan entistä merkitystä muistuttamassa paitsi vanhaa v. 1760 rakennet
tua kirkkoa joukko riutuvia kirkkomajoja y. m. rakennuksia, niiltä ajoin, 
jolloin täällä käräjiä ja  voudinlukuja istuttiin, markkinoita pidettiin ja  
kirkkoa ja  kauppaa käytiin. Näköalan ääriä kaunistavat korkeahkot 
vaarat ja  „jyppyrät“ : Otsamo, Luosma y. m.

Liioista naapureista ei ollut haittaa, sillä lähimpään taloon oli sii
hen aikaan ja  ehkä vieläkin 1/ 2 peninkulmaa. Mutta sen parempi täällä 
oli työskennellä, varsinkin kun käytettäväkseni luovutettiin pappilan 
pikkupuoli eli se rakennus, joka, ennenkuin varsinainen kappalaistalo 
pystytettiin, oli ollut Utsjoen kirkkoherran kirkkokortteerina hänen käy
dessään virkamatkoillaan kappelissa. Tässä rakennuksessa nyt asuin 
ja  kielimestareineni puuhailin lähes 3 kuukautta, -— suurten varjojen 
ympäröimänä, sillä siinä olivat myös Castren ja  Lönnrot ahertaneet la- 
pinkielen ongelmia selvitellessään. Nyt kuuluu tuo pieni viihdykäs ra
kennus — samoin kuin itse kappalaistalokin —  olevan maahan revit
tynä ja  muualle muutettuna, sitten kun Inarin tultua omaksi kirkko- 
herrakunnakseen uusi kirkko ja  pappila rakennettiin Juutuaan, Ainoas
taan yhden kerran koko kesässä, lopulla heinäkuuta, lähdin tästä lin
nastani liikkeelle, kun isäntääni seurasin eräälle virkamatkalle Kulta- 
talaan ja  Kyrön kylään.

Lönnrotin ja  Andelinin inarinlapin tutkimuksien johdolla pyrin avar
tamaan ja täydentämään tästä murteesta ennestään tarjoutuvia tietoja, koota 
sanakirjallisia aineksia sekä kielennäytteitä. Silloisena tarkoituksenani 
oli entistä täydellisemmän ja  tarkemman kuvan luominen inarinlapin kie- 
lenparresta. Tämä tarkoitus silmämääränäni koin ahkerasti työskennellä 
saadakseni sen suhteellisesti lyhyen ajan kuluessa, joka oli käytettävä
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näni, mahdollisimman runsaan hyödyn matkastani. Aika oli kuitenkin 
liian lyhyt, joten toiveeni vain vaillinaisesti toteutuivat. Tuloksistani 
teen tuonnenpana lähemmin selkoa.

Syyskuun 21 p:nä läksin paluumatkalle, seuranani ylioppilas Sten- 
vik, joka koko kesän oli oleskellut Inarissa, sekä oululainen rakennus
mestari A l b e r t  G r ö n h o l m , joka oli ollut valtion puolesta rakennutta
massa Inarin uutta pappilaa ja  nyt kesän päätyttyä hankkiutui takaisin 
kotipuoleensa. Matka kulki Inaria ja  Iivaloa myöten Kyrön „ylikylään“, 
Törmäseen, jonne saavuttiin seuraavana päivänä. Täältä oli jalkaisin 
taivallettava n. 6 — 8  peninkulmaa poikki kankaiden, soiden ja  korkei
den tunturikukkulain (Kaunispää, Utupää, Palopää, Ahopää y. m.) So
dankylän puolelle Sompiojärven pohjoisrannalle, jossa samanniminen lap- 
palaiskylä sijaitsee. Kulku oli sangen hankala, sillä melkein kaiken 
aikaa tuiskusi lunta, joka peitti näkymättömiin ne muutenkin epäselvät 
polut ja  urat, joita tuossa avarassa tunturierämaassa olisi ollut astuttava, 
ja  syrjäytti ylimentävien jokien ja purojen portailta, joten ei auttanut 
muu kuin kahlata toiselle rannalle. Tämä seutu, joka usein on näyttä
mönä inarilaisten kertomissa entisajan karhun- ja  peuranpyyntiseikkai- 
luissa, on autiota, melkeinpä elotonta, mutta suurenmoisen jylhää erä
maata. Kun porojen syyskokoilu vielä ei ollut tapahtunut, näki kui
tenkin näitä kauniita eläimiä jonkun laiduntavan tokan, jonka läsnäolo 
virkisti silmää ja  sielua. Joku yksinäinen metsälintukin toisinaan py
rähti lentoon ja  rikkoi erämaan hiljaisuuden. Yhtään vastaantulevaa 
ihmistä ei näkynyt. Huvittavaa oli kangasmailla katsella kuinka nuo
ressa lumessa vaeltajain jä lje t usein kilometrittäin painautuivat ruusun
punaisiksi Lapin mehevistä variksenmarjoista, joita miljonittain litistyi 
jalkojen alla. Yhtäkään ihmisasuntoa ei ollut koko taipaleella. Ainoas
taan yksi autiotupa, jonka valtio oli teettänyt suojaksi tätä tietä kul
kevia jäämorenkalastajia varten, tarjosi toiseksi yöksi kattoa pään 
päälle, ensimmäinen oli vietettävä taivasalla, tosin märässä lumirömsyssä, 
mutta lämmittävän rakovalkian ystävällisessä hohteessa. Vaikein voi
tettava oli Lapin ja  „Lannan“ toisistaan eroittavan Saariseljän eli pa
remmin sanoen sen valtavan loppuheitelmän, Nattastunturin ylipääsö. 
Vuori on pahaa kivi- ja  kalliolouhikkoa, jonka nyt lumen peittämiä ko
loja ja  komeroita oli mitä huolellisimmin varottava, ja  kuitenkin monasti 
vyötäröitä myöten hupsahti johonkuhun syvennykseen. Kolmannen kä- 
velypäivän iltahämärässä vihdoin saavutimme tunturin eteläliepeellä si
jaitsevan lappalaisten kotakylän ja  saimme siellä suopean vastaanoton. 
Seuraava yö oli ensimäinen ja  ainoa, minkä lappalaiskodassa olen viettänyt.

Sompion lappalaiset ovat Koutokeinosta ja  Enontekiöstä siirtyneitä 
tulokkaita, jotka siihen aikaan pääasiallisesti elättelivät itseään kalastuk
sella siikarikkaasta Sompiojärvestä ja  pitivät tämän ohessa porojakin.
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aito paimentolaisina siirtäen kotansa milloin minnekin, sitä mnkaa kuinka 
kalastus ja  poronhoito kulloinkin vaativat. Lukumäärältään heitä muis
taakseni lienee ollut noin pari-, kolmekymmentä henkeä, kaikki aika-ihmi- 
set kutakuinkin suomentaitoisia. Edustavin mies heidän keskuudessaan 
oli kunnianarvoinen, kaunis vanhus Jot'Ni H e t t a , joka oli Kaarasjoelta 
Koutokeinoon siirtynyt sekä 1870—-80 luvun taitteessa tänne Sompioon. 
Kaarasjoella asuessaan — silloin tietysti vielä aivan nuorena miehenä 
—  hän oli ollut Stockflethillä apumiehenä Uudentestamentin käännös
työssä. Vanha hurskas ukko, jonka sanelun mukaan kirjoitin muutamia 
kielennäytteitä, teki hyvin miellyttävän vaikutuksen. Muita miehiä muis
tan erään Guttorm Maggan (suom. Maakan) 1. „K utturan“ (Kuhturan), 
joksi häntä tavallisesti sanottiin. Kuului olevan varakas mies. Jossa
kin edempänä asui toisia samaan siirtolaan kuuluvia asukkaita, m. m. 
ylen rikkaaksi kehuttu Ponku-Matti. Hyvät elinsijat olivatkin nämä 
tulokkaat osanneet itselleen valita: kalaisten pienien järvien ja  jokien 
ympäristöt sekä avaran jäkälärikkaan kiveliön, jossa oli tilaisuutta laa
jojakin porolaumoja elätellä. Semmoiset edut ovat myöhemmin sinne 
houkutelleet yhä uusia vaeltajia samoilta seuduilta, josta entisetkin olivat 
sinne saapuneet, ja  kaikkien sanotaan hyvin tulevan toimeen; nyt heillä 
jo kerrotaan olevan vakinaiset hirsitalotkin eri paikoilla jokien latvoilla. 
Paitsi ennen mainituita sukuja siellä nyt kuuluu olevan Hirvasvuopiota, 
Orposta, Lensmannia y. m.

Heidän kielestään, joka t:ri I t k o s e n  tieten on jonkun verran poikkeava 
ainakin Koutokeinon murteesta, saakoot tässä seuraavat näytteet sijansa:

1. Te læiga kuökt ol’ma imehcist vädjulemin, te šadtai sod- 
nuidi næl’gi, te a r’vahčba kaskanesga: jokohan soi kal’gaba loh- 
pldit æhpi-ibmlli oaffara, ahtti soi oağğöba kodti, kõ læ næl’gi. 
Te soj vül’glga vâdjuliht ja vädjuleiga veha matki, te ledji kuökti 
kodde-sar’va ta r’vänam akti čõrvl-gun. Te lohpldeiga tän æhpi- 
ibmili taid čõrvid jade nubbi celhki: æn moi adti taid. Te pessi 
ta bk kodtihk luous jade m anni; te šadtai sagkä moraš sodnuidi

1. Oli kaksi miestä metsällä kulkemassa, niin tuli heille nälkä 
ja he arvelivat keskenään, että jokohan heidän pitää luvata uhri 
epäjumalalle, että  he saisivat peuran, kun on nälkä. He lähtivät 
kulkemaan ja kulkivat vähän matkaa, niin oli kaksi peurahirvasta 
ta rttunu t yhteen sarvistaan. He lupasivat epäjumalalle niiden 
sarvet, m utta toinen sanoi: emme anna niitä. Silloin pääsivät 
peurat irti ja menivät (matkaansa). He tulivat kovin pahoilleen
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ja  nubbi sivähi nubpi ko nöht cePkl, ahtti manai sodnu val’ji, 
m uhttu nubbi tastu čierrukõđl ja celhk l : manne ton tarn tahkibk ? 
Te nubbi tajai: mõkt 1®, jos mon andagassl änüdam. Nö te nubbi 
lohpldl: jos mon adtam andagassl. Te soj vülgiga ruoktuht Te 
Ibmil ad ti sodnuidi almähkin kodde-ronü, no te soi kljhtlga Ibmlla 
tan oudast, ko sodnuidi täm adti. Te sodnu vaibmu sagkä illüdl 
tan adtäldaga oudast. Ko pöitlga koahtasesga, te ceP'klga, Ibmil 
täm vissäsi tagai sodnuidi, kõ vel tähtui časkadiht  sodnu nælgi. 
Ja  tastu soi sagkä illüdeiga kaskanesga ja klhtlga čiegTiali''t Ibmlla 
ja kudnijahtlga sü tän stuorra arbmu-adtäldaga oudast. Taht 
tähpahuvai nüt ai’gä, ahtti toaivum 1&Ч kuhtalogi jagi aigi tän 
radjai ko ta ''t tähpahus 1* læmaš.

2. Akta bardni hei a l’gam ouhta čäbba niei’dl ir’gin. Te soi 
læiga m annaht akti, m uhttu sodnu vänhemahk æi suovvam sodnu 
akti mannabt. Te soi šadtaiga sagkä morräši, ko sodnu vanhe
nna1̂  æi luoi’tam  sudnu akti mannaht. Jade šadtai niei’da sagkä

ja toinen syytti toveriaan siitä, e ttä  saalis meni heiltä, m utta 
toinen sanoi hänelle: ei se ole muu kuin epäjumala. Toinen alkoi 
itkeä ja sanoi: miksi teit sen? Toinen virkkoi: miten on, jos 
minä pyydän anteeksi. No, toinen lupasi: jospa minä annan an
teeksi. Niin he lähtivät takaisin ja Jumala antoi heille todellakin 
peurarunon (mahovaatimen); no, he kiittivät Jumalaa siitä, että 
hän antoi sen heille. Heidän sydämensä iloitsi kovin siitä lah
jasta. Kun he tulivat kotiinsa, sanoivat he, että  Jum ala tämän 
varmaan teki heille, että tahtoi vielä sammuttaa heidän nälkänsä. 
Ja  siitä he iloitsivat suuresti keskenään ja kiittivät hartaasti Ju 
malaa ja kunnioittivat häntä tuon suuren armolahjan tähden. 
Tämä tapahtui niin kauan sitten, että luulen siitä olevan kaksi
kymmentä vuotta, kun tämä tapaus sattui.

2. Eräs nuorukainen oli ruvennut kosiskelemaan muudanta 
kaunista tyttöä. He olisivat menneet naimisiin, m utta heidän 
vanhempansa eivät sallineet sitä. He tulivat hyvin pahoilleen, 
kun vanhemmat eivät päästäneet heitä yhteen. Tyttö tuli san-
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morräši tän äšši tih tti. J a  son šadtai jallan. Te vänhemahk oidni, 
ah tti son šadtai sagkä morräši. Te lohpldidji akti mannaht ja son 
čielgai. Te tastu soi pæsaiga akti. Vänhemahk šadtaiga sagkâ 
morräši ton äšši tihtti, ko sl kieldiga kuokti miellahagga, te tagaiga 
ahči ja ædni lohpädusa, ahtŧi æn koassige kalga taggarit æruhiht 
ja klhtiga sagkä Ibmlla, ko adti sodnu männai ruoktu''t samma 
jærmi mi oudal læi addujuvvum ibmllist.

3. Te moi mü ahči-rohkin læim vädjulemin. Te læi akta 
kæđ’gi, maid olbmuhk adni ibmllin ja de monnust læi rai’du ja 
noadihk ledji hærgl čielgl nal’di. Te son celhki ah tti: im mon 
pal’vai tü  ja tagkavldi ruohtasti monnü rai’du ja todjui oubta 
hærgist juöl’gi kaskaht. Nut tastu son ceP'kl: im mon koihtke 
päl’val tü. Tego kæhčastl munnji, ceP'kl: ihk kalga torigi parnä- 
gam päl’valiht tarn, tastko i læhk son ffinab ko kæđ’gi, vai’ko 
mailmi olbmuhk adnihk sü ibmelin, m uhttu mun im huola sust.

gen murheelliseksi siitä asiasta ja tuli hulluksi. Vanhemmat nä
kivät hänen murheensa ja lupasivat heidän mennä naimisiin, ja 
hän selveni. Sitten he pääsivät yhteen. Vanhemmat olivat suu
resti pahoillaan siitä, että olivat kieltäneet kahta rakastavaista 
■saamasta toisiaan ja niin tekivät isä ja äiti lupauksen, etteivät 
he koskaan eroita sellaisia, ja kiittivät hartaasti Jumalaa, kun 
hän antoi heidän lapselleen takaisin saman järjen, jonka Jum ala 
oli hänelle ennen antanut.

3. Olin isäni kera kulkemassa. Oli eräs kivi, jota ihmiset 
pitivät jumalana, ja meillä oli raito ja taakat härkien selässä. 
Hän sanoi: en minä sinua palvele, ja samassa raitomme lähti 
juoksemaan ja yhdeltä härältä ta ittu i jalka. Hän sanoi silloin: 
en minä sittenkään palvele sinua. Hän katsahti minuun ja sanoi: 
et saa sinäkään, lapseni, palvella tätä , sillä se ei ole muu kuin 
kivi, vaikka maailman ihmiset pitävät sitä jumalana, m utta  minä 
en siitä välitä.
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Oli lauantai-ilta kun Sompio- 1. Muteniajärven vihdoin saavutimme. 
Taivas oli vähitellen alkannt seljetä ja  lupasi meille ja  etenevälle mat
kallemme hyvää onnea. Niin todella kävikin. Ei enää ollut säässä 
suurtakaan moitteensijaa. Pyhäaamuna lappalaiset ehdättivät meidät 
poikki rämerantaisen järven (joka ruohoisuutensa tähden on erittäin 
kalaisa, mutta on matala ja  mutainen — todellinen „Mutenia“ mikä 
lienee!) ja  siitä jatkuvaa yhtä räinerantaista Mutenian jokea myöten Mu- 
tenian suomalaiskylään, jonka asukkaat lienevät suomalaislappalaista se- 
kakantaa ja  kenties seudun entisen lappalaisväestön jälkeläisiä. Muinoin- 
han se oli Kemin Lapin kuuluisin ja  vahvin kylä eikä nytkään näyttänyt 
heikolta, jos ei hauskaltakaan. Hiukan levähdettyämme lähdimme sieltä 
taas taipaleelle kohden Kemijärveä, mutta lähimpänä matkamääränämme 
olivat paria peninkulmaa etelämpänä sijaitsevat Rieston talot, joista otak
suttiin meidän saavan toivomamme saatto mainitulle seudulle saakka. 
Ensimältä oli edelleen kuljettava jo mainittua n. 2:n peninkulman pituista 
jokea, joka pitkin matkaa on hyvin omituinen: monien putaiden ja  ran
toja uurtavien „vuopajain“ t. s. uomästa kauas tunkeutuvien ja  etääm
pänä lampareiksi levenevien lahtien muodostama monimutkaiseksi saari- 
ja  niemisokkeloksi; semmoisia pehmeään jokivarteen syntyviä muodos
tumia olin kuitenkin jo ennen nähnyt Inarissa Iivalon suussa. Pääs
tyämme Muteniasta oli vielä muutamia peninkulmia kuljettava sen emä- 
jokea Riestoa, ennenkuin saavuttiin sen nimisiin taloihin. Tästä talo- 
ryhmästä eli kylästä, joka sijaitsee Riesto- ja  Luirojokien yhtymäkoh
dassa, meidän onnistuikin saada mitä halusimme. Tosin saattomiehemme 
eivät olleet vanhoja kokeneita koskenlaskijoita, joiden hoteissa olisi 
tuntunut turvalliselta viilettää ne viisikolmatta tai kolmekymmentä pe
ninkulmaa raisua, monikoskista jokimatkaa, mikä vielä eroitti meidät 
Kemijärven kirkonkylästä ja  sieltä Kemiin johtavan valtamaantien suusta: 
ne olivat kaksi miltei poikaikäistä miehenalkua, mutta voimakkaan- ja  
reippaannäköisiä nuorukaisia, jotka siitä huolimatta, että vain osaksi 
tunsivat tiellä kohtaavat kosket — toinen oli laskenut joitakuita alku
taipaleen, toinen lopputaipaleen putouksia —  uskalsivat tarjoutua taitoa 
ja  voimia kysyvään toimeen. Itseämme hiukan peloitti heidän kans
saan antautua pitkälle jokimatkalle, mutta onneksi aivan suotta. Yilppu 
ja  Aatu olivat työssään varmoja ja  luotettavia. Sananlasku: joka kos
ken rannalla asuu se kosken tavat tietää, näytti heidän suhteensa mil
tei nipusta näppyyn pitävän paikkansa. Vahingosta ei puhettakaan. 
Niin hauskaa matkaa saa harvoin tehdä kuin se kolmipäiväinen retki, 
minkä heidän saatettavinansa suoritimme, laskien ehkä kolmisenkym
mentä osasta varsin vankkaakin koskea. Ilma oli puhdas ja  raikas, mutta 
päivänpaisteinen, maat ja  puut hohtavan härmän hopeoimina, vauhti viepä 
ja  pojat, jotka, omituista kyllä täällä Pohjanperillä, olivat kauniimpia nuo
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rukaisia mitä näkee, reippaita ja  täsmällisiä toimessaan. Heidän ainoa 
vikansa oli että nuoruutensa ja  kokemattomuutensa tähden eivät paljon 
osanneet kertoa kuljettavista seuduista. Kun jo oli menty pitkät mat
kat ensin Muteniaa ja  sitten Riestoa, joka sekin vielä on melkein yhtä 
tyynikulkuinen kuin sen olkajoki, ei sinä päivänä enää ehditty kuin Lok
kaan saakka pari peninkulmaa Riestosta eteenpäin. Sinne oli hämärän 
tullen yövyttyvä, sitä suuremmastakin syystä, kun seuraava talo oli vasta 
9 peninkulman päässä. Nämä seudut eivät liene paljoakaan muuttuneet 
niiltä ajoin, jolloin Castren n. 50 vuotta aikaisemmin tätä kautta mat
kusteli Lapista palatessaan ja  kuvaa niiden autiutta ja  asumattomuutta. 
Taloudellinen tila oli kuitenkin luullakseni jonkun verran parantunut. 
Ainakin nämä avarat jokirannat näyttivät tarjoovan karjanhoidolle var
sin suuria kehitysmahdollisuuksia. Jokirannoilla, missä ympäröivät suot 
olivat kuivemmiksi valahtaneet, oli mitä rehevin heinäkasvullisuus, to
sin karkeita lajeja, mutta viljelyshän toisi jalomman kasvullisuuden mu
kaansa. Haaveilin silloin: ollappa valta ja  varoja ja  miehiä ja  miljoo
nia liikutella, ja  tuoda tänne Suomen suuri köyhälistö ja  sen tuhannet 
rikoksentekijät ja  panna ne pakkotyöhön ansaitsemaan itselleen maata ja  
mantua, riistaa ja  rikkautta! Tuhatta kertaa parempi valtiollekin kuin 
elättää ja  vankiloissa entistään pahemmiksi paaduttaa ihmisiä, jotka köy
hyys, itsenäisen ja  tuottavan työn puute — nepä ne useimminkin —  
ovat saattaneet rikollisuuden polulle.

Lokan talot lienevät jo kylläkin vanhaa asutusta — ainakin osaksi. 
Niitä harvoja entisajan tietoja, mitä nuoret veneiniehemme osasivat ker
toa, oli heidän muistelemansa puhe, että Lokan ensimäinen asuja oli ol
lut muudan Kulsina niminen lappalainen. Itse puolestani ajattelen että 
tämä hieman epälappalaiselta kuuluva nimi lienee suomalaisten uutisasu- 
kasten suussa syntynyt muodostus miehennimenä käytettyä koalsse 1. 
goalsse sanaa, joka on erään vesilinnun nimi (Mergus serrator; vrt. suom. 
kolsa, eräs vesilintu, Lnrt) sekä suomalainen nimi siitä tehty hiukan virheel
linen käännös; vrt. myös kulnas 1. kulnasağ =  pilkkasiipi (Oidemia fusca).

Heti aamun valjetessa läksimme Lokasta jälleen liikkeelle. En
nätys olikin nyt enemmän kuin toista vertaa edellistä päiväystä parempi: 
aina Tanhuaan asti. Joki muodostaa tavattoman mutkan pari peninkul
maa Lokasta etelään. Siinä jäämerellä-kävijät tavallisesti nousevat mai
hin ja  astuvat tietöntä metsätaivalta 3— 4 peninkulmaa Tanhuaan, josta 
jälleen ottavat uuden kyydin, välttääkseen täten sen 7-peninkulmaisen 
kierron, minkä jokipolvi tuottaa. Tämä väli on sen ohessa koko vesi- 
matkan koskisin. Castrenkin aikoinaan teki samoin. Meidän ei tehnyt 
mielemme sitä yritellä. Hyvinpä olisimme saaneetkin katua, jos oli
simme luopuneet hilpeästä kulkutavastamme ja  aimo saattajistamme läh
teäksemme rämpimään syysmärkää metsää. Tämä päivä samoin kuin
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seuraavakin muodostuivat matkantekomme hauskimmaksi. Nuorukaiset 
lupasivat ilmoittaa meille milloin pahimmat kosket tulee, ettemme huo
lisi peljätä tai vaioa vaatteittemme kastuvan, mutta kun jo oltiin su
vannossa, vasta sitten sanoivat: no nyt siitä jo mentiin. J a  niin sitä 
laskettiin koski toisensa jälkeen. Jokivartta tarkastettaessa eräässä koh
den huomasimme entisen ihmisasunnon jälkiä. Paikan nimi oli Tin- 
gisaho 4 peninkulmaa alaspäin Lokasta. Siinä oli ennen — noin 100 
vuotta aikaisemmin — asunut lappalainen Tingis-Antti, jonka vaimoa 
muistellaan nimeltä Maak(k)a-rukka (Magga-rokke). Tapaturmaisesti kuol
leille annetaan tavallisesti mainesana rukka, niinpä Maakallekin, joka 
oli hukkunut muutamaan näiden tienoiden koskeen. Eräässä toisessa 
koskessa oli Laurukainen, Kemin Lapin kansallissankari, surmilleen suis
tanut kokonaisen veneentäyden karjalaisia, jotka hän oli luvannut las
kea koskesta alas. Itse oli hän vaarallisimmassa kohdassa sauvoiminensa 
ensin hypännyt rannallo, mutta karjalaiset, jotka hän taikakeinoin oli 
sitä ennen nukuttanut, kaikki hukkuivat. Siitä on koskella nimensä 
Karjalaismarvima-koski (lap. mavrrat =  kuorsata).

Tanhuassa yötä; huomenissa taas taipaleelle yhä avartuvaa Luiroa 
myöten, ja  illalla saavutetaan sen kaksoisveli, lännempää siihen yhtyvä 
kiitävä Kitinen, jonka nimisenä joki jatkuu, kunnes se saavuttaa itse 
emävuonsa Kemijoen, joka siitä saakka poikajokiensa vetten vahvistamana 
paisuu valtavaksi, joskin tyynikulkuiseksi kymeksi. Tähän yhtymäkoh
taan asti emme kuitenkaan sinä päivänä ehtineet, ainoastaan Alaperän 
kylään Luiron suuhun, jonne yövyimme Karkko nimiseen taloon. Isäntä, 
Karkon Simppa oli varsin valistunut mies: verraten paljon lukenut ja 
kirjoitustaitoinen, mies, joka osasi antaa täyden arvon minunkin matkani 
tarkoitusperille.

Seuraavana iltana syyskuun 29 p. oltiin venematkan päässä, kolme 
päivää ja  vähintään yhtä monta kymmentä peninkulmaa ja  yhtä monta 
kymmentä koskea viileteltyämme noita juhlavia jokia myöten Mutenian 
alakuloisesta erämaankylästä tänne Kemijärvelle saakka, keskelle sivis
tynyttä maailmaa taikka ainakin sen kynnykselle asti, —  niin ainakin 
meistä lapinkävijöistä tuntui. "Kiitollisina ja  kaivaten —  ainakin minä 
puolestani — erosimme reippaista „pojistamme“, jotka olivat kunnialla 
kaimanneet meidät tuon pitkän taipaleen tyrskyt jos tyynetkin.

Olen kentiesi tarpeettoman laajasti kertonut ja  kuvannut tämän 
matkan vaiheita, mutta olen sen tehnyt siksi, että kulkemani tie ny
kyään ei liene suurestikaan tunnettu, kun jo voi automobiilillakin päästä 
Lappiin.

Mieluista olisi ollut vähän viivähtää tällä seudulla, joka vielä 
syysasussaankin kauneudellaan hiveli silmää, tekipä miltei mahtavan 
vaikutuksen: joka taholla siinsivät näköpiirin rajalla valtavat vaarat ja
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alla suuren järven allas satoine saarineen ja  salmineen, — ei autio ja  
asumaton erämaanvesi, vaan rannoilla voipa taloja ja  vanhaa viljelystä. 
Mutta oli riennettävä, sillä vielä oli katkaistavana kymmenin peninkul
min mitattava maataival Pohjanlahden rannalle. Tie oli lisäksi huonoa, 
paljosta ajosta pahoille kuopanteille lyöttynyt ja  syyssateista kuraiseksi 
käynyt. Kolme päivää kulutimme tälläkin matkalla, hiukan kuitenkin 
levähtäen Rovaniemen jo silloinkin, vaikka ei mikään rautatie sinne vielä 
ollut tuomassa suuren maailman liikettä ja  komeutta, kaupunkimaisessa 
ja  sitäpaitsi erittäin luonnonihanassa kirkonkylässä. Tervetullut oli se 
suuremmoinen vieraanvaraisuus, jolla eräs sikäläinen kauppias holhosi 
meitä, siitä huolimatta että lienemme olleet hänelle ennestään tuiki tun
temattomia suuruuksia, — ainakin minä. Tuskinpa Olinkaan samppanjaa 
ennen maistanut ennenkuin täällä — sanoisinko Lapinmaan Pariisissa. 
Mutta matka oli mielessä, hyviltäkin herkuilta lähdettävä. P itkästä ajosta 
rikkirunneltuina pääsimme vihdoin Kemiin 2 p. lokakuuta. „Thalatta. tha- 
la tta !“ olisin voinut huudahtaa, jos apein mielin olisin ajatellut niitä pitkiä 
ja  vaivalloisia parasangeja, jotka lapinmatkallani sain suorittaa, m utta jos 
mielihyvällä totesinkin, että vaikeimmat taipaleet olivat takana ja  edessä 
vain ehkä keitokulkua uudenaikaisten liikenneneuvojen varassa, muistelin 
kaipauksella sitä moninaista uutta ja  mielenkiintoista, minkä kuluneina 
kuukausina olin kokenut, ja  kun nyt niistä puhun, ne mielessä väikky
vät muiston kirkastamina kauniimmiksi kuin ehkä aina olivatkaan.

Tähän kertomukseen Lapin matkani vaiheista minun on vain enää 
lisättävä, että eräällä rannikkolaivalla jatkoimme matkaamme Ouluun ja  
saavuimme perille 4 p. lokakuuta. Kun toverini Stenvik ja  Grönholm 
jäivät sinne, joka oli heidän kotikaupunkinsa, suoritin loppumatkani yk
sin, en niinkään mukavasti kuin olin odottanut. Oulun rata oli jo valmis, 
mutta ei vielä vihitty. Olin kuitenkin otaksunut, että sillä jo saisi ti
lapäisesti matkustaa, mutta niin ei ollut laita. Osaksi laivalla, osaksi 
hevoskyydillä pääsin Vaasaan ja  sieltä Isoonkyröön, jossa kotini siihen ai
kaan sijaitsi. Saavuin sinne 8  p:nä lokakuuta. Päivän pari omaisteni 
piirissä oltuani matkustin edelleen Helsinkiin ja  tulin tänne 11 p. loka
kuuta, eli tasan 4 kuukautta siitä päivästä, jolloin lapinmatkani Vaa
sasta alotin.

Matkan tuloksena toin mukanani n. 100 satua, muinaistarua ja  
kertomusta, n. 200 sananlaskua ja  sananpartta, n. 75 arvoitusta (jota 
kansanrunouden lajia ensimältä en ollenkaan saanut tietooni), pari-, kol
mekymmentä taikaa ja  ennettä sekä parikymmentä lyhyehköä tai aivan 
lyhyttä runoa ja  laulua. Tähän tulee lisäksi runsaanlainen määrä kie
liopillista ainesta (taivutus- ja  johto-oppia) sekä sanavarastoa. Mainin
nen senkin, että osittain perusteellisestikin tarkistelin ANDELiNin Enare- 
lappska språkprof med ordregister (Acta. Soc. Scient. VI), jonka kielen-
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näytteistö (n. 50 isoa sivua), ei tunnu kaikin paikoin olevan aivan puh
dasta ja  luotettavaa inaria.

Kaikki täten luettelemani kieliaineisto sekä sekin, mikä ennen 
minun käyntiäni oli kirjaan saatu, minulla oli aikomus lähitulevaisuu
dessa järjestää ja  panna pohja-aineksiksi uudelle, entistään täydellisem- 
mälle esitykselle Inarinlapin kielestä. Tämä ei kuitenkaan toteutunut. 
Valitsemani elämänura sekä monet muut tehtävät estivät minua tähän 
työhön antaumasta sekä — jos siihen olisi tarjoutunut tilaisuutta — 
uudistamasta käyntiäni noilla kaukaisilla perillä, joka kuitenkin olisi ol
lut välttämättömän tarpeellinen kieliaineistoni tarkistamisen ja  kartutta
misen vuoksi. Kielennäytteenihän kuitenkin olisin silti jo silloin voi
nut julkaista, mutta suomalais-ugrilaisten kielten äänteenmukainen tu t
kiminen ja  merkitseminen muodostui ja  kehittyi samoihin aikoihin niin 
suurta tieteellistä täsmällisyyttä tavoitelevaksi, että mielestäni en kyen
nyt tyydyttämään näitä vaatimuksia, kun muistiinpanoni perustuivat pääa
siallisesti Stockflethin ja  Friisin käyttämään kirjoitustapaan. Sama ajan 
ja  uskalluksen puute yhä edelleen esti minua noiliin jo koommin kuin 
kolmikymmenvuotisiin aherrelmiin kättä puuttamasta. Välttämättömästi 
minun kuitenkin oli saatava kokoomani tekstit julkisuuteen. Mutta vasta 
kun pari vuotta sitten onnellinen sattuma tarjosi käytettäväkseni toh
tori Toivo I t k o s e n  taitavan käden, miehen, joka Inarin kielenparteen on 
kasvantovuosistaan saakka perehtynyt, tämä julkaisuaiekin kävi mahdolli
seksi ja  on nyt toteutunut. Hän on tekstit kirjoittanut puhtaaksi ja  ny
kyiseen merkintäasuun muuttanut, hän ne myös on suomentanut sekä 
korjauksen koko julkaisuun lukenut.

Pyydän hänelle saada lausua vilpittömimmät kiitokseni tästä avus
tuksesta sekä niistä runsaista lisistä (17 kpl), joilla hän on kartuttanut 
tarinavarastoani. Samoin rovasti V i r k k u i a IIo ja  hänen perheelleen, 
jonka miellyttävässä hoivassa minulla oli hyvä ja  häiritsemätön tilaisuus 
muistiinpanojani tehdä, sekä niille valistuneille lapinmiehille, jotka suos
tuivat kielimestareikseni rupeamaan ja  muutamat ovat vielä jälkeenpäin 
muistaneet minua tänne Helsinkiin saakka, lähettämällä minulle kirjeellisiä 
tervehdyksiä, jopa kielennäytteitäkin. Heistä mainittakoon etusijassa ne 
viisi miestä, joiden karissa enimmän aikaa työskentelin. Inarin kanttori 
H e i k k i  M a t t u s , koulumestarit I i s a k k i  M a n n e r m a a  (f 1908), talokas M i k k o  

A i k i o  ja  talokas J u h o  P e t t e r i  L u s m a n i e m i  sekä ent. kauppias, herras
tuomari ja  kirkonisäntä P a a v a l i  V a l l e  (f 1906), joka Pohjois-Suomen ylei
sölle aikoinaan oli hyvin tunnettu Oulun suomalaisten lehtien ahkerana 
kirjeenvaihtajana ja  ympäristöllään taitavana rukkisorvarina. Muita apu- 
miehiäni, joille niinikään olen kiitollisuuden velassa, olivat A n t t i  J u h a -  

n a n p . K i t t i  (Menes-Antti), A n t t i  ja  M a t t i  S a r r b  sekä lautamies P i e t a r i  

V a l l e .
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Kun kielimestarini pääasiallisesti käyttivät länsi-inaria, niin kielen
näytteetkin paraiten kuvaavat tätä inarinkielen päämuotoa, jonka laatui- 
seksi t:ri I t k o n e n  on lievästi tasoitellut äänneasua mailiinkin seutuihin 
kohdistuvissa kielikappaleissa. Siihen nähden, että näiden tekstien arvo 
etupäässä on niiden sisällyksessä ja  siinä mielenkiinnossa, minkä ne voi
vat tarjota kansantietouden tutkijalle, lienee noudatettu menettely pikem
min katsottava hyödyksi kuin haitaksi. Tietysti kuitenkin eri seutujen 
sanasto aina jonkun verran poikkeaa toisten seutujen sanastosta saman
kin pitäjään piirissä. Asian valaisuksi lienee paikallaan mainita että A i 

k i o , M a n n e r m a a , M a t t u s  ja  K i t t i  edustavat länsi-inaria, P aa v a l i  V a l l e , 

siitä huolimatta, että hän asui Länsi-Inarissa, etelä-inaria, jonka alueella hän 
oli syntynyt ja  lapsuutensa ja  nuoruutensa ajat elänyt, L u s m a n i e m i  (vaikka 
Länsi-Inarissa asuva) ja  P i e t a r i  V a l l e  pääasiallisesti itäm urrrtta, mo
lemmat S a r r e t  pääasiallisesti pohjoismurretta. U ul a  M o r o t t a j a , jonka ni
mellä m erkityt kielennäytteet t:ri Itkonen on lisännyt, on Paatsjoen 
puolelta.

Näiltä miehiltä kokoomieni kielennäytteiden arvo on tietysti hyvin 
erilainen —  kirjallisen arvostelijan silmässä. Kielennäytteinä niillä kui
tenkin lienee merkityksensä, varsinkin niille, jotka helppotajuisista teks
teistä haluavat tutustua näiden omien lappalaistemme kielenkäyttöön. 
„Liitteisiin“ on senvuoksi otettu muutamia käännöksiäkin sekä joitakuita 
pääteksteistä unhottuneita alkuperäisiä kappaleita; samoin muutamia Ina
rin tunturilappalaistenkin kielennäytteitä, siitä huolimatta, että ne poik
keavat seudun vakinaisesta murteesta.

Paitsi kielennäytteinä luulen tekstikokoelmani toisessakin suhteessa 
— ja  ehkäpä etupäässä juuri siinä — olevan tutkijalle mielenkiintoinen. 
Arvelen että sen kautta on kansantietouden hyväksi pelastunut ainesta, 
jota ei enää liene saatavissa samaa tai samanarvoistakaan inarinlappalais- 
ten riutuvain muistojen tallesta. Ainakin ne täydentävät sen osittain 
niukan tämäntapaisen aineksen, mikä tietääkseni on ennestään Inarista 
julkaistu. Nuorien asianharrastajain hyväksi pyydän saada luetella ne 
tälle alalle kuuluvat julkaisut, jotka tunnen:

E. L ö n n r o t , Ueber den Enare-lappischen Dialekt (Acta Soc. Scient. 
Fenn., Tom. IV. 1856). Kielennäytteinä lapinnettujen suom. sananlas
kujen joukossa joku tai joitakin, jotka saattaisivat olla aito-inarilaisia 
tai inarilaistuneita muunnoksia suomalaisista, esim. n:o 72.

A. A n d e l i n , Enare-Lappska Språkprof med Ordregister (Acta Soc. 
Scient. Fenn., Tom. VI. 1861). 5 ensimäistä kielennäytettä —  kym
menkunta sananlaskua ja  puheenpartta sekä satu — , jotka julkaisijan 
oman ilmoituksen mukaan ovat inarilaisen kirjoittamat (arvattavasti An- 
delinin kielimestarin P. V a l l e h , satu, mikäli muistelen kuulleeni M. 
AiKiolta, hänen kirjoittamansa).
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E. V. B org, edellämainitun julkaisun liitteenä 3 satua (luultavasti
I. MANNERMAAn s a n e l e m i a ) .

J . Q v i g s t a d  ja  G. S a n d b e r g . Lappische Sprachproben (Suom.- 
ugr. Seur. Aikakausk. III. 1888). 2 muinaistarinaa.

F. Ä im ä , Matkakertomus Inarin Lapista (Suom.-ugr. Seur. Aikakausk. 
XX. 1902). 2 laulua (niistä toinen ruotsinnettuna K. B. ViKLUNDin 
kirjasessa „Lapparnes sång och poesi“, sarjaa „Småskrifter utgifna af 
Norrländska Studenters Folkbildningsförening“, I: 2. 1906).

A. L a u n i s , Lappische Juoigos-melodien. 1908. Memoires de la So- 
ciete Finno-ougrienne XXVI). Suuri joukko (311) Inarista koottuja joi
kuja ja  joikutoisintoja sävelmineen; melkoiseksi osaksi tunturilappalaisia.

Painamatonta kansanrunoutta Inarista on se runsas ja  suuriarvoi- 
nen kokoelma, jonka t:ri Ä im ä  on tuonut mukanaan inarilaisten kielentut- 
kimustensa lisätuloksena: 36 satua ja  kertomusta, 15 laulua sekä n. 50 
sananlaskua ja  taikaa. Sisällys on kuitenkin osittain samaa ja  samojen 
kertojainkin sanelemaa kuin allekirjoittaneen saalis.

Tämän lisäksi on t:ri Q v i g s t a d  hänen käytettäväkseen antanut sen 
keräelmän lappalaisia satuja, jonka Uuniemen kirkkoherra G. S a n d b e r g  

(f) oli koonnut Inarista tai inarilaisilta ja  jota 2 kappaletta on painettu 
äsken mainitussa julkaisemassa („Lappische Sprachproben“), mutta 8  

vielä alkukielisenä painattamatta. Näissäkin aihe toisinaan näyttää ole
van sama kuin allekirjoittaneen kokoomissa

Samat sadut tavattaneen kaikki norjankielisinä Q v ie s T A D i n  ja S a n d - 

BERGin miellyttävässä julkaisussa Lappiske eventyr og folkesagn, K ris
tiania 1887. Teoksessa on lisäksi i n a r i l a i s a i h e i s i a  tarinoita muual
takin saatuja.

Tämmöisiä sisältävät myös M. A. CASTRÄNin matkakertomus Resa 
tili Lappland, 1838 (Nord. resor o. forskn. 1, ss 14— 24, 28—29), J. 
FELLMANin teos Anteckningar under min vistelse i Lappmarken, erinäi
sissä kohdissa, esim. I. s. 223 (Tšudeista), ss. 244— 245 (Laurukaisesta),
II. s. 78 (Akimeelikistä). 114 seur. (Laurukaisesta), 127 seur. (haamun- 
muutoksista), 135 seur. (Päiviöstä), 187 seur. (Vuolapista); K. C a n n e -

l.iNin tutkimus Kemin kielenmurteesta, 1888, ja  hänen kuvauksensa „La
pissa“ Joukahainen X, 1881; J . A. FRiisin En Sommar i Finmarken, 
Russ. Lapl. o. Nordkarelen, s. 6 6  (Vuolapista). — Edellä luetellut lie
nevät varsinaisen inarinlappalaisen kansantarinan ja  muun runouden tär
keimmät lähteet. Mutta lisäksi tavataan samoja tai samanlaatuisia ta 
rinoita monin paikoin muuallakin, varsinkin Laurikainen (Savossa Lauri
kainen, Karjalassa Larikainen 1. Larikka, Lari) on niiden käsittelemänä 
mielisankarina. Mainitsen vain esim. seuraavat julkaisut: J . T o r n æ u s , 

Beskrifning öfver Torneå o. Kemi Lappmarker, 1671 (Peder Päiviöstä 
ja  Vuolapista), vrt. J o a n n e s  S c h e f p e r u s , Lapponia (1673), ss. 84— 85

2
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(samoista. Tornæuksen mukaan); 1. F e l l m a n ,  Finska Lappmarkcn o. Lap- 
parne I, s. 1 0 7  ( J oh , B arth . E rvastin  kirjoitelma Descriptio Lapponiæ 
Kiemiensis, n. v. 1 7 2 7  -  vrt. Peldanin kirjevaihto. Mmy. Aik. VI ss.
1 5 3  —1 5 5  — : eräs Laurukaisen urotyö, jonka tekijä kertoo Oulujärvellä 
tapahtuneeksi v:n 1 6 1 1 :n  vaiheilla); P. L .esta d iu s , Journal öfver minä 
missionsresor i Lappmarken II, s. 4 8 2  se u r , v. 1 8 3 3  (Laurukaisesta), 
E lias LÖNNROTin matkat I, s. 3 6 8  (Laurikaisesta), s. 3 7 0  (Ikim ielestä= 
Akimeelik); Suometar 1 8 5 8  n;ot 10 , 1 3 ;  J . V. C alamnius Suomi II, 7, 

s. 2 0 6 ;  J . F. T hacvon, Kirj. Kuukausi. 1 8 6 9  n:o 3 (Laurukaisesta), 
n:o 7 (Ikämielestä y. m.); J .  A . F r iis , Lappiske Eventyr og Folkesagn 
(1 8 7 1 ) , ss. 1 1 0 — 131  (Tšude- ja  Laurukaistarinoita); J. M aukonen  Mmy. 
Aik. IV, ss. 1 4 4 — 1 4 5  (Larista 1. Lavikaisesta); Hj. A ppelö ren ( -K ivalo), 
Mmy. Aik. V, s. 55  seur. (Ikämielestä y, m.), s. 8 0  (Laurukaisesta); R. 
T irro nen , Mmy. Aik. VII, ss. 3 3 , 37, 39 (L:sesta); A . H. S nellman (V ir k 
kunen), Mmy. Aik. IX , ss. 1 9 0 — 191  (L:sesta;) J . W . J uvelius, Mmy. 
Aik. X. ss. 6 2 , 6 5 , .8 7  (L:sesta); J. P aasonen, Mmy. Aik. X, ss. 1 3 5 , 

141 (Laurukaistarinan laatuista); Z. C a stren , Mmy. Aik. XIV, ss. 2 6 9  
— 2 9 0  (L:sesta); y. m. m. — Äänisjärven Neitsytsaaresta samanlainen 
tarina: muudan tyttö kostanut liettualaisille (ІІамяткая кшіжка Оло- 
нецкой губерній 1 8 6 7 , ss. 1 1 7 — 1 1 8 ).

Toukokuussa 1917.
A. V. Koskimies.

Kielenäänteiden merkitsemisessä on noudatettu tavallista suoma
lais-ugrilaisten kielten transskriptsiojärjestelmää, AiMÄn lapinkielen mer
kitsemiseen sovelluttamassa muodossa, kuitenkin jonkin verran yksin
kertaistettuna niinkuin Suom.-ugril. Seura tätä teosta suunniteltaessa 
päätti. Niinpä rivinaliset etisyys-, takaisuus-, avonaisuus- ja  sulkeutu- 
neisuusmerkit . . .. . on jä te tty  pois (lukuunottamatta äänteissä jj. u щ), 
samoin homorgaaninen klusiiliesilyönti 1 < » puolipitkien ja  pitkien na
saalien edeltä. Rivinylisten petiittikirjainten a, \  k l . ", ", sijasta on 
käytetty d:ta, i:tä, w:ta, t’š'.n ja  ie :n sijasta tš:tä, v h tä. Epäselvästi 
ääntyvät, indifferentit vokaalit, jotka tav. merkitään kumoon asetetulla 
kirjaimella, on osoitettu samoilla merkeillä kuin selvästi ääntyvät (paitsi 
3:tä, jota on käytetty «:n sijasta). Mitä laajuus-asteihin tulee, on yli- 
pitkä aste m erkitty geminaatalla, yksinäiskonsonantin pitkä aste samalla 
tapaa sekä puolilyhyt lyhyellä; diftongeista on käytetty vain yhtä laa
juus-astetta. Konsonanttiyhtymissä on xy -  tyypin sijasta käytetty xy:tä 
{esim. tälvifn  pro läimin). Alkupuolella kirjaa on edelleen äänneyhty- 
mat hh. In. Irj. rrh jne. m erkitty /»olla jne., sekä käytetty toisinaan 
3 :tä z:n, i:tii z:n sijasta. Transskriboitsija on suuressa kiitollisuuden 
velassa t:ri F. AiMÄlle, joka on työtä avustanut runsailla neuvoilla.

Niitä lukijoita varten, jotka eivät ole perehtyneet tarkkakirjoituk- 
seen, ovat tarkoitetut seuraavaŧ äännemerkkien selitykset:
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á ou a:n ja  ä:u välinen äänne. te ,. lp. kirjakielen c.
f „ e:n ja ä:n „ Us „ „ cc.
ə „ e:n ja  ö:n ,. „ tt n - Č.
i i:n ja  j:n „ ,, UŠ „ ,. ČČ.
u V u:u ja  v:n ,. i>z ou lp. kirjakielen 3 .
Ш r. u:n ja  y:n DPZ „ 33-
Ш „ m:n ja  v:n „ „ DŽ „ Š
ь M b:n ja  p:n „ DDŽ „ „ ŠŠ-
D d:n ja  t:n „ ń  „ nj.
G M g:n ja  k:n
d „ lapin kirjakielen et. Merkki _ kirjaimen päällä osoit-
Z ,, soinnillinen (puheäänell.) s. taa äänteen pitkäksi, siis ä — aa.
S ,, suhiseva s (lp. kirjakielessä i  =  ii, S = ss (esim. sanassa loStu

s:n Š) 'lehti’), merkki ' puolipitkäksi ja
І „ soinnillinen Š. ” lyhyeksi.

T. 1.
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I. Kertomuksia tarullisista olennoista.

stälo pirrä.

1 .

motCõm åhnâi anaraššain eli] mtra oaeeumin ja ton m,okkcen 
sun riimski] гиоИаівщт ja toariihin sieiaim. ton süjast sddü nuəš- 
šilih sü õlå ja vuoUatfi suńin stälo, kota kõleai koastinid sl pelest 
Anar-uhnuin. jade sii uMü vuoleatfi suńin tom stälo, ko sun Ana- 
ran Ui poatkam. te sun Ui mokomin soahirodöst laltuin tluopp'a- 
min ja vuiámmáHi uhnu jieijas aina ton rodöst, kost sunnuu Ui. 
te sun ärl'imi, et tot'  i] littši riewkis olmõnž. stähl pödi] sü lüzä ja 
koijani] e f »Uhuu tun totc olmÕDŽ, keän кощѵё tä f li?» sun Sišteškuo- 
di]: »jiem Uh tof olmõnh>. te stälu tselhi]: »tun Uh tof olmÕDŽ».

Staalosta.

1 .

Eräs inarilainen mies kävi meren onginnassa ja sillä retkellä 
riitaantui venäläisten kanssa sekä tappeli heidän kanssaan. Siitä 
syystä venäläiset suuttuivat häneen ja lähettivät hänelle Staalon, 
jonka piti kostaa heidän puolestaan inarilaisille. Niin he siis lähetti
vät hänelle Staalon, kun hän oli tullut Inariin. Hän oli kerran koi
vikossa ahkionliisteitä hakkaamassa, niin kuuli vihellyksen, lakkasi 
hakkaamasta ja huomasi ihmisen lähellä lehdossa, missä hänkin 
oli. Hän arvasi, ettei se ole oikea ihminen. Staalo tuli hänen luok
seen ja kysyi: »oletko sinä se ihminen, jonka kuva tämä on?» Hän 
alkoi ev ä tä : »en ole se ihminen». Niin Staalo sanoi: »sinä olet se
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te nuuit sun fertkii afhuŋ mietfaä. et sun U tok alrnai. suoi tou- 
V(\in Ufo ja piejain uiei ja nörnatkäin рёіѵі, koas koldati hemrndtiä. 
jeðe suoi rálkʿuin tást ton tove ja vuohiin  kuiətul kiuáulun. te álmái 
väoDzÜDeinis ton påihist nuo Dal lühalu tarn sälmaversta: »jes unnä 
saU'anjoaftklcü litsii mü vucâslå, tü peht mun si vutáit'am kuikan 
puoli», te sun monni rnämt ja oröi tom a ids, maiu staloin Isin 
pieijam heaim m aiei räi. ton parjkst sun oinn ja sahhitkalai mott'õm 
tove tom heäjBüskip‘öns ja кйіаі mokomin ńurSistallam ja läst ärvi- 
mi, e f  m i toC li. te h i tšoTitSå, kcsisäihist varristallam-äiBi. kuo 
ton päihi ulfnuh liiji juo kerrisijn rähtam ja potlsuinuii vieoDŽam, 
te lappcui mmnal to f álmåi, keäst stäiu hi. te sun h i mönnam 
staloin heäiBmd ja heäinustii juharioDÕst kuoSkâpeällâst. jene suoi 
heäißusü'dn puoh apiini'/. nitein. te älmäi рідіі amuio, к й щ  stålä 
ja tsäwvi] kuoikan. sü pknnui sun töuvai seämmänal, e t' künii ja 
piejai tommuu kuoskan. te sun kattsälü mä.sat пиве pel jinpnn ine 
tooo, koGO sun poatkam hi, ja nuuit sun põðii måšat päik'an.

ihminen». Niin hänen täytyi viimein myöntää olevansa se mies. 
He tekivät sopimuksen ja panivat määräajan ja määräsivät päi
vän, jolloin heidän pitää painiskella. Ja  niin he siitä erosivat sillä 
kertaa ja lähtivät kumpikin taholleen. Kulkiessaan pois siitä pai
kasta mies lukaisi virrenvärssyn: »Jos joukko saatanan on mua 
vastahan, sun voimallas mä ratki ne voitan kuitenk’ kaikki.» Niin 
hän meni takaisin ja oleskeli aikansa, minkä Staalon kera oli asetta
nut painintaan asti. Sill’aikaa hän näki ja puhutteli jonkun ker
ran painitoveriansa ja kuuli toisinaan viheltämistä ja arvasi, mikä 
se oli. — Oli syksy, kesäpaikasta muuton aika. Kun mainitun 
talon asukkaat olivat jo laittaneet ahkiot ja hakeneet porotkin, 
katosi se mies, jolla oli Staalo (odottamassa). Hän oli mennyt 
Staalon kanssa painimaan ja painiskeli jokirannalla kosken par
taalla. Niin he painivat voimansa takaa. Mies voitti lopultakin, 
tappoi Staalon ja työnsi koskeen. Hänen koiralleen hän teki sa
moin, tappoi ja pani senkin koskeen. Sitten hän juoksi takaisin 
toiselta puolen järveä eikä senkautta, mistä oli tullut, ja niin tuli 
jälleen kotia.



töulåi äiei] u lm üh ju rß i ja  vala ta li ui jurTeh, e k  Is naBSemeh 
häldeh. moh stallun kottšojeh. tat stälu h i  naß Bern, et' olniõož m äki]  
olssis palvali]jen vä lviö  valana jiettšw ] tom lâuńist rähliö, möz sun  
meJBei m äki] jieGauu noaiDaslallämäin аоаёіід. tom stälo eä puiäh- 
lam  eres kiuáuilu u lm üh  rähliö  kuo ruiəššilih. kuo si] keäinuu š o d m  

rituon ja  toaruhti ja  viudikanitki, te talle киШй stälo ja  vuoleatki 
коавіійід tön, koke sist p itkäm  Ui. kuo sun  vuoleatkui ton u lm ü  
kum i, keän Ійга koloat mõnnað, te si] rah li påpp 'ar öla su lcove, 
m on mieln stälu käleai tom u lffm  kafthaö. sust Ui meJSei pennun  
m aöhist, e t' ko jiettš tápp'ätši], te koleaksi] tok pennun ruokahhä  
mäšat ja  alm ötkiö ton stälo m o lm tk u je i, et stälu li tåpp'äm , vai 
tok vuoleatknje tiädätH] vala nune stälo pie]jaö. to im et k a h a u u  
stälo рёппй кіопа tšönnað , ansun  olmõnž fätt'e tom psnnü  коопед, 
kuo sun  stälo li koit nam. muoöi stälöst li  naßoem р еп п щ , el sun  
pmäutatSi] su  opp'et eällåtkið, jes tok li låuńist rahlum  ja  ennam an  
tšiälihum  ice Uh tšätsan vm åjutkum .

(M. Aikio.)

Muinaiset ihmiset luulivat ja vielä nytkin luullaan, että on 
sellaisia haltijoita, joita kutsutaan nimellä Staalo. Tämä Staalo 
oli sellainen, että ihminen saattoi sen ottaa palvelijakseen, vieläpä 
valmistaakin sen turpeesta, ja antaa sille noituudella hengenkin. 
Staaloa eivät voineet laittaa muun seudun ihmiset kuin venäläiset. 
Kun he riitaantuivat jonkun kera, tappelivat ja hävisivät, niin 
silloin kutsuivat Staalon ja lähettivät sen kostamaan sille, joka oli 
heidät voittanut. Kun se lähetettiin sille ihmiselle, jonka luokse 
sen piti mennä, niin he tekivät paperille hänen kuvansa, jonka 
mukaan Staalon piti hänet löytää. Sillä oli myös koira matkassa 
sen varalta, että jos itse joutuisi tappiolle, pitäisi koiran juosta 
takaisin ja ilmoittaa Staalon lähettäjälle, että Staalo on tapannut, 
jotta lähettäjä tietäisi vielä toisen Staalon laittaa. Siksi tuleekin 
Staalon koira sitoa kiinni, että ihminen saisi sen tapetuksi sur- 
m attuaan Staalon. Muuten on Staalolla sellainen koira, että se 
voisi tämän jälleen toinnuttaa, jos se on turpeesta tehty ja maa
han kuopattu eikä ole veteen upotettu.
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2 .

te elij töille käleu ölGÜnis. al8e Ui p iss-o h liõ D Ž . elii ре}ѵіщ 
piuTiöst. te ёппі eätcá: »Pasevärä txuəhin jieh kolea, päfham ellið». 
a'lõe mõnai pinoon ja nuiptti mõnai Pasevärä tuiåha. Іоввёп kâunai 
stälõ kiilmáin õUiinis koin emin. stälu tseälhk'a: »poaðah ä]jiham». 
tot alee eät'á: »poaöam, äijiham». te slälu kolvemist kieroani], mätsi] 
måšat, mõnai koalcåsis. tolc alee mimai stälö koafan. te vuiəleidmo- 
di] mahat, k o a r ŋ u l i i  koaði õla, kuoülali] гёррЧп mielr>. stä'lv tseälkVa 
poarrasummõsâin öleiinis: шиэівёп tom kODehtið. tof i] Uh pwər-i 
kuo täBińn li.» alee kattMIi] viähal, stälõ poarrasu mõs olee mańńä,- 
lan, tseälkkca: »eähuu muoi heäiBusl?» alõe tscälkk'a: »mane i]». te 
suoi heåiBUstáin. te piði] ja kÜDi] tom stälo poarrasumos alee. te 
mönai mähat ёппіе Ійга, puoiati] täin, main ton рёіѵі konnam Ui. 
te täst Uin täs tom ija: te höoai ідёп, te opp’čt alee vuiəlciškiioði] 
piuDon. te ёппі tseälkk'a: »Pasevärä tmáha jieh kolea monnad». alee 
eät'á: »jiem». te mönai vesi pinoon ja nuiTdtl mönai Pasevärä tuiäha.

2 .

Eli muinoin eukko poikineen. Poika oli pyssymies, kävi päi
visin pyynnissä. Äiti sanoo: »Pyhänvaaran takana et saa, poikani, 
käydä.» Poika meni pyyntiin ja meni silti Pyhänvaaran taakse. 
Siellä hän löysi Staalon kolmine poikineen nuottaamassa. Staalo 
sanoo: »tulet miekkoseni». Poika virkkaa: »tulen, miekkoseni». — 
Staalo ehti nuottaamasta, palasi takaisin, meni kotaansa. Poika 
meni Staalon kotaan. Niin oli lähdössä takaisin, kiipesi kodan 
päälle ja kurkisti reppänästä. Staalo sanoo vanhimmalle pojalleen: 
»lähtekäämme tappamaan hänet. Ei ole hyvä, että hän on täällä.» 
Poika alkoi juosta takaisin, Staalon vanhin poika perään, sanoo: 
»emmekö painiskele?» Poika sanoo: »miksi ei». Niin he painivat. 
Hän voitti ja tappoi Staalon vanhimman pojan. Sitten meni takai
sin äitinsä luo, toi sen, mitä sinä päivänä oli pyydystänyt. Olivat 
siinä taas sen yötä; tuli aamu ja poika taas puuhasi metsälle-menoa. 
Niin äiti sanoo: »Pyhänvaaran taa et, poikani, saa mennä.» Poika 
sanoo: »en». Niin meni jälleen pyyntiin ja yhtäkaikki meni Pyhän-
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ie põðij stälu, kollia kuoiutiin ohimis, eäfä: »kohäh, äijiham». stälü 
tseälkk'a: »kolmm, äjjiham». täs mönai stälu musat, monni koafan, 
tot' alue Se, vutəhiškuoðii mähat täs, koarrjulij koaði õlå, kuoülaln 
гёрр'іп тіеѣ. stälu tseälkk'a koskämmmõsáin öhimis: »vutəlei tom 
koDeštiö; tot ii Ith puon, кио Іиввіп eällal. kõhah ршэгёnelit кеагвшд, 
erhas viljan nál ksmvað, jieh kuDmttši». aine ńšjii viuálus koaði 
alfie, vuohii måšat, stälö koskåDurnõs alõe mańńälan. te jüttsai, 
tseälkk'a: eäintv muoi heäieust?» te heäiBUståin, alse кйпі] tommuu 
seämmä kuo oiunenä. te mätsii mäšat ennis luza. puomtii táio main 
ton рёіѵі Uddž finnim. te Isin täs ija jede šõDai ідёо. aine oppcčt 
ріивоп nututko ouimluu ja ёппі eäf á: »Равёѵига tuohin jieh kõha 
ёііід». aine tsčlhii nuuitko ошпііии: »jiem». muC sun mõnai seäm- 
mänal vest touhon. stälu täs kolua nuoramõsåin ohim is ja káhuinis. 
alne tseälkk'a: »koi näh äijiham». stälu eäf ci: »kohäm äjjiham». täs 
mattsi sijmsiz, nwnni koafan ja tof ahe še. Ui täst oanihas pajä, 
te vuohii m'-DDal, koarrjulii koaöi öla, kuoiilalii siza гёррсіп mielr». 
stälu tseälkk'a nuoramösäin ohimis: »vuohi tom koDehtið, tot' ii  Uh

vaaran taakse. Tuli Staalo, nuottaa kahden poikansa kera; poika 
virkkaa: »nuottaat, miekkoseni». Staalo sanoo: »nuottaan, miekko
seni». Taas meni Staalo takaisin, menivät kotaan, poika myös. 
Oli taas lähtemässä, kiipesi kodan päälle, kurkisti reppänästä. Staalo 
sanoo keskimäiselle pojalleen: »mene hänet tappamaan; ei ole hyvä, 
että hän täällä kuljeksii. Sinun pitää painia paremmin, ettei kävisi 
niinkuin veljellesi, ettei sinua tapettaisi.» Poika kiipesi alas kodan 
päältä, meni takaisin, Staalon keskimäinen poika perään. Niin saa
vutti, sanoo: »emmekö painiskele?» Painivat, poika tappoi hänet 
kuten edellisenkin. Niin palasi äitinsä luo ja toi sen, m itä sinä 
päivänä oli hankkinut. Sitten olivat taas yön ja tuli aamu. Poika 
taas metsälle kuten ennenkin ja äiti virkkaa: »Pyhänvaaran takana 
et saa käydä.» Poika sanoi niinkuin ennenkin: »en». Mutta hän 
meni samalla tapaa jälleen sinne. Staalo taas nuottaa nuorimman 
poikansa ja vaimonsa kanssa. Poika sanoo: »nuottaat miekkoseni». 
Staalo virkkaa: »nuottaan, miekkoseni». Taas palasivat kotiinsa, 
menivät kotaan ja poika myös. Oli siinä vähän aikaa, niin lähti 
pois, kiipesi kodan päälle, kurkisti sisään reppänästä. Staalo sanoo
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'pwətH, kuo tffbßin eällal». alee ńejii коадг alue, stälo alee mańńälan, 
tseälkk'a: »heäiBiištõn!» tot аіве tseälkk'a: »man’ij». ie suoi heäiru
stoin ja sun кйпі] tom stälo alee. te mätsii mâšat ennis Ima, puolit
ti] täir> main ton рёіѵі Ui konnam. te itt'en idenist alee vest ѵхиэіеі- 
skuodi] piunon ja ёппі värufi] nuuxtko оштіии. mut alse mönai 
täs Pasevärä twáha ja kuo pööi] toho, te stälu Ui tonnin juo коіѣетіп 
kälcuinis. tseälkk'a alee: »koi n äh äijiham». stälu eät'ä: »kolDam 
mjiham». teeo kieroani] kolBemisl, mätsi] kapp'mnis koadt lüz. alee 
Ui oanihas äieä, mi oi ei] mahat, koartjuli] ripp'in öla. stälo käleu 
tseälkk'a káláinis: »ѵиіэіеі tom kooehtid; tot i] Uli puiən kuo tunnin 
eällal». alee niji] koadi aine muälus, vuolei] nannat, stälu pöäi] 
тдіНп; eät'ä: »heäiauhtön!» alee tseälkk'a: »mani]». te suoi heäi- 
nustäin jede alee kiini] tom stäld, tšuop'ai sü räkk'anaz, nuolai sü 
pihläsÜD, kärvuoadai täin stälo pildäsün ja kieptäli] mxuädxuinis. te 
rälni] täin stäld räkk'anazain me'inei, pödi] stäld käleu lüza. käleu 
tseälkk'a: »ohhoh, tun tedet pill'ih, mut' nunästum Uh», alee tseälkk'a: 
ЩЬи mun іё piti'imi. stälo käleu, rälni] tom räkk'anaz jede piejai

nuorimmalle pojalleen: »lähde hänet tappamaan; ei ole hyvä, että 
hän täällä kuljeksii». Poika kiipesi kodan päältä, Staalon poika 
perään, sanoo: »painikaamme». Poika sanoo: »miksei». Sitten he 
painiskelivat ja hän tappoi Staalon pojan. Niin palasi takaisin 
äitinsä luo, toi sen, mitä sinä päivänä oli pyydystänyt. Seuraavana 
aamuna poika taas oli metsälle menossa ja äiti varotti niinkuin en
nenkin. Mutta poika meni taas Pyhänvaaran taakse ja kun tuli 
sinne, oli Staalo jo siellä nuottaamassa vaimoineen. Poika sanoo: 
»nuottaat miekkonen». Staalo virkkaa: »nuottaan, miekkonen». Kun 
kerkesi nuotalta, palasi hän vaimoineen kodalle. Poika oli toven 
aikaa, lähti takaisin, kiipesi reppänälle. Staalon vaimo sanoo äijäl- 
leen: »lähde hänet tappamaan; ei ole hyvä, että hän täällä kuljek
sii». Poika kiipesi kodan päältä alas, lähti pois, Staalo tuli jäljestä; 
virkkaa: »painikaamme». Poika sanoo: »miksei». Niin he painivat 
ja poika tappoi Staalon, leikkasi hänen kalunsa, riisui hänen vaat
teensa, pukeutui niihin ja nokesi kasvonsa. Sitten otti Staalon 
kalunkin, tuli Staalon vaimon luokse. Vaimo sanoo: »ohoh, sinä
päs voitit, m utta olet muuttunut». Poika sanoo: »juurihan minä
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tuolead pät'an. alee eäfå: »kostedas munnüsjt poarrammos сЛвё rüdah 
le?» stäld ІсЛІВй tseälkk'a: »vuoi, m oi, te Uh nmitdtt'uńiáDŽ, kuo jieh 
tiede täin». alee eät'á: »tåst kålGudžam muitdU' иціѵіт, kuo illä pit- 
t'im». stälo käleu tseälkk'a: »tuode Is tuon poaišiisõp'a viuəlńi». alee 
eät'â: »kostedas munnust koskaDumäs alee rüdah le?» stäld käleu et': 
Huode le kasko soee». alee ain koijaD: »kostedas munnust nuoramös 
alee riidah Is?» »tuode Is uskesõp'ast». alee koijaD stälo käleust: 
kostedas tü rüdah Is?» käleu tseälkk'a: luode Is uskeperviD ѵшэіпі». 
alee eät'ä: kostedas m u riidah?» stäld käleu tseälkk'a: mioi, vuoi, 
kuo rudainaD jieh muite! tuode Is Iuogu роаіійрегѵій vuoliii». stäld 
käleu kuo mönai oIgös, le alee toin pdjiio keijastalikuodn, moh käleu 
soeeest Is. käunai rtommäsiio, piejai täin hilan ja toh puolli tuiien. 
stäld käleii pödii oleon, kolnestii pudist tom vuoiiam iis jede piira- 
stattkuodii. te eät'ä: »manedas täl' mit piåfeun ńaDna?» alee tseälk- 
k'a: »letie Is lii källä puojjah». stälo káleit ńuäkii пиве pel koadi, 
üttsalii ńommåsiinis, mut' ij outkin ka iin am, te tiiäruikuodii muut

voitin». Staalon vaimo otti kalun ja niin pani kiehumaan pataan. 
Poika sanoo: »missäs meidän vanhimman poikamme rahat ovat?» 
Staalon vaimo sanoo: »voi, voi, jopa olet m enettänyt muistisi, kun 
et tiedä niitä». Poika virkkaa: »siitä, eukkoseni, menetin muistini, 
kun tuskin voitin». Staalon vaimo sanoo: »tuolla ovat tuon perä- 
sopen alla». Poika virkkaa: »missäs meidän keskimäisen poikamme 
rahat ovat?» Staalon vaimo, että: »tuolla ovat keskellä soppea». 
Poika yhä kyselee: »missäs meidän nuorimman poikamme rahat ovat?» 
»tuolla ovat oviloukossa». Poika kysyy Staalon vaimolta: »missäs 
sinun rahasi ovat?» Vaimo sanoo: »tuolla ovat ovipalkin alla». Poika 
virkkaa: »missäs minun rahani?» Staalon vaimo sanoo: »voi, voi, 
kun et muista rahojasi! Tuollahan ne ovat peräpalkin alla.» Kun 
Staalon vaimo meni ulos, niin poika sill’aikaa alkoi katsella, mitä 
on eukon sopessa. Löysi imupillejä, pani ne tuleen ja ne paloivat 
peräti. Staalon vaimo tuli ulkoa, kahmaisi padasta keittämänsä 
ja alkoi syödä. Sanoo: »miltäs tämä minun lihani maistuu?» Poika 
sanoo: »Sehän on sinun miehesi kalu.» Staalon akka hyppäsi toi
selle puolen kotaa, etsi imupillejänsä, muttei löytänyt yhtään; sil
loin alkoi itkeä niin kovin, että halkesi. Poika otti ja etsi rahat
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tSuiŋtii, et* luoDDanii. аІве valoi] ja й/.аг täio rüdaiD puohreklk án, 
välm’i mielnis. le loppʿij ja nuolai siålö pihlåsiio, piejai táio tülan 
ja mcfiemustå puiállätkii lom stälö koadi. le mätsii včsl ennis lüza, 
puoiutn rüdaiD ja main ton рёіѵі Uddž koooam jede muštälu eännåsis, 
et' Pasevarä tiuəhin sun li eällam juiəhi tove ja toimen sun li [іппіт  
puoh täin rüdaiD.

(M. Sarre.)

3.

motCõm álnuii Ui jok emin, te ѵнштпшщ ko kulmå stalö paloi 
tula mčtsist ihõ sf ujŋaoin. te sun tuin vai ewu aha ja киІМІіі main 
sáfhuh. sun kulä ko toh le jok emin su koDoed, tdstko koshxniz arva- 
liimeh, et itken tän puDÖ m i koleal&ilm Rimavuorraz võra láhtaraMad, 
tot álmåi piejai sdiki tülan kummõd ja te ko stålöh oaddåji te tšuiáG- 
виііг puohrtkk'án toin kuńie sätkiin ja nuiut Icüdu pmhain.

mokomin sun Ui koDDam ktuəuit stälö, te põåii koalmao, kole 
Ui áieas stuiəres ja täst Ui me],Bei pennuu. te täkuškuoâii heäjsmd 
stälu tom ahnä. te ko heäiDustäin, te stälu pidit ja meiBei пиве

kaikki tyyni, otti mukaansa. Sitten kävi käsiksi ja riisui Staalon 
vaatteet, pani ne tuleen ja lopuksi poltti Staalon kodan. Sitten 
palasi jälleen äitinsä luo, toi rahat ja m itä sinä päivänä oli pyy
dystänyt ja kertoi äidilleen, että Pyhänvaaran takana hän oli 
käynyt joka kerralla ja siellä löytänyt kaikki nuo rahat.

3.

Eräs mies oli kulkemassa, niin huomasi kolmen Staalon po ltta 
van nuotiota metsässä yön pimeydessä. Hän hiipi aivan lähelle 
ja kuunteli, m itä ne puhuvat. Hän kuulee, että ne ovat kulke
massa häntä tappamaan, sillä keskenään arvelevat, että huomenna 
tällä aikaa meidän pitäisi Riima-ukon verta teurastella. Mies pani 
keihään tuleen kuumenemaan ja kun Staalot panivat m aata, niin 
lävisti jokainoan kuumalla keihäällään ja niin tappoi kaikki.

Kerran hän oli tappanut kaksi Staaloa, niin tuli kolmas, joka 
oli hyvi iso ja sillä oli koirakin. Staalo alkoi tahtoa miestä paini
maan kanssansa. Kun painivat, niin Staalo voitti ja myös kun
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tove ko heäiBuslain, te stälu ріді]. mqiemuDl keriä in n ie  li;  kuan- 
BdDz talle pidioS, te tot oaoohi kuiəim is korweõ. te ko heäiBUStmn 
tot'  álm åi luhalu  out sälmvörsla, te stälu nuh lann i virai ja  ton siä- 
löst l i i j i  ennä rüdah.

tot seämmä älm ai m okom in ideoisi kotlsai ja  vuot en  oleös äSii- 
Dis löim atkid, te pödii stälu. ja  te toarrueuidekij. tot'  álm ái eä fá , 
et »eän m uoi täi, p iä ijõn  mańńelahhäDŽan likö», stä lu  i i  aooelam  
peäran, i i  m utka  ko toaruD. te älm ai su tke tn  ja  topp'i] vuoptåin, 
[åškastii eärt'an ja  kesseln ггооп, ІоррЧі kčdei ja  huškolii kä llun  ja  
nuuit kÜDn, te rädu vierrålikij  jäuran.

(Uula Morottaja.)

4.

Ui motkõm álmái, keän nommä lei Mäühu. sun vuolen råiduin 
matikan, te čreih põlåškuotki ie e sun psssam jotked olläein. sun 
fertti] tšwárvušlcoatkid: »poadi teki mu tšõlmii õuoan». stälu le pään 
sü lüza jede edäi, ikä sun åjõu k O D D e d  su, MäTmu tselhii, eke sun

painivat toisen erän, niin Staalo voitti. Viimeinen kerta on enää 
jäljellä; kumpi silloin voittaisi, se saa tappaa toisen. Kun he pai
niskelivat, lukaisi mies erään virren värssyn, jolloin Staalo siltään 
kaatui ja sillä Staalolla oli paljon rahoja.

Sama mies heräsi kerran aamulla ja lähti ulos tarvettaan toi
mittamaan, niin tuli Staalo ja alkoi haastaa riitaa. Mies virkkaa, 
että »emme nyt, asettakaamme kohtaus hiukan myöhempään». 
Staalo ei antanut perään, ei muuta kuin vaati tappeluun. Silloin 
mies suuttui, tarttu i Staaloa hiuksiin, kiskaisi kyljelleen ja veti 
rantaan, tempaisi kiven, löi sillä kalloon ja niin tappoi. Raadon 
vierähytti järveen.

4.

Oli muudan mies, jonka nimi oli Maunu. Hän lähti raidolla 
matkaan. Niin härjät peljästyivät eikä hän päässyt kulkemaan 
ollenkaan. Hänen täytyi ruveta huutamaan: »tule tänne minun 
silmieni eteen». Silloin Staalo tuli hänen luokseen ja sanoi aiko-
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ii õsta tai heäJBwð. suoi piejáin lit'ö pasepöivi ёЫвйп. te sun pödi] 
måšat päik'an, ltost Ui orrõmin. te sun Ійиѵаг kirje pasčpeivi keiji- 
mielɓi. čhii)ist sun valoi] nijBmhAńis ')  jede kattšålij. põåi] stålu 
vutásta ja edåi tom., č f suoi tâl koleau heäiouHið. te vuossämustå 
ko heäiBuståin, stälu Iti nuuit rieksä, H'e ålmäi u  sü vuiâjtfam 
moiŋGin nälim. te nune kero* heäimståin, І] Um nutut viefčså innie. 
te sun lüt/vai õut sälma versta: »Jos joukko saatanan on minua vas
tahan, sun voimallas ma ralki ne voitan kuitenk1 kaikki.» suoi koal- 
maD tove heäißustain, te Ui stälu fipitfem. Mä miu puńasti] su fnna- 
man, ru tfi] m  ice tupCastis jede relfi] stäld. te mönai mäbal ja vuol
en viljäinis tom keättSad. te suoi keijöin; Іоввёп liiji rüdah nelji- 
Іоціѵе speUiceh. suoi vähiin  täiv ja ke Hm rummaž jühan.

>) oik. -Boaháńis.
(H. Morottaja.)

5.

motfõm kandä Ui svoini]D ѵіеьвіатіп, te pödi] stälu, täfmkuo- 
di] heäJButd. kafiTxi eät€á: »eän muoi tai; piäijön itt'ånžan Ufo».

vansa tappaa hänet. Maunu sanoi, ettei hän jouda nyt painimaan. 
He sopivat kohtauksesta pyhäpäivän iltana. Niin hän tuli takai
sin asuntoonsa, missä oleskeli. Hän luki kirjaa pyhäpäivän pääs
tään. Illalla hän otti puukko vyönsä ja niin lähti juoksemaan. 
Tuli Staalo vastaan ja virkkoi, että  nyt heidän pitää painiskella. 
Ensi kerran kun painivat, oli Staalo niin väkevä, ettei mies häntä 
voittanut millään keinolla. Niin painivat toisen kerran, ei ollut 
niin väkevä enää. Silloin hän luki yhden virren värssyn: »jos 
joukko saatanan —». He painivat kolmannen kerran ja tällöin 
Staalo oli voimaton. Maunu pyörähytti hänet maahan, sieppasi 
veitsen tupestaan ja pisti Staaloa. Sitten meni takaisin ja lähti 
veljensä kanssa sitä. katsomaan. He katsoivat; siellä oli rahaa 
neljäkymmentä spesieriksiä. He ottivat ne ja vetivät ruumiin 
jokeen.

5 .

Eräs poika oli heiniä noutamassa, niin tuli Staalo ja alkoi 
vaatia painimaan. Poika sanoo: »Emme nyt. Pannaan kohtaus
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j e d e  p i e j å i n  p e ä iv u  Іи іэМ іт - ä ie a n .  te k a n n a  p õ å i i  p ä tk k ʿ å s is  ів е  

m â in a š ta m  m a in e n  и п в  d S is t ic e  р й г г а т ,  m u tc o a d ö á i .  je d e  id e n is t  

k o t ts a i;  te  i i  v a lk ' in  p ü r r a r n , m u f  olB on tu  h  ё і і і  j a  o p p ze i o a d d å i .  

j a  p ä h u i  p e ä iv ä  Im əM im å n  tsu ü h a d . j a  a s  tu s  ko č h io  šõ n a i, te  t s u m i i  

to m  k a n n a , le  to tc mjnmháńis to p p ' i i  je d e  v u o h i ] .  te s tä lu  U i  ju o  

p o a t f a m  out m l  l i t t 'o s å ja n .  k a n s a  p o a tʿa  l i t i 'o s â ja n , te  s tä lu  p u n n u 

s ta l  j a  ń u rB is ta l.  ko  k a n n a  p õ â i i ,  te h e ä in u s tá in . k a n s a  p i d i t  j a  

k ä n i i  to m  s tä lö  tö z , te I S ie u m i m u o t f ü  v iu ä la . j a  n u m t m õ n a i  m ä ša t  

i e e  m á in a š ta m  m a is e n .  H ie n  ju r u a š k u o â n  et' mi s u n  Ui to n  k ä ii-  

b a s i j a  te  v u o h i] , k e ä ttša d  to n  r a d e  m ie ln , k o st k a ń s å  ё іі] .  te  k ä u n a i  

s tä lö  kUDDum. m õ n a i m ä ša t , s d á i  tö in  k å n n â in , e t » k õ h a h  pu təren eh t  

v u o r k V id  ( r đ i j a d )  to m  j a  v ä l s i d  rü d a iD , tá s t  U  rü d a h ». k a n s ä  m õ n a i,  

r ä lir i]  rü d a iD  j a  к ё г і ]  to m  r ä d u  m o tt'õ m  sudös  o a iv u m n  j a  v u iä ju -  

k i ]  to z .
(Uula Morottaja.)

huomiseksi.» Ja  niin panivat auringonlaskun ajaksi. Poika tuli 
kotiinsa eikä kertonut mitään koko asiasta eikä syönyt, vaan pani 
m aata. Sitten aamulla heräsi; m utta ei vieläkään syönyt, vaan 
kävi ainoastaan ulkona ja taas pani maata, sekä käski herättää 
auringon laskiessa. Kun ehtoo tuli, herätettiin poika. Silloin hän 
sieppasi tuppi(puukko)-vyönsä ja lähti. Staalo oli jo tullut ennen 
kohtauspaikkaan. Poika tulee kohtauspaikkaan niin Staalo pyö- 
rähtelee ja viheltelee. Pojan tultua he painiskelivat. Poika voitti 
ja tappoi Staalon siihen sekä piilotti lumeen. Niin meni takaisin 
eikä virkkanut mitään. Isäntä alkoi ajatella, että mikähän pojalla 
oli, ja niin lähti katsomaan tietä myöten, missä poika kävi. — 
Löysi Staalon tapettuna. Hän meni takaisin, sanoi pojalle: »sinun 
pitää paremmin kätkeä se ja ottaa rahat; sillä on rahoja». Poika 
meni, otti rahat ja veti raadon muutamaan sulaan luusuaan (joen- 
niskaan) ja vajotti sinne.
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IŠitUam lcirhö tahhõ.

mott'õm ulmusl Ui lonõtt'um kiellcamespäriii пйвьііп ja sii onni 
ja vuotfü tom lmfetl'агвагпі motfõrn äjeinajč, tássåDŽ ko vwátháši, 
et'e tätc ii  Ulck'en riewtis päriu, kuo mulispat'i am kuarran, jes totc 
päfni pälsá ohlü tüp'an. kuo toh ulmüh täm vuutihńši, te värul- 
Skuott'i ja vahliškuott'i. mofdmin kuo sii målistškuott'i, te Uuopp'i 
piäreu, pieiji scha sizå ja tšonni stkk'åńðlmi ja пиц, f  luosti pafan  
tom piäreuseha. kuo pS fi tuohat, te sii monni oleös ja кеІШ läsast 
ja uusast. te lof lonötfum pürfil pajjänii kietVamist, väloii passim, 
Uuoeeii tom piärvüseha, pajjioi] tom, ja ömatf aUkuoöii, Нсё mt li 
täf, main sun ii, Uh vala oavfiam, ja iselhii näiut: »tšittšam kirho 
Um juo to)iam jiemee Uh vala tänmwáðuši marfi оагпат». —  te toli 
ulmüh tietfi, ёСё ii Ukk'en siste rieudis pärni. te sü  valoi rtssijo 
ja ŧsåimiškuotfi tom lonõtt'asparni. te påhunii oajmmetfdm jiennå: 
»ele eältšan-spiehi tsäimi, tat' li tu luttšåBärnáo». ja tot'  leeeistii

Seitsemän kirkon tekijä.

Eräältä mieheltä (ihmiseltä) oli vaihdettu komsio-(= kehto-) 
lapsi toiseen, ja he pitivät ja tuudittivat tuota kufettar-lasta jon
kun aikaa, siksi kunnes huomasivat, ettei tämä olekaan oikea lapsi, 
koska ruokapata aina tyhjenee, jos lapsi jää yksin tupaan. Kun 
väki täm än huomasi, niin he alkoivat varoa ja vartioida. Kerran 
kun aikoivat atrioida, he leikkasivat lihan, panivat säkkiin ja sitoi
vat säkinsuun ja niin laskivat lihasäkin pataan. Kun pata kiehui, 
he menivät ulos ja katsoivat ikkunasta ja ovesta. Silloin vaihdo- 
kaslapsi nousi komsiosta, otti vartaan, pisti lihasäkkiin, nosti sen 
ja alkoi ihmetellä, mikä täm ä on, jota hän ei ole vielä nähnyt, 
ja  sanoo näin: »seitsemän kirkkoa olen jo tehnyt enkä vielä ole 
tällaista makkaraa nähnyt». — Siis ihmiset tiesivät, ettei heillä 
olekkaan oikea lapsi. He ottivat vitsoja ja alkoivat suomia vaihdo- 
kaslasta. Silloin lausui näkymätön ääni: »älä isäriepuani piekse, 
täm ä on sinun kuralapsesi». Ja  se viskasi miehelle oikean lapsen
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и Іт й і rieiutis pSrn i måhat ja  totc kiifett'arnârm  toapp'ejui mennal. 
nuitd toh uhnüh  oddžu  mâšat rieiutis pSrn iz. —  ton kuhö tot’ Ui.

(M. Aikio.)

таппш пй p iklca im je åttšeń.

multåluzasl mâinahteh sfahilih, et' li UmáDž oht ёііё иШй ha- 
mist, m i lihani] sfijiƞanin ja suolanalai main kost. mut‘ manii iho 
päštii manuttevii di ai. te süäai sun ton abisi männumä ola, vuoleii 
mánniunä kuuil, vålmi pikkʿdnnår mielnis ja äieui pikk'auiä tom. 
kuo sun toho põåii pikk’anškoalt‘ið ja topp'i'i pikkčåsapp'es, m i muora 
keijist Ui ja кеіяіі pajás кіедаіп. kuo sun åiaui ńuotfålið pihhåin 
männiuDä, te tarvanij sun jiettšmi tõz ohlan pikk'-äbáriinis ja sopii- 
nis ja tiliin očö ojhümin su koiuve mannuinast ja tl'eh’, et He li män
ninDä attšeńist šuhne nüham.

(M. Aikio.)

takaisin ja kufettarlapsi temmattiin pois. Niin väki sai takaisin 
oikean lapsensa. — Sen pituinen se.

Kuuntervaaja Attšen. *)

Kertomuksessa lappalaiset juttelevat olleen erään elävän ih
misen haamussa, joka liikkui pimeässä ja varasteli mitä mistäkin. 
Mutta kuu paistoi yöllä kuutamoiden aikaan, josta asiasta hän suut
tui kuuhun, lähti kuun tykö, otti tervasankon mukaansa ja aikoi 
sen tervata. Kun hän tuli sinne alkaakseen tervuun ja sieppasi 
nahturinsa, joka oli puun latvassa ja ojensi ylöspäin kätensä ai
koessaan tuhria kuun tervalla, niin hän tarttu i itsekin siihen terva- 
sankkoineen ja nahtureineen; nytkin on näkyvissä hänen kuvansa 
kuussa ja sanotaan, että »onpa kuun Attšenilta kantapää kulunut».

!) Vastaa suomalaisten Kuun-Rahkoa (lpNorj. Rakko).



14

II. Muinaishistoriaa.

1. V a ino la is ta r ino ita .

tšudeh j o f emin.

TšäfmåńåvGast li olit luohlä, mon nomma li li konnani TSuoe- 
luohlå, mon luohlå-põdast Ui кёв-кшэіівіijinemsajje. te ulmüh omi, 
il suolaosuöeh h  poafim in ja tivu tohon ktuäului, kost tot pälkk'i 
Ui. te sii toivu kärsä nun nai olsolä näre a tinahan ja nwətfi ii Um 
rinnõst oalnusist; tof Ui suollmt laturein, kuo tšudeh potki aina, te 
oht älmai vahtii si, кйг šaheh. ulmüin ii  Um tnnü äjei, et* liiji 
küben päl'arid, pets [erUeji puoli, pärnäio ja рЫпиѵііп koafan 
välsid. tot* Ui tade varas rahlum metlsila, et jes hetyvitšii Uubemeha 
poatl'id. te ii köleattM oifiud koafi rinon. ja nuuii mejüei SöDai, kuo 
monni koadi lappʿaD, et* eä viuámmášam tom, tässäni ko kaum ajnuu 
rinnõst kåčäs, mdin siujiallši rastä tšoalmi suollujan kđnńz. jurSi 
tonnen Umin talu, kuo ojni shiohl kedeiin, moh lü ji mahle viäsuh.

Vainolaiset kulkemassa ')•

Tšarmaniemessä on lahti, jonka nimeksi on pantu Vainolais- 
lahti; sen pohjassa oli kesäkalanpyyntipaikka. Ihmiset näkivät 
varasvainolaisten olevan tulossa ja juuri sille suunnalle, jossa tuo 
paikka oli. Niin he veivät veneen pois ulommaksi niemen taa; 
nuotta ei ollut rannalla näkyvissä. Se oli saaressa seljempänä. 
Kun vainolaiset tulivat lähelle, niin eräs mies piti silmällä, minne 
he menevät. Ihmisillä ei ollut (niin) paljon aikaa, että olisivat 
minnekkään paenneet, vaan heidän piti kaikki, lapset ja koirat 
ottaa kotaan. Se oli sitä varten rakennettu metsemmäksi, että 
vainolaisen sattuessa tulemaan ei kodan tulisi näkyä rannalle. Ja  
niin tapahtuikin, että he eivät kodan siyutse mennessään sitä huo
manneet, siksi kunnes ainakin löysivät rannalta veneen, jolla souti
vat toverinsa saareen yli salmen. Luulivat siellä olevan talon, 
kun näkivät suuria kiviä, jotka olivat ikäänkuin huoneita. M utta

')  Vainolaisella (lp. tšuåe) tarkotetaan venäjän karjalaisia, jotka 
muinoin tekivät Lappiinkin ryöstöretkiä. Ilkitöitä harjoittivat vielä eri 
kansallisuutta olevat Lappiin paenneet pahantekijät (lp. karkulaDŽ 1. pädur).



pits toi‘ Ui utses suuilui, kosi ii Uniani ässamsa]je, kuo tuhe poltsüh, 
moieutim si] rossi и в в й  piiri ja kaani lojčs ičâijn т о а в і ,  main si] 
pulConi kinoa viilinä ja konieö. mut' kuo sii konnam liiji, te puiäl- 
lä tfi Iida ja possi piärGuiD ja ńuonvi tiöuiði taðemieln kuo tärsäki 
oanii tšuopp'að. kuo sii ija liiji oaðåam, le kottsaji ja vala possi 
õ d Ž u d  ja purri tassuni, kuo kalani; te si] vuohi raslá tšoalmi nan- 
nåman seämmä Tšäffnåńârean, mon т іе іѣ і si] poatfam li]ji. ton 
suolla nomma li tän pcivi rajan PollsünSuopp'amsittälüi. te si] vannzi 
out varan, koste kam i täs lojes pottsiiin. si] о п п ій  opp'et kinoa täs- 
teuu mofomi]n lojbnozain eieiin ja kunni, pels õnSi 'in eä âpp'anam 
іп п іп  р й г г а д ,  kuo suolliisl li]ji juo tnnü piirram, ja arvali, H »р ш э п  

Ui pottsü oaoži р й г г а д ,  mutc i] innie luiti, tulkk’an juo; i] Uh muDäi 
kuo tuSe juoloi]D tšuopp'að». te si] tšuopp'i tuhe juolGiin töin pottsiiin 
ja rüp'aiD kuODvi nuldan и в п а п ;  ton väri nomnui kottkö tän р ё іѵ і  

rajan JuiəlGi -nšuopʿasti m -v ä r ä  n/,. ja si] monni п и в е  pele Tšärmåńår- 
Gast mäšat månoas.

(P. Valle.)
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se oli pieni saari, jossa ei ollut asuntoa, vaan ainoastaan poroja, 
joiden kimpussa he hyörivät koko päivän löytäen joitakin hiljaisia 
härkiä; näitä he koettivat ottaa kiinni ja tappaa. M utta kun he 
olivat tappaneet, niin sytyttivät tulen ja paistoivat lihoja ja nylki
vät nahkaa sikäli kuin oli tarpeen leikata lihaa. Nukuttuaan yön 
he heräsivät ja vielä paistoivat lihoja sekä söivät kyllikseen; sitten 
he lähtivät yli salmen manterelle samaan Tšarmaniemeen, jonka 
kautta  he olivat tulleet. Sen saaren nimi on tähän päivään asti 
Poronleikkomasaari. Niin he kulkivat eräälle vaaralle, jossa löysi
vät taas hiljaisia poroja. He saivat taas kiinni sielläkin muutamia 
kesyimpiä härkiä ja tappoivat, m utta eivät jaksaneet enää syödä 
lihoja, kun saaressa jo olivat paljon syöneet, ja arvelivat, e ttä  
»hyvä oli syödä poronlihaa, m uttei maistu enää, kyllästyttää jo; 
ei kannata m uuta kuin ainoastaan leikata jalat». Niin he leikka- 
sivat vain jalat poroilta ja rungot heittivät kokonaisina silleen. 
Sen vaaran nimi kutsutaan tähän päivään asti Jalanleikkaama- 
vaaranen. Ja  he menivät toiselta puolen Tšarmaniemen takaisin 
etelään.



mäinas suolanšuâii Siei.

õut påihist Ui izenist viljå rlrjean ja suoi h in  tbohlbuu Iü d d u d  

рішпетіп tåueiinizeuiim; eres vieha liiji poatt'am juo kwəlimiysõst 
mäbat, te pödiin suoiuy, koas ётёп Ui vuob&amin kuoliin, te suoi 
Uńńistáin loainun tässä n S kuo етёп vuobbamist кіегвап ja ётёп kuo 
Ui vuošbam te sun valoij kävi] n ja riemai kuoliin koajvud, pets 
vmámmášii suopa padi siste: ie talle Ui lovetfem puško oaivi käu- 
vaD kiuəheiedåin koaimiHid. munöi ko tuSe talle koas tommiuádunž 
äšbi sanna: talle oannžu msrkk'an koaivubtiå nuuit. te sun koaivusln 
pubkõ oaivi kwəlteiedáin käyvän ja tbäjtfilij äimäin, te loh öiniin, 
et tul ii  Uh lejkk’å, koas pubko oajvi käuvan li kuiəheieda siste. 
іНёп kottbålii emenist, it' mi bõnai. ётёп tšâifistii гёррсіп vuiáSiå, 
te vuiäihâšåin іііёп rčŋâan}, kuo гёррЧп mieln olmõnž kunylalii 
vuiälus ja öinim, et tot ii UmånS vuopa ohiiõni. ja kuo am kuoü- 
lalii гёррЧп mieln vmålus, te іііёп påiji’i  tom tåueiin källun. te tot*
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Tarina varasvainolaisten ajalta.

Eräässä talossa oli isännällä veli renkinä ja he olivat syk
syllä lintuja pyytämässä jousineeen; muu väki oli tullut jo kalan
pyynnistä takaisin. Niin tulivat hekin, kun emäntä oli keittä
mässä kaloja. He ojentautuivat makuusijalle siksi kunnes emäntä 
kerkeisi keittäm ästä; täm ä kun oli keittänyt, otti kaukalot ja ryhtyi 
kaloja ottam aan (kaivamaan), m utta huomasikin varjon padassa; 
silloin ei ollut lupa ottaa hauenpäätä kapustalla pitkälleen '), muu
ten kuin ainoastaan milloin sellainen seikka tapahtuu: silloin saa 
merkiksi ottaa niin. Hän otti hauenpään kapustalla pitkälleen ja 
osotti miehille. Nämä näkivät, ettei nyt ole leikki, koska hauen- 
pää on pitkällään kapustassa. Isäntä kysyi emännältä, mikä tuli. 
Tämä näytti reppänää, jolloin isäntä renkineen huomasi, että 
reppänästä kurkisti ihminen alas, ja he näkivät, ettei se ollut oikea 
ihminen. Kun täm ä yhä kurkisti alas reppänästä, niin isäntä 
ampui häntä jousella otsaan. Mies pyörtyi ja  vierähti alas kodan

*) Toisen kertomuksen mukaan pystyyn.
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kolmasti] ja vierrålij  koaðist vutâlus. te monni o I g ö s  keättšað ja kuo 
tot eäláskn, ,te vtuätháM, et tot' li riuəššilanž. te tsellck'i ton rwəš- 
Hlanžan, etc »kuo sârnõh riätatui, e f ohlü Uh, vai Ifuti tust känzih 
tšiähhusist, te talle eän kone tu, pets te ko sårnoh Щ Uh», te talle 
konnčn». te sun Іоррсёпй riäuttui säfnuö, H sust pattsi känzih tuon 
pel värńn, kuo sii 0]m, H tást päjkk'i li; te toh pattsi talu rmjað 
toz ja sü vuoleatfi keättšaå, tnniiuu almäh Is tunnin. —  te suoi sáf- 
iioin suńin H' »muoi tkannen tu kiDDa, tässäni ko ёііёп keättšmin, 
liuŋ tot tuofa, main tun särnuh». te aMus monåin loin uimiin keättšaå 
tohon, lmz tot särnui joauhu pattsam. snjrjan juo Iti, kuo tohon 
mönáin; te liiji tula poalnimin. te sist lei soaOheärrá, keäm sii 
alsi piiratt'ið. kuo suoi ńäuvåin alná, te joaukk'u tullåneälläsl eä 
oatnam sunnu. te іІІёЬ arvalii, čt' miun kale paijam kahvelnouna 
keätšan, talle kuo puańiistitCinS heäčas. rifjâä arvalii et. »jieh teihin 
kahvelnõunaw), pčts і і і ё п  Iselhii, eC kale sun te]iän. kuo puratfiije 
puańiislifii  heäras, te і і і ё п  päjjii kahvelnõuna keätkan ja kahvel 
postii IhÜDaräjei т іе ѣ .  te tot soafiheärrá káškafii jämas ja eärrazeh

päältä. He menivät ulos katsomaan ja kun hän virkosi, niin huo
masivat hänen olevan venäläisen. Sanoivat venäläiselle, että: »jos 
sanot oikein, oletko yksin vai onko sinulla kumppaneita piilossa, 
niin emme sinua tapa, m utta  jos sanot: »ei ole», silloin tapamme». 
Hän lupasi sanoa oikein, nim. että  häneltä jäivät toverit tuolle 
puolen vaaran, kun näkivät tässä olevan asunnon; he jäivät sinne 
majoittuakseen ja hänet lähettivät katsomaan, montako miestä 
täällä on. — He sanoivat hänelle: »me sidomme sinut kiinni siksi, 
kunnes käymme katsomassa, onko se to tta, m itä puhut». Niin 
menivätkin siinä tarkotuksessa katsomaan sinne, minne hän sanoi 
joukon jääneen. Oli jo pimeä, kun he menivät sinne; he olivat 
nuotiota pitämässä. Heillä oli sotaherra, jota alkoivat syöttää. 
Kun he hiipivät lähelle, niin joukko tulen ääressä ei heitä nähnyt. 
Isäntä arveli, että  »minä kyllä ammun haarukan päähän silloin 
kun hän antaa herralleen kastopalan». Renki tuumi, e ttä  »et osaa 
haarukanvarteen», m utta isäntä sanoi kyllä osaavansa. Kun syöt
täjä  antoi herralleen kastopalan, isäntä ampui liaarukanvarren 
päähän ja haarukka pisti kurkkureikään. Sotaherra kellahti kuo-

2
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vollitki tom heäm puratkijje, jurni, ei tot i/nanvuoðast tom tõmcai; 
pets гПёв ja ršƞeä páijatšáin vala tom joauhu tässänž kuo maiemüh 
pákårasan katlšäli. pälklti päzii koarus ellein, tuše jåmma ulmüh 
liiji, motkõmeh jieoGá neliin, main suoi vala hušköin nuŋit et puoh 
jammi. ja пиц/t mattsiin mähat ja vuiurnutk äin, et jos äiöunS osko- 
la n S höe sii)an, te suoi eäva kone, pels anneii rifßaniz. ie totc kuo 
külai, et su käbzih U juo puoh kiiDattiium, te sun toareistii ja lopp'ö- 
mi höe siijan ѵшэіепаоі ja palvaliö si nutut tnnü kuo äppcáiÁDŽ. 
te nuiut ІиоШ luovas ja onni rlrjsaniz, kote kale Ui kulajanž jwəhi 
olmÕDŽan.

(P. Valle.)

tåiiåim ріціВё kaiiBä.

1,

mokomin töuläin di g  iin Ui Sämihiamist päikk'i, kost ulmüh 
assi, jaöe kessm mokomin sii vuolsi kolɓeö ja pämäh pattsi k o ö i i D .  

öutast Ui lagisi, mäin sun jutkålii ńDoi mieln ja paijattu  lounain.

liaaksi ja toiset karkasivat herran syöttäjän kimppuun luullen, 
e ttä  hän teki sen ilkeydestä. M utta isäntä ja renki ampuivat 
vielä joukkoon siihen asti, että  viimeiset juoksivat pakoon. Paikka 
jäi tyhjäksi elävistä, ainoastaan vainajoita oli siinä, m uutam at 
henkihieverissä; näitä he vielä hutkivat niin e ttä  kaikki kuolivat. 
Ja  niin he palasivat takaisin ja vannottivat (venäläistä), e ttä  jos 
hän aikoisi olla heille uskollinen, niin he eivät häntä tapa, vaan 
pitävät renkinään. Kun täm ä kuuli kumppaninsa tapetuiksi, niin 
hän alkoi vapista ja lupasi olla heille alamainen ja palvella heitä 
mikäli voisi. Niin he laskivat hänet vapaaksi ja  pitivät renkinään, 
joka oli kylläkin kuuliainen joka ihmiselle.

Jousellapyytäjä-poika.

1 .

Kerran entisinä aikoina oli Lapissa paikka, jossa ihmisiä asui, 
ja kerran he kesällä lähtivät nuotalle lasten jäädessä kotia. Yhdellä 
heistä oli jousi, jonka kanssa hän kuljeksi pitkin rantoja ja am -
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sü täwei ńuolä-eeijijn liiji kahle ńuneh, jes-te sun S ü d d ü  shuarrätt 
Iö d ö  påtHð, ansun totl'uu jámátbii. te motcömin jodenHinis viuâm- 
máši] tsüdiin poafimin rastä tšoalmi ton pel jäijtrio, kost siste h i  
piijkki. te sun äieui pallað ja kattšålid mäšat, mutc jurnaSkuodii, 
etc almå ioh tahch vala е п а в  på, jes sii paikan poatih. te sun kätšai 
toGÖBeht jäuiri г ів о п ,  koeö toh kolei čnnaman korńid ja kielseli] 
täƞisi-pišõbžis ja mõnnalii, vahlid täin tšäðnn, moh liiji poat'imin 
poarreieunm rastá ŧšoalmi. te toh kuo vutáináši tom såmiGõnna, sii 
SoDT.i puiəri mielan, H pčsih opp'čt ritveoid ja oaoibud mairmi tavi- 
riiD. te ІайІйШ tom känra näiut: »>sâmieans, sčimieariD, hah-hah-M! 
tšåp'is pälkk'i iSlåmiin, hah-hah-hä!» mutc к а й в а  ii  Itmåož n u u il  

keälnutt'em, kuo sip jursi. kuo sii aisani känna nuiut alnä, ii su, 
tägmipisso kiaəBiškuodii, te pátsåCii sun tuuieis ja ńuolast Ы  kähte- 
ńiińč. te sun teibiDU ahemü kállun ja totc vierrålii jäuran. eres 
tšudčh suoreani ja puńńalilki lavaskuiåuilui mäšat, kost poatCačnuu 
liiji, mut о ш в іік о  sii pessi vest rastá tšoalmi іо и т в е і, te kolõeh liiji

muskeli lintusia. Hänen jousensa nuolenkärkinä olivat kuikan- 
nokat sitävarten, e ttä  hän sattuisi ampumaan isompaa lintua, jo tta  
sekin kuolisi. Niin kerran hän kulkiessaan huomasi vainolaisten 
tulevan yli salmen sille puolen järveä, jossa perheellä oli koti. Hän 
oli peljästyä ja aikoi juosta takaisin, m utta alkoi ajatella, e ttä  
varmaankin ne tekevät vielä enemmän pahaa, jos tulevat hänen 
kotiinsa. Hän jaoksi sille kohtaa järvenrantaan, josta heidän piti 
nousta maihin, jännitti jousipyssynsä ja meni vartioimaan vaino
laisia, jotka olivat lautoilla tulossa yli salmen. Kun nämä huoma
sivat lapinpojan, he tulivat hyville mielin (arvellen), että  pääsevät 
taas ryöstämään ja ’ saamaan joitakin tavaroita. He lauloivat 
pojasta näin: »lapinpoika, lapinpoika, hah-hah-haa; musta paikka 
istumissa, hah-hah-haaa!» M utta poika ei ollut niin kelvoton kuin 
he luulivat. Heidän lähettyään poikaa niin likelle, että  hänen jou
sensa rupesi kantamaan, hän laukaisi sen ja nuolessa oli kuikan- 
nokka. Hän osasi lähinnäolevaa otsaan ja mies vierähti järveen. 
Muut vainolaiset säikähtivät ja pyörsivät takaisin seljälle, josta 
olivat tulleetkin, m utta  ennenkuin he pääsivät jälleen salmen yli 
tuolle puolen, niin olivat nuottaajat palaamassa ja huomasivat
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mäšat poat'imin ja vtuátháši t å i D  tšuðun. te suláɓitfi si] lain, 
huskü ja u jsi Ѵтдіів jauran ja toh hsvani tohon.

(M. Aikio.)

2 .

moit'õm ka ń S å  Ui o h lu n is  k õ ð ijn  jed e  râ h ti]  tämĞipisd. eres 
r ie h a  Ui k o lö e m in . t)\Ъй ko k ie r e ä l'i]  to m  tä i lm p is s ö s , te muåmmá- 
Si] ko ku təh t kårkuli ( p å ð u r )  роаіСещ ra s ta  tso a lm i, v u o jja ŋ . le 
kantiå to in  u ð ð å  tá m i i n i s  p ä j j i ]  пиве viskiä  k a llu n , пивве ju k e å la ð a i  

p á k å r a s a n . te k a ń m  p ä j j i]  m a ń ń å la n  ja  n u tu t kÜDi] ku o h lu iD . le 
Ui vuossåm uD Ž sä la s  u ö ð å  tä ijis ip is sö in .

(Uula Morottaja.)

tSuðii jâmmim.

motkõm koat'an potfi tšuðeh. te vonam kienmrâjan, e f i]ja ko 
šõbatš, te mańeh iålun гіешѵіт tiet. motfõm åkkcu õinij täin ŧšuði]D, 
ko liiji vannämin. sun аІтдІЧ] taluviehun, et t.Suðčh le poaiCam.

vainolaiset. Silloin he soutivat näiden jälkeen, pieksivät ja  työnsi
vät heidät järveen ja vainolaiset hukkuivat sinne.

2.
Eräs poika oli yksin kotona ja teki jousipyssyn. Muu väki 

oli nuottaamassa. Juuri kun hän sai valmiiksi jousensa, huomasi 
e ttä  kaksi karkulaista tulee yli salmen, uivat. Silloin poika uudella 
jousellaan ampui ensin toista otsaan; toinen kääntyi pakosalle. 
Poika ampui jälkeen ja niin tappoi molemmat. Se oli ensimäi- 
nen saalis uudella jousipyssyllä.

Vainolaisten kuolema.

Muutamalle kodalle tulivat vainolaiset. He paneutuivat p it
källeen vainion reunaan, jo tta  yön tullen menevät taloon rosvo- 
takseen. Eräs akka näki vainolaiset, kun he olivat venyskelemässä. 
Hän ilmoitti talonväelle, että  vainolaiset ovat tulleet. Illalla meni
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te čhinist mönáin kiuəht ahm  vahlið åMuieunm huəwt pel koakiuhšaD. 
te tšuðeh ko poaðUkuotki te suoi huškoin tdi ákfuidizewim puohrsk- 
iián  ja kuD D im . tlnä motkäm oasi pczai pätärasan.

(Uula Morottaja.)

jollä lâsá.

oJilä olfltÕDŽ Ui loUfe palö äjsin, kelin jollábSan kutlsü töninet 
kuo sun h i ittmmkkä taihe jollan кио eärrazeh ja tonniel sü eärrazeh 
jollathan киШй. låk jollåDŽ jüroatSii tom, ekö main sun täst kalea 
soadi veäc)un f atk id, kuo tšuðčh poaðiškoakih. te sun rähtii lupan  
ukhläeä nutut ražčsin, et tom oannžu kieðaiemim kišketkið me n m l 
kuo öki a nai hoappcü san im. te mokomin ustii, le tšudčh poaðiskuot- 
kiuit. te jolla n г kattšålii päkärasan eärraziwudm ja lopp'ii tom 
läsarieällä, main ráliiam Ui, te koarƞui muoran ohjan toin lazäinis. 
ja kuo tšuöčh kuorri sü ja potki ton pezi mannui, kost jolláoš ltir 
te sun ІшэШІіі tom läzzas vmälus, ja tok kõtšai motköm oaivan. te 
tot mönai jamas ja eärrazeh päkärasan ja monni keälhüsiz. ton 
kuho tot Ui. (M. Aikio.)

kaksi miestä kirves kädessä vartioimaan molemmille puolin kodan- 
ovea. Kun vainolaiset alkoivat tulla, niin he iskivät kirveillään 
ja tappoivat kaikki tyyni. Juuri joku osa pääsi pakoon.

Hupsun ovipieli.

Muinoin »pelon aikana» oli eräs mies, jota kutsuttiin hupsuksi 
sentähden että hän oli tyhmä tai hullumpi kuin m uut (ja siitä 
syystä häntä m uut kutsuivat hupsuksi). Tämä hupsu aprikoi, mitä  
hänen pitää tässä keksiä sodan suojaksi, kun vainolaiset alkavat 
tulla. Hän laittoi tupaan ovipielen niin löyhään, e ttä  sen sai (saa) 
käsin kiskaista pois hädän tai kiireen tullen. Niin kerranpa vaino
laiset rupesivat tulemaankin. Hupsu juoksi pakoon muiden mukana 
ja sieppasi pielipuoliskon, jonka oli tehnyt, ja kiipesi puuhun ovi- 
pielineen. Kun vainolaiset seurasivat häntä ja tulivat sen petäjän 
juurelle, jossa hupsu oli, niin hän paiskasi pielensä alas ja se putosi 
muutaman päähän. Mies kuoli ja  m uut pakoon sekä menivät 
tiehensä. —■' Sen pituinen se.
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luhe palo.

toi dien kuo tšuðeh jutkali Samilnamist ja Anarist meiöei, 
liiji uliTmh oTilan-manost palöst. mol käm päihist oppčt vuolet ui- 
muh коІБед ja päzi] oht poaris каівй kõðuii. kčän nommå Ui Alla. 
te коІБёіі låpp'oji stütjan räi ja potki stüijaDin mäšal ja koiöSkuotki 
ntuəkiz iäftái/к u iu f koaðist ii Um tullå. le ju fn i, čC juouu-sun Is 
ikuðeh oppet eällam ja kourani si kõðiin-orrõ, kuo n  ojnü tula poal- 
ѣітіп. te pieijt sü  käriDa kuloh tiâhaâ ja keätUað, i>f Ігщ si koatc- 
еііё ёііітіп. te tok kanõå aštus ńäuvai uTcš-peällás, Uhasti] uijsa 
ja laükVisti] siskiieäl ja raukVålii tom koak-еііё nõmas mieh: 
»Aildi, Ajlái, ithun A ilå ?» toC äkkʿu, kote Ui nohhänam, volli] 
pajås ja vuohi] рёііід uskieeäls* kootkin, kost muorah li]ji ja ciieui 
tula piuállätkið ja loppinimis kuoskai ton känna spđltšan. te kafinä 
suoraani], ńuški] včst oleös, kätšai vinon nnoki kottsöi lüza ja tsel- 
hi]: »te іоввёп Ui motköm seäiptjis koadisl ja aieui topp id». te pal-

Turhaa pelkoa.

Niihin aikoihin kuin vainolaiset kuljeksivat Lapissa ja  myös 
Inarissa, olivat ihmiset alinomaa pelossa. Eräässä paikassa lähti
vät ihmiset kerrankin nuotalle ja kotiin jäi muudan vanha vaimo, 
jonka nimi oh Aili. Nuottamiehet olivat poissa pimeään asti ja 
tu livat pimeällä takaisin sekä alkoivat ripustaa nuottaansa uluille. 
M utta kodassa ei ollut tulta. Silloin he ajattelivat, e ttä  jokohan 
vainolaiset ovat taas käyneet ja tappaneet heidän kotimiehensä, 
kun häntä ei näy tu lta  polttamassa. Niin panivat pojan hiipimään 
ja katsomaan, onko heidän kotimiehensä elossa. Poikapas hiipi 
tuvan ovelle, avasi oven, astui sisälle ja kutsui nimeltä kotimiestä: 
»Aili hoi, oletko (täällä) Aili?» Eukko, joka oli nukahtanut, hypähti 
ylös ja lähti konttaamaan ovipuolelle kotaa, jossa puut olivat, ja 
aikoi virittää valkean sekä siepatessaan (puita) koski poikaa palt- 
saan (=  kulunut nahkapeski). Silloin poika peljästyi, hyppäsi taas 
ulos, juoksi rannalle nuotanripustajain luo ja sanoi: »siellä oli joku 
pimeässä kodassa ja aikoi siepata». Silloin he peljästyivät, viska-



— 23 —

la ji s ii  ja  koškali niuə't'iz jaw ri riDon tšatsan ja  sulani tavás ja  
urrw tonnin mott'õm sajčst ija  iðčD räi. kuo s i koaf-elle, totc poaris 
âkk 'u , putäUätCii iüla ja  tot tšuoŋvaškuoði] гёррЧп m ie h  oleös ja  
p ä štii pčtsieeätšan, m i koakineäUâsl Ui, te ju rõ i si], et' mott'õm  

iSube juo p itsieğ jjist tüla poalöa, jõðe e t f i  čt' Mnott'õm tuoha-roklc e 
pčtsiGčijist tüla poaiɓa». ie si] pa lla ji a]n pwərčneht ja  suhhi viehan  
pálcårasan. kuo pelvi tšuom ani], te vuolsi m đšat ja  suhhi alná 
pä ih iz ja  ke ttii rinon ja  kiäran , e f  m i-sun  tonnen oaWõ, m u f  eä 
oajńam eren kuo tom poaris ahu. te suhhi rinon ja  p o tf i  p đ tkkcåsiz 
ice ltmån&cÂn tšuðeh eällam hivatCm in  s i pđ ih i ja  su ffh im  s i  koaV- 
еііё, пищіко s ii  l i i j i  jurBam.

(P. Valle.)

tSüdi] m ä llit.

toüle li]ji rnoCmnin tšuðčh jok emin ja evis i] Umánž. te o\ni 
UüutSa kirselim petsioausi alne. te tkuopp'i tom рёгі ja jodalni tom

sivat nuottansa järven rantaan veteen ja  soutivat seljalle sekä 
olivat siellä aamuun asti muutamassa kohden. Kun heidän koti- 
miehensä, tuo vanha eukko, sytytti tulen ja se alkoi valaista reppä- 
nästä ulkona(kin) paistaen kodan vieressä olevan männyn latvaan, 
he luulivat, että joku vainolainen jo männynlatvassa polttaa 
nuotiota, ja sanoivat, että  »joku peijakas polttaa tu lta  männyn
latvassa». Niin he säikähtivät yhä enemmän ja soutivat pakoon 
voimansa takaa. Kun päivä vaikeni, lähtivät takaisin, soutivat 
lähelle kotiansa ja katselivat rannalle ja kentälle, jo tta  mitähän 
siellä näkyy, m utteivät nähneet m uuta kuin tuon vanhan eukon. 
He soutivat rantaan ja  tulivat kotiinsa, eivätkä vainolaiset olleet
kaan käyneet hävittäm ässä heidän kotiansa ja surmaamassa koti- 
miestä, kuten he olivat luulleet.

Vainolaisten matka.

Muinoin olivat vainolaiset kerran kulkemassa eikä heillä ollut 
evästä. Niin näkivät metson lähtevän lentoon petäjän oksalta. 
He hakkasivat petäjän ja taittelivat oksan pataan, keittivät ja
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oausi p iå i siz, vuoš.ši ja juhlii lom liema, ei tust makca kai li sâlsđ, 
ko tšuhlšå Ui ton aine. ja te ain vuohi jotkeä. te каШі kuo unia 
коаді. armleh, ek liuu-sun tok киовЫй Іоввёп. motkõm eäfá, et 
»mun vuiâham keältšad. te ko ЫіеІіЫкшЛдёт, te talle li Іоввёп, 
kohvetkeð rutkið». tec,o vuoleii toho tšäŋŋað, te kuosbM käskisin 
tšeäpp'át rasta, tot titðiistuu talle tšieiutšastn juohudiskш]т. te 
nuseh aMus rotfeji nututko h i saha. te ko rotfeji, le oalvi ii hkk'en. 
arvalaDškuotki e f hjuukas talleGin oajvi ko tohon mönai. nuneh 
arvaleh e f  oaivthan tust kate h i ko j  velliä tšuhlšoakšliema коаккЧ- 
nouBGÜtisim ruopsis seämmuna tšõåa jüuvai.

te a in  v u o h i jolkeå öunaskuŋd, к а ш і  jieƞŋålas Ішэіъё kälõe. 
a fva la tškuo tfi, et tehi ko l i t i i i  p ie ijaå  jåiivuio, te šõbatši'i m ä li;  i i  

törsH ttsi vuoššaðein. te riem m i piejjaä, m u f  u h a n  tok m ä ti soah- 
hum ein. motkõm arvai, H »põnan tot soahu. m u n  vtuåham  кеііШад; 
te ко Іаррсйву,ёт, te oaDDŽuvetkeä tiuu poatkiä» jede aštus ń u š k ii  
toho. iihan  tok poalkam ein. te eärrazeh ačvaleh, et »tok кйвваа olxlâ

joivat liemen (sanoen), että tässä muka on kyllä höystöä, kun 
metso oli sen päällä. Niin lähtivät yhä kulkemaan. Löysivät 
karhunpesän. Arvelevat, onkohan karhu siellä. Muudan virkkaa, 
että  »minä lähden katsomaan; jos alan potkia, niin silloin se on 
siellä, ja  teidän pitää vetäistä (pois)». Kun hän lähti sinne ryö
mimään, karhu puraisi kaulan poikki. Hän silloin tietenkin pot
kaisi jaloillaan. Toisetkos tempaisivat niinkuin oli puhe. Kun 
tempaisivat, päätä ei olekaan. Alkoivat tuumia, että  olikos sil
loinkaan päätä, kun sinne meni. Toiset arvelevat, e ttä  päähän 
sillä kyllä oli, kun eilen joi metsonoksalientä väärävarsikauhalla 
punaisen parran läpi.

Sitten he lähtivät kulkemaan edelleen, löysivät syvän kuohu- 
kaltion. Alkoivat tuumia, että  tähän kun olisi panna jauhoja, 
niin syntyisi velli; ei tarvitseisi keittääkään. Niin alkoivat panna 
(jauhoja), m utteihän velli sakonutkaan. Eräs arvelee: »Pohjaan se 
sakoo; minä lähden katsomaan. Jos jään sinne, saatte tekin tulla»; 
niin hyppäsi sinne. Eihän hän tullutkaan. Silloin toiset arvelevat, 
että  »hän syö yksin kaikkityynni ja jä ttää  meidät ilman». Ja  he
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p u o h n k k 'á n  j a  k o p š å  m i» , j a  s i i  ń u š k o l i  k i š lö i  v a la  to n  к ій ь е і  j a  

toDDen Is p u o li  a in  k o n iiza m in  to m  m u l iz .

(Uula Morottaja.)

t o t t a lm e t tö m e s  n i e is ä .

p a lo  ä i e in  u h n ü h  eä  tu o s ta m  t ia j jä  Ігкк  а д  o le ö s  p a ih i in i z .  j e s  

к ш о Ь вЩ ѣ ет  tie t  s u h h i j a  v i r i  m ie l i t ,  te m o n n i  ih ö  r io ö i  j a  su o llu i, 

m i e l s i  j a  k ie s s i  ä ir iiiD  tš e u ið i  a n e i p i u t a s p i f  â , e ih a s  k io o ž a m  k u llu å .  

j e s  á ŋ ŋ č d ä n b ž i m õ n a i  r a s ta , te to m  i i  k o ls a m  le o n iš liå  t š ä ts a n ,  e ih as  

tšu ð e h  to m  o a p i ið  j a  ä r v io id ,  Hz u h n ü h  Is a in a  e ä lla m . s i ]  t i e f  

a s s i  m e ts i in  j a  ju o y v a B a ih i in  s n n a m  ѵшэітии. te Ui m o tt  õ m  p č r a -  

eoDDe ro e e a m  o l s s i s  ä s s a m s a je  s n n a m a n  u t ts ä  p e ä z ä  vu irtla  n u m k  et 

to m  i i  p u iä h la m  a ln á e in  a i ls a ð .  s i i  e ä  tu o s ta m  t ü l a m  p iu ä l lä lk id ,  

e ( e  tSu deh  v a lä  o a m ih  su o v a , le p o a r r ä s u m o s  n i e i s ä  k ü ö ü  vu od d ü  

ń u š k o m ä in  j a  tä h l iG e ä m in  j a  Ui tš o n n a m  v u o n n w jk e i j i  to n  p e ä z ä

hyppivät kilvan tuohon lähteeseen ja siellä ovat kaikki yhä syö
mässä velliänsä. ‘)

Tottelematon tytär.

»Pelon aikana» ihmiset eivät tohtineet usein liikkua ulos 
kotoaan. Jos he kalastaakseen soutivat järvellä, menivät he 
yöllä rantojen ja saarten kautta  ja käärivät airoihin nahkaa tai 
vaatekaistan, ettei kitinää kuuluisi. Jos hankavitsa katkesi, ei 
sitä saanut heittää veteen, jotteivät vainolaiset sitä näkisi ja ar- 
vaisi ihmisten käyneen lähistöllä. Heidän tähtensä asuttiin m et
sissä ja luolikoissa, maan-allakin. Eräs perhekunta oli kaivanut 
itselleen asunnon maahan mäntynäreen alle niin, ettei sitä voinut 
läheltäkään havaita. He eivät uskaltaneet edes tu lta  sy ty ttää  
(peläten), että  vainolaiset näkevät savun. Vanhin ty tä r kutoi 
paulaa tiuhdalla ja luukävyllä ja oli sitonut paulanpään tuon nä-

')  Tunnettu „hölmöläisten re tk i“ on joutunut tässä vainolaisten 
laskuun. Tarinaan on nähtävästi tullut vaikutteita venäjänlappalaisesta 
toisinnosta, jossa retkeläisiä kutsutaan £uD.oe:iksi („hölmö“); vainolais
ten nimitys on V.-lapissa t m D D e .
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v e ä m n ,  m i  tä s t  U i s i  h a k u  aine. r a id ie m e h  k i e l  nun sü k o b e m in , 

k u o  m v o h i  a in  liha d u  k o a s  s u n  tš õ u e a i  киддй. m u f  n ie ln å  i j  täst 
lo h h išk o a tt'  a m , mu] f  e ko  k u ö i i  a in .  te h č v e j i  tšu ð č h  m ö n n a ö  tá s t  

la p p 'a D  el d u  a in a  ja əe m o tt'õ m  a š tu s  ѵшаттаЛі ko  tof m u o ra D ž  

lihaD , v a ik '  l i  m n a s  k o a lk k 'i ,  te  o rö š ti .  kejjanikuotCi ja кайпі 
u lfh u iD  p i l t t a t f u m . te  ku o D i pvohaio ja r ieveD i t a v i r i w .

(Uula Morottaja.)

2. S e i ta ta r in o i ta .

s ie ln lsu iəB d e .

Ui oht álmái, kote кйвпив рішвм ЫовагхшэщЬізІ. li Ánarist 
oht pähhstudlüi, mon nomm" li Äijih, moz otuoil liiji uTirenam, 
pets talle lü ji juo riståhassan kaslum tee uhreDam innia. te jiir- 
юаіНі sun, et »talle poaris ulmüh kuDid, koas Aijihan uhreoi, mut 
täi jiem кове, ko riståhas Um; mun oieum ktttšålið lop'end Äijihan

reen juureen, joka oli heidän kattonsa päällä. Vanhemmat kiel
sivät häntä kutomasta, kun puu aina liikahti hänen tiukentaes- 
saan kudetta, m utta ty ttö  ei siitä välittänyt, kutoi vaan yhä. 
Niin sattu ivat vainolaiset menemään siitä ohitse aivan läheltä ja 
muudanpa huomasikin näreen liikkuvan, vaikka oli (on) ihan tyven. 
Silloin he pysähtyivät, alkoivat tarkastaa ja löysivät ihmiset pii
loutuneina. He tappoivat kaikki ja ryöstivät tavarat.

(Vainolaisjuttuihin nähden ks. vielä osaston „Entisajan henkilöitä“ 
kertomuksia Laurukaisesta.)

S eitä juurakko.

Oli eräs mies, joka pyydysti peuroja tunturioudassa (sakea 
rinnemetsä). Inarijärvessä on pahtasaari, nimeltä Ukko, jolle ennen 
oli uhrattu ; m utta tällöin ihmiset oli jo kastettu  kristityiksi ei
vätkä he enää uhranneet. Metsämies a ja tte li: »vanhat ihmiset 
saivat saalista silloin kun uhrasivat Ukolle, m utta minä en saa 
nyt kun olen kristitty ; minä aion (koettaa) luvata Ukolle sarvia,
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tSõrvui), jes talle коввёт  кйпвйп». te sun  väDDzili] oanihäs måbhä  
ja  vuiâm m äši], kuo leäva sürrum кшэЫ stuom  konnesärvâ ŧšoHi даг 
кіпвй. te sun  m uStai, e f  juouu-sun  teit sälas li  töninet', kuo sun  
loppcDÜ A ]jih a n  tšõrviw , pčts i i  sun  a ina sk in  ä ieu  pahakk'asan  
kunne аввёШ . te tallan kainaloin tšorvtirńz ja  ruokastáin тьвваі. 
te sun  väDDzili] öuoas ja  käuna i äinas stuom  suiəsdõ, möz Ui oht 
olmÕDž töille u h r i nam ковевёёгѵігп. te jurnatši] et »jes m u n  täs 
lop' eoittšim  Uomiin, te vajáttH m  kale koDoeö küBDÜD, pets jiem  kale 
töuva tornein», te vüddzUü a m  öuoas ja  vänzi] pirrå väri], pirrä
jedi]: te pödi] seämmä suiəsfič p â lm n , kost ѵшйІват Ui, ja  sun
vuolei] uååäsist öuoas ja  m önai pirra väri], pirrä  jöei] ja  pödi] 
seämmä suiəBɓö päivän, kost vu ia h a m  Ui. te p o tk i koáńáleh tšõl- 
miii). sun  m iišti], ё( Ui jiirDattSam, et jes uhremtöi] tän suiəsneján, 
te koDätH] кйвві]в. ja  sun  käðai tšiimti] ja  ruhanalai іт т ёі puoh  
váimustis ja  n u iu t vuolei] uððåsist õuDaskutáulun iee in n ie  tšäja-
ват. tästmaijä sun  küßi] kale a]n kÜDDi]D ine Іорёват in n ie  koas-
s in  иТігевід кёЬегів іее хшэвѣеіп. (P. Valle.)

jos silloin saalistaisin peuroja». Hän käveli vähän m atkaa ja 
huomasi kaksi isoa peurahirvasta, jotka olivat (ovat) sykertyneet 
sarvistaan yhteen. Hänen mieleensä juolahti, että jokohan täm ä 
saalis on sentähden, että  (kun) hän lupasi Ukolle sarvet; m uttei 
hän aio ainakaan kunnioittaa paholaista. Silloin peurat selviytyi
vät heti sarvistaan ja juoksivat pois. Hän käveli eteenpäin ja 
löysi hyvin suuren juurakon, jolle eräs mies oli muinoin uhrannut 
peuransarvia. Silloin hän ajatteli: »jos minä taas lupaisin sarvet, 
niin voisin kyllä saada peuroja — m utten kyllä tee sitäkään». 
Niin hän käveli yhä edelleen ja astui ympäri vaarojen, ympäri 
jänkien ja tuli saman juurakon ääreen, josta oli lähtenyt; hän 
lähti uudelleen eteenpäin, meni ympäri vaarojen, ympäri jänkien 
ja  tuli samalle juurakolle, josta oli lähtenyt. Silloin tulivat kyy
nelet hänen silmiinsä; hän muisti ajatelleensa, että  jos uhraisi 
tälle juurakolle, niin hän saisi peuroja. Hän katui kovin ja ru
koili Jum alaa kaikesta sydämestään ja  lähti niin uudestaan eteen
päin eikä enää eksynyt. Senjälkeen hän kyllä saalisti yhä peu
roja lupaam atta enää koskaan uhrata kiville tai juurakoille.
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m å in a s  A ij ih s u o l lu s t .

k m ltu d õ  A ijih jõ n 'ŋ a  A n a r ju u i r i s t  l i  o k t tso kk 'e , m i  k o ttšõ  A i j i -  

h in . to m  tšohe le td u lå h  u ln iu h  a n n ä m  іт т ё іп іг .  m o to m in  v u o h i j  

oht k á le i i  uh re iÁ ä  A jŋ ih U õ li a n  säuD za tS iu itfnnelč  ja  k u o  s u n  s i io a s t is  

sullčiDU u tts å  рагпову. k u iə iff iin  kät-Bäst ja  p õ å ii  A i j ih s u o l lü  r io o n  

te s u n  välDM k â fs ä s t  såuD za  tsu iärnnele  ja  m õ n a i  š n n a m a n , к іш к іс е в  

k ä iõ u  v u u tm m å š ii ,  č f  k ä n s is  ta u v ä n u . s u n  s u o r e a n ii  tš u m ti i  j a  

ju rD a tŠ ii o h tu n is :  » m i-s u n  in n ie  m u ń in  p o a t'á  ru ð ð in ? »  te m u š t i i  

ğ p 'iin č lis  ja  tš u o rv ii:  »tle ѵ а Ъ і, H e lå , k u o n n ä ru o in a , k a le  v ie r tsa  

tšu iä fB B el l i  puiäiD åhuB». k u o  к а ів й  n u u i f  U i tš u o r v im , m ä ts i i  

ta u v ä n a m  k đ r n is  A i j ih s u o l lü  r in o n , ko s t k â le u  I t i .  te s u n  v ä h i i  

k ä r s ä  kiD nä ja  tš o n n a lu  m u o r a n . te vđ ilou  to m  v ie r tsa  th u á rn n e lč  

ja  k u o å ii  A i j ih tS õ k 'ä n ,  m ä ts i i  m â ša t s i in ä s is  ja  m á in a s t i i  u lm u in , 
m i  p o a rs k u io  s u ń in  le i Soim ani, m u t  ёрЧ т т ёІ H e la  s ü  iš š č m i .

to n  k ä le u  m a m a z  t i e f  k ih lo j i  t n n ü  ta llâ h  a n a ra ž a h  A i j ih tm h -  

h is t  S ie lä  n o m m å s i  ёрЧ т т ёІ p a lv å l iå . töz s ü  ju o  ou idüu u  l i i j i

Tarina Ukonsaaresta.

Keskellä Ukonselkää Inarilla on eräs vuori, jo ta kutsutaan 
Ukoksi. Sitä ovat entisajan ihmiset pitäneet jumalanansa. Ker
ran lähti eräs vaimo uhraamaan Ukolle lampaanpaistia. Lähdet
tyään veneellä soutamaan kylästään pikku lapsi mukanaan hän 
tuli Ukonsaaren rantaan, otti veneestä lampaanpaistin ja meni 
maalle. Äkkiä vaimo huomasi veneen ulkoutuvan. Hän säikähti 
kovin ja ajatteli itsekseen: »mikähän kuitenkin minulle tulee 
neuvoksi?» Silloin hän muisti epäjumalaansa ja huusi: »älä ota, 
haltija, hajukinttua, kyllä jääränpaisti on rasvaisem pi!» Kun 
vaimo oli huutanut niin, palasi ulkoutunut vene Ukonsaaren ran
taan, jossa vaimo oli. Hän otti veneen kiinni ja sitaisi puuhun. 
Sitten otti jääränpaistin, jä tti sen Ukkoon, palasi kyläänsä ja 
kertoi ihmisille, mikä vahinko hänelle oli tullut, ja kuinka epä
jumalan mahti häntä auttoi.

Tuon vaimon ju tusta monet silloiset inarilaiset yltyivät pal
vomaan Ukonsaaressa Siela nimistä epäjumalaa. Sille he olivat



— 29 —

uhreD am  ja  u h r e n  to ivu  k ü b i]  ja  p o tts u i  t š õ r v ib  ja  iä u tiin , Iü d d ü d , 

lü b i i  m o n iin  ja  sä u n za -n iä rd u in  ja  m aiD  т а л в й и п . — іа ііщ  va la  

a n a r a ž a h  ja  k u k k 'e n  m á å h ä lih u u  eä lä lšeh  k e ä ttš å m in  A jj ih tS o h h e s t  

j a  o a tn o jeh  p á z a tt 'a z a h  tá l lå in  e p 'im m e l u h r i in .

(P. Valle ja J . Mannermaa.)

I i j j å iu r i  sieJBt.

to i å ie i i  k u o  s ie lb u n  s u o p p 'i s t i l l i ,  l n .  I j j - j â iu r i s t  m e jB e i sievn'l 

m o tt'õ m  suoU iist. m o k o m in  m õ n a i  oht n i e m i  e h i in is  s ie in i  h u iä u lu n  

to n  s u o llu já n , lcost s ie iõ i  U i, lo p 'å n a z  tõ h a ð , e t  eiiva su o i in n ie  

p o a ð i s iä in a n  u h ren id . s ie iB l sü C a i tä st, tá s tko  s u s t I t i  п и ц іік о  m i]  

ju r n a p ʿ ,  p đ  j ie e a  ѵ ш эіт і. su o lliis t v u iə le io n n  s å t tm lá in  su o i k á f -  

B a siz  ja  č n n i la ŋ tk k 'i]  o u m il k ä f s â s  ja  m õ n a i  m o á ń iG eä tša n , te n ie j -  

S å u u . m u t '  n ie lb a s t kâ rrm s la i jk k ' in im  ta r r a n i]  ju iə lS l  s n n a m a n  ice  

o a n n žu m  m tn n a l, muDÖi ko  f e r t t i ]  tš iu â rv u š k o a tt 'ið  v is t  tom  s ie in i  

i š á s is  ja  lo p 'čn iå  s u ń in  a jn u ii va lå  uJtrem ö. ja n e  su o i U u iá rb m n  ja

jo ennenkin uhranneet ja veivät palveeksi peurojen ja porojen 
sarvia ja luita, lintuja, lintujen munia, lampaanlihoja ja minkä 
mitäkin. — Nytkin vielä inarilaiset ja kaukamatkalaisetkin käy
vät katsomassa Ukossa ja (siellä) näkyy jäännöksiä silloisista epä
jumalan uhreista.

Iijärven seita.

Niihin aikoihin, kun seitoja alettiin hylkiä, oli Iijärvelläkin 
seita muutamassa saaressa. Kerran meni eräs ty ttö  äitineen sei
dan luo saareen, jossa se oli, tehdäkseen lupauksen, etteivät he 
enää tule seidalle uhraamaan. Seita suuttui tästä, sillä hänellä 
oli luullaksemme pahan hengen voima. Saaresta lähtiessään he 
työnsivät veneensä vesille ja äiti astui edellä veneeseen sekä meni 
perään ja (hänen jälkeensä) tytärkin. M utta tytön astuessa ve
neeseen hänen jalkansa tarttu i maahan eikä hän saanut sitä irti 
muuten kuin että  hänen täytyi ruveta huutamaan taas seitaa 
avukseen ja luvata sittenkin vielä hänelle uhraavansa. Niin he
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šåáin nätuk: »tie vulni, šielå, kuonnå-ruoina, valoi ршэгевеЫ vier Isa 
tšeäpp'ät». jaoe nuiut p tza i suste juiəle'i tńamist ja  sun fertki] valå 
lop'ånazas m ielsi toalvuå siäioan viertsa tšeäpp'åt,

(M. Aikio.)

III. Entisajan henkilöitä.

LaurulcaDŽ.

1. tšuðeh kalšeh äuDžan.

toü le , k u o  L a u ru h 'a D Ž  ä z a i  A n a r jä tU č -rio i,õ s t, l u j i  ru o S a -a lm ä h  

su m tl i]  v a jä la b ž in . L a u ru k *  odž , ko te  m ä k i]  ru o ša e ie la , s u s t U i ä lk k 'ä  

o a p 'a h n iå  ruw ssili]G iu]m . m o k o m in  k o a s  ruoŠaD Šuðeh p o tk i ,  to ie u iim  

m á in a s t i i  L a u r u h 'a o ž , et s u n  т ёіѣ еі l i  tS u b eo a jvä lm á i. to m  и з к й  

n u ə š š i l ih  ja  to n n ie t v a lu i  m ie la s tiz  o a p 'is n iz .  L a u ru lc 'a o ü  v u o ld ]  

tšu h e -o a p ʿis in . s i]  ko rr jü  m o tk õ m  ollä  v ä r i  õ lå  ja  v u o r õ i  tä s t tä ssä n ž  

ko  s m ija n . L a u r u fk a o ž  m a in a s l i]  n u ə š š i lâ io ,  et tä n  v ä r i  to u n  p e ln

huusivat (sanoen näin): »älä ota haltija, hajukinttua, ota ennem
min jääränkaula». Silloin hänen jalkansa irtautui maasta ja hä
nen piti vielä lupauksensa mukaan viedä seidalle jääränkaula.

(Seitatarinoihin kuuluvat vielä eräät seuraavan osaston kertomuk
set Päivän-Olavista.)

Laurukainen.

I. Vainolaiset putoavat rotkoon.

Muinoin, kun Laurukainen asui Inarin rannalla, olivat Ve- 
näjänmiehet lappalaisten vihollisina. Laurukaisen joka taisi ve- 
nä ttä  (s. o. Karjalan kieltä), oli helppo tu tustua heihin. Ker
ran kun vainolaiset tulivat, Laurukainen jutteli heille olevansa 
hänkin vainolaispäällikkö. Venäläiset uskoivat sen ja  siitä syystä 
ottivat hänet mielellään oppaakseen. Laurukainen lähti vainolais- 
oppaana; he kiipesivät eräälle korkealle vaaralle ja odottivat siinä 
siksi kunnes pimeneisi. Laurukainen kertoi venäläisille, e ttä  vaa-
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ti p ä h h  ja  ton  p ä u it i  ѵіиэіпі l i  r ie e s  kalu. m u t  k a le  s u n  r ie v x k is  

p ä ls ä  ton  to la n  t i ä fä .  v u o h i]  v ä n n ziä  sm r ja n in  toho, m u t  ou in il 

ku o  s i]  p ä iu t i  ola p e ss i, p iu ä l la k i]  tü la  ja  k u o  tu lla  le i  p u iəresl 

p v iá l lá m , te L a u r u k 'a n i  p a h u i  г и іэ Ш Іц п  v ä ln ið  tulläräßDUD k i e l ä s i z  

ja  ts ilh i] , et »m ie lB ä lu u v a i m i]  v u iä le u p ', te k o h v e U 'e ð  u tsa ń a h h ä  

ku o d a lD u u va st leðe ja  k u o  ö in in žveU 'eå , ё (  m u n  tu l lå r á b im a n  hoa- 

p 'u s t  v u iä h a m , te k o le v e tk e ð  ti]  p u o h a h  k a ttš â l ið  n u q ä ' jo k e lâ u f  k u o  

kiereåniDDŽveU'eð». k u o  L a u r u k 'a n i  tom  I t i  sá r fiu m , le vä ln i]  tu llå -  

ruDi k ie l 'å s is , v ä n n z ili]  n u iu t o a p 'i s in  r u w š š ilá in . k u o  s u n  o llå  

p 'i iu ŧ i  õlđ põâ i] , le e e is t i]  s u n  rčibis p u iu t i  v tu á lu s , j ie t tš  k a ttšå l i]  

toarčspel. r u o š a h  m o n n i  рашіі v u iâ lu s  á in a s  m o ttie n  ( ts u o u h a s ) .

(I. Mannermaa.)

2. tšuåčh hsuvaneh kuoškan.

mokomin kaunäßitki Lauruk'ani ja ruiəiSilih metsist. tšuåeh 
hiltkeji pähið Laurutiä, mutko sun ŧšuorvi] ruošaeieläin: »elleð тй

ran toisella puolen on jyrkänne ja sen alla rikas talo, m utta sa
noi tietävänsä kyllä oikean polun taloon. Hän lähti kulkemaan 
sinne pimeässä, m utta ennenkuin he pääsivät jyrkänteelle, hän 
sytytti tulen ja kun tuli oli tarpeeksi palannut, Laurukainen 
käski venäläisten ottaa tulikekäleitä käteensä ja sanoi: »lähte
käämme perättäin; teidän pitää olla hiukan jäljempänä ja kun 
näette minun kiiruhtavan kekäleineni, on teidän kaikkien lähdet
tävä juoksemaan niin nopeasti kuin ehditte». Tämän sanottuaan 
Laurukaineu otti (tuli)kekäleen käteensä ja lähti niin kulkemaan 
venäläisten oppaana. Tultuaan tuolle korkealle pahta jyrkänteelle 
hän viskasi kekäleensä alas pahdasta ja  itse juoksi syrjään. Ve
näläiset menivät jyrkänteeltä alas aivan mäsäksi.

2. Vainolaiset hukkuvat koskeen.

Kerran Laurukainen ja venäläiset kohtasivat toisensa m et
sässä. Vainolaiset yrittivät ampua Laurukaista, m utta hän huusi 
venäjäksi: »älkää minua ampuko, minä olen vainolaispäällikkö».
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p â iji, mun Um tšube-oajvålmåi.» ruiəššilih p o tt i  Laurakk'ä sáuváis 
ja  ä iivusi, e fš  si] nassem  oapp'á kamiam li]ji. Lauruk' asž toalvui 
tšu ð iis  A narrison  päihis aisa, kost sust juo stuohl lɗirsis taðe ver- 
rin  vålmahtum Ui, så tt'å li] kärsä tšatsan, te m onni kärsås ja  su la si 
A nar stuočå jäuiri m ie ls i P ä ttšvń  vmåstå. ruiəššilih l i i j i  vaisaoam , 
eä vaijäm  suhaä innie ice Laurulcani luiäšlam kosten etiamist 
oaððið . sun särnui tšuðiiem im : »koas juo m ist hoap' uslhyän m ätiä  
li, ё іё  epʿ östa tham ist oaðåið, te oassžuvetCed ti] puoli oaðbustallað 
kärsäs. kale mun oJilüuii su ихат т  tåssäsž ko rices s iiså  a lsanš- 
koat a; kale mun talle ti tsiuinam». tšuðeh k il t tä l i  tom šieu sänii 
ouSast ja  oaððäslilli. vajsam  kuo l i i j i  toh nohási r isu  lussis naha- 
rä is. L a u ra lta s i su liasi] Pättšvuona m ie ls i, mast kuoskauu, Tes- 
boeiettiijes, i] Um іппів kukkien, kuo kori,is kuoSka oaivan a isan i], 
pa]jäsi] oht nuəšŠUasž oaivis ja  tsölhi] Laurulc1 äin: »korrä piessä  
kullö». Laurulc a s i  söäi: H] totc pieeeä Uh vai kottšam. mutl'o kullö 
joaƞwim. kale m un ti tsiinnam, kuo s ijs ' aisa p õ å is ie p ; oaððið 
räuhust». tšuhe a m  oaâðái; vajsam  kuo sunnuu Ui, nohhåsi] hoa-

Venäläiset tulivat Laurukaisen pakeille ja iloitsivat löydettyään 
sellaisen oppaan. Laurukainen vei vainolaiset Inarin rantaan ko
tinsa lähelle, jossa hänellä jo oli iso vene sitävarten valmistettuna, 
ja sysäsi veneen vesille; niin he menivät veneeseen ja soutivat 
Inarin isoa järveä pitkin Patsjokea kohden. Venäläiset olivat 
väsyneet, eivät voineet enää soutaa eikä Laurukainen laskenut 
missään nukkumaan maalle. Hän sanoi vainolaisille: »Koska 
meillä on hopunlainen matka, niin ettemme ehdi maalla nukkua, 
saatte te kaikin panna veneeseen maata. Kyllä minä yksinkin 
soutelen siksi kunnes rikas kylä alkaa lähetä; kyllä minä silloin 
teidät herätän.» Vainolaiset kiittelivät häntä hyvistä sanoista ja 
panivat maata. Uupuneita ollen he nukkuivat hyvin sikeään 
uneen. Laurukainen souti Patsvuonoa p itk in ; sieltä ei koskikaan, 
Teutoköngäs, ollut enää kaukana. Veneen lähetessä kosken nis
kaa eräs venäläinen kohotti päätään ja sanoi Laurukaiselle: »kova 
tuuli kuuluu». Laurukainen virkkoi: »Ei tuuli ole vielä pudon
nut, kuuluu vain humina. Kyllä minä teidät herätän, kun lähes
tymme kylää; nukkukaa rauhassa.» Vainolainen pani taas m aata
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p cust ńäleis nahhäran. kuo Lavruk!ard öini], e t'e  puohah nuəššilih  
Is oahimin , sun siihalii tallan kuokka oaivan, nukki] moU'õm кёдеі 
õlå, luošti] kårsä mõnnað vucälus stuom  kuoška, mast tšuðčh kale 
močåninni kuo thâlsi kä fsä  siza poåi]; mutt'o kå fb ii lei ä}Gt, kiŋik- 
k'eo kärnis mõnai kuoškast kommÕD ja tsuoŋkk'ani] öutai p ifá i, 
ruošah hšvani, i] okiakin snnaman psssam. LaurulcaDŽ nürai 
rməššilt] tâiiåuD kuoška ѵшэІШ savönist ja гіиідіп sehe pikläsÜD ja  
eres annbneäuniiD.

(I. Mannermaa.)

3. tšu ð čh  jâ th ih  n e ä le a n .

o k l i  U i L a u r u lc a o ž  tšuðiiD s ä t t i m i n  A n a r  кё]]іт іеІТЛ. p õ ð i]  

s u iå lu i  K á ls ä iä v i  v ie s ta rn e ln , te k o t tö i  to n  lä sa n  huá ń ta n iiD  p iir ra ð  

j a  toh  k a l tš ä la h lš i  m u o r jiiD  u ssa ð . s u n  j ie l t š  to is  p ö ji in  k ä fsá iD  

ü iß a i  ta vá s . n ä , j i e t t š  v o lli]  m c iŋ em u  k á r s å s a n  ja  tse lh i]: H å' k ä r s ä ' 

l s  m ii!»  tšu ð č h  k u t t š u  L a u r u h 'â :  »p o a ð i te h in , m i]  v u o šša p ' tuńin 
h u t 'a », m u t t 'o s u n  k e ä rn u i n u s e  tove: H äh k å f s ä h  le mw/» tšu ð eh

ja  uupuneena hänkin pian nukkui makeaan uneen. Nähtyään 
kaikkien venäläisten nukkuvan Laurukainen souti heti koskennis
kaan, hyppäsi muutamalle kivelle, päästi veneen menemään alas 
suurta koskea, jossa vainolaiset kyllä havahtuivat, kun vettä tuli 
veneeseen. Mutta täperällä oli aika ja äkkiä vene meni koskessa 
kumoon särkyen kappaleiksi; venäläiset hukkuivat, ei yksikään 
päässyt maihin. Laurukainen kokosi heidän jousensa kosken alta 
suvannosta ja rannoilta sekä vaatteita ja muita pitotavaroita.

3. Vainolaiset kuolevat nälkään (y. m.).

Kerran oli Laurukainen vainolaisia kyyditsemässä halki Ina
rijärven. Tuli saari Vasikkaseljän länsipuolella, niin hän kehotti 
heitä (menemään) luodolle hilloja syömään ja he riensivät mar
joja poimimaan. Hän itse sillaikaa työnsi veneet järvelle, hyppäsi 
viimeiseen veneeseen ja sanoi: »nämä veneet ovat minun!» Vai
nolaiset kutsuivat Laurukaista: »tule tänne, me keitämme sinulle 
huttua», m utta hän kertasi toistamiseen: »nämä veneet ovat mi-

3
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pattsi ton suollujan, mut f  o olit vuo tai maŋeh ja faU'ii kärnisrčmnist 
kioDä. Laurufc алг airoin tšõskii kõvzaio, silsäsuormas skilätii. kar
sas. — te oho kettšin eli] si keättšåmin; eä ápp' änavi muiče ko 
punani öiviwiz ja nirvdtt'illi. taliui am  tot suiälui kottšõ Oaivi- 
Buńńamlässan.

LauruttʿaDŽ vuoleii mol' im in  toalvuð IšuðuD Pättšvti vuiäliis. 
pott'i õuta kuoškåoaivan: te sun Isonani] kärsäiD mielfiåluuvai ja  
sarnui tšHâán: »lii kolevetfeð loTtm vviålå mhnnað, et'e almas kaštaä. 
mun mõnam maijemu kärsä stiiuriâ. te Ui ohlå keSe'i kuoSkåoaivist. 
sun luoštii täin kärsäin, jiettš volli] ton кёдві älä ja tuoih hullaji 
kuokka vmâliis ja ЫЬапі.

ohti Laurukk'anž vuolen såtCið tåuâiin vännzimmäðhi smŋanin, 
vähi] tüla, tšõnaDii täin, keäh sät'usl liiji, mielnåluuvai ja pähui 
ton tüla mqijelD káttšad, kuz to( mõnanL te Ui motl'õm pätib, 
main Laurukk'ani tieðii, ei e tõz hsŋivaneh. sun kätšai ja leeeistii 
tullånuossaz päuili vumlus ja tom кёдеі, main pänni eeätsan Ui tsön-

nun!» Vainolaiset jäivät saareen, m utta yksi heistä ui perästä ja 
tarttu i veneenlaidasta kiinni. Laurukainen löi airolla kynnet 
(poikki), jolloin hopeasormus kilahti veneeseen. — Viikon kulut
tua hän kävi heitä katsomassa; he eivät jaksaneet m uuta kuin 
päätänsä pyörittivät ja irvistelivät. Nytkin kutsutaan tuota 
saarta vielä Päänvääntämä-luodoksi (»laassaksi»).

Laurukainen lähti kerran viemään vainolaisia alas Patsjokea. 
Tulivat erään kosken niskaan, jolloin hän sitoi veneet perättäin 
ja sanoi vainolaisille: »Teidän pitää mennä louteen ( =  purjemainen 
peite) alle, ettette  kastuisi. Minä menen viimeistä venettä ohjaa
maan.» Koskenniskassa oli kivi. Hän laski veneet (menemään), 
itse hypähti tuolle kivelle ja nuo huilasivat alas koskea ja huk
kuivat.

Kerran Laurukainen lähti saattam aan vainolaisia käymätai- 
paleella pimeässä, otti tulen, sitoi ne, jotka kulkueessa olivat, 
perättäin ja  käski juosta tulen jäljessä sinne minne se menisi. 
Oli eräs pahtajyrkänne, jonka Laurukainen tiesi (arvaten), että  
he saavat siinä surmansa. Hän juoksi ja heitti alas pahdasta 
tulisoihtunsa sekä kiven jonka oli sitonut nuoranpäähän, jo tta  se:
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nam, an-sun tot'keäsä täin ŧšuðiin čmožan, vai jufseh, ёіё Lauruk- 
k'anž тёіѣеі li ain jo i emin ja si kessimin. tšudeh kattši tüla 
mätjelj) pâiuti imälus ja hkvani.

(Pietari Valle.)

4. tšuðeh kčHvanch Anarjäuran; TšuiəT pettssuiålui.

L a u r u k ' a n ž  v u o le i i  t š u ð i j  sa t’u n .  j ie i tš  v u o le i i  u tts  k ä r S s i in  

oŋsast jo ttʿčð  ja tšu ð e h  s tu o m  k ä r s ä in .  L a u  r u k k 'a n ž  U i рйкк'агшт  
ь\ѣ и s tu o m  råiei k á r s ä s a n  ja  ta r v e l 'i i  p ä p p 'a r  öuDan. ja  tot' p ä p -  

p a r  ko  k ä s ta i  te k I r n is  tš e ä k k 'ä r i i  ja  r ie m a i tš d ts i  p o a tt 'ið  ko rrä -  

sáut s iz a  ie e  s is t  U m  liü 'e , m d in  koaibuå tom  m sDnal. L a u r u k  an?, 
ko  Õ in ij, H tu o iv  šÖDåškuoðij št'i, te su lia n i]  p å t å ra s a n  ja  n u u it  

v m å ju i  tot tšubelaStå  A n a r  j ie ŋ ŋ a lv u o ta n . to n  k u k k 'o s a n ž  to i  

m ä in a s .

te nusč tovč LaunJc anž ѵиоіщ tm ð i]G iu ]m  jotfeð, et sun me}- 
Sei mak'a Ui tšuhe. si] pott'i mott'õm Anarsuiäluirinon. te Lau-

vetäisi vainolaiset rotkoon ja jo tta  he luulisivat Laurukaisen 
myöskin olevan yhä matkassa heitä vetämässä. Vainolaiset juok
sivat tulen perässä alas pahdasta ja saivat surmansa.

4. Vainolaiset hukkuvat Inarijärveen; Satapetäjäsaari.

Laurukainen lähti vainolaisia kyyditsemään. Itse hän lähti 
pikku veneellä edellä kulkemaan ja vainolaiset isolla. Laurukai
nen oli kaivertanut hyvin suuren reiän veneeseen ja pani pape- 
ria(!) päälle (eteen). Paperi kun kastui, niin vene puhkesi ja 
vettä  alkoi tulla kovasti sisään eikä heillä ollut astiaa, millä 
ammentaa sitä pois. Kun Laurukainen näki, e ttä  noille alkaa 
tulla hätä, lähti hän soutamaan pakoon, ja niin tuo vainolaislasti 
upposi Inarin syvyyteen. Sen pituinen se juttu .

Toisella kertaa Laurukainen lähti vainolaisten kanssa kulke
maan (sanoen), että  hänkin muka on (oli) vainolainen. He tulivat 
muutaman Inarin saaren rantaan. Laurukainen arvelee: »tässä
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r u k k 'a s ž  a r v å la s s å :  » tän su o llu s t l i t t š i  e n n ä  lu iä m m a n e h ;  ѵ ш а Іа и р  

tä in  рйггад». te s ü  läD se ji r i s o n  ja  k a ttS ä li j i e t t š k iu u  k m á u lu s i s . 
te  L a u r u lc a s ž  u iS a s a d a i k ä r s ä in  ta vä s  ja  s u l ia s i i ,  toh tSuðeh  

tš iu á rv u h , čt' »poað i, p o a d i L a u ru lc  a n i ,  m i j  v u o šš a p c h ü t 'a ;  m is t  Is 

p u o h  h u ttä n eä vu h » . te m o t tõ m  a r v a l i i  i t  »ko  poaðõh , te  k u m e  tane  

ö a s iu h  t š u s s u s a s ». te s i i  to m  k u s s i  ta lla n , ko i e to m m u S u  ä š t im  

a s s e l i i .  k u iə iu t oho k e t t š in  L a u r u k k 'a s ž  e l i i  k e ä t tš m in , e t  a ih u i t  U  

ё і і іт іп . p u o h  l i i j i  ju o  já m á s a m , o h lä  tuke p a je s is t i]  o a iv is  ja  n i r -  

v is t i i .  s i i  l i i j i  p u r r a m  k õ r i is  tš m ə tt 'in  p e H s t n e ä le u d e in iz  ja  tá s t l i  

to t s u iä lu i  o a s s iu m  n õ m a s  T šru ə l'p e tts su iå lu i.

m o tö m in  le i tot se ä m m ä  L a u ru lc  a s z  tä s  jo t e m in  išä d u G iu im . 

s u n  a r v ä la s š k u o ð i i ,  et »tä e u  l i  tä lu  a is a ;  kohvetfeå tSonâcattað 
m ie ls lu u v a i ,  et m u n  ko  k a ttsä la m , ernas t i  lá p 'å ŧša tt 'a ð . te s i i  a š tu s  

t š ö n â s i t t i  ja  v u o h i  jo t te ð  s su r ja s in  tuoD sar p a ije l .  nututko m a h te  

o a p4 s j ä ä n  Laurulc as% o u se m u s tä  tu o s sä sä m . te ko  p õ ð i i  õ u t 

pähhrÖBsan, s u n  le e e is t ij  to m  tu o s sä s is  p a u it i  v u iä lu s  ja  j i e t t š  ń u š k i i

saaressa olisi paljon hilloja; lähtekäämme niitä syömään». Silloin 
he laskivat rantaan ja juoksivat kukin taholleen. Laurukainen 
työntyi veneineen järvelle ja lähti soutamaan. Vainolaiset huu
tavat: »tule, tule Laurukainen, me keitämme hutun; meillä on 
kaikki huttuneuvot». Muudan arveli, että  »jos tulet, niin kuu
man tinan saat kurkkuusi». He tappoivat paikalla sen, joka sel
laisen uhkauksen lausui. Kahden viikon kuluttua Laurukainen 
kävi katsomassa, ovatko he yhä hengissä. Kaikki olivat jo kuol
leet; ainoastaan yksi kohotti päätään ja irvisti. He olivat syö
neet kuoret sadasta petäjästä nälkyessään ja siitä on tuo saari 
saanut nimensä Satapetäjäsaari.

Kerran oli sama Laurukainen taas kulkemassa vainolaisten 
kanssa. Hän alkoi tuumia, että  »täälläpäin on talo likellä; tei
dän pitää sitoa itsenne perättäin, jo tta  minun lähtiessäni juokse
maan ette jäisi toisistanne». He siis sitoivat itsensä ja lähtivät 
kulkemaan pimeässä tunturin  yli. Laurukainen kulki etumaisena 
soihtuineen oppaana. Tultuaan erään pahdan reunalle hän heitti 
soihtunsa alas ja itse hyppäsi sivulle. Vainolaiset luulivat hänen .
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toarespel. te tšudčh ju fs i. H totc katlšåli] juo. te sii rnejnei puohah 
kattšäli ja kottši puoli ton pa'uiti viuálus jcimas.

(Uula Morottaja.)

5. Laurulcanž miehhiin konnä ŧšuðiio.

moi omin kiddÜDälvi pott i  tšudčh tšuoiean Lauruk'ä paik'an ja 
iätt'ü sü sali id si poitsuin Anarjåuiri rasta mott'öm siiman, kost sii 
йівй rievenid. Lauruh'ani mönai meätsan pottsiiin vienniad, välni] 
viuájánuD, m u t påris erdisl kuomani] erUisoksämiin kwh e ruoiubiin; 
te mätsi] koaf üsis. tSuöeh vätjeji olssis viuujänijn, mut' pärräsist 
eä huollam, kuo loi Ui nuiqt' vaste oainid. te vuolei vuwijid, Lau- 
ruh'anž oynast oap'isin, Anar jõrŋai mielsi, peivi päSti] tšiaijtii 
rtkk'ä jede tšudčh oaddáji vorSå kerrisåin, lástko si] li]ji tšuoiäa- 
mist våisam. te Lauruk'anž vuiəjjilisii] ra.de päUan, nuiqi et' 
räibii pszai sust lapp'an. ko maƞemuDŽ tšube Ui sü pålbast, te sun 
vollii i] tom ja relt'i] ja кйпі] lom stuočâ nilbim  nuiui hoap'ust, ёі

jo lähteneen juoksemaan. He myös lähtivät kaikki juoksemaan 
ja putosivat kuoliaiksi alas jyrkänteeltä.

5. Laurukainen surmaa viholliset miekalla.

Kerran kevättalvella tulivat vainolaiset hiihtäen Laurukaisen 
kotiin ja vaativat häntä kyyditsemään heidät poroilla Inarijärven 
yli m uutamaan kylään, jossa he aikoivat ryöstää. Laurukainen 
meni metsään poroja noutamaan, otti ajokkaat, m utta korvensi 
parhaan härjän kylkikarvat kuumalla raudalla; tuli sitten kotiinsa. 
Vainolaiset valitsivat itselleen ajokkaat, m utta parhaasta eivät 
huolineet, kun se oli niin rumannäköinen. Niin he lähtivät aja
maan, Laurukainen edellä oppaana, Inarin selkiä pitkin. Aurinko 
paistoi hyvin helteisesti ja vainolaiset nukkuivat pian ahkioihin, 
sillä he olivat hiihdosta väsyneet, Laurukainen ajahutti tienpos
keen, niin että  raito pääsi hänen ohitseen. Kun viimeinen vihol
linen oli hänen kohdallaan, niin hän karkasi täm än päälle ja tap 
poi lapinpuukolla pistäen niin nopeasti, ettei mies kerjennyt ään-
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å lm á i i i  k ie r e a n a m  j ie n a n ið e in .  T ä stm a r /a  s u n  to p p 'n  s ü  tü p 'a s t  

m ie h i,  ru o t a s t i f i ]  k re is  r ä ið u  m ie lo  n u u i f  jo fe lä u t  ko  tot' l tn n i  

ä p p ' a m m  ja  jiu ə h i tovč ko  p õ ð n  оаддё tšu ð č  p ä lm n ,  te tš u o la s tn  

U 'eäpp 'á t ra s ta , m u f  k u o  s u n  а ів и і  konned  m a ŋ e m ii a lffiä , k o f e  U i 

tšu b e o a jv å lm å i ja  ä in a s  stu iəres ja  vie lcšå , te totc k o ttsa i š lo k k fa z  t i e f  

j a  v o ll i i  k e r r is is t m ie k k 'i  k ie ð a s t. te toa rru G u o ð im , m u t ' L a u r u k -  

k ʿa id  le i jo fe lá e  ja  a m u u  о а в Ы і s u s t j ie e a  п к п п а і.  s u n  k ö š k a j  

r u m m å š iw  tsuoƞrju  õ lä , n ü r a i  s o a f ln e ä v u in  ja  m ä ts i i  p o ttsu iD isk iu im  

p á ik k 'å s is . — tö u la h  u lm ü h  l i i j i i  m a k 'a  v a lå  o a jn a m  tö i ru o S a i 

kâ llu iD  ja  tä u i i iß  m o t fõ m  tš o a lm i riD uõst Ä j j ih jõ r ƞ a  re u in is t.

(Uula Morottaja.)

Peivih-VuoläBaDŽ.

1. Peivih-VuolâBä eijist,

Peivihist,

Kitt’al kirhõ tavåeeln li tuomr, mon ѵшэШ li töulä Peivih- 
vuorraz ässamsaijč, kost toeöo valå saijč, mut tõz le juo räðhah

ŧääkään. Sitten hän tempaisi täm än tupesta miekan, laukotti 
härkäänsä raitoa pitkin niin nopeasti kuin suinkin voi ja  aina 
tullessaan nukkuvan vainolaisen kohdalle iski kaulan poikki. Mutta 
kun hän aikoi tappaa viimeisen miehen, joka oli vihollispäällikkö 
sekä hyvin suuri ja vankka, niin täm ä heräsi kolinasta ja hyp
päsi ahkiosta miekka kädessä. He alkoivat tapella, m utta Lau- 
lukainen ollen vikkelämpi sai hänet lopultakin hengiltä. Hän 
viskoi ruumiit hangelle, keräsi sota-aseet ja palasi poroineen ko
tiansa. — Entiset ihmiset olivat muka vielä nähneet noiden ve
näläisten kalloja ja luita muutaman salmen rannalla Ukonselän 
reunassa.

Päivän-Olavi (1. Vuolappi).

1. Päivän Olavin isästä, Päivästä.

Kittilän kirkon(kylän) pohjoispuolella on tunturi, jonka alla 
on muinoisen Päivä-ukon asuinpaikka; siinä on vielä sija näky-
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k»nim m ja  seäh lå leh . P e iv ih -v u o ra s  h i  m u s tä la s  v ieh šå  ja  konneål- 

m á i ja  tön  la ssen  va lå  n o a in i, et su n  m ä t i j  kän n iin  tuonn arist п и вё  

tuonnaran to a lvu d . su n  U i p eeea lm a s sa veh å lm å i ja  tš ie r a s ti i jš ,  

nuŋtl' e t  i i  sü  m iu á d k n ž U m ánž k ih hen . su n  tš ie r a s ti i  m ein e i o h ti  

ton o llä  tuonnar vm å lu s  veäd ii o m a s i  ja  su s t U i vu op jän ap ' a n i  o a iv i  

a ih e  iee  t o t  korhånam , kuo su n  tom  tseäåu  tuo nnar vu iä lu s tš ie ra s ti i  

š i l jo s is .  su s t U in  krnəht a leč, m ö i n om ah  U in  IJTiUi, poarrasÖB ja  

S ä rrä , n u o ra  n. su n n iis t e t tš iz  tse lh ü  n ä w t': »U n i U it Ison l i  ńoannä, 

m u t S â rrå  ka le  m u n in  p o a tf a l». in e ä rv in a m n in , et' V u o lä e a s t Sanna 

m u š tå la s  å lm å i v ieh švu o ð a s  ja  ta vö in is  p e lčs t, m a in  S a m i m a ih azeh  

tu lita  tie t'ih  va lå  su s t tn n ü  m u S tå lið , tade vu iå s tå  ko su  n uorän  

a ls e s t S ä ra s t eä  tiede  S  im i  m a ih a zeh  m a is e n  m u S tä lid .

(P. VaUe.)

2. P e iv ih -V u o lä B a n i p o a ln a  s ie in i. 

to i ä ie i j  kuo (k )r is t-o s k o  vu o ttH n  k u llu šk u o d ii  ja  p ö d ii  täin  

S h n U n a m ä in , U i Р Іввіп  ä lm ä i, keän  n o m m ä  U i P e iv ih -ѴиоШ в. su n

vissä, m utta katajoita ja sammalia on siihen jo kasvannut. Päivä- 
ukko oli erinomaisen väkevä ja (hyvä) peuramies sekä sen lisäksi 
noitakin, joten hän taisi viedä peuroja tunturista toiseen. Hän 
oli mainio suksimies ja mäenlaskuja (sellainen), ettei hänen verois
taan ollut ketään. Niinpä hän kerrankin veikalla laski alas tuolta 
korkealta tunturilta rasvanappo päänsä päällä eikä täm ä kaatu
n u t hänen laskettaessaan jyrkännettä alas kotisiljoonsa ( =  kenttä). 
Hänellä oli kaksi poikaa, vanhempi nimeltään Uula ja nuorempi 
Saarra. Isä sanoi heistä näin: »Uula Uulson on vetelys, m utta 
Saarra kyllä pitää puolensa minulle» eikä arvannutkaan, e ttä  Ola
vista oli tuleva (tulee) mainio mies väkevyydeltään ja tavoiltaan, 
niinkuin Lapin tarinat vielä nytkin tietävät kertoa, jotavastoin 
ne eivät tiedä mitään kertoa Päivän nuoremmasta pojasta 
Saarrasta.

2. Päivän-Olavi polttaa seidan.

Niihin aikoihin kun kristinusko ensikerran saapui näihin La
pinmaihin ja alkoi tulla tunnetuksi, oli täällä mies nimeltä Päi- 
vän-Olavi. Hänkin oli tullut kuulleeksi kristinuskosta ja kolmi-
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le i m e ib e i p o a tt 'a m  k ä lla å  k r is t-o sk o s t ja  k u l ih -o h is i  i th e iis t , m u t  ton  

u ie i  p a l r ä l i  u lm ü h  a in  sie lb iiD . m u (  7’e iiä h -V u o lä n a n i U i e ä p 'ä n u -  

za s t, e f  ü  sie iD l U h ä in a s k in  r ie u it 'is  іт т ё і. to n r ie t s u n  p a jč lv u  

k č j ja š k u o ð n  s ie lb iw  ja  a r v a lš k u o ð ii  tä in  h ŧv a t t 'ið .  m u t  s ie jɓ is t  Іьъ 

ѵиіэгпй  n u tu t  іп п й ,  ko  s u n  to ijva i P e iv ih -V u o lä ß ä  p m ə lts e n , e t  s u n  

і і  v a i jå m  ko lD eäein . s u n  f e r t t i i  orrõð  k õ â iin , ko  eä rra zeh  e ll i  k o l-  

ѣ ет іп . ko lD em n õ jiw  o r d o iin is  ja  i l lå  v a w im m s  s u n  v u o r m i k o ln č io  

ja  k r i ja i  k č h r ä ie i  m ie li) o leös ja n e  v u iá m m á š i]  k u o  p ie t i t fe m e s  p á r -  

n á u ž  p e ä u v å lš  n u iə t fu le a i  m ie ln . te s u n  ä rb im ] , et s ie j/ä  l i  s ü  k u m -  

m a tt 'a lm in . s u n  ts č lh i i  n ä iu f :  »M u D D u šjä u ir i á k k 'u  ü U a i m ie ln  

p e ä iiv á lš , m u f  ele h u o la , tu o ń å r o k k 'e , k u o  m u n  tå s t рии хЬ й п іѵ ьІёт , 

k a le  tu n  v a la  p m ä läh» . jed e  u i t u ,  k u o  s u n  p m ä r r ä n i i ,  le s u n  w o l e i ]  

s i e ie i  к и ш і ja  n u r a i  m u o ra in  s ie in i  к ё д в і õ lå . k u o  s u n  p iu á U a tš -  

k u o ä i i ,  te p ö d i]  a rve  ja  р іевгм  n u iu t ',  e t  i i  tu lla  p iu M lh n r .in . s u n  

f e r t t i i  п и в е  к ё гп і p u iá l lå t š k o a t f iä  ja  o p p 'č t p õ ð i i  a rve  ja  p ie e e ä , te 

tu llå  vesi tš å s k a i . l) te s u n  v a la  koalm aD  k e n n  p u iä l lä t t 'i i  ja n e  lü h a l i i

') Toisen kertomuksen mukaan sanoi P.-V. silloin: »vuoi ko kirjan  
vähatfim  päiPan» (=  voi, kun kirjani unohdin kotiin).

yhteisestä Jumalasta, m utta siihen aikaan ihmiset palvoivat yhä 
seitoja. Päivän-Olavi kuitenkin epäili, ettei seita sittenkään ole 
oikea jumala. Senvuoksi hän alkoi ylenkatsoa seitoja ja aikoi ne 
hävittää. M utta (kyläkunnan) seidalla oli voimaa niin paljon, 
että  teki Päivän-Olavin sairaaksi, jottei täm ä voinut käydä nuo
tallakaan. Hänen täytyi olla kotona toisten käydessä nuottaa- 
massa. Tällä aikaa hän huonovointisena ollessaan odotti nuotta- 
rniehiä ja katsoi ulos (juuriköydenpunoma) kelan reiästä ja  silloin 
huomasi alastoman lapsen konttaavan nuottaulkuja (vapeita) p it
kin. Hän arvasi seidan olevan kummittelemassa (häntä). Olavi 
sanoi: »Muddusjärven akka konttailee ulkuja myöten, m utta älä 
huoli, sen vietävä, kunhan minä tästä  paranen, niin kyllä vielä 
palat». Niinpä hän toivuttuaan lähtikin seidan luo ja keräsi puita 
seidan kivelle. Kun hän rupesi sytyttäm ään, tuli sellainen sade 
ja tuuli, ettei liekki virinnytkään. Hänen täytyi ruveta toista
miseen sytyttäm ään, jolloin saaskin tuli sade ja tuuli sammuttaen 
jälleen tulen. Silloin hän sy ty tti vielä kolmannen kerran ja lu-
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tä in  sänÜ D , m a ip  s u n  I t i  k ii l la m  ja  m å tt 'a m :  »e iji, a h  e ja  p a se  

j i e e a  nom an» . te tü la n k  к ёт гп а ви о д іі jed e  s ie in i  p u o li i . — ta t 

s ie } /n -B ä ikkci  U i M uD D u S jä m ri n u o r t f i s e ln  S ie fB lv a rä  r in n o st ja  ta lin i  

a m  o a m o je h  kone tšo a rv ih  ja  tä u itih  ton  s ie J S i-e ä ih is t m u l to n  täste , 

e t m i  o ŋ rx ič jjih  h  ton n in  ip ' im m e l  p a lv ä la m .
(M. Aikio.)

3, P a jä la s k e b e 1,

P eivih-ѴиоЫвапІ äzai m otom in Anar-suolliist, mon nommä Ui 
M aw'å. tön kiennist l i i j i  mejõei erčs ässčhuu ja  ton siinä ulmüh 
onni ep'im eliw . m ottõm  ёріт т еі nommå l i i  A ijih ; пивё nommå 
Ui Â kk  ii; toh kottšojeh tailm seämmä nõma mieln A ijih tn  ja  Â kV un. 
toh Is toh vufdDŠoheh, moh Is alnå VeškońârGa sijaa. Peivih-Vuolâ- 
sanž Ui vieusas álm ái, nuud et suSte i i  pitt'äm  ohtkin ofmõnž, keäh 
talle l i i j i  sü аШп tån m âiilm ist ёіііт іп. Ion n ie t Peivih-VuoläBanž, 
kuo täm tieðij et sun li puoh vieusamös, oskclnaäai hčvatškoattid  
sielb iw , main ulmüh palvali, tästko sudin  ordSkuodii vasten, e t

kaisi nämä sanat, jotka oli kuullut ja oppinut: »isän, pojan ja 
pyhänhengen nimeen». Niin liekki alkoi kohista ja seita paloi. — 
Tämä seitapaikka oli Muddusjärven pohjoispuolella Seitavaaran 
rannalla ja vielä nytkin näkyy peuransarvia ja -luita sanotussa 
(seita-)paikassa muistona siitä, että esi-isämme ovat siellä palvo
neet epäjumalaa.

3. »Päällyskivi».

Päivän-Olavi asui kerran Inarin saaressa, jonka nimi oli 
Maura. Sen kentässä oli muitakin asukkaita ja kylän väki piti 
epäjumalia. Erään epäjumalan nimi oli Ukko; toisen nimi oli 
Akka? Niitä kutsutaan nytkin samalla nimellä Ukoksi ja Akaksi; 
nämä ovat ne vaarankerot, jotka ovat lähellä Yeskoniemen kylää. 
Päivän-Olavi oli niin vahva mies, ettei hänelle piisannut yksikään 
niistä ihmisistä, jotka (silloin) hänen aikanaan elivät tässä mail- 
massa. Sentähden Päivän-Olavi tietäen olevansa väkevin uskalsi 
ruveta hävittäm ään seitoja, joita ihmiset palvelivat, sillä hänestä
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ulmüh nutut humöh ja jollah e f vaHnšuhhnn ja кёЬвііп іттёі- 
niz aneh. Peivih-Vuoläsanz vuiämmäši], et' oht ämõ іттёі li 
ahnёst. ulmüh kale vajje nškuoti i  sü tåstmarjá, kuo nistett'i imelii- 
i,iz moh liiji toh ommåsummõzah vaHnšoheh anei toh maiD jieijah 
liiji ѵівват rähliâ kebðim näbbemåin paihiin, liijiuiu toh pättsäh 
tai eärrazeh tommuiädusih; mut' eä kuti'ao sü puiåhlam hčvattiö, 
tästko sü  palaškam liiji Peivih-VuoläBä stuom oppiin , koas Vuo- 
Ыв vuiåmmäšii, e f ulmüh sü ä p ii  tiet' palöst Is, te tsdlhii silbas 
иітйівшііт: »vuiälsup' mi] sühad puoh tan sii na ulmüh mielsäluti- 
vai KoneSńärean. Іоввёп mun tšäit'am tüjan puohain äp'nnan». 
si] sulåni toho, monni ennaman; Peivih-VuoläBanü tsčlhi]: »poatt'id 
puoháh mü mielit», vännzilišti utsańahhä, tšuoožit'i] Peivih-Vuolđ- 
вапі, tseälkk'a kuoimi]niskui]m: »mun aieum iäm stuom kddei väl- 
õid ja kuiənnid tuon stuočå кёдаі õlå». lom І] ohtkin löin ulmuin, 
keäh tásl li]ji oatfiimin, ollâain oskom, vajk' si] kale tietCi sü 
vieusas äimäin, tsčlhij mott'õm toin ulmüin: Hot' рагво, main tun 
teil áieuh tõhad, tot' li áinas mahdutt em ulmüin». Peivih-Vuolänanž

tuntui kauhealta, että ihmiset typeryydessään ja hulluudessaan 
pitävät jumalinaan vaarankeroja ja kiviä. Päivän-Olavi huomasi, 
että  yksi ainoa Jum ala on taivaassa. Ihmiset kyllä alkoivat häntä 
vihata senjälkeen kun m enettivät jumalansa, jotka olivat omitui
sempia vuoren huippuja tai mitä he itse olivat sellaisiin paikkoi
hin koettaneet rakentaa kivistä, olivatpa ne patsaita tai muita 
sentapaisia, m utta he eivät voineet häntä silti tappaa, sillä heitä 
pelotti Päivän-Olavin suuri voima. Kun Olavi huomasi ihmisten 
häntä pelkäävän, niin hän sanoi kylänsä väelle: »Lähtekäämme 
kaikki täm än kylän asukkaat soutamaan peräkanaa Konesniemeen. 
Siellä minä näytän teille kaikki voimani». He soutivat sinne, 
menivät maihin; Päivän-Olavi sanoi: »tulkaa kaikki minun mu
kaani». Astuivat hetkisen, Päivän-Olavi seisahti, sanoi (sanoo) 
kumppaneilleen: »minä aion ottaa tämän ison kiven ja  kantaa 
tuon paaden päälle». Sitä ei ollenkaan uskonut yksikään niistä, 
jotka olivat siinä näkijöinä, vaikka he tosin tiesivät hänet van
kaksi mieheksi. Sanoi eräs väestä: »se työ, jonka sinä nyt aiot 
tehdä, on aivan mahdoton ihmisille». Päivän-Olavi sieppasi äkkiä
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toppi] kńjtkk'eD tiiamist кёдг.і, кшэвпііі] hoap'ust ІшІІё peällâs, Іев- 
eisti] кёдві ton õlå, kõrnn tohon ja tselhi] иІтйівшіт, keäh tást 
оагпітіп liiji: »piuəhlið kulm utsčsláyán keäðeåin, mun piet am 
jməlein tän stuom keäåaan, main tul kiuánnam hm», ja sun pieiai 
tom stuom кёдві, main jiettš h i рилйЫат, kulm uttså keäðeânii] 
õlä. main sun nutut' tivoi, et toh le jiettškiuu кеЬш-nšieyva ѵшэІШ. 
Peicih-Vuolänani tselhi] sii n -u I m ui i, is kumu, keäh liiji Uuta ti] pa- 
laškam su stuorä äp'i] tiet': »täst oamlvett'eö li] mit äpp'iin, ja Iät 
keSel, main mun hm  pajenam tuon källe õlå, leäuvus tiijan ja 
mgŋeln-poattčin muSton». si] mattsi måšat Mauraeiänan, kost sist 
viäsuh liiji, ja täslmarjä Peivih-Vuolänanž eli] räuhust ja sövanist 
si]T>-kuoimi]niskui]m ja puoh tållåi anarašaioiupn. —  tot' Peivih- 
Vuolänä keEei kottšõ täi PajálaskeSein.

(Iisakki Mannermaa 1. Morottaja.)

4. Peivih-Vuolän merast.

Peivih VuoläB, nuƞttko ettšis sü nomati] поаввап, lii liuän- 
nustis lojes ja leäeiis olmöni ioe tâujå tšåitt'am stuom viehšvuoðas.

kiven maasta, kantoi kiireesti kallion viereen, heitti kiven sen 
päälle, kapusi sinne ja sanoi ympärillä katsoville ihmisille: »tuokaa 
kolme pienehköä kiveä; minä panen ne jalustaksi tälle isolle kivelle, 
jonka nyt olen kantanut». Hän asetti tuomansa ison kiven kolmen 
pienen kiven päälle, jotka hän sovitti niin, että  ne olivat (ovat) 
jokainen kiven kulman alla. Päivän-Olavi sanoi kylänsä asukkaille, 
jotka olivat kovasti peloissaan hänen suuresta voimastaan: »tästä 
te näette minun voimani; täm ä kivi, jonka minä olen nostanut tuolle 
kalliolle, olkoon teille ja  jälkeentuleville muistona». He palasivat ta 
kaisin Mauran kenttään, jossa heidän asuntonsa olivat; senjälkeen 
Päivän-Olavi eli rauhassa ja sovussa kylänmiestensä ja kaikkien 
silloisten inarilaisten hanssa. — Tuota Päivän-Olavin kiveä nimi- 
tettään nyt Päällyskiveksi.

4. Päivän-Olavi meren rannikolla.
Päivän-Olavi, kuten isä häntä nimittikin vetelykseksi, oli 

luonteeltaan siivo ja säveä mies eikä monesti näyttänyt suurta
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s u n  j ü ä i i  oaG G um in m e in e i  m c  ra s  k  k o s t  s u n  š õ n a i o a im ð  r m ə š š i lu D  

j a  tä D la iv .  r m ə š š i l ih  p o t t i  t i e t f i ð  s ü  v ie h š v u o ð a  je d e  s i ]  к іш іе п і  

s ü  tá s s ä / j i ,  ko  s u n  r ie m a i  s i e u im i  k iü td i  s i lh a ð ,  v a jk '  s u n  Ui o h lü  

j a  s i ]  l i ] j i  tn n ü .  s u n  s u lia n i]  õ u ta i  ä i r u i  j a  r u iə š š i l ih  v ið a i  к й д а і  

å i r u i . j a  s ü  k â r n is  jo ð č š k u o ð i]  n u tu t  h o a p ’u s t ,  e t s u n  f  e r  i t i ]  kä lG u s  

aD ei , п и ш ік о  m o ttõ m e h  sâ r r iu h  e n n is ,  k o te  s u s t  h i  m i e l s i ,  ku o ŋ ŋ a ra .n  

k iD m  tšö n n a b , e m a s  m e r a n  r o u v a ð . m u t  r u iə š š i l ih ,  k e ä h  l i ] j i  v ið a i  

k ä å a i  å i r u i  s ü h a m in ,  p a t t s i  su š te  j a  v u i á i t å o i t t i .

v a lå  m o to m i n  k im šeD i s ü  täDŽah, k o  sijuu l i ] j i  k u l la m , e t s u n  

le i  n u tu t  v ie h š å , j a  l i ] j i  t á t t u ð  m ie la s t i s  o a /m iö  s ü  s tu o m  v ie h š v u o d a .  

te  s u n  k i h lu i  o p p 'e t  t š ä l t t i ö  v u o im n n is  j a  v ä ln i]  s tu o č a  к ё д в і ,  p a ] -  

jÕDU to m  p a j å s  j a  s tirG G äli] m n a m  s i z å ;  t o f  keh o l v a lå  o n n ä  p č iv i  

l i  tå s t  o r r õ m in  T se ä u D z u i-e e b e l n o m m å s i  p a ih i s t  m c r a  r in b  a h a  

V ä r j i v u o n a  іа ѵ й в е іп .
(M. Aikio.)

väkevyyttänsä. Hän kävi myös (Ruijassa) meripyynnissä, jossa 
tuli näkemään venäläisiä ja norjalaisia. Venäläiset saivat tiedon 
hänen voimistaan ja kiusasivat häntä siksi kunnes hän ryhtyi 
soutamaan kilpaa heidän kanssaan, vaikka hän oli yksin ja heitä 
monta. Hän lähti soutamaan yhdellä airoparilla ja venäläiset 
viisin kuusin parein. Hänen veneensä alkoi kulkea niin kiireesti, 
e ttä  hänen piti vaimonsa tai niinkuin m uutam at sanovat, äitinsä, 
joka oli mukana, sitoa kiinni kaareen, jottei hän tipahtaisi me
reen. M utta venäläiset, jotka viisin kuusin airoparein olivat sou
tamassa, jääpyivät hänestä ja joutuivat häviölle.

Toisella kertaa häntä kiusasivat norjalaiset, kun hekin olivat 
kuulleet hänet niin vankaksi ja olisivat halusta tahtoneet nähdä 
hänen suuren väkevyytensä. Silloin hän yltyi taas näyttäm ään 
voimansa ja otti suuren kiven, nosti sen ilmaan ja paiskasi maan 
sisään; se kivi on vielä tänäkin päivänä siinä näkyvissä Tsiäud- 
zui-kivi1) nimisessä paikassa Varankivuonon pohjoispuolella lähellä 
meren rantaa.

x) Friis, Lexicon lapponicum: Cæv3 3 e-gæđge, s. m o n u m e n t u m  
l a p i d e u m ,  B a u t a s t e n  ved Mortensnæs i Varanger.
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5. Peivih-VuoläBä heäteum.

a.

mokomin polki kulm ahnah Peivih-ѴиоШваіп heäiouštim varas, 
mut sun ii Um koatkun, tuhe su enni. sun Ui jiettš ѵѵшіаат 
juoƞŋäsiiD kuohad. ja Ui ouidU pmåhlam, päiVan out poalnim- 
soarvi. vieuisas almäh potki ja koijani su ähist, kost sü als e li. 
enni tseälkkca: »juoŋijåsiin». na, sii monni olåos, vuimháši stuočå 
muora puohium tõz muomsäjan. sii afmlskuotki, et ki-sun täm 
muora puouitii ja koijani tom ahi ehist. Peivih-VuoläBä enni 
tseälkk'a: »Vuollivh. täst årvalškuotki vieusah, št': »viehhä tok 
U d d Ž VuoIUdž; коІеаМиц ollâein tuostað heäiBuškoatkið?» na, alma 
juo ktUåali ѵшэгпід tässäві, kuo põdii. te podii ja heäiaustii vist 
диветйіп, te пйввііп. jede eäva киаввйЫии pitkäm. te koalmaD 
vieicsamås mgŋemustâ heäinustü. na ne ktttšåláin; Peivih-VuoläBanž 
topp'i] ja koalman älmäi meJSei topp'ii nutut tMmilij, ek ѴиоШва 
luplistii, muk Peivih-VuoIdeani lec,aistii vieusas ahnä snnaman

5. Päivän-Olavin paini,

a.

Kerran tuli kolme miestä painimaan Päivän-Olavin kanssa, 
m utta hän ei ollut kotona, ainoastaan hänen äitinsä. Hän itse 
oli lähtenyt kokemaan juomuksia. Hän oli ennemmin tuonut ko
tia polttohongan. Väkevät miehet tulivat ja kysyivät hänen 
äidiltään, missä poika oli. Äiti sanoo: »juomuksilla». No, he 
menivät ulos, huomasivat suuren puun tuoduksi siihen rantteelle. 
He alkoivat arvella, että kukothan täm än puun toi ja kysyivät 
äidiltä asiaa. Päivän-Olavin äiti sanoo: »Olli». Silloin väkimiehet 
alkoivat tuumia, e ttä : »vankka lienee tuo Olli; tohtineeko ollen
kaan ruveta hänen kanssaan painimaan?» No, koettivat sentään 
odottaa siksi, kunnes hän tuli. Tultuaan hän painiskeli aluksi 
ensimäisen, sitten toisen kera, eikä kumpikaan piisannut. Lopuksi 
paini kolmas, väkevin. Niin he koettivat; Päivän-Olavi tempaisi 
ja toinenkin tempaisi niin kovin, että nostahutti Olavia, m utta
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nutut, et sü ńuniimieln ja ńålmimielD vorrä poadükuodii. te su 
ennt tsilhii, et' »mane Vuollini nutut tšuwlij leeeištih /» »tonniet ko 
sutt'im, ko mu luplistii». jede monni toh kulm vieuisas almäh 
kuiäulusis.

(M. Sarre.)

b.

m o tö m in  p o t ( i  k u lf iiä  v ie u s a s  a lm ä h  P e iv ih - V u o lä m  ta lu n  

h e ä iB u š tim  va ra s . V u o lä n a n ž  i i  lem áD ž k o a tt 'u n , U i ѵ ш а ів а т  ju o ŋ -  

ŋåsitD  ku o h a d . s u n  I t i  ѵ іе в в іа т  o ls s is  ju o ŋ a sk u o h а т -ѵ ш щ å n  ja  

p o ttsu in  va la  s i m i i  jed e  m ä ts in e m is  to a j is t i i  õ u tå  so a rv i v eä n n ä i-  

в ш іт , k u o n ii  tom  o a lo i a in e  ja  le e e is l i j  tõz m u o ra lu tä D D u m -så ja n . 

te j i e t t š  v u o le n  ju o r jŋ a sá in  jen e  tö in  p o j iw  p o tt 'i  toh  k u lm å  v ie u s a s  

a lm ä h . te ko ijaD i P e tv i  h  - V u o  Шва e h is t:  »kostetcas tu  a /S e  lt?»  » juoŋ -  

ƞ a s ii  k u o h a m -m o h h e s t», v ä š l in i i  č n n l.  k u o  s i i  o jm  to m  s tu o m  so a rv i  

tå s t m u o ra lu m n n u m -sa lfis t, te k o ija n i su s t:  »k i  to m  s tu o m  m u o r a  t i h i  

p u iâ h la m  li?» e n n i  ts č lh ii:  »V u o l l i n h . te j u r m t š š k u o t f i  a lm ä h , і і ё  

ko lG atH ju tt tu o s ta d  tö in  h eä f/n u d , m u tt 'o  u r r u  k u ik a n  tá ssä n ž  ku o

Päivän-Olavi heitti väkevän miehen maahan niin, e ttä  täm än ne
nästä ja suusta alkoi tulla verta. Silloin äiti sanoi: »miksi, Olli, 
niin kovin paiskasit?» »Siksi, e ttä  suutuin, kun hän nostahutti 
minua». Niin menivät nuo kolme väkevää miestä matkaansa.

b.

Kerran tuli kolme väkimiestä Päivän-Olavin taloon paini
maan. Olavi ei ollut kotona, vaan oli lähtenyt juomuksia (jään- 
alusverkkoja) kokemaan. Hän oli hakenut itselleen juomuksen- 
koku-ajokkaan ja vielä siirtänyt (siirsi) porot sekä palatessaan 
taittoi hongan juurineen, kantoi sen olallaan ja heitti (siihen) rant- 
teelle. Itse hän lähti juomuksille ja sillaikaa tulivat nuo kolme 
väkevää miestä. Kysyivät Päivän-Olavin äidiltä: »missäs poikasi 
on?» »Juomuksia kokemassa», vastasi äiti. Nähtyään tuon suuren 
hongan pilkkomapaikalla he kysyivät häneltä: »kuka on tuonut 
tänne tuon ison puun?» Äiti sanoi: »Olavi». Silloin miehet alkoi
vat tuumia, tohtisiko hänen kerällään painia, m utta olivat kui-
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Peivih-VuolđeaDŽ põâij. te u itu  toh kulma vieusas alffiäh tát'uš- 
kuotki heäieuhtid jede sii riemmi tuiäjän. vist o/da heädnustii ice 
pitkäm, te nuiut пивве: ii toikin pitkäm. te koalmaD, vieusamos 
riemai heämud, tok vöjii lupliltid, mutt'o Peivih-VuolåBanž talle 
sükai ja leeeistij äimä snnaman nuud et'e vorrå ńuheräldiin ja nal- 
mist poadiškuodij. Peivih-Vuohina m n i sdái: »mcrøe alma nuŋik 
tšuŋtij leeeiltih?)) ѴиоШв tselhij: »jiem mun vuuirhášam; täst sut- 
t'im kuo тй luplistij juiəleisõjiin.

(M. Sarre.)

6. Peivih-Vuoläßä orõoväD D zim .

mokomin Peivih-Vuolä ва d ž  vänzvi o t d ö  õutåin skip' åráin. te 
suoi kuoráin кйв/ліг). jiiŋšáin ja ptrttʿuin täin. suoi кЩаппіп кйй- 
DviD: ij Ukkien ores, tuhe äh/uh. te Peivih-Vuoläb u d ž  eät'ä ek ii Uh 
vtftkä иввй pällidein, kuo tuhe keäväh U. sü кшэтй tseälkk'a: 
»katehan keävä oaDiiliuu pürak». te Реіѵік-Ѵиоійвапі leGaistii taüi- 
dis ja kattlälikii копвеаівиів авеі keäváin ja kåtšakii tässäni kuo

tenkin siksi kunnes Päivän-Olavi tuli. Siispä nuo kolme väki- 
miestä alkoivat tahtoa häntä painimaan ja  he ryhtyivät työhön. 
Yksi ensin painiskeli eikä piisannut, sitten to inen: ei hänkään pii
sannut. Niin rupesi kolmas, väkevin painimaan. Hän jaksoi ko
hottaa, m utta silloin Päivän-Olavi vihastui ja paiskasi miehen 
maahan niin, että veri alkoi tulla sieramista ja suusta. Päivän- 
Olavin äiti sanoi: »miksi toki niin kovasti paiskasit?» Olavi sanoi: 
»en huomannut; suutuin kun nostaisi minut jalansijoilta».

6. Päivän-Olavin peuranpyynti.

Kerran Päivän-Olavi pyydysti syyspeuroja (tunturissa) yhden 
kumppanin kanssa. He seurasivat peuroja ja vaanivat niitä. Kat
selivat niitä: ei olekkaan urosta, pelkkiä vaatimia. Päivän-Olavi 
sanoo, että  »ei kannata ampuakaan, kun on ainoastaan vaatimia». 
Hänen toverinsa sanoo: »kyllähän vaatimenkin lihaa kelpaa syödä». 
Silloin Päivän-Olavi nakkasi jousensa, lähti juoksemaan peuravaa- 
dinten perässä ja juoksutti siksi kunnes saavutti ja sieppasi kiinni
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jü u s a i  ja  t o p p i j  m o tk ö m  keä vä , to a j is t i j  tš e ä p p 'ä t  ra s ta  ja  to p p 'i j  

o a le is  õ lå . te риошііі s k ip 'ä r i s  lü z ä  ja  tsö lh ii:  »tä  l i  tu ń in  k e ä v á o ž ,  

k u o  tu ń in  k e ä v á n ž  kõlea i» .

7. Реіѵік-ѴиоШвй kištdi-káttšam vuiəijimečdiin.

m o k o m in  P e iv ih -V iio lä n a u i  h đ s t i i  õ u t a h n a in , el s u n  k a lv a  

to a ru n ið  ёгві r u o k a o i in .  jed e  s ü  h ä s tu s k ip p 'ä r  ѵіеъіаі p ä rr a z  v m ə i-  

j im e č å is  ja  k e ä š å s ti i  to m  v tm i j im c e r r i z  õ u n a n . Реіѵік-ѴиоЫвавІ 
tšm äD Žui p å lb a s t  ja  s u s t I t i  p e šk å  p a jå l is t  ja  k ä m a s p ü its a h  jiu ə lå is t. 

te m o tt 'õ m  s ü  u s te v i in i s  t š iu å n m i  s ü  p å lb a s t ja  ts e lh ii:  m u ij t tk e u ŋ -  

k a s  å ie u h  v u iə le id  k iš tö i  k å ttš a d , p ts k å  p a jå l is t  ja  k ä m a s p ü its a h  

jm ə le is t? »  P e iv ih -V u o lå B a D Ž  r ä s t i in i:  »ele l i k k 'a t  v e ä ik k 'u m ;  eä  Iod- 

D č s i p üD zah  täm ». ku o  tok e č å iln h ä s tč å lm å i r u o k a s t ik i i ,  te P e iv ih -  

ѴиоШваоі k a t t š ä l i i  p e s k ä in is  ja  k ä m a s p u u s ä in is  ja  k â tš a i  e č å iin -  

viuðvje p ä lh a s t  a h iå  to u n  k e i j i  jâ u ir i .  te m g ŋ e m u s tá  s u n  к а Ш а Іц  

l a p p  a o  ёкдііпѵшэірё, k u o d ii  s ü  ja  jo u o a i  ошвіі jä ig tn n eä lS a n  k m

muutaman vaatimen, väänsi kaulan poikki ja heitti olalleen. Toi 
sen sitten kumppalinsa luo sanoen: »tässä on sinulle peuravaadin, 
kun sinun piti se saada».

7. Päivän-Olavin kilpajuoksu ajohärjän kanssa.

Kerran Päivän-Olavi löi veikkaa erään miehen kanssa siitä, 
e ttä  hän piisaa juoksussa (poro)härjälle. Yeikkatoveri nouti par
haan ajokkaansa ja valjasti sen ajoahkion eteen. Päivän-Olavi 
seisoi vieressä ja hänellä oli yllään peski sekä koipihousut jalassa. 
Eräs hänen ystävistään seisoi vieressä ja sanoi: »niinkös sinä aiot 
juosta kilpaa, peski yllä ja koipihousut jalassa?» Päivän-Olavi 
vastasi: »älä perusta, veikkonen; eivät linnussa höyhenet paina». 
Kun tuo vedonlyöjä lähti härjällään ajamaan tolvaa, niin Päivän- 
Olavi lähti juoksemaan peskineen ja koipihousuineen ja juoksi 
härjällä-ajajan rinnalla lähelle järven toista päätä. Lopulta hän 
juoksi härjällä-ajajan ohitse, jätti hänet ja ehti järvenpäähän en-
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to( ja vuoit'ii sü. tät' аШ šõnai tola poaris Anar kirho pälbast, 
kost liiji töuläh tålvaskoaðih ja kost 1 'eicih-Vuoläвапі jiettšuu talle 
oröoii.

Siaca måinas.

1.

Ui Anarist oht siivo nieidå. te sust h in  kiuəht ireč ja kuoh- 
lüh h in  sü mielast puiərčh ice киаввааіп táfuttši кгеідід. te nurri 
sčrvieoDč poarräsumozatn smiett'aä tom et' киавва kalaa ta:ihe hilaoð. 
toh smieUi, et іоввёп li tommu) pälkki, kuz mönnad kaleeh. te 
vuohi sühad tohon kesiвіееа pel Anarin ja kuo sij pott'i motiöm 
Uoalman, te semeoue vuorrazeh jidahti tuiämu, et Siveä kalea piej- 
jiuð kčâr.i älä, kote li кшййво tftoalmi ja кшэЫ ircč koleau pieijuið 
киавваигі peälan hoaltJiin tOGO puoia ja kolean pähiõ кшэ\т кшэі- 
mis källun. k u a B B ä o ž  ellið påzzini, te totC kalaa leõe SieGa älmåi. 
te eärrazeh sulámšteh mäšat кшйиіиі tássânž ko oaWih, maht savea

nenkuin toinen ja voitti hänet. Tämä seikka tapahtui nykyisen 
Inarin vanhan kirkon luona, jossa olivat entiset talvikodat ja jossa 
Päivän-Olavikin silloin oleksi.

Sigga-tarina.

Inarissa oli eräs siivo neito. Hänellä oli kaksi kosijaa (sul
hasta) ja molemmat olivat hänen mielestään hyviä eikä hän olisi 
kumpaakaan tahtonut (tahtoisi) evätä. Koottiin seurakunnan van
himmat harkitsemaan, kumman heistä hänen pitää hyljätä. He 
harkitsivat, e ttä  siellä on sellainen paikka, jonne heidän pitää 
mennä. Niin lähtivät soutamaan sinne eteläpuolelle Inaria ja kun 
tulivat erääseen salmeen, niin seurakunnan vanhimmat julistivat 
tuomion, että  Sigga on pantava kivelle, joka on keskellä salmea, 
ja kaksi kosiaa molemmin puolin salmea vastakkain ja heidän pi
tää ampua toisen toistansa otsaan. Kumpi jäisi elämään, sen pitää 
olla Siggan mies, — Muut soutivat (-avat) takaisin päin, kunnes 
näkivät (-evät) m itä tapahtuu, ja Sigga odotti hyvillä mielin (aja-

4
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ja te Siooä т о гщ  ршэггіп mielast H »täi а іпщ  роадат tietkið, 
киаввап!! muńin pätså ålmáin; puiəreh leäva kuohluh. jes киаввапі 
päzzivl. te kuo täuiGih patŧsáin kuohluin, sun suoraani! ja tselhij: 
»moi árnrucas peäivån!!, manu ja täShiGopne, mahle Unnžehkin ä&ih. 
SoDDam». te toh, keäh kärsäsi lijji orrömin, vollitki Sieea viitsiä 
кёдоі aine nun nai ja kuo sij топпг пивё irse lüza, te kaum sü 
jieeätkümin ńuola hantin källust; te sij пивё iroč lüza ja kaTmi tom 
seämmä nällä. jane ton рёіѵі räjist li повпит tot tšoalmi Källünern- 
tšoalmin ja tot suiälui KällüDem-suiiilüin ja tok kebei M  wərsse-keð- 
vin. te Siecå Sõnai tšuiptii murrahlannian ek ij tätkum mielainis 
аппёд. te Ui oht älmäi ton kärsäst, keän nommä lei Nestor, kole 
riemai puohai äpcij lohðutkið tom Sieca ja ko sii suhhi out suollü 
lüzä, te Sieeä täkui vieharas snnaman. pets Nestor Іоррсёпіі suńin  
Uðe išälanž jiuəhivuoðast, main sun törsäsin!!; ja ton suollü nommä 
tän рёіѵі räi li kuttmm Nestor-siuäluin ja tot Uoalmi NeStor-tŠoal- 
min. te pödij пивве suiälui, mast Ui ńareä, ja töz Sieeä täkui 
snnaman ja tkiärui tHiuitii; täst sun ij tätkum käršäs poaU'id, m u f

telien), että  »nyt ainakin tulen tietäm ään, kumpi jää miehekseni; 
hyvät ovat molemmat, jäipä kumpi tahansa». Kun jouset laukesi
vat molemmilla, hän säikähti ja sanoi: »voi armias aurinko, kuu ja 
tähtikunta, miten lienevätkin asiat käyneet»! Silloin ne, jotka oli
vat veneessä, riensivät ottamaan Siggan kiveltä pois ja mentyään 
toisen kosijan luo löysivät hänet hengetönnä nuolen haava otsassa;, 
niin he toisen luo ja löysivät hänet samalla tapaa. Siitä päivästä 
alkaen on sitä salmea nim itetty Kallosalmeksi ja saarta Kallosaa- 
reksi ja kiveä Morsiankiveksi. — Sigga tuli hyvin murheelliseksi, 
niin e ttä  oli m enettää järkensä. Oli veneessä eräs mies nimeltä 
Nestor, joka ryhtyi kaikin voimin lohduttamaan Siggaa; kun he 
soutivat erään saaren salmen luokse, niin Sigga tahtoi väkisin 
maalle, m utta Nestor lupasi olla hänelle avullinen kaikessa, m itä 
hän tarvitseisi, ja sen saaren nimi on tähän päivään asti on nimi
te tty  Nestorinsaareksi ja salmea Nestorinsalmeksi. Tuli toinen 
saari, jossa oli niemi ja siellä (sinne) Sigga tahtoi maalle ja itki 
kovin. Sieltä hän ei tahtonut tulla veneeseen, m utta  Nestor lu
pautui hankkimaan hänelle miehen ja niin tekikin; kun hän lähti
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Nestor lopenaðai suńin läjiniä a/mä ja  пищі tõiim iuij; kuo sun 
vuoleij Stuom-vuonan, te sun valm i Sieea m ielo is, ja  Іоввёп Ui 
sijvo älm ai, kote näjai Sieca, ja  sun ёііі oazalannžan ивва aiuväs 
ja  km álästij niSrast ja  m eltsijäurijn, Niheöjäuirist, Ajnoluo ri nälist ja  
Savehjaurijn ja  Ui rählam tälineäihi A ð ikV u jw ivä  peälläsan, koste 
a in Іаііці li kienni, m i kottåõ tän peiv i räi Sieea hien iän.

(P. Yalle.)

SieaanSi ärru m Lkoa lmi.

2.

out ni el hast Uin kuiəht irce ja  Uin miellasih kuohluh, mut‘ ц  
sun kuikan piuählam kuohliiin гіет т ад етёвіп tee tuoh piuählam  
kuohlüh välõiå tom out u i mu kálšuniz. tonniel suoi monoin кшэші 
pel tsoalmin ja  råńinaðäin, H suoi pStt<iƞi ohlsis tätijeipisoiempn. 
киаввйпИ vuolkin i  kməimis konneâ, te to t  oannžu tom піеіва kâlvunis, 
mut suoi ttmináinuu kuohlüh pälšið  kuiəimis ja  jäm iin  tallan. SieGa 
ko täm kulai, kätšai tõz ja  tšiärui ja  m 'urakij s i kuhhä. täin äimäin

Isoonvuonoon, niin hän otti Siggan mukaansa, ja siellä oli eräs 
siivo mies, joka nai Siggan. Hän eli onnellisena koko ikänsä ja 
kalasti merellä sekä metsäjärvissä, Njictgojärvessä, Ainolompolassa 
ja Sivakkajärvessä; hän oli rakentanut talvipaikan Adikkujoen 
varteen, jossa vielä nytkin on kenttä, jota tähän päivään saakka 
kutsutaan Siggan kentäksi.

Siggan itkusalmi.

2 .

Eräällä neidolla oli kaksi kosijaa, jotka olivat mieleiset kumpi
kin, m utta hän ei sentään voinut ruveta molemmille emännäksi ei
vätkä nuokaan saattaneet ottaa samaa ihmistä vaimokseen. Sen- 
tähden he menivät kahdelle puolen salmea ja sopivat keskenään, 
e ttä  ampuvat yhtaikaa jousilla. Kumpi voittaisi kumppaninsa ja 
surmaisi hänet, se saisi (saa) neidon vaimokseen. M utta he osui
vatkin molemmat ampumaan toisensa ja kuolivat paikalla. Kun 
Sigga tämän kuuli, hän juoksi sinne, itki ja suri heitä kauan. Kun
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fco ЬДщВІоі, te ton піеіиа Уиіщпіпі ellen кшэші kõskan ja tselkk'i, 
et' ko jieh Uh kiälSam киаввавіп, le tai finn ih kuohluiD. lotc päikkʿi 
li molCõm Anarjđmri suolliist ja ton nommå li tiliŋi Swnan-siar- 
mmDšoafmi.

(Uula Morottaja.)

sijT-Uńsmanai toahi.

пищіко tälä áieixn, пиціі' tmda åUimuŋ U mnam råjij aläe 
rijSålamaDŽ. nuiut multäluzast muštåleh, <?tc Anarist ja Uttsju?i- 
vast Uin siiɓ-Unsmanah, keäh põðijn õut sâjan l ä ŋ r> i -a l m ái r uij m 
räji pirra arvålam varas, ja arcalnelnu råjif pirrå eäva šiet'åškoat- 
t'am. suoi naeđtt'aUkuoðim ja sutkanalåin. киаввавіии sunnust 
lein tâtkuð tiääiistim eńamis stiaärräein ja räji Шіэввііа mutkeð, 
т и і eäva киаввйпівіп mietkam kuiəimis armluzáin. le sutfáin  
suoi nutut tšiiuttij, et toarruGuoðijn. sunniist Ui haaBßästuu lätuei. 
main kiel n eläin ja aidoin киаввапіии kuiəimis palšið. ie suoi -ju

mi o miehet haudattiin, niin haudattiin neito elävältä heidän vä
liinsä ja sanottiin, että »kun et ole evännyt kumpaakaan, niin nyt 
saat molemmat». — Tuo paikka on eräässä Inarinjärven saaressa 
ja sen nimi on nytkin Siggan itkusalm iх).

Kylännimismiesten kaksintaistelu.

Kuten nykyisin, niin entisaikoinakin on riidelty maanpiirissä. 
Niin tarina kertoo, että  Inarissa ja Utsjoella oli kylän nimismie- 
hensä, jotka lautamiesten kanssa tu livat yhteen neuvottelemaan 
aluerajasta eivätkä rajaneuvottelussaan voineet sopia keskenään. 
He alkoivat intellä ja suuttuivat. Molemmat heistä olisivat tie
tysti tahtonut maansa suuremmaksi ja siirtää rajan tuonemmas, 
muttei kumpikaan m yöntynyt kumppaninsa ehdotuksiin. He vi
hastuivat niin kovin, e ttä  rupesivat tappelemaan. Heillä oli kum
mallakin jousi; he jännittivät ne ja aikoivat ampua toisiaan. Niin

>) Inarin suomalaisten suussa on nimi lapista vääntynyt Sitkasier- 
ramasalmeksi.
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rå & k u o ä ijn  õ u iå  s lu o č ä  m u o ra  p i r r ä  j a  j ü r ä i n  tå s sä n ž  k u o  o h la n  

p á ts å t t 'á in  j a  к и а в в й п іи и  k iu ə im is  ń u o ilá in  Щ Ь іп п іп  ja  j ä m i j n  k u o h -  

h ih . ie  u lfh u h  v a lu i  s u n n ü  r u m m å š i j i1 m tn ia l  j a  t š u o p p i  to m  m u o ra  

sõ la  p a i jč n  tń a m is t ,  j a  k u o n n i tõ z  tS u o h a ,  m a in  s i j  p o l  Dt oIgoId 

p ir r å ,  e rb o s  m ie S k a ð , v a i  k u h h šn  t.šiuâDnhi m u s to n  j a  m ir k k 'a n ,  e l 

tä s t  le ä v a  kuiəht I tn s m a n  к и а в в а п іи п  k u w im is  k o vD a m . j a  to t t š u o l s ä  

VmaDDŽu a in  tå liu i  ju i jr á n ž -r te ä llá s l  T e ä n u  riDDÕst, j a  to n  ju u v ä  

n o m m ä  l i  T o a čU B ettsä ja .
(M. Aikio.)

le n sm a ń ro k k 'e .

tälä Pänmjåuiri іНёп mänaräjjih-rohhčsl mäinastumõ täm- 
mmäðunž mäinas.

Ui Anarist oht älmai, Ы Iti essivSloi pelest oajvi-äimäin väl- 
jejum, mi kultšui sijD-lsńsmannan. sü nommä Ui Juhanas Morot- 
t'iiji. sun Ui metsiBiuiEe ja Ui piejjam lito erčs иітйівшіт, keäh 
lijji kitfälih. toi äieij lijji mäjjüh ajn tain Anar jutjväin ja nuuif

he alkoivat pyöriä muutaman ison puun ympäri ja pyörivät siksi, 
kunnes laukaisivat yhtaikaa ja kuolivat molemmat. — Väki kor
jasi heidän ruumiinsa pois, hakkasi poikki tuon puun sylen kor
keudelta maasta ja jä tti siihen kannon, jonka pinnan he poltti
vat (ulkoa) ympäriinsä, jottei se lahoisi, vaan seisoisi kauemmin 
muistomerkkinä siitä, e ttä  siinä on kaksi (kylän)nimismiestä tap 
panut toisensa. — Ja  se kanto on pystyssä vielä nytkin Tenon 
rannalla Tappelupetäjäoja nimisen pikku joen partaalla.

Kylännimismies-vainaja.

Nykyisen Hammasjärven isännän vaarinisä-vainajasta kerro
taan tällainen tarina.

Inarissa oli mies, joka oli esivallan puolesta valittu päämie
heksi ja jota kutsuttiin kylännimismieheksi. Hänen nimensä oli 
Juhani Morottaja. Hän oli metsämies ja oli tehnyt sopimuksen 
muiden ihmisten kanssa, jotka olivat kittiläisiä. Niihin aikoihin 
oli vielä majavia näissä Inarin joissa ja niin oli Ivalossakin, jonne
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lijji Aimeljimvasluu, küz tot Imsmanrokk'e Ui lik onatk am Kitkál- 
аШаіѳіщт. m u t Kitkál-almâh põðijn ошоіі litkosåjan ко Unsman- 
rokk'e ja kiiDDijn juo måjjuin. te Unsmah poðij motkõm pcivi keli
kin toho ton litkosåjan ja käunai toi litko-almäinis lävii, mut suoi 
eäva Um täst. sun kčjjaoškuoðii sunnü neävuin ja viuämmäšij, et 
suoi leäva juo mäjjü koDnam, sun välnij tom ja mönai toin ms db ai 
tonniet kuo tok Ui Anar tfiamist kuvm m . kuo Kitkäl-almäh pö- 
ðijn lävuz lüza, te vuiámášáin, ek olmõnž li eällam sunnü lävii 
lunne, välnam sunnü копьет mäjjü mtnnal. te sutkáin suoi iHuutij 
ja vuoldijn kuorrad, ek küz li mönnam. kuo juusdin ja kaühäin 
sü lävu, te poadenijn juo äštitu sü, et kale tun koUah Іівві oannhid. 
kuo Unsmaü tom kulåškuoåij, te pölai sun sunnust ja suorvanij, 
et suoi tohaii suńin pä. sun Ui juo oaddimin, kuo toh põðijn ja 
kulaškuoðij äs lim. te sun toppcij pissos ja päjjii nu вё juiälean. 
alfiiäh tallan vollitkáin sü ja пивве aioui sü tuhe huhkod ja nisted 
tom mäjjü, main sun välnam Ui, muk пивве tšuoGeij sü saitkijn ja 
künij sü. suoi tšonäin kulma кёдві sü rummåšan, valbijn ja ke-

nimismiesvainaja oli liittoutunut kittiläisten kanssa (pyydystä
mään), m utta K ittilän miehet tulivat liittopaikkaan ennenkuin 
nimismies ja metsästivät jo majavia. Nimismies tuli jonkun päi
vän perästä sinne ja löysi liittomiestensä laavun ( =  vaatteesta 
pingoitettu puoliskota), m utta itse he eivät olleet siinä. Hän al
koi katsella heidän tavaroitaan ja huomasi heidän tappaneen jo 
yhden majavan. Hän lähti pois ja otti sen mukaansa, koska se 
oli Inarin maassa tapettu. Kun kittiläiset, joita oli kaksi, tu li
vat laavulleen, niin huomasivat ihmisen käyneen siellä ja ottaneen 
pois heidän tappamansa majavan. He suuttuivat kovin ja lähti
vät seuraamaan (nähdäkseen), minne hän oli (on) mennyt. Saa
vutettuaan hänet ja löydettyään hänen laavunsa he jo tullessaan 
uhkasivat (-aavat), että, »kyllä saat nyt koniisi». Sen kuultuaan 
nimismies säikähti ja pelkäsi heidän tekevän hänelle pahaa. Hän 
oli jo nukkumassa, kun nämä tulivat ja hän kuuli uhkauksen. 
Silloin hän sieppasi pyssynsä ja ampui toista jalkaan. Miehet 
karkasivat heti hänen kimppuunsa ja toinen heistä aikoi vain 
piestä häntä ja riistää hänen ottamansa majavan(nahan), m utta



zziin  sü rummaS jühan kleŋŋälas päik'an ja muåjutt'áin toho. tåsl- 
viarjå s ij mdnâin mennal ja puh hiin ain metsi huiäðäoin ja mdnáin 
mäbal, koas leDožem ärkinam, m ut' Unsmanrohe ulm üh rmorni ja  
т о гв і гве meltsi-olmom siste poaöi. te talle tšåshmii eälâstškuoðij 
påihist ja  šõvai павпетіп, et ŧšoaeuškuoðij koat'i-muoraiouu ja lá- 
вавеШйіоии. te Unsman Jõunanž, kot'e h i  kannan talle, pieiai 
il ii  s a koailkk'án ja kuo tšåSiii IšoaGuškuoäij ukš-peällå , te sun topp'ij 
lom tšäšni kieäáinis ja kišk'čl'ij tom kum atin, lasiko sij liiji anne- 
m in  lom nieuiri avaMijjen m äjjü ріцівё tiet', main sij juo ahevušan 
l i jji  vuiärDam. —  ja nutut' lapp'ui UUsmanroklc e miel'imåi. tom 
uttsi meJBei, mut' eä kanfiam. sij üzatt'i maƞemustá поіЩ п ja tot' 
mak'a tieåij lom, mahl sun li surmatuin, et s ü  te ulmüh ковват ja 
muijult'amaDŽ kuliháin keðeijn kieƞƞälas jühan.

toh, keäh sü sufmim lein, tunnasláin mot'ömin päp'an tom, et 
suoi leäva kooram uhnü melsist рідівет-mokk'en ja rmájuH'amanž 
sü jühan.

(M. Aikio.)

toinen tappoi hänet keihäällä pistäen. He sitoivat kolme kiveä 
liänen ruumiiseensa, vetivät sen jokeen syvänteeseen ja upottivat 
sinne. Sitten he menivät pois ja pyydystivät edelleen metsän- 
otuksia ja menivät takaisin omia aikojaan, m utta nimismiestä väki 
odotti odottamistaan eikä heidän metsämiehensä kuulunut palaa
vaksi. Silloin tikkakin alkoi oleksia heidän kotipaikassaan ja otti 
tavakseen nokkia jopa kotapuita ja ovenpieliäkin. Silloin nimismie
hen Jouni, joka silloin oli poikanen, pani oven raolleen ja tikan 
alettua takoa ovenpieltä sieppasi sen käteensä (käsiinsä) ja repäisi 
kalitia, sillä he pitivät sitä pahanennustajana majavanpyytäjään 
nähden, jota he jo ikävikseen olivat odottaneet. — Ja  niin katosi 
nimismiesvainaja ainiaaksi. Ihmiset etsivätkin häntä, m utta eivät 
löytäneet. Vihdoin etsittivät noidalla ja täm ä muka tiesi, kuinka 
hän oli (on) saanut surmansa, nim. että  ihmiset olivat (ovat) hä
net tappaneet ja upottaneet kolmella kivellä syvään jokeen.

Ne, jotka hänet olivat murhanneet, tunnustivat kerran pa
pille tappaneensa ihmisen metsässä pyyntiretkellä ja upottaneensa 
ruumiin jokeen.
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оітові-воггё Щ иш гі VuoIUdž.

Ijjjmuri kmáulust Ui puhinmoða äjsin ohlå vaois ålmái, keän 
nommå Ui Ijjjäuiri Vuollin!!. sun Ui nuiut korrä ja päslmánculaDŽ, 
ё(ё рйгаі kulaus ja párnáirAs. kolaus sun vuossämustá pürai ja 
sü türha aDDelij poarråsumõs diaan, vai sun tšoaSkim killá, ja piäm- 
mai tom alaõs, an-sun puiâinutMj, tässänž kuo tommüii pchá purrað. 
mokomin ёііі oltlå kutəssi ja VuoIUdž Ui kalaus ertkipele pasemin. 
te koijani] kuiəssi ton Ijjjåuiri Vuollisi: ьтаів pázáh?» te Isčihij 
tok Vuolliož, et'e »päzäm main pázám, säunza ёйЧа pázám». te 
mokomin julki orjalih toaönehli, te tok poarrasumõs alâe, keäst en- 
nirohhes turkk'å h i pajålist, oaððåstalškuoðij nuolanaðhånna. štši 
eðåi, eke »mane nuolanaå jieh?» mutko sun eðái, et'e Mäifttki litŠij 
pakk'åsÕB». te oaððái nuhlan иввй turhhâin ja kåmmuiamjm, ja 
kuo etši oaððái ja nohhänij, te alee pajjänij srnəle iho ja kåttšålij 
loi oarjeli joöatuiivaj mielsi, keäh taau lijji pelviui joi k ani, ja kätšai 
tássänž ko jiuisai töiD. nutut sun pezai uhkui lüza ja päkkuhan 
eijistis. su nommä Iti tästmarjá »pudisi pesse Mätkinž». mutko

Ihmissyöjä Iijärven Vuolli.

Iijärven tienoilla oli pakanuuden aikaan eräs häjy mies ni
meltä Iijärven Vuolli. Hän oli niin julma ja pahaluontoinen, e ttä  
söi vaimonsa ja lapsensa. Vaimonsa hän ensiksi söi ja antoi hä
nen turkkinsa vanhimmalle pojalle, jo tta  tämä kestäisi kylmää, 
ja ruokki poikaansa, jo tta  täm ä lihoisi, kunnes saattaisi hänetkin 
syödä. Kerran kävi eräs vieras ja Vuolli oli vaimonsa kylkeä 
paistamassa. Vieras kysyi Vuohilta: »mitä sinä paistat?» Vuolli 
sanoi: »paistan m itä paistan, lampaan kylkeä paistan». Kerran 
kulkivat tunturilaiset siitä ohi. Silloin vanhin poika, jolla oli yl
lään äitivainajansa turkki, aikoi panna m aata riisuutum atta. Isä 
sanoi: mikset riisuudu?» M utta hän virkkoi, että  »näin olisi läm
pimämpi». Niin pani m aata siltaan turkissa ja jalkineissa ja kun 
isä pani m aata ja nukkui, niin poika nousi yöllä varkain ja juoksi 
niiden tunturilaispaimenten jälkeen, jotka siitä olivat päivällä kul
keneet, ja juoksi siksi kunnes saavutti heidät. Niin hän pääsi ih
misiin isäänsä pakoon. Hänen nimensä oli sittemmin »padasta
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Ijjjåiuri Vuollinl рйгаі eres párnáinis puohnkkʿån. koas ulmüh 
wuátháši, main Vuollini  Ui töham, te sij ra!Ti täm pään ja nurri 
äimäin ja monni vahliö iho иівйвеіп tuppi1 n. lasiko tok IjjjuUiri 
Vuollini õðij iho nutuk, eke sust lijji åkšuh ja niineh pälbast. te 
kuo sij lijji vahtimin, le sun iäij o I g ö s  piätkä. sij roliätki sü, fät- 
keji kinnä ja tsonni su. te luim m eji su kköeijn kuiennid ja kuiə- 
nitki su tässänž ko vorrä su ńSlmisl ja ńiinest poaðiškuoðij ja sun 
väinai ja jâmij.

(M. Aikio.)

Hânnánž-niei na meästammäjnas.

loille h i oht anarak nieinä, kote Ui muitšan ja värnähäs sehe 
munöi likk'üttiije ohnönl. sü vańhemeh Uin nielbaz ain hmärävuo- 
ðast värutkam. nieJDä jåhilii si puohain. sun Ui kulajanž niejüä 
ja munöi immelsánálanž, muk kuikan mänlm vielkälii sü pabiinis

päässyt Matti». M utta Iijärven Vuolli söi muut lapsensa kaikki- 
tyynni. Kun ihmiset huomasivat, mitä Vuolli oli tehnyt, niin he 
panivat sen pahakseen, kokosivat miehiä ja menivät vartioimaan 
yöllä ulkopuolella tupaa, sillä Iijärven Vuolli nukkui öisin vierel
lään kirveet ja puukot. Kun he olivat vartioimassa, tuli hän ulos 
alasti. He hyökkäsivät hänen kimppunnsa, o ttivat kiinni ja si
toivat hänet. Sitten he tuomitsivat hänet kiviä kantam aan ja 
kannattivat hänellä siksi kunnes veri alkoi tulla hänen suustaan 
ja nenästään, jolloin hän uupuneena kuoli.J)

Hannaneidon mestaustarina.

Muinoin oli eräs inarilaisneito, joka oli kaunis ja sorea 
sekä muuten miellyttävä ihminen. Hänen vanhempansa olivat 
tytärtänsä aina huoruudesta varottaneet. Tytär totteli heitä kai
kessa. Hän oli kuuliainen ja muuten sanaaharrastava ty tär, m utta 
kuitenkin mailma vietteli hänet pauloihinsa, niin että  hänestä tuli

x) Tapahtunut v. 1769; ks. I. Fellman: Handlingar och Uppsatser,
III ss. 196— 203.
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nutut H šõnai hutárran ja ton tilest kuo sun ёііі, te mgŋemustå šÕDai 
sun pårnäi viuástuu. nieina vanhemeh oniin kale vära, ek sun u  
kdleattM ainein pårnis Mvatkið, pčts nieiTå mõnai meätsan, šõnna- 
nii p irnis toho ja hkvakii; muk kuo sun vuoleii mäšat siinas kutul, 
poðiin kməht ulmüh nieina mapein ja máinasláin puoh, main sun 
metsist tõham Ui. nieiõå tüsnastii, i f  pâst sun li täi tõham ja nuiut 
sii mattsi sijBåsiz. nieina vafthemeh åitsáin tallan, et sun puHiis 
šdnnanam Ui. nieina ii kehiä nam innie šdsteð, koas juo vieres-ul mü- 
huu Is oajfiam su lovetkemes tuoliin, vieres-ulmüh mönåin ja mäi- 
nastáin đši siinä Imsmanan. sun tšälii tom kic)äsis. nututko sun 
erčs åššiinein Ui tšáhitlšam. te potki motköm talvi essiväiniheäkäh 
vuojeanvuoða аппёд. siinäUnsmart alin ok ii tuiämmaran tom âši, ek 
Hânnånž Ui pärni sönnanam iän пшііітап ellen, muk hrvatkdm tom. 
vuoJVanvuok kotšdkii Hänna sizå poatkið kčrriujtäpʿdn. sun põðii 
vuoWanvuoða ounan ja kuiəht vieres ulmüh. Uuámmar tüöhai uH ja 
tuommii, ek Hännänž kale a kuhn рёіѵі mapein meästajuð. te neäljaD

huora; kun hän siinä tilassa eli, tuli hän lopulta raskaaksi. Tytön 
vanhemmat pitivät kyllä silmällä, ettei hän saisi lastaan hävittää, 
m utta ty ttö  meni metsään, synnytti lapsensa sinne ja tappoi sen. 
M utta kun hän lähti takaisin kotiaan kohti, seurasi kaksi hen
kilöä tytön jäljestä ja  kertoivat kaikki, m itä hän oli metsässä 
tehnyt. Tyttö tunnusti pahasti tehneensä ja niin he palasivat 
kotiansa. Tytön vauliemmat huomasivat kohta, että  hän oli syn
nyttänyt lapsensa. Tytär ei kehdannut enää kieltää, koska jo 
vieraatmiehet olivat nähneet hänen luvattoman tekonsa. Vieraat - 
miehet menivät ja ilm oittivat asian kylännimismiehelle. Hän 
kirjoitti sen kirjaansa, kuten oli muitakin asioita siihen kirjoitel
lut. Sitten tulivat eräänä talvena esivallen herrat oikeutta pitä
mään. Kylännimismies ilmoitti tuomarille asian, että  nim. Hanna 
oli synnyttänyt lapsen tähän mailmaan elävänä, m utta tappanut 
sen. Oikeus kutsutti Hannan sisään käräjätupaan. Hän tuli oi
keuden eteen samoinkuin nuo kaksi todistajaa. Tuomari tu tki 
asian ja tuomitsi, e ttä  Hanna on kolmen päivän kuluttua m estat
tava. Neljäs päivä oli mestauspäivä. Pyöveli, joka oli tullut
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peliä Ui meästam-peiin. рёдаі, kote essivalrä mieln poatCam Ui, 
põðii Hänna lilzä ja mäinastii suńin tjnu oaniháut' , mi äimäin sun 
li ja m i su ämmät'  li essivâlni, pákk'um mieln, kärvul'ii sü paijel 
uððä vieleis mälsuh, välnii, sü kieðast ja vännzilü suin palSä-oalei 
meästamsaje кицй, mi Ui ohi stuom keSõi åieas alnå Anar påpp'al 
oaTinusist. tom puno kuo рёдаі ja Hännanž vannziin meästamsđjan, 
vepini suomaeiela sáliiiåeirjest tom sälma, mon uleå li näiut': »mi
nun sielun' jälkeen nyt pian», tom sälma velbini keijimieln ja kuo 
sälinä h i nuham te рёдаі vähäi ah tus ja nutut’ mönåin Hännäin 
кёдеі älä, kost meästamsaije h i rahlum välmäHn. peõal lõunii tšõl- 
mun Hännast, pieiai tšeäpp’át' kõiDa olä ja tšõskii tšeäpp'át rasta, 
ulmüh tšuooDŽu tnnü pirrå meästampäihi; kimkVen siä ailsi, et’ 
Hånnä oaivitt’emes rummäHst 'töii nututko almeuäsm ja paijäni] 
pajås älman. ulmuh tselkk’i koskåniz: »keättšaå, keättšað Hännä 
siälü, mahl totc immel lüzä mäitá!» molfõmeh tHerrü tšiiudii ton 
päihist, mott’õmeh ömatt’illi, H' misun toi' h i ommåsiin, main Hännä

esivallan kerällä, tuli Hannan luokse ja kertoi hänelle aivan ly
hyesti, mikä hän oli miehiään ja mikä hänen ammattinsa oli esival
lan käskystä, puki hänen ylleen uuden valkean mekon, otti häntä 
kädestä ja käveli hänen vierellään mestauspaikalle, joka oli muu- 
dan iso kivi aivan Inarin pappilan näkyvillä. Sillä hetkellä kun 
pyöveli ja Hanna astui mestauspaikalle, veisattiin suomalaisesta 
virsikirjasta virsi, jonka alku on näin: »Minun sielun’ jälkeen nyt 
pian». Tämä virsi veisattiin loppuun ja kun virsi oli päättynyt, 
o tti pyöveli kirveensä ja niin meni Hannan kanssa kivelle, jonne 
mestauspaikka oli laitettu valmiiksi. Pyöveli peitti Hannan sil
m ät, pani kaulan pölkylle ja löi kaulan poikki. Paljon ihmisiä 
seisoi mestauspaikan ympärillä; äkkiä he huomasivat, että H an
nan päättöm ästä ruumiista ilmestyi ikäänkuin taivaantähti ja 
nousi ylös taivaaseen. Ihmiset sanoivat keskenään: »katsokaa, 
katsokaa Hannan sielua, miten se menee Jumalan luokse!» Muu
tam at itkivät kovasti siinä paikassa, m uutamat ihmettelivät, mi
kähän ihme se oli, jonka he näkivät Hannan ruumiista (ilmesty
vän), m uutam at kiittivät Jnmalaa siitä, että hänen sielunsa pääsi
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rummåšist omi. motkõmeh kijtkåli ітпгёі töninet, et sü siälu іттёі 
lüzä pszai. — te Ui Anarist vuossðmunž ja mqŋemunž olmõnž meäs- 
tajum. (I. Mannermaa.)

Hännunž-rohe kuonnža ja kone pnbTtcmist.

tauluin åUiin, ki tiäká tšutəti ive ownil täi äieii, h i psnealm 
ріцівё, keän nommå Ui Hännunž. sun õnii peärkušmiin ja öp'anii 
täin. te mokomin opp'čt Ui õppʿamin peärkušmis, te U Umnož könne 
tšäŋŋam, muk kuonbžå Ui каЩат tom. ja puranškoatkam. ja pejki 
Ui juo ёЫп, kuo Hännunž Ui peärlušmis õppcamin. kuo sun аІпап- 
Skuoðii tom påihi, kost кновЬЫ Ui koDe puranmin, te киовЬій pal- u 
nátkaUkuoðii ja šouvöškuoðii. te sun rutkii pissös seldslis ja kiel- 
nelii ja päijii oaivi vutástå. muk ii ЩЬіпат olfiinal, tuhe mönai 
oaiunäJiti rasta, te киовЬЫ sükai ja kirnekii Hännü aina nune peäl 
virram-muora tiuáha ja šouvöškuoöii sü ńčäisä vorra-solhiin. te Hån- 
nunž roaƞeai: »ele poaåi õlå» ja ІоррЧі åkšus ja uinui ISuolaštið 
киовпіа, muk ii jukšam. te suoi oröin kuhes äiei kwəwt pel kuonnü.

Jumalan luokse. — Niin oli Inarissa ensimäinen ja viimeinen ih
minen mestattu.

Hannuvainajan karhun ja peuran pyynnistä.

Entiseen aikaan, kenties sata vuotta ennen näitä aikoja oli 
kuuluisa metsämies, jonka nimi oli Hannu. Hän piti hankaita 
ja koeskeli niitä. Kerran hän taaskin oli kokemassa hangastaan, 
niin näki peuran siihen tarttuneen, m utta karhu oli sen löytänyt 
ja alkanut syödä. Päivä jo ihastui, kun Hannu oli hangastaan 
kokemassa. Kun hän lähestyi paikkaa, jossa karhu oli peuraa 
syömässä, niin karhu rupesi pelottelemaan ja puhaltamaan. Hän 
sieppasi pyssyn seljästään, viritti ja ampui päätä kohti, muttei 
osunut oikein, ainoastaan leukaluu meni läpi. Silloin karhu suut
tui, säntäsi lähelle Hannua hänen toiselle puolelleen liekopuun 
taakse ja alkoi puhaltaa häntä vastaan verikinoa. Hannu ärjäisi: 
»älä tule päälle», tempasi kirveensä ja koetti iskeä karhua, muttei 
ylettänyt. Niin he olivat pitkän ajan kahden puolen liekoa. Vih-
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mgrjemustå ciinuu vuohi] kuosbžå mtnnal, mõnai tom konne-ruŋkb 
lüza ja vonai lohon. H annuni vuohi] čreiinis lüzä ja oröi Іоввёп 
iltcÜDzan. ie idenist sun oppel vuohi] keäitšað, küz-sun киовЬій 
Uddž š o n o a m ie põði] tohon, kost киовЬЫ Ui ja tust eä UmaDŽ 
innie upih,  et sun Iti innie vaijeâ H annuin toarruð, tust ko sun ln  
nuiut'  tšuifttii påtsåšum. te HännuDŽ vala pä'tji] jane пищі'  Ісйпі] 
sun tom kuoBoža.

оррсёІ mot'ömin sun h i kuonnia iHtsam-nargöst, mi korvum Ui. 
sust lein kuoht skipp‘ar. si] eä áinas tiälCam, koGO киовига-еоаСі 
Unni Uni. ie uzaškuotlʿi nuiuf. e/e hlm is kalBeh oainiö ja kulia ö, 
jes kotʿe tšuorvitši] taihe puhuvitšn, kuo sun kuoania-coaði káunatši]. 
si] li]ji ulsamin, ie Hânnuni! tšuorvi]: He mun кайпіт!» skippʿäreh 
páhuDáin: »tie liha o», vaik'  sun jiettš Ui киовпіа juo ákšuinis jamas 
Išuolaštam. skippʿåreh põðim ja oihnn, e f киовЬЫ li juo jämän2. 
te suoi koltšäláin: »mahle tom kunnih?» — »must Ui pulbönž käƞrjir 
тцэіт; mun toapp'ejim tom ja kolkkʿälim oaivan». —- tää li so naa
mani! MunDusjauiri tavd-ee]jist, i mainein Eɓlihjáurä ńäčĞast.

doin sentään karhu lähti pois, meni peuranraadon luo ja ojensihe 
siihen. Hannu meni härkiensä luokse ja oli siellä seuraavaan päi
vään asti. Aamulla hän taas lähti katsomaan, minnehän karhu 
lie joutunut. Kun tuli sinne, missä karhu oli, ei tällä ollut enää 
voimia niin, että  olisi voinut tapella Hannun kanssa, sillä se oli 
pahasti haavoittunut. Hannu ampui vielä ja niin tappoi karhun.

Kerran hän taaskin oli etsimässä karhua, joka oli kierretty. 
Hänellä oli kaksi kumppania. He eivät kuitenkaan tienneet, missä 
päin karhunpesä oli. He alkoivat etsiä niin, että  voivat nähdä 
ja kuulla toisensa, jos joku huutaisi tai ääntäisi löydettyään kar
hunpesän. He olivat etsimässä, kun Hannu huusi: »minä löysin». 
Toverit huusivat: »älä liikuta sitä». Hannu vastasi: »en liikuta, 
en koske lähellekään», vaikka hän oli karhun lyönyt jo kirveellä 
kuoliaaksi. Toverit tulivat ja näkivät, että karhu on jo kuolleena. 
He kysyivät: »miten sinä tapoit sen?» »Minulla oli kalso kaina
lossa; sieppasin sen ja kolahutin päähän». — Tämä on tapahtunut 
Muddusjärven pohjoispäässä, Edlilijärven niemestä pohjoiseen.
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sun Ui toru am Anarjiiyva peln ja eälustalai іовпёп sehe Іавьіп 
MuDDUsjâian vinnõst. sun vđnzii mejSei orno Miuəðhituoniarist, 
Icost eärrazehuii ton siinä, ulmüh ja  änii tonnen peämišmnn. ( peäč- 
l'ušm li папТет piunus, et' li ainum kuouttiin uiduin ja tõz le kuoð- 
ðum kielåńålmih viða, lmða laihe tšittšam sola keätšan taihe maht 
ain Ігёшѵё, ja  tom rahli ja  löpli ain jäiuri rioon tai juharinon anai 
jeni taihe väri räi, ja  tot' Ui tåujå nutut' kukk'e, et peh реппакиПат  
anai uanä pennalcullamuu.)

(M. Aikio.)

Båssani-rokk'e.

te Ui toule Bdssavž-rokk'e, kote Ui könlsåhåšfuin tåftjå vuoitt'č, 
mokomin hästii õut äimäin, et sun postahnä sätkä raðč ain jieijas 
tšähhid, talle ko nuiuk Ui, e k potta/mä kalva jm áhå n?, rade ain 
ttähhiä jodenimis. te rđhtii olssis noadi, sthldliin nüdhai spđltšas 
tieuva jede vuoleii, postraäč тіеѣ vännzid. te põdii postálmái oiunilD 
ja tširõai: »ki li postrade alns» te västinii Bđssanž: »mun Um Bäs-

Hän oli syntynyt Inarijoella ja eleli siellä sekä (täällä) Mud- 
dusjärven rannalla. Hän kävi myös »uurrossa» (syyspeuran pyyn
nissä) Muotkatuntureilla, jossa muutkin sen kylän asukkaat, ja 
piti siellä kankaita. (Hangas on pyydys, joka on aidattu  kaksin 
pitkittäisseipäin ja johon on jä te tty  ansa-aukkoja viiden, kuuden 
tai seitsemän sylen päähän tai miten sattuu; se rakennettiin ja  
päätettiin aina järven tai joen rantaan tai jängän tai vaaran reu
naan ja oli usein puolen tai täyden peninkulmankin pituinen).

Raassadšvainaja.

Oli ennen mies, Raassadšvainaja, joka oli vedonlyönneissä 
usein voittajana. Kerran hän veikkasi erään miehen kanssa siitä, 
e ttä  hän saattaa postimiehen tiellä itseänsä syrjäämään, siihen ai
kaan, kun oli niin, että  postimiestä piti (pitää) tiellä kulkiessa 
syrjätä. Hän teki itselleen taakan, sulloi paltsansa täyteen sam
malia ja niin lähti kulkemaan postitietä myöten. Postimies tuli 
edestäpäin ja hihkaisi: »kuka on postitiellä ?» Raassad š vastasi:
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sani ja jiem tšahhi kelmein, tosiko mun Um kunaeaz kičjiin кшэі- 
ііітіп ja must li lussis noabi». poštalmái fertCii tšähhid nuuɗ tna- 
mos ko puouitii ja happUtu ja ka]/eris vala pa ie nisin ja eðái et 
He möna tiervan ja pörea väDnzimin».

te Ui seämmä Puissani nwl'omin koDrenicqnöst melsun ja käu- 
nät,itki erčs mettsiešaiewim. te oajitih, kuo täst li аЫпойпа m m k  
kuklce. te koijaDch: >>monniet tun anáh ńM nõuia m m k  kuhe?» te 
västiniji Pässaoi: »mun anäm tonnietii pel пиввеп sölast, vai id ok am 
kuonnia tšuolaštið, oiudU ko pajijčl poaka».

(P. Lusmaniemi.)

Piäjani.

te Ui ohja älmai, kean nommä Ui Piäjåni, vierčs-olmõbiin  
suolavuoða at an steämmejum jede kutlšui sizä vuojeaovuoöa õunan. 
te sun  lõiivai jie ijas jollan, vänzii Uuámmar рёш пі päloan, tšolmiińs 
jorGo.ikuoðii ja ńâlm is avus tsoååškuoðii. tuiämmar vuiäm m ašii tom, 
main ålmái li  tul. te kottŠålii: »smietahuu tål?» »nđ , smiefam mun-ne».

»minä olen Raassadš enkä syrjää ketään, sillä minä olen kanta
massa kuninkaan kirjeitä ja minulla on raskas taakka». Posti
miehen täytyi ehättää syrjäämään niin paljon kuin voi; hän nos- 
tahu tti vielä lakkiaan ja virkkoi: «onnea matkalle ja koeta astella».

Sama Raassadš oli kerran peuranpyynnissä metsässä ja koh
tasi muita erämiehiä. Näkevät, että  tällä on (niin) pitkä kirves
varsi ja kysyvät: »miksi sinä pidät niin pitkää kirvesvartta?» 
Raassadš vastasi: »minä pidän puolitoista-syltäistä siksi, että  yl
län karhua iskemään, ennenkuin se tulee päälle».

Piäjadš.

Oli eräs mies, jonka nimi oli Piäjadš, haastettu todistajaksi 
varkausjuttuun ja hänet kutsuttiin sisään oikeuden eteen. Hän 
tekeytyi hulluksi, astui tuomarin pöydän ääreen, alkoi pyörittää 
silmiään ja pönkitä suutaan ammolleen. Tuomari huomasi, mikä 
miehellä (nyt) on. Hän kysyi: »mietitkö nyt?» »No, mietinhän
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twåihårist i i  Um eres räbi kuo kotšöi oIgos, tástko sun jürnai läitiõ- 
ålmáiemim, čke tot' li jollå.

te Ui mokomin tot seämmä Piäjani suiåläiam viińeläska out 
u/miist. sust lein кмэШ mmərsse, jede toh steämmejuin vieres- 
olmõbiin ton lâska siuåláoim-äšan, Piäjä õlå. na, toh toi/váin jollan 
jiejjiz talle ko kotšötkiiin sizå. te пивве tselhii poaðennnis: »te Um 
poatkam, коэпед täl, konneð tål, te Um poatkam, te konneâ». пивве 
hoiivdškuoðii: »mi täk li laslcå, Ыгпй vai puliP, vai, кігпй vai рй- 
likc, vai?» jerrålij läiuõalmåin valo: »vai m i tok li tok?» te tiuäm- 
mar kotien toibun oleös.

(P. Lusmaniemi.)

kuoDüüslunvaDi Âhk-Piätkår ЕШиі, irre ѵшэгГіё.

і і і ё в :  jü m o s i  tiuGah kullojeh.

piigå: ele іппіѳ тй kielastal, Uh juo kielastallam.
H i e D :  jiem mis kielastal, jiem; tuoðai mis Um tuoðai. 
pilBå: te mis mun oleös jene mis uitu kullojeh; le mun kattiå-

minä». Tuomarilla ei ollut m uuta neuvoa kuin käski ulos, sillä 
hän ja lautamiehet luulivat häntä hulluksi.

Kerran oli sama Piäjadš varastanut viinapullon eräältä mie
heltä. Hänellä oli kaksi morsianta, jotka haastettiin todistajiksi 
tuohon pullonvarkausjuttuun Piäjadšia vastaan. No, ne tekeytyi
vät hulluksi, kun heidät kutsuttiin sisään. Toinen sanoi tullessaan: 
»olen tullut, tappakaa nyt, tappakaa nyt, olen tullut, niin tappa
kaa». Toinen rupesi hokemaan: »mikä pullo täm ä on, kirnu vai 
puolikko, kirnu vai puolikko, kirnu vai puolikko?» Kysyi vielä 
lantam iehiltä: »vai mikä se on?» Silloin tuomari käski nekin ulos.

Kuulu Antin-Pietin Elli, sulhasen vuottaja.

Isäntä: joelta kuuluu tiukujen ääni.
Piika: älä puijaa enää minua, olet jo puijannut.
Isäntä: en myös puijaa, en; tosiaan myös olen, tosiaan (pui

jannut).
Piika (ulkona käytyään): niinpä myös minä ulos ja myös
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lim  namf  киші jene mun te pieijälim цъи htfvå oütäliine. t i tu  
htrvå оаШіцпе, oleos hiltt'ejim jeve muštajim, åke kapp ergutəpp'ir 
vál Іг nieriää.

Uiieas virne siltä  tiek-kas vuolen, te änui mokomist jene mis 
oaDŽui, te ktttšälistii: »sinne gaikki, kallas vala».

(P. Lusmaniemi.)

Antras Veivi.

te Ui motkõm riečs päijolmötl VarńieńâHast, keän nommå Iti 
A n  oras Veivi. sun lei oannhim nõma täst, kuo lei A n  oras peivi 
kolinani. tok häslij Tsatsi suolin sun nein e t e: »tun jieh nukki paijel 
tän pikkkävonnaz nuiuk et pifdäseh eä kuoska pilkan». suitte tselhii: 
»mun Ical ńuškim , mutko tun jieh nukki», te nukki] A n oras Peivi: 
eii pihlåseh kuoskamoin pikk!åvonnåsan, mutko kuo suitte nukkij 
paijel, täst pihatkuuvi pihiäseh. täst sükai suitte ia tselhu: »kale 
vala ohli anäh juolannan Annras Veivi», ja kuo sunte tieöii, eke

todella kuuluu; siis minä juoksin navettaan ja niin panin oikein 
kauniin esiliinan, oikein kauniin olkaliinan, yritin ulos ja  muistin
kin, että  lakkikamura vielä on huono.

Lääkeviinatilkan saadakseen hän (Elli) kerrankin lähti ja 
pyysi joltakin ja saikin; sitten maistahutti (ja sanoi): »sinne gaikki 
< =  siinä kaikki) ja vielä kylliksi».

Andras Päivä.

Yarankivuonnossa oli eräs rikas tunturilainen, nimeltä Andras 
Päivä. Hän oli saanut nimensä siitä, että  oli syntynyt Antin 
päivänä. Hän veikkasi Vesisaaren voudin kanssa sanoen: »sinä 
e t hyppää täm än tervatun veneen yli niin, etteivät vaatteet koske 
tervaan». Vouti sanoi: »minä kyllä hyppään, m utta sinä et». 
Niin hyppäsi Andras Päivä: vaatteet eivät koskeneetkaan tervai
seen veneeseen, m utta kun vouti hyppäsi (yli), niin hänellä vaat
teet tervautuivat. Siitä vouti suuttui ja sanoi: »kyllä vielä kerran 
käy tä t jalkojasi, Andras Päivä». Kun vouti tiesi Andras Päivän

5
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Annras Pejvi li Peäzävuonast, te valoij ronnasis, imohii tohon ja 
müt'ii jieijas vönaskayfulahhan. kuo Annras Peivi öinii tom te 
jm nii, etce skim l li tuššám ja teä poaCa rinon. kuo Annras kn ja i-  
Škvoðiir tot šõnai пишС hirmaiin. le ärrioii Annras, etce sun in: li 
lö i  am jieijas ställun, jede kattSalii päkärasan ja kulai оіръіьеіп 
ńurSimin stäld. te tselhij: »väri muńin littši konnesárbä jwəleih». 
te õanžui täin ja kätšai me ä] g an kuhäs. te kulä opp'et ńursimin  
ощТпьеІп stälo. te tsčlhil: »väri muńin litisi konDeälnu jwəleih». te sun 
oanžui täin ja kätšai meha kuhäs ja Ыіаі оррёі o Cp ni nein stälo ńur- 
simin. tselhii: »väri muńin littši tšáldahvuozi juohih». ja oaniui 
vala täinuu. te kulai maijäneln ńursim. te h i Іовпёп kuowt jâutri 
kõskast tšoalifä. ton tšoalmi kiuåõnõ In tMzimuålâož kebei, m i i i  
olnum; mulfo Л nnras Veivi kale tiedii tom. stälu ii tiätfam. Annras 
ńuskii vistio ton keðci õlå ja ton kehaisi toumnel rinon ja te vuorini 
Іоввёп stälo. ko lotc põðij tšoalmi rinon, te tšuorvu Annras: »tun 
jieh nukki toeo, koGO pokkåsäth'Uanž пиікё». süt'ai stälü ja nuškii, 
muttco ii  ulolfamein tuomnel, kõlšai tinu kiuáynõ tšoalmi. te tšälhii

oleksivan Mäutyvuonossa, niin hän otti veneensä, lähti sinne, m uut- 
tihe venehylyksi. Nähtyään sen Andras Päivä luuli haahden tu 
houtuneen ja tulevan rantaan. Kun Andras alkoi tarkastaa, tuli 
se niin hirveännäköiseksi. Silloin hän arvasi voudin muuttaneen 
itsensä Staloksi ja lähti juoksemaan pakoon sekä kuuli Stalon vi
heltävän edessäpäin. Hän sanoi silloin: »jospa minulla olisi peu- 
rahirvaan jalat». Hän sai ne ja juoksi melkoisen kauas; niin kuu
lee Stalon taas viheltävän edessäpäin. Sanoi: »jospa minulla olisi 
peuravaatimen jalat». Sai ne, juoksi koko kauas ja kuuli taaskin 
Stalon viheltävän edessä. Sanoi: »kunpa minulla olisi nuoren va
san jalat.« Hän sai nekin ja kuuli vihellykseen takaapäin. Siellä 
oli salmi kahden järven välissä ja sen keskellä vedenalainen kivi, 
jo ta  ei näkynyt; m utta Andras Päivä sen kyllä tiesi. Stalo ei 
tiennyt. Andras hyppäsi ensin tuolle kivelle ja siitä toiselle ran
nalle sekä odotti siellä Staloa. Tämän tullessa salmen rannalle 
Andras huusi: »sinä et hyppää siitä, mistä sontalappalainen hyp
pää». Stalo suuttui ja hyppäsi, m uttei jaksanutkaan toiselle puo-
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stälu: »inane mü fillejih?» »jiem mun tu fillim», tselhii Annras 
Petri, »täeu mun nukkejim». Annras Peivist h i tämei ja töin sun 
skihlij stälo ränan, mutko ii leivinam. stälu nukki] nuiuk pajäs. 
ik i  ńuolå mõnai kwəiut juiəlei köskast. te oppcčt päiji], te skihli] 
källun, mutko i] valåein Щгіпат; stälu tšäŋƞåli] ja ńuolä mönai 
paijil oaivi. te skihlij oäfViDŠõk'án. stälu ńukhä pajäs, mutko lifk'a 
leirinä vwəhväphdjn (kuoloin). te tselhii stälu: »valoi täi mu ja 
hätjtbin, kone mu pinna ja möna tohon, kost must li kärnis, ja välni 
mu läujvir, mutko ele mu alee kone», te Annras Pejvi kitui] tom 
stälo ja mönai tohon kärsä litza. valui] täviri]o ja uicaou kärsii töin 
öldijn tavas, tästko sunrösl Ui alee mielsi Ien mohhest. te mönai 
Annras sijnäsis ja kuo tohon lei poatkam, te tselhii: »masa te hm  
vajsam» jede oaddäi. silSulmuh dmatkilli i>k »mi-sun täi li, kuo 
nutut tkuuiti] li vajsam?» kuo sun h i oaddimin, te tköski] sü vilja  
koadi muoráin. te Annras nukki] pajäs, tselhi]: »ahah, kale mun 
ärvinim». sun jiimi] tom, eke stälu li eälläm ja li oppcet poakimin

Ien, vaan putosi juuri keskelle salmea. Stalo sanoi: »miksi minut 
petit»? »En minä sinua pettänyt», sanoi Andras Päivä, »tästä minä 
hyppäsin». Andras Päivällä oli jousi ja sillä hän tähtäsi (ja am
pui) Staloa rintaan, muttei osannut. Stalo hyppäsi niin korkealle, 
että  nuoli meni jalkojen välistä. Hän ampui uudestaan ja tähtäsi 
otsaan, muttei vieläkään osannut, sillä Stalo sukelsi ja nuoli meni 
pään ylitse. Silloin hän tähtäsi päälakea kohti. Stalo hyppäsi 
ylös, m utta yhtäkaikki nuoli sattui vatsanpohjaan. Stalo sanoi: 
»ota nyt minut ja hautaa, tapa koirani ja mene sinne, missä mi
nun veneeni on, ja ota tavarani, m utta älä tapa poikaani.» Sit
ten Andras Päivä tappoi Stalon, meni veneen luokse, otti tava
rat ja työnsi veneen ja pojan seljalle, sillä voudilla oli mukana 
poika sillä retkellä. Niin meni Andras kotiinsa ja sinne tultuaan 
sanoi: »olenpa miltei väsynyt» ja pani maata. Kotiväki ihmet
teli, että mikähän nyt on, kun on niin kovin väsynyt. Kun hän 
oli nukkumassa, niin hänen veljensä iskeä kolahutti kotapölkkyä. 
Silloin Andras karkasi pystyyn ja sanoi: »ahali, kyllä minä arva- 
sin». Hän luuli Stalon vironneen ja olevan taaskin tulossa hänen
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sü lüzä. le tselhü sü viljä: »ärriinm-c,as munnuip). — »1m, kuo 
ärvinih, te oanhih täin tävirun peU, main mun Um onne finniin».

(Antti Kitti.)

noaini-äijih.

U i o h f å  r ic e s  p o a z(u i)-så ih ila D Ž , K a r in - U i i lå  n o m m å sa n ž , 'Tänza  

vältieoD D Šst, k a m a lä u t h irm o s  å lm ä i. m o k o m in  tšoJ itškezi s u n  I t i  

V á r s á χ  k å u p cuG a h a  p o a z (u i ) - s iiD ä in is . te p o ttsu h  p u r r i  s u o in n o  

ja  tu o lm i  sm əT m lu o v iw . m a s t v á re á ilih  а/ ёг  á ta k ið  ja  n u iu k  p o tk iu n  

r ieven id  p o itsu in  s iu ə in i -m á u s u s t . m u k  K k tr in -U (flå  v m á š tå l is tu

n u u ik  e k  a lm ä h  [ e r tk e ji  n u h la n  p o tts u i tk á  m å lts ið , m u k  i t k e n  p i e j j i  

s o a k iv ie u v a  väDDzið. K ä r in - U y lä  I t i  r å r a in is  ja  õ in i i  so a k iv ie n v a  

p o a lk im . ie p a i j å n n  ja  vä n n ziU i vu tá s tå ; k o ija n i:  »kost Is p o ttsu h  

tust?» V u o ll i  v ä s t in ü :  » iiju ijh a s  U h k in  V å r a á χ  ju /ə tj in ilá za m  m ih h e n  

p a rs o n , ku o  fe f tk iv e tk e ð  p o a lk iö  m u  n a rr iö , m a h le  jö la s  kä n n a ?  

v ä n o z id  m tD v a l!» te s u n  p ie ja i  o a le isk ie ð a  p e le i  p a jå s , ń u r e o n n  ja

luokseen. Veli sanoi: »arvasinpas minäkin». »No kun arvasit, niin 
saat puolet näistä tavaroista, jotka olen tänään hankkinut.»

Noitaukko.

Oli eräs rikas porolappalainen nimeltä Kaarinan-Uula, Nor
jan valtakunnassa, kamalan hirveä mies. Kerran syyskesällä hän 
oli Vuoreijan kaupungin lähistöllä porokylineen. Porot söivät hei
niä ja tallasivat heinäsuovia, jonkatähden vuoreijalaiset alkoivat 
häntä ahdistaa ja niin tulivatkin anastamaan poroja heinänkor- 
vaukseksi. M utta Kaarinan-Uula vastusti niin, että  miesten täy 
tyi palata poroitta, m utta he laittoivat seuraavana päivänä sota
väkeä matkaan. Kaarinan-Uula oli varuillaan ja näki sotaväen 
tulon. Hän nousi ja kävi vastaan; kysyivät häneltä: »missä si
nun porosi ovat»! Uula vastasi: »Eikös Vuoreijan joutioilla olek- 
kaan m uuta tointa, kun pitää tulla puijaamaan minua, aivankuin 
tuhm aa poikaa? Menkää tiehenne!» Hän pani pystyyn oikean-
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mulivi] ohlunis ja tselhii: »tonniekuukas koijanalvelked, ёС pŧzatšiin 
poitsuin rievenid? vuoi jölas .kännah, tom ti] tietkid, e k jes mun 
innvi älä mänem ja пигдгпіёт UittSam kščbiw, te epp'ed väie maisen 
poread. muk keäi swəinih leookeh Umánž, te poatkuz тй kutul; 
mun takum tdiD mäksid. muk jiem jiuəiufiilås hurtkäin». te soaki- 
alnmh pähuni mainni jede аівй su Mnnavälɓið, muk Vuolli nukki] 
öunaskiuäului, leeeisti] kapceris snnaman ja tsilhi]: »tade li räiji. 
jes tän paijčl põdinnžvetked, i] ршэп s e r V iD » .  mut soakialmäh tselkVi: 
»mi] poalkip ja tkaškepc tu jämas-іё». Kärin-ѴиоШ cdäi, et tok i] 
Uh mihhen ommäsun, jes sM nli oaivi kältka soakialmäi miehi] 
viuälä, muk ko i] Uh totkän ömas, jes soakialmäi oaivih kattkeh 
soihili soarn viuälä. ja kHjani] piras, kewi] peläis päjäs, nur so Di] 
tkitlkam kerni ja m viini], te pallaji ja suopeani soakialmäh ja 
vuohi keäinusis.

seämmä noaibist liiji tkiitkam noainivuoda jieeah, main i] kih
tien оаЩат munöi kuo jes jieltk piejai täin peleis älä; mokomin sär- 
nutkalai täin, mulini] talle kuo pelsi Ui pa]jen. te mai/ä kuo lei

käden peukalonsa, vihelsi, mutisi itsekseen ja sanoi: »Siksikös ky
selette, että  saisitte poroja anastaa? Voi hullut poikaset, tietäkää, 
e ttä  jos minä laskeudun polvilleni ja vihellän seitsemästi, niin 
ette voi tehdä mitään. M utta ne, joiden heinät ovat olleet, tu l
koot minun luokseni; niille minä tahdon maksaa, m utten jouto- 
liurtille.« Sotamiehet virkkoivat jotakin ja aikoivat ottaa hänet 
kiinni, m utta Uula hypähti eteenpäin, viskasi lakkinsa maahan ja 
sanoi: »Tässä on raja. Jos täm än yli tulette, ei hyvä seuraa.» 
Mutta sotamiehet sanoivat: »me tulemme ja iskemme sinut kuo
liaaksi.» Uula sanoi, että  se ei ole mikään ihme, että lappalaisen 
pää putoo sotamiesten miekasta, m utta eipä sekään ole ihme, että  
sotamiesten päät putoovat lappalaisen sauvasta. Ja  hän katseli ym
pärilleen, ojensi peukalonsa pystyyn, vihelsi seitsemästi ja mumisi. 
Silloin sotamiehet peljästyivät (ja säikähtivät) ja lähtivät tiehensä.

Samalla noidalla oli seitsemän noituuden henkeä, joita ei 
kukaan nähnyt muuten kuin että  hän itse pani ne peukalolleen; 
toisinaan hän niitä puliutteli, mutisi peukalon pystynä ollessa.



poara'smäm, ek lei juo srijea-oammin õutå kiemhis alfhä ktjjanepp en 
pälhi ouDast, te nuom kännah eä måššam lede narrihännä tom poaris 
noaiTämjih tee jufSam innie Ismin motjeän vməimi sust. muk mo
komin puohli kätjippciäzäh virne ja anneli poaris noa ini-äijihan äJB) 
vimenserhi, nuutk ek oaivan pajjänii. te m m taji kännah, et tai köl- 
eatsii olm-nal narriö tom ä]jih, kuo li nuiuk oaivist. mönåin кшэіи- 
tis viljani Kutkar ja Pieni Sank, moh eäva Itmänl juhheh, muk 
kttlkälibieh. ie ulmüh kietoi mtnnal IciiJtSenmist, ek ii tiede, m i ton 
vuorraz tiuəhin käftnä. eärrazeh joski. muk Kutkar riemai uddasist 
kiutSenid ja narrid. talle Kärin-VиоШ äjjihist kiernavanžvuokå nuu- 
vabkuodi] ja sun sdái, ek »jes jieh anne räuhu, te onne jämäh käm- 
muujutälean». Kutkar pähuni]: »anne poatkid, aTi-sun oainam, ek 
hhuu nuipk noutoi kuo oiunälist». mutko ä]jih pa]jäni] іппйі älä 
ja pe/ei pa]jen ńurGoni]. Kutkar ktttšäli] estälid, muk ä]jih tšuiäutui 
риіэгёвеЫ, ek mutäku mutkui: »ja nuiuk tok li, ek onne jämäh kam- 
muujutälean monaneman пиве tälun, kuo pezah tuon termi ala». —

Mutta hänen vanhettuaan niin, että  oli jo sängyn-omana erään 
köyhän miehen hoidokkina maksua vastaan, nuoret pojat eivät
m alttaneet olla narraam atta tuota vanhaa noitaäijää; he eivät
luulleet hänellä olevan enää mitään voimaa. M utta kerran kaup
piaat toivat viinaa ja antoivat noitavanhuksulle aika viinaryypyn, 
niin että hän juopui. Silloin pojat hoksasivat, että  nyt pitäisi oi
kein huiputtaa ukkoa, kun täm ä on niin päissään. Niin meni
(sinne) m. m. kaksi veljestä, Guttorm ja Piera Sant, jotka eivät
olleet juomareita, vaan maistajoita. Ihmiset kielsivät kiusaamasta 
(arvellen), ettei tiedä, mitä tuon äijän takana löytyy, Toiset lak
kasivat, m utta Guttorm alkoi uudelleen kiusata ja tehdä pilaa. 
Silloin Kaarin-Uula-ukon m altti rupesi loppumaan ja hän virkkoi, 
että  »jos et anna rauhaa, niin kuolet tänään kenkäjalassa». Gut
torm tuumi: »anna tulla, että  näen, oletko yhtäläinen noita kuin 
ennen». Mutta äijä nousi polvilleen ja vihelsi peukalo pystyssä. 
Guttorm koetti estellä, m utta äijä kiihtyi yhä kovemmin, niin että 
hänen muotonsa m uuttui: »ja niin se on, että tänäpäivänä kuolet 
kenkäjalassa mennessäsi naapuritaloon, kun pääset tuon törmän 
yli». — Seuraavana päivänä mentiin katsomaan, niin (Guttorm)
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itt'en monni keätlšað, te h i jämmam seämmä sai koeo äštii jämmid, 
•ja h i luiäStam võra mi.ne ja ńälmi mielsi, vajV h i rummåčistis 
iiervas ja nåjåhánnå. tof h i ouiDlahhä mikk'ålmas Rčpp'in silkasi.
■— ja iotc li tuot'a mäinas.

(P. Valle.)

IV. Kolttalaistarinoita ja -kuvauksia. 1

jammam noälMvuoras kummat f  a! min.

1.

iti oJilä älmai ruohathamisi, koCe h i hm äui noajsi elenejnis, 
ja kuo sun jämii, te motföm kiemhis álmåi ѵиоіец pälhi ouoast tom 
loahuö hätäinоіт-£ппатап; suńin аопёіі Іощѵе гивіег) pälhist о tu dH 
ko vuohi join. muttco kuo sun h i vmälsam, jńrmtškkuoðii sun, ёСё 
wailc mun oimhtmuu Id tulo ruslen pålkk'inán, jiem mun kolea liik'á

oli kuollut samaan paikkaan, johon (ukko) uhkasi hänen kuole
van, ja oli verta tullut nenästä ja suusta, vaikka hän oli terve 
ruumiiltaan ja naimaton. — Se tapahtui vähän ennen mikkeliä 
Rcppänän kylässä — ja se on tosi juttu.

IV,

Kuollut noitaukko kummittelemassa.

1.

Oli eräs (lappalainen) mies Venäjänmaassa, joka oli ollut 
noita eläessään ja kun hän kuoli, niin eräs köyhä mies lähti palk
kaa vastaan viemään ruumista kalmistoon; hänelle annettiin 10 
ruplaa palkkaa ennenkuin kihtikään. M utta lähdettyään hän alkoi 
ajatella: »vaikka sainkin 10 ruplaa palkakseni, ei minun kuiten
kaan pidä lähteä viemään noidan ruumista, olipa asia miten oli.»

x) Kohtalaisilla (lp. nuor U'alas) tarkoitetaan kreikanuskoisia lap
palaisia, lähinnä Suoniskylässä, Patsjoella ja  Näätämössä (norj. Nejden) 
asuvia.
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ѵшэівід поаіпі rummaž toalbuå Іьіва täk maht juo Ui», kuo sun 
vuoni mossdmü täi un, le sun sðdi iženáin: »jiehuij-sun tun ѵиші- 
Gattši mu ouɓast täm гиттаІ toaUuð?» ižžčD pietkålij, čkč ii  sun 
vutəloi, muU'o kməssi fđlai suńin löiuve runien, ižien kujjkae mie- 
laslui ton pällkaM, kuo oaDhii pdlhi ошвіі ho vuohijoin, löiuve rutlen 
purssusis pieijað; te ii mđššam leäe viuəlGihunnä. mutCo sun ii  
máltkamGin ідёп vwərtið, pets vuolnij ijjan viudstd vuiəjjið. sun 
vuoin tássäDŽ ко kiuáusui tšdskai, te muštai tskʿcm: »таЫё must 
tot'  hčvatšuein, Нсё jiem-hcm mun iho kulkue häiptinimsnnaman 
möna ja mäin ndlijn mun täm ija loaptam; jiemee mun täin noaipi- 
vuorrasdin ohli litisi, kuo litkii кшэіпігвйп, ekö melsist ija oröttSim.» 
mutko kuo stuočâ pallon viuámmåšij, čkö noajtivuoras istöohö kistö 
aihe, le almast ii Unia id. eres rahi, kuo tšönastu vutəjjimčrois kinnä 
ja jiettš koar/jui kuosan. te jämme mönai kuoza pälnan ja riemai 
käskiå kuoza map d u  rasta, mutko kuo álmái lihaoškuoðij, te jöskai 
käskimist, mutt tok ij kuhe jähilkam; te álmåi välnii, silsäruBle ja 
äleij lorj-eas rÖBnan niiniin tsiláinatkað. le rämak mönai kislon ja 
Ui Іоввёп kuhe am , mutko vesi pajjänij sun ja riemai tom kuoša-

Ajettuaan ensimäiseen taloon hän virkkoi isännälle: »etköhän sinä 
lähtisi minun puolestani viemään tä tä  ruumista?» Isäntä estelihen., 
ettei hän lähde, m utta vieras tarjosi hänelle 10 ruplaa, jolloin hän 
kuitenkin snostui, kun sai panna kukkaroonsa 10 ruplaa palkaksi, 
ennenkuin lähtikään; niinpä hän ei m alttanutkaan olla lähtem ättä. 
M utta hän ei jaksanut odottaa aamua, vaan lähti ajamaan yötä 
vasten. Hän ajeli siksi kunnes rusko sammui ja  silloin vasta 
häneen mieleensä juolahti: »Kuinka minulta jäi huomaamatta, 
ettenhän minä kuitenkaan yöllä mene kalmistoon; ja miten minä 
täm än yön kulutan? Enkä tahtoisi olla yksin täm än noitaukon 
kera.» M utta huom attuaan suureksi pelokseen noitaukon istuvan 
arkun päällä ei miehellä ollut m uuta neuvoa kuin sitaisi ajok- 
kaansa kiinni ja  itse kiipesi kuuseen. Silloin vainaja meni kuusen 
ääreen ja alkoi purra poikki kuusentyveä. M utta kun mies alkoi 
liikahdella, heitti puremasta, muttei ollut kauan siivolla. Nyt otti 
mies hopearuplan ja rupesi puukolla kilistelemään sen reunaa(n), 
jolloin ruumis meni arkkuun pysyen siellä kauan aikaa, m utta
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таппй Jcäskið, mast älmåi Ui. älmai tsiläioifij silsäru/iU roima, te 
totc ajn mönai kisio sinä, ja kale tom killái tõhað, kuo lijji juoula- 
álĞåh ijah, ja maŋõå runleo vaijaeuUj ton ija; sun kötšafijuu mo- 
fömijrt kuo kiedah suSle loardstäin palosi, mutt'o ідёявейіі ij  jåhit- 
fam  muit'e ko fertfij älmäi tšuiárvnSkoatfið, et »tai li kuiäusui». 
le ton поаіві rämaš mõnai včst ltisto siza ja Ui touren kuhha, mutfo  
mgŋemuHá oppčl papjånii ja aln käski j  tom kuoza, mast älmái h i;  
tof ii mgŋemuštá tornein totfalam, čfe »kiuäusui juo li», ja täm suoi 
toƞvåin tássâoZ ko kuošå juo sujäškuoðij ja petin tAuomäni] te äl
mäi mhhae ńejij vutálus kuolasi, mast sun Ui ija orröm, tsäueai 
ereijois ja vuotit, tässä nZ ko käunai stuom pihaš sutəsse. tom sun 
ptuälläfij ja vierrälifii tom noaim kistö loho tulan ршэііё sutəsse 
õlå ja kuoðij ршэіігд. nutut sun vtttəijelij me n e ai ja mätsii mähat. 
ja ji's ki kojjaoii, e f mahle keävai, te sun muštålii, efe nuvut sun 
oroi ija, mutfo häumn sun tom ainutt uaitZui, vajk' pälkk'i ij sü 
ilosmätfam oUtmin. mofomii iiuvi] maŋatast le särnui sun, morn- 
mtnåðiiDZ häuDan sun tom Ui piejjam. (M. Aikio.)

nousi taas ja ryhtyi jyrsimään tyvestä kuusta, jossa mies oli. Tä
män kilaliuttaessa hopearuplan reunaa ruumis aina meni kirstuun 
ja kyllä sitä kesti tehdä kun olivat joulunaikaiset yöt ja monta 
ruplaa hävisi sinä yönä; hän pudottikin muutamia, kun kädet va
pisivat pelosta. M utta aamupuoleen noitaukko ei totellut (enää) 
muuten kuin että  miehen piti ruveta huutamaan: »nyt näkyy koi!» 
Silloin noidan ruumis meni taas kirstuun ja oli siellä kauan, m utta 
vihdoin nousi uudestaan ja jyrsi yhä kuusta, jossa mies oli; se ei 
lopulta huolinut edes huudosta — »koi näkyy jo». Tätä he tekivät 
siihen asti että kuusi jo alkoi sujua ja päivä vaikeni. Silloin mies 
viimeinkin kiipesi alas kuusesta, jossa oli yönsä viettänyt, päästi 
härkänsä lieasta ja ajoi siksi kunnes löysi suuren tervasjuurakon. 
Sen hän sytutti ja vierähytti noidan arkun tuleen palavalle juu
rakolle ja jä tti siihen palamaan. Sitten hän ajoi pois ja palasi 
takaisin. Ja  jos joku kysyi, miten kävi, niin hän kertoi, että 
niin hän vietti yön, m utta sai kuitenkin ruumiin hautaan, vaikkei 
palkasta ollut hänelle iloa ollenkaan. Muutamien vuosien kulut
tua hän (vasta) sanoi, millaiseen hautaan hän sen oli pannut.
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2.
mott'õm nuortf-sbhilist jämii štši. sun ii viuåtoam čijis jiettš 

toalvuð kirkVosnnaman, m u f pålkk'aDii eärraz ja luolc aštus vuolen 
toalbuð. ie tot' ioalbõ inuåmmášn, el tof rumaš Ui isie vməijimin. 
sun Išonnahl vmájanis ja koarŋui muoran. mut to f jämmam olmõnž 
riemai käskið tom kuoza. rummaH toalvõ väloii iullåkoskam ja älni] 
koškað. totʿ jamaš a]n åjjanii tom keättšað, mutc ii maƞemuhtâ tâst 
lohhiškoatfam. te rummaz ioalbõ tširSai ef' »kiuáusiii šõrai». te toC 
jamaš äijäni] tom-eas ktjjaniä ja te oppʿčt kaskiškuoöij ja käski] 
tássänž ko kwåusui šõnai. te totc olmõui täs uvestij, et' ktuáusiii 
šõnai. jâmaš tallan ńuški] kistö siz nuiut čtc Ішэшоііг vai skallo- 
nuotti. — tåstmai/a le nuortl'ålaš1) joskam õutsai häqiEiomisl rum- 
måšijn. (Uula Morottaja.)

miorltålaS noaimh.

nuorttälaš U Umáož tou)e tommwåðusih noaimh, ёСё kuo tålun 
poaäiškoafih, te peivi otnnil ІН.ёп puozašlcoat'a. Iti oiihi talü Ana-

l ) Sanasta käytetään tav. koltanlappalaista päätteetöntä pl. nom:ia.

1.

Eräältä kohtalaiselta kuoli isä. Hän ei lähtenyt itse vie
mään isäänsä kirkkomaahan, vaan palkkasi toisen ja täm ä lähti
kin viemään. Viejä huomasikin ruumiin olevan istuallaan aja
massa. Hän sitaisi ajokkaansa ja kiipesi puuhun, m utta vainaja 
alkoi purra sitä (kuusta). Ruumiinviejä otti tulusraudan ja alkoi 
iskeä. Kuollut viivähti aina sitä katsomaan, m uttei lopulta siitä 
välittänyt. Silloin ruum iinkuljettaja kiljaisi: »koi tuli!» Kuollut 
jäi nyt sitä katselemaan, m utta alkoi purra uudestaan ja puri 
siksi kunnes alkoi koittaa. Vainaja hyppäsi heti arkkuun niin 
e ttä  laudat (vielä) kalisivat. — Senjälkeen ovat kohtalaiset la
kanneet hautam asta ruum iita yhteen paikkaan.

Kohtalaiset noidat.

Kohtalaiset ovat muinoin olleet sellaisia noitia, että  kun 
alkavat tulla taloon, niin aattona isäntä sairastuu. Inarissa oli
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rist, mi Ui vuossâmuDŽ Іоввёп nuoftkieeln. jiuəhi tove kuo nuori- 
kálaš köleaikoakih poatfið, te іііёв  ajn puozaškuoðij рёіѵі outnil, 
te Isin кшэЫі nuora känrn tön talust, keäh Isin mokomin poatkam 
suiəle kullan töin nuori k åni ioni] o. te toh ärhälinni, ekö кио ііІёп  
piejatHi teresmmani lohoemdului, kost poall'iå kalit eli, te talle ii 
puozattši. te kdnnah piejáin tom mušton tee jienaoam öhtayein 
maiɓen. te mokomin koleaskuotki vesi poatkið nuortkålaš, ie tšieu- 
váin teresnuəiuui tohooinđului, kost poalkið kolčti. te ii innie рио- 
zaškoatkamein, кио nuortkälaš potki, te loh kånnah kidlau, kuo 
nuortkälaš tselkk'ih: »a i ni χöžžáin puohzaškuoottam; köšt li sön 
tifåa uannšam ?»’)

(P. Lusmaniemi.)

noaträ-eä)ö u d ž  .

Nâijtam siUiast assi ioŋle nnorlkä-slhmlih anei nuorlkalaš. 
laine liiji täfvinäihih Anar-thamist, muk muoöi kulloji Tđnža vtuá- 
låbiin , assi Täniasl ja kiuõlášti msrast ja oaJm-đssamBäjkk'i Ui

*) K o l ta n  m u r r e t ta .

talo, joka oli ensimäinen siellä K olttaa vastassa. Joka kerran, 
kun kolttalaiset ovat tulossa, niin isäntä aina alkaa (alkoi) potea 
päivää ennen. Talossa oli pari poikaa, jotka kerran olivat tulleet 
salaa kuuntelemaan koltannaisia. Nämä tuum ivat, e ttä  kun isäntä 
panisi teräsraudan sille suunnalle, josta lie ovat tulossa, silloin 
liän ei sairastuisi. Pojat panivat sen muistiinsa eivätkä hiisku
neet kenellekään mitään. Kerran piti taaskin kolttalaisten olla 
tulossa: niin lie kätkivät teräsraudan sille suunnalle, josta näiden 
piti tulla. Eipä (isäntä) sairastunutkaan, kun kolttalaiset tulivat. 
Pojat kuulevat, kun kolttalaiset sanovat (sanoivat): »eipä isäntä 
sairastunutkaan; mistä hän on tiedon saanut?»

Noitavaimo.

Näätämön (Nejden) kylässä asui muinoin kolttalaisia. Heillä 
olivat talvipaikat Inarinmaassa, m utta muuten he kuuluivat Nor
jan alamaisiin, asuivat Norjassa ja kalastivat meressä ja pääasuin-
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Ńå(lõamjälmńâlmist Ń  áŋɓameeäõrjá ѵиоійвеіп, mast jüha viåhå 
N utåčjuGuoška peht msran. tåst 1! vtðes toulänž kienoi, kost sisie Iti 
kirkkʿon ѵшэИваиг käƞilsi älni kuho ja tšittšam ja pele ulni mðanah 
tupe. Іоввеп b-i siMe kovčh пиціС mahle erčsuu (k)reilf a-oskoli] 
M rh öin. tonnein sij assi kissiiu, m u f täi vita värreji Anar-mnaman 
ja piilim kuoliin Suoma-веЫ jäm iin. — te Ui Htuðtfar nom,mäsäni 
älmai, mön käleu Ui nuuxf herkk'1 suofeaniä ja tof Ui makca noajDi. 
ton kuuilen ju lk i molfömeh pmäranallmin jieyjiz ja tof noa]Tiimoin 
puiəršnif täväliln tdubain. jes sun ii piuählam tallan piiiərenið, te 
fertfij piejjad outä oazi jiceastis mätlc an tiäåuštiö jiedain sməlieäs 
ässiin. jiäe тёгіщві Ui, оаддйі jiettš, m u f пипве tårnåšij leðe tom 
поагпг-Gåhu pajás pajjšnmin. mutfo tõz mein kõleai leðe tommwä- 
ðunž, kofe іввёгщ  lalle tsuŋhaõ; ii kolsam ouinil ice mai/ä. Peät- 
tsåmist Ui mejrei seämmamuiåðusanž noaiTi-eäleuni, mäin valTijn 
ohlåsiz, va]kC moanni löuive pčnnalcullam Is ŃâŋTámist Peättsåman. 
m u f kulfan põðipi jieeeast öhtan ja ioaroin l.šuŋtlij koskåniz.

paikka heillä oli Nääŧämöjokisuulla Näätämökönkään alapuolella 
siinä, missä joki menee Hyljekosken kau tta  mereen. Siinä on 
laaja muinainen kenttä, jossa heillä oli kirkkona m atala kahdek
san kyynärää pitkä ja seitsemää ja puolta leveä (avara) tupa. 
Siellä heillä oli kuvia, kuten muissakin kreikanuskoisten kirkoissa. 
Siinä (kentässä) he asuivat kesällä, m utta talvisin m uuttivat Ina
riin ja kalastivat Suomenpuolen järvissä. — Olipa eräs Huotari 
(Feodor) niminen mies jonka vaimo oli hyvin herkkä säikkymään 
ja joka oli muka noita. Tämän luona kävivät jo tkut parantele
massa itseään ja noitumalla hän paransi tavallisia tauteja. Jollei 
hän heti voinut parantaa, niin hänen täytyi laittaa osa henges
tään matkalle tiedustamaan hengiltä salaisia asioita. Oli määrä
aika, jolloin hän itse paneutui nukkumaan, m utta siinä tarvittiin 
toinen henkilö noitavaimoa ylösnostamaan. Siihen taas piti olla 
semmoinen, joka ymmärsi ajallaan herättää; se ei saanut tapah
tua  ennen eikä jälkeen. Petsamossa oli myös samanlainen noita- 
vaimo, jonka kanssa hänellä oli kohtauksia, vaikka Näätämöstä 
on Petsamoon m uutamia kymmeniä peninkulmia. M utta kuitenkin 
he tulivat hengessään yhteen ja taistelivat ankarasti keskenään.



— 77 —

motfõm  k ida kulloji juo varrim Ńáйѵаm-eiär>an. te Hutálfar 
к й ія й  lei juo poarähnåm, m uf kõleai kulfae erčs nojöiin ioarruð, 
motl'õm ija kuo täluvieha lijji оабдітіп, te luihu lapp ui. te ultsi 
sillaeoDne иивй ke ai, mut'  eä kamiam munii ko tšohlšuu javiaš 
motfõm tälviBaihist, кйа  li mäi'kʿi kutfldŋtve kulmä pinna'kullam. 
m i поаіѣіѵиода jieneä Uddž tom nuuxf kuhás leseistäni Peättsam 
noapi-eá)виіп kilsoDejnis, kofe amuu oaohii jieea imu nai, kuo lei 
säde vieusae.

(P. Valle.)

säröä kurrä.

poaris niemi, koas Ui lop'č pigived puoh mätsi-hiuáäådin, te 
nuranitfi õutsái anaraåah ja nuorlfälaS Karvamjumri älä. kost Ui 
töulånž stuom koafi. Ruoka räji aine Kafdamj xutri kejjist Ui stuom  
kurrä. te piiräh vuiəhi tšuojeað ja kutəuitis Uin tšuoieåmin ehivas- 
peivi tom kura aina. пипве årvålu: »mon kieŋŋal-sun li tä f kurrä?» 
ij tiätfam nuBucuu riäutui, kuo kurrå-vuohu ii söppʿam omuð. te

Eräänä kevännä kohtalaisten jo kerrottiin siirtyneen (Inarista) 
Näätämön kenttään. Silloin oli Huotarin vaimo jo vanhennut, 
m utta hänen täytyi silti tapella muiden noitain kanssa. Muuta
mana yönä talonväen nukkuessa eukko katosi. Kyläkunta etsi 
häntä  kesäkauden, m utta hän löytyi vasta syksyllä eräästä talvi- 
paikasta, jonne on m atkaa 63 (?) peninkulmaa. Mikä noituuden 
henki lieneekin hänet niin kauas singonnut kiistassa Petsamon 
noitavainon kera, joka sittenkin sai hänet hengiltä ollen väke
vämpi.

Puhujan kuru.

Ennen vanhaan, kun oli lupa pyydystää kaikkea metsänriis
taa, kokoontuivat inarilaiset ja kohtalaiset yhteen Karvamjärvelle, 
jossa oli entinen suurkota. Venäjän rajalla Karvamjärven päässä 
oli iso kuru ( =  rotko). Kerrankin miesparit lähtivät hiihtämään ja 
kaksi kumppanusta oli iltapäivällä hiihtämässä tuon kurun lähellä. 
Toinen arveli: »Kuinkahan syvä täm ä kuru on?» Ei tiennyt toi
nenkaan oikein, kun kurunpohja ei sopinut näkymään. He meni
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põåijn altelahhđ ja kuoülaläin. te jieha kulluškuoåii kurrå-vuońiisl 
sårm m in poaris Soannan kieloin: »tij vaarij čnoigeeğik ja meecij 
jotteeğik, celkkid Ruigei tajd saanijd. âtl suu retl viljas lii juo jäm
mää m!» te almäh suorsämin ton vwərmhânnä sätjvast ja ŧšuojâä- 
låin koaði lüzä, küz lü ji poaU'ålam erčs ковё-віфЪёІти. toh liiji 
máinaštmin juiåhánž, k i maio U konnani, m u f tástmaijå ko'ijar.i. 
main tuoh Uva коопат. te toh äfvålåin, čC »koDe jieca õlå li ouiii- 
luu psssum, mut tommuiáðusi jiena ёп ralå hh kullam, kuo onne 
kidáim». m u f ko mäinastâin tom kidlamsiz, te lalle kullui koaðist 
кіцікѴеп luojmam: »moi, moi, kuo muu mljam lii juo jåmmáåm» 
ja omi, hio ukšä кіwichen Uhastui, mahle oainimetfõm jieonä hnnž 
kåtŧšam olcös. — tåslmarjä lč kotšöškoalkam iom km a Sáruõ kurvan.

(P. Valle.)

oažis tsäpnč.

liiji Swəŋeilsiina ulmüh K uoIüduu käupcuo mõlsisl ämnasmuo- 
raio tiuopp'amin ja siste Iti njäsajje, kost sij oaððimin liiji. te oht

vät hieman lähemmäs ja kurkistivat (alas). Silloin kuului ääni 
sanovan kurunpohjasta vanhalla Sompion kielellä: »te vaarojen 
hiihtäjät ja metsien kulkijat, sanokaa Ruikalle nämä sanat, e ttä  
hänen oikea veljensä on jo kuollut!» Miehet peljästyivät tuosta 
odottam attom asta puheesta ja hiihtivät kodalle, jonne muutkin 
peuramiehet olivat saapuneet. Nämä olivat kertoilemassa jokainen, 
m itä olivat saalistaneet, m utta sitten kysyivät, mitä nuo (äsken- 
tulleet) olivat saaneet. Nämä tuumivat, e ttä  »peura on ennenkin 
saatu hengiltä, m utta sellaista ääntä emme ole vielä kuulleet kuin 
tänään kuulimme». M utta heidän kerrottua kuulemansa kuului 
kodassa äkkiä valitus: »voi, voi, kun minun veljeni 011 jo kuollut» 
ja nähtiin oven pikaisesti aukenevan, ikäänkuin näkymätön henki 
olisi juossut ulos. — Sittemmin on tuota rotkoa alettu kutsua 
Puhujan kuruksi.

Onnensa suomija.

Oli Suoniskylän miehiä Kuolan kaupungin metsässä tarvis- 
puita hakkaamassa ja heillä oli yösija, jossa olivat nukkumassa.



— 79 -

kiemhis álmái Ui, kot'e mej Bei Ui toi servist tšuopp'amin, te iho 
oadeoiin nieuoaškuoðii. kuo eärrazeh II juo kottsam ja monnam 
tšuopp'aö. tie sunnuii volli] tSuoožit' ja topp'ii ahšus ja vänoziln 
toho ja kuo sun pööii toi lüza, te sun ii tä noa outkin tain tswəpp'e- 
äimäin, te sun mol'ömisl kottšålii et' »H tun Uh?» tot tselhij: »mun 
lm  ton äimä oasi». mõnai nuEč lüza ja koijanii täst: »ki-eas tun 
Uh?» tot tsilhij: »mun Um toŋ-cas äimä oasi». ja kuo aln keäst 
kottšålii: »ki-cas tuu Uh», le tot' пщоеі tselhii, et' »mun Um toŋ-eas 
äimä oasi» ja sun täBDai loin äimäin, keäi oassin toh särmi jieijiz. 
te sun mgŋemuslá koija ui] et' »kostelcas mä oasi li?» mott'õm tä it i j  
et »tuoðe oaðða». te sun rälnii stuom muora kap'uluii ja mönai ton 
оаддё läzä ja hui ko lii tom ja tselhij: »vuoi tun oaðah ja eärrazeh 
parSeh!» te tot' vollii ja páreuškuoðij, ja lopp'enij et' »ele huškö. te 
kottsam ja eUškoaðam». te täslmaŋá elčškuoðii ton äimäsi oasi ja 
sun Sövai rieisin.

(P. Valle.)

Olipa eräs köyhä mies myöskin heidän seurassaan hakkaamassa, 
joka kerran yöllä nukkuessaan näki unta, e ttä  toiset ovat jo herän
neet ja menneet hakkaamaan. Silloin hänkin hypähti jalkeille, 
sieppasi kirveensä, käveli sinne ja kun tuli heidän luokseen, ei 
tuntenut (tunne) yhtään noista hakkuumiehistä. Hän kysyi muu
tam alta: »kuka sinä olet?» Tämä sanoi: »minä olen sen miehen 
onni». Meni toisen luo ja kysyi tä ltä : »kukas sinä olet?» Tämä 
sanoi: »minä olen sen ja sen miehen onni». Ja  keneltä hän aina 
kyselikin: »kukas sinä olet», niin tämäkin sanoi, e ttä  »minä olen 
sen ja sen miehen onni», ja hän tunsi ne miehet, joiden onniksi 
he sanoivat itseään. Lopulta hän kysyi: »missäs minun onneni 
on?» Eräs heistä näytti, e ttä  »tuolla nukkuu». Silloin hän otti 
suuren puukappaleen, meni nukkujan luo, hutki tä tä  ja sanoi: 
»voi, sinä nukut, ja muut työskentelevät»! Tämä karkasi pystyyn, 
alkoi parkua ja lupasi, e ttä : »älä lyö, minä nousen ja alan tehdä 
työtä». Senjälkeen miehen onni alkoi elää ja hän rikastui.



—  8 0  —

rnańe ša p šk w llin .

1.

te Ui oht nuorU'ålaš tälü, küz Ui таІіё tskan poalt'am. te 
vuolsi mot'dmin kolseâ. keziškuott'i värp'i. totc m am  päzij ködiip. 
sun jitrmtšškuoði), H' mi-sun töz li suijan kuo kuoleh nwətfipõt'an 
maheh ja кшэші kärsä kõskan eä möna. te jurnälii et sun kai 
midi'a jieijas kuoliin ja máhá värp'i siz, kuo toh kesih, ktltšälim  
tiet', et sun kai kuiəmt kärsä kõskan pssa iee lärnaS koi,ett'iä jiejjas 
nwəttipõt'an mönnamáin. jede mõnai värp'an. toh kuo puohläman 
monni, te man e jurnatšškuodij ѵшэівід me n nai nuiəl'i sist, mut ij 

Uh кйіеп innie кеатй, кшэші káksá kõskan piuållái tullå; toeo ii 
Umein pessamist. te i\ pŧssam kušen. te [ertt'ij nwətt'ipõt'an mon~ 
nað ja toh kolneh kessi kársås nwətt'iz jede hunni кшэіёоаѵа nuiiit 
shuårrá, et' eä Um otuDvil ивт  oamamom valä. te toh áuvueuotd, 
eä oStam innie ko/sedein, mut' vuolet uddä тапё kumi rämiin, et' 
maSfiem kuole si tul le konnani, te potl'i sätk'un ja lannihti käfsäi-

Miniä siikana.

1.

Oli eräs Koltantalo, johon oli äsken tullut miniä. Väki lähti 
kerran nuotalle ja alkoi vetää apajaa. Miniä jäi kotiin ja  alkoi 
ajatella, e ttä  mikähän on syynä siihen, että  kalat menevät nuo
tan perään eivätkä molempien veneiden väliin. Hän päätti muut- 
tau tua kalaksi ja mennä apajaan noiden vetäessä näyttääkseen (oik. 
koettaakseen), e ttä  hän kyllä pääsee molempien veneiden väliin 
tarvitsem atta joutua saaliiksi nuotanperään menemällä. Niin hän 
menikin apajaan. Toisten mentyä nostinpaikkaan miniä aikoi 
mennä pois nuotasta, muttei minnekään ollut enää tietä ja venei
den väliin syttyi tuli; senkautta ei ollutkaan pääsemistä, joten hän 
ei päässyt mihinkään. Näin hänen häätyi mennä nuotanperään ja 
kun nuottaajat vetivät nuotan veneeseen, saivat he kalantapaisen, 
niin ison etteivät vielä ennen olleet moista nähneetkään. He rie
m astuivat niin, etteivät m alttaneet enää nuotatakaan. vaan lähti
vät nuorikon luo kehumaan, millaisen kalan he nyt ovat saalista
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d z ,  j ie i ja h  k a ilS ä li  m ä ń a n  s ä r ü u d ,  p o tk i  tü p c a n :  таш i \  Uh k o s te n ,  

te  o rÕ D šk u o tk i ѵ ш эѵ ъ іт  t i e f ,  e k  o h n lte l k o s t U odž . m a iie  to n  p u n o  

k u o  Ui k u o l i in ,  te i š ie h tš å e u o d i j  j a  p s z a i  j ä u m n  je d e  p rz .a i v e s t  

o lm ö M in  j i e j j a s  m u tk e d . te  p ö d i i  tü p ca n  u lm u in is  k u u jl;  toh  r ä m -  

тйШ to n  m a ń ń ä s is ,  e t tä l  s i j  k u o U o ä v ä  k u o v i ,  m a in  su n  t e e  s i j  k a i  

v a la  U h  o a in a m :  to k  l i  п и ц іі  s tu o r č s .  s i i  ts e lk h ci :  He p a r s ö p  p a d i  

p a jä s» . m a ń č  p á k k 'ä  p ö d i  rä J ilid , j i e j ja h  v u o le i  k u o le  vienD Žad; 

p o t k i  k a r s a s :  k u o l i  Ui la p p 'u m . te  k ie r e å n i,  j u r ö i , ek  m o tk ö m  te  

l i  su iá lá o a m . te m o n n i  m a ń e  lü za  ja  t s e lk lk i ,  e k  k u o l i  l i  la p p h im .  

io n i s u n  k a le  j ie t tk u u  t i e d i i , m u k  i j  m u š tå la m  m a iö e n .

(P. Lusmaniemi.)

2.

motkõm nuorlkä-kahuoi h i i votkani kuosbžan ja kumpp'in 
kumpikin Ui puoh nieuirimös, tästko ne lei Ui. kolli kölc.ai kai viskis 
tm i e a tkulsaoid. kuoliin Ui puoh päris. mokõmiƞ-eas nuoki pirrä

neet.- Tultuaan valkamaan ja saatuaan veneet maihin he (itse) juok
sivat sanoinaan miniälle ja tulivat pirttiin: miniää ei ollut (ole) 
missään. He viivähtivät odottaakseen (arvellen), että  to tta  kai 
hän on jossakin. Miniä sill’aikaa kalana ollessaan alkoi pyristellä 
ja pääsi järveen ja m uuttihen jälleen ihmiseksi. Tuli sitten tupaan 
väkensä luo; nämä kerskasivat miniälleen pyydystäneensä kalan- 
tapaisen, jollaista ei hän eivätkä he ole kyllä vielä nähneet: se on 
niin iso. Sanoivat: »laittakaamme pata tulelle». Miniän käskivät 
toim ittaa padan kuntoon ja itse lähtivät noutamaan kalaa; tuli
vat veneelle: kala oli kadonnut. Päivittelivät ja luulivat jonkun 
varastaneen sen. Niin menivät miniän luokse ja ilm oittivat kalan 
kadonneen. Sen hän tosin itsekin tiesi, muttei kertonut mitään.

2.

Eräs koltanvaimo oli juossut kontiona ja sutena. Sutena 
oli pahinta olla, sillä nälkä oli. Monesti kyllä piti keltaisen syljen 
sylkäistä. Kalana oli kaikkein parasta. Kerranpa heitettiin nuotta

6
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suoppcâ. sun j й Tu å Ш kuo di] etc mafia talle tskan ko tuiär eukkoa f  ih,, 
ansan oaihih et sluora kuisti maha. m u f ko tåh tuiárBukkuott'i te 
ruozaškuoðij tullå kiuətut kärsä kõškast nuɯC čC i\ piuåhlamein 
mönnað. te ferttcü  mõnnað nmətfipõt'an ja oroškoatCiä іоввеп. ja 
nuiutʿ kessl kársás, mut sun ij tuostam lihaniå ek kobeh. kolSeh 
pottci kõðiin ja monni koat'an puraniö ja måinakleh, et sij kun et 
stuom kuole. motCõm poańs âkk'ii riemai kuoliin raijað, le vah.il 
lom sluočå kumi e ja arvålankkuoõu, et »tat' li meinis; mun eälam 
koaðist viennžämin meinihoarlCm. te kuoli löin pöjijn tkiehlkaeii, 
jäuran, ko ЛШй Ui meminoartkä viennžåmin. te nuuitc lappcui tot 
stuom kuoli rae tiätt'am, kuz Unnk konnam.

(Uula Morottaja.)

nuoTdfalak kuoTtnian käleuinis.

te Ui m otfom  poaris hauis nuortfäla$, keäst Ui kälsu  ja  aleeh 
kalläneh, ja  iotc i i  raskim  piäm m að jie ijas ice käldus ice pärnäivis

ympärille. Hän arveli poistua siitä vasta sitten kun alkavat ta r
poa, jo tta  näkevät, kuinka heiltä menee iso kala. M utta nuotta- 
miesten ruvetessa tarpomaan alkoi (ikäänkuin) tu lta  leimuta mo
lempien veneiden välissä, niin ettei hän voinutkaan mennä. Niin 
hänen täy ty i mennä nuotanperään ja pysyä siellä. Sitten he veti
vät hänet veneeseen, m utta hän ei tohtinut liikahtaa, etteivät tap-, 
paisi. Nuottamiehet tulivat kotiin ja mentyään kotaan syömään 
kerto(i)vat pyydystäneensä ison siian. Eräs vanha akka ryhtyi 
kaloja perkaamaan ja ottaessaan käsille tuon ison siian arveli: 
»tämä on mätikala; minä käyn kodasta hakemassa mätiropeen». 
M utta siika ponnahtihen järveen sill’aikaa kun akka, oli mätiro- 
vetta  noutamassa. Ja  niin katosi tuo iso siika heidän tietäm ät
tään, minne se oli (on) joutunut.

Kolttalakien karhuna vaimoineen.

1.

Oli eräs vanha visu kolttalainen, jolla oli vaimo ja paljon 
poikia. Hän ei raskinnut ruokkia itseään, ei vaimoansa eikä lap-
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ііііѵщ . mutko mutt im  jieijas ja MUus kuoebian latvan, emas pur- 
ramaš keäpp'ánið; keäsan mutkiin jie ijiz  olniobnn кшэІіпЩіѣет 
varas, te täs lein mokomin mutkani jieijiz kuosbžan jede jieijiz 
alv eh hHeji karvad ja monni tälvim kowed, te pödiin koadi lüzä 
ja tsuiphi tom kuoBoia oleös. hiosbžå rauivii Miaus, et »tun jieh 
kolea likkʿad. kuo mun кимйЫ ёт , ошвіі ko maŋänisl kuo nm toal- 
vuDieh päikʿan ja ńuovaožeh ja tščwdi lewiDvieh šiljon. te kõlaah 
ńuškid ton tšeuiâi paijök vai ohhõbHn šõnah». käleä lõmvai nuƞtk, 
kuo tok kuoSbM oleös mõnai ja toh kuovi ja toivu mäšat tom korÕD. 
tšemdi leoveji šiljon ijan. te tok kđleäeuosbžä ruokastii iho toi 
luoDDa-mielSi, põdii iiljon: te õinii tšemâi šiljõst Itovämin ja ńulkii 
ton paijel, muk ii iclotkamGin paijel ńuskid; te moi'ieeõozah eä pss- 
samGin olmõbžin, kuo tšeäudan kuoski. — te mõnai oleiiois kuiul 
ja eâái: moHDiek ejjiv kÜDiw?» te toh alcčh оа<) eviin ńuŠkeji
pajäs ja olni, čke enniz li tie, mutko juolstsuormah le kuoBDŽaeõozai- 
nällä. jede kojjanaUkuotki: »maht Itvni tunniist tok åššt?» na, enni

siaan talvisin, vaan muutŧilien eukkoineen talven tullen karhuksi, 
jottei ruoka hupenisi; kesäksi he m uuttivat itsensä ihmisiksi kaloja 
pyytääkseen. Kerran he taaskin olivat m uuttaneet itsensä kar
huiksi ja pojat sattuivat heidät kiertämääu ja menivät talvella 
tappamaan. Tulivat pesälle ja herättivät karhun (saadakseen sen) 
ulos. Karhu neuvoi eukkoansa, että  »Sinä et saa liikkua, kun mi
nut tapetaan, ennenkuin minut viedään kotiin, nyljetään ja  talja 
levitetään tanhualle. Silloin sinun pitää hypätä taljan yli tullak
sesi ihmiseksi». Vaimo teki niin; kun karhu meni ulos, he tappoi
vat sen ja veivät ruumiin (takaisin) kotiin. Nahan he levittivät 
yöksi tanhualle. Silloin emäkontio juoksi yöllä heidän jälkiään 
myöten ja tuli siljoon: näki nahan levällään siljolla ja hyppäsi sen 
yli, m utta ei jaksanutkaan aivan ylitse; siispä varpaankynnet eivät 
tulleetkaan niinkuin ihmisellä ovat (ihmiseksi), kun ne koskivat 
nahkaan. — Hän meni poikiensa luo ja sanoi: »miksi tapoitta 
isänne»? Pojat, jotka nukkuivat, karkasivat pystyyn ja näkivät, 
e ttä  se on heidän äitinsä, m utta varpaat ovat kuin karhunkynnet. 
He alkoivat kysellä: »mitenkä teidän asianne lienevätkään»? No,
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fertt'ii såriiud , maht Ы  åš&, seämmanällå ko ta t måinas sárnu, ja 
sii olm, e fe  juiəleisuormah liiji kuoBDŽaeoDDzan šoDoam. te fer lfe ji 
oskdð enniz säuvaiü ja aleeh h  vuohaä am tarn maińaz m äjihnan.

(P. Lusmaniemi.)

ma'a'e ńonbžan.

h i  m otfõm  poaris kallis nuortkå-sâihiliin jede lapp'ui juiəhi 
tšõutša ja urtuå talin ja  kidduu itá påikVåsis. te motömin te lapp'ui 
oppcet m otfõm tšõutša, te mahe vuoh ii kuorrað. öinii mlwrnuora 
paijčl m op'as tšiävutåtkam ja konnani ńonhžan. te mähe am  kuorai 
te kH jai. küz vuoppcå monai —  jede tottwi tšiävm pajjel muora ja 
šõ/iai ńosbžan. ie monåin öut koafan, mõńinv. oaddain. te jieijas 
p å rm h  korvi. vuoppʿå tonniin måńan tseälkVa: »te korvi т иппй; 
nä. m un juo áman lijjim  eällam, pčts tun keäst párnåh h  —  — . 

nä, le mii kuo kâbinžeh, tie tun mańńam kâtša koadist mtnDal. kuo 
mv ńuovaožeh ja tuoljč leooiDžeh koaklukšńålmi õuoan, te kõleah

äidin täy ty i sanoa, miten asia oli, niinkuin täm ä tarina kertoo, ja 
he näkivät, että  varpaat olivat m uuttuneet karhunkynsiksi. Hei
dän täytyi siis uskoa äidin puheet ja pojat ovat lähettäneet täm än 
jutun maailmalle.

2.
(Miniä karhuna.)

Oli eräs vanha kolttalaisukko joka katosi aina syksyksi ja ta l
veksi ja keväällä tuli (-lee) kotiinsa. Kerran hän taaskin katosi 
muudanna syksynä ja miniä lähti seuraamaan hänen jälkiään. Näki 
appensa vierähtäneen kalttopuun yli ja muuttuneen karhuksi. Miniä 
seurasi yhä katsoakseen, minne appi oli mennyt (meni) — ja  niin 
hänkin vieri puun ylitse ja m uuttui karhuksi. Miniä meni appi- 
neen samaan pesään ja he panivat maata. Sattuivatpa ukon omat 
pojat kiertämään (pesän). Siellä appi sanoo miniälleen: »Nyt mei
dät kierrettiin; no minä olen jo aikani elänyt, m utta entäs sinä,
jolla on la p s e t  . No kun minut tapetaan, niin sinä, miniäni,
juokse pois kodasta. Kun minut nyljetään ja talja levitetään ko-
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ńuškið тй Uuəlje pajjčl, te šõnah olmonnn tallan». —  jede áštus 
totc ńuškii paijel tiaəljč, te šoDai olmõbzin. mutc oJilå k O D D zå  kuos- 
kai tuiáljan ja šõvai поввіа кёрЧІгп.

(Jonkun patsjokelaisen naisen kertoma.)

поаітаТсШ.

ohlå älmåi lei mot'omin koDDemettsi-väDDzimmokVen väDvzam 
nuiut' kuhás ömas eńamáin, ёгё  sun mqŋemuštå tSäjaßii ice innie  
tiättCam, kost kum uluin mäbat litkii: mönai ja mönai, jüä ii ja jü d ii 
iee tiätt'am, küz mönanz. te maƞemuštá sun vwámmåšii stuom tuve. 
äimäsi mieto, риш гт пп tást, ёСё sun peba sämaio kiillað, kost sü  
päiklb t litkii. m utfo  kuo sun põðii alõelä ton tuve, te vwåmmåšii 
omatt'alan, H ton tuvčst li гшэщпіикШ, m i lei täväli uksan sUaärrán 
ja vasteB. te sun afvalii kuM'ae топпад sizå  ja kuo Uhastii üusa■, 

te tonniin lei stuom tsalmenöH vuoras, kofe edäi, et'e »kuo Uhabtih, 
te poadi siza ntejoei. ршэп, pelbi, рш эп pejbi, koste ktuəssl poafa  
ja küz jot'ä, sarnu tommuii», älmái juroatkii, âlmâi smiet'aoii, main

dan ovisuulle, niin sinun pitää hypätä minun taljani yli, jolloin 
heti m uutut ihmiseksi». — Ja  niinpä miniä hypättyään taljan yli 
muuttuikin ihmiseksi. M utta yksi kynsi koski taljaan ja jäi kar
hun käpäläksi.

Taikakirves.

Kerran oli eräs mies peuranpyyntiretkellä kulkenut niin kauas 
oudoille seuduille, e ttä  eksyi lopulta eikä tiennyt, missä päin paluu- 
tie olisi; hän meni menemistään, kulki kulkemistaan tietäm ättä, 
minne. Vihdoin hän huomasi suuren pirtin. Mies tuli hyville mie
lin (luullen) saavansa (kuulla) tietoja, missä päin hänen kotinsa on. 
M utta tultuaan lähemmäksi pirttiä hän huomasi ihmeekseen, e ttä  
siinä oli rautaovi, joka oli tavallista ovea isompi ja kamalampi. 
Hän arveli kuitenkin mennä sisälle ja kun avasi oven, niin siellä 
oli suuri silmäpuoli äijä, joka virkkoi: »Kun avasit, niin tule si- 
säänkin! Hyvää päivää, hyvää päivää! Mistä vieras tulee ja 
minne kulkee, sano sekin.» Mies ajatteli, mies mietiskeli, mitä hän
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ta i ka lea  iselkk'ið , vm åm m åšii аШии kõntsa ja  sð á i: »mun joðám  

tuoonaran vaheDŠõlmiin puorenallm áin». te vuoras:  »na p u iən , m m t  

m einei l i  pöutšastšalm eh, piuəren täjɓuu». kutəssi tsčlh ii tõz: »pmərč- 

m rn kale, kuo tust Unnž taite; m uste tok li  nuhani. kuo nuiuk kvhhä  

Um jo ttäm  ja  puorenallam ». vuoras tselhii: »kai m m t l i  taite», 

k u o ss i koijan i], eke: »liuu leškimeuJcše?» »li totkuu Iän tälust, i ]  

m ihhčn vaijaeuš», tselhi] vuoras ja  puolitti] tane ja  kutise, kuiəss'i 

suunani] ja  pah u i vuorraz m önnad k iim a n . m utko a lm äst Ui peäku s  

m ielast ja  palo, m aht Іоввеп m tnnal pszatki]. vuoras p tšk å li]  uusas  

lü k 'an  ja  m onai käyvän, te tom  tane kuo sun  sunnaoam Ui, sun  

le sk i]  tiervas tSälman. m ast vuoras nukki] hoap'ust p a jä s  k iljon  ja  

tselh i]:  »k iikos tn nü . pvtəH  pä  tkolme toahlar! m ain täkuh ptdhistan?»  

vä ln i] kolleakku ssŋea ѵшэІій, leee isti] lätke] ja  tä ä i:  »välni tornein». 

älm ai kH jan i] tom kolleäkšu, m i käloki] lätkest, ja  ju rn a tsi], ekö 

kale täm litki] puiəri v ä lz id , m utko i] tok Unni риіэгі fä llam in , pets  

p ä .  —  su  m ielä  kulkar, tõuvai v ä ls id  tom akku ja  tuoöai keättšað, 

m i li  täk. tonm et su n  kuoskäti] tšinžeeieða tščlh išnáin , m i tallan

nyt sanoisi, huomasi lopultakin keinon ja virkkoi: »minä menen 
tunturiin kipeitä silmiä parannellen». Silloin ukko: »no hyvä, mi
nullakin kivistää silmiä, paranna nekin». Vieras sanoi siihen: »pa
rannan kyllä, jos sinulla on tinaa; minulta se on loppunut, kun 
olen niin kauan kulkenut ja parannellut». Äijä sanoi: »kyllä mi
nulla on tinaa». Vieras kysyi, oliko valinkauhaa. »On sekin tässä 
talossa; ei puutu mitään», sanoi äijä ja toi tinaa sekä kauhan. 
Vieras sulatti (tinan) ja käski ukon mennä seljälleen. M utta mie
hellä olikin mielessä petos ja pelko, miten sieltä pääsisi pois. Ukko 
kum ahutti ovensa lukkoon ja asettui seljälleen. Mies valoi sulatta
mansa tinan terveeseen silmään, jolloin äijä kiljuen hyppäsi ho- 
pusti pystyyn ja sanoi: »Kiitoksia paljon, hyvä pahan silmän lää
käri! Mitä tahdot palkaksesi»?

Otti kultakirveen sängyn alta, viskasi lattialle ja virkkoi: 
»ota tuokaan». Mies katseli kultakirvestä, joka lattialla kiilsi ja 
ajatteli, e ttä  kyllähän tuo olisi mukava ottaa, m utta eipä äijä liene 
tarjoomassa hyvää, vaan pikemmin pahaa. — Hänen teki sentään 
mieli ottaa tuo kirves ja  todella katsoa, mikä se oli (on). Sentäh-
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tarhani] tõz. vuoras riemai ńulkoð pirrå tiive tuskUDiskium, seinist 
пивё seäinan ja tsuogikk'i] üusast lüha. te sðåi, ek »tollt kolleák&u, 
tollt, kost hvnžeh». mutko kolleđJčŠu rästi du: »lollitUim kale, m utk  
kuo lt rašasist». te vuoras poaðiškuoði] ton jiena m ielni ton almä 
kuutl. täst i] hm  eres räbi kuo rutt'i] nilbes tüp'ast ja tšõski] tšel- 
hišn kejji ja rõškai olo äs. nuiuk sun pszai ттваі ton kailhari ta- 
lust ja  põðij maŋemuštå mâšatkuit.

(M. Aikio.)

nuortkä-eåhui keäitvulmist.

1.

põðnm motkom tčilvi MazaDŽjä'utri Шип, Päitvaš-Väska påik’an . 

toimen h i  poaris kaivit, m i Ui lierkk'i suorVånið. kännah tátkä sü 
tâujä suorGalkiõ, eke pszattM pöuvuštiö. te mokomin ižžeD älei] 
kerriz vutåðit sujalkið ja täkui m!uu išån. te åleiim tom õráin kessiõ 
teniiimmuoran olmõnžvieŋváin. te poaris kaivit lömmi] stƞea sõp'an

den hän kosketti sitä vasemman käden pikkusormella, joka lieti 
ta rttu i siihen. Ukko alkoi tuskissaan loikkia ympäri tupaa seinästä 
toiseen ja särki ovesta lukon. Virkkoi: »pidätä, kultakirves, pidätä 
siinä, missä olet». Mutta kultakirves vastasi: »pidättäisin kyllä, 
m utta  kun on niin löyhässä». Silloin ukko rupesi tulemaan ääntä 
kohden miehen luo. Tällä ei ollut muuta neuvona kuin että veti 
puukkonsa tupesta, iski sormenpään poikki ja pujahti ulos. Niin 
hän pääsi pois tuosta kauheasta talosta ja tuli vihdoin takaisin 
(kin) kotiinsa.

Koltanvaimojen liullautumisesta.

1,

Tulimme eräänä talvena Masadšjärven taloon, Paavalin-Vas- 
kon (=Vasili) taloon. Siellä oli vanha vaimo, joka oli herkkä säik
kymään. Pojat tahtoivat häntä usein säikyttää saadakseen nauraa. 
Kerrankin isäntä alkoi sujuttaa ahkion emäpuuta ja pyysi meitä
kin avukseen. Me rupesimme miesvoimalla vetämään sitä köydellä
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ja  tå ju šk u o â i] :  » m u k  je s  to jju tS i] , m u k  je s  to iju ts i i» . гН ёп  U i v ä l-  

n a m  s r e is  m u o m ß i tk ä  siuəle ja  to a j is t i i  to m ; te to k  r u o s k a i.  m u k - k o  

k ä le u  su o ra a n i]  ja  p a j jä n i]  sei)aast ja  ä le i]  k U jo d  ja  ń u s k o â  ö u o a s-  

ja  m a ƞ á s h u ä u lu i .  te h u n tr iš i] :  »vuoi, v u o i, v u o i , tä l Sonai s lu o rä  

vä h a e: p o a r is  k a l l is  p u o jja s  iõ j i j !  tom  kö la ä tš ii tSönnad  m a ille  tä h l i-  

to jj u m h  iv i ,  e k  je s -te  va lä  p w â m n i ŧš u » .  f i n n i ]  ń u š k o o e in is  õra  lá e -  

r å s i s ,  k ie z a i tö in  U ie sk a z  k ä llå s is  k m ə u tti  jm ə ls i  k õ s k a n  ja  a rv å la n a i:  

»jes ŧS k  U d d ž  ń u o ls is t  šoDDam, te ta lle  ka le  p iu á rrá v» . — k ä le u h  s ü  

to a lle ji tä s så n i k u o  tšielG ai.

kuo tälu vieha seämmä ehinist potki viermi] juoŋaštmist, te 
koiošti rešmi pajás pakVånid seinist orrõ naulan, te tok ko рак- 
Vanškuodi], te kõtšai loai nun. te kålsu iðái, ik  »kuo tun ńuskih, 
te mun mein ńuskim» jede älai] ńuškid ouDas- ja maŋáskutuului. 
nurioe рёга Ui mejsei ässämin seämmä koadist. toh lijji kuoliin 
vuoššam jede piep] am Ісшэігвйщо kiuäVibb lätke koloa ota. te kai Gil 
ńušköškuodij pavjčl ktuəheäri]. te fertkeji äleid tölliä tom käleu 
tåssäož kuo tšiälea.

paininpuuhun. Vanha vaimo lymysi sängynsoppeen ja alkoi hö
pistä: »mutta jos katkeisi, m utta jos katkeisi». Isäntä otti salaa 
hoikan puukappaleen ja ta itti sen; tällöin se raksahti. M utta 
eukkokos säikähti ja nousten sängystä! alkoi kiljua ja hyppiä edes
takaisin. Sopotti vielä: »Voi, voi, voi. nyt tuli iso vahinko: ukko- 
vanha taitti kalunsa! Se pitäsi sitoa niinkuin luuntaittum ahaava, 
että  vielä paranisi.» Sai hyppiessään nuoran käteensä, kääri sillä 
halon ukkonsa haaroihin ja arveli: »jos täm ä on tullut suoraan, 
niin silloin se kyllä paranee.» — Vaimot pitelivät häntä niin kauan 
että  hän selveni.

Kun talonväki samana iltana tuli juomustamasta ( =  jääverk- 
kopyynnistä), ripustettiin juomusköysi kuivamaan seinässä olevaan 
vaarnaan. Kun se kuivahti, putosi se vuoteelle. Vaimo virkkoi: 
»kun sinä hyppäät, hyppään minäkin» ja alkoi hypätä edestakai
sin. Samassa kodassa oli asumassa toinenkin perhe. Sen jäsenet 
olivat keittäneet kaloja ja asettaneet kalakaukalot keskiperman- 
nolle pölkyn päälle. Eukko rupesi hyppimään kaukaloiden yli. Hei
dän piti ryhtyä pitelemään eukkoa siksi kunnes hän selveni (-nee).
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Ui пивве pejvi huo гіеттг anneâ loapp'min, moh liiji ntohi- 
juoulah. alei pössad ja pihkasi]d ja  pâlbnn p ieiji retjk'u ola. te 
ohla paibi kõtšai lälCei. te kaleй keänvulii jede pähunij, et'e: »eältšam- 
rohe kumjeuufcas M ' Iti?» te ńuškdškuodii. te пивве käleii Ui 
tšuim m in täst läü'e aine, te sun ńuskii tom kohu  paijčl ja j -шэШ 
rokk'åsii lom kaleun jede t koski] oaivis seäinan, пиціі' Н'ё jå m å h ii 
ja suńin šÕDai stuom päkk't oaivan. ііітевеіё oroi mahle jdm aš , 

te morrånii ja  valå vuoiijastü: »hohoi!» sun mönai täs põssad pih- 
lasiin ja arvålii, et'e »mast li tat' ѵоггйваккЧ konnani? oiunil jiem  
tiett'am maisen jede kiijtkk'en šõnai päkk'h . Pårásk nomnuisanž 
Uskå selakii, ek mast šõnai. »päjöi kõlkai ršŋk'u aine läU'ei, te tun 
tåst alJiih ńuškod. ńuškejih тй paijči, te jwəlsi rokk'äsii тй poU'- 
küran jede vikk'isih , mahle pähliluoonnemân littših tuolmam. jürniim , 
et'e miel'imåi jámmih, m u f kulsåliim  te кйіііт , iU' ellimin hh. 
maiD lijjih  tU'ad, kuo m iiuu Uim ńuSkoškoatt'id tu nål anei keässam 
tü ohds ja m uotfü  koawum puoƞijåsaD!» kálöu k u lm in  avus ńal-

Oli toinen päivä heidän ruvetessaan viettäm ään loppiaista, 
joka oli Venäjän joulu. Alkoivat pestä ja panivat jakkaralle vaat
teita ja paitoja. Yksi paidoista putosi lattialle. Silloin vaimo 
hullautui ja virkkoi: »olikos se isävainajani henki?» Sitten alkoi 
hyppiä. Toinen vaimo oli siinä pyllöttämässä lattialla ja eukko 
hyppäsi hänen ylitseen, jolloin jalka takertui häneen ja hyppääjä 
löi päänsä seinään, niin että  pyörtyi ja sai ison kuhmun päähänsä. 
Hän oli puoli tuntia aivankuin kuoliaana, sitten havahtui ja huo
kaisi: »hohoi!» Meni taas pesemään vaatteita ja arveli: »Mistä 
täm ä verikuhmu on tullut? Ennemmin en tiennyt (siitä) mitään 
ja niin tuli äkkiä kuhmu.» Paraske niminen leski selitti, miten se 
syntyi: »Paita putosi jakkaralta lattialle ja sen johdosta sinä aloit 
hyppiä. Hyppäsit minun ylitseni, jolloin jalkasi takertui minun 
peräkorooni ja tuperruit ikäänkuin olisit astunut pahtahalkeimeen. 
Luulimme kuolleesi myötyriin, m utta kuuntelimme ja näimme, 
e ttä  olet elossa. Mitä olisit sanonut, jos mekin olisimme ruven
neet hyppimään sinun laillasi tai vetäneet sinut ulos ja lapioineet 
lunta poveesi!» Eukko kuunteli avosuin ja tavantakaa huoahteli:
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m im , te veljesi vuoiƞastalai: »hohõi, a jiem tiede; pali a j im ja  täsl- 
maijå šõnai nuiutʿ —  hospoti pommeloi».

(P. Valle.)

2.

motCõm Näskå nommåsavž käleu vuohi] mokomin tšohiškčzi 
ottsõð аьеі iməllcið mälispčzi ja väozi] riämka-uðar.ái õlå. te sun  
keäuvüli], leeeisti] äkSus, nuolai piM äsücis puohnkkcän, moh Itnnieh 
lim ani pajálist, ja vuohi] piätt'å mäšat káttšaå. pâihist vutäthäši 
poattim, te kdijaneh: »m om iet tun n u ŋ ɗ  poaäåh?» käleü ІдітаІЧ], 
іСё »toBBčn li]ji erčsmwäðusth ellšh, muiərjiviuäpp'õh ja  раіійводаіі; 
töin ferlCejim a n neliä äkSun ja noaöäinäni, m äbuhin  ja puoh m i 
U d d Ž  hmåny. likkesl, ja vuoleim. ti] keättšað, ek main ti] arvalvetked 
tain?» —  muk kuo tHehai, i] innie multani, kost U d d ž  lim ani ja 
küz lm  oi nuollam pikiäsi] nis. te muMaji, ek keäiivulikeh uððäsist. 
te sun kali kali] ja toh vuolet mcjŋelD káttšaä. teeo põði] ton påik'an, 
sðäi: »đ tulelle lie p u h ) . x) jede пйгаі puoh piJihisii/iis.

(P. Valle.)

x) Koltanlappia.

»hohooi, a en tiedä, peljästyin ja sitten kävi niin — hospoti pom
meloi».

2.
Eräs Naska (-Natalia) niminen vaimo lähti kerran syyskesällä 

lihottamaan eli koloomaan vellipettua ja astui riekonpoikien päälle. 
Silloin hän hullautui, viskasi kirveensä pois, riisui vaatteensa kaikki- 
tyynni, mitä hänellä, oli yllänsä, ja lähti alastonna juoksemaan 
takaisin. Kotiväki huomasi hänen tulonsa ja kysyi (-svy): »miksi 
sinä tuolla tavoin tulet?» Vaimo selitti, e ttä  »Siellä oli eri eläviä, 
marjannoukkijoita ja  pallopyllyjä; niille minun täytyi antaa kir
veeni, takkanuora(ni), mekkoni ja kaikki, mitä ihollani oli, ja niin 
lähdin. Katsokaa, mitä te niistä arvelette?» — M utta selvettyään 
hän ei muistanut enää, missä oli ollut ja minne oli riisunut vaat
teensa. Silloin toiset hoksasivat hullauduttaa hänet uudelleen ja 
niin hän lähti juoksemaan ja nuo jäljessä. Perille tultuaan hän 
virkkoi: »a tässä on kaikki» ja keräsi kaikki vaatteensa.
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3.

Ui ohlå poaris Uskä-eäleii M azavijäm ri sii hast. kotce jam m im - 
iiäuDa Ui puottsämin. kuo eätlsam-rokVe ja eärrazeh vuolei tohon. 
te vaivu mielnis тйиц, kofe liijim  ultsä kähbaDŽ. kuo põðiim pai- 
k'an, ie Ui lunnin talle rukkʿõzanncm-msčBeivi, ra/dc lijji kuoliin 
ріщъётіп ja eres paidoin poreämin. te potki koSkäoeivi äiei ruk- 
kcõsån. eättšam-rokk'e Ui talle puoh vuossämuni kkoiiiä-alfiiainan; 
nommä Ui M atti Valle. sun valoit sälmå-eirje läuhast. te m otföm  
täluvieiivast pähunii e k »lcothernallaåui/ äjeuh?» pməttsö vmåmmåšii 
tom, äleii luoimað: »vuoi vuoi, kuo im m il pössitD kikjiin U riem- 
mam lihak allaä; mu vatftiu, i i  kiliä täin» ja pajjänkkuo ðii saiestis. 
anarak kuwsih fertkeji oleos mönnað rukVöz anned kärninán. kälsü- 
vieha m onni пиве tälun jčðe ŧšonni Uine out nizzon oaivan. talle 
eä annäm Uine oaivist, tuhe ärnein. nuujk m onni ton tälun, mast 
pm əltse Ui. m uk kuo tom muâmmáSii, te vollii iSte ja  riemai koi- 
javallad: »noh-noh-noh, k i li tok!» te luvân  nommäsaDŽ älmai pä-

3.

Masadšjärven kylässä oli eräs kuolintautiaan poteva leski
vaimo. Kun isävainajani ja muut lähtivät sinne, otti hän m u
kaansa minutkin, joka olin pieni poikanen. Kun tulimme taloon, 
oli siellä silloin rukoussunnuntai, vaikka väki oli kaloja pyytä
mässä ja muita askareita toimittamassa. Puolenpäivän aikaan he 
tulivat rukoukseen. Isävainaja oli (silloin) kaikkein ensimäinen 
katekeettamme, nimeltään Matti Valle. Hän otti virsikirjan lau
kusta. Silloin eräs talonväestä virkkoi: »aikovatko he kumarrella?» 
Sairas huomasi puuhan ja alkoi valittaa: »voi — voi, kun Jum a
lan pyhiä kirjoja ovat ruvenneet käsittelemään; minun sydämeni 
ei niitä kestä». Hän alkoi kohota vuoteestaan ja inarilaisten vie
rasten täytyi mennä (ulos) kartanolle pitämään rukousta. Nais
väki meni toiseen taloon, jossa he sitoivat huivin erään naisen 
päähän. Silloin ei pidetty huivia päässä, vaan hartioilla. — Sitten 
he menivät taloon, jossa sairas oli. M utta tämä huomattuaan 
huivipään ponnahti istualleen ja alkoi kysellä: »noh-noh-noh, kuka 
se on?» Silloin Iivana niminen mies sanoi: »se on tullut nouta-
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hum], et »tot' li poatt'am possun kirjiin  viennžam tieä. to f li  juo  
kalt'am ja tai muńin kåleun põðiw. talle puiəttsč volliskuoåii, mutc 
i]  pissam  sajestis likk'að. te ńušku  kigtkkʿen pajás sBŋGaDÕlpʿan 
juwläifiele aine tkuiávnžuå ja  kUjann tom kməsi ja  årvålanai: »кио 
ll  válå тиШапщо). tšv ián h ifij пиве jw əleiselč  aine ja  BÖâi kurs
siin : »mun täst ńu lkim , katehan mun täst valá ń u lk im .» va lu i käh u  
vuiäliis ja  teniä säjan, tássđnž kuo tHelcai. le i i  inn ie  marjeä рёгѵі 
eällam kuo jäm ii.

(P. Valle.)

4.

motäöm talust lijji ennä nizzonvieha ja lassen liiji poatäam  
er es talust kölliä. toh liiji n u u if suorGäniijeh. talle Ui FärTisčivi 
« 161. känuah árvåli koskåniz, et täi litkii hiiru täin keäuvulitäed, 
kuo n u n jf Is ennä oulä saiest. keHeåihist, Icost liiji, Ui stuom  
koatci  ja kiuáynõ tullasajje ja kälʿust suouvårepp'in räisi. kaleuh 
monai õutsåi, ajn särfiud eae tietä am mainen ävahlid. kännah vmerk-

maan pyhiä kirjoja; hän on jo katunut ja tuli nyt minulle vai
moksi». Silloin sairas koetti nousta, m uttei päässyt paikaltaan 
liikkumaan. M utta äkkiä hän hyppäsi ylös sänkypatsaan kärkeen 
yhdellä jalalla seisomaan, katseli vierasta ja arveli: »kun on vielä 
kauniskin». Asettui siihen seisten jalkapuolella ja virkkoi vieraalle: 
»minä hyppään tästä, kyllähän minä tästä vielä hyppään». Eukko 
nostettiin alas ja painettiin vuoteeseen, siksi kunnes hän selveni. 
Hän ei elänyt enää m onta päivää, kun kuoli.

4.

Eräässä talossa oli paljon naisväkeä ja lisäksi oli tullut ky 
lästelijöitä toisesta talosta.' He olivat kaikki herkkiä säikähtämään. 
Silloin oli Perttulin aika. Pojat tuum ivat keskenään, että  nyt 
olisi soma noita hullauduttaa, kun on niin paljon koossa. Kesä- 
paikassa, jossa he olivat, oli iso kota, sen keskellä liesi ja katossa 
savureppänän reikä. Vaimot menivät juttelemaan (yhä) yhdessä 
tietäm ättä aavistaa mitään. Pojat piilottivat kirveet ja veitset
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k 'e ji âikšuin ju niittiin jede p d fa v i t f i ,  mut '  okia koarijui peätsan, 
mi] lei koodi ai m . ja olvökkuodi] vastes jienáin. mutc ko käleuh 
tovi kulli, ie ärvimnist totc lei: nuorlfä-kaleuh suoraani, kaltkäli 
oleös, kH jakkuotfi peätsan jede alei õutå jienan olvod: »vuoi-vuoi- 
vuoi, kuo kuosbŽå li pezist! tšuopp'ud kalõa .» lcattšäli åkšuin idsad 
muoråluiâDDum-sajest, m u f eä kaüham. kattši m ä ša f petsim anm i; 
ärcalioDeh, mahl tdmmuiåduDŽ pötsi rastá oannžõ. te v iaan itfi öutsä] 
käskiâ, mutʿ kuo panih eä paštam, arvåli: »ii, i i  poadi mihhen. 
m i neänvun, kuorivia kolnatki] oddžuö meimal pezist!» ohlä käleu  
mustai: »hei, jes-ko nuvahlep '  hčhnunán, omamis to f kai litkii por- 
Samisi.» n iivastitfi, te motföm ärm lii: »pajelahhä! iihan luo f ur.nä 
oaini m i päjhijjD, kuo li muu f  paijen; inečrnvelfeöwj lii tom?» paje- 
i>illi helmijviz paijel oaiviz ja tkäinästilli, »no, maht oho, kuosblä, 
tu mielast?» poim it f  i  vala: »χui χeåoppan kämmayaž ko UoDkik 
čtmmel Sõvai! » x) lcaiidå, Icofe pezist lei, ta f  u i kämminåiD ńuorrad

!) Koltanlappia.

ja  kätkeytyivät, m utta yksi keistä kiipesi petäjään, joka oli kodan 
lähellä ja alkoi ulvoa rumalla äänellä. M utta koltan vaimojen 
kuultua täm än oli arvattavissa: he säikähtivät, juoksivat ulos» 
rupesivat katsomaan petäjään ja ulvomaan yhteen ääneen: »Voi- 
voi-voi, kun karhu on männyssä! Se pitää hakata». Juoksivat 
hakemaan kirveitä rantteelta, m utteivät löytäneet. Juoksivat ta 
kaisin männyn juurelle ja tuumivat, miten tällainen petäjä poikki 
saadaan. Podalsivat kokoon purrakseen sitä miehissä, m utta kun 
hampaat eivät pystyneet arvelivat: »Ei, ei tule mitään. Mikä 
neuvoksi? Karhu on saatava männystä pois». Eräs voimo hok
sasi : »hei, jos nostamme helmojamme *), niin toden to tta  se on 
pälkähässä». N ostahuttivat hohtojansa, niin muudan arveli: »Vä
hän ylemmäksi! Eihän tuo näekkään meidän paikkojamme, kun 
on niin korkealla; ym m ärrättekös?» Nostelivat helmojaan päit- 
tensä yli ja pyllistivät. »No, miltäs tuntuu mielestäsi, karhu?» 
Posm ittivat vielä: »hyi, häpeä karhu, kun lienet jumalanluoma!» 
Poika, joka oh männyssä, oli nauruun pakahtumaisillaan eikä olisi

*) viittaus erääseen naisten karhutaikaan.
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ie e liŧlši mielastis pčzist іп п ів ,  mutc i i  h m  р ш э Н  ѵш эІЕід vmálusr 
át' jčs kobeh p ifå i-n ifá i, kuo ls nutŋk vińiaškam, et' eä tiede tan 
mänlmist m aJSen . kuo er es kännah, keäh liiji ptJitaU'um, r iu á h a k i  

tkioijlii m iiš ta h å n n a , te molCõm кЛ Івй  kulastii  to m ; sðái: m  m l  lotʿ  
Ui? ńosbžå täiðii UuiåDz». vuolei kåttkaå kišŧõi. »kost li ńoubiä, 
kost ll ńosbžå?» kahT)áii) šõm i eCi kiekan, eä tiätfam , maht ele -  

š k o a f ih .  motCõm k ä h b a in  mustai: våloii m u o r r å e i fá  kiekäsis ja 
leeeisti] jäuran. te k a le u h  kattši jåuran, te tåst tšielei puohrtkkʿån, 
kuo kasti IšuvUii. totc kahõå, kot'e p e z is t  hi, totc kal mein kieroani] 
ńeljið Іоввеп vmåliis.

(P. Valle.)

5.

N á fiS a m  s i ib a s t h i  S is a r  n o m m ä sa n z  å lm á i, m o n  k á ls i i  U i 

h e r k k ei  suorG ån ið . s ü  p ih h i  p e h t m á d h a š š i  ja  l i i j i  i j a  Іоввёп . ie  

m o k o m in  p o tt i  t n n ü  k m ə s ih  T â n ž a n  m á d h a š š m in . ie k a k u s i  h i  

к т к а т іп  s tu o m  ІшэціЬг. m o tt 'õ m  á lm á i v å ln ii  Im ə ŋ iT i-e š jjis t  ja

halunnut enää jäädä puuhun, muttei ollut hyvä lähteä alas(kaan) 
pelosta, että tappavat pala palalta, kun ovat niin vimmoissaan, 
etteivät tiedä tästä  mailmasta mitään. Kun toiset pojat, jotka 
olivat piilossa, nauroivat kovin varomattomasti, niin eräs vaimo 
kuuli sen ja virkkoi: »a mikä se oli? taisi olla karhu». Lähtivät 
kilvan juoksemaan sinne, »Missä on karhu, missä on karhu?» 
Pojille tuli hätä käteen, eivät tienneet miten olla kuin elää, Muu- 
dan heistä keksi keinon: otti puukappaleen käteensä ja paiskasi 
järveen. Silloin vaimot juoksivat järveen ja läpikastuneina selve
nivät kaikkityynni. Männyssä ollut poika ehätti kyllä laskeutu
maan sieltä alas.

5.

Näätämön kylässä oli Sidor niminen mies, jonka vaimo oli 
herkkä säikkymään. Matkamiehet kulkivat hänen asuinpaikkansa 
kautta  ja olivat siellä yötä. Kerran tuli paljon vieraita Norjaan 
m atkaten. Orsilla oli kuivamassa iso lauta. Eräs mies otti kiinni 
laudan päästä, painahutti sen alas ja päästähytti äkkiä irti, joi-
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teDDili] vuiáliis ja ІшэШІіі kii[ikkcen, te totc paŋkk'ai tšinptii. käiaü 
lei áJSumin säuDzain jiiuvatfiå ja lcoaivuškuoðii tšäzi sđva siza 
paöist. te sun keäuvülii ja alen tkäzieoaivum-eiiipsiin tiškoð jiuəhi- 
áinõ kməsi. te toh kattšåli oleõs. кйівй katlšåli\ maŋčb, m u f kuo 
tšiitsi nüuvai, te uw а rńi Jcüiuse vucåfp'us vuiålå ja кйоіаі tohon. 
tom valå lišköstii mańńäl ja tselhii: »ta tiijan тйоѵавап kuo patjis 
tSätsi.»

(P. Valle.)

6 .

Finsku mofömin eäfä LerYöin, et »tun jieh oskö, mon tSicigtii 
nuorlf äealõuDŽ keänvul kuo suoraan: tof konätkii, mulfo ii m us t i  
vearjuii) ton ho apuri vähiä  kiefan .» te LerY eðái, áfe sun ii oskö, 
efe olmõbi nuiuf tšuiptii suorean ja maYa ašt' paijšl poafa. te 
Finsku IseälkYa: »vuiåleõn ktUšälið.» nuiuf vuohiin, te põðim  
nuortfålaš-tuve uJcšńalman. Lerk mönai oftBast ja Finsku mqŋeln. 
ie Finsku juo poaöeniin leeeislii kapceris nuorttäGaleu äskan. te tof

loin se paukahti kovasti. Vaimo oli (tuvassa) lammasten juotta- 
mispuuhassa ja alkoi ammentaa vettä  padasta saaviin. Silloin hän 
hullautui ja rupesi vedenammennuskauhalla syytelemään vettä 
jok’ainoan vieraan päälle. Nämä juoksivat ulos. Vaimo kapaisi 
jälkeen, m utta kun vesi loppui, niin hän työnsi kauhan kohtonsa 
alle ja laski siihen vetensä. Pirskahutti senkin (pakenijain) perään 
ja sanoi: »tässä on teille muutteempaa kuin paljas vesi».

6 .

Figenskog virkkaa kerran Lerchelle1): »sinä et usko, miten 
kovin koltanvaiino säikähtäessään hullautuu: tappaisi, muttei hok- 
saa siihen hoppuun ottaa aseita käteensä.» L. sanoo, ettei hän 
usko ihmisen niin kovasti säikähtävän ja muka vielä päälle kar
kaavan. F. sanoo: »lähtekäämme koettamaan». Niin he lähtivät 
ja tulivat koltantuvap ovensuulle. L. meni edeltä ja F. jäljestä 
F. jo tullessaan viskasi lakkinsa koltanvaimon syliin. Vaimo hul-

■) Entisiä norjalaisia kauppiaita Patsjokisuulla, lähellä Boris-Glebin 
kolttalaiskylää, n. s. „Rihvanan (Trifon’in) markkinaa“.
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M ) ğudž k e ä u v u l i i  ta l la n , rå å i:  »виовЬ Ы  p õ ð ń »  — ja  ń u š k i t ' i i  ja  

to p p ʿ ii  L e r Y  v u o p lå io  ja  s e å m m u n å n , ja  n u u jt ' tša tjöa , á t'č  L e r k 'a s t  

p u o li käJBt ju o  n n n e lu i .  te Ы ітт a in  h u a h a f i i :  »te киоѣ ЬЫ  p o ä ii ,  

p iu əh H ð  a k š u , puiəJiH ö a kku !»  le F in s k u  і Ш щ  n u w f ,  å f e  p S za i  

to n  k a U u s t  ja  to in  šoDai h o a p p 'u  m ä ša t.

mott'om nuortt'ålaš kaum  lei metsiin jede põðii måšat ja  mätsii 
tiivč ukhm lm an. te luošlii ččcis aliie kánnáir). te ereІ kuo poðo lei, 
ń u s k ifn . te talle čnni olffiå keätivulii, ruofaslii olsos luvest ja kat- 
tšälii alees olå. alee fertt'ii meätsai páf'årasan ja pzzai kuosan. 
enni kattšälii ciMu vieuidad ja riemai ŧšuoppcað tom kuoza. te ton 
känia  оавві kätšai čnnis liizå ja eðái цТт  кіщкѴei>: »keäija, te 
poat'a vmäliis». totc káluu k iijastii pajås, te n ie jm : »jiehuu tun 
оаіпі, tuohai monai pirra kuoza». enniwj tallan kuoulanškuoðii, te 
tšieleai.

Ui ohfå nuortt'ålaš kâleii, kotce mäli i j  koassin коввгат. te 
m ofõm in vuoleii pera kolõeð ja  káleii pđzij ohlunis. te riemai mäli 
vuoššað коіъеі poatt'imån ja luoštii tom päðis lätCč õlå. te såuDzah

laantui heti ja virkkoi »karhu tuli» — ja hypähti ja  tarttu i Ler
chen hiuksiin ja partaan niin tiukasti, että  tältä  jo kerrassaan 
vääntyi leuka. Vaimo hoki yhä: »karhu tuli, tuokaa kirves!» Sil
loin F. auttoi miestä pääsemään erilleen vaimosta ja heille tuli 
kiire takaisin.

Eräs koltanpoika oli metsällä ja palasi takaisin tullen tuvan 
ovensuulle. Hän päästi kantamuksen taakkahärjän seljästä, jolloin 
poro hypähti, kun oli irtaallaan. Silloin pojan äiti peräti hullau- 
tui, juoksi ulos ovesta ja karkasi poikansa kimppuun. Tämä hää- 
tyi metsään pakosalle ja pääsi kuuseen. Äiti juoksi noutamaan 
kirvestä ja ryhtyi hakkaamaan kuusta. Silloin pojan sisar riensi 
äitinsä luo ja sanoi rutosti: »katso, ja tulee alas». Vaimo katsahti 
ylös ja ty tä r ja tk o i: »etkö näe, tosiaan meni kuusen ympäri». Äiti
kin alkoi heti (sinne) kurkistella ja selveni.

Oli eräs koltanvaimo, joka ei koskaan syönyt velliä. Kerran 
perhe lähti nuotalle vaimon jäädessä yksikseen. Hän rupesi keittä
mään velliä nuottamiesten tulemaksi ja asetti patansa lattialle.
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l i i j i  t ü v e s t  k in o a  j a  p e s s i  l u o v a s  j a  r u o s s i  to m  т и Іг в а д г  õ lå .  te k ä lv m  

J c e ä t fv u l i] ,  t o p p i ]  k i u ə l i c i e ð a  j a  t d  a i :  »a , te k m ə s i h - k a s  p o t k i» ,  j a  

r i e m a i  t o i  s ä u o z a i e v i i m  õ u t  s a j č s t  š a i lõ u ð  lo m  m ä l i  n u i u k  k u h h ä  k o  

U d d ž  p i h a n i .  k o i  H eh  p o t k i ,  te k i i l s i t  l i  i l h i v a j j e .  k o j ja n e h :  » m i  t u s t  

l i  v å D D u n ? »  »a, k i u ə s i h  l i i j i  p o a t k a m , te k u o s s i i n  m ie ä e i  i s t i m  k u o  

k o v D z im ,  t k o a u j i  p õ u t š a s t š k u o ð i] .»

m o t k õ m  n u o r t k å e å iâ u n ž  v u o l e i ]  m u o r j n n  u s s a ð ,  te v ä n z i ]  r e ä u s k a -  

m đ n å i  õ lå ,  m o h  l i i j i  n u i u k  u t s č h ,  i k č  i ]  U m  p õ ð a š k i n  v a l a .  te io h  

i l l á  k i r v e l i  j a  t s i ŋ i k l k e a u o t k i  r a l å .  te s u n  t ö in  s u o r S a n i ]  je d e  k e ä u -  

v u l i ]  j a  s ð å i ,  i>k »p a l lu B o å a h  l i i j i ,  k o m m Ö D  k a u r a n  v i e r r i » .  te n u o -  

l a s t i i  p i h l ä s i s  j a  k a t t k ä l i ]  m â š a t  p i ä l k ä  j a  h u a h a i :  » p a l lu B õ ð a h  l i ] j i ,  

k o m m ö n  k á u v a n  v i e r r i » .  te u l m ü h  e l k i :  »te p a l lu B õ ð a h  p o k e h  t u  p i h -  

lä s i ] D ». le  m õ n a i  v e s t ,  k á r v u n a ð a i  p i h l å s å ] D i s ,  p õ å n  j a  s ð á i :  » p a l lu -  

B Õ ö a h  l ü j i  j u o  la p p 'u m » .
(P. Lusmaniemi.)

Tuvassa oli lam paita kiinni ja ne pääsivät irti ja sorkkivat velli- 
padan yli. Silloin vaimo hullautui, sieppasi kapustan ja virkkoi: 
»a vieraitakos tuli»? ja ryhtyi yksissä lampaineen särpimään velliä, 
niin kauan kuin sitä riitti. N uottaajat tulivat ja vaimo oli 
pahoinvoipa. Kysy(i)vät: »mikä sinua vaivaa»? »A vieraita tuli 
ja kun minä söin velliä tehdessäni vieraille seuraa, alkoi vatsaa 
kivistää».

Eräs koltanvaimo lähti poimimaan marjoja ja astui riekon- 
poikain päälle, jotka olivat niin pieniä, ettei (niillä) ollut vielä 
pyrstöäkään. Ne lentää pyristelivät ja piipittivät (vielä). Hän 
säikähti niitä, hullautui ja virkkoi: »ne olivat pallopyllyjä, vieri
vät kumoon ja  yliniskoin». Sitten riisui vaatteensa, juoksi takai
sin alasti ja hok i: »ne olivat pallopyllyjä, vierivät kumoon ja yli
niskoin». Ihmiset sanoivat: »pallopyllyt syövät vaatteesi». Vaimo 
meni takaisin, pukeutui vaatteihinsa ja virkkoi: »pallopyllyt olivat 
jo kadonneet».

7
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7.

mottõm nuortt å-ealluvi Iti pissiin loG G em in, te riäuskah kir
ii eli. sun keäuvulii ja kåišattálai riäuskaiD ja koškai tain pissiin 
puohnkk'á n  ja lapaniл. te valå arßälii, et' »pissiin lii)im Іовват, 
mutc riäuskah puoh коШг».

пивве nuorɗå-Gahunž Iti skiuŋa kozzõstmin jane kdtšatii ja 
heäM'ulii. mott'õm alče Iti tást pålbast ja tof kallšålii pál'årasan 
tormiei e t таЫ-ііві-пе sü kaUšålat. tof káleti aštus kattM liti) ja 
kätšatii tåssänž ko Itnnž tšielSam.

oht nuorU'å-nieijm Iti psska koarrumin, te tiuəlji ko võnnälitu, 
te kiškui. ton nieina enni keäuvulii. sun kattia out mott'õm kuiul 
ja sårnu, l t  ю а в п а п  räioi tâƞivetii».

mott'õm kannå keäyvulitii nuortta-kaleu jeðe katŧSålii oleös. 
käleu тегпеі kattšålil'ii ja tsllhii et' kuonnia kalea konneð. tot 
kannä koarŋui peätsan. кйіий vienžai su iti rinnõst kälnl lunne ja 
åieui tšuoeeið tom känDa. m u t kańnä Iti кіегёапат ńeijið viuälüs 
nuuit i't käleu, ii  sü kaunam.

7.

Eräs koltan vaimo oli tuohta kiskomassa; riekkopoikue pyrähti 
lentoon. Hän hullautui, juoksutti riekkoja jäljestä ja viskoi mene
mään tuohensa kaikkityynni; arveli vielä: »kiskoin tuohia, m utta  
riekot viskoivat kaikki pois».

Toinen koltanvaimo oli pelättiä ripustamassa ja pudotti sen 
sekä hullautui. Eräs poika oli siinä vieressä ja lähti juoksemaan 
pakoon, jo tta  vaimo yltyisi häntä ajattam aan. Vaimo lähtikin 
juoksuttam aan ja juoksutti siksi kunnes selveni.

Eräs koltan tyttö  oli neulomassa peskiä; kun hän venähytti 
taljaa, se repesi. Tytön äiti hullautui. Hän juoksi(-see) yhden- 
luota toisen luo ja  sanoi(-noo): »sisareesi tuli reikä».

Muudan poika hullaudutti koltanvaimon ja juoksi ulos. Vaimo 
alkoi juoksuttaa häntä sanoen, että  karhu on tapettava. Poika 
kiipesi mäntyyn. Vaimo nouti tuuran ranta-avannosta ja aikoi 
pistää poikaa. M utta täm ä ei ehtinyt laskeutua alas, joten vaimo 
ei häntä löytänyt.
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te liiji mott'õm päihist snnü nizzonvieha kahvi jühamin, te ohlå 
кйіёй kõtšatij kõpás Iät f  ei. tallan puohah suoraani, leseistä köpcii- 
ms ka/m in mein lält'ei, ńuškeji tSuonlif ŧšmárvun, katti ali oleös ja 
kiljü  tonnen tässânž ko tšielsi puollåšist.

(Uula Morottaja.)

копе-п іщ ъёк .

кшэШі n u o r t t  ä la š  U in  m e ts i in  o rfiõ st. te  U in  vä D D zim in , te  

vumrńäSåin kÜDDUD. пивве to p p ' i i  p i n n i t  kxaəu it j iu ə le is  k õ s k a n  j a  

ts u l lä e u o ð ii  k u tä if f tä s is :  »košt p ie n n a i  u m a s ?  a  ə ä u k a s t  l is ə > i i  k i tl -  

la m o in , s ð ä i :  »риэгевеп! k o š t  p i e n n a i  u m a s? »  пивве m e jf ie i  s ð ä i :  

»риогевеп! a  .m u k a s t  lis» . i j  valåein k u lla m , te p á r e a t ' i i  v ie h a n :  

»kost p i e n n a i  ü m a s ?» te  пивве m eJ S ei p á r e a t n :  »a . lä u k a s t  Us!» te  

k o p čh  r u o l'a š t i  m sD D al. x)
(P. Lusmaniemi.)

x) Vuoropuhelu koltankieltä.

Eräässä paikassa oli paljon naisia juomassa kahvia ja  muu- 
dan vaimo pudotti kuppinsa lattialle. Silloin kaikki säikähtivät, 
paiskasivat kuppinsa kahvineen lattiaan, hyppäsivät huutaen sei- 
soalleen, juoksivat ulos ja kiljuivat siellä siksi kunnes selvenivät 
pakkasessa.

Peuranpyytäjät.

Kaksi kolttalaista oli metsällä uurrossa. He olivat astele
massa ja huomasivat peuroja. Toinen sieppasi koiran jalkainsa 
väliin ja kuiskasi toverilleen: »missä on koiran umus (nahkainen 
pääkoppa)»? »a laukuss’ on». Ei kuullutkaan (edellinen), virkkoi: 
«»kovemmin! missä on koiran umus»? Toinenkin virkkoi (ääneen: 
»kovemmin! a laukuss’ on». Ei kuullut vieläkään ja karjaisi ko
vasti: »missä on koiran umus?» Toinenkin karjaisi: »a laukuss’ 
on»! Silloin peurat juoksivat pois.
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Käššå.

Ui molk õm nuortt'älaš, keän nommå h i Kåššå. sun Ui павйет 
jolla, čke mokomin kettkälii kälåus копвед, mutko ii huatkamein1). 
te käleu mokomin eäkä: »maht muoi kaleen elliö, ko out saipst ep 
piefei?» te kallis särnu: »ko mu litkii hartsašlið (honaštiå)». te 
käleu piejjai plh>i tšeäppátán ja riemai su kessiö muoran, mutko 
ij, koStaDamein. te eäkâ olåiinis: »đlyáž, veəftet põðastt>2).

(P. Lusmaniemi.)

V. Metsästys ja kalastus.

Pyyntiseikkailuja.

So a Si s i l - (  1  k mä mninši l - )vuorraz mettsimuktälum h .

mu nuokavuoöa aßin, mainosti] motkom Soadieil vuoras, Ui 
mčtsivalje juiəhi päihist nuiut snnü, el ij  iuokaein, pets tai li vai je

!) Koltanlappalainen sana.
2) Koltanlappia.

Kaašša.

Oli eräs kolttalakien, jonka nimi oli Kaašša. Hän oli niin 
hullu, että  kerran koetti tappaa vaimonsa, m uttei saanutkaan kä
siinsä. Yaimo sanoo kerran: »miten meidän on elettävä, kun emme 
tule yhdessä toimeen»? Mies sanoo: »kun olisi h irttää  minut». Sil
loin pani vaimo nuoran hänen kaulaansa ja  rupesi vetäm ään häntä 
puuhun, m uttei jaksanutkaan. Virkkoi (-kaa) pojalleen: »poika, 
auta nostaen takapuolesta».

V.

Sodankylän äijän metsämuistelmia.

Minun nuoruudessani, kertoi eräs Sodankylän äijä, oli riistaa 
kaikkialla niin paljon, ettei tosikaan, m utta nyt se on niin loppu-



I

millit nuhani, et' ii vuoras-reäpu töin innie oamäsis pe ha. kuo 
ouiDilist ptuiDÜm lii nim i liesin taihe káskåstuuvaiGUiim, ie norroji 
löneh tmljä nuuit, et іве mäšat kostaDam kuiənniå, pets fertt'ii rählið 
meätsan läutt'â, mõz jukšo tulvan muərkk'ejui tassänž, ko tälbi šÕDai, 
ja te töin piäčeuiD pottsmauihn mäšat puohti. паБдет ѵшэгкксі- 
salje, m i puorńan kuttšui, rahlui näiiit: tšuoppʿui oht kossäláyán 
soarvi ja kuoððui solläsani i&uoinä. ton tšuolna keätSan raJilui nel
jiin  tšieiivåin ultsä âit'i-miuådusani råhtatmaš, mon nommå lei 
laŋtt'aDŽ, alni anai kiuəht äliiin olluiivuoåa, rahti tõz seiniin ja õč- 
hain ja kåtʿuláyån mastehi ja maŋemuHä rahlui uttså iiušanž neljiin  
ŧšieiiváin ja sälas piejjui tonniet nuiat ollaeassan ehamist, etc eä 
keðhih iee erčs metsi-elleh oanžuttši táio purraâ.

(šohlšuu, k o  m u o t 'a  s n n a m a n  k õ ŧ š a i ,  vuoleum тг a j n  o a r r e iD  

ріціѣед ja tåujå k Ü D u m  o u t  p č i v i s t  кшэ/й k i t t 'a l a z .  mutc o a r r e io  

p i iu D C D u n  к й n i m i  m e in  e i  s t v ä r r ä v i i n  h u o ð d ö iD u u  ja ksvai n u q d t ʿu u  

n i e u i r i h t ,  e t ' m o lt õ m  p o a z i i i i m  І іё ц іѵ і ]  le ð e  p i s ö l u o ð a  o ü H a s t ,  t a s t k o
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nut, ettei äijäparka enää pyynnissä pääse omilleenkaan. Kun en
nen pyydystimme lintuja satimilla tai vidoilla, kertyi lintuja usein 
niin, että  eipä jaksanut kantaa kotia, vaan täytyi rakentaa met
sään »lauttarien», johon saalis talletettiin talventuloon asti, jolloin 
liliat tuotiin poroilla perille. Silloinen säiliö, jota nimitettiin (myös) 
»purnuksi», kyhättiin seuraavasti: Hakattiin paksuhko honka ja 
jätettiin  sylenpituinen kanto; sen päähän rakennettiin pieni neli- 
nurkkainen aittamainen kehä, nimeltä lauttanen, korkeudeltaan 
kyynärä tai kaksi, laitettiin siihen seinät ja orret ja jostakin (ai
neesta) katontapainen sekä lopuksi pieni nelikulmainen ovi; saalis 
pantiin sisään ja ripustettiin orsille. Tämä lauttanen rakennettiin 
niin korkealle maasta sentähden, etteivät ahmat ja muut otukset 
saisi niitä syödä.

Syksyllä, kun lunta satoi maahan lähdimme aina pyytämään 
oravia ja monasti saimme päivässä kaksi kihtelystä x). Mutta ora
vien ohessa pyydystimme suurempiakin otuksia ja saattoi käydä 
joskus niinkin huonosti, että porokin joutui olemaan pyssynluodin

x) Kihtelys =  40 oravannahkaa.
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ta in  s s iu ŋ is  m e ts i in  i j  p iu ä h la m  n u iu t  tä rk k ʿá  v u iá m å š ið . —  r iä f ti-  

i iá w  р іщ ѣ іт  m ir h a iG iu im . m a ja  o s t im  T äD Ž ast, ta s tk o  to im en  o uddzu  

tä in  a p te V a s t  to a h ta r  lo v e tt'ä u u . tkeä i{iH iin  т ёіЪ е і kuD D im , p e ts  tuke  

г и о ш іт в ш іт . m u tc ä u h a lu m o s  m e ls iv ä n n z im  k u j l 'a e  U i m is t  to ü le  

копоепіщ Ъ ет  j a  to tc U iu tt  m t  p ä r i s  ёИ іт вей р гй . k o a t f u n  v u o l s t in  

k u iə h t a lff iä  oü E a st m e ts iv a ljč  v iu ə lt 'iä ,  m a ƞ a ta s t  v u o h i  e rč su ij  a lfn ä h  

j a  j e s  oiUDenah Ш п  к й ію ігп  v u iä t f a m ,  te s ü  lä im e j t ,  k o a ä i  r a h i t ,  

j e s  s ä l la z  a c v a l i  I s m in  n u iu t а Ъ а , e t i t f ä -в ё іѵ і  j u r n i  f i n n i ä  tä in  

koDDeä, te  m å l i š t i  s i j  t s ä p p 'u m  к о а ё  в и о і щ п  H e u  e h iv a s m á l la z .

kiððåDälvi M ärjineivi äivin vuoleiim SiuálmDŠeälGan кйпппп 
ріціБед, tastko täin tuonm rijn koneh párråsáyt eälušteh. kuo аіъап- 
škuoðiim  luODDariw, kost arvalüm кйпппп Ismin, te räjaim tüla 
(ńuarožu), kost tastõ и в т  ргиод âiei oroim. ko vuiárhašiim könne- 
DŠace, ktttšäliim  alnaniä tohon ain pieca vuiəlhi, tastko munõi ij  
pssa pätkänähän; коnčh apšeh pieee-oaivist uhnü.
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tiellä, sillä noissa synkissä metsissä ei voinut niin tarkoin erottaa. 
— K ettuja pyysimme myrkyllä, jota ostimme Ruijasta, sillä siellä 
niitä saa apteekista lääkärin luvattakin. Pyydystimme saukkoja
kin, tosin vain raudoilla, m utta tuottavin metsästys meillä oli 
ennen vanhaan kuitenkin peuranpyynti ja se olikin paras elinkei
nomme. Kotoa me lähdimme kahden miehen edeltäpäin etsimään 
(»vuottamaan») metsänriistaa, ja jälestä lähtivät m uutkin erämie- 
he t; jos edelliset olivat havaineet peuroja, niin he leiriytyivät ja 
tekivät »asennon». Jos he arvelivat saaliin olevan niin lähellä, 
e ttä  seuraavana päivänä luulivat pääsevänsä niitä pyydystämään, 
niin he nauttivat hyvän iltaisen paloitettuine peurantaleineen 
(»-pintoineen»).

Kevättalvella Marianpäivän aikaan lähdimme Saariseljälle 
peurastamaan, silloin noilla tuntureilla peuroja paraiten oleksii. 
Lähestyessämme tuntureita, joilla arvelimme niitä olevan, teimme 
nuotion (rakovalkean), jonka luona majailimme koko pyyntikau
den. Kun huomasimme peuratokan, koetimme lähestyä sitä aina 
tuulen alta, sillä muuten ei päässyt (-se) ampumille; peurat haista
vat ihmiset tuulesta.
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mohhest lapp'uim táftjå kiuəht kulm oho, mut lijji miste kutf- 
Іоціѵе tiuəljih mâšal ршэЫітпаІ. — tai li totfuu piifiõo juo nüham , 
et' sse innie tátljä joåč to пвёп kuiáuluin.

kânis-eTSt können.

eättšam-rokk'e ja Jukkü-VuoUi-roklfe Uin motfõm кгда vtuáU~ 
kum in õut кшйніип luoDnarist, mulc eä hm öutast tonniet. te eältkam- 
roklce puńńalaðai juo mäšat-vuiəhim mielai ja vånzij mäšat кшйи- 
lui out рёіѵі ja oröstij motföm juuva peälläs ijjan. te ideoisi lei 
mieskäläyän šoŋŋå. sun morränii oaåðimist ja oronii oadanuuvaiois 
siste ja juTDalHi pajaniä ereijnis siröei). te pisso päukai ja sun 
vollij hoap'ust pajäs ja páhuDij: »M li mu ёѵвпп pmjaŧšmin?» te 
sðái: »oliTiõnH mun hm», sun kottšälij: »fei li totʿ olmÕDž?)> te sun 
muárhašijuu, ki li ja le sü kinnåerSi virai, main tof ohliõnž h i pät- 
Uam. eältkam-roklfe koijanii: m ain  tun tieeas tönvah?» te едйі sun: 
»mun juvbim können; ko mierkk'ä hi, jiem tusvam lännži oaivist,

Retkellä viivyimme usein pari kolme viikkoa ja meillä oli(kin) 
kuutisenkymmentä taljaa kotia tuotavana. -— Nyt on sekin met
sästys jo loppunut niin, etteipä enää monesti kuljeta siellä päin,

Taakkahärkä peurana.

Isävainajani ja Jukan-Olli vainaja olivat eräänä kevännä 
peuranpyynnissä tunturissa samalla seudulla olematta silti yhdessä. 
Isävainajani pyörsi jo takaisin mielien palata ja kulki Räkäisin 
yhden päiväyksen pysähtyen yöksi muutaman joen äärelle. Aa
mulla oli kostea ilma. H erättyään unesta hän jäi makaustensa 
sisään ja tuumi nousta siirtämään härkiänsä. Silloin pamahti 
pyssy ja hän karkasi (hopusti) pystyyn tikaisten: »ken siellä mi
nun härkiäni ammuskelee?» (Ääni) virkkoi: »ihminen minä olen». 
Hän kysäsi: »kuka se ihminen on?» Samassa hän huomasikin, 
kuka se oli (on); silloin hänen liekaporonsa, jota tuo mies oli 
ampunut, kaatui maahan. Isävainaja kysyi: »mitä sinä oikeas
taan teet?» Ampuja sanoi: »Minä luulin sitä peuraksi; kun oli 
uiu.»ua, en erottanut hihnaa sen päässä enkä minä luullut täällä
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iee mun jurSam, et ійввіп kalaa lede olmÕDŽ täi. aan anvaeas fä- 
Dar, jiem mun tom täCulan töham.» te edái eätlšam-rokk'e, et »vähae 
fertt'ö lede tu», ja sun ferttcil rädjaä tom ёгві, main sun раШат 
Ui ja aDDeliä eättšan-rõk'an еііё ёгві,

(M. Aikio.)

(Näytteeksi siitä, miten lappalaiset kirjoittavat kieltään, esitetään 
seuraavassa semmoisenaan kaksi syntyperäisen inarinlappalaisen kerto
musta, joiden transskriptsio on verrattain tarkka.)

Anar ulmui čohčgodde bivdem.

Ouvdemuu beeivix) Čohčmanudist vuolggii ain gyöhti adei 
gulm almaa seervii doho, gost sii diettii nabdemiid duodariid, ete 
gost godeh assii, ja valdii jyöhac gulm gädis eergi, ja baras (baar- 
ras) goddebennuu jyöhhač. Mut goo sii goddečagee mieđää beel 
buatih, dee bennuuh geesiškuatih (išediidis) adoi almaid nuvt it 
ferttejeh viehan majeld gaččađ, dassac goo guddii rei buatih — 
dee sij uumasdeh bennuidis, čaneeh daid geädgan, dai rissan, ja

x) K irjoittaja käyttää b:tä, d:tä ja  g:tä p:n t:n ja  k:n sijasta nor- 
jańlapin mukaisesti, jonka kirjakieleen hän on tutustunut.

nyt olevan ihmistä. Anna anteeksi, kummiseni, en minä sitä ta 
hallani tehnyt». Silloin isävainajani sanoi: »vahinko on sinun (kor
vattavasi)». Ollin täytyi korjata ampumansa härkä ja an taa isä- 
vainajalle elävä sen sijaan.

Inarilaisten syyspeuranpyyntiä.

Syyskuun ensi päivänä lähti aina kaksi tai kolme miestä 
seurueittain sinne, missä he tiesivät olevan sellaisia tuntureita, 
joissa peuroja elosti, ja he ottivat kukin kolme kantohärkää ja 
parhaan peurakoiran(sa). M utta kun he tulevat peuralauman 
myötäspuolelle ( =  tuulenaluspuolelle), niin koirat alkavat vetää 
isäntiään (tai miehiä) niin, että  näiden täy tyy  voiman takaa juosta 
jäljessä siksi kunnes tulevat peurojen luo. Sitten he »umustavat» 
( =  varustavat kuonokopalla) koiransa, sitovat ne kiveen tai risuun,
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gäddaid ergii aln meddal ripasteh — ja daid ergiid meidei mot
tooni sajan čonaleh, jedee vyölgih pertuđ. Čepimus ouvdemustaa, 
dettee joteeh, ašt dassaac: go bäčädahan beesih: nasun dibbii, 
maht tee g e ä v v a ------------ .

Bavkki, de uaivaamus baajij, de sŧuor godde jaamij, beškki, 
de nubbeuv baajij, de äldust jyölgi rastaa; puh, de gualmaduv 
hajij, de varehist bieinis rasta —. De luostii barrasbennuu don 
aaldu mield, rnast jyölgi moonai rasta, ja guddii vala dommuv — 
mut vaareeh ee goddam, mast duse bieinis botkanij. Daid guddid 
njuovvii — ja buorndii — ja dast urruu ija. Ijsaijeen rahtii lavuu 
adoi guadii dooin väärjooin, mii sist lei jyöhhääst mieldi ja goddee 
bierguid vuoššii, ja benagaaid adelii voora ja geäppaid, ja dast 
oddii ided rei. Ja  daas vuolgii sämmää nääl, ja juttii don čoovč 
geji mield — dassaö guo bihamiest buodij ja myötiškuodij — ja 
maid don covčast legeh goddam, buoh sämmää nääl bijii buor- 
naaid ja lävttääi siis ja gälddeeid lanadii. Mut duoljid ja gama- 
siid sij suvčaiđ guccuu guškađ.

riisuvat kantamuksen härkien seljästä, sitovat härätkin johonku
hun ja lähtevät vaanimaan. Niin he kulkevat, taitavin edessä, 
sen verran, e ttä  pääsevät ampumille: Saapas nähdä, miten käy

Pau, johtaja ampui ja iso peura kuoli, pom — toinenkin am
pui ja vaatimelta jalka poikki, puks — kolmaskin ampui ja ura
kalta saparo katkesi. Paras koira laskettiin vaatimen jälkeen, 
jolta jalka meni poikki ja sekin tapettiin  — m utta ei urakkaa, 
jolta ainoastaan saparo katkesi. Miehet nylkivät peuransa, pani
vat lihat purnuun ja yöpyivät siihen. Yösijaksi kyhättiin laavo 
tai kotanen louteista (loimista), jollainen heillä oli itsekullakin 
mukanaan. Keitettiin peuranlihoja, annettiin koirille veri ja keuh
kot ja nukuttiin siinä aamuun asti. Ja  taas lähdettiin liikkeelle 
samalla tapaa, kuljettiin syksyn loppuun saakka, siksi kunnes tuli 
pyhäinmiestenpäivä ja alkoi sataa lunta. Kaiken mitä he sinä 
syksynä olivat pyydystäneet, he panivat samalla tapaa purnuihin 
ja lauttasiin ja upottivat kaltioihin; m utta talja t ja koi.vekset he 
ripustivat kytkinpuihin kuivamaan.
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Sij guddii don čouvčast gyöhti lovvee guudiid ja vit guab- 
čaid ja nuvt sij monnii dai maccii maasat. Mut go boodij duom- 
mii basebiv äiggi, diee vuolgii sii boccuiguoim, ja gerisijguoim 
gesijaššađ adoi godebierguid ja guobčabierguiđ ja duoljid ja gaa- 
masiid ja buoh maid liji goddam, vieččađ, dalle goo jäurih gal- 
mojii — ja muota šoodai — valdii dallev bissoid mieldi; jostee 
gode luoddaid vyöttih, beesih maka sii guoradid ja biuvded. Ja  
dee dalle uštuu guddii daas vuorrasah gualmad loh guddiid bääjin 
ja vala doos lasseen beertušmist galadijd. ja dee nuvt duammii 
baseebeiv ääigi bottii maasat biergu gerisij guoim. egee vala 
buohkin gostadam.

Daat lii to t čohcgodde bivdem adoi ordosdallam, ja gesijaš- 
šam-mainas, uanehavt.

maid anar Lukkar čaalij daan ivee 1887,
geen nomma lii Henrik Mattus.

(Täsä olis vähäsen syyspeuran pyynnistä ja kotia noutami
sesta lapin kielellä.)

He pyydystivät sinä syksynä kaksikymmentä peuraa ja viisi 
karhua ja sitten he menivät (tai palasivat) takaisin. M utta tuo- 
miosunnuntai-ajan tultua he lähtivät poroin ja ahkioin »kiesiöi- 
mään» s. o. noutamaan järvien jäädyttyä ja lumen tu ltua peuran 
ja karhunlihoja, taljoja, koiveksia ja kaikkea, m itä olivat pyytä
neet. Tällöinkin he ottivat pyssyt mukaan, jo tta  voisivat muka 
seurata ja pyydystää peuroja, jos näkisivät niiden jälkiä. Jo to
dellakin äijät tappoivat taas kolmattakymmentä peuraa ampu
malla ja vielä lisäksi kankaasta (=* ansa-aita) useita. Sitten he tuo- 
miosunnuntain seudussa palasivat liha-ahkioineen, saam atta vielä
kään kaikkea tuoduksi.

Tämä on lyhyesti kertomus syyspeurastuksesta eli uurto- 
pyynnistä ja  kiesiöimisestä.

Sen kirjoitti vuonna 1887 Inarin lukkari, nimeltä Heikki 
Mattus.



-  107 —

Vyövnum adoi kiđđgođde biuvdem.

Kidduv vyölgih anar almaali vyövnud valburbeeivi ääigi boc- 
cuui ja gerisijguoim, adoi dalle go muota nolia, de dalle gäädis- 
eergiiguoim. Ja  gost sii dietih stuorra aavid adoi jeegid, diee 
doho maneeh, ja jos lii don ääpi riddoost duodar, die maneeh 
don ool beäivadalihan geččad, gost godeeh uainojeh, adoi maneeh 
mottoom rääsijuvvač bellas vahtii, dassaac guo godeeh buatih. 
Guo doos eä buadi, die vaarrejeh nubee nabdem sajan, gost dietih 
siev guudij aasamsaje, ja näyvt bivteli dassač guo goddeh lee 
nuvt ennuu, it jyöhi boccui, moh sii mield lee, šaddeh gyoddim- 
duarvi. Ja  guo nuvt ennuu lee goddam, it buohhaaid boccuuid 
nuadi šadda, die sij vyölgih maasat biergu gäddäiguoim. Ja  dalle 
goo maasat buatih, die biejeh bierguid guškađ, emmas guacagid, 
suohsatud. Adoi guo nuvt ennuu goddeh, it ea gostad maasat, 
die rahtih doho meäccan gattus ja biejih don siis guškađ, ja eelih 
viegamin ergijguoim.

mut dääli lee joskam bivdemist gidduv, guo ij leh innig lope.

»Vuongunta» eli kevätpeuranpyynti.

Keväällä inarilaiset lähtivät »vuongumaan» poroin ja ahkioin 
Vapunpäivän aikaan tai silloin kun lumi loppuu, ja tällöin taakka- 
härjin. He menevät sinne, missä tietävät olevan suuria aapoja 
tai jänkiä, ja jos vuoman rannalla on tunturi, niin he menevät 
sen laelle päivän aikana katsomaan, missä peuroja näkyy, tai me
nevät jonkun ruohopuron äärelle vartioimaan siksi kunnes peurat 
saapuvat. Elleivät ne tule, siirrytään toiseen paikkaan, joka tie
detään peurojen tyyssijaksi, ja näin m etsästetään niinkauan että 
tulee kantamus jokaiselle mukanaolevalle porolle. Kun on pyydys
te tty  niin paljon, että  kaikille poroille tulee taakka, lähdetään pa
luumatkalle lihakantamuksin. Takaisin tu ltua pannaan lihat kui
vamaan, etteivät ne happaneisi ja madottuisi. Tai jos saadaan 
niin paljon tapetuksi, ettei voida kuljettaa takaisin, rakennetaan 
metsään katos, jonne lihat pannaan kuivamaan, ja ne käydään 
sitten härjillä noutamassa.

M utta nyt on lakattu kevätpyynnistä, kun se ei ole enää
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Ja  don rejin, guo lope nuvai, lee joskam guddiid bivdemist, ja 
lapoji buoh godehuv, ege dain ivvijn leb gullum gosten innig go- 
dee sormme dääbin, ij gidduv ege čohčuv. Ee leb äigih nuut guo 
ouvdil, eteh buaris ulmuuh dääl.

(H. Mattus.)

киовпіа-піитё.

motföm Anarolniößi  Ui kan kam kuonolta ja kuo sun tom vuol- 
eii koDDeð, te vđlnij skippcar, keäs loppʿeoii pele oassin, kuo suoi 
tom kooneŋi. te ustü suoi vuolm'm tom kor cum kuormia pitjtEed ja 
kuoi suoi toho monoin, le põðifn kuo вnza kdadi lüza ja kuomin tom 
kuoBDia. te tsšlhii tof, kofe karvam Ui киовпіа, efe »vuoi, ohlü 
jiem mätfam tom jämme пйщі välüiö, m utfo valä skippʿär välnam 
ja pele löz aDitelam tüzii lief, kale valä, jes litki] šormaå kuonnia- 
віщѣет-nällä, te ohlü kale kettkäliltkim ѵшэівід ковпед.» — te пивве 
tkohUå kuo šönai ja pottsüh juo liiji kiora, te pödi] киовЬМ ja 
püvai pottsuio ton ulmust, kofe ошпёв іщѵё Ui кагѵат ja koDDam

luvallista. Ja  siitä asti, kun pyyntilupa loppui, on herjetty pyytä
m ästä peuroja; peuratkin katosivat tyystin eikä näinä vuosina 
enää ole kuulunut täälläpäin missään peuraa surmatuksi, ei ke
väällä eikä syksyllä. — Eivät ole ajat niinkuin olit ennen, sano
vat ny t vanhat ihmiset.

Karhunpyytäjä.

Eräs inarilainen oli kiertänyt (löytänyt) karhun ja lähtiessään 
sitä tappam aan, otti kumppanin, jolle lupasi puolet osuudeksi, kun 
he sen tappa(isi)vat. Niin he siis lähtivät pyydystämään tuota 
kierroskontiota ja (mentyään) saapuivat karhunpesälle sekä tap 
poivat karhun. Silloin karhunkiertäjä sanoi: »Voi sentään, kun en 
yksin saattanut ottaa tuota hengiltä, vaan vielä otan kumppanin 
ja annan hänelle puolet turhan tähden. Jos vielä sattuisi karhun 
pyyntiä, niin kyllähän koettaisin lähteä yksin tappamaan». — 
Kun toisen syksyn tultua porot jo olivat kiinni, tulikin karhu ja 
söi poroja tuolta mieheltä, joka edellisenä vuonna oli kiertänyt ja
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kuormia, ja kot'e kåöai, et'ko sun skipp'ár Ui válbam ja tðz valá 
oazi aDDelam. te sun vuolen ohhieas kuormia ріщпед ja ѵшэівіоцп 
sðái valä, čt'e »jiehutf-sun kolea оапвіид náhlcåsan» ja nutut' sun 
mönai ohtu tom kuormia ріщмд, m i sü 'pölistiin Iti piirram. kuo 
sun alnanškuoðii ton päik'an, kost kuosbžå Ui, te pussuškuoðii tat' 
ja poadikkuoðn ulmü õlä. almast Ui pisso ja áTišu veär)un. sun 
pđjjii, mutt'o ii tejvinam olin nai, tuhe tšalmč vahaeitij, mast kuosbžå 
süt'ai valä ршэгёвеЫ ja põðii almä õlå ja kikkonii sü nuiut päst, 
et' tJBu hetehet kõstai ččåts ja kerrizis lüzä. te sun pöreai mahat 
vuiəljið ja moani pirralmnöivi ke tikin jämi] tot' olmöni. eres uhnüh 
monni, kuorri ja uttsi tom kuormia, kunni tom ja ofhi, eie ц  tot' 
álmáirokk'e Uh muit'e vahaeatt'am kuoimiast kuo õut tkalme.)

tonn iet leuu kuoimiast toh sfinivaijazeh: »eie oiunil kuorm ia  

liuəlji ѵшэвпі, kuo tom  konáh» ja :  »kuoB D iast li öut a lm ä  miela, 
m u t' om tse a lm ä  ѵшэітг».

tappanut karhun sekä katunut, e ttä  oli ottanut toverin ja an ta
nut tälle vielä osan. Niinpä hän lähtikin yksin pyytämään kar
hua ja lähtiessään vielä sanoi, että  »etköhän saa nahkaasi!»; siten 
hän meni yksin pyytämään karhua, joka oli syönyt hänen poro- 
jaan. Kun hän läheni paikkaa, jossa karhu oli, niin se alkoi pu
haltaa ja tulla miestä päin. Tällä oli pyssy ja kirves aseinaan. Hän 
ampui, m uttei osannut oikein, ainoastaan vikuutti silmää, josta 
karhu suuttui yhä kovemmin, kävi miehen kimppuun ja raateli 
niin pahasti, e ttä  täm ä hädintuskin pääsi härkänsä ja ahkionsa luo. 
Hän lähti ajamaan takaisin ja jonkun vuorokauden kuluttua kuoli 
(tuo mies). Toiset ihmiset menivät jälkiä seuraten, ja etsittyään 
karhun tappoivat sen ja näkivät, ettei tuo mies ollut (ole) vahin
goittanut karhulta m uuta kuin silmää.

Sentähden karhusta onkin sananlaskut: Karhulla on yhden
miehen mieli ja yhdeksän miehen voima. Älä nylje karhua ennen
kuin olet sen tappanut.
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Іацітяшэввё киовЫап.

m o tf õ m  ohhÕDŽ v u o le n  Ій п ііііи  р щ ъ е д ,  s u n  v ä h ä ]  p i s ö  j a  

p i e j a i  o a ld is  o lå  j a  v u o h i ]  vännzid p a j ä s  j ü u v a ;  k ið ð å  Ui, t j õ u  j ie ŋ a  

ѵ Ш ъ іт -щ е і. te j ie ŋ đ  Ui j ü y v a s t  ju o  jo i  f  a m . tu lv e jü h a  j a  j ie t ja h  

l i i j i  t iä ð ä s tu u  k is k o n i  Іо ш п ііо  j a  su iəE õ e in  j a  v å lɓ a m  m ie l s i z .  to tc 

o lm ö n i  i i  v iu á m m ä š a m  to m , e f  e j ie ŋ a h  Is j  o f  e m in  j a  e f  Іащішшеѣѣё 
l i  jü u v a  m i e l s i  k u h a m in .  s u n  Ui n u iu f  ä r e i ,  e f  k u o  o a in a s t i i  

m a jõ e n n i  lä a p p ʿ  a n a z a in , te  s u o r a a n i]  j a  jü r n a i ,  e f  k a te h a n  to t l i  

k u o E ö M . te k ä ttä  a l i i  p ä k k 'u h a n  j a  m ö n a i  m o tf ö m  laDU p e ä llä s ,  m a s t  

riD D om oallu zeh  l i i j i .  s tu o m  m u o r a  Ui ń ih h ä m  m o a lu s s u o e  ö la . s u n  

k o a rŋ u i toho  to n  m u o r a n  ja  o rö i  іо в в ё п  n u m f  k u h h ä  e t  e  k o a ä i  e lleh

a h e v a ä ä k m t f i  j a  v u o i  a i  ö p p ca ö  j a  u t ts a ö  e t  e  m i  Uodz äoDDam  k u o

k u h h ä  lå p p ʿõ . te s i i  v u o h i  j a  m u ə f iš k v o t t ' ŧ ,  ŧ f e  t ie  l i  k ä ttä  a m . te  

s ii  a r v i o i  ju o ,  e f  s u n  l i  p a l la m ,  m a s t  Uddžuu. s i i  k u o r a u ä k u o tf i  
e f e  k ü z  l i - e a s  m o n n a m . te k u o r r i  m o tf ö m  la m i r iD o n , k o s t m u o r a  

Ui ń ih h ä m  su o č  ö lä , küz s u n  Ui k o a rr ju m , j a  k ä y tin  sü . te  s i i  k ö i-

j a n i ,  m a iie  s u n  toho Ui k o a rr ju m  to n  m u o k a e e ä tä a n . s u n  s ð å i ,  i f e

Turvejuurakko karhuna.

Eräs mies lähti pyytäm ään lintuja. Hän otti pyssyn olalleen 
ja lähti astelemaan jokiviertä ylöspäin; oli kevät, juuri jäänlähdön 
aika. Jää  oli joessa jo liikkeellä. Tulva ja jäät olivat tietysti 
repineet turpeita ja kantoja ja ottaneet ne mukaansa. Mies ei 
huomannut jäiden kulkevan ja turvejuurakon olevan virran m u
kana lipumassa. Hän oli niin arka, että  nähdessään jotakin mus
taa  peljästyi ja arveli sitä karhuksi. Hän lähti juoksemaan pa
koon ja meni muutamalle lammelle, jossa oli rantasulia. Iso puu 
oli kallistunut sulan ylitse. Hän kiipesi siihen ja oli siinä niin 
kauan, että  kotiväki ikävystyi ja lähti etsimään nähdäkseen, m itä 
hänelle oli tapahtunut, kun viipyi (-pyy) niin kauan. He lähtivät 
ja näkivät hänen juoksujälkensä. Siitä he jo arvasivat hänen pel
jästyneen: missä lieneekään! He alkoivat seurata jälkiä nähdäk
seen minne hän oli mennyt. He seurasivat m uutaman lammen 
rannalle, jossa puu oli kallistunut sulan päälle ja löysivät hänet 
puusta, johon hän oli kiivennyt. He kysyivät, miksi hän oli kii-



»mahe ko киояЬЫ poafa ja kikkön». nuəeh koijani: »kostedas li tot 
kuosbHå?» — »tot raotai jühariDÖ mielsi äjsi såtfoin .» — »na ma- 
heeas jieh pđjji?» »uhan tol jämi näyit uttsiin pissoin.» nuneh koi
jani, efe »mahe mâšat jieh poaði?» — »jiem mun tuosta.» ulmüh 
tselkk'i, e t »orö ket talle vajk' auvän ton muomeejjist», ja monni 
mää at. te vuorašuij neljiin fisu  hoap'ust muorast vuiälus ja pöraai 
kättkad eärrazii m ielsi oiunil ko kucəhih.

tom laŋmisiuəsse, mast loneBiipse-vuoras pallai, olki paihi- 
ulrhüh, keäh liiji ѵиоійвеіп ja ärvini, et tot' ti hmånž tof, mast sun 
Ui pallam.

(M. Aikio.)

Menis-Ańtt'i kuoBDkanicpSem-mäinas.

mun lijjim  talle ѵіііпиваіии iutve poaris ko mun vuoleim 
meätsan vännziä, jes mun mainen oainattkim. kuo mun lijjim  kuhäs 
vännzam, te mun viuåmåkim киовпІаеоаді, te ärvinim, H'e Іоввёп li 
huiäðåõ. te mun kuoððim tom töz ja vuolsim mähat. kuo muota 
Ui poatfam , te mun valsim Kirö-Abam ja M enik-lrján jede m ij

vennyt sinne puunlatvaan. Hän sanoi: »siksi että  karhu tulee ja  
raatelee». Toset kysyivät: missä se karhu on?» — »Se juoksi joki- 
rannalle aika kyytiä.» — »No, mikset ammu?» — »Eihän se kuole 
näin pienellä pyssyllä.» — Kysyvät: »mikset tule kotia?» — »En 
minä tohdi.» Ihmiset sanoivat: »ole sitte vaikka ikäsi siellä puun- 
latvassa» ja menivät takaisin. Silloin äijäkin kapusi väleen alas 
puusta ja lähti juoksemaan toisten jälkeen, ennenkuin he jättäisivät.

Turvejuurakon, jota linnustaja-ukko peljästyi, näkivät koti
väestä ne, jotka olivat alapuolella, ja he arvasivat hänen siitä 
peljästyneen.

Menes-Antin karhunpyynti.

Minä oli silloin viisitoistavuotias, kun lähdin käymään m et
sälle, jo tta  kenties näkisin jotakin. Kauas kuljettuani huomasin 
karhunpesän ja arvasin siellä olevan otuksen. Minä jätin  sen sinne 
ja lähdin takaisin. Lumen tultua otin Kyrö-Aatamin ja Menes- 
Yrjänän (kumppaneikseni) ja niin me läksimme pyydystämään
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vuohiim piipõeð tom kuo unia. kuo mij  põðiim koaði älä, te tšuo- 
p'aim tkuoimiln lainasmuormn, mutto kuo koat'ińälrhi Ui juollaD, 
te kuo Bittiä родіг tšuoimi] ѵшэіт ja faü'ii тй juiəlåist kinnä. must 
lei аШй, täin mun vieeim ŧšaskeð киоввіа оаіѵап, mutfo кио ńihe- 
soahi Ui oubast, jiem puiählam tšaskeð, tastko ákšu-ŧšahhe valoi] 
soahan. kuoBbiå pszai oleõs. Kirõ-Äbam tšuormi: »valoi Irjån  
åkšu ja tšõska», te lf)á n  tšõskii: ii tejbiDamein. киовЬШ mõnai 
målk'åsis tassåol ko mun pisson lemhim. te m ij vuohiini keätŧšað, 
kHz li kuosbžä mönnam. to f  Ui tšäŋŋam stuom kuoza vmälä. mun 
ett'im Äbamäin: »päiji tun, tust li stuom pisso». Äbam eðái: шопа, 
möna, kale muoluu poatt'čn». nä, mun vuoleim am tJuoJoad ja 
kettkim, kuo киовЬМ itcä johaoasan. ieeo idii, te viuámmášii тй, 
te vuohii mu kuuil; te mun pattšim ränan. na, täst lei uttse kuo- 
itani. sun ńuSkit'ii tom, jurnai vissá, et'e tö-tot te sü päiji]. lot 
heäieui toin tassuni kuo virai. — mii mönaim veärhusäjan jene 
must riemai juiəhi tšuiutii pöut&ahtiå. te Abam ja Irjan ёЩп tom 
kuo unia vieoDŽamin ja ńuovåin. te mun li]jim кйііат, et киовоЫ

tuota karhua. Tultuamme pesälle hakkasimme kelleksiä kangeiksi, 
m utta  kun pesän suu oli väljä, niin kontio tuli seivästen alitse ja 
ta rttu i jalkaani. Minulla oli kirves, jolla koetin iskeä karhun pää
hän, m utta kun edessä oli kalttokoivu, en voinut lyödä, sillä kir- 
vesnakka otti koivuun. Karhu pääsi ulos. Kyrö-Aatami huusi: 
»Yrjänä, ota kirves ja lyö». Yrjänä löi, m uttei osunut. Karhu 
meni tiehensä sillaikaa kun (siksi kunnes) minä latasin pyssyni. 
Me lähdimme katsomaan, minne karhu meni; se oli kömpinyt ison 
kuusen alle. Minä sanoin Aatamille: »ammu sinä, jolla on iso 
pyssy». Aatami sanoi: »mene, mene, kyllä mekin tulemme». No, 
minä lähdin yhä hiihtämään ja näin (katsoin) karhun tulevan nä
kyviin aukealle. Samassa se huomasi minut ja lähti kohden; sil
loin minä ammuin sitä rintaan. No, siinä oli kuusennäre; karhu 
hyppäsi sen päälle, luuli kai sen ampuneen. Karhu painiskeli sen 
kanssa, knnnes kaatui. — Me menimme asennolle ja minun jal
kaani alkoi kivistää. Aatami ja Yrjänä kävivät noutamassa kar
hun ja nylkivät sen. Minä olin kuullut karhunsapen olevan hyvää



— 113 —

sä p p i li puiəri kuo kuoäbiå käská. te mun valɓim sä p i ja juhhim. 
le säpp i pöâii köskimhävii m ieh i panisöjiin oleös ja tastmaijä mun 
puiärränim. m ii juomviim piäfr.mn ja vuoleiim mäšat: ii  mihhön 
hmaDŽ eitin, kuo m ii Uim kuonnia konoam.

tastmaijä nuse llöulla mun oppet vuolsim kuonnia iittsad. te 
vuiäfäm, kuo kuosäžå li ta jottäm; te mun kuoraltim jeðe vuiårha- 
Hm, ko muorjuD pora. mun ńåhhim äinas alnä ja pattHm. ii  l i 
mani kuklcen, tule kulina sola. te kuosi ia  oaniui luoda ertfineäl- 
läsis ja mõnai stuorrå kuoza vuiálå, mutfo mun jiem vmáthašam, 
oumil ko rohhäl'ii. mun kättlälim päCärasan, pisö tuppä päzii 
pättHmsäjan. kuosbia elii ton pisö tupca räjist jčðe puńńaladai 
mäšat, kuo ii oaińam tade Snan ja mönai oppet ton stucyrrä kuoza 
ruiälä. te mun ńåhhim пивё kerni ja nuiuk kun nim kuonnia.

jede koalman tlöutla vest vuolsim kuoBnia uttsad ja korvim  
seämmämn säjan, kost tom vuossämu, liijim  kODDam. te vai Hm

karhunpuremaan. Siispä otin sapen ja join sen. Sappi tuli purema- 
haavoitse hampaansijoista ulos ja senjälkeen minä paranin. Me 
jaoimme lihat ja lähdimme takaisin; ei ollut mitään h ä tä ä x), kun 
olimme karhun tappaneet.

Sitten lähdin toisena syksynä taaskin etsimään karhua ja 
näinkin karhun kulkeneen eräässä kohden. Minä seurasin jälkiä 
ja huomasin sen syövän marjoja. Hiivittyäni aivan lähelle minä 
ammuin; ei ollutkaan pitkälti, ainoastaan kolme syltä. Karhu sai 
luodin kylkeensä ja meni suuren kuusen alle, m utta en havainnut 
sitä (sieltä) ennenkuin se ryntäsi päälleni. Minä lähdin livistä
mään pakoon; pvssynkotelo jäi ampumapaikalle. Karhu kävi kote
lon luona ja  pyörähti takaisin, kun ei nähnyt sen enempää, ja meni 
taas tuon ison kuusen alle. Sitten minä hiivin toistamiseen ja  ta
poin kontion.

Kolmantena syksynä lähdin jälleen etsimään karhua ja kier
sin (karhun) samaan paikkaan, jossa oli tappanut ensimäisen. Otin 
Junnaksen ja kirkonisännän Yrjänän ja me menimme sinne, missä

')  Nim. ruokaan nähden.

8
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Junnaz ja kirkk'ovärni Irjana ja moniini toho, kost tot' kuosbzđ Ui 
jede Шьііт. ja tof Ui koalman kuosbzd, main mun Um konnani 
eleDeinan.

(A. Kitti.)

kuoBbzåmäinas.

muoi A n ttiin  vuolsiim poaz(ui) Siinan pottsiiin toalbud, te 
kuosbiä poata т иппй vuiästå. munnüst ii  Umáni pisso kuaBeäst- 
kin. le joreetfáim måšat pissoin viennžaõ. muoi kuoraštåim jede 
juušåim äuiniivumdust. na, maämmaHj kuosbžä т иппй, nđ vuoIgu 
koari/ud pajås йщъгіговпй, nä idii. saijos. ideškuodii, le muoi pai- 
jiim . kuonbžä moauranii, ruofastii т иппй viuåstä. mun ńuskejim  
pezi tiaäha, mun kejjaštim kiuäuhan. tot kålša påtårasan moanni 
tšuiədi sõla liuəhin juo. kuosbžä jâmii ton ägfõzivuiädun. mun  
tšuorbim: »poadi, tof li juo jämmam juo», jede Antt'i mđlsii mokat.

(H. Kitti.)

karhu oli ja  tapoimme sen. Se oli kolmas karhu, jonka olen tap
panut eläessäni.

Karliujuttu.

Läksin kerran Antin kanssa porokylään poroja viemään, 
niin tuli karhu vastaamme. Meillä ei kummallakaan ollut pys
syä. Siispä pyörsimme takaisin noutamaan pyssyjä. Sitten seura- 
simme jälkiä ja saavutimme karhun erään rotkon pohjalla. No, 
karhu huomasi meidät, lähti kiipeämään ylös rotkon reunaa ja  
tuli näkyville. Kun se alkoi näkyä, niin me ammuimme. Karhu 
mörähti ja lähti laukkaamaan meitä vastaan. Minä hyppäsin m än
nyn taakse ja silmäsin toveriani. Hän oli juoksemassa pakoon ja  
muutaman sadan sylen päässä. Karhu kuoli siihen rotkon poh
jalle. Minä huusin: »tule, se on jo kuollut» ja Antti palasi.
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kuonnia pimBeh.

kiuəht ahhä Uin metsiin konnenitjTiõst. te kauft áin kuonnia 
koadi, tkonáin ereiiniz k iD D å , te rahtiin pissoin vähiäkin je d e  vuol
tiin  keättkad, liun kuo s Mä to в nim. te kiskoin slokk'e nilC äin ja kok
kain tohon koatińälman: ii  liha. nane ju n i in  et ii  hkken tonnen, 
jede vuoleii пипве kuoülaliä koat'ińälman, te kuoBbžå nukki] — 
masa пивё häurašt muiáduin jede ruot! asti], ruot ai tšõäa miestä, 
te пивве pâijii ja te kuozai, m u t oppet volli]. te пиввеии päiji], 
le oppet köikai; täs volli] jede vuoleii šiädiistis vöra koakkun. alrhäh 
vuotti mgŋeh ja luoktun pinnä, et jes ton m ietti poadätki]: i] poal- 
tamein. ie monni a]n tohon luonna-mielli, te mönai kuosbiä suohis 
röton. pennun eätd ton rödöst jede mättsa. пивпе vuoleii koap'uttid 
tom rödö. te lii koss soahi rodöst, te koarŋui soahan ja ѵишттаЩ 
kiuáuBÕ rödö, te räuhai kuiəimis pisö aheDid ton soahan. lii oakH 
soaƞtvist tjvu kuonnia viuáštå keäitamnal. te välni] kuliháin suor-

Karhunpyytäjät.

Kaksi miestä oli metsällä peuranpyynnissä. He löysivät kar
hunpesän, sitoivat härkänsä kiinni, laittoivat pyssyt kuntoon ja 
lähtivät katsomaan, onko siellä kontio. He kiskoivat kappaleita 
pökkelöstä ja viskasivat siihen pesänsuulle: ei liikettä. Arvelivat, 
ettei siellä olekaan (karhua) ja niinpä toinen lähti kurkistamaan 
pesänsuuhun, m utta silloin karhu hyppäsi, miltei kouraisi hänen 
kasvojaan ja  lähti juoksemaan. Se juoksi pensaan läpi, jolloin 
toinen mies ampui; karhu kaatui, m utta hyppäsi taas pystyyn. 
Silloin ampui toinenkin ja  karhu lyyhistyi, m utta nousi jälleen ja 
lähti hiljakseen verta vuotaen. Miehet lähtivät jälkeen ja päästi
vät koiran irti, jo tta  (karhu) tulisi sen perässä (takaisin), m uttei 
tullutkaan. He menivät yhä edelleen jälkiä myöten ja karhu 
■meni sakeaan viidakkoon. Koira kävi (käy) viidassa ja palasi 
(-laa). Silloin toinen lähti tarkastam aan viidakkoa. Siellä oli 
paksu koivu; hän kiipesi siihen ja huomasi karhun viidan keskellä 
ja käski kumppaninsa tuoda pyssyn sinne. Koivussa oli oksa ojossa 
juuri kontiota kohden. Hän tarttu i kolmella sormella oksaan ja
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mäin ton oaksan ja kuoiplnn pisv tölli], emäs vierrålið, ko pisso 
pältsa. jede pä]ji]. te киовЬіа ńušköškuoäi] ja roijvdškuoði]. te 
läâin et »tai li vuosnå hävim, tai kai ршэп poata».

(P. Lusmaniemi.)

nieinah ja киовЫй.

кшэіііъ nieina vuohiin mofomin poitsuin sirfieö ja kuo suoi 
põäim pottsui alná, Іё киовЬЫ põâij sunnü vvMštavälliið, lasiko 
sun h i psssam Шёпіп ja Ui koDDäm out poitsu ja Ui tom рйгавтіп. 
nieiBäreävuh, keäh li]ji НёіЫ -M árja  ja Нёппі-Іева, pofeáin katišäl
liä måhat, muttco kuosbžå litkiä jüusai sunnü ja nukki] kumut 
juiəlei õlå ja šoiivõškuoði] n u u đ , ё(е soalsih rouvåni sunnü тшйдйі 
ńitteä, ja a]n ruol'asti] täoBelä. te vest poaCá ja ńuskč, ёіё koas 
juo i] hdurašt rámainis kõskan. mutt'o kuo kuosbiä mõnai muorai 
txuâhä utsańi Іиоввеіа, te Нёппі-Іппа nuolasti] mätsuhis ja kozzösli] 
soarvioahsan, an-sun kuosbiä ju fsá  olmobiin, jene kattšälåin mäšat. 
muü'o НёіЫ-Märja, kote Ui likk'uš, tot illä köslai, talle kuo suof-

kahdella piti pyssyä, ettei putoisi pyssyn lauetessa. Sitten hän 
ampui ja karhu alkoi hyppiä ja murista. Miehet v irkkoivat: »nyt 
on maha haavoissa, kyllä nyt hyvä tulee».

Tytöt ja karhu.

Kerran lähti kaksi ty ttöä siirtämään poroja ja kun he lähes
ty ivät niitä, tuli karhu heitä vastaanottam aan, sillä se oli päässyt 
isännäksi ja tappanut poron, jota oli syömässä. Tyttörievut, jotka 
olivat Heikin Marja ja Hentin Inka, lähtivät juoksemaan takaisin, 
m utta karhu tavoitti kuitenkin heidät, nousi takajaloilleen ja  alkoi 
liönkiä niin, että  kuola pärskyi heidän kasvoilleen; se juoksi yhä 
Jikemmäs. Tuli (-lee) taaskin, hypähti ja miltei kourasi käpäliensä’ 
väliin. M utta karhun mentyä vähän ulommas puiden taakse Hen
tin Inka riisui mekkonsa ja ripusti sen honganoksaan, jo tta  karhu 
luulisi sitä ihmiseksi, ja sitten he lähtivät juoksemaan kotia. Hei
kin Marja, joka oli ontuva, kostui tuskin eteenpäin ollen säikyk-
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eanam h i, m utt te kõstai tottutf, numt vala, ёСё ii tornein tiälfam, 
koas äiði paijöl Uuni mönnam, ja nutut pezzåin påilcan.

(H. Mattus.)

kuosbžå ja nizzöneh,

te muoi suuvâim tõz тійдавеі suollü, te kotköim: Hava, tava!» 
te ńoBDBiä іМшйпвіиІі], te keättša типпй, te ruot asti], te jämän  
mönai, le vuoijali], te muoi sulänäim tohon, te tot poata munnu 
кищі ja röhö. nä, te ётёп töin saltt'nn tkoaeui, te kuosbiä nai- 
äiun vallia ja leeeikt, ja muste Ui ájhl kieöast, ja valoa tom ja 
leeeist ain ja ётёо saettiin tšoaeeu, mut väliä ńalthim tommuu ja 
leeeist. mun jurDalšškuoltim, et kärBås koasta, te mun miädänel 
jurSalim kärsä, te köuai miädäeel, tö luokti] juoleuuis meunai; te 
salit'iin tkoaeui ётёп, te väimun kuoskai, te vuoijalii min nai, te 
mönai suollu], le täst oröi tässä d ž  ko ahhäh potti.

(Juutuan muori.)

sissä, m utta pääsi hänkin perille ja vielä niin, ettei tiennyt sitä
kään, milloin oli mennyt aidan yli; niin he pääsivät kotia.

Karhu ja naiset.

Kerran me olimme soutamassa saaren myötäspuolitse ja  ku t
suimme lampaita: »tuku—tu k u  !» Silloinpa karhu nousahti
(rannalla) pystyyn ja katseli (-lee) meitä, sitten lähti juoksemaan, 
ja meni järveen ja  rupesi uimaan. Me lähdimme soutamaan sinne 
päin, jolloin se tuli (-lee) möristen meitä kohti. No, emäntä pisti 
keihäällä, m utta karhu otti sen suuhunsa ja  heitti (syrjään); mi
nulla oli airo kädessä ja  karhu otti ja  heitti (senkin) vielä. Emäntä 
pisti keihäällä, m utta karhu otti sen(kin) suuhunsa ja heitti syr
jään. Mieleeni juolahti, että se pääsee veneeseen, ja sentähden 
käänsin veneen myötäspuolelle, jonka tapahduttua karhu päästi 
käpälänsä irti. Em äntä pisti keihäällä ja osasi sydämeen; karhu 
lähti uimaan pois ja meni saareen, jossa oli siksi kunnes miehet 
tulivat.
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оаггё piiftböh.

mot'õmin liiji mettsiješ tkokk'anam õut lälun könne піціпет varas, 
le h i  tupeńâlmist piisi. idemst ko kottsäji, te ѵшшпаёі oarre tom 
pözist. to f olmÖDi-hmvanah roamustii tom оаггё ріціВед päijihanna. 
mott'õm koarƞui peätsan, motfömeh kiljõst vahlid. oht poaris niellä  
melöei keättkad Hio, таЫ-ііві koheh. te оаггё nukki] pözist, te ii 
hm  kulien torvo, te ton піеіва juoleij mieli) ruofai pajäs turha sizä. 
niejbä-hazist könai i t i ,  ko оаггё Іоввёп ruot an ja riuäklca puoh. 
te täst kämmin pesti jede porsi turha me n nai; ii hm  eres rahi.

(P. Lusmaniemi.)

kone tkuoieattiijeh,

to tule mofömin tkuoiSalitfi säm ilih känniin. nutut li  limani 
saha, keäh omnemuštâ kierõämnžeh te oannžuh annid jiettkniz ивв  
tom sđllaz, main künninieh. te oröšti moltöm säjan suohaD vuokkad;

Oravanpyytäjät.

Kerran oli metsämiehiä kokoontunut erääseen taloon peuran 
pyyntiä varten. Ovensuussa kasvoi petäjä. H erättyään aamulla 
he huomasivat oravan petäjässä. Tuo miesjoukko ryhtyi pyydys
tämään oravaa ampumatta. Eräs heistä kiipesi petäjään, toiset 
(menivät) kentälle vartioimaan. Muudan varttunut tyttökin (lähti) 
katsomaan, miten he pyydystävät. Orava hyppäsi petäjästä ja 
löytäm ättä mitään turvaa se juoksi tytön jalkoja pitkin ylös tu r
kin sisään. Tyttöparalle tuli hätä, kun orava siellä juoksentelee 
ja kynsii kovin. Siinäkös he rem ahtivat nauramaan ja kiskoivat 
turkin pois hänen yltään, kun ei ollut m uuta neuvona.

Peuranhiihtäjät.

Kerran ennen muinoin lappalaiset olivat peuroja liiihdättä- 
mässä. Puhe oli sellainen, että  ne, jotka ensiksi ehti(si)vät, saa
vat itselleen koko sen saaliin, jonka pyvdystä(isi)vät. He pysäh
tyivät erääseen paikkaan keittäm ään puuroa ja toiset kerkesivät
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nUBčh leier V ani ошвіі konnzað ko пивеЬ, lasiko п й вщ п  Ui kume. 
le täin lioappcü šõnai, muivisti muott'idn, mut suoihaD tuke oleoln 
tšoaskånistii, ja hoap uiniskvajm purri ńielli tom kurhe suohaD ja 
pofoi tšöliiniz ja пишІ puozaškuott'i puohäh ja mott'õmeh jåmäm.

(Uula Morottaja.)

sorva konneh,

mott'õm tuluižžčɓ Ui kuoijxliin olåiinis kolnemin te vuxámmašii, 
et rastä juuiri Ui vuojjäm in m i Unnl ellčio jčõe uvčst olõiw is. poar- 
råsÕB alv e ko tom kalastit, sun leGeistii kieudas jauran ja  su lán ifii. 
te alku loijui. sun ŧšuorH i eättšäsis čt‘ ьриіэиііі airuin ja  hoap'ust». 
ja  nuiut' sulåmU'i kulmas tom sõrva mańńäl ja  juTcši. pisso sist i i  
Umani, te poarråsumos kanvå vâlnii sõrva peljivn kinnä ja  äleii 
n iis iin  tšoaGGuð ja  retl'iä ja  oaniui jieea mfonal. tot Ui nuvd stuiə- 
res, et' kulma ahhäh masa eä kostan ennaman tommitc, e t  puiáu- 
táttši ńuoiivað.

(Uula Morottaja.)

syömään sitä ennen kuin toiset, joilla se oli kuumaa. Näillekös 
tuli kiire! He loivat lunta sekaan, m utta puuro jäähtyi vain pin
nalta. He ahmivat hopuissaan tuota kuumaa puuroa polttaen 
sisuksensa ja niin sairastuivat kaikki ja m uutamat kuolivat(kin).

Hirvenpyytäjät.

Eräs talonisäntä oli kahden poikansa kanssa nuottaamasa ja 
huomasi, e ttä  jokin elävä oli uimassa järven poikki, sekä sanoi 
(näkemänsä) pojilleen. Vanhempi poika sen kuultuaan viskasi 
taukonsa järveen ja  lähti soutamaan (eläintä kohden), m utta airo 
katkesi. Hän huusi isälleen: »tuo airot ja hopusti». Ja  niin he 
lähtivät kolmen soutam aan hirven jälkeen saavuttaen sen. Heillä 
ei ollut pyssyä, m utta  vanhin poika otti hirveä korvista kiinni 
sekä alkoi sitä pistää ja kollata puukolla ja saikin otuksen hen
giltä. Se oli niin iso, että  he kolmen miehen tuskin saivat sen 
vedetyksi maalle voidakseen (sen) nylkeä.
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sorva tšuoieatt'iijih.

mott'õm olmÕDz išuojõälitʿii sorva jine jüiisai ja  кйпі]. пивве 
meiõei tkuoieattii tom seämmä sorva гее jukham ошпіі ко ошпёвапі 
Ui kiersånam juo konneö ja ńuouvað. te totc maŋčBânž tåtukkuoðii 
oazi ja  tuot' i i  lop'eDam. te tuot sutt'štii ja  västinii sutt'õst, ёС »kuo 
jieh m uńin  annelam oazi, te jieh jiettškin oaniu piirrad täiD piäb- 
ёиіп, tastko toh ka heh kebvin» ja nuiut tkuoiõålij me o m l ja tallan 
konin puoh piäreuh ja  tməlji heb ein. täin m ii oajnep' äin täi Pätl-i- 
vei riDBÖst.

(Uula Morottaja.)

lciuəhl kätt'až.

U in kiuəht ahhä, keäh känniin рішпі Pättkvei vuiəihbist ja  kun- 
Diin sõrva vuošijnis jaöe Іет>ііп tuo Ij iin koaŋŋil nuortk івеіё riDon, 
tässives äm m ir viält'an ja  õnžiin p ieja in  puornan ja  jieljah  monáin  
msDDal. te põðiin tõz kum ut'is, keäh arbaláin ija  orröö tom sauvon 
rinnöst, ja  kuo suoi a lranajn , ѵшЛmmakii пивве sörvai tuofjiin. (e

Hirvenhiihtäjät.

Eräs mies hiihdätti hirveä, saavutti ja tappoi sen. Toinenkin 
hiihdätti samaa hirveä saavuttam atta sitä ennenkuin edellinen oli 
kerjennyt sen jo tappaa ja nylkeä. Jälkimäinen alkoi vaatia (itsel
leen) osuutta, m utta toinen ei luvannut. Silloin hän suuttui ja  
vastasi vihoissaan, että »kun et antanut minulle osaa, et itsekään 
saa syödä noita lihoja, sillä ne m uuttuvat kiveksi». Sitten hän 
hiihti pois ja samassa kaikki lihat ja talja kivettyivät. Ne me 
näemme vielä nytkin Patsjoen rannalla.

Kaksi kädettä.

Oli kaksi miestä, jotka pyydystivät peuroja Patsjoen oudassa 
ja tappoivat hirven vasoineen sekä levittivät taljan erään kosteen 
(akanvirran) itärannalle, tasaisen kunnaan rinteelle; lihat he pani
vat purnuun ja menivät (itse) pois. Sattuipa paikalle tulemaan 
kaksi miestä, jotka päättivät yöpyä suvannon rannalle, ja kun he 
lähestyivät sitä, niin toinen huomasi hirvien taljat. Silloin hän

»
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sun livisti] kuiáphäsis SoanBan kiela mieto: »te Is sorm in puSlcam». 
tallan koom in sõrvai tuiətjih eromaš hummin, moh Is kale mahle 
tuiətjih, p its  eä Uh kufkae snan kuo tuhe snnam.

(P. Valle.)

lr)án -Ä n n a  ja  Afitt'i Láeeujäuirist kuiəle piƞioem-mohhist.

v idaoaäaškuoðiin kuolÜD räjaoim . Ivján-Â nna koaivusti]  tšäzi 
j "Hurisi loastu tienvå ja  аівиі l e i k iå AnCi õlä. A ntt'i kieðåin tiuâstui 
tom loaslu ja  ikäisi leäkkadu jie jjas A nna õlä. Â nna vuolaij nus'e 
tšälsiloastu vieonlaå, m eui opp'et lelkið, mut' A n lf i  tsoeasiii kieðáin, 
le leäškanii tklilsi vest jie jjas Ânna õlå. te Â nna vuoleii, vala koai- 
vuštið. A ntt'i vierrålit'ij suovaslaiiihi-niCá A nna kuutl; tot' vierair
A nna ńifjSå ja  sun snujifi'i jäum n, mut riono lii tsuouivis, te tuše 
kästai jiettS puoh. te tåst jiejjah  kämmin pešti.

virkkoi toverilleen Sompion kielellä: »kas, hirviä on kolkattu». Sa
massa hirventaljat m uuttuivat erikoisiksi muodoltaan; ne ovat 
kyllä aivan taljannäköisiä, m u tt’eivät sentään ole m uuta kuin 
pelkkää maata.

Yrjänän-Anna ja -Antti Laggujärvellä kalastusretkellä.

Y.-Anna ja -Antti rupesivat inttäm ään kaloja perkatessaan. 
Anna hauraisi järvestä ropeellisen vettä ja yritti valaa sillä Anttia. 
Antti torjui ropeen kädellään, jolloin vesi läiskähti Annan itsensä 
päälle. Anna lähti noutamaan toista vesirovetta ja y ritti taas 
kaataa, m utta Antti töykkäsi kädellään ja vesi läiskähti Annan 
itsensä päälle. Silloin Anna lähti yhäkin ottamaan vettä. Antti 
vierähytti kappaleen suitsuturvetta Annaa kohti; se vieri Annaa 
vastaan ja hän horjahti järveen, m utta ranta oli matala, niin e ttä  
hän vain kastui läpimäräksi. Siitäkös he itse purskahtivat nauruun!
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p u o iD Ü  k a n n e li.

te l i i j i  totele Seöesuolliist ja  рио}Вй ѵшшпМі tu o ttam in , te 
k a tlšå litti almäh n u iu t tnnü ko Unožeh Um, ja  kuo tot'  puojBuŋ 
ru o t ai äfnü-idea õlå, te m ottõm  lik ltu šas kálsu  f a t t i i  palkk'uz ja  te 
to t  теілеі ton idea peällås vahliä. риогвии ru o ta i idea тіеЪ jede 
кйіёй ku lah etij palkkcüzis ja  h ev iti j  цѣи ton puot Huvan. риоіЪии- 
reäp'u toz ku lppci t i i . almäh puoh snnaman kottši pouvuštið ko 
ńoašimos künij.

juoƞahtim, juorpƞäzii kuoliani ja  jieƞanuiəti kessim.

jieŋan runne justõ ja  tõz tsahhõ soačvanž, ko te  li nečji ja  v ittå  
sola kuhö, ja  mon kuhâs to tt jukša, te juSlõ runne oppcet soačvanž- 
eeätšan, nuuit et puiáhla ton valvaS öunaskuipl. ton soakvanžceijist 
l i  kieiibå tšonnum m m t  kuhás ko to t  juTcha. Іево nohá kieübä, te 
jaskõ valvam ist ja  p iä ijõ  vierm i rühan ja  tšannõ kieübä viermiGeäŧšan

Kärpänpyytäjäŧ.

Kerran oli ihmisiä Säisaaressa ja he huomasivat kärpän juok
sevan. Kaikki miehet, m itä siinä oli, lähtivät ajattam aan sitä ja 
kärpän juostua »artun» ( =  kalakatos) »ululle» ( =  vapeet) eräs ontuva 
eukko sieppasi varraskepin ja (meni) hänkin ulun viereen vartioi
maan. Kärppä juoksi ulkua pitkin ja  eukko paiskasi vartaansa, 
joka osui juuri kärppään. Kärppäriepu kepertyi siihen. Miehet 
kellistyivät kaikki maahan nauraessaan sitä, että  hitain sai (kär
pän) tapetuksi,

Juomustus, juomusten koenta ja jäänuotanveto.

Jäähän jystetään avanto ja siihen työnnetään »uitto», joka 
on neljän viiden sylen pituinen, ja niin kauas kuin se yltää, jyste
tään  taas avanto uitonpäähän, niin että  sitä voi työntää eteen
päin. Uitonpäähän on sidottu tauko niin pitkälle kuin se yltää. 
Kun tauko loppuu, lakataan työntäm ästä ja pannaan verkko avan
toon ja sidotaan tauko verkonpäähän ja niin vedetään lähempi
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jede nuiuf keässõ männa-nobkkä аьеі Іаккспиве vierm i jieŋa m tálå  
ja  nuiy,f älõõ пиввё poBkkå jušluð. kuo to f  li  juStum, te keässõ 
opp'et tavčn poBkkä seämmanal kux> пиввеии. te Sanna juoƞas, te 

l i  välmaš ja  tõz viańeh kulin viermih,
teeo juoŋrjäsiin kuohað áleõ, te koskrunne juStõ avus, m i ton 

pajest kolmum li, jeðe mânnarunne tastmaŋá juStõ ain ja  kieybä 
viermieeätSan tSannõ männarunnesl, te keässõ viei'mi koskmiian vest 
vierm i ja  seämmanál iahhõ iaiuve/iobháin. —  kuo tátt'uh jieŋanuiətʿi 
kissiä , te välɓih пшэСі kerrisan ja  viualeih toalvuð, kost värpp 'i li, 
ja  kuo poat'ih väčpp'i-nahatl'alan, te justeh stuom  ruiič, tsähih ton 
riihan kiuəhl soačvä ja  kieuðain toi keätšan ja  nuiuf älaih soačvái- 
Guijm jott'eö. et justeh m n n iw  ja  väleih  soačváin nuuif kuhäs kuo 
tátfuh tassäiDŽ ko pirrå včirp'i mańeh puoutaruhe räi, te ä lsih  nuiəfi 
kessið jieŋa vuiála kieuöaioumn ja  justeh pirrå vârp'i lassäož ko 
piuälilaman poat'ih, te täst keših kieuâaio ja  пш э(і, lcoas nohá. te 
iiuärBuh vala mqƞemuštá, eihas kuiəlčh vuoijað msDDal, jede rott ejih

avantoväli 1. puolitoista verkkoa jään alle ja  niin alotetaan toi
sen avantovälin jystäminen. Kun se on jystetty , vedetään taas 
ulompi avantoväli samoinkuin toinenkin. Niin saadaan juomus, 
se on valmis ja siilien menee kolme verkkoa.

Kun juomuksia aletaan kokea, jystetään auki keskiavanto, 
joka sillä välin on jäätynyt, ja rannempi (alku-) avanto jystetään 
sitten ja  tauko sidotaan verkonpäähän rannemmasta avannosta. 
Niin vedetään verkko keskiavantoon, jo tta  nähtäisiin, onko kaloja 
tarttunu t, ja vedetään tauoilla verkko jälleen alkuavantoon ja sa- 
mallatapaa tehdään ulommalle avantovälille. — Kun tahdotaan 
vetää jäänuottaa, otetaan nuotta ahkioon ja lähdetään viemään 
sinne, missä apaja on, ja kun tullaan nostinpolvelle, jystetään iso 
avanto, työnnetään siihen kaksi uittoa ja  tauot niiden päihin ja 
aletaan uittojen kanssa kulkea niin, e ttä  jystetään aventoja ja 
työnnetään uittoja niin kauas kuin tahdotaan, siksi kunnes men
nään ympäri apajan nostinavantoon asti. Niin aletaan nuottaa 
vetää jään alle tauoilla ja jystetään ympäri apajan, kunnes tul
laan nostinpaikkaan, ja siinä vedetään taukoja ja nuottaa, kun
nes se loppuu. Tarvotaan vielä lopulta, etteivät kalat uisi pois,
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ѵшэіівёіііп ja nuiətfiBõða keših. іе Іоввёп káunojeh kuieleh n u ietfi- 
BoltSüp'ast, mahle ssha sist.

(Antti Sarre.)

VI. Tapainkuvauksia nykyajalta.

õut Anarsäthili ellim.

mun Um šonnam tšoihUåmännmn louvån рёіѵі ohltuhhctt käifils- 
ŧšiuəäe kulmloittve kägilsl kieiuhis rańhim ijn Fännar stybast Jorma  
päihist. т й vanhim iin i j  lim ani purram aš iee pihlåzeh ja  m ii h im  
tSittšam párnah. sunnust Ui т п й  parso ja  vä}bi efe  m i eletfid  ja  
äiean ршэЫід, kuo sunnust mot'õmii  ä ie ij i i  Um m ihhin purramaSSan, 
eres kuo pells-tSuzzist imoššum, mon nommå li pettsiliemmä. näi{tf 
m ij ёіііт  talviin ton räi, kuo eätlšam kiâðuu lunniin končškuoðij ja  
talle ko jâiurih suoni, te kuolnnun utsańi konehkuoöij. te pszaim  a m  
ёііід. mutt'o köskctuijvai i j  kessiuiain lim ani eres purram aš kuo 
pettsiliem m ä ja  vuuratlšmuiərjih. ja  рш эгі Ui, kuo iohkin lijji. nuuif

ja niin tem m ataan alapauloista ja vedetään nuotanperä. Sieltä 
nuotanperästä löytyvät kalat ikäänkuin säkistä.

VI.

Erään inarilaisen elämä.

Olen syntynyt 10 p. syyskuuta v. 1838 köyhistä vanhem
mista Paadarin kylän Jurm un talossa. Vanhemmillani ei ollut 
ruokaa eikä vaatteita  ja meitä oli seitsemän lasta. Heillä oli pal
jon työtä ja  vaivaa elättäessään ja kasvattaessaan meitä, sillä 
ajoittain heillä ei ollut m uuta ravintoa kuin petäjäisvesikeitos, 
jonka nimi on pettuvelli. Näin me elimme talvin siihen asti e ttä  
isäni alkoi keväällä linnustaa. Kun järvet sulivat/ rupesi hän 
vähin kalastamaankin. Niin me saatoimme elää jotenkuten. M utta 
väliin ei kesälläkään ollut m uuta syötävää kuin pettuliemi ja  va
riksenmarjat; hyvä oli, että  löytyi niitäkään. M utta iltaisin kun 
olimme nauttineet sellaista ruokaa, niin äitivainaja aina luki (luetti)
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e h io is t a in  k u o  павѣет p u r r a m a š  le im  p ü r r a m , ie ейппат-гокіе e a in  

Ій ц ѵ а Р ц  m i] jä n  p a r h a in  e h in ä s r u i i  o s ijn  ja  is ä m e in - ja  heäkå  s iu M n a z .  

t i  k õ le a im  va la  ju iâ h á n z  sa h su e ie d a i ts e lk ic iå :  »j i s u s  s im m  oaddiðo  

jed e  n u o ra m o s  n ie lb a s  s u n  va la  v u iá t 'u i  ja  Id u d u i n ä iu i ':

»ele tu n -n a  A ila o ž a m m a  tš iå ru , tšiärB ,, 
e n n i  і і в і  v u iå tlâ , e n n i  t i e i  v u iå tt’u , 
k a le t i l H  p o a tå  Ій п в ц в е  р іц /T em is t, 

n ie iv ä s is  v a la  lÖDe-nšalme p u iå h lw >.

m u lt  ie p õ d i j  p a p p cå  k e ä n  n o m m â  U i E. W. B o rg , ta lle  ku o  

m u n  l i j j im  kä ild s in u B á lo h  іщѵе p o a r is  ice  h m ä n ž  va la  ń p p ʿå š k õ u la s t -  

k in  eä lla m . to t' m l n i i  тй lü z za s , o n i]  m u  r ip p 'â šk õ u la s t j a  p i s t i i  

j a  m e ij/e i p im h a i  тй ікойі-тві, k u o  m u s t i i  U m  i v i s k in .  ta slm ar/ä  

ouiD em os k i z i  v ä ln i]  m ü  lü zza s , m ä t i ä [ i l  m ü  su o m a e ie la  рш эгевеЫ  

lü h a d  ja  tš a ll id  ja  n u m e r i in  tu s  Bad ja  ta ssđ n ž  õ n i i  m ü  lu n n i s ,  ku o  

m u n  m å t t å j i m  n u iu t, e f i  m qrjem uhtâ  1 8 6 5  p ie ja i  т й  A n a r a n  п и п в е  

šk o ƞ l-å lm â in  p å r n á in  m å tC d lt id .  lot s e ä m m å  p a p p ʿå  U i m u s t m a h le

meille lapsille ehtoorukouksia sekä isämeiđän ja herransiunauksen. 
Sitten piti meidän kunkin vielä sanoa kädet ristissä: »Jeesus siu- 
naa maatamenomme». Nuorinta ty tärtään  hän vielä tuuditti ja 
lauloi näin:

Älä sinä Ailiseni itke — itke. 
äiti sua tuutii, äiti sua tuutii; 
kyllä isä tulee lintujen pyynnistä, 
tytölleen vielä linnunsilmän tuopi.

Mutta sitten tuli pappi, nimeltä E. V. Borg, minun ollessani 
kahdeksantoistavuotias; en ollut vielä käynyt rippikouluakaan. 
Hän otti m inut luokseen, piti rippikoulussa, päästi läpi ja ruokki 
minua kouluaikana, kun minulla ei ollut evästäkään. Senjälkeen 
hän seuraavana kesänä otti minut luokseen, opetti paremmin luke
maan ja kirjoittamaan suomenkieltä ja tuntemaan numeroita sekä 
piti minua luonansa siksi kunnes saavutin oppia niin paljon, että  
hän vihdoin v. 1865 pani minut Inarin toiseksi katekeetaksi opet
tamaan lapsia. Sama pappi oli ikäänkuin kasvatusisänäni niin
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piäm m uelki nuiuf kuhe kuo Ui länsin Som ist ja  mun jiem  valnaf 
su nuiuf kuhe, kuo eälam. sun Ui välnid m ä m ielnis Lanan, m u f  
kuo mun najjim  utsam  ошпіі kuo sun vuoleij Lånán, mun pattsim  
tih in  Anaran. muoi Un káleuinan eällam puiərdst. m unnui anneli] 
immel tšilišam  pårnáin, möin n e lji U jämmarn ja  kulm a U ёіііт іп, 
m utfo ohlä li  täin p e ljitfa  anoi i j  käla, jaDe mun oanlukkuotfim  
škoul-alrnä palhi, munnust pottsäh elikkuotfi, munnui šoooi käzah  
ja  säuozah, kuoliin koneškuoðijm ja  vala töz lassen onnhim valeina  
kkoul-alinä viree ja  pessim  lukk!ar-sdjan, iee Uh innie mihhen e tfin  
tul. mun Um tu tfavan l ja  tästeuu oa.~nia.rn tuotfan, m i salihäeirje  
sälm ast li, e fe  ommåsiin-tahhč іттёі vajjjä aleoið ja  ѵшэіёпід.

(H. Mattus.)

anaraš nåijam - ja  ellimmåinas.

tot Ui toun pelh Anarin m ä mw.ərsse p in k k i, lijjim  vuoleatt'a- 
m ani kihiijn  out uliiiä mieln. nä juoula äisin  tiä fu  pödi], i fe

kauan kuin hän oli täällä Lapissa enkä minä häntä unohda elin
aikanani. Hän olisi ottanut minut mukaansa Lantaan (Suomeen), 
m utta kun menin naimisiin hiukan ennen hänen lähtöänsä, jäin
kin tänne Inariin. — Olen elänyt vaimoineni hyvin. Jum ala an
toi meille seitsemän lasta, joista neljä on kuollut ja  kolme on 
elossa. Minä aloin saada katekeetan palkkaa; meillä menestyi 
porokarja, sikeni lehmiä ja  lampaita, me pyydystelimme kaloja 
ja lisäksi minä sain vielä vakinaisen katekeetan viran sekä pääsin 
lukkariksix). Eikä nyt enää ole mitään hätää. Minä olen tyy ty 
väinen ja  elämästäni nähnyt todeksi sen, m itä virsikirjan virressä 
on, nim. että  ihmeitä-tekevä Jum ala voi ylentää ja alentaa. 
(Kirj. 1887).

Inarilainen naima- ja  elintarina.

Morsiameni koti oli Inarijärven toisella puolen. Olin lähettä
nyt kihlat erään miehen mukana. Joulun tienoissa tuli tieto, e ttä

!) jota virkaa hän (Heikki Mattus) vieläkin menestyksellä hoitaa 

korkeasta ijästään huolimatta.
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oaožum kale poattid. ti mun vuoleim ja pottim  tolw. кшэШг koas- 
l&oarvi pödun ohlan miiin. Ui eres kuiáuluinuu poatfam пивве irBe, 
kote särnusi], e t i  ii kolea muńin mönnað. te піеіва eUi sdái, et 
»tun kõleah ѵшэІВід тевваі». ii viuäleam vala. tås пиве kirni tsilhii, 
et »tun kõhah ѵшэівід»: ii  valaein vuiäloam. te koalmaD kirtń säái 
korrasÕBBoht, H »tun kolo ah ѵшэівід». ■jede vuohi], te pszaim mijuu 
särnultallaö nieioa. te rähtijm näimi ja vuohiini mäšal. jede mun  
monnim märkii anan kullüttaz ráhtattid. talvi• ätein li päris ( tává- 
laož) nâ]ja m-äjõi anarazlain. talle mustuu So nai näijam-Gäƞipp'i. 
jede vihhojüm kirriiu-ätein ja seämmä-Gan piivi hsjain öniim, main 
mi] anaražah annepʿ kirhoriáihist. nä, kähuh tahhoji ja küzavuo]jä 
ostui, poltsüvuostah låijiDuuvoji ja ѵгіпе кшэпіі kuhiiä kähu hahhui. 
vuožžáim pärrasÜD piärduin ja kähriin, rahlnm ріціві jide läjjimjm  
ton olä jühamalain ja purramažaiD. kuo purramist kierüani, te anDeli 
tsirhi jiuåhånžan pirrä рішві m ie ti neäivan; jiuähánž, kuo virne- 
Bsirhi julestikuodi], te tsilhi]: »puiərist puoháin kuttšum-Guossiju ja 
udâä päkåeone mušlon». ti k i l t iw i  immil ja kiuəsih toaivutt'i luho

saan kyllä tulla. Siis minä läksin ja  tulin sinne. Kaksi puhe
miestä tuli kanssani, sillä toisaalta oli tullut toinenkin kosija, joka 
puheli, ettei tytön pidä minulle mennä. Tytön isä virkkoi hänelle: 
»sinun pitää mennä tiehesi». Ei lähtenytkään vielä. Sanoi toista
miseen: »sinun pitää lähteä»; ei sittenkään mennyt. Silloin tytön 
isä sanoi kiivaammasti: »sinun pitää lähteä» ja mies läksi. Niin 
pääsimme mekin puhuttelemaan ty tärtä , laitoimme kihlajaiset ja  
palasimme kotia. Sitten minä menin kirkolle toim ituttam aan 
kuulutusta. Talvisin on inarilaisilla paras (tavallinen) naima-aika: 
silloin minullakin sukesi naimakauppa. Käräjäaikana meidät v ihit
tiin ja samana päivänä pidettiin häät kirkolla inarilaisten tavan 
mukaan. No, tehtiin kakkuja, ostettiin voita, laitettiin poronjuus- 
toja ja viinaa hankittiin pari kolme kannua. Me keitimme par
haita lihoja ja  kahvia, laitoimme pöydät ja ladoimme sille juom at 
ruoat. Atrioitua annettiin pikari itsekullekin (järjestyksessä) myö
täpäivään pöydän ympäri; jokainen sanoi ennen kulauttam ista: 
»terveeksi (hyvästi) kaikki kutsuvieraat ja  nuoren parin kunniaksi 
(muistoksi)»! Sitten kiitimme Jumalaa ja vieraat toivottivat on-
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•wđila på m G Õ n å n . te tastmarjá a n n e lš k u o t f i  sij sk e ä ŋ lca iD . m o tf ö m  

p o i ts u ,  m o tf ö m  vitf k u t f  murlfi, m o tf ö m  l u m in ,  m. p o a h h ä , m. 
s ä u n z a , m, v u o n s u in , m. k e r r iz ,  m . k ä r s ä ,  m . n u iə t f  isele, m . sä frh i-  

viermi. m . s u o r m a z  ja k i  m a iD  s u i f i i ,  te m u o i  k i i t i 'åláim tä in  aDDe- 

lu je in .  —  n u iu f  n u h h i hsjah j e ð e  v u iə i je lá im  m â š a t  j a  ёіё&киодцт. 
m u n  vuoij  im s ä f u i n  ja p o t ts u h  m u n n u s t  k ö n a k k u o tf i .  m u o i  e lle n  

o a z á l á u f  ja j á v á l å u f  ja типпй tšittšam p å r n å h  Is a jn  e l l im in .

(Pekka Matinp. Aikio.)

niejSan oaddäi ja к йвип kottsai. 

äšši šöcai Anarmarkkcånist.

kuo Aŋtjel Erkkci, kofe li FeälTmvuiəmäst Sannonani, Ui Anarist 
ripp'äškõulast luovos kansa, te Iti RiüSul Isškast oTdå a!nõ niejõå 
vala koatfun, mon nommä Ui Lena. Uškast Ui áJSumaš oarmhid 
Eric ist koafiviva, кг oaoniu tallan tälu tiuähasis ja elef sü tälueoa-

nea nuorelle parikunnalle, jonkajälkeen he ryhtyivät antam aan lah
joja, mikä (joku) poron, mikä viisi kuusi markkaa, mikä liinoja, 
mikä lampaan, pauloja, ahkion, veneen, nuotanpuoliskon, (potku-) 
verkon, sormuksen ja mikä m itäk in1). Me kiittelimme antajoita. 
— Niin loppuivat häät; me lähdimme ajamaan kotia ja rupesimme 
taloksi. Minä kuljetin kyytejä (rahtiraitoja) ja meidän poromme 
lisääntyivät. Me elämme onnellisesti ja seitsemän lastamme ovat 
yhä elossa.

Neitona meni m aata ja vaimona heräsi.

(Tapahtui Inarin kirkolla).

Kun Angelin Erkki, joka on Peltovuomasta syntyisin, oli 
Inarissa rippikoulussa poikamiehenä, oli Riutulan leskellä yksi 
ainoa Leena niminen ty tä r vielä kotona. Leskellä oli aikeena 
saada Erkistä kotivävy, joka saisi (saa) samalla talon haltuunsa

x) Lahjain laadusta johtuu, että monet niistä voitiin vasta vuoden 
varrella periä.
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risin, ie lń  Aŋŋel ENS ist vilja, keän nommä Ui Sämmcl, kofe 
riemai airbalaDDaö ErkVijn, i te  iät phatkii Lena irGÕstalškoaifið, 
кпо juo tåsle Іг välmaš tälu, te Іоввёп sövatšij nemmað âssaä; pels 
E fkk 'i arbalii, čfe  »mahle mun каівёт puiəhliö älsiðein, кио muste 
n  Uh ko tuhe kuiəhli kiuärus kieða». mutfo Sämmel sðâi, <;t'e »ml 
po{ täst, mun iheoam vistierak peUslan ja oaši toalbu öumskmäului; 
i j  Ukit en välmak tälu ain [ällun, kale tun kola ah oinas tallan riem- 
mad, mun vala rählam tuńin kihiajäimiy, jes jiettS jieh äpp'ai». na, 
Erkkci töz mielastui. ie ašlus riemmi näimi rähliö. pHs Ui mejnei 
ohlä ru tfis  alee, keän nomma Ui Irjan Käuräni, ja sun ke Ui 
oliliinis jurmttkam Ьёпа ireâstalškoatl'ið, muü'o ii liik'a hm ani 
althäst tommit sthanamaš. Ui suste aihuu läijinum taöe verrin Var- 
Saχeaupueist ostum ń'deis ѵцпе olilå pulfal. kuo Irjan Käuräni 
кйШкиоді}, main пиве pelh markkcaniD l? poraamin, sun kåtlkalij 
tup'åsis ja išoamelii tšuhhčs, rutt'ii іоввёп tom putfal, nahhčfii pvoŋ- 
ƞasis ja topp'ii rutt'pursa, m i sištes õnii vitfålowve pejHrđller. kuo 
sun põðii іиотвеі markk' anin, keätlkaõ skirtsöl'ii kulmiinis pirrå.

ja elättäisi häntä talonvanhuksena. Angelin Erkillä oli veli ni
meltä Sameli, joka ryhtyi neuvottelemaan Erkin kera, jo tta  täm ä 
pääsisi kosiskelemaan Leenaa, kun tytöllä oli (on) valmis talo, 
jota sopisi ruveta asumaan. M utta Erkki arveli: »miten minä saa- 
taan aikaakaan, kun minulla on ainoastaan kaksi tyhjää kättä»? 
M utta Sameli sanoi: »Mitä vielä, minä autan aluksi puolestani ja 
onni vie edelleen. Ei olekaan valmis talo aina tarjolla; kyllä 
sinun pitää toki heti käydä toimeen, (kun) minä vielä laitan kihla- 
jaisetkin sinulle jos et itse kykene». No, Erkki suostui siihen ja 
ryhdyttiin kihlausta hommaamaan. M utta olipa toinenkin joutuisa 
poika, jonka nimi oli Yrjänän-Kaaperi; hänkin oli itsekseen tuu
minut ruveta armastelemaan Leeuaa, muttei sentään ollut mie
hestä senvertaa toimeen. Oli hänellä kuitenkin puuhan varalla 
Vuoreijan kaupungista ostettu viinipullo. Kun Yrrin-Kaaperi sai 
kuulla, mitä kirkkopaikan toisella puolen oli tekeillä, niin juoksi 
tupaansa, avahutti arkkunsa, tempasi sieltä tuon pullonsa, sola- 
hutti sen povelleen ja sieppasi kukkaronsa, joka sisälsi viisikym
mentä päivätaaleria. Tultuaan tuolle puolen kirkkopaikkaa hän

9
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lasiko suSte Irin UkkʿamDŠalmčh, Н'ё koste viuåthášilšii Lena. kuo 
sun öinij õuta ia.s es ńiŋalas-иШй, te sun ärbinij, H' ё kale tuot It 
Lena mumäusanl; sun mönai tohon, välni] Lena tkeäpp ät pirrä ja 
tsulainatkkuoäii räkk‘äsäuf, efe  »muoi kölealtkäim arbalið. pets en 
vajö uhkuin munoi kuo tu åll'ist eälattkið, särnunmin äinas tårnašlnn 
õššitD». Lena fðäi, еСё »na, särnu tást, m i U d d I  sárńumaššan», 
mutfo Irjan Käuräni tselhii, et'e »ii täst, kuo пищС ennä h  uhhüh ja 
mušte li ktuäffiä-Gõskal sárhumaš; littših nuiuf puiəri ja eälatšäim 
all*ist, vai кіегвапіШпт». »nä juo, eålattšõn-eäs», mieðčfi] l/ma. te 
aktus monoin äifan, te Lena kottkali]: »no tuŋeäs, te särnu, m i UnnI 
säfhumakkan». nuorä vieha kattki uleänelh киіваіід. Irjan Käuräni 
rutt'i] tom putfalis puoŋastis ja [ällali]: »kettkälist tun täst vistia». 
Lena öini], mahle put f  ai Ui pirrä M rvutfum, julisti slu aštus: ńctlcis 
po] toZBõ Uniin, i] UmänI eleneinis vala nuƞit ńálså ЪШаІат. 
Irjan Kaurani ähi] kiuvasoBBÖht piuəreoallað ja eätlsälid. »pieja 
me n nai toin Erkk‘i]n näijamal, tof li kieiyhi, mahle kuiäriis sekk'ä, 
kofe tiäðustuu i] tseädust tsoaptsu». rutfi] stuom ru tfä-sürsa ja

ollen villiusilmäinen, katsoa tiirotti ympäri kulmiaan, missä huo
maisi Leenan. Nähtyään erään pienen naisihmisen hän päätteli 
sitä Leenan muotoiseksi; hän meni, kaulasi Leenaa ja kuiskasi 
rakkaasti, että  »meidän pitäsi keskustella, m utta  ihmisten vuoksi 
emme voi muuten puhella tärkeistä asioista kuin pistäytymällä 
sinun aittaasi». Leena virkkoi: »no, puhu tässä puhuttavasi», m utta 
Yrrin-Kaaperi sanoi: »ei tässä, kun on niin paljon ihmisiä ja mi
nulla on kahdenkesken puhumista; ole niin hyvä ja poiketkaamme, 
aittaan, jo tta  ehtisimme». »No-jo, poiketkaamme vaan», myöntyi 
Leena. Niin he menivät aittaan ja Leena kysäsi: »no, mitä sinulla 
on puhumista, puhupas». — Nuoriso juoksi ulkopuolelle kuuntele
maan. Yrrin-Kaaperi sieppasi pullon povestaan ja tarjosi: »maista- 
pas tästä  ensin». Leena näki, kuinka pullo oli kauttaaltaan koris
te ttu  ja  ryyppäsikin; makeaa tuntui olevan. Ei ollut hän eläes
sään niin makeaa maistanut. Yrrin-Kaaperi alkoi kiivaammin lää
kitä ja  armastella. »Heitä pois se naimahomma Erkin kanssa; hän 
011 köyhä kuin tyhjä säkki, joka ei tietenkään pysy pystyssä.» 
Sieppasi rahakukkaronsa, laski sen Leenan syliin ja sanoi: »erit-
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ІшэШЩ Lena äskan ja tsilhii: »nassem alseh le пиветшадшік. 
jes mü vahah vuiästä, te annelam tarn rutt'ämrsa kihce lassin». Lina  
hülCii pa je nihtiä: lussan Ujuti teno keEsioiöuvas, arvalistij: »jes tåh 
UtUi puohah siieah, littH иввй åhan rüäah». KäuranZ tsilhii: 
»puoháh le sil/iah, jis  ie tšalmåsan muárnuttšim»>. »nđ, ele piuən  
ohhÕBŽ viuárnu ŧšalmåsaD, meiurih tust le munojuu tšálmeh>, páhu- 
nistn Lena ja ämalt alikuoän Irjan Kaura sluorrå silBai tnnuvuoäa 
ja sü rčihisvuoðas sü vuiástä, ѵагк' äinas vieres h i ошій, täi f  älä 
puoh puoriibis. »jiem, jiem âieuein vmärhud eee Uh töz mätCam 
kuo juo n  unna sirbiaonDist Uh tot ulke, pits Um länniliin tom 
кйііат. ti Іопвіеі munnuu sarnum nm ut, mutto ani,e ani>acas ja 
julist tan ńäleis ja muUis puttalist. kuo tun oainaltkih, mon muttiao 
tot piras li!» te Irjan Kaurani röskastii tullåsaGi ршэііід ja kuo 
Lina öinij tom, ete tot li sehe mäums e t  e oainus pelest dieas p ir tis  
oaiuiä, julestalai sun enas, i t i  riemai tusnuð nuŋit hilrü, jane noh- 
hänil to ien. multo kuo nliimirählih liiji töham kaiupiz ja Uškáin 
ja suhaliitiiuim säppam, tsilhij koas-tSoarbi Sämmel: »täi li öšši

täin ne ovat semmoiset pojat; jos minut otat vastaan, annan si
nulle täm än kukkaron kihlain lisäksi». Leena y ritti sitä kohottaa: 
raskas se olikin kuin kivipussi ja hän tuumaili: »jos nämä olisivat 
kaikki hopeita, niin koko ijäksi olisi rahaa». Kaaperi sanoi: »kaikki 
on hopeata, vaikka silmääni vannoisin». »No, älä hyvä ihminen 
toki vanno silmääsi, huonot sinun silmäsi ovat muutenkin», nimesi 
Leena ja alkoi ihmetellä Yrrin-Kaaperin suurta hopean paljoutta ja 
rakkautta häntä kohtaan; vaikka aivan vieras oli ennen, tarjoo 
nyt kaikki hyvänsä. »En, en aiokaan vannoa enkä ole siihen oppi
nut, koskei koko seurakunnassa ole se tapana, vaan olen sen 
kuullut lantalaisilta. Siksi minäkin sanon niin, m utta suo anteeksi 
ja  kulahuta tästä  makeasta ja koreasta pullosta. Kunpa näkisit, 
miten kaunis se on ympäriltään!» Yrrin-Kaaperi raapaisi tu liti
kun palamaan ja kun Leena näki sen sekä maultaan että  näöltään 
somaksi, ryyppi hän enemmältä, niin e ttä  rupesi tuntum aan haus
kalta ja hän nukahti siihen. M utta kun kihlaajat olivat tehneet 
kauppansa ja sopineet lesken ynnä sukulaisten kanssa, sanoi puhe
mies Sameli: »nyt on asia sov ittu ; m itä on enää m uuta kuin kut-
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söpp'um. main li innie m uife ko kollkod muiərsså siza». irde Ui am  
siste ice tiätfam, kHz Lena Uuni konram, pets kuo mönai ultsaä, te 
ii oajham eee kuliani, tot saha leämvani] mätkii an-n a i h i viöesvuot an. 
et e tonnön liiji nčiimi räfilimin, mutfo кио miaəfssö lapp ui. koi'e 
susi tiäðatkii mailien, te oavlutšii p tilhi. te alee-joaf/kk'й almofii 
pälhi onkasi päihi, kost Lena kolea каШгид. sii monni tohon ja 
kessi Irjan Kaura niekkfimannaGist o Ig o s , pets Lenasi ii UmänI tori Tm 

iee torSeDVUofå. E rk k i kuorii su näiihinupʿán ja luoStij Iät f  e], 
mahle rummal. te iree at-valistu, He »kale täst ii Uh innie mölen 
kägiiii; fertfip  joskad mun,ai puoh panostin». m utfo Aŋŋel Sämmel 
afvalii, He  »main täst, ephan mi] Uh párnäh eee oanlu leäe pörnäi 
sieni. пиШ ід unnä Lena seƞGa vuiälä ja välɓõp' sajási muierssejan. 
ele põla E rk k i kieŋihivuoðan, mun annelam ristin kuiəhli palŧšö küza 
ja oasi almđ kale toalbu öunaskuiäului». te valui IAna sájan sü 
poarrasummõz оаві sajásäblan ja nuut läijini uäðä kälnla išlað reƞku  
õlå. te koas-tkoarbi koijani] sunnü kuohtüi täfu, mõz suoi almötfäin 
tütfamsiz. te ašŧus annein kihdin virGÖDahhe mutərssejan. sun välni]

sua morsian sisään». Sulhanen oli yhä heidän parissaan tietäm ättä, 
minne Leena oli joutunut, m utta hakemaan mentyään ei nähnyt 
eikä kuullut häntä. Kirkkopaikan piiriin levisi sanoma, e ttä  siellä 
oltiin kihlajaisissa, m utta morsian oli kadoksissa. Joka tietäisi 
hänestä jotakin, saisi palkinnon. Silloin poikaparvi ilmoitti pal
kinnosta paikan, jossa Leena oli tavattavissa. He menivät sinne 
ja vetivät Yrrin-Kaaperin niskasta ulos, m utta Leenassa ei ollut 
tuntoa eikä tajua. Erkki kantoi hänen kihlauspirttiin ja laski la t
tialle kuin ruumiin. Arveli ylkä: »kyllähän tästä  ei ole enää mi
hinkään kalua; meidän täy tyy  kaikkein, lakata puuhastamme». 
M utta Angelin Sameli tuumi: »Mitäs siitä, emmehän me ole lapsia 
ja pois siis lasten leikki. Työntäkää Leena-hyväkäs sängyn alle 
ja  ottakaamme morsiamelle sijainen. Älä pelkää Erkki köyhyyt
täsi, minä annan aluksi kaksi lypsylehmää ja onni kyllä vie miestä 
eteenpäin.» Niin otettiin Leenan sijalle hänen vanhin sisarensa ja 
asetettiin naittilaat istumaan rahille. Puhemies kysyi heidän mo
lempien tahtoa ja he ilm oittivat tyytyvänsä. Siispä kihlat annet
tiin virkaatekevälle morsiamelle. Hän otti ne vastaan. Puhemies
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tain viuästä. nutut koas-tkoarvi Aŋŋel Sämmel äleii uððå pâmGÕnán 
siyhánåz, е(ё »immel li tunnu õhtan sdvatt'am, te tunnu ii innie 
räåhi kuo luSe jämmim». nutul' veišini sälmaversla »heärrá tunnu 
pmərest siynânus j. n. o.» ja kihciiD piejji Lena tuiəijiläuk an, pets 
Rit'u оапяг fertt'ij ігвцп vala oaååið ton ija, talle eskan pšzai 
viuârustis. mult'o kuo Lena iðčnist tšarranii, te ömait'alkkuoöi] sun, 
kuo Iti seƞea vuiəlhi iee tiält'am, koas lumi tohon tšâƞijam, kuo 
muštái, He Irjan Käuråin Ui maŋemuštå all ist, ja ulihuh lijji ain 
puoliáh oaåðimin. iðenisl sun vâlrÁj tucəijiláuhas, rnain sä pälnan 
liiji piejjam, tšõuini] tom ja käunai limenånuŋ vuiåmmášii, et'e ennis 
rnejdei morranii. te koijaDij, іі‘ё »ki li täin тй läukan nulle am?» 
enni muktalii puohain äkkiin, mahle ehinist ksiuvam Ui. Lena kul- 
nälii lärkka avusńälmii ja huhkänij: »nä, te-eäs Uuvus nuipt. ёппіва 
liijih täst ajhuu mü pelest. almä tiett'i, main porai. — nä, kosle-eas 
E rk k i ja Rit'u Uva?» — »toh oaððiƞt ain».

(P. Valle.)

Sameli aloitti uuden parikunnan siunauksen: »Jumala on teidät yh
distänyt eikä teitä enää eroita muu kuin kuolema». Sitten vei
sattiin virrenvärssy: »Herra teitä hyvästi siunatkoon j. n. e.», ja 
kihlat pantiin Leenan työlaukkuun, m utta Riitu sisaren täytyi 
vielä nukkua ylkineen se yö, ennenkuin pääsi vuoroltaan. — 
Kun Leena aamulla havahtui, alkoi hän kummastella, että  oli sän
gyn alla tietäm ättä, milloin oli sinne ryöminyt, koska hän muisti 
olleensa viimeksi aitassa Yrrin-Kaaperin kerällä ja ihmiset olivat 
vielä kaikki nukkumassa. Aamulla hän otti työlaukkunsa, joka 
oli pantu hänen vierelleen, avasi sen ja löysi liinapinkan. Siinä 
hän huomasi äitinsäkin heräävän ja kysyi: »kuka täm än (nämä) 
on sullonut minun laukkuuni?» Äiti kertoi kaikki asiat, miten 
illalla oli käynyt. Leena kuunteli tarkkaan avosuin ja huokasi: 
»No, olkoon sitten niin. Olitpa sinä, äiti, sentään siinä minun 
puolestani. Kaipa tiedettiin, m itä tehtiin. — Missä Erkki ja 
Riitu ovat?» — »He nukkuvat vielä.»
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VII.

I. Eläinsatuja.

riäffihä mäinas.

1.

mokomin lei ohhõož jot'čmin, te riemńis tõuvai jieijas j(immen, 
te oimönz käunai jämma riäffihä ja piejai tom kerriz älä. te ii 
tsoapisumein tom kerriz aihe, ice kualmaD. te mqŋemuhtå Iti luossä- 
eerris, te ton olä tsoaplsani], riemńis valoi] ja käski] vuottdreip 
rasta jede luossäeerris päzi], te riemńis kčziškuodi] luozaiD. оітопг 
vviämmaSi] ja vie oi ai kerrisis. te kuoebiä pödi] riäffiná lüza ja 
ko]j ава U kuo di]: »kosi luozaiD Uh finnim ?» »siiea-Gäl оё D ž is t .» kuosbžå 
eäikå: »jiehuu тйии toalvultši tehon?» riemńis tseälkk'a »jo, toalvum 
kale». te monnin motkõm uhhü kälõe lüza, te pähui nemńis kuo e olla 
sei kis käloei pie]jad ju  nutut' kuhha orröä, et sejsi kálihõ tolwn. 
ja kuosbžå jüroi]: »te Is tnnu luozah toap'uoatfam. jede kuonbiä

VII.

Ketun tarina.

1.

Kerran oli mies kulkemassa ja  kettu  tekeytyi kuolleeksi. 
Mies löysi kuolleen ketun ja pani sen ahkion päälle. M utta kettu 
ei pysynytkään ahkion päällä, ei toisen eikä kolmannenkaan. Peri
nnäisenä oli lohiahkio ja sen päälle hän pysähtyi, ja ryhtyi pure
maan poikki vuottoraippaa; näin lohiahkio jäi (tielle). Kettu al
koi hilata lohia (pois kuormasta). Mies huomasi tapahtum an ja 
nouti ahkionsa. Tulipa karhu revon luo ja rupesi kyselemään: 
»mistä olet hankkinut lohia?» »Kylän avannosta». Kontio virkkoi 
(-kaa): »etkö minuakin veisi sinne?» K ettu sanoi(-noo): »vien kyllä. 
Niin he menivät erään miehen avannolle ja kettu  käski karhun 
panna häntänsä siihen ja olla alallaan niin kauan että häntä jää
tyy  siihen. Karhu (teki niin ja) ajatteli: »nyt on lohia tartuskel-
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runtkai nuuik tšuw tii, et seJBi po loan i], ie suńin i i  pättsam m uike, 
ko tuSe pieinis.

(Matti Sarre.)

2.

kuo kuo n ti M  Ui siinä-g äl Best pajánam , te silkat sun riäifmä 
älä ja  vuoleii toaruoið nänniä, riem ńis mönai pihi-veännä muälä, 
te kuoBbiä koaivuškuoðij ja  kâskiškuoðii tovi veännä ja  motcömin 
a m  topp'u riäffinä jiuəlčist. te riem ńis tselhi], kuo sii jutəlei lopp'ii: 
іотвап pčisi-veäDDäsi а\п , tomean рё/si-veännäsi ain». mut ko pelsi- 
veännä käski], te tselhii riemńis: fiele mü täuitnn, ele mü läuitnm. 
muk kuosM oanžui alńuii riäiTntá täst mtnnal, välnii ńálrhäsis ja  
vuolr.il kmənnið. möisi mieln joäeniiniz vmdthäšäin miestäsi tščlšsi. 
mast Ui k irjeselsi. te riemńis tselhi]: »talle l i j j i  piuərenaššä pöiiih , 
kuo mun luom polkalonnä kirjetkim». kuoBbiä tselhii: jiehuu-sun 
тйиіі nuiuk kirjetkittki?» te riem ńis lâ ä i: »mane jiem , mut tast li 
т п й  välbi. töz kalsa hätiisi koajvuð, pikikö 2 eh rä}jað, ülcah tseeeið 
ja  ptsanuiivah puńńað». te suoi aktus riemuin; häumi koaivui kuoB-

lut» ja kiskaisi niin kovasti, että häntä katkesi; niin hänelle ei 
jäänyt m uuta kuin pelkkä saparo.

2.
Avannolta noustuaan karhu suuttui kettuun ja lähti häntä 

ahdistamaan. K ettu meni männynjuuren alle. Karhu alkoi kai
vaa ja purra juurta ja väliin aina sieppasi kettua jalasta. Täl
löin kettu  sanoi: »aina vain sitä männynjuurta, aina vain sitä män- 
nynjuurta». M utta kun  kontio puri männynjuurta, sanoi kettu: 
»älä minun luitani, älä minun luitani». M utta karhu sai lopulta
kin ketun sieltä pois, otti suuhunsa ja lähti kantamaan. Metsässä 
kulkiessaan he huomasivat pensaassa tikan, jolla oli kirjava selkä. 
K ettu sanoi: »silloin olivat paremmat ajat, kun kirjasin tuota ryöt- 
tälintua». Karhu virkkoi: »etköhän niin kirjaisi minuakin?» Bepo 
sanoi: »miks’en, m utta siinä on paljon vaivaa; siihen pitää kaivaa 
hauta, hankkia tervakset, pystyttää riu’ut ja vääntää vitsakset». 
Karhu vastasi: »kyllä minä autan». Niin he kävivät toimeen;
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biä  ja  pihaisuiəBõein keäzatliáin õutsai jeðe piejå in  liaiunan. ie suoi 
tsoGeáin шдаіп ton pihaihäm ni õlä ja  riem ńis pähui киовпіа ktttsä- 

lannað, nannõzehuu älcah U; kuonbiå kettkålij ja  toh l i j j i  nannõzeh. 
riem ńis liänaiikuoöi] киовпЫ juolšijn toi ptsar/üiivaieiumi, main 

puńńam  Uin töissäni kuo kuoBbiä i j  oannium innie juoleiinis im ien  
likk'að. jane riemńis pu iä llä tfi] lain pikk'äkijn, moh kuonnia vuiəlfii 
häüibist lijji, ja  jie tli ruokastii me n nai.

m okomii peivi] marja pödi] riem ńis vesi keättiad, mahisun kuon- 
nian li kutvam. te öini], et kuoBbiä li kolli am äldasl viuálus. sun  
nåhä alɓelti ke ä lli að haiuni, jes litkii ellim in vala. te öini] sun, et 
kuoBbiä li  puiällam, ja  närai taiä piu älläni täuitijn, p ie ja i seha siz, 
välni] tom ja  vuoleii jotkeə ̑ raðč mieln toin lählisthhäin; te põðij 
olrhõni sü vuiäStä, keäst l i j j i  pottsuh m ielsi, main sun ІагЫ]. le 
kö]jani] olihõni riämńåst: »moh tuste ton ssha sisl Is?» riem ńis tselhii: 
»eältiam-rohe ärBisih/ah.» olrhöni eäfá: »jiehw i muńin täin?» riem ńis 
tseälkk'a: »jiem ошиіі ko muńin tuom eäčðä ja  tuom ronö annelin-

karhu kaivoi haudan ja he vetivät kokoon tervasjuurakoita ja  
panivat hautaan. Sitten he pönkittivät riuku-ulut (vapeet) juura- 
koiden päälle ja kettu  käski karhun koettaa, miten vahvat ulut 
olivat. Karhu koetti ja ne kestivät. Kettu rupesi sitomaan kar
hua jaloista vitsaksilla, joita he olivat vääntäneet, siksi kunnes 
karhu ei enää voinut liikuttaa minnekään (päin). Sitten hän sy
ty tti  tervakset, jotka olivat haudassa kontion alla, ja itse livisti pois.

Jonkun päivän kuluttua kettu  tuli takaisin katsomaan, mi
tenkähän karhun on käynyt, ja näki tämän pudonneen ululta alas. 
Hän hiipi likemmäs hautaa katsomaan, olisiko karhu vielä elossa. 
Näki tämän palaneen ja keräsi palaneet luut, pani säkkiin, otti 
sen ja lähti kulkemaan tietä pitkin luusäkkeineen. Häntä vastaan 
tuli mies, jolla oli poroja kuljetettavanaan. Mies kysyi revolta: 
»mitä sinulla on tuossa säkissä?» Repo vastasi: »isävainajani perintö- 
hopeat». Mies virkkoi: »etkö (anna) niitä minulle?» Kettu: »en 
ennenkuin annat minulle tuon härjän ja runon *); sitten saat,

1) runo =  maho vaadinporo.
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rieh, te oai/iuh. mut jieh kõlea keätlšað ошпіі ko läda кйда am m ir 
іилэіііп.» jede ašŧus ålm âi anneli] suńin potis йіп, erei ja  ronõ, ja  
vähä] jietŧš lom pui illam  näh Us s ha, mon sist jürnii silhain lemin. ja  
vuoleqn коаввапёин kuiäylüsis. kuo ålmái lei mönnam vida küda 
äthira paijel, te kHjanškuodi]. H moh ssha sist h , main riemńis 
suńin aniwlij. te toh l i j j i  nututko U]jiuu pm illam  täiutih iee Umani- 
ein sihah .

riemńis mönai toi pottsuieuiwi motköm jüuva rlnon ja kölealSi] 
korred töin, mutc i] vaje. te tšuiårvuškuoâi] sun: »viöjan, kuöjan 1), 
poalCid ja korred/» jede poadišknoU'i kuosöiå, kellä, kuffipp'i, puol- 
Buy., säpp'lie ja tsmänui. si] páijatšškuotkr, te rokc mSlie kuoBbiä. 
sun telin ru  оаіипафіцп, mast tdlitu ain li kuoBDia-öda. te kellä päiji] 
pánnålaŠan, mast täliiii li vala kedhi-õda; kumpp'ieas pä]ji], te sun 
teliäni] puoskänasan, kost tä/iui ajn li kämpi-ńuolas. te säpp'lieeas 
pd]ji], te sun tejbini] kuiəiut kõnza kõskan, mast vala li siipp'lie- 
ńuolas. tsuiäBÜiuu pä]jij, te tejbini] väimun ja poaziii jäm i]. ja  
tiiliui li am poltsü vdimust tdulani, mon nommå li IsuoBnu-ńuolå.

!) S a n o ja , j o tk a  e s i in ty v ä t  v a in  tä s s ä  sa d u ss a .

m utta et saa katsoa (sisältöä) vasta kuin viiden kuuden kummun 
takana». Mies antoikin hänelle porot, härjän ja runon, ja itse 
otti tuon säkin palaneine luineen, jossa luuli olevan hopeita. Sitten 
he lähtivät kumpikin taholleen. Mentyään viiden kuuden kun
naan yli mies alkoi tarkastaa, m itä ketun antamassa säkissä oli 
(on). Ne eivät olleetkaan hopeita, vaan aivan kuin palaneita luita.

K ettu meni poroineen m uutaman joen rannalle ja koetti tap 
paa niitä, m uttei voinut. Silloin hän rupesi huutamaan: »sukuni, 
heimoni, tulkaa ja tappakaa!» Sieltä alkoi tulla karhua, ahmaa, 
kärppää, hiirtä ja sammakkoa. He ryhtyivät ampumaan, karhu 
ensinnä; hän osasi leukaluuhun, jossa (porolla) 011 vieläkin karhun- 
ydin. Ahma ampui vläleukaan, jossa nytkin vielä 011 ahman-ydin. 
Susikin ampui osaten takajalan sääreen, jossa nytkin on hukan- 
nuoli (luu). Hiiri osasi ampuessaan molempain kyntten väliin, 
jossa vieläkin on hiirennuoli. Sammakkokin ampui ja osasi sydä
meen, jolloin poro kuoli. Nytkin on poronsydämessä yhä luu-
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te toh skipp'åreh riem m i ńuovanið, kuosM ä, kum pp'i ja  kellci. te 
riem ńis jürnatii], maht sun кдіеаііі] laiD kuoimiinis pa lseð . te sun  
ið â i:  »annelið muńin kutäm iiiiioauijij). te sun oanžui tom ŧioaviji, 
hušköškuoðn mieStuin töin tšom jiin ja  liiuârvuikuoðii et »soakinšuðčh 
poakih. tiuðeh poak ih .'» skippäreh kulaškuotki rättan ja  šlokk'az, te 
s ii suoraani ja  rnokasti pakårasan. te riem ńis p â zij opp'čl ohlunis 
ja  pgzai puranið potlsü-Biäkduin. — te kuhes liiei marjátast käunai 
olmÕDiau tom påihi, kost riemńis Ui sü pottsiiiD koDDam ja  purram. 
te sun pčlhikkuoðii riämhä: »manč tun Ivońarokk'e petkih mü ja  
valEih mü poitsuin, purrih toiD ja  m uńin annelih puiállam tâiutijo?» 
te riem ńis tselhii: »jiem  liiti!  purram , mul viSjan-euSjan potk i ja  
purri. mü puiəllsčniin  huskü, iüskii outkin ńäińiiriilka оппіит  —  
tuost molkõm puiəidi-naimanz», tselhii sun , ko puojSuii täst lei. le 
ålm åi topp'ij tiiððåräni. leaeistü puojDü töin ränniin nuiuX et tot 
ränni kuoskai puojfiü sewl-ceätian, mast tot iiäp'unii. ja  tonniek li  
puoiDÜ sejM-Gčii! tkapp'an tan peivi räi..

(M. Sarre.)

rusto, nimeltä sammakonnuoli. Kumppanukset, karhu, susi ja 
ahma rupesivat nylkemään. Repo mietti, miten saisi pelotetuksi 
toverinsa, ja virkkoi: »antakaa minulle rapamaha». Hän sai ma
han, alkoi hutkia sillä pensaita ja huutaa: »vainolaiset tulevat, 
vainolaiset tulevat». Kumppalit kuulivat metelin ja mätkinän, 
säikähtivät ja juoksivat pakosalle. K ettu  jäi taas yksin ja pääsi 
syömään poronlihoja. — Kauan senjälkeen löysi mieskin pai
kan, jossa kettu  oli hänen poronsa teurastanut, ja alkoi tä tä  
torua: »miksi sinä peijakas petit m inut ja otit poroni, söit ne ja 
minulle annoit palaneita luita?» K ettu sanoi: »en olisi syönyt, 
m utta sukuni — heimoni tuli ja söi; peittosivat minut kituliaaksi, 
tuskin sain yhtään suupalaa — tuossa muudan rasvasuu», sanoi 
hän, kun portimo sattui siihen. Silloin mies sieppasi kekäleen, 
viskasi sillä portimoa niin, e ttä  kekäle kosketti sen liännänkärkeen, 
joka siitä mustui ja sentähden on m usta tänäkin päivänä.
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riäihnä tšalmčtkuuvam-mäinas.

mokomin riemńis pödii jüha-rinon ja.De sun tkiuárvuškuodi] 
kuoliin: »poatkiâ kiuəlčh тй suijiBed rastá jütjva/» te poaðiškuotki; 
ouinemuštá pödi] ńâhi. te riemńis šðâi: »jiem mun tu ńitpleseälsan 
ölä». te puiko podij; riemńis tselhi]: »jiem mun ій ІшэщЪізеііЫап 
ölå. pödi] miäsku. »jiem mun tu södaseälSan ölä.» te pödi] soauivil. 
»jiem tu Ій korrå-nšuommazi] ölä». pödi] kapft. »jiem mun tu tšočo- 
seälvan ölå». te pödi] гййвй. le šdåi nemńis: »littkih tunnuit, muk 
jieh luƞGin». te pödi] koauniur. »litlMh tunnuu, jieh tunŋGin.» te 
pödi] mŋf/emuMä luosså. te sdái riemńis: »poatkelist täBnilahhđ, juiál- 
Gam vala kásta». jede sun rohhåki] luoza, topp'ii ńålffiåsis, kezii 
innaman ja mönai uhhui koakan. kost ulrtmh eä lemuni, piejai lula 
ja paičškuodij luoza. kuo luosså riemai Sińńud, te riemńis idåi: 
»kuwsih poakih, kməsih poakih» ja ńulkii oIgös ice oaiham majDen. 
ie sun pödi] mäšat ja vtuämmáki], et tot sü passemenuəli tot šińńõ. 
te toppi] tom luoza, main lei paščmin ja iköskii kčdei muåstå m m k  
ek vuojjä stireai tkölmi] mikistä ja sun pölni] ikolmnnis. te vuohi]

Ketun sokenemistarina.

Kerran tuli kettu jokirannalle ja alkoi huutaa kaloille: »kalat 
tulkaa minua soutamaan yli joen!» Niitä rupesi tulemaan; ensin 
saapui made. K ettu virkkoi: »en minä sinun limaselkääsi». Tuli 
hauki; kettu  sanoi: »en minä sinun lautaselkääsi». Tuli ahven. 
»En minä sinun harjaselkääsi.» Sitten tuli harjus. »En minä sinun 
koville suomuillesi.» Tuli siika. »En minä sinun särmäselkääsi.» 
Tuli rautu. Kettu sanoi: »olisit sinäkin joku-mikä, m u tt’et sinä
kään». Tuli taimen: »olisit sinäkin, m u tt’et sinäkään». Lopuksi 
tuli lohi ja silloin sanoi kettu: »tules tännemmäksi, jalkani vielä 
kostuu». Samalla hän yllätti lohen ja sieppasi suuhunsa, veti 
maalle ja meni ihmisten kotaan, jossa ei ollut väkeä, teki tulen 
ja alkoi paistaa lohta. Kun se rupesi sihisemään, sanoi kettu: 
»vieraita tulee, vieraita tulee» ja loikkasi ulos, muttei nähnyt ke
tään. Hän pistihen taas kotaan ja huomasi, e ttä  hänen pais- 
tinkalansahan se sihiseekin. Silloin hän tempasi lohen, jota oli 
paistamassa, ja iski kiveä vasten niin, että rasvaa pirahti hänen
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sun muorai mieln jotfeö ja tšõhniir annuð. te põðij soarvi lüza. 
»UttSmtf tust muńin tšalmeh luojkk'ad?» te soarbi töái: »eä must Ukken 
епав kuo õutah koSkänkalmčh; eä toh liico». te riemńis a'in vuohii 
ja põân pezi lüza ja tselhii: beåuu, tust hl Iki muńin tkahnhh luoik- 
k’að?» »eä must Miken», pelsi eðâi, »man kuo öutah käss-tšalmeh; 
eä toh Hioo», te riemńis am vuohi] ja põåii soaiuvi lüza; tselhij: 
»littSmu-sun tust muńin tšalmčh luojkk'að?>> te soahi väsUuii: »liUši 
kale öutah rinne-nkahneli.» riemńis tselhii: »amtelist munin; 1nun 
ktttšålastam, ančtfehuu». te soahi и&ій au nelit, riemńis pieijali] täin 
oaiMsis ja sotimin tselhi]: »puolvas, puolvas» jeöe m okasin me n nai. 
te soahi meauaöai riämhá älä, muk ii jalka,m, tuke oaTiH-eeijih 
fäkkakti seiBt-eöiji; te šõvai riämńá seini-GčUi vielõauin tän peili riii.

ålmái ja kuorin ka.

motl'õm älmai Ui peälim keksimin heâppʿukáin, te kuobbia pödi] 
ja eðái et vmoniiet heävuk li nuutk vielčšå?» іИёо eäká et tonniek

silmilleen, ja hän poltti silmänsä. Lähti sitten kulkemaan puulta 
toiselle silmiä anoen. Tuli hongan luo. »Olisiko sinulla lainata 
minulle silmiä?» Honka virkkoi: »ei minulla ole m uuta kuin yh
det kuivat silmät; eivät ne liikene». Kettu meni yhä edelleen, 
tuli männyn luokse ja sanoi: »eikö sinulla olisi lainata minulle sil
miä?» »Ei minulla ole», virkkoi m änty, »enempää kuin yhdet pihka- 
silmät; eivät ne jouda». Kettu lähti kulkemaan ja tuli koivun 
luo; sanoi: »olisikohan sinulla lainata minulle silmiä?» Koivu vas
tasi: »on kyllä yhdet vinosilmät». Repo sanoi: »annas mulle, minä 
koetan, kelpaavatko». Koivu antoikin. Kettu asetti ne päähänsä 
ja  sanoi koivulle: »ainiaaksi, ainiaaksi» ja juoksi tiehensä. Koivu 
viskasihen ketun jälkeen, m u tt’ei yltänyt; ainoastaan oksanlatvat 
sivalsivat häntäpäätä. Niin tuli ketun hännänpäästä valkea tähän 
päivään asti.

Mies ja karhu.

Eräs mies oli hevosineen peltoa kyntämässä, niin tuli karhu 
ja virkkoi: »miksi hevonen on niin vankka?» Isäntä sanoo: »siksi,
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ko kaskum li. kuosbzå eäka ek »jiehuy-sun tun miiuu käskatl&i». 
іёІёо lopenaäai ja  te tšõskii pükk'öin kuolaio тчіпаі. kuonozâ vuiəl- 
ciškuodij te tseälkk'a: »jes itkä  rä i jem  liltši viekhum, ie mun poa- 
ðam itken ja  käskam jiejjan». Шё/> i i  tuottamoin itken muəleid 
peälßu кейѣід, m ilk vuoleakij piiåås. jede киовЬЫ pödij ja  lń  
sutkam  ja  sdäi et »jiem viekšumuin: la mun aieum  käskid jiejjan». 
te pijBä sv  oraani i tkuuitij ek »munhan kaskum Um juo», kuosbiä  
eäkä et »jiem oskö ouinil ko кёі]ёт. ja  ie fåškastii tom piina kaavan 
ja  te eäkä ek »vuoi vuoi, ko Uh Uutti lii kaskum. ansun mun viuäl- 
eam lekläsijn viem iad» ja  ie vuoleii kässiin nurrad. ńoammil kuodij 
valitan, emäs vuiəleiâ toi pijSä hüben o uuni ko sun poaka lekläzij- 
Giujm. ja  ńoammil aktus pazij. jede iok p ijså  puoskii sjnu tkuiptij. 
ńoammil suorSanii ja ruokastii päkärasan. te ruokai huonotta lapp'an. 
kuori itiä eäkä et »monnielkas tun vähiä tasein  Uh. ńoammil västinij. 
et talle i j  vala Itmäuz kiškum  koas tun ojhih, mut läl tini cskan 
kiSkiti. te kuositta jürnatk&kuodü, ek »ii tot Uh innie тй ршэгё omisi 
ko vala ршэгёвеЫ li kiskum» ja  nutut' mönai keälhasis.

(Uula Morottaja.)

e ttä  se on salvettu». Karhu sanoo: »etköhän sinä salvaisi m inut
kin?» Isäntä lupautui ja sivalsi puukolla kotit pois. Karhu lähti 
menemään ja sanoi: »jos huomiseksi en ole vankistunut, niin tulen 
huomenna ja kuohitsen itsesi». Isäntä ei seuraavana päivänä toh ti
nutkaan lähteä kynnökselle, vaan lähetti piikansa. Niin tuli karhu 
suutuksissaan ja virkkoi: »enpähän vankistunutkaan; nyt minä aion 
salvaa sinun itsesi». Piika hämmästyi kovin ja sanoi: »minut on 
jo salvettu». Karhu virkkoi: »en usko ennenkuin katson», ja kis
kaisi piian seljalleen; sanoi: »voi. voi, oletpa peräti salvettu; mi
näpä lähden noutamaan lääkkeitä». Lähti keräämään pihkaa ja 
jä tti  jäniksen vartioimaan, ettei piika menisi minnekään ennenkuin 
hän tulee luotteineen. Jänis jäi siihen. Piika p—si oikein kovasti, 
josta jänis säikähti ja juoksi pakoon. Juoksi karhun ohitse ja 
täm ä sanoi: »miksikäs sinä vartija olet täällä?» Jänis vastasi: »ei se 
silloin vielä ollut revennyt kun sinä näit, vaan nyt se vasta repesi». 
Silloin karhu alkoi ajatella: »ei se enää ole minun parannettavis
sani, kun se on vielä pahemmin revennyt» ja meni m atkaansa.
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b io  n n y. a ja  riiimńá kone konnern.

kuoBbiä ja  riem ńis mokomin ruokan&in melsist. kaunankin suot 
sluorra röðöst. riem ńis tsšlhn kuormitan: »välnahuij тй seärbåsao?» 
kuoBbiä tselhi]: »välnam kale ja  piejam  meifiei k tltiä liä  tü sk ip’áriin 
poišið, H kalleuu tü  leppeä  skütkäreh; тип Яіеит тдппад tuon 
suwsne tuiähd ѵаЪШ, koas körne pálõá mieln joka. te mun nuSkim  
kone tSorbifD ja  to p p im  nurmiin kčp'iláin tšeäpp'ät p irrä  ja  tun 
köleah orröö mu a h å ; koleah koltšöð sk ipcöriinan тёіБеі lüban». kuo 
киоѣЫа särhum Ui riännidin, mönai suiəBBe tutåhá кйппцп vahiið. 
oanihas álčä kettšin te ńoleestij könne pålBá mieln, m i mönai fjnu  
ton suiəBBe lapp'an, kost kuoBbiä vahlim in Ui. kuoBbiä ńuškij, top- 
p 'ii kone tioarvist ja  nuriniin kep'iláin tšeäpp'át pirrä ŧšârvij; tšuor- 
H i riäm ńán: »poaði hoapʿust pišoinan tun riem ńis ja  sk ippcäreh». 
ie po tk i riemńis, китррЧ , säpp'liG ja  tsuiármi. tselhii kuosbiä Häm
ään: »tul kolevetkeð pättšilið  täm kone, main mun tollim. täst m un  
oainam іівв і ti skulkärvuoda». kuosbiä jieltS p ä jjii  vist vuossämust,

Karhun ja ketun peurantappo.

Karhu ja kettu  juoksivat kerran metsässä ja kohtasivat toi
sensa isossa lehdossa. Kettu sanoi karhulle: »otatko minut seu
raasi?» Karhu sanoi: »Otan kyllä ja panen toverisi ampumaan 
kokeeksi, nähdäkseni moniko teistä on jousimies. Minä aion mennä 
tuon juurakon taakse vartioimaan, koska peura kulkee polulla. 
Silloin minä hyppään peuran sarviin ja sieppaan toisella käpälällä 
kaulasta; sinun pitää olla minun lähelläni ja kutsua kumppanisi 
luokseni». Sanottuaan sen revolle meni kontio juurakon taa  var
tioimaan peuroja. Kotvan kuluttua tulikin peura polkua myöten 
nulkaten. Karhu hyppäsi esiin, tempasi peuraa sarvista ja kou
raisi toisen käpälänsä kaulan ympäri sekä huusi ketulle: »tule 
hopusti pyssyinesi, sinä repo tovereinesi». Tulivat kettu , susi, hiiri 
ja sammakko. Karhu sanoi ketulle: »nyt teidän pitää ampua tä tä  
peuraa, jota minä pidätän; siitä minä näen teidän ampumatai
tonne». Karhu itse ampui ensin ja osasi juuri leukaluuhun. Sa
massa ampui susi ja osasi paistijorvan »pokkalihaan».

Hiiri ampui takajalan kynsien väliin. Ampui sammakko
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tejvini] ш т  oalutåhtan. k u m p p i  tallan p ä iji j ,  te teihini] Ышэгввеіё 
siza  p o a rk i-війгвип. säpp ʿlie  p ä i j i ]  kuiəiut kõDza kõskan m ońń-ju iál-  

Gan. tsiuáBiii p ä ij i i ,  te jvin i] tiBu koDä vä im u  kuuiTiSõ. konDe tallan  

kõtšai snnam an ja  jä m i]. kuoBbiä eäkâ riäfhńáin: »na, тапё tun  

jieh  pättšamGin?» riem ń is tselhi]: »i]  m ust h m  m äin  рШ ід». kuoB
b iä  eäüi riäiTitiáin: m o n a  msnDol puoh tun p ä ih is t, jie m  m u n  ѵііа 
oajh iä tu, kuo, jieh  äppʿan olssan пйШгвіИавіп konneå». riem ń is  

palaslcii kuonnia korrå sđu vain  ja  ru okasti] nun ual ton tovč. ru oka i 

tom stuorrä  rödö tuicihá. іоввёп Ui ulls jä m ä n i, ton jä u rä  p irrä  

riem ń is ru okasti] ja  th uårbu  Іоввёп ruol'aneinis: »soaki poaCa, soak i 

poata ja  sluorrå tšuðeh oafhojeh». tallan  riem ń is m o k a s in  suiəle 

keätlšað, m ain kuoBbiä v ieu vå in is lõham'in li. te m uám m ašij, et' І] 

ohtkin Uh in n ie  kone p iäråu in  рйгаптіп. m õnai riem ń is täin p iä r -  

åuin pârrað . p ü ra i kallas pu olb iin  ja  piäi'åuin; pu iá llä k i]  u tsäńahhđ  

likla, vm ám m akij kiijtklken pu ojõä , koke i]  Um s i  servist talle kuo s i i  

копё раШіІг. eänui riem ń is puojnuvan, toppci]  tu llårani, l i p š a s t i j i ]  

ЩЫ nam ein  kuo seJBi-eeätian. koke lastm aŋá tkápʿ uni], va}kc viel aan 

Ui ouinil. —  m uslon  vai täi ellei p a tt i  Uniisi le pottsiiin  talitu va la

osaten peuraa aivan keskelle sydäntä. Peura kaatui heti maahan 
ja kuoli. Karhu virkkoi ketulle: »no, miks’eŧ sinä ampunutkaan?» 
Kettu: »ei minulla ollut ampuma-asetta». Karhu sanoi ketulle: 
»mene pois kerrassaan täältä, en minä viitsi sinua nähdä, kun et 
pysty pyydystämään itsellesi suupalankaan vertaa saalista». Repo 
peljästyi karhun kovasta saarnasta ja juoksi pois (sillä kertaa). 
Juoksi tuon ison lehdon taakse; siellä oli pikku järvi. Kettu juoksi 
järven ympäri ja huusi siellä juostessaan: »sota tulee, sota tulee ja 
suuret sankarit näkyvät». Samalla kettu  juoksi salaa katsomaan, 
mitä kontio oli väkineen tekemässä, ja huomasi, ettei enää yksi
kään ollut syömässä peuranlihoja. K ettu meni niitä syömään ja 
nautti kyllikseen pintarasvaa ja lihaa. Sytytti sitten pikku nuo
tion ja  huomasi äkkiä kärpän, joka ei ollut ollut heidän seuras
saan peuraa ammuttaessa. Repo vihastui kärpälle, sieppasi tuli- 
kekäleen ja sinkosi sillä otusta, m u tt’ei osannutkaan kuin hännän 
päähän, joka siitä mustui, vaikka ennen oli valkea. — Muistona 
noiden eläinten ammunnasta on poroilla vielä merkilliset (luu-)
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mčrhalih ńuolah oalunäuitiin, tšuiərBtelčst, väimust ja mońń-juolniin, 
nõmålassan: kuonnžańuolå oaluiäiutijn, kump'ińuolah іИшэгввёІіѵп, 
såpp'lieńuolä kuəuit kõvza kõškast mońń-juolGiin ja tsuoввйп itohl 
kmáufiõ väimu.

(I. Mannermaa.)

säpp'lie ja käsi,

sä p p 'lie  Ui k ä z is t koarron. k ä s i Ui tseälkk'am, et koarntSii 
s u ń in  mälsuh, ja Ui tástmarjå mdnnam 1)  m ä lsu h  vieobiad. sä p p 'lie  

l n  tseälkk'am: Щ  täst m å lsu h  šovuam». k ä s i kdijaßii: »mi tâst šõnai?» 

sä p p 'liG  ts č lh ij  e k  »päŋsah». k ä s i Ui la lle  m önnam  puu sai d  lieonzad. 
sä p p 'U e  Ui tse ä lk k 'a m : »eä tä st p u u  sali šo o ra m ». k ä s i höijauii: »n a, 
mi täst šÕDai?». säpp ' ha v ä s t io i i :  »raha», k ä s i Ui mönnam rätiva 
vienDbad. sä p p 'lio  Ui tse ä lk k 'a m : »i i  täst ra ha  poatkam ». käsi Ui 
kö jja D a m : »mi täst pädit?» sä p p 'lio  Ui tse ä lkk 'a m , et' »k a p p 'er», 
k ä s i Ui m önna m  kap'eris vie im zad. sä p p 'lie  Ui tseälkk'am: »ij täst 

kapp'ör šoDDam». te k ä s i Iti k ö ija ra m , et »mi tä st šõnai?» säpp'lie 
Ui tse ä lkk 'a m , et »tu p p 'ä ». käsi Ui m önnam  lü p 'a  rie nnza d . sä p p 'lie

x) H istoriallista pluskvam perfektin käytetään usein im perfektin  
asem esta.

nuolet leukaluissa, jorvaksissa, sydämessä ja takajaloissa, nimit
täin: karhunnuoli leukaluissa, hukannuolet jorvaksissa, hiirennuoli 
takajalkain molempien kyntten välissä ja sammakonnuoli keskellä 
sydäntä.

Hiiri ja kissa.

Hiiri oli kissalla neulojana. Kissa oli käskenyt hiiren om
mella hänelle mekon ja meni sitten noutamaan mekkoa. Hiiri 
sanoi: »ei tästä  tullut mekkoa». Kissa kysyi: »mikä siitä tuli?» 
Hiiri sanoi: »housut». Kissa meni sitten noutamaan housuja. Hiiri 
sanoi: »ei tästä  tullut housuja». Kissa kysyi: »no mikä siitä tuli?». 
Hiiri vastasi »liivi». Kissa meni hakemaan liiviä. Hiiri sanoi: 
»ei tästä  synny liiviä». Kissä kysäsi: »mikä siitä syntyi?» Hiiri 
sanoi: »lakki». Kissa meni noutamaan lakkiansa. Hiiri sanoi: 
»ei tästä  tullut lakkia». Kissa kysyi: »mikä siitä tuli?» Hiiri sanoi: 
»tuppi». Kissa meni hakemaan tuppea; hiiri sanoi: »ei tästä  tul-
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Іы Iseälkk'arn, i f  m  tåst tupp'å poatkam». käsi Ui iseälkkkam: »mi 
täst põöijt». säpp'lie Ui västinam: »tullä-GOaki». käsi ńuskikii säpp- 
lie älä ja ton rajist Ura vöjini.

(Pekka Valle.)

kurunas ja riemńis.

káránas Ui ohli kanham vuosta ja seäivui soarH-ceätšan tom 
purrad. mutko kuo riemńis tom viuámmäšu, põðii sun soarvi man- 
d u  jän , komir nalai kärånaz ja tselhii: »tun Uh mutHs lanne, puoh 
mutŧšanamos mäilm Ійпщп. mutko тавѵет-sun tust jiehä litki]?» 
káránas ii må&šamein orröð joskä, vaik'  sust Ui viiostä ńahnist. tot 
râƞvuni] ja vuosta kõtšai cnnaman. riemnis välni] tom vuosta ja 
ruokasti] msDnal tselhinin: »vaste li tust jiehä ja vaste li tü mälsu- 
luü». kårânasreäp’u päzij nuhlan vuostaikä ja kirveli] meoDal kuiä- 
rus ńalthun. (H. Mattus.)

heävuS ja kumpp’i.

kumpp'i Ui juo nuiuk poarisin kODoam, ek ij va]jam jiejjas 
eletkiä. te multain keäinu ja jiirnatsif, et tälba sun riämhást luoi-

lutkaan tuppea». Kissa sanoi: »mikä siitä tuli?» Hiiri vastasi: 
»tuluskukkaro». Kissa hyppäsi hiiren kimppuun ja siitä alkaen he 
ovat vihollisia keskenään.

Kaarne ja  kettu.

Kaarne oli kerran löytänyt juuston ja laskeutui honganlat- 
vaan sitä syömään. M utta kettu  täm än huomattuaan tuli hon
gan juurelle, kumarteli kaarneelle ja sanoi: »sinä olet kaunis lintu, 
kaunein kaikista maailman linnuista; m utta millainenhan sinulla 
ääni lienee?» Kaarne ei m alttanutkaan olla vaiti, vaikka juusto 
oli suussa. Hän avasi suunsa ja juusto putosi maahan. Kettu otti 
juuston ja livisti tiehensä sanoen: »ruma on äänesi ja ruma on 
takkisikin». Kaarneparka jäi juustotta  ja lensi pois tyhjin suin.

Hevonen ja susi.

Susi oli jo vanhennut niin, ettei voinut itseänsä elättää. 
Silloin hän keksi keinon ja ajatteli, että pitäisi lainata ketulta

10
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hatkiä mäh uh f  ja nuiiit toitvai. te vuohi] ńolvötkallað nehistis ja 
vuoámmášii heäpp'už kuiåkumin ja tselhi]: »tierbå, ршэт ustevam.» 
tástmarjä almökii jieijas toahlarin jede koijani]: »liŧšiiu>j-sun tust 
koGGÕn pmərčnimnal?» IheävüS tseälkk'a: »li kale; sättojih párraz (ti
nan poatkið, must li jiuəleiviuáåun pastani soaåes; littkih nuud' 
puiəri ja keäzattkih tom soaöõaz mü juwlemuäðust». kumpp'i šõnai 
sieij mielan ja kuoülalii keättkað heäpp'uJ mońń-juiəhi viuáðii, mut' 
heäviik valoi] ja Išieutšastij sü pänii viuástå nuiut' tšuuttij, et pänih 
puohrak' roiuvi sü tkünärähi mieln; jčðe ruokastij heävuš msDnal 
poiuvustin ja nifHstálan. 

pä li på pälkk'i.
(M. Sarre.)

11. Satuja ja tarinoita.

jiekånas to a m  uttsun almuin.

mokomin h i out kunaeazast rsrjean jiekänas, keäm sun Ui 
härjutkam tai škotjtlim sötkað. te kunaeas vuiámmäšii rcljåas äinas 
viehšan. te mokomin sun mustäUi nune kunaeasan rei/das viehšvuoåa.

takki. Hän teki niin ja lähti hölkkäämään nälissään; huomasi 
hevosen laitumella ja sanoi: »terve, ystäväiseni». Ilm oitti sitten 
itsensä lääkäriksi ja kysyi: »onkohan sinulla mitään parannetta
vaa?» Hevonen sanoi: »On kyllä; satuit tulemaan parhaaseen 
aikaan. Ole hyvä ja vedä tuo oas jalkopohjastani.» Susi tuli 
hyville mielin ja kurkisti katsomaan hevosen takajalan pohjaa, 
m utta  hevonen potkaisi suden ham paita vasten niin kovasti, e ttä  
ne singahtivat kaikkityyni hänen kurkkuunsa. Sitten hevonen 
laukkasi tiehensä nauraen ja virnistellen.

Paha on pahan palkka.

Jättiläinen taistelee pikku miesten kanssa.

Kerran oli eräällä kuninkaalla huovina (renkinä) jättiläinen, 
jonka hän oli harjoittanut tai opettanut sotimaan. Kuningas 
huomasi huovinsa hyvin väkeväksi. Kerran hän kertoi toiselle
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tok kunaeas, keäs sun máinastij  r&rjeastis, tselhii näƞtt: »oho kilikin  
poaðam m un tü tälun soakivieuväinan ja  äieum ksttkäliö, kalle ai mä • 

tü rtfjSä lop'enak viuəjtkiå m ü párrâsiin alihäin». ja nuiut toh kuna- 
Gazah ton tovč räilkiiin. oho kätkin tåstmaŋá le põðii kunaeas soaki- 
vieuvåinis, párräsijn ahhåin Ion kunaeaz lüza, koke nr/åas viehkvuoâa 
råmmum lei. tselhii kiuəssiGunaeas пивпііп: Hål m un potkim tü 
vieusas reƞea oafhim liek. kõleah kõijavið ršƞGastan, kalle ahhä sun 
ЛТВи vuiəjtkið m ü pårråsim  ahnain». kunaeas vuoleii sust koi) a mä, 
mõnai rsi/eas viäsun ja t s e l h i »koas m un hm  vmárhåkam tü vieusas 
äimäin, te m un piejam Іівві kettkåliö, kalle ahhä tun vajäh htvaikiö  
kmessiGunaeaz pärräsiin soakialmäin». jiekänas västinii: »omise», 
kunaeas tselhij rsijdäinis: »ohhoh, te lm  dz tust tul mqijemuDž pejvi». 
kunaeas mönai vistäsis, m ultä ln  kuiässäsis, пиве kunaeasan: »mu 
reijâå áJBu vuiəpkið öuitse tü soat'iahhåin». kuwssieunaGas tselhij: 
»каіева tust li vieusas rtijBä; oanhMkimuu-sun m un tü vieusas jiekä- 
naz oajhiö, otuoil ko korrä toahi kanna si lohhäz kokkasi?» kunaGas

kuninkaalle huovinsa väkevyydestä. Kuningas, jolle hän kertoi 
huovistaan, sanoi näin: »viikon perästä minä tulen sinun taloosi 
sotaväkeni kanssa ja aion koetella, montako miestä sinun huovisi 
lupaa voittavansa minun parhaista miehistäni». Ja  niin erosivat 
kuninkaat sillä kertaa. Viikon kuluttua tuli kuningas sotaväki- 
neen, parhaine miehineen sen kuninkaan luo, joka oli kehunut 
huovinsa voimaa. Vieraskuningas sanoi toiselle: »Nyt minä tulin 
näkemään sinun väkevää huoviasi. Sinun pitää häneltä kysyä, 
montako miestä hän aikoo voittaa minun parhaista miehistäni». 
Kuningas lähti häneltä kysymään; meni huovinsa huoneeseen ja 
sanoi: »koska minä olen havainnut sinut vankaksi mieheksi, niin 
panenpa sinut koetukselle, montako miestä voit surmata vieras- 
kuninkaan parhaista sotamiehistä». Jättiläinen vastasi: »yhdeksän». 
Kuningas sanoi huovilleen: »ohoh, kyllä tuli nyt viimeinen päi
väsi». Kuningas meni huoneeseensa, kertoi vieraalleen, toiselle 
kuninkaalle: »huovini aikoo voittaa yhdeksän sinun sotilaistasi». 
Vieraskuningas sanoi: »Kylläpä sinulla on väkevä huovi; saisinko- 
han minä nähdä sinun väkevää jättiäsi, ennenkuin kova tappelu 
tulee noiden kymmenen kesken?» Kuningas sanoi: »sitä en lupaa
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sðåi: »tom mun jiem läppen jiem tuńin ie e tn soakiviehan, oiunil 
•ko sun viäzustis oIgös poafa toarrum varas mu pâkk'um mieh». 
kunaeazah sövåin koskäniz nuiut et' kuiəssieunaeas õuilse párråsiin 
ahháinis kalaa valjid mielas mieln ja kalõeh poalfiå mielńålunvai 
owlse soatiahhâh su rsŋea tup'eńälman ja tust kalõeh ѵшэгвід tässäni 
ko sun påkk'u jiekånaz oleõs mönnaå ja kiqikk'en soakan ńemmad. 
kunaeas annelit rtfjšåsis vissi tiäðii, kote lljmčst sun [erlCe oleos 
hoap'ust poatkið. kuo tot mčrinum iijihe alnanškuodii, välnii rtfjõä 
stuorrä vitńensčrhi ja julčstii tom, vánzatHi läü'e mieln ja rejkk'istalai. 
relkk'istalnnnis rerjså Uhastii kiqikk'en tiivč йі/sa, ńuškii oleös ja 
ruoškålij kieöainis ohlan; kulm soafialthåh tallan koltH ennaman 
ja jåmalei, kuo eä Um oaiham vala tan mäilmist numt stuorrå ulihâ. 
kulm soafiahhâh vala tšuoDžit liiji ja toh ruhanillt armu. täst kuna
eazah otńi, mah stuorr-âp'alani älmái pieree toarruð. te mattsijn 
kunaeazah tüp'an, piiranáin, jiiuvanáin ja sövanist Isin. tselhii 
kiuəssiGunaeas: »tul tskan vuiámmášim mun, et jieh tüü iin  Ith rám- 
mum , vajk' mun jiem oskom, et tust kalea Uâe nuŋd stuorrå ohhõnl,

sinulle enkä sotaväellesi, ennenkuin hän tulee huoneestaan ulos 
sotiakseen minun käskystäni». Kuninkaat sopivat keskenään niin, 
että  vieraskuningas saa valita yhdeksän parasta miestä mielensä 
mukaan ja noiden yhdeksän sotamiehen pitää tulla perätyksin hä
nen huovinsa tuvan ovelle ja siinä odottaa, kunnes hän käskee 
jättiläisen mennä ulos ja äkkiä ryhtyä tappeluun. Kuningas antoi 
huovilleen varman tiedon, millä tunnilla hänen pitää tulla kiireesti 
ulos. Kun tuo m äärätunti alkoi lähetä, otti huovi ison sarkan 
viinaa ja  ryyppäsi sen, käveli ja harppoi lattiaa pitkin. Harp- 
paillessaan huovi äkkiä avasi tuvan oven, loikkasi ulos ja läi
m äytti kätensä yhteen: kolme sotamiestä kaatui heti maahan ja 
pyörtyi, kun eivät vielä olleet nähneet tässä maailmassa niin suurta 
miestä. Kolme sotamiestä huovi potkaisi kuoliaaksi, kolme oli 
vielä pystyssä armoa rukoillen. Tästä kuninkaat näkivät, miten 
suurivoimainen mies kykenee tappelemaan. Niin he palasivat tu 
paan, syöskentelivät, juoskentelivat ja olivat sovussa. Yierasku- 
ningas sanoi: »nyt vasta minä huomaan, ettet ole turhia kerskan
nut, vaikken minä uskonut sinulla olevan niin isoa miestä, etten
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mon miuåðuši simoresvuoåast mun jiem oaihamein Uh», ja sun täkui 
su olssis oastid, muk ii oauužum. te kunanazah rhilkuin.

(I. Mannermaa.)

кшэЪІг jiekänaz.

іощіе Isin kməhli soakan hárjanam jiekånas, keäh palbåláin 
koaniiänhm kunaeazainiz. kunaeazah rämmuin коапвавіии soaki- 
alihäs. Hetkuin koskåniz nuiiik ek »piäijön muoi kuiəhti vieusas a l
in ai uin koskåniz kstlšålið, koammui sunnust palsa elliö. pahkoin 
kunaeazah sötkaö koskäniz täin кшэЪІг vieusas ahhäiD. jieijah kuna- 
aazah põðnn mejdei keätlkam tiek. äiei merinäin sunnui, koas kol
aan toarruð. jiet'ånazali monåin molkõm stuorrå viäsun. пивве rutkii 
miehis juo kietkåsis, пивве jiekånas tok ištai, miehis liuəštelii pal sä
st s. tok jiekånas, kote tkuoBžit Ui, liphaoii mieniinis ja lipšastii 
пивве jiekånazast petji. kuo tok jiekånas tkuudii pöutšaeij, toSkälii 
pečjimaDBUvan tom jiekänaz, kote miekiki kieåast tkuobžit Ui. tkeäpp'át

senkokoista ole nähnyt(kään)». Ja  hän tahtoi ostaa hänet itsel
leen, m uttei saanut. Niin kuninkaat erosivat.

Kaksi jättiläistä.

Muinoin oli kaksi sotaan harjautunutta jättiläistä, jotka pal
velivat kumpikin kuningastaan. Kuninkaat kehuivat molemmat 
sotilastaan. Sopivat keskenään sanoen: »pankaamme nuo kaksi 
väkevää miestämme keskenään koettamaan, kumpi heistä jää 
eloon». Kuninkaat käskivät noiden kahden väkimiehen taistella 
keskenään. Itse he tulivat myös katsomaan. Määräsivät heille 
ajan, jolloin heidän tulisi taistella. Jättiläiset menivät muutamaan 
suureen huoneeseen. Toinen sivalsi miekkansa jo käteensä, toinen 
jä tti istuutui ja  laski miekan viereensä. Je jättiläinen, joka oli 
seisoalla, sivalsi miekallaan ja katkaisi toiselta jättiläiseltä korvan. 
Kun tälle teki kovin kipeätä, niin hän iski korvanjuureen sitä 
jättiläistä, joka oli seisoalla miekka kädessä. Kaula meni poikki
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mönai rasta jiekänazast, sun köŧšai lätke] ja jämiä, taste ojinin 
kunaeazah, koannäuz soakirtrjvå mensaa Ui.

Matkias pollametkõm.

1.

te Ui ohlä lupe mädhäli] varas made ölä rahtuni, täst Ui psr- 
Salah ton päihist ja tot• i] suomani outkin иііпй tom tiive aldaniä. 
ie motköm hästu omast kettkäli] mönnad ton tupan iijan, ekö kale 
sun piere e, mut f  o mönakii puoh jieijas ja puoh täin hästmudaiv. 
te Ui ohlä pappa meinei, kolce hästöin Ui mönnam ton vistan ice 
piereim totkin. te Ui ohlä almäi, keän nommä Ui Matkias polla- 
metköm, ja tof n  UmaDž avestis palo оапьіит. te mönai hästu 
omasi ton vistan iijan. Ui toimen jede iijä šõnai, te pödi] p ihm io- 
ras ja sdäi töin äimäin: »monniet Uh nm listan poatkam?» älmai 
rästiin]: »o a iti um- hän munnuy, täst ija Ude ton viet, jes tunnun Uv- 
nieh». tselhii tok pahakk'as: »jiehuu tun must pola?» álmäi sdái, ek

ja  jä tti kaatui lattialle ja kuoli. Siitä näkivät kuninkaat, kumpi 
sotilas oli väkevämpi.

Matias pelkäämätön.

1,

Oli kerran rakennettu tupa matkalaisia varten maantien vie
reen (päälle). Siinä paikassa oleskeli piru, joka ei sallinut yhden
kään ihmisen lähestyä tupaa. Niin muudan koetti veikalla mennä 
sinne yöksi (sanoen), e ttä  kyllä hän tulee toimeen, m utta tuhosi 
peräti itsensä ja veikkarahat. Oli myös eräs pappi, joka veikalla 
oli mennyt siihen huoneeseen eikä pitänyt puoliaan hänkään. 
Olipa eräs mies nimeltä Matias peloton, joka ei ollut ikänään pel
koa tuntenut. Niin hän meni veikan johdosta tuohon huoneeseen 
yöksi. Oli siellä, niin yön tullen saapui, piruäijä ja sanoi mie
helle: »miksi olet tullut minun huoneeseeni?» Mies vastasi: »saali
han minäkin tässä yötä olla silti jos sinäkin lienet». Paholainen 
sanoi: »etkö sinä pelkää?» Mies virkkoi: »en; tule minun syliini
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»jiem; poadi тй äskan istaå». te pahakk'as põðii ja išŧai ton alrnå 
đslcán. álmái ńáuhaŧšškuoåii seämmun ton pahakk'azast ja sdái: 
»Ііва niutšisláyán seämu, mutko ii Uh vala oali muttšao; mun kale 
ptuáutáttšim mutšismatked vala тиШаповвоп tän ija». pahakk'as 
kuo kulai tom, te aštus mielaslui tõz ja påhui seämmunis mutkis- 
matked. te alńiást Iti stuorrå soarbieolõå tiivesl, te luuiimi ton k iiji 
ja tkõskii loâe kolDäeeätšan jede tdái pahakkcazåin: »teeo átsõh seäm- 
munan mutkismatked, te pieja tän kolea luiáman; mun täst poausum, 
te põuså ршэгевеЫ tarhan», ie pahakk'as tõitvai nuiuk, piejai seäm- 
munis koloa luiáman. álmåi tšõskii löâe vuddoI ja pahakkazast ko
m i seämu nannõs, nutut eke sun ii pčssam tåst innie moŋein ütlkan
te álmåi mõnai ssŋean, oaddái ja õdii tásl ija tåssdoi ko pejvi šõdai. 
te ideiÁsi pahakk'as ruhamUkuodii, eke: »jiehuu tšoauDattši juo тй 
luovos? mun jiem pierei innie täst orrdd». álmái rätti, et sun ii  
luiəšti оиюіі ko aDDÖlinDŽ snnü тдаій, ko sun li kiujhenam máðha- 
liid tan tüvesl. pahakk'as idåi, eke sun i i  aieu innie kiqtkemä out
kin uhku ja sun aDDel rüda mon tnnü älmai tätku. te älmai tuoslai

istumaan». Silloin piru tuli ja istui miehen syliin. Mies alkoi 
sivellä paholaisen partaa ja  sanoi: »onpa komeahko parta, m utta 
ei vielä ole täysin komea; minä kyllä osaisin somistaa vielä kau
niimmaksi tänä yönä». Kun piru sen kuuli, niin oitis mielistyi 
tuumaan ja  käski partansa kaunistaa. Miehellä oli tuvassa iso 
lionkapölkky; hän halkaisi sen päästä ja löi vaajan pölkynpäähän 
sekä virkkoi paholaiselle: »kun aikonet partasi kaunistaa, niin pane 
se tähän pölkyn rakoon; minä tässä voitelen, niin voide tarttuu  
paremmin». Piru teki niin, pani partansa pölkyn rakoon. Mies 
iski vaajan pois ja paholaisen parta jäi kiinni, niin ettei hän 
päässyt siitä enää millään keinolla. Mies meni sänkyyn, pani 
m aata ja  nukkui siinä yön, siksi kunnes päivä joutui. Aamulla 
sitten paholainen alkoi rukoilla, että: »Etkö päästäisi jo minua 
irti?  Minä en tule tässä enää toimeen». Mies virkkoi, että  hän 
ei laske ennenkuin piru antaisi paljon rahoja, koska hän on kiu
sannut matkalaisia tässä tuvassa. Paholainen sanoi, ettei hän aio 
enää kiusata ketään ihmistä ja että  hän antaa rahaa miten pal
jon mies tahtoo. Niinpä mies tohtikin (päästää), kun päivä oli
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k u o  p e j M  Ui k o n n a n i  j a  t i e ð i i  e t e  p á h a k k ' a s  i i  t u o s t a  innie pđ  tõhað. 
ie t š õ s k i i  l õ å e  t o n  k õ l n a  k e ä t š a n  j e d e  p e z . a i .  te  k o i j a n i ] ,  ef'e » t n n ä u u  

tä tu h  p ä l h i  k u o  l u o š t i h ? »  »na kuo v i e n n ž e h  m u ń i n  noaði r u ð a i n » .  

ja  p i r u  v i e n ž a i  aliha] k u l m  n o a õ i  r ü d a i D ,  o u m i l  k o  pe n a i  t o n  a l i n ä s t .  

te i d č n i s t  h ä S l e h  p o t t ' i  k e ä t t k a d ,  e t 'e  l i u u  å l m á i  ёіііт іп. s u s i  i ]  U- 
m å n ž  m i h h e n  e t t i n  j a  r u t f å  Ui nuiul e t  e  jiuáhåst Ui n o a b i  k u o  

v u o l e i  t o n  t im e s t ,  n u i u t  o a n i u i  v a l a  t ö i n  hašturäðaiuuij. t o n  рёіѵі 
ra jis t l u o v o i  p a h a k k ca s  t o n  p ä i h i s t  r n s D D a l.

(P. Lusmaniemi.)

2 .

te mõnai káup'uean tot' M a ttia s  pollam ettöm  ja  іоввёп tiäðus- 
tuu l i i j i  ket juo puoh kiillam ton alrhäst, ёСё sun li tkumii] ennä 
m ä  ain finniin, te l i i j i  kunaeaz räbiheämh, keäh l i i j i  peä tu lä ijt 
eällam ja  Ui peä tu s talleuu mielast. te sun kauhånaðai tbiemim  
m uttõm  säjčst káup'ueist. toh heäkäh köijaneva: »m i tun Uh a i mäin?» 
te eöäi, et sun li  M a ttia s  pollam ettom  ja  sun i]  Uh vala palo oan-

tullut ja hän tiesi, ettei paholainen enää uskaltaisi tehdä pahaa. 
Hän löi siis vaajan pölkyn päähän ja niin pääsi (piru). Kysyi: 
»paljonko tahdot palkkiota, kun laskit?» »No kun tuonet minulle 
taakallisen rahoja.» Ja  piru toi miehelle kolme taakkaa rahoja, 
ennenkuin pääsi hänestä eroon. Sitten aamulla tulivat vedonlyö
jä t katsomaan, onko mies hengissä. Hänellä ei ollut mikään hä
tänä ja rahaa oli niin, että jokaisella oli kuorma, kun lähtivät 
tuvasta. Niin hän sai vielä veikkarahatkin. Siitä päivästä alkaen 
luopui paholainen pois siitä paikasta.

2,

Sitten meni Matias peloton kaupunkiin ja siellä tietenkin jo 
kaikki olivat kuulleet tuosta miehestä, että  hän oli hyvin paljon 
hankkinut rahaa. Olipa eräitä kuninkaan neuvosherroja, jotka 
olivat petollisesti eläneet ja (joilla) oli petos silloinkin mielessä. 
Hän kohtasi heidät muutamassa paikassa kaupungilla. Herrat 
kysyvät: »mikä sinä olet miehiäsi?» Hän sanoi olevansa Matias 
peloton, ei vielä pelänneensä mitään. Silloin herrat virkkavat:
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nhxm kosten, te toh heäčáh elkiut: оѵшеіеі піиппй mielsi типпй 
päilkan jiiuvalmasan: munnust li onne nommäвёіѵі vietkim-nällä». 
ålmåi sðái: »oaiwžu kale». te monni toi heäčái päik'an jene rahli 
jüitvalmazaiß, juhhi ja purri iom peivi kčijimielm. heäčáh tutka ija 
vala täst orröå ja ålmai lopp'eoii. te kõoai oaäðám-йгві; a meluin 
sierä viste toh heähih alrhåi. Іоввёп Isin kiuəhli seŋea ja пивве Ui 
tietfvå, пипве sü varäs kiaärus. te аппёіиі suńin tot strjeä oaädim- 
saijčn. te oõõái ton srtjean ja vuiámmåkii kuo säjtkiečlši li tköda 
käku sü ölä tuüSum. sun in ne mi], eke i] Ukk'en rieuikis päjkk'i. te 
pa]jäni] mtriLul ja jürnalkkkuoäi], ek m i tul kaha ruððin. ie vuohi] 
keätlkað tom пиве strjea, m i Іоввёп li toho Ui lommm jämma olmöni. 
te välni] tom ja piejai пиве siŋean, küz li jiettš oaððåm ja jiettk 
mönai ton säjan, kost tok rumak Ui оадбат. ie Ui oanihassi, te 
pödi] lot säjtki tköða käku, steäreai ton rummakan jede kö/mi iden. 
ie põånn seämmä heäräh ja риоцііпп out jomfru. ja hoi] as töin kukun; 
te jieijah monáin ohös. le tok älmäi jiiroatkkkuoäii, mi-sun innie

»lähde meidän mukanamme asuntoomme juominkeihin; meillä on 
tänään nimipäivän vietto». Mies arveli: »saattaa (saa) kyllä». 
Niin menivät herrojen kotiin ja  valmistivat juomingit, joivat ja 
söivät sen päivän päästänsä. Herrat tahtoivat häntä vielä yöpy
mään sinne ja mies lupasi. Tuli maatapanon aika; herrat antoi
vat sievän huoneen miehelle. Siellä oli kaksi sänkyä, toinen täysi, 
toinen häntä varten tyhjänä. Se sänky siis annettiin hänelle ma- 
kuusijaksi. Hän paneutui nukkumaan sänkyyn ja huomasi, että 
keihäänkärki oli pantu hänen yläpuolelleen läpi katon. Hän ym
märsi, ettei (tämä) olekaan oikea paikka. Hän nousi pois ja al
koi miettiä, mikä nyt neuvoksi. Niin lähti katsomaan toista vuo
detta, mikä siellä on. Sinne oli peitetty kuollut ihminen. Hän 
otti sen ja pani toiseen sänkyyn, johon oli itse pannut m aata ja 
itse meni sille paikalle, jossa ruumis oli nukkunut. Kuluipa het
kinen, niin tuli keihäs läpi katon, jysähti ruumiiseen ja niin tuli 
aamu. Sitten tulivat samat herrat, toivat erään neidin ja h irtti
vät ka ttoon ; itse menivät ulos. Niin mies alkoi ajatella, mikähän 
lopultakin tulee neuvoksi, jottei hän menettäisi henkeään. Hän 
nousi vuoteeltaan, avasi ikkunan ja  hyppäsi ulos huoneesta. Päi-
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kanna räððin, el ii kUDimttši. te sun pajjäni], Uhasti] läsa ja nuk
ki] oleös viäzust. kuo pejbi Ui konnani, te sun mönai kunaGas vislan. 
palvälujeh eä littki luiustam sii poaltid kiza, m u t sun tselhi], et sust 
li eromak äkki almöttiå. te laijtkkʿi] kunaeaz öunan ja mukläli] toi 
peätuli] räbiheämi taiurö. talle kunaeas ki]lci] sii ruokkcaDvuot'a ja 
vuoleatn soafi-aimáin välnid si kinnä. heähih tuenakläin puoh rikʿo- 
snniz ja twəmmejuin ahasis farjeavuot an.

(P. Lusmaniemi.)

toaG aD i]je  olee.

tomle Ui mottoni kunaGas, kote vuohi] out kåupcuGan vuiə]jið. 
raå e pelillä st moitõm säjest Ui ultse sij ha vk. kunaGas oröstiti] vmä- 
jänis ton talu pälnan ja tselhi] palvalnjeiniskuiim: »mun aieum Iän 
uttse tiiväst tkáŋtjälattkað». kuo kunaGas pödi] aha tom tiive ja fcfj- 
jaD, i\ ojhii ohtkin olrtiönk olson. mönai kunaeas siza ja su palbä- 
li]jeh mgŋeln. oht nuora åláånž li Іопвёп oJilunis. kunaeas, kote 
vmämmäkij juo munöjuu pajeln kelit Ikää, e t alli e ruokkcaD li, kottka-

vän tullen hän meni kuninkaan asuntoon. Palvelijat eivät tah to
neet laskea häntä menemään sisälle, m utta hän sanoi itsellään 
olevan erityistä asiaa ilmoitettavana. Niin hän astui kuninkaan 
eteen ja kertoi noiden petollisten neuvosherrain teon. Silloin ku
ningas kiitti hänen rohkeuttaan ja lähetti sotamiehet ottam aan 
heidät kiinni. Herrat tunnustivat kaikki rikoksensa ja  heidät 
tuomittiin elinkautiseen vankeuteen.

Kelpo poika.

Muinoin oli eräs kuningas, joka lähti ajamaan muutamaan 
kaupunkiin. Tien vieressä oli talonen eräässä kohden. Kuningas 
pysähdytti ajokkaansa talon viereen ja sanoi palvelijoilleen: »minä 
aion pistäytyä tässä tupasessa». Kun kuningas lähestyi ja katseli 
tupaa, ei näkynyt ulkona yhtään ihmistä. Hän meni sisään ja 
palvelijat jäljestä. Nuori poikanen oli tuvassa yksinään. Kunin 
gas, joka huomasi pojan ulkonäöltäkin rohkeaksi, kysyi tältä :
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li] sust: »kost eättšaD li?» alee väsiioi]: »eätlkam li snnam muoräin 
tuofiijamin». »kost eännan li?» »eännam li utsańist пт й oannhimin.» 
kunaeas köjjavi]: »Isuu tust vUjah ja oaeih?» alde rðái: »li must 
oht vH)å ja оаввг». te kottkålij kunaeas: »kost viT)an li?» »sun li 
melsist hmáðõoii) ріщпетіп; puohrtkk'ân sun koDDá, main oalha, 
main ii oaini, täin ellen sijBåsis puluilta», kunaeas koija oi] aleest: 
»kost oan/mn li?» ahe västini]: »оавват li saumist tiimáiu kämmi- 
ni]D mähhimin». kunaGas tselhiІ otsim: »köleah muńin tkieldad sáij- 
ѵаівап: mahl eältkan tuiáâŋa šnnam muoráin?» »sun li ätðisejnehain 
steärSumin.» »mahl eännaD ulsańisl tnnü oannžu?» »eännam li nâƞ- 
čåsijn kalbemm .» mahl viljan måtka puoh коппед melsist, таів 
õinibž, ja main i] oaini, tain ellen sifnan puiähla?» »sun li tihijn 
IcoDDemin (tikk'imin).» »mäht оаввап måhša tijmuin keämminuo?» 
»оавват li hiuõčåvuoða kelikin päruissƞĞast sumnist.»

kunaeas tsölhi] olsi]n: »tun kõleah ellið eäjjan ja eännaD kottkö- 
min mix sauvoin», te kunaeas vännzilij palvälijjeioiskuxpn tiivest oI gös. 

ai de mönai hoap'ust vahhemunis kumi ja särnui sunnui: »huəsih

»missä on isäsi?» Poika vastasi: »isäni on paikkaamassa m aata 
puilla». »Missä on äitisi?» »Äitini on saamassa vähästä paljon.» 
Kuningas kysyi: »onko sinulla veljiä ja sisaria?» Poika virkkoi: 
»on minulla veli ja sisar». Silloin kuningas kysyi: »missä veljesi 
on?» »Hän 011 metsässä otuksia pyytämässä; hän tappaa kaikki- 
tyynni, m itä näkee, ja mitä ei näe, ne hän tuo elävinä kotia.» 
Kuningas kysyi pojalta: »missä on sisaresi?» Poika vastasi: »sisa
reni on saunassa viimevuotisia nauruja maksamassa». Kuningas 
sanoi pojalle: »sinun pitää selittää minulle puheesi; miten isäsi 
paikkaa puilla maata?» »Hän on iskemässä aidanseipäitä.» »Kuinka 
äitisi saa vähästä paljon?» »Äitini on kylvämässä nauriita.» »Mi
ten veljesi voi tappaa metsässä kaiken, mitä näkee ja tuoda elä
vänä kotiin sen, mitä ei näe?» »Hän on täitä  tappamassa.» »Mi
ten sisaresi maksaa viimevuotiset naurut?» »Sisareni on huoruu
den vuoksi lapsivuoteessa saunassa.»

Kuningas sanoi pojalle: »sinun pitää käydä kutsumassa van
hempasi puheilleni». Sitten kuningas astui pihalle palvelijoineen. 
Poika meni kiireesti vanhempiensa luo ja sanoi heille: »taloomme
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potki mi sifnan ja taik uh tunnu särnutkallad». te sii potki mielTa- 
luuvai siioan. kunaeas tsilhij sunnui näuik: »koas mun hm  juo 
viuämmášam, et tunnu aldest poadatki] vises älmai, te mun äieum 
su miälSan välsid, tästko luoi ерр'ё vaje škõulain koaslinid». aleč 
ёіёг ja ёппі ja aide nielnei liiji mielaslis. kunaeas välni] alee miel
in s ja piejai škõulan. aldäst Ui šieu m ätfu, kieu muslo ja kunaeas 
piejai sü ajn škõulast škõvlan. mätfältijjeh anneli råmänazain aldčst 
ja sust kõnai motkõm kunaeaz heärrá.

(I. Mannermaa.)

kiemhis aide ja kunaeaz niejnä.

te Ui oht kieuihisläyän äijih. täst lijji kulm aleeh. kuieht Uin 
riGGåsÕBBoh ja  oht Ui kieuthi. jede tok äijih sdäi toi ö leiü iskm im  
ek »kuo m un jämem ja piejanžvelked kislon , te pievjad tom suiefhi- 
liuävan jane koldvelked vahliâ kiw j ija». nä, te aklus jäm ii ja pie]ji 
kislon ja tolbü ton siuəjhi-lmåvan, küz Ui päkk'um . te podii poarrä- 
sömmoz vuiähü vähtid. i] tok monnamein, sdäi, f f  »main täst välilä?»

tuli vieraita ja he tahtovat teitä puhutella». He tulivat peräkkäin 
taloon. Kuningas sanoi heille: »Koska minä olen huomannut, että 
teidän pojastanne tulisi viisas mies, aion minä ottaa hänet mu
kaani, sillä te ette voi kustantaa koulutusta.» Pojan isä ja äiti ja 
poika itsekin olivat hyvillään. Kuningas otti pojan mukaansa ja 
pani hänet kouluun. Poika oli hyväoppinen ja -muistinen, jonka- 
tähden kuningas pani hänet aina koulusta toiseen. Opettajat antoi
vat pojasta kiitoslauseita ja  hänestä tuli eräs kuninkaan virkamies.

Köyhä poika ja kuninkaan tytär.

Oli eräs varaton ukko ja hänellä kolme poikaa. Kaksi näistä 
oli rikkaampaa ja yksi köyhä. Niin ukko sanoi pojilleen: »kun 
minä kuolen ja te panette minut arkkuun, niin asettakaa se hei- 
näpielekseen ja vartioikaa siinä kukin yksi yö». No, hän kuolikin 
ja pojat panivat arkkuun sekä veivät heinäpielekseen, johon äijä 
oli käskenyt. Tulipa vanhimman vuoro vartioida, m utta  hän ei
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te  nuoramõs eät'á, et' kai sun maha. te Ui Іоввёп okömin ja konai 
kosk-ija äioi. te põðij heäviiš toin suomiin pur rad. tot ka iiriä jiirnaffl- 
kuoni] e f  maiD sun töz kalea töhad. le j urhein: m u n  kai ton seäl- 
Gan nukki m» jede ńuškiluu. heäviiš ru o t asti] ja  ruot'ai kollepamti 
siz. te toBiien uhnüh ja  n u iu f rieeäh. te sd di toi иЫіиівиііт et' 
»vuoi vuoi Hi, kuo heäpp'u&i]D liuəktiveit'ed ja tot'  mönai eättšan 
suoi niin purrad; m ut' jes m un eättMsan särhöm , talle ti] kale lätbi- 
vett'ed kierSanid». te toh ruhanalškuott'i et' »ele elhiGin särnu; kale 
mi] annelep' tuńin rüdain nuiyt' tnnü  kuo kostaninnžeh kmənnid». te 
välni] rüdain noadi ja vuolei] mäšat viljainis kuwl. täin rvdainis 
tis t  tkienvai. vilijah kmjanexa: »na, main omih?» »jiem  тагвеп.» —  

ie pödi] koskälummöz vitja muáču. i j  toikin ѵшаІват. te tot' nuo- 
ramõs eät'å el' »kai m un vmáleam» jede vuohi] pikk'-farpp'al sizå, 
tšáŋani] ja  pünzai sist vala vierrålanadai, le mönai vaJiUd ja Ui іоввёп 
kosk-ija räi. te pödi] оррёі tot seämmå heäviiš ja pürakkuodi] toiD 
suoinÜD. te nukki] opp'et seähan ja tot ruot'ai täs ton kollepämti 
siz. kanha eät'ä toi иШйівш]т: »vuoi vuoi, kuo heüpp'vkun Iməkti-

lähtenytkään, vaan sanoi: »mitä hänestä vartioi!» Nuorin sanoi 
itse menevänsä. Hän oleili siellä ja niin tuli keskiyön aika. Sil
loin saapui hevonen syömään heiniä. Poika alkoi miettiä, että 
m itä hänen nyt on tehtävä. Hän ajatteli: »minäpä hyppään ra t
saille» ja niin hyppäsikin. Hevonen lähti juoksemaan ja juoksi 
kultavuoreen. Siellä oli ihmisiä ja vielä kovin rikkaita. Poika 
sanoi heille: »Voi, voi teitä, kun laskette hevosia syömään isäni 
heiniä. M utta jos minä sanon isälleni, niin kyllä saatte kyytiä!» 
Nämä alkoivat rukoilla: »älä toki sano; kyllä me annamme sinulle 

•rahaa niin paljon kuin jaksat kantaa». Hän otti kantamuksen 
rahaa ja lähti takaisin veljiensä luo, m utta piilotti rahansa. Vel
jet kysyivät: »no, mitä näit?» — »En mitään.» Näin tuli keski- 
mäisen veljen vuoro, m uttei hänkään lähtenyt. Nuorin virkkoi, 
e ttä  hän kyllä lähtee, meni ja pistihen tervatynnyriin, kieriskeli 
vielä höyhenissä, meni sitten vartioimaan ja oli siellä keskiyöhön 
asti. Tuli taaskin sama hevonen ja alkoi syödä heiniä. Poika 
hyppäsi taas selkään ja hevonen juoksi nytkin kultavuoreen. Poika 
virkkoi ihmisille: »Voi, voi, kun laskette hevoset syömään isältäni
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veikeä ja tok eättkan suoiniw puoh poka. muk jes mun eättkäsan 
sárńõm, te täibivetked kiereänid». te tuoli ruhavilli: »ele eikiein, kai 
mi] амёіер' rüöaiD, main kostavinnkeh juo kmevniä». te välni] rv.dain 
noaäi jede vuohij mäšat vUjaivis kumi ja rädaivis vist tkieuvai. 
viljah kö]jaDeva: »main oihih?» »jiem maisen.» te pödi] jie]jas vuiäni- 
Gas vahlid. ie mõnai opp'et vahliä, pikk'-farppcal siz tkätjavi] ja рйв- 
zai sist vierritkalai jede nuiuk mönai. te kosk-ij-liiei pödi] opp'öt tok 
heäviik ja k o nai tisu  seämmänal ko oiudUuu. ko alee korni töieuijm, 
te toh ruhaDaUkuoiki: kai mii апиёіер' täm heäpp'už luńin ja pilt- 
läsi]D nuiuk muttkani]!) ko tun tätköh, koas tust le juo nutuk vasteh 
pihläzeh. te tot välcii heäppuz ja pihiäsi]v, maiD juo hnnž muttša- 
Dumösin oamam. ja kunaGazast h i nietvä lapp'um ja sun öini], et 
tot ke li toDBen, muk ij sun jienanam maisen, te ruokastiki] mäkat 
töin heäpp'ukåin. päihist sun tkieuvai tom ja mönai viljainis кищі. 
te toh köijaneva: »main ojhih?» »jiem maisen.» te piejai kunaeas 
kullütkaz иввй káup'uGan, et sust li nieisä lapp'um ja sun tiäkä, 
et ton puiuti siz tok li kowam. kuo keäst litkij nassem heäviik, et

kaikki heinät. M utta jos minä puhun isälleni, niin kyllä saatte 
kyytiä». Nuo rukoilivat: »älä toki, kyllä me annamme rahaa niin 
paljon kuin jaksanet kantaa». Hän otti taakan rahoja ja lähti 
takaisin veljiensä luo kätkettyään ensin rahat. Veljet kysyivät: 
»mitä näit?» — »En mitään.» Niin tuli hänen itsensä vuoro var
tioida. Hän meni taas vartioimaan, työntyi tervatynnyriin, kie- 
riskeli höyhenissä ja meni toimeen. Hevonen tuli jälleen sydän
yöllä ja sitten kävi kuten ennenkin. Pojan toruessa vuorenväkeä 
nämä alkoivat luvata (rukoilla): »kyllä me annamme sinulle tä 
män hevosen ja niin kauniit vaatteet kuin tahdot, koska pukusi 
on niin ruma». Siispä hän otti hevosen ja vaatteet, jotka näki 
kauneimmiksi. — Kuninkaalta oli kadonnut ty tä r ja poika näki 
hänen olevan vuoressa, m uttei virkkanut mitään. Hän laukotti 
hevosineen takaisin, kätki sen kotinsa lähelle ja meni veljien luo. 
Nämä kyselivät: »mitä iiäit?» — »En mitään.»

Kuningas kuulutti koko kaupungille, e ttä  hänen tyttärensä 
on kadonnut ja että  hän tietää hänen joutuneen tuohon vuoreen. 
Jos jollakin olisi sellainen hevonen, jolla voisi hypätä karahuttaa
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ton päuiti õlå puxähla ruokatkid ja  ńukki tk id toho, te przatki] niejsä  
ja tom oaDDku kä h u n  to f , k i kõstabz ńukkitkid heäpp'ukis. nâ, te 
põdi] vuossåmuDž ksttkalimnejbi jede m onni tohon nuiuk еппй ko hn- 
nleh heäpp'ukeh káup'ueist haühum. ton kanna vifjah meibei monoin  
ja  tok nuoramös kanna meifiei mönai siuəle heäpp'užis кищі, main 
pciiuti sist oavDžum h i, kärvuvadai täiD pihhisöin jane ruokastikц  
tottuu, eärrazeh ruofateh ja  ńuškitk i heäpp'uki]Diz, m ut eä lcösta 
manioin пшпоп; tuhe heäpp'uki]oiz lammistileh ton pähtan. ie tok 
капѣй теіъеі ruokaki] ja  ń u šk ikn . te elii alčmuštâ; i j  tuEdam 
ohtkin, k i tok Isddž hm , ko täst h i  heävuk kullatkum ja pihlazeh 
liiji meifiei kullatkum. te joski ton tove. pädit пиове peibi, te opp'et 
vu o h i иввй káup'ue vieha ktttšälid, et eäuii-sun tedet pizaltki, ja 
tok kanSä Se. m uk i i  peza ohtkin, tuhe JcanDä eli] alemuštå, m uk i] 
pissani lotkin ie e tiede ohtkin, k i tok Isddž. te pödi] koalmaD peiH, 
te vu o h i täs ktttSälid ивші káup'ue vieha ja  tok капъа ke töin heäp- 
p'ukáinis, main päuiti sist h i  oannkum. eärrazeh eä valaain pissam  
maneein mÜDon. tot кайш  te ń u lk ik ii  pauili ölä jede оаьіиі tom

vuoren päälle, niin ty ttö  pääsisi sieltä ja se, joka voisi hyppäyttää 
hevostaan, saisi hänet vaimokseen. Tulipa ensimäinen koepäivä 
ja vuorelle menivät kaupungista kaikki, joilla oli hevonen. Pojan 
veljet menivät myös ja tuo nuorin poika itsekin lähti salaa hevo
sensa luo, jonka oli saanut vuoresta, pukeutui vaatteihinsa ja ajoi 
laukkaa. Toiset ajoivat ja hyppäyttivät hevosiaan, m utteivät pääs
seet minkään vertaa; tuperruttivat vain ratsujaan vuorta vasten. 
Poika ajaa karahutti myöskin ja kävi korkeimmalla. Ei kukaan 
tuntenut, ken se mahtoi olla, kun hänellä oli kullankarvainen he
vonen ja kultaiset vaatteetkin. Niin he lakkasivat sillä kertaa. 
— Tuli toinen päivä ja taas lähtivät kaikki kaupunkilaiset koet
tamaan, että  eiköhän tuonne pääsisi, ja poika myös. Muttei pääs
syt yksikään; poika vain kävi ylimpänä pääsem ättä hänkään pe
rille, eikä kukaan tiennyt, mikä hän oli miehiään. Tuli kolmas 
päivä ja taas lähti koko kaupungin väki koettamaan, heidän muas
saan poikakin hevosineen, jonka oli saanut vuoresta. Muut eivät 
vieläkään päässeet minkään vertaa, m utta  poika karahutti vuo
relle, sai sieltä kuninkaan ty ttären  ja ajoi hänen kanssaan kunin-
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kunaGas піепа Іоввёп ja ruot'astit'ii kunaeaz kumi suin. niejõå toa- 
jistij kollesuonhazis rasia ja аппёііі пивё реіё ton pärnan. ja  tot‘ 
kanna toalvui tom nieiua kunaoaz kund, le mõnai måšat, tkienvai 
heäpp'ukis, pihläsiinis nuolai msDDal ja  kärvunadai toin pikk'a-ja  
puDnzä-mhlåsåinis ja mönai vil'jainis IcuiuL te loh vitjah arvalannau, 
k i  totc m ät'n  lede, kot'e tom kunaeaz nieina vainu, kuo ii  tusnam  
ohtkin. täst lei arbalas puohain ивва káup'uGlifn ko i i  іиъьат ohi
kin  tom heäpp'ukkin, valk' h i  n u iu f inu tikan. te piejai kunaGas 
kullü tfaz, et k i pmänlabk sü nieina suormaspele, te tot oübdzu sü. 
tost könai kettkälas juiähänian. te toajjeli puoh kollesuofrnäsiiniz 
nu tp f ennü ko IbDDŽeh hm  käup'uGlnn kollesuordiazeh ja ton känna 
vitjah теіѣеі läjiin, ja  kelŧšåln jiualiäiâ kunaeaz nieina kuigl toal- 
bud, mulc i i  söva öutastkin. te tot' karinä päzn  puoh mqŋemunnian. 
te arbal vifjairdskuiim, e f  vmålea sunnuu lohö kunaeaz kuyd vitjah 
iselkk'iiu, et‘ m,ain tun іоввёп pöreah? iihan tust Uh иввй kolle- 
suormaskin>>. ja n u u jf vuoleii töiean pikk'ä-ja punnzåx-uihiäsilnis- 
kiuim. te mönai kunaeaz kuwl ja edäi H sust mejhei li suormas- 
рёіі. kunaeaz eüt'ä: ma-GO li, te puiəmti ktllšäliâ». tot kanhäx üzai

kaan luo. Tyttö katkaisi kultasormuksensa ja antoi toisen puo
liskon pojalle. Ja  niin vei poika tytön kuninkaalle. Sitten hän 
meni takaisin, piilotti hevosensa, riisui pois vaatteensa, pukeutui 
terva- ja höyhenpukuunsa ja meni veljiensä luo. Veljet arvelivat, 
e ttä  kukahan se mahtoi olla, joka otti kuninkaan ty ttären , kun 
ei häntä  yksikään tuntenut. Siinä olikin miettimistä kaikille kau
punkilaisille, kun ei kukaan tuntenut edes hevosta, vaikka se oli 
niin kaunis. — Sitten kuulutti kuningas, e ttä  se, joka toisi ty ttä 
ren sormuksen puoliskon, saisi hänet puolisokseen. Kaikki kau
punkilaiset, joilla suinkin oli kultasormuksia, taitto ivat omansa 
ja  niin tekivät myöskin tuon pojan veljet. Jokainen koetti viedä 
puoliskonsa kuninkaan tyttärelle, muttei sopinut mikään. Poika 
jäi viimeiseksi ja arveli veljilleen, e ttä  hänkin lähtee sinne kunin
kaan luokse. Veljet sanoivat: »Mitä sinä siellä te e t? Eihän sinulla 
ole kultasormustakaan». Hän vain lähti terva- ja höyhenvaatteis- 
saan, meni kuninkaan luo ja  sanoi, että  hänelläkin on sormus- 
puolisko. Kuningas virkkoi: »no, kun on, niin tuo koeteltavaksi».
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tom suonhan, te to f passai. kuo jo h i  täst ѵишЪатип. kunaeax 
niejoä eät'ä e f li sii suormaspeli ja álmåi koleatSij leöe tof, m u f  
eä Uh toh pihläzeh. nu iu f mönai mahat vl/jainis kumi. te täh 
tselkk'i: »vuoi heäpp'ankani, kuo kunaGaz kumi mönah lommuMiii 
p ikifä -ja  punDzå-BiTilåsijeuijm». kanna eäfä, el sun kai ѵшаІёа itfen  
kunaeaz nieina vieDDiad olssis käleun. te toh vifjah tselkk'i: »m u f  
juo  tun Uh kieles». te iden könai ja to f kanöä le vännzilij töiean 
pikk'å  ja puuozå-nihlåzijniskmjm. vifjah ju fm jn , e f  am ätfel küz 
Uoni nuäieam eres muhiinis mieln. ja  sun mönai ton heäpp'uiis 
lüza, main Ui päuiti sist оаппйит ja nuolai toiD nuiəskis pildåsiin  
msnnal ja karvunadai toin ku lla tfum  pihlåsåin ja  vuiəjjelii kunaeaz 
luzä. te käup'uGlih vuiämmáši tom h eä p p u i monnamin kunaeaz kuud, 
te rohhätfi puoh keätlkad, et m i li tof alrhaio, kuo nuiuf li muttkan, 
et ij  Uh uima kaupueist nassem  heävuk ie e taeGar älmai. te kuna- 
caz viehauu puoh keättšad. et marinem tini to f li. te ofhi, H kai 
to f juo li kai msläan muttkan. te pöäij kunaeaz kumi jede rahit 
jutfvalmazain. to f pärńi, ko täst kierSanij, te sdäi, et sun ätsu viuel-

Poika haki sormuksen ja se sopi, kun oli siitä lähtöisinkin. Ku
ninkaan ty ttö  virkkoi, että  se on hänen sormuspuoliskonsa ja että 
miehen pitäisi olla sama, m utteivät ole entiset vaatteet. Sitten 
poika meni takaisin veljiensä luo. Nämä sanoivat: »voi hävitöntä, 
kun menet kuninkaan tykö tuollaisissa terva- ja höyhen vaatteissa». 
Poika sanoi lähtevänsä seuraavana päivänä noutamaan kuninkaan
ty tä rtä  itselleen puolisoksi. Veljet sanoivat: »mutta jopa olet va
lehtelija». Aamun tullen poika lähti astelemaan terva- ja höyhen- 
vaatteissaan. Veljet luulivat hänen lähteneen ilman aikojaan 
muille retkilleen, m utta hän menikin vuoresta saamansa hevosen 
luo, riisui nuo likaiset vaatteensa, pukeutui kultaiseen pukuun ja 
ajoi kuninkaan luo. Kaupunkilaiset huomasivat ratsun menevän 
kuninkaan luo ja ryntäsivät kaikki katsomaan, mikä tuo on mie
hiään, kun on niin komea, ettei koko kaupungissa ole sellaista 
miestä tai hevosta. Kuninkaan väki lähti myöskin katsomaan, 
millainen hän on, ja näkivät hänen tosiaankin olevan sangen puls
kan. Poika tuli kuninkaan luo ja niin laitettiin juomingit. Niistä 
kerjettyään poika virkkoi, e ttä  hän aikoo lähteä takaisin (morsia-

11
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rńö mäšat. kunaeaz eät'ä: »oaoDiuvetCe kai, m un m un ke muälsattkim  
keätikad tü päihi». te tot' капѣа tseälkk'a: »maneåas jieh oanzu ѵшэі- 
від». jede nutut' vuolsi loin ku lla tfum  heäpp'ušáin ruot'aU'id. te 
heäviiš ruo t asti j ton коііевашіі кищі ja ko tot' põdij oainus, te SöDai 
kolleeåup'nein, kunaeaz eät'ä viváinis, et »tuotfuu li tu p ä ikk 'i?». 
te пивве šdái, et »tie», ie kunaeas hirmastui. na, poit'i tohd ton 
káup'uean, te kunaeas ij  h m  oäiham valä nu iu f muttkaniin v ih iin  ko 
іоввёп lijji. jede іоввёп valä juhhi ja kanõå vuoleij loalbud m op 'as  
måhat. kuo kunaGas põdij käldus läzå, te li nuujt' hirmahtum ton 
káup'ue mullšanruodast, et illä såni sdšan ja ŧšoiiealij käldus; tof 
masa kõlmast, jede iskän kode ŧšieleånij, te muštålij olmnal tom 
mohhds, et Іовпёп lijji tšutplii mullšaneh visteh sunnü vivast. jede 
tot' vitjra mõnai mäšat lon kolleeáup'uean mum sses киціі ja Іоввёп 
Uva tai.

(P. Lusmaniemi.)

mineen). Kuningas sanoi: »saatte kyllä, m utta minäkin lähtisin 
katsomaan sinun asuntoasi». Poika sanoi: »miksipäs et saisi läh
teä». Niin he lähtivät nelistämään kultahevosellaan. Hevonen 
juoksi kultavuorelle päin ja täm ä m uttui kultakaupungiksi, kun 
tultiin näkyville. Kuningas lausui vävylleen: »tuoko on sinun 
kotisi?» Poika sanoi: »niin on». Kuningas tyrmistyi ihmettelystä. 
He tulivat kaupunkiin eikä kuningas ollut vielä koskaan nähnyt 
niin kauniita huoneita kuin mitä siellä oli. He joivat vielä siellä 
ja senjälkeen poika lähti viemään appeansa takaisin. Puolisonsa 
luo tultuaan oli kuningas niin hämmennyksissä tuon kaupungin 
kauneudesta, että  tuskin sai sanaa suustaan, ja töykkäsi puoli
sonsa: täm ä miltei pyörtyi. Vasta hänen toinnuttuaan kuningas 
kertoi järjestyksessä retkensä, kuinka siellä heidän vävyllään oli 
hyvin kauniit huoneet. Sitten vävy meni takaisin kultakaupun- 
kiin morsiamensa luo ja he ovat nyt siellä.
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kunaeas ja ruIkä nä ŋk'i-suola.

mott'õm kunaeas toijife Iti kidlam seähalas malhäsijn тІѵлпоп- 
nes kuiätfä. sun vuolet] mádhaššid nieturis riuájániiemim, niəuiris 
piTdåstjn, nieuiris kam muin ja kieuihis uhnü nâl. le pödii motfõm  
talun, koijanal säuvaio siin-ižeoist ja emenist: »epp'enu tuoi tiede 
maisen m uńin máina.Hid ton kiuätfå, et main ulm üh kunaeazast ja  
sü halnašim kuiåtfå såfhuh?» Шёо tselhii toin kiemhis ahnain, keäm 
sun i] olla ein jurSam kunaeas san, näujf: m u n  Um kidlam uhkuin, 
e f  kruuna ruttåvmårkk'åsajest rüdah lapp'üstileh ja li tieâehånnä 
uhküin, küz toh Sabeh>>. kieiuhis kuwssi tsclhij: epp'euu snan tiede 
mäinahlid muńin?» Шёи rastini], el sun ij  ton aki km ätfä  tiede in- 
nie maisen, koijanij kməssi käldust: »jiehmi tun käden tiede m uńin  
maisen måinaštid?» кЛІей sðåi: »jiem; main ižžen lenni mustillani, 
te tom munnuu Um kidlam». kiuəssi vuohij mäšat silbas kumi, iee 
sü ohtkin ohköni kunaeassan tussam. motföm aiei ke tikin rählana- 
dai kunaeas opp'el seämmä nieturis pihlåsõin, тдівшіт sun juo

Kuningas ja rahapankin varas.

Eräs kuningas oli muinoin kuullut sekalaisia kertomuksia val
takunnastaan. Hän lähti matkustamaan huonoilla juhdilla, huo
noissa vaatteissa ja kengissä, köyhän ihmisen tavoin. Tuli m uu
tamaan taloon ja kyseli kuulumisia isännältä ja em ännältä: »ettekö 
te tiedä kertoa minulle mitään siitä, m itä ihmiset sanovat kunin
kaasta ja hänen hallituksestaan ?» Isäntä sanoi köyhälle miehelle, 
jota hän ei ollenkaan luullut kuninkaaksi: »minä olen kuullut ih
misiltä että  kruunun aarrekammiosta rahat katoilevat ja ettei tie
detä, minne ne joutuvat». Köyhä vieras sanoi: »ettekö voi kertoa 
minulle enempää?» Isäntä vastasi, ettei hän tiedä enään m itään 
asiasta. Vieras kysyi vaimolta: »etkö sinä, vaimo, tiedä minulle 
mitään jutella?» Vaimo virkkoi: »en; mitä isäntä kertoi, sen m i
näkin olen kuullut». Vieras lähti takaisin kotiinsa kenenkään tun 
tem atta häntä kuninkaaksi. Jonkun ajan kuluttua kuningas pu
keutui taas samoihin huonoihin vaatteisiin, joissa hän jo ennenkin
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ошоііии le i  k u iə š is t  e ä l la m  j a  v ä n za lk i]  ih o  la s ta n  v iä z u io i s  p i r r a  j a  

tå u o in ijžu  j a  k u lS a l ,  ігии m ih h e n  jie n a iD  k u l lu t t š i  j a  i m u  s u n  m a j-  

Sen  v u iå ih á š i t ŧ i i .  k iƞ ik k 'e n  s u n  õ i n i j  m o tf õ m  v iä z u  tu iə h in  иЫій, ko t'e  

le i  Išu o D k if. v u o h i ]  k u n a e a s  tohõ to m  s a n it t 'a l la d .  o h h õ v š  h i l t t ' i ]  

p á t 'å r a s a n  k á t lk å l id . m u t'  k u n a e a s  p a h u n i l :  »ele m u s l  p õ la ». to t' o l -  

in õ n ž k u o  v u iä m m ä š i] ,  et to tc k o t'e  sü  s á r n u tt 'a l ,  i ]  le k k e n  h e ä r r á s ä l- 

m á i,  te p õ ð i ]  ru o k k 'a D å u t ku n a G a s p a in a n .  tol' o lm õ n k  le i  oh i n iio č å  

a le ä n i ,  k ie u ih is  v a n h e m im  š o n m m . k u n a G a s j m s a t k i i  o fd v , o ls s i s :  

»ju o u u -s u n  ta t a ls e  Ih m  m ü  p å ŋ f c is l  e ile?»  to n s ie t'  s u n  ts e lh i}  ö i s i in :  

» tiä d a h u u  tu n  a ls e ,  m o in  k o n ls å in  тиоі p č z a t t š á im  k r u u n a  p ä ŋ h 'is l  

e l l id  s is te ? »  a l s e  ts e lh i]  k u n a G a z zá in :  »k a le  m u n  to m  k ö n tsa  k a le  

l iä d a m , j e s  m u n  s lu o r r å  su o la  littk im » . ku n aG as a r v io i ]  ta l la n  a h e  

s ä u v a in ,  H' ju o  Щ Ь а led e  (e to t' k u l lu m  p ä ƞ k ' is u o la .  k u n a e a s  a ]n  

tsk lh i]  o l s i m :  »m u n  m e j s e i  h m  s u o la ;  tö n in e t ta l i in  lem  ih o  o tso n » ,  

a l s e  k u o  k ü la i ,  et s e ä m m ä  m ie la s t  to t' õ m a s  o h h õ n k u u  l i  k u o  s u n , 

ts e lh i]  ru o k k 'a D ä u t': » m u st l i  lu k k 'å n irk k 'å » . k u o  k u n a e a s  k ü la i ,  e t 

s u n  h i k a u iia m  p ä ŋ k ' is u o l lu ,  t s e lh i}  ö i s i in :  » v iu å /S õ n  m u o i  k r u u n a

oli käynyt vieraissa, asteli yöllä (siinä) huoneittensa ympäri, sei
soi ja kuunteli, eikö kuuluisi m itään ääntä ja eikö hän huomaisi 
jotakin. Äkkiä hän näki erään huoneen takana seisovan miehen 
(ihmisen). Kuningas lähti sinne häntä puhuttelemaan. Mies yritti 
juosta pakosalle, m utta kuningas lausui: »älä pelkää minua». Kun 
mies huomasi, ettei hänen puhutteluansa olekkaan herrasmies, niin 
hän tuli rohkeasti kuninkaan viereen. Se oli nuori poikanen, köy
hien vanhempain lapsi. Kuningas ajatteli mielessään: »jokohan 
täm ä poika onkin se minun pankissani kävijä?» Siispä hän sanoi 
pojalle: »tiedätkö poika, millä keinoin me pääsisimme käymään 
kruunun pankissa?» Poika sanoi kuninkaalle: »kyllä kai minä sen 
keinon tiedän, jos lienen suurvaras». Kuningas arvasi heti pojan 
puheista, että jo taitaa tässä olla se kuulu pankkivaras. Hän sa
noi pojalle edelleen: »minäkin olen varas ja sentähden nytkin olen 
yöllä ulkona». Kun poika kuuli tuon oudon miehen olevan samoissa 
tuumin kuin hän itsekin, sanoi hän rohkeasti: »minulla on lukko- 
tiirikka». Huom attuaan löytäneensä pankkivarkaan sanoi kunin
gas pojalle: »lähtekäämme koettamaan, saammeko me auki kruu-
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paŋkkclviäsu-imsa ktttšåliä. e f oannzõmm muoi tom avus». ja nuiut’ 
suoi vuohiin v ä h D ziä  patjkk’iviste kuwl ja päätin mjsa иівйвеі. kii
naa as sä ui оІеЦп: »kettšal toi tirlc áinan, ef pe z, almu viäsu sm . ahe  
ru tfii lukk’åoirkia tšõun-räiei siza ja Ishasliг üijsa avus. kunaeas 
mõnai visle siza ja alee mewei. іоввёп liiji tnnü silnårtiäah lelkum  
pirrå tuvč. tseälkk’a kunaeas: »liuu tust stkk’ä. mon siza muoi rü- 
äain koatvön?» ahe västißii: »li must pajålist utt.se sehanž. kunaeas 
ŧšelhn ohiin: »lolli stkk’äńälmi avus, mun koaivum». kunaGas koai- 
vustij uttse koalvuin silvärääaiD saha siza ohli, alee topp’älii stkk'å- 
ńalmi, main sun tollimin lei. kunaGas tselhii: nä, mane tun stkkiä- 
ńâlmi topp'ih, kuo mun jiem puiəmti innie koafbuä siza». ahe tsel
hii kunaeazzáin: »en іппів kolea vähiä m ä ai e», kunaeas eä ai: »en 
muoi nuiuf utse valoi» ja koaivuškuoäii vieharaš alee sek’an rüäain. 
ahe kuo ѵиілттйЩ, il’ vieharaš juo valniikuoäii stkk’åńalmi, таіь 
sun tollimin Ui, tselhij kunaeazzoin: »kale tän kruuna päijk’ist tnnü  
oazalih le. jiem koassin mun tnnü Uh v äin am, vatk’ hm  tinija e äl
läni іаввіп». te eäoui ahe ja toškålii kunaeaz pölji-mammvän. kuna-

nun pankkihuoneen oven». Niin he lähtivät kävelemään pankki- 
rakennusta kohti ja tulivat oven ulkopuolelle. Kuningas virkkoi 
pojalle: »koeta nyt tiirikallasi, pääsetkö huoneeseen». Poika työnsi 
tiirikan avaimenreikään ja aukaisi oven. Kuningas meni huonee
seen ja poika jäljestä. Siellä oli paljon hopearahoja levitettynä ym
päri tupaa. Kuningas sanoi:» onko sinulla säkkiä, johon ammentai
simme rahat?» Poika vastasi: »on minulla vaatteiden alla (ylläni) 
pikku säkki». Kuningas sanoi pojalle: »pidä auki säkinsuuta, niin 
minä ammennan». Kuningas työnnähytti säkkiin pienen lapiollisen 
hopeita. Poika sulki säkinsuun, jota oli pitämässä. Kuningas sanoi: 
»no, miksi sinä suljit säkinsuun, niin etten minä voi enään ammen
taa?» Poika sanoi kuninkaalle: »ei meidän pidä ottaa enään ra 
hoja». Kuningas virkkoi: »emme me ota niin vähää» ja alkoi vä
kisin ammentaa rahoja pojan säkkiin. Kun poika huomasi miehen 
jo väkisin vahaavan säkinsuun, jota hän oli pidättämässä, sanoi 
hän kuninkaalle: »Kyllä tässä kruunun pankissa on paljon osak
kaita. En minä ole koskaan ottanut paljon, vaikka olen usein 
täällä käynyt.» Suuttui poika ja iski kuningasta korvalle. Kunin-
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e a s  k ie r n a i  p u o h  to m m iu å å u s n n  čiši tš ie lea s in -o a D D Ž u m  tie t’ , k u n a e a s  

t s e lh i i  ö i s i in :  >>n a , k o a s  tü  tá tt’u  l i  ju o  n u iu t’, et tä in  r ä ö a in  e n  in -  

n ie  ёпав v ä h i ä  k o lea , te anne m u n in  to m  r u t f ä s e h a  j a  v u iá le õ n  

тюоаі Іаввіп». s u o i  lu k k ' a n o in  lo rn ö  lü k ’a n . ts e lh i\  k u n a G a s oi- 
s i m :  » U te n  m u o  ju təh h e n  гйдаіо k o sk ä n in » . a le e  (sä llin  k u n a G a sa n :  

»õut ta h ä » j a  n u iu t’ s u o i  to n  to ve  rälfc ö in . k u o  i l t  a n i  ið č n  šõ n a i,  

v u iá m m á š i i  k u n a e a s  lä š a s  m i e h  k ž i ja o e in i s  to m  s e ä m m ä  a h e ,  m i  

s u s i  тдппат i j a  sä rh u m -G U iə iń iin  h i  h m å r ž ,  j a  k o lšö F n  ta l la n  

h o a p ’u s t  s i z a  p o a t t ’i ä .  m o tt’õ m  n i j s å  lo a lv u i  s ü  s i z a  k i i l la ð  k u n a e a z  

sä n iiD . a l s e  s u o r S a n ii  v i s l i e ,  m u t  p õ â i i  k u jP a e  k u n a e a z  lü za . k u n a 

Gas t s e lh ii :  » m u n  l i i j i m  m a n n e  i j a  tü  s k i p p ’ä n n  j a  lo p ’e n im  r ä ö a in  

t i l in  ju iə h ið ». a l s e  p a la s k i i  t š i iu tl i i ,  i ]  p ä u v m n o in  o a n n žu m . k u n a 

Gas p å h u s t i j  p a l v á l i j j č in i s :  »v ä h i ä  a le e  k in oa» , s i ]  v a l o i  k in o a  ja  

to lb u  k u n a e a z  p ä k k ’u m  m ie ln  m o tt ’õ m  se tu ƞ is  v iä s u n ,  k o t’e  e n n a m  

v iu ä lä  r a l i lu m  h i [ä ŋ e a i  v e r r in .  Іоввёп o n n i  to m  s u o la - a h e  o u t 

m å n u p a je .  ta s lm a ƞ å  k o lšö l’i j  k u n a e a s  o p p 'č t  a le e  s ä u v á in is  j a  ts e lh i]  

s i i in :  »täl tun luostüh farjSåvuoðast j a  m u n  p ie ja m  tü  škõulan». j a

gas sieti kaiken tuollaisen saadakseen asian selville. Hän sanoi po
jalle: »no, kun kerran tahtosi on, ettei meidän pidä ottaa enem
pää näitä rahoja, niin anna minulle rahasäkki ja lähtekäämme 
täältä  pois». He lukitsivat oven. Kuningas sanoi pojalle: »huo
menna me jaamme rahat keskenämme». Poika sanoi kuninkaalle: 
»saman tekee» ja niin he erosivat sillä kertaa. Seuraavana aamuna 
kuningas huomasi ikkunasta katsellessaan saman pojan, joka edel
lisenä yönä oli ollut hänen puhetoverinaan, ja kutsui heti tule
maan viipym ättä luokseen. Eräs huovi vei hänet sisälle kuule
maan kuninkaan sanoja. Poika ensin säikähti, m utta tuli kuiten
kin kuninkaan luokse. Kuningas sanoi: »minä olin viime yönä si
nun toverinasi ja lupasin jakaa rahat kanssasi». Poika peljästyi 
kovin eikä saanut sanaakaan suustaan. Kuningas käski palvelijoi
taan : »ottakaa poika kiinni». He ottivat hänet kiinni ja veivät 
kuninkaan käskystä muutamaan pimeään kammioon, joka oli ra 
kennettu maan alle vankeja varten. Siellä pidettiin tuota varas- 
poikaa kuukausi. Sitten kuningas kutsutti pojan uudestaan puheil
leen ja sanoi hänelle : »nyt sinä pääset vankeudesta ja minä panen
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nututko kunaeas tselhii, nutut' tohhi palvålujeh töin faijeäolmin. 
luokit luovos ja pieijt kköulan. kkö ulasi kk ovi an toaivutfilli ja vuiä- 
vtáki kkoülämeästareh, et aläöst li kieu mätkii. ja kunaeas piejai 
alee ollä kkoulåin ja soafikkoUláin ja puohain kköulam oanhii rá- 
manazain. koas kunaeas muämmäkii, čt' alSesl tommuiåöunž m álfu  
l i  ja et sun Imnnälaijkviioöast jievjas annäm li, le kolkot n  su kukas 
kärvuifum kunaeaz páklčum mieln heärráspihtåsáin ärvus mieln ja 
tselhif öisiin: »koas mun Um šieu malhåsiin kullam, et tun kieu 
mäCulank ja rehalanž Uh, te mun piejam lii stmärramus heärrán, 
mi mu väldic,onnesi UnnL ja nutut' älean könnt kieu peivih.

(I. Mannermaa.)

sluorrä heähi viuvå.

Іоіуіе Ui mott'õm kieiuhis alee, kofe vänzatkü ain täüjä m it sist 
ja jätttH- ja jüharinnoin, рішпі'i rolläsiin ja sieranii ohlunis mölsist. 
mokomin rinnõst sieraneinis sun v luámmåkn tkäHst stuorrå puklcö 
ja  suorsanij, lasiko sun i] Um oa:lham vala павпет kmel'e tkakist,

sinut kouluun». Palvelijat tekivät vankipojalle niinkuin kuningas 
määräsi, päästivät irti ja panivat kouluun. H äntä kuljetettiin kou
lusta toiseen ja koulumestarit huomasivat pojan hyväoppiseksi. 
Kuningas pani pojan korkea- ja sotakouluihin ja hän sai kiitos- 
lauseet kaikista kouluista. Kun kuningas huomasi, että poika oli 
niin oppivainen ja käyttäytyi kunniallisesti, niin hän kutsutti hänet 
luokseen puettuna kuninkaan käskystä arvonsa mukaisiin lierras- 
vaatteisiin ja sanoi pojalle: »koska minä olen kuullut sinusta hy
viä arvosteluja, nim. että sinä olet oppivainen ja rehellinen, niin 
minä asetan sinut suurimmaksi herraksi, mitä minun valtakun
nassani on». Ja  niin tulivat pojalle hyvät päivät.

Suuren herran vävy.

Oli muinoin eräs köyhä poika, joka kuljeksi usein metsässä 
ja  järven- ja joenrannoilla, pyydysti rantarautusia ( =  mutu, kivi- 
sitti) ja leikki yksinään metsässä. Leikkiessään kerran rannalla 
hän huomasi vedessä ison hauen ja säikähti, sillä hän ei ollut näh-
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ti t le  uttse kmäláiD. h i l t f i i  juo a h e  pälårasan kátlšålið. m utka  
kulai tallan jiena, m i tselhii: »puškõ oiviin , puisko pännGuiim ja  
puškõ tšuouvålas tšölmiieiuim m un tseällmm tuńin kiemhis äldäni, 
maiD ihenis tun la fuh  ршэггіп olssao a vei eärräsdin, n u iu f to f kaiva 
šonDað». kiemhis a h e  kuo Ui suofsanain , i \  páhunam mainen, mut f  
vuoleii mäšal tup’åsis, kost sü elSi ja enni lein. sun ii särhum sun- 
пйі mainen iee sun annåm tom jiena, main ŧšäiisl kulai, moƞem- 
miuååmaonian. ohlunis sun jum aliin, e fe  tot täiâii Umåož tSäzihälõe, 
main sun majńäsiin kiillam Ui. mokomin alee hei avu poa tfid  out 
stuorrå heäčá tuvii p ä h a n ja  öinii ton heäm nieiia , jürm tiiii ohlunis 
tom ommaz, main tkaHst jühariitBÖst mokomin kiillam Ui; le a ieu i 
kitŧšålið hähte sänii m ielsi ja  tselhi'] oaihim tie f, jes toh sänih ma}- 
Sen väikufeh: »pušlcõ olviin, puliko pämieiuim ja puškö tšuoitvålas 
tšölmnemjm šäoos tän stuorrå heäm niefSä pärniju vmástå». ja n u iu f 
mđtsij kiemhis ahe siiɓåsis. motföm І і і е і  tasimai]å vuoleii ahe op- 
p'et tun stuorrå heäm tup’eeeällås ja jüroatiiü oTiiü olssis, main om~ 
mäsün sun täst vala oainaliiu. te vmåmmášn tom heäiä ohon väo-

nyt vedessä vielä sellaista kalaa, vaan ainoastaan pikku kalasia. 
Poika yritti jo juosta pakoon, m utta kuuli samassa äänen sanovan: 
»hauen päin, hauen hampain ja hauen kirkkain silmin sanon minä 
sinulle, köyhä poikanen, että  m itä hyvää sinä ikinä tahdot itsel
lesi tai muille, se on tapahtuva». Ollen säikyksissä ei köyhä poika 
virkkanut mitään, vaan läksi takaisin mökkiinsä, jossa hänen isänsä 
ja äitinsä olivat. Hän ei sanonut heille mitään eikä pitänyt minään 
tuota vedestä kuulemaansa ääntä. Itsekseen hän arveli, että se 
taisi olla vetehinen, josta hän oli saduissa kuullut. — Kerran sa t
tui poika tulemaan erään suuren herran asunnolle, näki tuon her
ran ty ttären  ja ajatteli itsekseen sitä ihmeellistä lausetta, jonka 
oli kerran kuullut vedestä jokirannalla: nytpä hän aikoi kokeilla 
haltijan sanoilla ja nähdäkseen, m itä ne vaikuttavat, sanoi: »hauen 
päin, hauen hampain ja hauen kirkkain silmin tulkoon täm än suu
ren herran ty tä r raskaaksi». Sitten köyhä poika palasi kotiinsa. 
Jonkun ajan kuluttua läksi poika taas ison herran asunnolle ja  
mietti itsekseen, mitä kummaa hän siinä vielä näkisi. Huomasi
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zaŧšmin ja tot! heärrä põåii ton kiemhis alee lüza. коШйІіі ahesl: 
m a in  tuot'  vltsč lönnanz särhu, m i tuosl läüluD m ü tiive aliie?» 
kiemhis alee heijasti] tiive õlå, te öinij uttse lÖDe, m i jienáinis lau
luni] piškeres läülü. a h e  södi: »tot’ uttse lÖDvånž muštal tuńin, efe  
tü  nieiɓå li pärndio inaästä». sluorrå heärrä tselhij  kiemhis o h n n :  
»to f i j  Uh tuofa ja jes tot tuofa U d d I ,  maii> tun muslälah luon u t
tse JönDäst kullanuiD, te leåitvõs tuńin to f pä fhin , таів mü niejɓå 
šbnnaitinvfo. ja nuu if heärrá målsij tup'åsis. kiemhis ahe mejfiei 
vuohi j  mäšat sijSäsis. motföm aiei maŋelo te vmámmâšii äinas 
heärrä nielhas Umin pärndio muästå, mönai nielbas saiivdio, kojjara- 
lai susk e f  »ki ka h a  leöe eUi ton párnäožan, maiD tun koonaiiah, 
koas juo olhüh, e fe  pärndiD vmästä Uh?» nieiSa tselhi\ eättšåsis: 
»tot uttse päčnänž, maio m un tai väimun ѵшэІМ кшэооітіп Um, ton 
efši leäuvõs to f kiemhis ahe, kote lÖDixii jienaio äone». heärrä arvi
oi], H te Ui to f kiemhis aháuž, kofe lünii jiena suńinuu tulkk'ui. 
kuo nieioan Ui pärhi So d  Dam, tallan kotSdfi] heärrä tom alee hoa- 
p'ust poatl'iö sü sauvoin. kuo a h e  oanžui siini, pödi] sun voroa 
heärä tüp’an, änui »ршэп pelbi», mõz heärrä väštinij: »immel anne».

herran kävelevän ulkona. Herra tuli köyhän pojan luo ja  kysyi: 
»mitä sanoo tuo pikkulintu, joka laulaa tupani katolla?» Köyhä 
poika katsahti katolle ja näki lintusen, joka lauloi kimein äänin. 
Poika virkkoi: »lintunen kertoo sinulle, että  tyttäresi on raskaana». 
Suuri herra sanoi köyhälle pojalle: »se ei ole to tta ; m utta jos se 
on tosi, mitä kerrot kuulleesi tuolta lintuselta, niin olkoon se sinun 
lapsesi, jonka tyttäreni synnyttää». Sitten herra palasi asuntoonsa 
ja köyhä poika läksi myöskin takaisin kotiinsa. Jonkun ajan kulut
tua huomasi herra tyttärensä sittenkin olevan raskaana, meni hänen 
puheilleen ja kyseli: »kuka mahtaa olla sen lapsen isä, jonka sinä 
synnytät, koskapa näyt olevan raskaana?» Tytär sanoi isälleen: 
»sen lapsukaisen isä, jota nyt sydämeni alla kannan, olkoon se 
köyhä poika, joka ymmärtää lintusten äänet.» Herra arvasi sen 
olevan saman pojan, joka tulkitsi hänellekin lintujen äänen. Kun 
tytölle oli syntynyt lapsi, kutsui herra heti poikaa tulemaan puheil
leen. Sanan saatuaan hän tuli pian herran tupaan ja sanoi hyvän
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heärrâ tseälkk'a kieuihis älean: »tun Unnžeh nájjad mü nie}näin, koas 
juo mun lop'enam tuńin Um, kuo tun uttse Io Dna piškeres läülü är- 
rinih». alse väkiini'i: m u n  kai mielastam näjam, jčs nieina lätkä 
nuiuk liDob). heärrá koikösti] nieibas tiip'an sizå. nieiså pödi], 
heärrä kolŧšälij nieinastis: välnahun sä râhistið nuiuk kuhha kuo el
imiin Uh?» niejnå tselhii: »mun äieum sü välɓið рёІівшэіАііпап». 
heärrä tselhii viuväsis: »tun köleah eres tüvijn rählid ja tonnen kols- 
vetke luoi ässad mü niejnäim. kieuihis alse sdäi: »vaiV mun Um 
кіец/hi ja mü vanhemeh Uva kieiuhih, te kettkälam mun kuÜ'ae nddä 
tüvnn råhtiškoatCid». alse mönai vist oleös, iktai motköm kedet ölä, 
jürnatkij ohlü olssis: »kale ton pukko hämist, main mun oiiiim jüha- 
rinnöst mokomin, täst kale äp'ih U». te tselhi] kieiuhis alse: »puškõ 
olvijn, puškö päniwuiim, pukko tkuouvälas tkolmiieiuhn, šannöz m u
nin mulšts vddå tiiveh tuomnel jühan, tän heähi tüvii puoklnitivin 
ja nöna kalte rastå jüuva mü tup'e-neälläst sü tâvč painan», ja nuittk 
vännziliI mäšat kieuihis alse ŧup'äsis, kost sü vanfthemeh liiji ja 
muštålil sunnü]. mahl sun stuorrá heär-ä nieina kalsunis Ui оаппЫт.

päivän, johon herra vastasi: »jumal’ antakoon». Herra sanoi köy
hälle pojalle: »naisit tyttäreni, koska minä lupasin hänet sinulle 
silloin, kun sinä arvasit lintusen kimeän laulun». Poika vastasi: 
»minä kyllä nain mielelläni, jos tytön tahto on niin.» Herra ku t
sui tyttärensä tupaan. Tytön tu ltua herra kysyi häneltä: »otatko 
rakastaaksesi häntä niin kauan kuin elät?» Tyttö sanoi: »minä 
aion ottaa hänet puolisokseni». Herra sanoi vävylleen: »sinun pitää 
rakentaa uusi asunto ja asua siellä tyttärineni». Köyhä poika virk
koi: »vaikka minä ja vanhempani olemme köyhiä, koetan minä 
silti ruveta rakentamaan uutta  asumusta». Poika meni taas ulos, 
istui muutamalle kivelle ja ajatteli itsekseen: »kyllä siinä hauen haa
mussa, jonka minä näin kerran jokirannalla, on varmaankin voi
maa». Sanoi sitten tuo köyhä poika: »hauen päin, hauen hampain 
ja hauen kirkkain silmin tulkoot minulle kauniit uudet tuvat tuonne 
puolen jokea, vastapäätä tämän herran tupia, ja luja silta yli joen 
minun tupani luota hänen tuvalleen.» Niin palasi köyhä poika 
takaisin majaansa, jossa hänen vanhempansa olivat, ja kertoi heille, 
kuinka hän oli saanut vaimokseen suuren herran tyttären. Kun
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kuo 'átĞånž mainåsis loaptimin Ui, tSär/tjälij nuorâ ålmåi kiƞtkkʿen 
lupceäiisast sizä ja tselhii »pməči pelti», mõz västirń »immel авпе». 
nuora álmái tselhij täin kieuihis ottijn: »hm ja ій varihemeh poatfiä 
hoajfusl heär-ä päkVum mietti, ti kieiijhiruoC li nuhani, uäää visleh 
h  kiƞikk'en, m i lieäehännä So o na m ja Satte nöna rasta jutiva». tsel
hii »pätsiä Hertan» ja vuoleii mä sai. alee tselhij ejjijnis ja ehiinis: 
»vmålõåpʿ hoap'ust rarriä uääđ tüvijn» jede sii rähtiu'i ja monni ja 
äuvueuoü'i. kuo sij polki toho uäää Іиѵгіш sizä, oihi sij puoh nuwk 
muttSanäuk rahtuni siste sehe иівйвеіп, nututko heärái tiivčh. kiemhis 
alee vie ežai tallan nuora kappcils ja sahhltfalai vuopas. vuoppʿä 
äyvuoij, et'e atSe ij Uh humös olmÕDž, vaiV sun sii viiivanis nuästa- 
miela valtani Ui. alõe kolSöi vuop'as ja viuåhamis kuiäsan uäää 
Söloi] m ietti uääa tuvijä keättSaä poalkiä. heärrä pöäij sü päkkcum 
m ietti, vuoji] Solei] m ietti ja tSäŋŋålij tüp'an sizä ja sü hattu mej- 
tei. kimkk'ee äitsai sun , et piuəreeeh Is visteh, ршэгёееЫ tSiƞatCum 
siste ja ul eü nein kuo suste. mällazeh lijji rahtum, purråmažah, ju- 
hamaiah, peiunih vatina Zeh, ištamsåjeh lijji mullSauäijk rahtum; te

poika oli lopettamaisillaan juttunsa, astui tuvanovesta äkkiä sisään 
eräs nuori mies sanoen hyvän päivän, johon vastattiin: »jumal’ 
antakoon.» Nuori mies sanoi köyhälle pojalle: »Tule vanhempinesi 
liopusti herran käskystä. Teidän köyhyytenne on loppunut, sillä 
uudet huoneet ovat syntyneet äkkiä, meidän tietäm ättäm m e, ja 
luja silta yli joen.» Hyvästeltyään hän lähti takaisin. Poika sanoi 
isälleen ja äidilleen: »lähtekäämme kiireesti m uuttamaan uusiin 
tupiin», ja sitten he valmistautuivat, menivät ja iloitsivat. Tultu
aan sinne uusiin tupiinsa he näkivät kaiken laitetun niin komeasti 
sekä ulkoa että  sisältä, herrojen tupien tavoin. Köyhä poika nouti 
heti nuorikkonsa ja puhutteli appeansa. Appi iloitsi (nähdessään), 
ettei poika ollut tyhmä ihminen, vaikka hän oli vastenmielisesti o tta
nut hänet vävykseen. Poika kutsui appivanhempansa tulemaan 
vieraisille uusia siltoja myöten ja katselemaan uusia tupia. Herra 
tuli hänen käskystään, ajoi siltoja myöten ja astui vaimoineen 
tupaan. Samalla hän huomasi huoneet paremmiksi ja paremmin 
koristetuiksi sisältä ja ulkoa kuin hänen omansa. Atria oli laitet
tuna, ruoat, juomat, pöydät valmiina ja istuimet kyhätty kau-
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іМапі piirrad. purri ja juhhi sluorrå heäčä peru ja kieuihis ahhđ 
per a. åtfvuni, efe puiəwst li immel puoh jureälam. skeƞk'ainiz an
neli nuom pâčaconč kumien. motkõm äiei keltkin stuorrå heiirrå 
kåðaštškuoðii vivas kieu ellim ja koŧšöki] sü sauváims. viuvå vuol- 
aij, hoap'ust šalnč mielni vänDzid vuop'as kutgl. kuo sun pödi] siza 
tüp'an ja Ui ршэН рёіѵі аппит, tselhi] heärrá muvåsis: »vmálsõn 
muoi h ilm  liek piirjaštid msra luouta rastå». viuvâ edái: »vtuálsõn 
vä», te suoi ráhlanáin ja vainun kuiəuit reŋea mielbiz. si] monni 
h'irnås ja sulani jwjvańálmist mšra luohtan, rotCeji purjaz pajás, 
vuolei šieu pieeeâin purjastallad. kuo si] liiji pmjastmin, lellii) 
heärrá vivåinis: »eällõp' ehamist luon suollust». viuvä sdái: »eällõpʿ 
vw). te si] monni ton suolh'i] tiuras кёЬдііё üttsam rarás. kuo heärrá 
tonnen suollust vännzimin viváinis Ui, tselhi] sun; »ratlc'ü ohlünan 
loun keätš suolliin lcsbei]n idsad ja mâlsi täs mü lüzm. vinva tselhi]: 
»õut tahä» ja vänzatši] ohliinis suolliist, jutfäli] Іовгёп oamhas äUä,
i] kaüham mainen, mätsi] mäsat kársåsis lüzä, kost vuopp'ä ja rstj- 
eah juo riuərõimin li]ji. koas sun aloankkuodi] rinõ, vmámmáši] ja

niisti; he siis istuutuivat syömään. Siinä söivät ja joivat suuren 
herran ja köyhän miehen perheet iloiten siitä, e ttä  Jum ala oli kai
ken hyväksi kääntänyt, ja antoivat lahjansa nuoren parin kunniaksi. 
— Muutaman ajan kuluttua tuo suuri herra alkoi kadehtia vävynsä 
elämän hyvyyttä ja kutsutti hänet puheilleen. Vävy läksi kiireesti 
kävelemään appensa luo siltaa pitkin. Kun hän tultuaan tupaan si
sälle oli sanonut hyvän päivän, virkkoi herra vävylleen; »lähte
käämme huviksemme purjehtimaan merenlahden ylitse». Vävy sa
noi: »lähdetään vaan». He valm istautuivat ja ottivat mukaansa 
kaksi renkiä. Menivät veneeseen ja alkoivat soutaa jokisuulta meren- 
lahdelle, nostaisivat purjeen ja lähtivät purjehtimaan hyvää tuulta. 
Heidän ollessaan purjehtimassa herra sanoi vävylleen: »käykäämme 
maissa tuossa saaressa». Vävy sanoi: »käydään vaan.» He menivät 
saareen etsimään kalliita kiviä. Kävellessään siellä saaressa vävyi- 
neen sanoi herra: »erkane etsimään kiviä yksinäsi saaren tuosta kär
jestä ja palaa sitten luokseni». Vävy sanoi: »saman tekee.» Hän 
asteli itsekseen saarella, kuljeksi siellä kotvasen löytäm ättä mitään ja 
palasi takaisin veneelleen, jossa apen piti renkineen olla odotta-
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suocaanu kiiuklken, kuo härnis Ui lapp'um ton päihist, kost Ui Ir
mani, ja äilsai kukk'en pärjaskårSá, mast kale ärbimi, eke sun li 
ohlü kuoðdum suollujån. końńaleh potki tS olmiin. imåmmåSij oaz.il- 
kemesvuoðas, tastko purramaštta ja jiihamašltä ij Um hämški orrõð. 
jämmim i\ Umánž áinas kukk'en. sun ištai molkõm кёдві õlđ, jür- 
natSii ohlü olssis: »läińarn mun т аіт і pähUDið». te tsölhiSkuoðij: 
»puškõ огЬЦп, puškii pänuGiujm, puSkõ ŧšuouvålas tšõlmtieuum poa- 
đos muńin iSe». tastmaiiá sun vuiámmMit,eke stuorm lonne kifõä ja 
seäjvu su painan. loDne sðái: »išla mü seähan; mun kuianam tü 
sijõäsan». alee tõuvai nuiuk, loDDe huonij aha sii na ja luoStij enna- 
man. ahe mönai siimsis, kotSöti] vuop'a lüias. heärrä suoraani] 
ŧSuuđij, kuo külai, <Ч'ё sü vitjcä li juo sihaslis, lop'enadai poalkiõ 
sü sativäin. kuo sun põåij tüpcan, te änui »ршэН ре~(Ы» ja tselhii 
viväinis valä: »puoh, main tun oaiheh, toh kaleeh lede tü eöllamaS, 
tastko vieusan tun Uh pareoinan kuo ohlkin eres olthõnh. vitjvä 
kiitkälij vuop'as Sieti stlnii okinasi ja tastmar/a suoi ёіцп sövalani- 
vuodast jämmimrteivis räj. (I. Mannermaa.)

massa. R antaa lähestyessään hän huomasi äkkiä säikähtäen, että 
vene oli kadonnut siitä paikasta, jossa se oli ollut, ja havaitsi kau
kana purjeveneen; siitä hän kyllä arvasi, e ttä  hänet oli jäte tty  yksin 
saareen. Kyynelet tulivat hänen silmiinsä. Hän tajusi onnetto
muutensa, sillä ruoatta ja juom atta ei ollut hauska olla; kuolema 
ei ollut kovinkaan kaukana. Poika istuutui eräälle kivelle ja tuumi 
itsekseen: »taidan minä jotakin virkkaa». Sitten hän sanoi: »hauen 
päin, hauen hampain ja hauen kirkkain silmin tulkoon minulle 
apu». Kohta hän huomasi ison linnun lentävän ja laskeutuvan vie
reensä. Lintu sanoi: »istu minun selkääni; minä kannan sinut 
kotiisi». Poika teki niin ja lintu kantoi hänet kodin lähelle ja laski 
maahan. Poika meni kotia ja kutsutti apen luokseen. Herra säi
kähti kovin kuultuaan vävynsä olevan jo kotonaan ja lupasi tulla 
hänen pakeilleen. Tupaan tultuaan hän tervehti ja sanoi vielä vävyl
leen: »kaikki, mitä näet, on oleva sinun omaisuuttasi, sillä sinä 
olet töissäsi väkevämpi kuin yksikään muu ihminen». Vävy kiit
teli appeansa hyvistä sanoista ja sittemmin he elivät sovussa kuo
linpäiväänsä asti.
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oht kantä kollelÜDÜGwim.

te põðii motköm kieuihis kantä  kunaeaz kund fällaâ jieijas küza- 
cännzen. nä, kunaGas lopp'önij, kai sun vå lta . jčðe piejai käm a  
küzain vävpzið. kantä Ui kuzaväruzčn. te kâunai Іоввёп mulšis 
püeza, m attem  ii  Um vala oaiitam. ja ioalvui kunacasan tom pÜDza. 
te kunaGas mielastui ton pünzan ja sðåi kanõåin ek »jes tun käu- 
nattSih tom to/>e, te m un aDuelittkim tuńin Sien pülhi täst». katitä  
tsölhii, et kai sun kttlšal iilsað, jes kåunaŧšij. te kantå  vuoleii op- 
p'öt küzain väDDziõ пиве рёіѵг. kuo Ui vännzimin Іоввёп, te vuiäm- 
m ä iii tälu ja vuoleii toho. n a ttem  mulsis tälu. te mönai siza keät- 
ŧšað, m astem  ulmüh Іоввёп. Uhastii uusa: olmöni ii  Uh ohikin. U- 
hastii пиве uusa, te vuiámmášii hefbaluvDijo tä, m uk kuo olmöni ij. 
Uh ohtkin, illci tullista vä ltiö . te öinij ko ukšå ain li duDaskuiijl ja 
vuoleii, ain keättšað. ігии Іоввёп огйй oUnõvz. teco Ishastn üusa, te 
vuiámmášii, ёі іоввёп oaåða mutšis n iejtä , ja räuhai: »puiən pejvi!» 
ii  nieitä  västinam mawen. te a lte kinjaini: »jiehuii m uńin  tuoin

Poika ja kultalinnut.

Eräs köyhä poika tuli kuninkaan luo tarjoutum aan lehinipai- 
meneksi. No, kuningas lupasi ottavansa ja pani pojan kaitsemaan 
lehmiä. Poika oli paimenessa ja löysi sieltä kauniin höyhenen, jol
laista hän ei ollut vielä nähnyt. Hän vei höyhenen kuninkaalle. 
Kuningas mieltyi höyheneen ja sanoi pojalle: »jos sinä löytäisit sen 
linnun, niin minä antaisin sinulle siitä hyvän palkkion». Poika sa
noi koettavansa etsiä, sattuisiko löytämään. Hän lähti seuraavana 
päivänä taas paimentamaan lehmiä, huomasi siellä kävellessään 
talon ja lähti sinne: sellainen kaunis talo. Meni katsomaan sisälle, 
millaiset siellä ovat ihmiset. Avasi oven, m utta ihmistä ei ollut 
yhtään. Avasi toisen oven ja huomasi siellä koreita lintuja, m utta 
kun ei ollut yhtään ihmistä, niin ei tohtinut ottaa. Hän näki oven 
johtavan yhä eteenpäin ja lähti vieläkin katsomaan, eiko siellä nä
kyisi ihmistä. Avattuaan oven hän huomasi siellä nukkuvan kau
niin neidon ja  virkkoi: »hyvää päivää!» Neito ei vastannut mitään. 
Silloin poika kysyi: »etkö myö minulle yhtä noista linnuista?» Toi-
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lunniin out ѵш эвпі?» nun ne il  mainen jienan. te karina puńńaladai 
oleds ja jurSelii, et sun valta  lain lunniin õutå ja toa'lbu kunaeasan, 
jede valnii ja vuoleij oIgös. te müktii, mane sun tsummalam ii tom 
nieina, ko nuiuk h i m ultian. te puńńaladai mâšat, luoštii lonnšs 
vest toi lüm i seähan, mönai ja tsummålii tom nieina jede vest vuolei] 
oleös. te müktii, ek mane sun ku ltä lam  i i  vala ton nielbasl. te nuiuk 
jurBäladai opp'et mašat, luoštii, tom Ioddös, mönai nieina lüz jede 
kulnäli]. le vuolen oIgos ja välnii löne, m ut illä falt'i] ko painui; 
oIgös vuoIgü, te mäšŧi]: manč sun aneštam ii  valä lom nieina, ko tok 
Ui numk matikan ja loijd. te puńńaladai opp et stzä, luokti] lonnös 
ja mönai nieina киціі, önii ja mönai vest toi lünii lüzä ja välnii 
opp'et, mut illä fatl'ii innie, jede fa lk ii ajnuu ja numk vuoleii ku- 
naeaz kuwl. kunaGas kuo öinii känna puiəhlimin tom lone, te vänzii 
juo vxuástå ja sdâi kannáin pməHmielåin et jes káunatkii пивё valä, 
ansun päm  könnat&ii, ja lopp'enii pälhi num k  «in«, ko tolkunL  
na, kansä lopp’önii pxuəhlid valä пивёии, m uk i i  innie kauhamein 
lom paihi ja mätsii nuhlan kunaeaz kutijl. te ton kännan šõnai

nen ei hiiskunut mitään. Poika pyörsi ulos ja ajatteli o ttaa lin
nuista yhden ja viedä kuninkaalle. Niinpä ottikin ja lähti ulos. 
Silloin hänen mieleensä juolahti, että  miksei hän suudellut tyttöä, 
kun se oli niin kaunis. Kääntyi takaisin, päästi lintunsa jälleen 
toisten joukkoon, meni ja suuteli ty ttöä ja lähti taas ulos. Muisti 
silloin, että minkätähden hän ei vielä tunnustellut tyttöä. Niin 
hän meni taas takaisin, päästi lintunsa, meni tytön luo ja tunnus
teli. Lähti ulos ja otti linnun, m utta vaivoin sai kiinni, kun se 
oli aristunut. Pojan lähtiessä ulos hänen mieleensä juolahti, e ttä  
miksei hän vielä rakastellut ty ttöä, kun se oli niin kaunis ja siivo. 
Hän pyörähti uudestaan sisälle, päästi lintunsa ja meni tytön luo, 
lepäsi ja meni taas lintujen luo ja otti taas kiinni, m utta tuskin 
enää sai kiinni, m utta sai lopultakin ja niin lähti kuninkaan luo. 
Kun kuningas näki pojan tuovan lintua, niin astui jo vastaan ja 
virkkoi pojalle hyvillä mielin, että hänen pitäisi löytää vielä toi
nen, jotta tulisi pari, ja lupasi palkkaa niin paljon kuin tahtoisi. 
No, poika lupasi tuoda vielä toisenkin, m utt’ei enää löytänytkään 
sitä paikkaa ja palasi tyhjin toimin kuninkaat! luo. Pojalle tuli
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ahhiuq ton nieina tief, ko ii kai)kam innie. sun vuoleii oppet idsað 
tom p Uhi, muk ij кайііат valaein. te käunai kien/n-ecttk-ähu päihi 
ja särhu ton äk'un: »jiehuti tun ähubiam tiäöattki tommmâðuši 
mutSis p lih i, main mun lijjim  kai)kam, ja tonnen liiji mutSis loneh 
ja nieitä; mun äieum tom nieina näijaö, muk jiem käuna innie.» 
te, åkk'u čâái, et ii sun tiede, mut sust li poarräsoB оавві vala Іав- 
віп, jes tot tiääatšii tom päihi. »jä, kuo mun káunattšim tom ähu.» 
âkk'u tðái, et »käunah tun kale, kuo mun annelam tuńin läieioaivak. 
te picja tom vierraö ja kätka jiettS mqŋeln hoapust: kale tot viäka 
toho.» kantä töuvai nuuik ja piejai oairak vierrað ja tot vierai пиве 
ähu киціі. sun pödi] ton ähu lüzä ja särnui äšis, ek maht li kčƞi- 
vam; muiərssčs päihi ii käuna. te âkk'u tââi, et sun ii lieöe. mut 
sust li valä poarräsiB оавві, jes tåst koi.janiŧšii. »kojjanittšim kale, 
mut jiem käuna.» äkk'ü söái, et sun annel läieioaivak. »kale tok 
viäka toho; käŧša ton mieln hoap'ust.» te käiltä vai Dii tom ja piejai 
vierraö. läieioaivak vuohi] vierraö nuiuk hoap'ust, et masa i] tsoaptsu 
oainusisl. te pööii ton kualman kienni-eettš-åhu кищі ja särnui aids,

ikävä sitä ty ttöä, kun ei enää löytänyt. Hän lähti taas etsimään 
paikkaa, m utt’ei löytänyt vieläkään. Löysi sensijaan Kentän- 
pään-akan tuvan ja sanoi akalle: »Etkö sinä, muoriseni, tietäisi 
sellaista kaunista taloa, jonka minä löysin ja jossa oli kauniita 
lintuja ja ty ttö?  Minä aion naida sen tytön, m u tt’en löydä enää.» 
Akka sanoi, ettei hän tiedä; m utta hänellä on täällä vielä van
hempi sisar, jos tämä tietäisi sen paikan. »Niin, kun löytäisin sen 
akan». Eukko sanoi: »löydät kyllä; kun minä annan sinulle lan- 
kakerän, niin pane se vierimään ja juokse itse hopusti perässä: 
kyllä se vierii sinne». Poika teki niin ja pani kerän pyörimään 
ja se vieri toisen akan luo. Hän tuli tämän luo ja sanoi asiansa, 
kuinka oli käynyt; morsiamensa kotia ei löydä. Akka sanoi, ettei 
hän tiedä, m utta hänellä on vielä vanhempi sisar, jos häneltä ky
syisi. »Kysyisin kyllä, m u tŧ’en osaa sinne.» Akka sanoi antavansa 
lankakerän. »Kyllä se pyörii sinne; juokse sinä nopeasti perässä.» 
Poika otti sen ja pani vierimään. Kerä lähti pyörimään niin no
peasti, e tt’ei tahtonut pysyä näkyvissä. Hän tuli kolmannen Ken- 
tänpään-akan luo ja  sanoi asiansa, että  hänellä oli morsian ja tällä



— 177 —

et susi Ui mmarssö ja päikk'i, m u f ii käuna. te åkkcu sdái. ef  
»mun kale tili Sam. mut tun jieh plza tohon, kuo tof li kukkcen sunes 
mlra tmahin. »kale mun toho psssað kõlealtšim.» kálsii sðái, ef 
»kuo juo tuoðai Uwieh Лгёитіп, kai mun ra mmm ja ihevam, et tun 
tohon pszah kale». jede aavein töz heäjypui ja soani ja kapp'er ja 
ratftvij, e f  »kuo m s ra pödivž, te tšaskč tain s ö b b u u  tom mera nuiuf 
et tof juiiiha mira kiuəiut saj. ja tom каррсёг kuo piejah oajväsav, 
le talle ii oaini ohtkin. te kantå välvii heäpp'už, soaei ja kapp'čr 
ja imoijrlii jəðe põðij sur/es msra rivon, sun välvii tom soahi s ja 
tšõskii tom msra, te jmahasi] kumut sa] mrra ja heävid mönai 
kolke juotuiin rasta mlra pöh e. jede sun pödi] mmarssös pailfan, 
te piejai tom ka (kiris oaivan, emäs oaihiö su, vistie. te tšönai heäp- 
pʿužis rivon ja heäviik idäi: »jieh kolea kuhhä lappʿud mmarssev 
lunne. te mmərsse Ui kaivusi tšäzi ѵіемИатіп ja alte meitei mielsi, 
kuo talle Ui ráhiam, koas äldasl Ui kauhani tom päihi ja oaöenun 
rähti], te kahva pödi] toi päivän ja kuoitfalii kaivun, te pärni 
öini] suojvanist tšäiist öijis Іоввёп ja sdäi ehiinis: »enni, enni, k s] ja

talo, m u tt’ei löydä enää. Akka virkkoi: »minä kyllä tiedän sen, 
m utta sinä et sinne pääse, sillä se on kaukana sulan meren takana». 
»Kyllä minun pitäisi päästä.» Vaimo virkkoi: »kun kerran aikonct 
todella, kyllä minä neuvon ja autan että  pääset sinne». Antoi po
jalle hevosen, sauvan ja lakin ja neuvoi: »kun meri tulee, lyö sau
valla merta niin, e ttä  se jakautuu kahtia, ja kun lakin panet pää
häsi, niin silloin sinua ei kukaan näe». Poika otti hevosen, sau
van ja  lakin, lähti ajamaan ja tuli sulan meren rantaan. Hän otti 
sauvansa ja löi merta, jolloin meri jakautui kahtia ja hevonen 
meni kuivin jaloin meren pohjan yli. Niin hän tuli morsiamensa 
kotiin ja pani lakin päähänsä, etteivät heti häntä näkisi. Sitoi 
hevosensa rannalle ja hevonen sanoi: »et saa kauan viipyä mor- 
siamesi luona». Morsian oli kaivolla vettä noutamassa ja poika 
oli mukana (täm ä oli syntynyt sitten kun poika oli ensin löytä
nyt tuon talon ja maannut morsiamensa luona). Poika tuli hei
dän viereensä ja kurkisti kaivoon. Lapsi näki siellä vedessä isänsä 
varjon ja sanoi äidilleen: »äiti, äiti, katso, kun isä on tuolla»!

12
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kuo öfki tuo!» enni sdái: »te jieh Uliisi tai tun eäijan oaliiimin. Ш 
ölki li kukk'en Іовьёп ice tun oaini su koassin.» mut pärhi sdäi 
valä: »elki tuo, ölsi li luo», te mönai niejnä tiip'an jede mönai irrse 
ke, muk niejnä ii oaini, ko kapp'ör li oaivist. te välnii tom kap'eris 
me n nai, le vuiämmäkii tok піёгъа. jede iröe müktii heäpp'uzis, te 
äieui vuiəlsid ton кищі, m u f miuərssö välnii hiekan ja a jikij lunnes. 
kuo jum it, et ѵшэ/eid áJSu opp'öt. te idm, ek ii, sun ѵшэісл kuhås. 
te mönai heäpp'viis lüzä ja tot' Ui juo sutkam, kuo kuhhä lapp'ui. 
jede edái loin äimäin: »le tkaske mu loin sohiman rasta», älmäi 
illä raskii viuäjänis IkaSked. ko nuiuk muttkanäut puoiutii sii rasta 
mrra, mut heävuk körai, et »tkaske hoap'ust». älmäi fertkij IkaSked 
ja heävuk mönai rastä. toh läheh rouväin äimun jede monoin rastä 
mvra mäkat kumi. ja numk lok irõe käunai mxuərssös jede Uva 
Іоввёп tai.

(P. Lusmaniemi.)

Äiti sanoi: »Et taida nyt nähdä isääsi. Hän on siellä kaukana 
etkä sinä näe häntä koskaan.» Mutta lapsi virkkoi vielä: »isä on 
tuolla, isä on tuolla». Tyttö meni tupaan ja sulhanen jäljessä, 
m utta ty ttö  ei nähnyt, kun pojalla oli lakki päässä. Tämä otti 
lakkinsa pois ja silloin ty ttö  havaitsi hänet. Sulhanen muisti he
vosensa ja aikoi lähteä sen luokse, m utta morsian otti kädestä ja 
pidätti luonaan, sillä hän luuli pojan aikovan taaskin lähteä. 
Poika sanoi, ettei hän lähde kauas. Meni hevosensa luo ja se oli 
jo suutuksissa, kun hän oli viipynyt niin kauan. Sanoi miehelle: 
»lyö minut sauvallasi poikki». Mies tuskin hennoi lyödä ajokastaan, 
kun se oli tuonut hänet niin sievästi meren yli, m utta hevonen 
kiivastui ja sanoi: »iske hopusti». Miehen piti iskeä ja hevonen 
katkesi. Puoliskot sinkosivat ilmaan ja menivät takaisin meren 
yli. Niin löysi sulhanen morsaimensa ja he ovat nyt siellä.
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mott'õm liäŋtpp-älmåi.

logge Ui oht riees kämppc-älmái, kofe kâuqkistis risöi ja vuol- 
õaDŠkuoåii olsosnnaman kälvu vieoniaö, ja tselhi] kâlduinis: »jes 
mun kuhhÕD mčiðhist loppʿiim. kuo iŋive anei kməht, te m i tap'e- 
ətllårist U miefämuiərjih õuta farpp'al siste ja ksllår-vuiåðust пивве 
farpp'al ärvu leSkejum. tain miefåmuorjiiu epp'eð kõha ti] lihatt'ið, 
ошоіі ko mun mäðhistan mäšat poaâam.» ётёп lop'eDaðai. čt sii eä 
lihaf ollåein tain muorjijn, main іНёп kielvii. te käippp-älmái 
väloii kollesuonhaz kieâastis, tšuop'ai rastá, ŧšälii nõmas пиве pifán, 
annein tom emensis ja tselhij emenijnis: »täm suormaspele tun jieh 
kõlGa läpp'ið, jes mun kuhhäuu 1мррсйѵ2ёт.» olssis ižžev vuorkk'ij 
пиве pele suonhåsist, »pälsið tierban». tselhii emensis ja perrujsis 
jane mõnai stuorrä kártás eres mälhi-kuoimüniskiujm. sü  rotfeji 
purjaz pajås Heu pieean ja lâpp'oji mčra stuorrä ńärea tiuáha. 
kägtpp'-ålmåi kale pszai tierban oltoHiamåin, kost sun ju tfä lii kåu- 
p'ueist kåup'uean, õstij kälvu juiəhi šläja ja vuohii mäšat. ii åieas

Eräs kauppamies.

Oli muinoin rikas kauppamies, joka rikastui kaupastaan ja 
lähti matkalle ulkomaille tavaraa noutamaan ja sanoi vaimolleen: 
»Jos minä viivyn matkalla kauemmin kuin vuoden tai kaksi, niin 
meidän tuvankellarissamme on mesimarjoja tynnyrissä ja kellarin- 
pohjalle kaadettuna toisen tynnyrin verran. Niitä mesimarjoja tei
dän ei pidä liikuttaa, ennenkuin minä palaan matkaltani». Emäntä 
lupasi, etteivät he koske ollenkaan niihin marjoihin, joista isäntä 
kielsi. Kauppamies otti kädestään kultasormuksen, leikkasi sen 
poikki, kirjoitti nimensä toiseen palaseen, antoi sen emännälle ja 
sanoi: »tätä sormuspuoliskoa sinun ei pidä kadottaa, vaikka minä 
kauankin olisin poissa». Itselleen isäntä talletti sormuksestaan toi
sen puoliskon, sanoi emännälle ja perheelleen hyvästit ja  meni suu
reen veneeseen muine matkatovereineen. He nostivat purjeen hy
vällä tuulella ja  katosivat ison merenniemen taa. Kauppamies 
pääsi (kyllä) terveenä ulkomaille, jossa hän matkusti kaupungista 
toiseen, osti tavaraa joka lajia ja lähti takaisin. Hän ei ehtinyt
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kulliIs kostam ouinil ko sun nieuiris luhhöin fa tkitt'aðai. korrå pienaa 
kõtkai, ioaJvui s f  stuorrä kärsä iohö kuiänlui, küz si] eä tátt'um. 
karbis tsuoükk'anii nutit k ek anjvänkkuoäii, pessi kufkae uhhuh tief- 
van snnam an , mast Ui uttsč siibani. töz si] m onni täluDŽan. täst 
li]ji vistie kallän рёіѵі, oumil ko šieu korjŋä kõm i. kuo sii koisi 
m atkan  vuiəleið, puokakkuoöi] кйщрр'-álmái ja ä]jani] kuhhä ton 
uttse suhast, te ptuärränii kuikan numk ek кікѴапі] m a tkan  ѵшэі- 
eið. ko sii m atkan  vuolöi, tõuvai opp'čt kiƞikken korrå kmärmu ja 
täs toalvui pieaaå tohö si kärsä küz sii eä lätkum ja toalvui mgra 
stuorrä äp'an. ennameh eä innie oihum kosten km äülui, piensä i] 
innie UmåDŽ áirtas kõras, m uk könai m ierkkä . sii eä innie taidi 
küien, mut jokeh kuikan pieea mieln out oho. tonrwn tkajanitki, 
outnil ko innam  fätkeji: s in ä  ü  ohtkin Uh kaühamist, m onni gnnam 
rinon , laDDikti käriiäzis ja ealukti täste kalani in m änupöjiw . koalman 
ihe Ui juo nuham in , kuo käittpp -älmäi si]Dastis Ui vuiälsam,

mast kulm іціѵё äiei sist m utkoji kätppp'-ahhä sii.hast äkih 
пйві]. ётёі) i i  äleast mus tarne in  miekämuorjtiD, main іИёп kiälnam

kovin kauas, kun hänet kohtasi kova onni. Syntyi ankara tuuli 
ja vei heidän purtensa suunnalle, jonne he eivät tahtoneet. Vene 
särkyi niin, että  alkoi vuotaa, m utta ihmiset pääsivät toki vahin
goitta maalle, jossa oli pikku talo; sinne he menivät taloseen. 
Olivat siinä ensin monta päivää ennenkuin tuli hyvä sää. Kun 
heidän piti lähteä matkaan, sairastui kauppias ja viipyi kauan 
tuossa pikku talossa. Hän parani sentään niin, e ttä  kykeni läh
temään matkalle. Heidän lähdettyään tuli taas äkkiä myrsky ja 
tuuli vei heidät jälleen suunnalle, jonne he eivät tahtoneet, vie
den aavalle merelle. Maita ei enää näkynyt missään päin; tuuli 
ei enää ollut kovin ankara, m utta tuli sumua. He eivät osanneet 
enää mihinkään, m utta kulkivat kuitenkin viikon tuulen mukana. 
Siellä he harhailivat ennenkuin saivat m aata näkyviin. Ei ollut 
yhtään asuntoa löydettävissä, m utta he menivät rantaan, laskivat 
maalle ja  eleksivät siinä useita kuukausia. Kolmas vuosi jo oli 
lopuillaan siitä, kun kauppamies oli kotoaan lähtenyt.

Lähes kolmen vuoden ajalla m uuttuivat asiat kauppamiehen 
talossa toisin. Em äntä ei alussa m uistanutkaan mesimarjoja, joita
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hi lihat'mist. aha kiuəht ituve mä Sai sun leâe lihatl'álhånna täm 
muorjiin, m ut mqƞemušlá m ut täi sun: »almat muiərjih pillähiveh.» 
mönai keättšad ётёп rtŋðäinis, Iihastu ktllär uusa, kuoylali] siza, 
pahui rfijäas mönnad vuiádun miet'åmuorjih keättkad. rtijsä tseälkk'a 
emeoiinis: »kale täh sätt'ih juo pilläšuuškoat t ici». tonniel emen pahui 
välnid pajäs täin punani varås, rtrjeå välnišlcuodi] lit'č sizä тіе- 
t'ämuorjijn kŧllarvmáðiist, vuiåmmåšn nrjtå kigtkk'en kolle- ja silnå- 
rödai/i. välni] muorjnn, pödii pajås iee muštålam maiɓen emönsis, 
main sun tonnen оагігат Iti. ётёп lukk'ani] kellarüusa ja lup'eüusa, 
välni] tüoünüin mielbis. n fjtä  kuo tiedi], mommuduSü rutfä-tnnü-
vuoda sun кайпат hi, te riemai emenis iraäslallad. егпёп äldast
nulfälisti] sü ruokk'anvuoda. rtrjüä tsölhij emönsis: »jes tun mü 
рёіівшэітіпап välnah, te mun almöt'am tuńin õul sməlieäs SH, main 
jieh tuŋein tiede, ja muoi šanDčn tSüutii rioeäsonnon, kuo tun tul
Uhkin.» ja rrrjeä särnut'i] emenis mejnei tonnuu kuiätt'ä, e t koas
juo ігіёп aha kulm iiure juo li lapp'um madhistis ice mihhen tiä- 
duin sust Uh kullum, te sun i] innie aiƞein ettimin Uh. hnön tsel-

isäntä oli kieltänyt liikuttamasta. Melkein kaksi vuotta m alttoi 
hän olla niihin koskematta, m utta vihdoin hän tuli ajatelleeksi: 
»kaiketi m arjat pilaantuvat». Em äntä meni renkinsä kanssa niitä 
katsomaan, avasi kellarin oven, kurkisti sisään ja käski renkinsä 
mennä pohjaan mesimarjoja katsomaan. Renki sanoi emännälle: 
»kyllä nämä saattavat jo ruveta pilautumaan». Sentähden emäntä 
käski hänen ottaa niitä ylös syötäväksi. Renki alkoi ottaa kella
rin pohjalta mesimarjoja astiaan ja huomasi äkkiä kulta- ja hopea
rahoja. Hän otti marjoja, tuli ylös eikä kertonut emännälleen 
mitään siitä, mitä oli siellä nähnyt. Em äntä lukitsi kellarin ja 
tuvan oven ja otti avaimet mukaansa. Kun renki tiesi, millaisen 
raha-aarteen hän oli löytänyt, alkoi hän kosiskella emäntäänsä. 
Tämä nuhteli alussa hänen rohkeuttaan, m utta renki sanoi emän
nälle: »jos sinä otat minut puolisoksesi, niin minä ilmoitan sinulle 
erään salaisuuden, jota et sinäkään tiedä, ja me tulemme paljon 
rikkaammiksi kuin mitä nyt oletkaan». Hän puheli emännälle sii
täkin, että  koska isäntä on viipynyt matkallaan jo lähes kolme 
vuotta eikä hänestä ole kuulunut mitään tietoja, niin varmaan-
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hi]: »tom SH Ішіе munnuy Um ohlü olssan jurnattšam, et i] tåiåi 
led e mu älmai innie ellimin, lcoas sun ii Uh munin outkin kirje 
vuoicatt'am», kuo imen kulai, et reŋåas liuəhin sməlieâs äšši li, 
kö]janaUkuodi] sun ain sust, e t: »jiehuu päihi oi]Bast måfattši ai- 
mötfid muńin tom suiølieás aH?» rtrjeä cd C d : »jiem-ne muDÖi olla oi n  

tumn almõt', kuo nä]jamlop' ånáz tiet'; talle kale aimo f  am», na ётёп 
lop'enadai välsid almäinis rlŋåas ja råhištid sü nututko ошиёв ahhås. 
rtƞeå ij åjatfallam, tselhi] emdnijnis: »vâlni kellår-DŠoyBuin; vuiâlBõn 
hoap'ust killâran.» ётёп tõuvai nuiyl' ja õini] rutt-tnnävuoda kol- 
löst ja sihast. rtrjeä tselhi] emenimis: »tat! li toi siuəlieás äšši, 
main mun tuńin Um särnum.» talle ётёп arvioi] kale, monnief 
kägtpp'-älmai Ui kiälsam miet'åmuorji]D lihafmist. tselhi] ётёп 
rtŋĞâinis: »ke]ja luon farpp'al siste, jes Іоввёпиу Unnžeh rüdah.» 
nrjeä välni] muorjijn, moh lite  ńälmist liiji. Юпвёп тёіъеі káyhoji 
rüdah kollčst ja sihast. ётёп äuvuouodij ja tsölhi] rtŋöáinis: »tü 
suiəliaasvuot li tuott'an kayhum.» pajanoin ktllärist, ётёв lukk'ani] 
üusa, mõnai rtƞdáinis eäliištimtup'an; suoi lop' čnadáin välsid кшэ]т- 
Giuəimis pölieiuəithinis ja raJihin hejain.

kaau hän ei enää ole elossa. Em äntä sanoi: »sitä seikkaa olen 
kyllä minäkin itsekseni ajatellut, ettei mieheni taida olla enää 
elossa, koska hän ei ole lähettänyt minulle yhtään kirjettä». Kun 
emäntä kuuli rengillään olevan salaisuuden, alkoi hän kysellä tä ltä : 
»etkö sinä palkkiosta voisi ilmoittaa tuota salaisuutta minulle»? 
Renki virkkoi: »en ilmoita sinulle ensinkään muuten kuin naima- 
lupauksella; silloin kyllä ilmoitan». No, emäntä lupasi ottaa ren
gin miehekseen ja rakastaa häntä kuten edellistä miestään. Renki 
ei viivytellyt, vaan sanoi emännälle: »ota kellarin avaim et; lähde
tään pian kellariin». Em äntä teki niin ja näki rahanpaljouden, 
kultaa ja hopeata. Renki sanoi emännälle: »tämä on se salaisuus, 
josta olen sinulle puhunut». Siitä emäntä kyllä arvasi, miksi kaup
pamies oli kieltänyt liikuttam asta mesimarjoja. Emäntä sanoi 
rengille: »katso tuota tynnyriä, jos sielläkin olisi rahoja». Renki 
otti marjat, jotka olivat astian suulla. Sieltäkin löytyi kulta- ja 
hopearahoja. Em äntä alkoi iloita ja sanoi rengille: »sinun salai
suutesi on huom attu todeksi». He nousivat kellarista; emäntä lu-
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le mgŋemuMå käŋipp'-âlmåi fatki] õutä stuorrå kärsä ja uhkuin 
jokemin sü honram-snnamsis. käŋtpp'-almä oaStim-täiyvireh li]ji juo 
keäpp' anhkoatk am, el puiəresl thahhi mååháln sluorrå kársås. le 
monni õutä kársás, roU'eji puc)az pajás, onnžu mieki-віеееаіп, julki 
jotelåiut', laibi puiəresl ice ion kõskast innie kuhhä äjjánam, ko pessi 
nolkõm siinan, koke ii  Um åinas kukiken kätJtpp'-a/mä puihisi. 
Іовпёп käğipp'-älmäi juo külai sii na s sä m vai n ja tselhi] т йікі- 
kuoimiiDiskmim: »joGO-sun mi] vuiəJeip' mü siinä kuŋil.» si] vuohi 
hoap'ust, pur jahti пиве pel ńarean, kost kämpp'-ahhä päjkki juo 
äinas alnä Ui; potki tnnaman, tsölhi] käiypp'-älmäi: »oröstallad tij 
täst toid pöjijn, kuo mun stjnaslan hoap'usl eälattšam.» sii lop'e- 
nitti ja kägt pp'-älmäi vuohi] sijnäsis, välni] nieiurimozain pihläsijn 
mielbis, kärbunadasli] täin mölsist ja nuujk mönai päjlclkäsis. kuo 
sun pödi], Uhasti] turcs üusa, vuiämmähi] uhhuin lieuvä iuve, poreh 
ja juheh. i] ohtkin lain uhhuin lusvam innie sü käŋipp'-äimäin ja 
ton tälu ііёёпіп. kuo ётёо öini], et ömas kuiəssi poatkam li, jür-

kitsi oven ja meni renkineen asuintupaan. He lupasivat ottaa toi
nen toisensa puolisokseen ja valmistivat häitä.

Lopulta kauppamies kohtasi suuren aluksen ja siinä ihmisiä, 
jotka olivat matkalla hänen synnyinmaahansa. Kauppamiehen os- 
totavarat olivat jo alkaneet huveta, joten ne hyvin m ahtuivat m at
kalaisten isoon veneeseen. He astuivat samaan veneeseen, nosti
vat purjeen, saivat myötätuulia, kulkivat nopeasti ja osasivat hy
vin eikä viipynyt enää kauan, ennenkuin he pääsivät erääseen ky
lään, joka ei ollut kovin kaukana kauppamiehen kodista. Siellä 
kauppamies jo kuuli kotisanomia ja sanoi kumppaneilleen: »joko
han me lähdemme minun taloani kohden». He lähtivät joutuin ja 
purjehtivat toiselle puolen nientä, jossa kauppamiehen talo oli jo 
aivan lähellä. Heidän tullessaan maihin sanoi kauppamies: »viiväh
täkää tässä sill’aikaa, kun minä pistäydyn kotonani». He lupasi
vat ja kauppamies lähti taloonsa, otti mukaansa huonoimmat vaat
teensa, puki ne ylleen metsässä ja meni kotiinsa. Kun hän tuli 
ja avasi oven, huomasi hän pirtin olevan täynnä väkeä, syövän 
ja juovan. Ei yksikään noista ihmisistä tuntenut enää häntä kaup- 
pamieheksi ja sen talon isännäksi. Kun emäntä näki oudon vie
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n o lki] sun, et totc II kini kiemhis ohhoiń; pahui kuß'ae utad ja 
pärraå. tälu Шёп johil'ii emenis pákk'um, vaiV sun öinii juo tšöl- 
m im skunm , et hsjah täst is, пицііко sun kidlam hjutj. kuo hsjjä- 
vieha piirramisl кіегёапіі ja jiihamist, skerjkk'iškuott'i uõåå päraconč 
kunnen skeijkaibix ja tselhii kägipp'-älmåi káieuinis, keäst vmämmu- 
sii et i j  lumia sii olla ein: »poaåi alõelä, vai munnuu oanmm tuńia 
skef/kkciö.» rutl'ii püHas, rahi] kollcsuormaz pele, tselhii kälåuinis: 
»tä li tuńin ulise skeäŋk'anP..» ётёп välni] summaspeU; kHjastii 
suormaspit'å: tåsl Ui tšällum sü nommå. suoreanii tšinjtii. ižžčn 
páhui puiəhliö emii.is nute suormaspele. čmčn puomlii, ksŧŧšålii 
ohtan, õinij tom, et' li seämmä suormas, main sü ålmåi muəleineinis 
jmáham Ui. tallan čmen ńu lkii i'ietis Išeäpp'ât pirrä, ânui aonaeas 
päst õUimslis ja ruhaDalai, et »poaöattših nute tiip'an». іНёп antein 
káleusis puoh aniiaeas, main sun enan jiirnaŧšhännävuoðast meänia- 
nam Ui, ŧšmániilulii hoap'ust, topp'ii emenis kieðast ja tselhii puo
litti kuosii kiillon: »täi liІ oaThiretfeð puohah uhhüh, keäh täi täst 
Unnžvett'eö hljåin kutišum, et' іттёі jufeålii nune nai tjnu kiâjkk'en

raan tulleen, arveli hän tä tä  joksikin köyhäksi mieheksi; käski kui
tenkin istuutua ja syödä. Talon isäntä totteli emäntänsä käskyä, 
vaikka hän jo silmineen näki, että häät tässä ovat, kuten hän jo 
oli kuullutkin. Kun hääväki kerkesi syömästä ja juomasta, alkoi
vat he lahjoittaa uuden parin kunniaksi lahjojaan; tällöin sanoi kaup
pamies vaimolleen, joka nähtävästi ei tuntenut häntä ollenkaan: 
»tule lähemmäs, että  minäkin saan sinulle lahjoittaa». 'Hän sieppasi 
kukkaronsa, otti kultasormuksen puoliskon ja sanoi vaimolleen: 
»tässä on sinulle pikku lahjanen». Emäntä otti sormuspuoliskon, 
katsahti siihen: siihen oli piirretty hänen nimensä. Hän hämmästyi 
kovin. Isäntä käski emännän noutaa toisen puoliskon. Em äntä nouti, 
koetti niitä yhteen ja näki sen olevan saman sormuksen, jonka hä
nen miehensä oli lähtiessään jakanut. Em äntä hyppäsi heti mie
hensä kaulaan, pyysi anteeksi pahasti elämistään ja rukoili häntä 
tulemaan toiseen tupaan. Isäntä antoi vaimolleen anteeksi kaikki, 
m itä hän ajattelem attomuudesta oli rikkonut, nousi kiireesti, otti 
emäntää kädestä ja sanoi kaikkien vierasten kuullen: »nyt te kaikki 
ihmiset, jotka olette häihin kutsutut, näette, että  Jum ala käänsi
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ja susi ii Uh mihhen måhðutt'ёпіг». mönai emeniinis kämmaran, 
tiädiistalai süja töz, m i villif sm рёіівшзіті vålnikkoatl'ið oiudU ko 
vissis säuvaii) iHenstis kiillam Ui, jes sun äinas litkii ellimin tän 
mäilmist, ko eä Uh jämmim-säuvahkin kullum, nuijit sun litkij kolr.am 
jurnaö. kuo eme.o Ui puoh tom süja, mast sun meäDmmm Ui, 
muš täi am alinaisis, le kolkot'i] rei/åas, kot'e sü käleu vielt'йіагп Ui, 
ja tsülhn rtrjeäinis: »täi tun oaohih ѵшэІёід mtonal mü tålusl; tü 
oskölanhmot' ja kunnâlanivuot' li äinas nülam. mõna ja htp'ánáž, 
kuo nuiut' kehlioih mü käleun kielastallað.» rtfjeå mönai oleös ja 
vuolnij msimal ton sUbasl. іИёо valmi ktllár IkouDmo ja jiirnalkii: 
»valaeo-sun mun käunamein riiðaioan áimuin.» Uhasti] üusa, mönai 
sizå ja imåmmáŠij: miet'åmuərjih U vainuni, mut' utsańahhä kull'aa 
U pátlsam. riiöainis kHjastal pajemuin ktllärvviäåiist, moh vitl'đnum 
liiji. ruiämmńku HUn, H rüdah Is äimuin sehe kdlárvmåðiisl moh 
liiji, et farpp'al sist. te mätsij tup'asis, tsölhii kålåuinis: »lotkin 
Ui åinas puian, et riiðainan valâ áimuin кайііітл kuosiiniskuxim 
sun vala sörnuiij main maJBauit ja raƞtmstalai si іттёі säniin ja

asiat äkkiä toisin ja ettei hänelle ole mikään mahdotonta». Hän 
meni emäntineen kamariin ja tiedusteli syytä, mikä hänet viekotti 
ottamaan puolisoa, ennenkuin hän oli miehestään kuullut varmoja 
tietoja; kenties hän sittenkin olisi elossa tässä maailmassa, koskei 
kuolinsanomiakaan ole kuulunut, niin hänen olisi pitänyt ajatella. 
Emännän kerrottua miehelleen koko syyn, miksi hän oli hairahtanut, 
kutsutti isäntä rengin, joka oli viekotellut hänen vaimoaan ja sanoi 
tälle: »nyt sinä saat lähteä tiehesi minun talostani; sinun uskolli
suutesi ja kunniallisuutesi on kerrassaan loppunut. Mene ja häpeä, 
kun niin kehtasit valehdella vaimolleni». Renki meni ulos ja lähti 
pois talosta. Isäntä otti kellarin avaimet ja ajatteli: »vieläköhän 
minä löydän rahani tallella». Avasi oven, meni sisään ja huomasi: me
simarjat oli otettu, m utta vähän oli kuitenkin jäänyt. Hän kat
seli kellarinpohjalla olevia päällimäisiä rahojaan, jotka olivat ho
mehtuneet. Isäntä huomasi rahojen olevan tallessa sekä kellarin
pohjalla että  tynnyrissä. Tupaan palattuaan hän sanoi vaimol
leen: »sekin oli sangen hyvä, että löysin rahani vielä tallesta». Vie
railleen hän puheli vielä minkä mitäkin, neuvoskeli heitä Jumalan-
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ton kuiátkä, main viehis mäilm käuivilvuoðáinis m atkan sätkä, ja 
nuiuk sii ralküstilli. käilipp-ahhä sijɓå eli] tåstmaijá javalanž- 
vuoðast. (I. Mannermaa.)

terho kayharn.

motkõm ahhást li Itmäni tömmüSußl mtoča alse, kot'e ain 
täujå melsist jutkålii ja йгаі, jes sun käunatki] äfhihäuini, main 
sun majńasiin kiillam hi, ek nasnemehuu me'Wei tän mäilmist Is. 
ton mielast sun vänzatki] tâäjå melsist. ilki ja enni kale ain köi- 
jaDäin: »main tun alee jiaəŋisivažah, kuo tuke tiek mefsun vänzah, 
ice tun koassin Siinan mainen ршэшіі, jieh öutaein loie, jieh riäfhiiä 
iee mainen metsihuiäddöin, vaik pissoin jodäh?» olee tselhii vanhi- 
miiniskmim: »melsist li kuikan hilrii väimzid». mottõrn älSi täsl- 
mai]ä vuohii alöe opp‘el meätsan vänmid. judii to unen ubhes mieln, 
nuiytko ошпііии, mahle ohhõnž, kote majneni läpp'am li ja tom 
uttsåmin li. kiifikken viuämmäkii alee motköm stuorrä kebdist, ek

sanalla ja osotti, m itä viekas maailma kavaluudellaan aikaansaa. 
Sitten he erosivat. Kauppiaan talo eli senjälkeen onnellisesti.

Terhon löytö. *)

Eräällä miehellä oli sellainen nuori poika, joka usein kuljeksi 
metsällä ja etsi aarnihautaa, sillä hän oli tarinoista kuullut sellai
siakin olevan tässä maailmassa. Siinä tarkoituksessa hän käveli 
usein metsällä. Vanhemmat kyllä aina kysyivät: »mitä sinä poika 
joutavoit, kun turhan tähden kuljet etkä koskaan tuo kotiin mi
tään, et yhtään lintua, kettua etkä mitään otusta, vaikka pyssyn 
kera kuljet»? Poika sanoi heille: »metsässä on kuitenkin soma kä
vellä». Joku aika senjälkeen lähti poika taas metsään kävelemään. 
Hän kulki siellä tapansa mukaan, kuten ennenkin, niinkuin ihmi
nen, joka on jotakin hukannut ja on sitä etsimässä. Äkkiä poika 
huomasi eräästä isosta kivestä, että  kaukaa katsoen se oli kuin

') Oulun Viikkosanomissa v:lta 1834 on käännös „Tuhat ja-yksi y ö tä “- 
kokoelman sadusta „Ali-Baba ja 40 ryöväriä“, jossa sana sesam  on suom en
nettu terhoksi. Nähtävästi on yllä  oleva satu täten levinnyt Lappiin kirjal
lista tietä, mutta joutunut kuitenkin siellä melkoisten m uutosten alaiseksi.
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kukk'en keällkad litkii nuŋitko torit o. mönai alse кёдві кшаШи ja 
pödi] ton keösi-Beälläs, main sun juo kukkien ajisam lei. ahe ksijan 
tom stuorm кёдеі ja jürnattk ohlü olssis: »kale täi li juo meärhalanž 
кеЬві, tuoðai liuu tot' ärhihägiTi, koas juo кеЬвіиЫйип tosnö.» mut 
tköuпагаіВг ij olláein olitü. jürnattk ahe: »kale tat li juo könlsalanž 
torho.» kuodi] nuhes ärhihäumi painan låune vuiálå ja nuujk mätsij 
sijbäsis. ahe e'tki tselhii: »ja tun jieh koassin outkin loi e m i Siinan 
ргиэшіі.» ahe tsölhii ejimis: »jiem valå Uh onne outkin lone 
piuählam konned, mut jes itken коппёт.» kuo itkänž-iden könai, 
ahe opp'čl vuohi] äniihätubis opp'ad ja jürnattk ohlü olssis vänzi- 
neinis: »valauu-sun mun innie tom päihi käunamoin?» käunai sun 
kuikan, kettkälij  tornö Uhatkallad, mut tok ijt lehlkåsam, tästko torho 
lei äinas lätuvin. ahe mönai motköm stuorm кёдві peälläs, iktai 
töz vahlim tiek, ijuu-sun ma}Den oainattki ommäsiin taihe kulattki. 
kiŋtkk'en ahe kulai jiena ârhihčiuini lunne, mi tselhii näutk: »terho 
hkk'as!» ahe ii tuoStam ton päihist likk'ad ouinil ko seyrjankkuodij. 
sun tkiuánnžulii кеЬвг-Beällåst ja mönai ton källö painan, main sun

ovi. Poika meni kiven luo, jonka jo kaukaa oli havainnut, ja tuli 
kiven vierelle. Hän katseli paatta  ja ajatteli mielessään: »kyllä 
täm ä on merkillinen kivi; todella täm ä onkin aarnihauta, koska 
näkyy kiviovikin». Mutta avaimen reikää ei näkynyt ollenkaan. 
Poika ajatteli: »kylläpä täm ä on konstikas kivi». Hän jä tti veit
sensä aarnihaudan viereen turpeen alle ja palasi kotiinsa. Pojan 
isä sanoi: »ja sinä et koskaan tuo kotiimme yhtään lintua». Poika 
sanoi isälleen: »en vielä tänään ole voinut pyydystää lintua, m utta 
jospa huomenna pyydystäisin». Seuraavana päivänä poika lähti 
taas katsomaan aarnihautaansa ja ajatteli itsekseen kulkiessaan: 
»vieläköhän minä löydän sen paikan»? Hän löysi kuitenkin, koetti 
liikuttaa ovea, m utta se ei auennut, sillä ovi oli kovin tiivis. Poika 
meni muutaman kallion viereen, istui siihen vartioimaan, eikö hän 
näkisi tai kuulisi jotain kummaa. Äkkiä poika kuuli äänen sano
van aarnihaudalla näin: »terho avaudu»! Poika ei tohtinut liikkua 
paikaltaan ennenkuin alkoi pimetä. Hän nousi seisomaan kiven 
viereltä ja meni tuon kallion luo, jota oli luullut aarnihaudaksi. 
Poika sanoi: »terho avaudu»! Kiviovi aukesi äkkiä, poika meni
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århihäijibin juroani Ui. a h e  tselhi]: »terho Ukk'as/» kebbiuhsä 

kiŋikk'eii U kkåsi], a h e  tšätjrjäli] sizä, õini] rutkä-tnnuvuoda, muk 
suoraani] tkiiuttn kuo uhšä to p p å lu i kinnä nuiutko juo ошпііин Ui. 
a h e  järm ttk  іоввёп stijtijånazast: »тг-sun muńin innie li räddin?  
stuorrä кёдеі siste ohlünan orröö i i  Uh hilru.» välnii a h e  kuikan 
rüäaii) pärjäisi s jiuəhi piutaslõńáii) tjbu  iietjvä. muk täi ah e: »juoun- 
sun mun toi säni]Giu]m ptzattkim  oleösuu nututko juo sisä  p essim ?» 
a h e  im orbi]: »terho Ukk'as!» kebeiuhšå tallan U kV åsii avus. sun  
mönai hoapust oleös ja  kuo pszai иівйвеі, te p tšk a i uhhä kio/iä. 
a h e  måtsifi måšat sijbäsis, vajk '  juo seuUjis i]jä  Ui ja  Лиѵиьі] ton- 
niek, et sust rutkä kollöst ja  s ih a s t pajälist tnnü iti. sijbäsis pödi], 
ie tselhi] e jim is  ja  ehim is: »täi kale puoh Hm m ilsist mokömi]n lun-
ii]i> nututko oui/nlistuu.» albe i]  mainostani m ajlen , main sun тёі- 
sist kauham Ui, vuorkVi] rudaiois tk itikan ö]jis ja  ennis liedehännä. 
rudaiois sun i] sunniii almotkam ollakin, m utk iloni sun Ui ja  uödä 
Icapp'ü olssis näjai ja  eli] javalanivuodasl öllimäidis. är inhani ui 
kuuil sun ain talle vänzi], koas rüdah kollöst ja  s ih a s t keäpp'an-

sisään ja näki rahanpaljouden, m utta säikähti kovin, kun ovi sul
keutui kiinni, kuten se oli ennenkin. Poika ajatteli siellä pimeässä: 
»Mikähän minulle tulee neuvoksi? Ison kiven sisällä ei ole hauska 
yksin olla». Hän otti kuitenkin rahoja kaikki vaatteenpoimut ai
van täyteen. Poika tuli ajatelleeksi: »jokohan minä pääsen ulos 
samoin sanoin kuin pääsin sisällekin»? Poika huusi: »terho avaudu»! 
Kiviovi aukesi heti. Hän meni kiireesti ulos ja hänen päästyä ul
kopuolelle ovi kumahti kiinni. Poika palasi takaisin kotiinsa, 
vaikka jo oli pimeä yö, ja iloitsi sentähden, että hänellä oli m u
kanaan paljon kulta- ja hopearahaa. Kotiin tultuaan hän sanoi 
vanhemmilleen: »nyt kyllä toin metsältä muutamia lintuja, kuten 
ennenkin». Poika ei kertonut mitään siitä, mitä oli metsästä löy
tänyt, vaan kätki rahansa arkkuun vanhempain tietäm ättä. Raho
jaan hän ei ilmoittanut heille ollenkaan, m utta iloinen hän oli, nai 
itselleen nuorikon ja eli onnellisesti elinikänsä. Hän meni aarni- 
haudan luo aina silloin, kun kulta- ja hopearahat alkoivat vähetä. 
Samoilla sanoilla poika sai aarnihautansa auki ja kiinni, milloin
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åkuotki. seämmä sänim аІве oanZui tom ärhihđiUbis avus ja feiern, 
koas sun tafui. håskå sun ii rudainis annám, šekti] auivös rüdain. 
tonniek eres ulthüh eä poatkam lietkidein ошпіі ko sun poaris käl- 
lisin jiettš párråsâin uštevâinis mäinastij.

(I. Mannermaa.)

räjitkemes tüdahännavuot'.

m o tfõ m  ohhönZ äz.ai aina m sra rinö ja  elii kieiphivuoda tilest. 
iiZen Ui tukavanž; jčs juo  sust i i  Umein tn n ü  riGčsvuot', Ui sust 
kuÜ'ae jiuəhineäivaDž leini, jes i i  a in  valjest, nuujC ku jkae  H ätea 
pödi],. kälöü sust Ui пиье m ielasl; tot* ohtan mandsl eä fanüdai ja  
naeeii m ast juiəhi рёіѵі, kuo i] Um nuipk pürramaS, i] nu iuk tn n ü  
aham ak , eä nuiuk ршэгеіі pihlazeh kuo sun  eres u h h u in  ö in n , m o
kom in koas sun eäkanalai ja  tuskitka la i, vänDzilii sun  m sra rinon, 
m i s i siinä  aina Ujuu. kuo kâ lsu  msra rinon pödi], iš ta i sun  mot- 
köm siuorrä кёдві älä hilrä tiek oajkid stuorrä pamiD, moh vierri 
rinno-näm tii ruuista. kiwlcVen paijänkkuodii ŧšáp'is po l M ; ä jjih

tahtoi. Tuhlaten hän ei rahojaan käyttänyt, vaan säästi ikänsä. 
Sentähden muut ihmiset eivät saaneet tietääkään asiasta, ennen
kuin hän vanhana ukkona itse siitä kertoi parhaille ystävilleen.

Rajaton tyytymättömyys.

Eräs mies asui lähellä meren rantaa ja eli köyhyydessä. 
Isäntä oli tyytyväinen; joskaan hänellä ei ollut paljon rikkautta, 
oli hänellä kuitenkin jokapäiväinen leipä, ellei aina runsas, niin 
sentään siksi, e ttä  tuli toimeen. Hänen vaimonsa mieli oli toinen 
ja hän jahkaili alinomaan ja napisi joka päivä. Kun ei ollut niin 
paljon ruokaa ja omaisuutta eikä niin hyviä vaatteita, kuin hän 
näki muilla ihmisillä. Kerran nuristessaan ja tuskitellessaan, hän 
käveli meren rantaan, joka olikin lähellä heidän kotiansa. R an
nalle tultuaan vaimo istui isolle kivelle katsellakseen huviksensa 
hyökyjä, jotka vyöryivät rantakalliota vastaan. Äkkiä nousi musta
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kullõ pölvast IkeärSumin, tullđ ruiäšu tuohu ja  tehi, tkättk-koalaü'üu 
kavinim  kullõ ja  pieeeä-joam vim  meJIei kullõ. i \  h m  kulousl inn ia  
hitrii msra stuorrä paruin  keättkað, h il tk ii  muäliis кёдві ńe ijið , muC 
jieńa  ku llu i kiytkk'en päruin , m i tselhii: »каівй, каівй, m ain táttõh 
Uin m åilm ist olssan рш эггіп ja  ahhaisan, le tu nn iii nu iuk kanna, 
m ut tun kõleah änuneinan tkiuárvuð anei tu ä lm ai tän seämmä кёдві 
aine, kost tun  teil leb iSteorrömin, ja  tkuorbi a m  nägik: msra stuorrä 
päru i, m sra kieƞƞalvuoða ja  rajitkem es kivi tiek m u n  takum  tom tai 
tom.» ictihü tselhif tallan: »juo kale täkum  msra stuorrä päru i, 
msra kieŋƞalvuoâa ja  rajitkem es uvi pelit, et m u n  littkim  riees tälu 
emenin.» hiJeü i j  kid lam  in n ie  mailien tkuHst, vuoleii mäkai sijnäsis, 
koke i i  Umänkein kukk 'en  m sra rinnöst. kuo sun  s iinä  alnankkuoåu, 
vuiám m åkij sun, ek puiəreneh tuvčh Is itu kuo oiunilist, m önai tup 'an  
sizä: Ш ёп Ui kien piJiläsiieuijm  ja  pihlazeh lü j i  tn n ü , moh sopp 'i 
pmərest kälaunuy. ігЛёп tseälkk'a káU uin is: »mun jiem  m ä k i ärvinið  
ice juo Icale osköttklein, kost pöðii kiiykk'eo tom m nkunž riečsvuok.» 
ётёп tselhii: »kale m u ń in u y  ömasin orõ, m u tk  kale tun tástmaŋá tom

pilvi, ukkonen kuului jylisevän pilvessä, salamat leimusivat sinne 
tänne ja rankkasateen kohina ja  tuulen humina kuului myös (lä
hestyvän). Ei ollut vaimon enään hauska katsella meren suuria 
aaltoja ja hän yritti laskeutua alas kiveltä, m utta aalloista kuu
lui äkkiä ääni sanovan: »Vaimo, vaimo, mitä hyvää tahtonetkin 
tässä mailmassa itsellesi ja miehellesi, niin se teille tapahtuu. 
M utta anoessanne pitää sinun, tai miehesi huutaa tältä  samalta 
kiveltä, jolla nyt olet istumassa, ja huuda aina näin: meren hyö
kyjen, syvyyden ja äärettöm än ulapan nimessä minä tahdon sitä, 
tai sitä.» Vaimo sanoi heti: »jo kyllä tahdon meren hyökyjen, 
syvyyden ja äärettömän ulapan nimessä, että  olisin rikkaan talon 
emäntänä». Vaimo ei kuullut enää mitään vedestä ja läksi takai
sin kotiinsa, joka ei ollutkaan etäällä rannasta. Kotia lähestyes
sään hän huomasi tuvat entistä paremmiksi, ja meni sisälle: isäntä 
oli hyvissä pukimissa ja paljon oli vaatteita, jotka sopivat hyvin 
vaimollekin. Isäntä sanoi vaimolleen: »minä en saata arvata enkä 
juuri uskoakaan, mistä tuli äkkiä tällainen rikkaus». Emäntä sa
noi: »kyllä se minustakin on kumma, m utta saatpahan sinä sen
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poaðali tietkið. hiirii lást ku lkae  eäluktiå li.» m u!k kâ/Su a jn  vesl 
tkaealnui, ёС ршэгёв köleatši] leåe kuo tål li  ёіііт. vuoleii kä lsü  
opp'ät mSrriuon ja  m önai ton kieðei õlä, kost oiudU m sra paruin  
keättkam Iti. tkuorbil kä lsü : »msra stuorrå pčirui ja  msra kieŋƞal- 
vuoða ja  råjitt'em es đvi pehl täkum  m un: väri тй älm äi litki] 
käqtpp-älm äin ja m un  käqtpp-alrhä kälsun!» jieha i i  ku llum  msra  
tkäkist olläein, vaik kä lsü  kale kulBäli], ńeji] kä lsü  opp'et viuälus 
кёдеі, m atsi]  mäkat s ijm s is . poaðeoeinis vxuámmáki] kä lsü , et' Is 
valä ршэгёвеК ja  епав tuveh ko sskan. vmämmakij  ahkäs olson, 
kot'e juo Ui liiööe-Bkfdäsim. tuveh l i i j i  т пй lasänam ja  kalini Ui 
tn n ü  jrnəhi luvest juiəhi kläjast. kä lsü  Ui ilõ v i ja  äuvuuii H rxees 
alrhä етёвіп sun kõnai. tselhii kä lsü  iZeDåin: »juo m unnusl ёіііт 
m utku i, juo kieqihivuot пйпѵаі; kale täi vika tän m äilm ist ellid.» 
iZZen, koke ärnoii. ek liuu-sun  olläein im m el siuhänäs, tselhii käl- 
duinis: »numk li kale, m ut jes m uoi vala tän rieesvuokanGin tudat- 
kä im .» tästko іііёв tiedii, H' kálöus li nieuiris ohhõnž, iee rieuitis, 
kuo sun  ц  tuða mõken. m otkõm  m änupaje tästmaijá vä nm ili) kä lsü

myöhemmin tietää; hauska tässä kumminkin on elellä». Mutta 
vaimo halusi aina vain, että parempi pitäisi olla elämä kuin nyt. 
Hän lähti jälleen meren rannalle ja meni sille kivelle jolta ennen 
oli katsellut aaltoja. Vaimo huusi: »meren hyökyjen, syvyyden ja 
äärettöm än ulapan nimessä minä tahdon, että  mieheni olisi kaup
piaana ja minä kauppiaan vaimona!» Ääntä ei kuulunut meren 
vedestä ollenkaan, vaikka vaimo kyllä kuunteli. Hän kapusi taas 
kiveltä, palasi kotia ja huomasi tullessaan tupien olevan vielä pa
rempia ja lukuisampia kuin äsken. Havaitsi ulkona miehensä, 
joka oli jo verka vaatteissa. Tuvat olivat paljon lisäytyneet ja 
kalua oli runsaasti ja joka lajia kaikissa tuvissa. Vaimo oli iloi
nen päästyään näin rikkaan miehen emännäksi. Hän sanoi isän
nälle: »jo meiltä m uuttui elämä, jo loppui köyhyys; kyllä nyt 
viitsii tässä mailmassa elää». Isäntä joka epäili, että  onkohan 
tässä ollenkaan Jumalan siunausta, virkkoi vaimolleen: »niin on 
kyllä, m utta tyytynemmekö vielä tähänkään rikkauteen!» Isäntä 
näet tiesi, ettei hänen vaimonsa ole kunnollinen, vaan paha ihmi
nen, kun ei tyydy mihinkään. Muutaman kuukauden kuluttua
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tä s  m s r a  « 7 ;o k u m i j a  m õ n a i  o p p 'č t  to n  s e ä m m ä  к ё д в і  ö lä , k o s t  

ovm iluu e ä lla m  Ui. tšuorbii: » m sra  s tu o r r ä  p ä r u i ,  m s r a  k ie ŋ ŋ a l-  

v u o ð a  ja  r a j i tk e m e s  ä v i  p e h t:  v ä r i  т й  ä lm ä i  l i tk i ]  k u n a e a s  j a  m u n  

l i l tk im  k u n a e a z  k ä le u .»  j ie h a  i j  m s r a s t  tä s k in  k u l lu m , m a in  k ä l s ü  

k a le  tä r k k 'a  k u l b ä l i j .  s u n  ń õ j i i  k č ð o i v u iä li is  S n n a m a n  j a  v u o h i ]  

m ä k a t p â ik k '  ä s i s . k u o  s u n  alɓankkuoði] s i in ä ,  k u k k 'e n  р а Ш  ju o  

k u l la tk u m  v iä z u h ,  s tu o r r ä  lä sa h , s tu o r r ä  j a  m u tk is  to rn ö h . tk iŋ a tk u m  

h e ä p p 'u ž e h  o a jń o j i  t n n ü ,  j a  tn n ü  u lm ü h  m e jn e i ,  so a k ih e ä k ä h  j a  

s o a k ia h h ä h .  suorSänistij k ä le ü  ä ld a s t  j a  jü r n a tk i]  o h lü  o ls s i s :  » tu os-  

tam uu-sun m u n  i n n ie  to m m u k ü in  m u tk is  tü v ü n  s i z a e in  m ö n n a d ? »  

к а ів й  a jn  tk u iå n n žu  j a  s m iä k a  e k  »k u o  jo  o h l i  Um ä n n u m  k u n a e a z  

k ä lB u n  j ie t tk a n ,  m õ n a m  m u n  s i z ä  tu p 'a n » j a  vännzili] h o a p 'u s t ,  m ö 

n a i  s i z ä  m o tk ö m  tu p 'a n  j a  v u ia m m ä k i] ,  e t s ü  ä lm ä i  l i  k u n a e a s ;  

s tu o r r ä  heäh äh  l i j j i  p i r r ä  s ü  alrhä. k iiü k k 'e n  v u iä m m ä k i]  k ä l s ü ,  e t 

je s k o  s u n n u ti  l i  ju o  k u n a e a z  kálSun. ä lm ä i  ts e lh i]  k á lå u in i s :  »joGO 

tu n  tä l iu i  tü d a h !»  k ä l s ü  ts e lh i]  a ln ia js is :  » táðe  ршэгёв e ll im  i ]  

t a iö i  i n n ie  tä n  m ä i lm is t  leäe.»  іПёп, k o k e  ä r v in i ] ,  i t  to k  i j  Um

vaimo käveli taas rannalle ja meni samalle kivelle, jolla ennen
kin oli käynyt. Hän huusi: »meren hyökyjen, syvyyden ja ääret
tömän ulapan nimessä: kunpa minun mieheni olisi kuningas ja 
minä kuningatar!» Ääntä ei nytkään kuulunut merestä, vaikka 
vaimo kuunteli tarkasti. Hän laskeutui alas maahan kiveltä ja 
lähti takaisin kotiinsa. Kun hän lähestyi kotiansa, niin kaukaa jo 
hohtivat kullatut huoneet, isot ikkunat, suuret ja kauniit ovet. 
Koristettuja hevosia näkyi paljon ja samoin ihmisiä, sotaherroja 
ja sotilaita. Vaimo vähän säikähti alussa ja mietti itsekseen: »toh- 
dinkohan minä enää mennä sisällekään tuollaisiin koreihin tupiin?» 
Hän seisoi yhä ja tuumi, että  »kun kerran olen anonut päästä 
kuningattareksi, niin menen tupaan sisälle» ja lähti kiireesti kä
velemään, meni muutamaan tupaan ja huomasi miehensä olevan 
kuninkaana; suuria herroja oli hänen miehensä ympärillä. Äkkiä 
vaimo huomasi itsensä olevan jo kuningatarena. Mies sanoi vai
molleen: »joko sinä nytkään tyydyt?» Vaimo virkkoi miehelleen: 
»tämän parempaa elämää ei taida enää olla tässä mailmassa». 
Isäntä, joka arvasi, ettei siinä ole oikeaa Jum alan siunausta, mikä
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rieuitis immel siilhánás, mi nuiuk kigikk'en kõnai, tselhi]: »ksttkal 
tul lede tukavanž». motkõm mánupaje maŋeln vuohi] hálsii rivon 
кёдві õlå ja tkuorvi] nututko ошпіі ja lasse пі]: »väri mun іттёі 
littkim!» le kullui tkäkist jieha, koke tkuorvi] korrasäut: »ohhoh tun 
kälsü!» ja msra tkälsi toco Іиоппапц, Ikäisi jürakkuodi] ja kullui 
leeo snnam-Doareastas. kälsü mejSei palaskii nuiuk, et toareist- 
kkuodi]. ja kähu pihlazeh kiŋikk'en mutkoji äinas niemris pihlasin. 
vuohij  mättsid mäkat ja kuo sijnasis pödi], viäzüh liiji lapp'um, 
oht uttse tüväni h i tuše páttsam, nututko ошпііии, talle koas suoi 
alüiäni kieijthivuoda tilest Uin. kälsü pödi] tkiärun al-ihđs lüza, 
keäst meinei li]ji tküwli] niemris pihlazeh. álmái tselhi] kåleuinis: 
»main valå täkuh егшв? juouu talein tüdah ellimsan? kale tun 
oaniuh aijván hep'anakkad.» ja numt suoi eli]n jаттітвёіѵіг räi 
kieƞthivuodast. (I. Mannermaa.)

kähi kõnzah.

mokomin Uin кшэЫ vil)az, пивве tinü hiegthi, пивве riees. 
te tok кіеиіЫв vuiâlSa viljas lüza kerjinid; i] oannhim majnen.

niin äkkiä syntyi, sanoi: »koeta nyt olla tyytyväinen». — Jonkun 
kuukauden kuluttua lähti vaimo rantaan kivelle ja huusi kuten 
ennenkin, lisäten: jospa minä olisin Jumala!» Silloin kuului ve
destä ääni, joka huusi kovasti: »ohoh sinua, vaimo,» ja merivesi 
jakautui siltä kohden sekä alkoi pyöriä ja kuului kuin maanjäris
tys. Vaimo peljästyi niin, että alkoi vapista. Hänen vaatteensa 
m uuttuivat äkkiä aivan huonoiksi. Hän lähti takaisin ja kun tuli 
kotiinsa, niin huoneet olivat kadonneet ja vain yksi tupanen oli 
jäänyt, niinkuin oli ennen heidän ollessaan köyhyydessä. Vaimo 
tuli itkien miehensä luo, jolla myös olivat hyvin kehnot vaatteet. 
Mies sanoi vaimolleen: »mitä enempää tahdot vielä? joko nytkään 
tyydyt elämääsi? kyllä nyt saat ikäsi hävetä.» Ja  niin he elivät 
köyhyydessä kuolinpäiväänsä asti.

Vasikan kyntyset.

Kerran oli kaksi veljestä, toinen aivan köyhä, toinen rikas. 
Köyhempi lähti veljensä luo kerjäämään, m utt’ei saanut mitään.

13
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te  v u o le i i  mäšat, te p ö d i ]  ohlä ä lm ä i  vuiâstä n e l j i  k ä ln ic õ n z a  кіе- 
ð a s t .  k ö j ja n :  »k ü z  j o å á h ?» —  te jokå n u h la n ,  e l i ]  v i l j a s  lu n n e  k e r 

t o m i n ,  m u tk o  i i  oannium m a in e n ,  te e ä k ä  to k  ä lm ä i:  » vä ln i ta in  

k a ln ie ö n za in  ja l iu ə š ti  рёшпі ö lä  j a  j  u i n a i m a in  tá k u h ,  te o a n žu h .»  

te  ä lm ä i  tö u v a i  n m u k  ja  jurbeli] o ls s i s :  » k ä r n in  p u o h  p ä r i s .» te  to t 

šõ n a i, te  la p p 'u i  o h lä  k o n n zä . s u n  jü rn a lM ]:  » v ä r i m u ń in  tä n  k ä r b in  

k ä m ij ih .» te  p o t k i  to h u u :  l a p p 'u i  n e ä lja n  k ä lo iG o n n zä . r i e e s  iń l jä  

ö in i ]  tä s t ,  m a b b e m  r ie e s v u o k ,  te k o i)  a  n a ik  k v  o d i ] : »k o s t Іг tu ń in  p o a t 

k a m  n a b n e m  r i e e s v u o k ?» to t s ä r n u i ,  e k e  s u n  ko lii  lu n n e  e l i ]  j a  

m ä š a t  v u o h i ] ,  te põðii o h lä  ä lm ä i  vuiäslä, k e ä s t  I n j i  n e f j i  к а ів і -  

Gõnza k ie ð a s t .  »le a n n e li]  m u n in  to in  ja  p a h u i  рёиіпі õ lä  Im ə š tið  

j a  ju r õ e l ið ,  m a in  lä k u m . te m u n  n u iu k  tö h h im , te k o n n i p u o h  m a in  

U o n že m  tä tk u m .»  te to i r ic e s  v i f j ä  e ä k ä , ek e  v ä r i  s u n n u u  to m  a h h ä  

k â u n a tš i ] .  » k ä n n a h  k a le , k u o  e ä la h  m ä  p ä ih i s t  j a  vu iä lG ah  mäkat, 
te p o a k a  Ui v u iä s lä .»  te  to t r ic e s  m ö n a i  v i l j a s  p ä ik 'a n  j a  v u o h i ]

Lähti takaisin ja niin tuli häntä vastaan eräs mies neljä vasikan 
kyntystä kädessään; kysyi: »minne kuljet?» — »Kuljenpahan vain, 
kävin veljeni luona kerjäämässä, m u tt’en saanut mitään » Mies 
sanoi: »ota nämä vasikan kyntyset, pane ne pöydälle ja ajattele 
mitä tahdot, niin saat». Mies teki niin ja ajatteli mielessään: 
»kaikkein paras kartano». Se syntyikin ja yksi kyntynen katosi. 
Hän ajatteli: »jospa minulle (tulisivat) tämän kartanon hoitajat». 
Nekin tulivat ja toinen kyntynen katosi. »Kunpa minulle tulisi 
kaikenlaista karjaa.» Sitäkin syntyi ja kolmas kyntynen hävisi. 
Hän a ja tte li: »kunpa minulle tulisivat täm än karjan hoitajat». 
Tulivat nekin ja neljäs kyntynen katosi. Rikas veli näki tuon 
rikkauden ja alkoi kysellä: »mistä sinulle on suennut sellainen rik
kaus?» Veli sanoi: »Kun kävin sinun luonasi ja lähdin takaisin, 
tuli vastaani eräs mies, jolla oli kädessään neljä vasikan kyntystä. 
Hän antoi ne minulle ja käski panna pöydälle ja ajatella, mitä 
tahdon. Siispä minä tein niin ja silloin syntyi kaikki, m itä tah 
doin.» Rikas veli sanoi, e ttä  jospa hänkin löytäisi sen miehen. 
»Löydät kyllä; kun käyt meillä ja lähdet takaisin, niin hän tulee 
sinua vastaan.» Rikas mies meni veljensä kotiin ja  lähti takaisin.
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mäšat. põðii talle vuiáštå tot' ålmåi nelji kälnieõnza kieðast. fe 
eät'å: »jiehun muńin täin?» — »na, oanžuh kale, pieja рёшпі õl ja 
jufnel olssaD, mair> tati'õh, te oaniuh.» te tatc välnii ja piejai рёшпі 
õlå ja mõnai oleös smiet'aimn, main kaivu jufÐelid, mutfo ii muStam 
maisen, kuo puoh liiji juo afńäs. te kálsu toin pojun jürnatSii: 
»väri täh tuveh liommoD.» te toh tuveh Sonni kommõn ja lapp'ui 
ohlå кёіівівоппиа. te jufneliy. »väri vesi nuhlanni, mäkle lijjiuu.» 
te tuveh vest Sonni nuttđ' ja lapp'ui пивве konnzä. te ižžõn põðii 
tup'an, oajńa kiuəhli kõnza lapp'um , te eä(ä: »küz toh, Is So n nam ?» 
kälsü tseälkk'a et sun jufneliy. »väri täh tuveh kommön», te lapp'ui 
ohlå konnzå ja tuveh liiji kommänam. »te [eftt'ejim jufSeliä: väri 
vest olmnal tuveh; te toh Sonni olmnal ja lap'pui пивве kon- 
nzä.» na-ne älmäi sü fa i ja jufnelü: »väri kirnátšij tätc konnzä pott'ä 
san.» le kirnii tot' kähu pöt'an. .Sönai ёСі: i i  oanSu ohtkin tom 
könza men nai. te p älkk'ani toahlarün jes mal nun, mutt'o i i  psza 
mahlen poöös. te muMäi älmäi, et' ohlä kulnieonnzä li valä,

Silloin tuli vastaan se mies neljä kyntystä kädessään. Rikas mies 
sanoi: »etkö anna näitä minulle?» — »No saat kyllä; pane pöy
dälle ja ajattele itseksesi, m itä tahdot, niin saat.» Hän otti ne, 
asetti pöydälle ja meni ulos miettien, mitä toivoisi, m u tt’ei muis
tanu t mitään, kun hänellä oli kaikkea. M utta vaimo ajatteli 
sill’aikaa: »kunpa nämä tuvat menisivät kumoon». Tuvat meni
vätkin kumoon ja yksi kyntynen katosi. Ajatteli: »kunpa tulisi
vat taas niinkuin ennen olivat». Silloin tuvat tulivat oikeinpäin 
ja toinen kyntynen katosi. Isäntä tuli tupaan ja näki kaksi kyn
tystä kadonneen; kysyi, mihin ne ovat joutuneet. Vaimo sanoi 
ajatelleensa: »kunpa nämä tuvat menisivät kumoon,» jolloin yksi 
kyntynen hävisi ja  tuvat menivät kumoon. »Silloin minun piti 
a ja te lla : jospa tuvat tulisivat taas oikeinpäin. Ne tulivat niin ja  
toinen kyntynen hävisi.» Siitä mies suuttui ja ajatteli: »jospa 
täm ä kyntynen lentäisi takapuoleesi». Se lensikin vaimon taka
puoleen. Tuli hätä: ei kukaan saanut sitä kyntystä pois. Paik
kasivat tohtoreita, jos muitakin, m utta se ei irtautunut millään. 
Silloin mies hoksasi, että yksi vasikan kyntynen on vielä, ja ajat-
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ja  jurbeli]: »väri tok konnzå men nai käleu põðast.» te läpp'öin 
lcuoMüh k Õ D z a h .  ' (P. Lusmaniemi.)

іттёі õmaslməiji.

tofple äzai motkõm älmai, koke Iti javalanž ja  sü albe näjai 
molköm javalanl niejbäin, ja  suoi eliin kieu-oazalanžvuoðast. l i iji  
ton päih i oloa åkamin meibei kiemhis ulthüh, keäh táujå elli ton 
Hees almä tälust. mokomin koas kieiuhis käleuh nuranitki rieeä 
tälun, särhü koskåniz maiD majbauu, mutko ётёп кйіапііп sárnu- 
škuotki tom, et pårnáitt'ä litki] pməren ёіііт  tän m åilm ist, кио pár- 
näiemjni. tälu ётёп koijan, monniek ршэгёв litkij pårnåitkä. kiem
his käleuh tselkk'i: »ii pärnáin piuəmli äjba, kuo i i  Uh, main siijan  
annelið pnrråmakan ja  pihlåsan. ётёв väštini]: »te leppeð  jöllas 
kälGuh. katehan täin pärnáin pieńiatki], vajk' littki kməhtnuBäloh.» 
kiemhis käleuh tselkk'i: »kale tust li пищ і pm ən  tselkk'ið, keäst li 
m oin pierhattkih pärnäin, jes tust littki » tästmai/a ko si] särhü koS- 
käniz rieeä tälust, torjŋan іціѵё kÕDai ётёп pärnäin viudStå. kuo sü

teli: »jospa se kyntynen lähtisi irti vaimon takapuolesta». Silloin 
katosivat molemmat kyntyset.

Jumalan ihmetyö.

Oli kerran eräs onnellinen mies, jonka poika nai kelpo tytön 
ja he elivät menestyen. Sen talon lähellä asui myös köyhiä ih
misiä, jotka usein kävivät rikkaan miehen talossa. Kerran, kun 
köyhät vaimot kokoontuivat rikkaan taloon, puhuivat he keske
nään minkä mitäkin, m utta emännän kuullen rupesivat puhumaan 
siitä, e ttä  lapsitta olisi parempi elää tässä mailmassa kuin lasten 
kera. Emäntä kysyi, miksi lapsitta olisi parempi. Köyhät vai
mot sanoivat: »ei lapsia voi elättää, kun ei ole, m itä antaisi heille 
ravinnoksi ja  vaatteeksi». Em äntä vastasi: »Olettepas te tyhm iä 
vaimoja. Kyllähän lapsia ruokkisi, vaikka niitä olisi kaksitoista». 
Köyhät vaimot sanoivat: »kyllä sinun on niin hyvä sanoa, jolla on, 
millä ruokkia lapsia, jos sinulla niitä olisi». Sittemmin samana 
vuonna kuin he puhelivat keskenään rikkaan talossa, emäntä tuli
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konnanim-äisi alBankkuodi], te tälu іНёп n  heiuvim lede sunastis ja  
ётёіі konnani] huəhtnunåloh pärnäin, moh li] ji  äinas utseh. ётёп 
suorSani] t kitin ti] ja  tsdlhi] p ijdä in is: »koas juo täh pärnännh Is 
utseh ja  snnü, te кшэпі täin jühan mü pukki um m ie ls i». p ijeä  jä- 
hiki] emenis pákk'um, tästko sun juo ärbini], eke olssis tnnü  vaivih  
toi pärnäi tiet lassäneh, ja  välni] pärnäin, moh li] ji  kiuahtnunäloh. 
sun vuoleii toalvud juhan, le pödi] tälu іНёп vmästå ja  koijani] 

piieastis, e k  »main toalvuh tun ton l ik i  sist?» pidsä suofeani] kale 
iien is kottkåmaž tiek, mutko västini] hulkae riäutui, et »emenan päk- 
kcum m ie ls i hm ioalvumin juhan täin kuiəhtnunåloh uttse pärnäin, 
main sun таппё ija  konnani]». іИёп täkui keällkad pårnáinis, öini] 
rt' ё nuiut tuoka li, ja  tsklhi] p ijdäin is: »jieh іттёі tiek kolea täin 
pahdoin porTiad; kale mun välnam täin ja  emdnsan tun jieh kolea 
maJBen m äinaktid.» p ijsä  lop'enadai, et sun i]  muktal outkin olrhö- 
nian ивва riSist. іНёп välnii pärnäinis, toalvui eres siinä uhkui 
läzä, keäh va lo i piemmusiz., ja  kielni], ek i] ohtkin kolea mäinaktid 
toi uttse pärnänii] pteihun-annelim kuiátkå ja  puohäh lop'enitki sma-

raskaaksi. Kun hänen synnytysaikansa läheni, ei isäntä sattunut 
olemaan kotona, ja emäntä synnytti kaksitoistä lasta, jotka oli
vat aivan pieniä. Emäntä sanoi piialleen: »koska näitä pikku 
lapsia on paljon, niin vie ne jokeen käskyni mukaan». Piika nou
datti emäntänsä käskyä, sillä hän jo arvasi paljon vaivaa lisään
tyvän noista lapsista, ja otti lapset, joita oli kaksitoista. Hän 
lähti viemään niitä jokeen, m utta talon isäntä tuli vastaan ja 
kysyi piialtaan: »mitä sinä kuljetat tuossa astiassa?» Piika säi
kähti isännän kysymystä, m utta vastasi kuitenkin oikein: »emän
täni käskystä olen viemässä jokeen näitä kahtatoista pikku lasta, 
jotka hän viime yönä synnytti». Isäntä tahtoi katsoa lapsiaan, 
näki todella niin olevan ja sanoi piialleen: »et Jumalan tähden 
saa sitä tekoa teh d ä ; kyllä minä otan nämä etkä sinä saa emän
nälle kertoa mitään». Piika lupasi olla kertom atta kenellekään 
koko asiasta. Isäntä otti lapsensa, vei ne eri talon ihmisille, jotka 
o ttivat ne ruokolle, ja kielsi, ettei kukaan saa kertoa noiden lap- 
sukaistenruokolle antamisesta ja kaikki lupasivat pitää asian sa-
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lieäsvuoöasl anneð tom aši. іііё п  mõnai sitoåsis, käunai emenis 
päfhisErjöast, koijani] káleustis: »тг tust li?» ётёп tseälkk'a: »mun 
Um tsuoükk'anam; tonniet' mun Um päfńisEŋåast.» i i  älm äi mainen 
tseälkk'am, kuo sun tieöi], et tat' äkši пиве näl liuu. kuo ётёп Ui 
puiárränam  ja  toh uttse párnänhh l i i j i  uhkui pieäiust kägdsi ihhön 
lem äni, i i  sun Um ton äiei sizä outkin pärn i tõliam. mott'õm pase- 
вёіѵі етёп vuoh i] markk'anan. kost sun meinei ä ieu i ёііід kifhõst. 
ошпіі ko sun måšat sijɓåsis põðii, la jin ii tålu іііёп  nuuđ', čt'e valui] 
uttse párnäinis puoh viäšusis, táin kuiəhtnuBáloh, muin sü kälsü Ui 
konnanani, te välni] tup'asis, išiƞat'i] s i puohain ja  pähui, e t  e kuo 
eännan pödini, te kolsvett'eå lede k u tf koanBauu peln tornö siskiseln  
ja  kuo eännan põðini sizä, lii älmäi-Barnäh kolsvelt'eö sü komernið 
ja  ti] nieina-Bärnäh kolsvelt'eö ennin nöðhaštiõ. kuo siin-ulmüh  
uvešti, et'e tälu ётёп poat'a, te parnäh ä]jiz päkk'um m ie ls i nura- 
uitt'i öut tup'an. enni mönai vist пиве tup'an, nuolasti] pajemuin  
p i/iläsi]o is ja  köjjani] p ih a s tis , kost іёёёп li. kuo külai, et' li пиве 
tuvest, te vuohi} tohon, Uhasti] tornö ja  vuämmäkn uttse päm änii]n

assa. Isäntä meni kotiinsa, löysi emännän lapsivuoteesta ja  ky
syi: »mikä sinulla on?» Em äntä sanoi: »minä olen saanut keskoi- 
set ja siksi olen lapsivuoteessa». Mies ei virkkanut mitään, kun 
tiesi asian olevan toisin. Kun emäntä oli parannut ja nuo pikku 
lapset olivat olleet ihmisten hoidossa kahdeksan vuotta, ei hän ol
lut sinä aikana saanut yhtään lasta. Eräänä sunnuntaina emäntä 
lähti talvikylään, jossa hän aikoi käydä myös kirkossa. Ennen
kuin hän tuli takaisin kotiin, laittoi isäntä niin, että  otti kaikki 
pikku lapsensa kotiin, nuo kaksitoista, jotka hänen vaimonsa oli 
synnyttänyt. Otti heidät siis tupaansa, koristi kaikki ja käski: 
»kun nyt äitinne tulee, pitää teitä olla kuusi molemmin puolin 
ovea pirtissä ja kun äitinne tulee sisään, pitää poikien hänelle 
kum artaa ja tyttöjen niiata». Kun kotiväki sanoi talon emännän 
tulevan, niin lapset kokoontuivat isänsä käskystä samaan tupaan. 
Äiti meni ensin toiseen tupaan, riisui päällysvaatteet ja kysyi 
piialtaan, missä isäntä oli. Kuultuaan hänen olevan toisessa tu 
vassa hän lähti sinne, avasi oven ja huomasi pikku lapsia, seit-
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tšitlšam tai kämhi ihåsiio ja šieijnal Išiŋatkum, kuU' oaleispeln ja 
kuit Іёіпіёвеіп tuve ja toh puoh tSmännhdi, älmäi-eärnäh komerni 
ja nieinah nõðhašti. ётёп s u o r a a n ikost tuommuðuSH heäčäi pär- 
nåh m i siim n nuranatiam h ?  kottšälij ahhästis: »kosl Іиоттидиёй 
uttse párnánžih m i siiran Is kolUö poatkam?» іИёп västini]: Häh 
utlse pärnánžih, main tun tul tSölmijnaneiujm oainah, toll le munnü 
pärnäh, toh kiuəhtnunáloh, main tun tän m äilm an šonnanih ja lüjih 
pitsan päkVum jühan кшэппід; ke [ja täl, mon tnnü uhhüin tun 
lijjih áiSum hčvatkið, mutko ii immet huästam.» kälsü jamaleii ja 
kölSai iSte. іігёо  suoraani], eke jes sun Itnui äjhuu і&шэгвіЫ tom 
äši kälsusis almölkam. sun riemai hoapcusl kälåus ŧšoaskukallað 
ja eres kuiəsih. іііёп  usleveh, moh meiüei liiji tadeverrin, oaihim  
tiek iženist kuossiin kuttSum, toh valå riemmi ётёп tšoaskukallað. 
ётёп m orränii nuuitlco nahårist. älmåi sårnutkálai ётёп Sieti säni]- 
бШ]т ja tsölhi], eke »ü mihhen nieiltn  kolea tu pajjäl poatkiö ton 
(Ui tiek, main tun jiirnaŧšhánnä kiƞdclk en porsam Uh), ётёп välni] 
tästmaijä párnáinis, tiervuikalai si mahle õmas kuossiin puohain
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sen-kahdeksanvuotisia ja hyvin koristettuja, olevan tuvassa kuusi 
oikealla ja kuusi vasemmalla puolen; ne nousivat kaikki seisoal- 
leen, pojat kumarsivat ja ty tö t niiasivat. Em äntä hämmästyi: 
»mistä tuollaisia herraslapsia on kokoontunut meidän kotiimme?» 
Kysyi mieheltään: »mistä tuollaisia pikku lapsia on tullut meille 
vieraisiin?» Isäntä vastasi: »nämä lapsukaiset, jotka nyt silmilläsi 
näet, ovat meidän lapsemme, ne kaksitoista, jotka sinä synnytit 
tähän maailmaan, ja joita olit piikasi lähettänyt kantamaan jo
keen; katso nyt, miten monta ihmistä sinä aioit tuhota, m u tt’ei 
Jumala.sallinut». Vaimo pyörtyi ja kaatui istualleen. Isäntä säi
kähti, että jos hän ainakin ilmoitti tyhmästi sen asian vaimolleen. 
Hän ryhtyi hopusti virvoittamaan vaimoansa ja muut vieraat, 
isännän ystävät, jotka myös olivat (sitä varten) tulleet katso
maan isännän vieraisiin kutsumina, rupesivat vielä emäntää toin- 
nuttamaan. Tämä heräsi kuin unesta. Mies puhutteli häntä hy
villä sanoilla ja sanoi: »ei mitään pahaa ole sinulle tuleva tuosta 
asiasta, jonka pikaisuudesta olet ajattelem atta tehnyt». Emäntä 
otti sitten lapsensa, tervehti heitä kuin outoja vieraita kaikella
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ѵшэІівапШѵиодаіп, So d  na in] si іттёі palolanžvuoðast, râhislii si ёіп 
rähisvuoåain, гащѵіі іттёі sänijn si, lastJco sust lei morränam 
oaihwosso. (I. Mannermaa.)

motköm kalan humövuotc.

Ui motköm nuora älmäi, kofe ain ohlü olssis jm  nalSi]: »väl- 
nattSim munnuu olssan рёііашэіті, m u f eä Uh tohälih nieinah.» 
likk'ui sun kufkae motköm mulSis nieinan, main sun lei hioi ja te 
näjai suin. kuo suoi еШкиодцп jicttS-eälmn siinastiz, vmämmoSii 
іМёп nuora kapp'üs humovuoöa sehe tuojiin et säuvain. made poar~ 
rasoBDon sun ёіі], taðe humönin sun Sönai. täüjä jutkalij Шёп 
kálauinis kuoli]D рщпетіп ja suoi vänzattSäin mielnåluuvai táujå 
mölsist. mokomin mölsist vanzineiniz kayháin suoi äfhihđmni, mast 
Ui ru tfä-snnüvuok. ton lote i] ižžčn káhuinis sáfńum mainen, 
main sun läiuńe ѵшэІМ ailsam Ui. ouinil ko mäšat mätsiškuoåiin, 
nahhöki] іііёп niišes åfhihəmni õlâ ja mattsiin siinäsis. itken iðe- 
nist іИёп vuoleii ohlü jennein (joonein) smápp'uð jäuran. ton mok-

nöyryydellä, kasvatti heitä äidin rakkaudella ja neuvoi heitä ju- 
malansnalla, sillä hänen omatuntonsa oli herännyt.

Erään vaimon tyhmyys.

Oli kerran eräs nouri mies, joka aina itsekseen a ja tte li: »ottai
sin minäkin itselleni puolison, muttei ole kelvollisia tyttöjä». Kui
tenkin hän mieltyi muutamaan sievään tyttöön, jonka hän kih
lasi ja nai. Kun he alkoivat elämään kotonaan yhdessä, huomasi 
isäntä nuorikkonsa tyhmyyden sekä töissä että  sanoissa. Mitä 
vanhemmaksi vaimo eli, sitä hupsummaksi hän tuli. Isäntä kulki 
vaimoineen usein kalastamassa ja he kulkivat usein peräkkäin^met- 
sällä. Kerran metsällä kulkiessaan he löysivät aarnihaudan, jossa 
oli paljon rahaa. Sillä kertaa isäntä ei sanonut vaimolleen, mitä 
hän oli huomannut turpeen alla. Ennekuin he lähtivät paluu
matkalle, pisti isäntä veitsensä aarnihaudan päälle ja he palasivat 
kotiinsa. Seuraavana aamuna isäntä lähti yksin laskemaan verk- 
kojatoja järveen. Sillä retkellään hän kävi metsonansoilla, jossa
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k'enis sun kärnui tbuhUå-eSmi, kost juo eres kärmhuii liiji, õp'ai 
kárniinis, кйиіі Ibüuiba, m i kielan tbäijt/am Ui. tom tkuuttia valoi|  
mielbis. mönai kärsäsis, kuom anii viermnn, кйпі] рихкдів. viär- 
man p ieja i k in iä  tom tšuyŧša, main kielasl konoam Ui. opp'öt mönai 
älm äi kärvuois kuud, fatki]  mokömuo tbäntbain ja  koa p p ilijo , moh 
sä kieloin käkk'åsäniam liiji. sun kötfastii kielan pubko, main vier- 
m ist konnam Ui ja  nutttk m atsi] siiBasis. itken ideoisi, kuo älmäi 
käleuinis nahärisl kottsam Uin, tseälkk'a sun täin: »viuälsön muoi 
jeDDeinin kuohaö ja  tbuliSä-närniinin öpcaniä.» kälsü eäka »out tahä» 
ja  suoi vuolsim  kuo suoi kostoin toho jäm ri rinon, tsölhi] älmäi: 
»kuouva tun viermnn, kale mun airuin Um», kälsü, ek: »kale mun  
kuouvam». kuo suoi pöäijn  vuossämü jennö ölä ja  käva kuouvabkuo- 
(Щ, pödi] vierm ist IbuhUä, main sun i] annäm manetjein ömasin. 
monoin snnaman, vuolsiin tšuJilbđ-eäčbnn õpcaoið. pöðim  vuossämü 
korean, kielasl Ui pubko, tböuini] kälsü  pubko iee annäm toŋein 
ömasin. ton mohesliz monäin suoi ärhihaiuni luzä, koajvöin Іовпёп 
silsärüdain kməht noaði. kälsü koijan ahhästis: »kost tämmübunl

m uutkin ansakaarteet olivat, koki kaarteensa ja sai metson, joka 
oli tarttunu t permeen. Hän otti metson mukaansa, meni venee
seen, koki verkot ja sai haukeja. Kiinnitti sitten verkkoon an
sasta saamansa metson, meni taas kaarteilleen ja sai muutamia 
metsoja ja koppeloita, jotka olivat kuristuneet hänen ansoihinsa. 
Hän silmusti ansaan hauen, jonka oli saanut verkosta ja palasi 
kotiinsa. Seuraa vana aamuna, kun mies oli vaimoineen herännyt 
unesta, sanoi edellinen: »lähtekäämme kokemaan jatojamme ja 
metsokaarteitamme». Vaimo virkkoi: »saman tekee» ja he lähti
vät. Heidän saavuttuaan sinne mies sanoi: »koe sinä verkkoja, 
minä olen airoilla». Vaimo: kyllä minä koen». Kun he tulivat 
ensimäiselle jadalle ja vaimo alkoi kokea, tuli verkosta metso, 
mitä hän ei pitänyt minään ihmeenä. Menivät maalle ja lähtivät 
metsokaarteita kokemaan. Tulivat ensimäiselle kaarteelle, niin 
ansassa oli hauki. Vaimo irroitti hauen pitäm ättä sitäkään ih
meenä. Sillä retkellään he menivät aarnihaudalle ja kaivoivat 
sieltä kaksi taakallista hopearahoja. Vaimo kysyi m ieheltään: 
»mistä tuollainen raha-aarre on joutunut turpeen alle?» Mies sa-
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rutkä-innüvuok li låiuńč viuola poatkam ?» álmåi tselhii: »Iät rutkä, 
main muoi Iin katjham, tok kottšõ ärMhätpsin.» nuiut suoi vuolsiin 
mäšat', muk oiunil ko siiBåsis põâijn, máåhaššáin toi rutkänödiinis- 
kiuim motkõm sih a  lapp'an. tup'eeeällást liiji uhhüh olson. tuvest 
kullui тёгЪеі koira jieha, main kälsü, kale ohlü olssis jurnaihi: 
»vuiäleattbim juo tup'an sizä almötkid tom main noaöislin кшеппітіп 
Iin, muk Hien tälba led e kähus tsäjmimin, koas juo korrä jieha 
tuvest kullui.» hiltkii kuikan luve siste tšäƞainð, mul' ižžio tselhij 
kálâuinis: »ele ѵшэіві, роаді тй mieln» ja suoi monäin tupasis toi 
rutkänödÜDiskuiim. іііёп vuorkk'ii rüdainis lukk'ä-ibühii sizä, ja 
kuo suoi Uin puranam mälläsiw, ётёп tseälkk'a iienijnis: »mun 
liijim tuon tuvest kməssist eälatlSiä.» älmäi tseälkk'a: »kale tun itke- 
nuu kiersanah elliö». sun kale äcvirm, monniet käleu, kiuäsan kali
ni], tästko sü kälsü h i tommuðušunž ohhõnž, it puohrakk'an šlân- 
narn, main sun kulâ tai oajha. kuo izzen Iti kiälnam emenis onne 
kuossiin ѵщэ/simist, mäiai tok kulkae valä tom ija sijjbastis oaðdið, 
muk kuo iikani iden t&uouvanii, tallan ётёп rählanadai ja vuohii,

noi: »tätä rahaa, jonka me olemme löytäneet, kutsutaan aarnihau- 
daksi». Sitten he lähtivät takaisin, m utta ennenkuin tulivat ko
tiin, kulkivat rahataakkoineen erään talon ohitse. Tuvan vieressä 
oli ihmisiä ulkona ja sisältä kuului kovaa ääntä, jonkatähden 
vaimo ajatteli: »lähtisin minä jo tupaan ilmoittamaan, mitä me 
taakoissamme kannamme, m utta isäntä taitaa  olla pieksämässä 
vaimoaan, koskapa tuvasta kuului kovaa ääntä». Vaimo yritti 
kuitenkin poiketa tupaan, m utta mies sanoi vaimolleen: »älä lähde, 
tule minun muassani,» ja he menivät tupaansa rahataakkoineen. 
Isäntä kätki rahansa lukollisiin arkkuihin. Kun he olivat syöneet 
aterian, sanoi emäntä isännälle: »minua haluttaisi käydä vieraisilla 
tuossa tuvassa». Mies virkkoi: »kyllä sinä kerkeät käydä huomen
nakin». Hän kyllä arvasi, miksi vaimoa halutti vieraisiin, sillä 
hänen vaimonsa oli sellainen ihminen, että laverteli muille kaikki 
kuulemansa ja näkemänsä. Isännän kiellettyä emäntää sinä päi
vänä lähtemästä vieraisiin, täm ä sentään m alttoi vielä nukkua 
sen yön kotonaan, m utta seuraavan aamun valjettua emäntä heti 
valmistihe ja lähti toiseen taloon kylästelemään. Sinne tultuaan



n u ŋ ɗ  riemeh m uštalið ulmiiin, le toh satkih eännuå mgŋemuštá ja  

пиве sifpan kuossijn. кио tohon Isddž poatt'am, te tallan måinast- 
škuoåii et »muoi alrhainan katiháim âfhihuuini». ton tålu ižžön 
tseälkk'a kuošim is: »te to f kale i i  Uh luoka; tun Uh meälean humös 
ohhõnž. ärhihä'Mnh eä littši jtuəhi miestamannar.ist (-nnüst).» kuiəssi 
tselhil i :  »lok li kale åirias tuofa  kauńáim ko kanhåimuu». kuiəssi 
m u lta in  valå: ШйціМа muoi киппЦт viermist, puškö кипщ т  ŧšuh- 
Išå-eielast.» täst іііёп  äitsa i kuwssis kielesvuoða ja  tselhi]: »te tun 
áinas kielastalškuolkih». kuwssi-eälGü tselhi]: »tuofa li  tuotia; talle-GO 
muoi täeu 1й siinä lapp'an monniin rutt'ånöði\niŋeimm , kuo tun Injih  
tureslan käldun tsäiihimin.» ton siina іНёп kuo кйіаі павпетііп 
kielessäuvain (kiälläsiin ), tselhi] kuošim is: »mõna hoapust oleös; 
main poaõah tun tehi juiəmnevnn šlånnarnið.» kuiəssi-eálsu tšmän- 
niu lij hoap'ust ja  mõnai oleös ja  hčp'ånallai, et sü i]  ohtkin ol- 
ihõnž innie oskö. sun m atsi] måšak sijnåsis, m áinastii alrhaisis 
puoli, main пиве tälu іНёп suńin särnui ja  ё (  ohös vməjePi] sü 
tuvestis. іііёп  tsöihi] ' káiduinis: »jieh tun kõUa tain m åinastallað  
ice mainen tåstmaijå, main oaihöh anei kuleh, munöi tun jes tun
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hän alkoi heti kertoa: »me löysimme aarnihaudan». Talon isäntä 
sanoi vieraalleen: »se kyllä ei ole totta; sinä olet koko hupsu ih
minen. Aarnihautoja ei ole joka pensaan juurella.» Vieras sanoi: 
»se on aivan tosi, löysimme knin löysimmekin». Hän kertoi vielä: 
»metson me saimme verkosta ja hauen saimme metson ansasta.» 
Siitä isäntä havaitsi vieraansa valheellisuuden ja sanoi: »jopa aloit 
kerrassaan valehdella». Vierasvaimo virkkoi: »tosi on tosi; silloin 
kun me tästä menimme teidän talonne sivu rahataakkoinemme ja 
kun sinä tuvassasi olit vaimoasi pieksämässä.» Kun talon isäntä 
kuuli sellaisia valejuttuja, sanoi hän vieraalle: »mene joutuin ulos; 
mitä sinä tänne tulet joutavia loruamaan.» Vierasvaimo nousi kii
reesti, meni ulos ja häpesi, syystä että häntä ei enää uskonut yk
sikään ihminen. Hän palasi kotiinsa, kertoi miehelleen kaikki, 
mitä toisen talon isäntä hänelle puhui ja että ulos ajoi hänet tu
vastaan. Isäntä sanoi vaimolleen: »et sinä saa näitä asioita ker
toa etkä tämän jälkeen mitään, mitä nähnet tai kuullet; muuten, 
jos sinä alat jutella ihmisille, niin ne saattavat lopulta lyödä si-
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tsä fth ið  tu.» k ä le u  lö p in ä d a t  a h h a is is , et tästm ar/ä  su n  i j  sä rn u  

tu oka  a š ie in  o u tk in  o liko  n ian . tä stko  su n  m a k 'a  p ö la i , et s i  sa tk ih  

su  ts ä m id u u .

ton  tä lu  ѵ ііёп  ja  ёт ёп r ie e ö in  ja  e it in  ja v a la n iv u o d a s t pu oh  

аш ѵёг. im en  pu iəren a ö a i; je s  ju o  su n  hu m ös olńiõnž h i ,  m u k  i j  

SläDnarnam іп п ів . nane stu orrä  o a /.a lan ivu ok  I ti ton  s i lb a s t  a in

jä m m im s e iv iz  rä i.
(I. Mannermaa.)

P tr r a n a h -p itk ä .

toqile ä z a i m o lköm  ä lm ä i, keän  n om m a I ti »P trra n a h -p itk ä » . 

su n  I t i  оаппёит  n õ m a s ton n iek , i t  su n  p ä r h in  vu o tan i] m u o ra -  

n ittá in . s ii l i i j i  n an nam  ton  n ö m a n  n ä rre jii je h . su n  I t i  k o n nam  

k ie iu h is  va h h im ü n  ja  kuo su n  šõ n a i ä im ä in , te vä ln i]  o ls s is  k a p p 'ü . 

su o i ra h ln n  u ttse  tä lu  ja  tä s t eä lu h tä in  k ie ilih ivu oda  tiles t, nu tu t 

ku hhä kuo su n n ü  k oskâvu oda  ra h isv u o k  r ie m a i tšo a sk u ð . k ä ls ü  

s i i ja k i i  a lń iä s tá ijjä  ton n iek , et ä lm ä i k đ ä ip 'is t a in  m ä n a tk a k . ä lm ä i

nua». Vaimo lupasi miehelleen, että vastedes hän ei sano totta  
asiaakaan kenellekään ihmiselle, sillä hän muka pelkäsi niiden 
saattavan häntä piestäkin.

Sen talon isäntä ja emäntä rikastuivat ja elivät onnellisesti 
kaiken ikänsä. Emäntä paransi tapansa; joskin hän oli tuhma 
ihminen, ei hän kuitenkaan enää laverrellut. No niin, onni oli 
siinä talossa aina heidän kuolinpäiväänsä asti.

Pärekappale.

Oli kerran eräs mies, jonka nimi oli Pärekappale. Hän oli 
saanut nimensä siitä, että vuoleksi lapsena puupalasia ja pilkkaa
jat olivat hänet nimittäneet sillä nimellä. Hän oli köyhien van
hempain lapsi ja miehistyttyään otti itselleen vaimon. He raken
sivat pikku talon ja asustivat siinä köyhyydessä, niin kauan kuin 
heidän keskinäinen rakkautensa alkoi kylmetä. Vaimo syytti 
miestään usein siitä, että tämä kaupassa aina häviää. Mies koetti
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ktltšå li] kålâus puorii sårnutf allað đlšast, mut' koas i]  tást Um iše, 
te tsšlhn kälhuinis: »valoi tun såuDza, mõna käqtpp'-althä lüza ja  
tötfva kätupi mielan mieln.» kälsü  mielastui Huuttii töz, välDii säunza 
ja  vuoleii käƞtpp'-alfhä läzå. kuo sun pödi] tohon, käwpp'-álm ái 
aDnelii vist vijne. kälsü ju lestii ja  oaivaimi. käqipp'álmái pahui 
lom kähu monnad olso-nup'an oaâðid. ton tuvest Ui pikk!å-fârp'ai, 
mõz tok kälsü  ńuodatkadai ja  oaivistm odastis sun käbkaki] pünzai 
sizä, moh l i i j i  ton vistest m ottõm  sajest. koas sun m orrånij ja  tšiel- 
eaki], vmámmåSii sun, et sun li sehe pikk'aoum  et pünzah l i j j i  tar- 
hanam sü pililasäin ja  et sun juo li muutko alme Ion ne. jürDatts 
sun ohlü olssis: »Itihuij-sun mun in n ie  olmöniein, vai juouu mun 
Іепйіёт lonne?» a\n sun jürnattk, ja  sm iäkä: »jes p in n w / umåstinnž 
ja  saybzä m ihishnni. kuo tup'asan poadam, te jiem  littš i talle ol- 
thönž, mut jes рт пин i j  um ästattsi ice saubzå m čhistattši, talle mun  
olmöni Um, tästko s ij to r> ne h mü talle, sun pödi] tup'asis, te pinnuu  
ullänii ja  kälsü suorsani}, kuo sun afhuij li alme loDDe. mönai 
saybzä-nüuran, såuuzah mlhistbkuotki, maste tok kälsü  ajn tšuiəuitiв

alussa puhutella vaimoaan hyvin sanoin, mutta kun siitä ei ollut 
apua, niin hän sanoi hänelle: »ota sinä lammas, mene kauppiaan 
luo ja tee kauppa mielesi mukaan». Vaimo mielistyi siihen kovin, 
otti lampaan ja lähti kauppiaan luo. Kun hän tuli sinne, antoi 
kauppias ensin viinaa. Vaimo ryyppäsi ja päihtyi. Kauppias 
käski vaimon mennä pirttiin nukkumaan. Siellä oli tervatynnyri, 
johon vaimo ryvetti itsensä ja päihtyneenä hän kellahti höyheniin, 
joita oli huoneessa muutamassa kohden. Kun hän heräsi ja sel
veni. huomasi hän, että oli sekä tervassa että höyheniä oli tart
tunut hänen vaatteihinsa ja että hän oli kuin taivaan lintu. Hän 
mietti mielessään: »olenkohan minä enää ihminenkään, vai joko 
lienenkin lintu? Hän mietti yhä ja ajatteli: »jos koira haukkuu ja 
lammas määkyy, kun tulen tupaani, en ole silloin ihminen, mutta 
jos koira ei hauku eikä lammas määy, niin olen ihminen, sillä ne 
tuntevat minut silloin». Hän tuli tupaan, niin koira haukahti ja 
vaimo säikähti, kun hän oli ainakin taivaan lintu. Meni lammas- 
karsinaan, jolloin lampaat alkoivat määkyä, josta vaimo säikähti
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suora anij. e f  ii airjein sun Uh rieuitis olmöni. ie sun koarŋui ajltä  
ölä. Hien Ui tuvest; kuo sun кйіаі plnnü, et tof uliani], te sun 
vuohi] ohös keättSad, et main pinnuu umäst. imämmäbi] állkå aihe 
ulvhü hämi, main ii sun tusõam, älmäiein, llun tok olläein rieudis 
olrhõnl. mätsii mâšat tup'asis, välni] pisö ja rüttbörviin, mönai hoa- 
jkusl ohös ja äieui palšið ton ommaz muästä, m i ajtkä aihe oaihö, 
mutko käleu jieha hetki] su, ek i] sun påtsalkam. kälsü tselhij, 
kuo sun vuiámmäšii, ek pissoin äjeu palkiö: »ele mä päiji, mun 
Unniöm tonniet ohhõnž.» álmåi eöái: »jes tun oläiõnl UnnŽeh, ńeje 
hoap'ust imâlus ja poaði saiiváin. каіей ńejij vutälits ja mönai 
alrhas läzå ja mubtåli] puoh, mi suńin ton käŋtpp'imäöhist Ui šod- 
nam. ålmåi nutkålisti] sü, ek jurnatšhännä eäla måUmist ja kälsü 
luu rasti], ek tie Ui lot su] jän, kuo sun uttsä jürnatbi] knup'is pirrä, 
ef sun iI äpp'anam öuta säunza länmsiein rieuilisnäl käupššið, 
muk viihe-vserhi oiunemuštä välni] k hupi ülean. älmäi tsilhi] käl- 
euinis: »jiem juo killätlH оагігід ja kullad tü jollavuoöa ja munöi 
tü pävuoda, mutko jes käunattbim eres kuiduin, keäh liltši nuiuk

yhä enemmän, arvellen, ettei hän ainakaan ole oikea ihminen. 
Silloin hän kiipesi aitan katolle. Isäntä oli tuvassa; kun hän 
kuuli koiran haukahtavan, niin lähti ulos katsomaan, mitä se hauk
kuu. Huomasi aitan katolla ihmishaamun, josta hänkään, mies, ei 
tuntenut, oliko se ollenkaan oikea ihminen. Hän palasi tupaansa, 
otti pyssyn ja ruutisarvet, meni joutuin ulos ja aikoi ampua sitä 
kummitusta kohti, joka näkyi aitan katolla, mutta vaimon ääni 
pidätti hänet laukaisemasta. Vaimo sanoi: »älä ammu minua, minä 
lienen kuitenkin ihminen». Mies virkkoi: »jos olet ihminen, kapua 
pian alas ja tule pakeille». Vaimo kiipesi alas, meni miehensä 
luo ja kertoi kaikki, mitä hänelle oli tapahtunut kauppamatkalla. 
Mies nuhteli häntä, että ajattelematta elää maailmassa, ja vaimo 
tunnusti, että se se oli syynä hänen ajattelemattomuuteensa kau
passa, jossa hän ei osannut oikein kaupita yhtä lammaskaritsaa- 
kaan, kun viinaryypyn otti ensin kaupan aluksi. Mies sanoi vai
molleen: »En jo kehtaisi nähdä ja kuulla sinun hulluuttasi ja muuta 
pahuuttasi, mutta jos löytäisin muita vaimoja, jotka ovat yhtä ty-
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jõllah ko tun Ith, le jiem ralk'üttSi tust, talle kuo juo ohli Um šod- 

Dam tu peli-GUiəphinan välßid. mutfo jes mun jiem käuna tommu- 
duüüin koiduin, te fertkim mun rad!? uö ajhuu juo tust mtnnal.» ton- 
niet tot' älmäi vuohi] jöllas koiduin ülsaö. mádhašneinis sun pöâi] 
motköm lup'e-neällos ja külai jiena tuvest. jieha kullm nuuitko ol- 
ihõnZ liŧšii jiena ödest. sun Išhasli] tup'eüusa ja tšäŋƞålii sizä. te 
viuämmášij: obhönS tSmänniu kiuäüfiö tup'elälke, päibi oaivi ölä 
kärvutkum, pälbistp'uläs raieitkä. kälsü tštuännžu pälbast tHeskas 
kieöast ja huJko alrhas oaivan loin tšieskåsáin. kiuəssi tsilhii näiol', 
koas sun ршэН рёіѵі ånnum Ui: m ain  tun, kälsü, tiede Uh tõha- 
min?i> kälsü tseälkk'a: m u n  Um abhan paidan ssp'ulas-raiGi räh- 
limin.» kuiəssx eäka: »nuŋik jollåuu tunnuit Uh, kälsü-reäp'u!» te 
topp'ij p ubisi, rutkij nilhes ja tšâlistii ssp'ulasräiGi ja tselhij koi
soin: »tust li jöllas ulke; jieh muki vala ршэгёв könlsa källäsan 
pihiäsi] n rählid.» älmäi kijtkälii kuiassis toimalanzvuoda ja k massi 
Isölhn: »pätsiä liervan» ja mönai oleös ton mielast, et sun Ui juo 
kauham out jöllas kohu, koke li numk huihovuodast, kuo sü kälsüuu. 
te vuohif ain vänzaltSid, pödi] motköm tup'an, änui: »риіэН pejbi».

periä kuin sinä, niin en eroa sinusta. Mutta jos en löydä sellaisia, 
niin täytyy minun ainakin erota sinusta pois». Siispä mies lähti et
simään tyhmiä vaimoja. Matkatessaan hän tuli muutaman tuvan 
luo ja kuuli äänen tuvasta. Ääni tuntui siltä, kuin ihminen olisi 
hengen hädässä. Hän avasi tuvan oven ja meni sisään. Hän huo
masi, että mies seisoo keskellä tuvan lattiaa paita puettuna pään 
yli, kaulus reiättä. Vaimo seisoi vieressä halko kädessä ja hutki sillä 
miestään päähän. Vieras kysyi hyvänpäivän sanottuaan: »mitä sinä, 
vaimo, olet siinä tekemässä?» Vaimo sanoi: »minä olen tekemässä 
mieheni paitaan pääntietä». Vieras virkkoi: »niin hulluko sinäkin 
olet, vaimoparka!» Otti paidasta kiinni, tempasi veitsen ja leik- 
kasi pääntien aukon ja sanoi vaimolle: »sinulla on hassu keino, et 
osaa vielä parempaa konstia tehdä miehellesi vaatteita». Mies 
kiitteli vieraansa toimeliaisuutta ja vieras sanoi: »jääkää hyvästi» 
ja meni ulos ajatellen, että hän on jo löytänyt yhden hupsun 
vaimon, joka on hänen oman vaimonsa veroinen. Hän lähti yhä 
astelemaan, tuli muutamaan tupaan ja sanoi: »hyvää päivää».
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k ä le u  ka le  v ä s t io i i:  »іт т ёі апш , m u tfo  h u m osláxán  lo tfu u  le i, kuo  

su n  s iu lo in  p e ä iv ä  tkuova v iä z u  s izå  kuonatlš. k u iəss i tse ä lk lc a :  

»m ain tu n  tiede  tõu vah , m a st m u n  jie m  inner n maJHen?» 'emän vä s-  

lirm :  »m u n  ku iänam  tu f / a s  an  p e ä iv ä  tšu o va , m u tfo  j ie m  ä p p a n  m u n  

tom  tm əje  töh ad; a in  l i  seä m m ä  sem /an ko o u io lis tu u  lei.» k u iəssi 

vu u im m d H j ton  tu iəje ke llH n , e f e  k ä ls ü  l i  oh lå  hu m ös ohhõnž ja  

tse lh i] s u in : »ka i m u n  ra m m m  tu ń in  H eu  udhe, m ah l oanžuh tšu ova  

tu p 'a san  s iu lo in  Ъ иэ n ihännä.» ёт ёп tse lh i}: »tun lillH h  p u iəH  k m əss i;  

ahhäm  m u n  m u š ta ttH m  tü.» k tu əss i id ä i :  »kuo і і і ё о  s ilÐ å sis  p o a fa ,  

k ö h a h  p ä k k 'u d  m ü  p ä k k 'u m  m ie lõ i  tšu o p p 'a ö  seä ih ä s  r đ ie i ;  ka le  

p e ä iv a n ž  ta lle  u lth ü i v a iv i t f ä  s iz ä  p ä lta .»  jed e  k m əss i tse lh i}  »pfizi 

tie rva n » ja  m õ n a i oIgös ton  m ie la s t, e fõ  ju o  su n  l i  kai]nam  п и ве  

j  ö lla s  k ä leu , nuuilko s ü w ]  k ä ls ü  li . v u o h i]  a in  vän za ltH d  ja  tä s  

p õ d ij  m o tfö m  tu p ʿan . te tse lh i}: » p u iən  pelv i» . töz v ä s t io i}  kale  

і і і ё о  » іт т ёі an ne» ja  k o ttšå lii  kälGUstis: »puohun p eä lo u  kolbih?»  

k a ls u  vä s tin i]:  »puohrak». іН ёп  tseä lk k 'a :  »m o i s te m m a n ijг.ш]т tun  

k o lv ih , eä s u j t fu m  siem m an eh ?»  k ä lsü  väsliir. »m un k o lb im  toi 

s ie m m a n iie u ijm , m oh l i i j i ,  ja  lassen  m u n  p ie j j im  s ä l l i in .»  täste

Vaimo kyllä vastasi: »Jumal’ antakoon», m utta hupsunlainen oli 
hänkin, koska seulalla kantoi päivänvaloa huoneeseen. Vieras sa
noi: »mitä sinä teet, kun minä en ymmärrä ollenkaan?» Emäntä 
vastasi: »minä kannan tupaani päivänvaloa, m utt’en osaa sitä 
työtä tehdä; aina on yhtä pimeä kuin ennenkin». Vieras huomasi 
siitä työstä vaimon tyhmäksi ihmiseksi ja sanoi hänelle: »kyllä 
minä neuvon sinulle hyvän keinon, jolla saat valoa tupaasi seu
loin kantamatta». Em äntä sanoi: »silloin olet hyvä vieras, ikäni 
minä muistan sinut». Vieras virkkoi: »kun isäntä tulee kotiin, 
niin sinun pitää käskeä häntä hakkaamaan minun neuvoni mukaan 
reiän seinään; kyllä aurinko silloin ihmisten vaivattakin paistaa 
sisään». Ja  sitten vieras sanoi »hyvästi» ja meni ulos ajatellen, 
että  hän on jo löytänyt toisen hupsun vaimon, oman vaimonsa 
tapaisen. Hän lähti kävelemään ja tuli taas erääseen tupaan. 
Sanoi hyvänpäivän. Siihen vastasi (kyllä) isäntä ja  kysyi vai
moltaan : »millä siemenillä sinä kylvit, eivätkö ne piisanneet?» 
Vaimo vastasi: »minä kylvin niillä siemenillä, jotka olivat, ja



— 209 —

ruiáhássáin ИЫь ja kiuəssi ja kuiəssi tselhi] oxunhnmn: »täi mun 
Іет канйат коаітао humos käleu, kofe li humosvuodast пищіко 
тйиіі käleu.» ie tselhii »pâlsið tiervan» ja  mönai oIgös. vuohi] 
väDDzið mđšat sijöåsis ja kuo sun pödi] käldus lüzä, te tselhi] süin 
näŋU': »tul mun tuollʿan kaijiuim, е(ё jieh tun ohlü U h mäilmist 
humos kälsü; kulm käleU valå kaŋińim tü muðušuio jollavuoåast 
ja huihovuoðast. tástmai]á оаьъіоп člliâ râhisvuoåast ja kierba- 
vaßlvuoöast koskånin.» kälsü västirdi alńia] säniin: »nuiut' kalSen 
keŧŧšålið loDDđnžam ellið». ja toh ёЩп lästmaijá soväoist jämmim- 
miviz räi.

(I. Mannermaa.)

p a p p ' ja  lu k k 'ä r .

m o U õ m  kirhö pirrå h i  kirkk' o sn n a m  ja  jä m m a le h  o a jh o jeh  

ih o  k ir h o s t  kintfåli]D poalõimin. lukk'är e ä f á  papp'áin, et sun 
lilši] kirhõst i j a  ja  ё і і іт іп  lilši] iöenisl. papp' i i  oskom ja  n u u ä ' 

hastim. te papp loalvui lukkʿár kirk'on ja  lukk'aui] tohon . lukk'är

lisäksi panin suoloja». Siitä alkoivat isäntä ja vieras nauraa ja 
vieras sanoi edelliselle: »nyt minä olen löytänyt kolmannen hup
sun vaimon, joka on tyhmyydessä oman vaimoni vertainen». 
Sanoi hyvästit ja meni ulos. Lähti kulkemaan takaisin kotiinsa 
ja tultuaan vaimonsa luo sanoi hänelle näin: »Nyt minä löysin 
todeksi, ett’et sinä ole ainoa hupsu vaimo mailmassa; kolme 
muutakin vaimoa minä löysin, jotka olivat yhtä tyhmiä ja has
suja kuin sinäkin. Vast’edes saamme elää rakkaudessa ja kär
sivällisyydessä keskenämme.» Vaimo vastasi miehen sanoihin: 
»niin pitää meidän, kultaseni, elää». Ja he elivät sitten sovin
nossa kuolinpäiväänsä asti.

Pappi ja lukkari.

Erään kirkon ympärillä oli kalmisto ja vainajat näyttäytyi
vät öisin kirkossa kynttilöitä polttaen. Lukkari sanoi papille, että 
hän olisi kirkossa yötä ja olisi aamulla elossa. Pappi ei uskonut 
ja niin he löivät veikkaa. Sitten pappi vei lukkarin kirkkoon ja

14
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välni] kulm stuorrä ködei ja mönai lüpf an. ёігіп ko šõnai ja кш іи- 
sui tšâskai, tettö poadiSkuolti toh mänalih ja piuállält' illi k in tt älijn. 
le hullojeh lüpt'anuu poatimin. te lukk'är vierrålit'ii ködei vuiälits, 
te puoh lâpp'oji ja tšaslci puoh kiütfaleh. kosk-ij fiiei opp'öt po tti 
ja puiällätt'illi kintt'älijn ja tđs poadiškuott'i  lüpt'an. te lukk'är 
opp'öt vierrälifii stuorrä кёдві. te vesl läpp'oji puohrtkknen. ide- 
nist ko kiuäusui tsokk'anškuoðii te oppöt potti ja puiállåttilli kiiit- 
tåUjn. luldčár välniI tom marjemü stuorrä кёдві ja rierrälifii lä tfei. 
te opp'öt puohnkk'nen lápp'oji. papp' ko iðenist kirk'on pööii te 
lukk'är Ui tooBÖn. papp' eät'a, sun še li kirhösl ija ko juo tun 
lijjih. lukk'är eät'a, et tun kal jieh Uh tonniet, ja te vest hastijn. 
lukk'är lukk'aoii päp'a kirk'on. papp' välni] rammat ja mönai 
särhistöulan. ja ko lukk'är ideoisi pödii kirk'on te päp'ast li}ji tuš 
l&oal'eh särhislöula pirrä kiessum.

(Uula Morottaja.)

lukitsi sinne. Lukkari otti kolme suurta kiveä ja meni parvek
keelle. Kun rusko illan tullen sammui, alkoivat manalaiset tulla 
ja sytyttelivät kynttilöitä. Kuuluivat parvekkeellekin tulevan. 
Silloin lukkari vierähytti kiven alas, jolloin kaikki katosivat ja 
kaikki kynttilät sammuivat. Keskiyöllä ne tulivat uudestaan ja 
sytyttelivät kynttilöitä ja yrittivät tulla parvekkeelle. Lukkari 
vierähytti taas ison kiven ja kaikki tyynni katosivat jälleen. Aamulla 
koin valjetessa tulivat ne taaskin ja sytyttelivät kynttilöitä. Luk
kari otti viimeisen ison kiven ja vierähytti lattialle. Silloin ne 
taas katosivat kaikki. Kun pappi aamulla tuli kirkkoon, oli luk
kari siellä. Pappi virkkoi, että  hänkin on yötä kirkossa, koskapa 
lukkarikin oli. Tämä sanoi, että »et sinä kyllä silti ole». Niin he 
taas löivät veikan. Lukkari lukitsi papin kirkkoon. Pappi otti 
raam atun ja meni saarnastuoliin. Ja  kun lukkari aamulla tuli 
kirkkoon, niin papista oli jäljellä vain suolet saarnatuolin ym
päri vedettyinä.
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k iem h is a le e  n á ija m -lu k k 'o .

m o fö m in  U i ohi r ie e s  ä lm ä i, ke ä st U i a p iö  n ie jɓ å . m ie la s tiz  

l i i j i  a h e h  tom  n ä jja d , m u tfo  t o f  i i  U m äož s ä f in ä l lä  oannZ um ist, 

tä stko  n ie js ä  U i ku n n å la n ž ie e  tå t fu m  o u h n ŋ e in  h m ir á š t ið ;  su n  a l-  

m o f i i  eä ttM sis  ja  eä n n ä sis  ir e iin is  n öm ain , m a in e  su n  lik k 'u i ja  

tse lh ii e i j i in is :  »v a l j i  tu n  eättSam  m u n in  р ё іів ш э іт і, m o in  e ä la ttš im  

räh isvu oäast.»  ёЫі lo p 'en aða i tom  tõh að , m a in  nieiH ä tä f u i .  p e li -  

em əp h in  U i n ie jo ä  n ö m a tfa m  o h s is  s tu o rrä  h eäčá  a lee ja  k ieu ih is  

a h h ä  a h e , koan nän i. ёІН k o tš ö f i i  tä in  k u o k k iin  oh tan  s i jo ä s is  p o a l-  

f i d  ja  toh p o t f i  kuoh lu h . kuo s i i  l i j j i  p u ra n a m  eh in a sm ä llä siin  

k u o sijn isk iu jm , la t tš i  s i i ja n  o a d ö im sä je  ки іэш і ir e a n  j a  n ie in a n . 

tä lu  і іІ ё п  p a h u i k u o s ijn is  ton ІаШ ит  s ä ja n  oaððáâ . n ie lh å in is  

ёІН  tsö lh ii: »oaððä k u o s ii k öskan  ja  к о а в в а  k u w l tu n  ið en is t tšõ lm ii  

U nnieh, ku o  m u n  p o a å a m  t i  keä ttšaö , to f  leäu võs tü  рёІівш эрЫ .ь  

п іе ш і j a h i f ü  č i j i s  p á k lfu m , m ö n a i o a ð ð ið  km əm t n u o ra  ah h ä  kös- 

kan . oaäen ein is m o r rä n ii k iem h is  a lee  ja  v m á m m ä š ii tom , e f e

Köyhän pojan naimaonni.

Kerran oli eräs rikas mies, jolla oli ainoa tytär. Mielellään 
olisivat pojat hänet naineet, m utta hän ei ollut niin vain saata
vissa, sillä ty ttö  oli kunniallinen eikä tahtonut seurustella liian 
läheisesti kenenkään kanssa; hän ilmoitti vanhemmilleen niiden 
kosijainsa nimet, jotka häntä miellyttivät ja sanoi isälleen: »va
litse sinä, isäni, minulle puoliso, jonka kanssa eläisin rakkaudessa». 
Isä lupasi tehdä, mitä ty ttö  tahtoi. Puolisoiksi oli ty ttö  ehdot
tanu t itselleen suuren herran pojan ja köyhän miehen pojan, mo
lemmat. Isä kutsutti nämä yhdessä tulemaan kotiinsa ja he tu 
livat kumpikin. Kun he olivat syöneet vieraineen illallisen, teki
vät he vuoteen kahdelle sulhaselle ja neidolle. Talon isäntä käski 
vierasten panna m aata laitettuun sijaan. Isä sanoi tyttärelleen: 
»pane maata vierasten väliin ja kumpaan päin ovat kasvosi kään
tyneet, kun tulen aamulla teitä katsomaan, se olkoon puolisosi». 
Tyttö totteli isänsä käskyä ja meni nukkumaan kahden nuoren 
miehen väliin. Nukkuessaan heräsi köyhä poika ja huomasi tytön
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nieiõå Ui piinan atk am гівеа alač kuivi t k olmi] ja muiåðui; le jür- 
ia lkü  ohlünis: »jiem vaje m un oannžuð tarn riečs ahhä nieina käl- 
Sunan», mutt'o arvali] kuÜ'ae: »jes immel tätt'ü nuiut' Uddž, et' muoi 
каівёп lede naijam, te i] mihhen hett'i.» ton jurSüst alse Ui, rutt'i] 
пащѵег. nahärist niäüSa kieuihis alse peheum tiiinis tom rieeä nieina. 
keän pdlbast sun oaððimin Ui. nieiusennnis morräni] hoap'ust ja 
illöni] lonniet, H'e sun šieu nahhär піеціпат Ui, mutt'o iðenes-iijá 
juo šÕDai, tšuoijvanšhioâu, maste ärvinij, H'e talu іНёо vofså pö
di nž si keätlšaâ. kieuihis ažlse paijäni] pajås, oIgös i] psssam, tastko 
torho Ui luhast. tđhist sun eli], mätsi] oaððimsajasis. riees alee 
tom külai, kuo пивве tähist ёіц, te tselhi] kieuihis ö isiin: »main tun 
tahi sist tohhih?» kieuihis alse söäi: »mun ellim tähist tarrmsijnan 
töhamin, koas juo m un oIgös jiem  peza, kuo torho li lühast», riees 
alee tseälkk'a: »must še litki] olson-öllimnär/ias; juoeo-sun т и п п щ  
eälam tâhi sist?» te kottsåi pajås, mönai tak'an, töiivai larsazis. 
vməUineinis tähist sun ńuoðatt'адаі kieðas ja mönai oaððimsajasis 
muiərsse pdlnan, kote sü кищі tšölmij Ui, mutt'o et' pđs opssâ піеіва

kääntyneen kasvoin ja silmin rikkaan pojan puoleen; hän ajatteli: 
»minä en voi saada tä tä  rikkaan miehen ty tä rtä  vaimokseni», 
m utta arveli kuitenkin: »jos Jum alan tahto niin on, että  meistä 
on tuleva pari, niin ei mikään estä». Pojan tä tä  miettiessä val
tasi hänet uni. Unessa näki köyhä poika puolisonaan tuon rik
kaan neidon, jonka vieressä hän oli nukkumassa. Hän heräsi 
unestaan hopusti ja iloitsi siitä, että  oli nähnyt hyvän unen, 
m utta tuli jo aamuyö ja päivä alkoi valjeta, josta hän arvasi ta 
lon isännän pian tulevan heitä katsomaan. Köyhä poika nousi 
mennäkseen ulos, m utt’ei päässyt, kun ovi oli lukossa. Hän kävi 
takassa ja palasi vuoteeseen. Kun rikas poika kuuli hänen käy
vän takassa, kysyi hän köyhältä pojalta: »mitä sinä takassa te i t?» 
Köyhä poika virkkoi: »kävin takassa tarpeellani, kun ovi on lu
kossa enkä päässyt ulos». Rikas poika sanoi: »minullakin olisi 
tarve käydä ulkona, jokohan minäkin käyn takassa?» Nousi ja 
meni takkaan. Lähtiessään sieltä hän likasi kätensä ja meni vuo
teeseen morsiamen viereen, joka oli silmät häneen päin käänty
neinä, m utta kun paha haju tuli tytön nenään rikkaan pojan puo-
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пйпап ńees alee peln põäii. nieinå jureälaðai kieiuhis alee kuml 
mmååui. täst Iti vuostäpitCå, main sun puranškuoði], ja anneli] 
uttse piit'å mejvei mmərsseisis, пищіко sun juo nahärist ton ija Iti 
піенПат. kuo suoi tom vuoStäpiCä suoskavmin lein, Uhasti] nieina 
ёіёі кіщШеп üiisa avus, Išáŋŋäln sisä, heijasti] kuosit nis ja nieibas 
oaððimsåjan ja vmämmáši] tallan, e f  e kiemhis alee ja sii n iem i 
tšõlmii Uva ja vuoStäpiCä õuiasl puraneva. tselhi] nieina ёі&і: »tun 
kiemhis ahhä alee kõleah oanniuä niejfian peheməjrhim ja pähui 
pajánið ja poalt'iä mielnälunvai leie Ca kieöast sü tup'an. riees öi
siin tselhi] nieina ёЫі: Di] suouvam іттёі olläein tü mü nieina рёіі- 
eummin; sun tom hetCi] ja sü leäuvos tätt'ü. poaåi kməssin tup'an 
lunnuu.D te kottsästilli kuohluh kməsih ja niejnä, kiemhis alee välni] 
sii kieöa ja nuiuC väDnziläin paln-oalea ігіёп tup'an. kuo sij potCi 
tohon, іНёп Ui la]jinam pürramaiain ja juhamaiain välmaHn jede 
pähui iStaä, pähui pürraö ja jühad. іИёп likk'ui pmərest vitiväsis. 
piuərest simiänii іттёі noman uäöäi pähaeone. suoi ёіііп pmərest 
tän mäilmist maijä ё]]іх ja ёіііг jamimisluu ja siyhánås lei sunnü 
sUbast. (I. Mannermaa.)

lelta, kääntyi hän köyhään poikaan päin. Tällä oli juustopala, 
jota alkoi pureksia ja antoi pikku palasen morsiamelleenkin, niin
kuin jo oli uneksinut sinä yönä. Heidän pureskellessaan juusto- 
palaa tytön isä avasi äkkiä oven, astui sisään, katsahti vierastensa 
ja tyttärensä vuodetta ja huomasi samalla, että köyhä poika ja 
ty ttö  ovat vastakkain ja syövät yhdessä juustopalaa. Isä sanoi: 
»sinun köyhän miehen pojan pitää saada tyttäreni vaimoksesi» ja 
käski heidän nousta ja tulla perättäin käsi kädessä tupaansa. 
Rikkaalle pojalle tytön isä sanoi: »Ei suonut Jum ala ensinkään 
sinua tyttäreni puolisoksi; hän sen esti ja hänen tahtonsa tapah
tukoon. Tule sinäkin vieraaksi tupaan.» Molemmat vieraat ja 
ty ttö  kohottautuivat, köyhä poika otti jälkimäistä kädestä ja niin he 
astuivat rinnan isännän tupaan. Heidän sinne tulemaksi oli isäntä 
laittanut valmiiksi syötävää ja juotavaa ja käski heidän istuutua, 
syödä ja juoda. Isäntä mieltyi hyvin vävyynsä ja siunasi nuorta 
paria Jumalan nimeen. He elivät hyvin tässä mailmassa van
hem pansa kuoltuakin ja siunaus oli heidän kodissaan.
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mäinas nieina kühalist.

le Ui motföm riees nieinä, ki Ui äinas tməjetfem. te pödi] 
ice e. nieinä ѵшйттаЩ, Upeasi] panne d. iree jufneli]: ii  Ukk'en 
áieaš tuiəjett'em, kuo paha. te iree mönai mtnnal ja pödi] opp'št 
oho kelttiin, kuo nieiõå vviämmäH], te opp'et Upeasi] раппёд. te 
iree jumeškuoðii: »matit li tof, kuo ulrhuh sárńuh nutut tuiəjett ётіп 
ja koas mun poadam, te li раппётіп.» te välnii ІёонПиіп ja piejai 
kuhat oaivi siz, et' kuo kuhal oajvi neihä, kai ttioŋniih käijhojeh. te 
mönai mennal. pödi] оррёі oho ketttiin. kuo nieinä vmámmášij, 
H' iree li poaiimin, te lippasi] opp'öt раппёд. te edai tot'  nieinä: 
»mist tšopnHh låpp'oji.» iree köijanii: »logâeuu láppCoji?» nieinä 
särnui et »talle läppoji kuo tun lujih mciŋemuštá ійввіт. iree tsöl- 
hi]: »kai mun ІёоГіПйіп tiädam, toh le kuhal oaivi sist.» te iree 
öini], et tuiəjelfem toi liuu, main juo ulihüh särhuh. nutut sčâŋij 
tom muiərssös.

Ju ttu  tytön kuosalista1.

Oli kerran eräs rikas tyttö , joka oli aivan työtön. Tulipa 
kosija ja ty ttö  ehätti kehräämään. Kosija ajatteli: »ei hän ole
kaan aivan toimeton, koska kehrää». Kosija meni pois ja tuli taas 
viikon perästä. Kun ty ttö  huomasi tulon, ehätti hän jälleen keh
räämään. Kosija alkoi ajatella: »miten se on, kun ihmiset sanovat 
häntä niin toimettomaksi, ja kun minä tulen, niin on kehräämässä». 
Hän otti avaimet ja  pani kuontalon sisään (arvellen), että  kuon
talon loputtua avaimet kyllä löytyvät. Sitten hän meni pois ja 
tuli takaisin viikon kuluttua. Kun ty ttö  huomasi kosijan, ehätti 
hän taas kehräämään. Tyttö sanoi: »meiltä katosivat avaimet». 
Kosija kysyi: »katosivatko kauan sitten?» Tyttö sanoi: »silloin 
katosivat, kun sinä olit viimeksi täällä». Kosija sanoi: »kyllä minä 
tiedän avaimet, ne ovat kuontalossa». Siitä kosija näki, että  ty ttö  
olikin toimeton, kuten ihmiset sanoivat. Niin hän hylkäsi mor
siamensa.

1 Kuosali on vanhanaikainen käyrä kehrnuteline.
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ja valä tuliiu li m ofom in niefbain nassem ulke, et talle eä 
tuoijü, ko ulihüh eä Uh, m u f kuo kuiəsih poafih , te talle ajn liil- 
Gaseh pannäd nuiiif tt  torli'l val skälio ja pol Sam hürin. ja tom- 
тиёйі піеіьаісш іт ain rükk'äjeh ttfaõ : »vuoi, tun le Uh Lee o tou- 
láož majhaz-niejsä.»

M en iš-A iilf i ёіііт m åinas.

m un liijim  talle oles älmai, kuo enni ja ёЫі jäm iin, te vuol- 
õim mäilm keättšad. m un ju tfim  tälust tälun, käup'uaist káup'uaan 
ja potfim  Ránská oajbi-eáup'uean Parisan таппёп ёЫо. muri lü jim  
tšuvtiii ѵагват. kifitfaleh lijji puoh tšaskam. m un ju tfim  käup'ue 
käöui mielD te vuiámmášim kin lfä liio  ршэііітіп õut vistest; m un  
mönnim tohon. tonnen spellejeh ja  tåiissájeh, Іоввёп liiji snnü ul- 
ftiuh. mun iStim uske-nšeäuŋan pstjk'a õl. te põöijn Rânská ku- 
naeaz nieJBä ja oht heärrä kiefluuw in m ü dlnä vtlnzin. te köijaD 
tot heärrä: »m ätahuu eijSalaskiela?» m un jiem  särhum maiSen. te 
särnui kunaeaz nieJSä: »mane to f keär)alaiá pödi$ tekin? [üi, möna

Ja  vielä nytkin on joskus tytöillä sellainen tapa, etteivät 
työskentele, kun ihmisiä ei ole (näkemässä), m utta vierasten tul
lessa ryntäävät kehräämään, niin että  rukki kalisee ja poljin su
risee. Sellaisille tytöille on tapana sanoa: »voi, sinähän olet kuin 
entisen tarinan tyttö».

Menes-Antin elämäkerta.

Minä olin täysi mies, kun vanhempani kuolivat. Silloin läh
din mailmaa katselemaan, kuljin talosta taloon, kaupungista kau
punkiin ja tulin Ranskan pääkaupunkiin Pariisiin iltamyöhällä. 
Olin hyvin väsynyt. K ynttilät olivat kaikki sammuneet; minä 
kuljin kaupungin katuja ja huomasin kynttiläin palavan eräässä 
rakennuksessa. Minä menin sinne. Siellä soitettiin ja tanssittiin, 
ihmisiä oli niin paljon. Minä istuuduin ovinurkkaan rahille. Sil
loin tuli Ranskan kuninkaan ty tä r erään herran kanssa käsikkäin 
kävellen minun läheltäni. Herra kysyi minulta: »osaatko englan
tia?» Minä en sanonut mitään. Kuninkaan ty tä r sanoi: »Miksi 
tuo  kerjäläinen tuli tänne? Hyi, mene ulos!» Ja  hän sylkäisi
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oIgös!» ja tšuisainj m ü ŧšõlmij vuuistå. m un jiem jienavam mainen, 
m uk m un kai кйіііт  Rånskáeiela ja  iin n e] im  main toh sarkoin, ie 
tselhij  heärru kunaeaz nie]Sain: »kuo muoi Ien n u u if kuhhä spellim 
ja  tanssini, mane muoi en ѵшэіві öutsajan oaddid?» kunaGaz niejnä 
tselhii: »mane i \  onnin». »maht tollon peza?» edái heärrá. »pajä - 

eettšin lanč neäljan kščbist m un Um. kuo tun poadah, te valoi košk 
tšunniiio ja  leGGist láio läsan. kuo mun kiilani tom, te Uhastam 
läsa: must li tšeuiáist raJilum raibalas, main m un luuidtam vuiälus: 
poaöi loi mieloi.» mun kiillim  tom, te monnim tohon o u id ü  ko tot 
heärrâ lanč vuiäla ja ІеввіШт Išunnuin läsan. kunaGaz nieiõå k ila i 
tom te luoštii tuin tšeiJiEirajbålazaio ja mun monnim pajás. kiń tfa - 
leh eä Um puiəllimin ja  jienast i i  tuBBam. m un oaddájim pálnan 
ja tsummålim. ja kunaeaz nietbasI Ui silkk'i-Bä]5i  pajälist ja must, 
ko lijjim  kuhhä out'ain pihlåsiin, lijji stuorrå tšåp'is ti lieh, toh 
riemmi nuud ŧšiiiiitii pürraö kunaGaz nieina. tot' ruńńitt'al ja kuiäkk'A 
iee tiede, m i li kuo nuuit tsüwdi saŋŋeo. te puiálläU'ii km tt'al ja  
viuámmášij ,  et' ii  Ukk'en tot heärrä, möin sun Ui scirhum, mut tot'

kasvoilleni. Minä en ääntänyt mitään, m utta  ymmärsin kyllä 
ranskaa ja käsitin, mitä he puhuivat. Herra sanoi kuninkaan 
tyttärelle: »kun me olemme niin kauan soittaneet ja tanssineet, 
niin emmekö lähde yhdessä nukkumaan ?» Kuninkaan ty tä r sanoi: 
»miks’ei». »Miten sinne pääsee?» kysyi herra. »Minä olen linnan 
yläpäässä neljännessä kerroksessa. Kun tulet, ota kuivaa hietaa ja 
viskaa ikkunaan. Kun minä kuulen sen, niin avaan ikkunan; 
minulla on nahasta tehdyt portaat, jotka lasken alas: tule niitä 
myöten.» Minä kuulin sen ja menin sinne linnan alle ennenkuin se 
herra, ja viskasin hietaa ikkunaan. Kuninkaan ty tär kuuli sen ja 
laski alas nahkaportaat ja minä menin ylös. Kynttilöitä ei ollut 
palamassa eikä hän tuntenut minua äänestä. Minä panin m aata 
hänen vierelleen ja suutelin. Kuninkaan tyttärellä oli yllään silk
kipaita ja minulla, kun olin kauan ollut samoissa vaatteissa, oli 
suuria mustia täitä. Ne alkoivat kovasti purra kuninkaan ty tärtä . 
Hän vääntelehti ja kynsi eikä tiennyt mikä niin kovin syyhytti. 
Silloin hän sytytti kynttilän ja huomasi, etten ollutkaan se herra, 
jonka kanssa hän oli puhunut, vaan se kerjäläinen, jonka hän
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li to f keärjalanž, main õinil tonnen, vuoi, mon tšumtij tot sütai, 
välin] miehi ja äieui tSasked тй. »vuoi tun poadah tehin! tun köl- 
eah itt'en meäslajud .» m un tselkk'im: »tun jietlš päkk'uh m ü poat- 
t'id.» »möna oleös», tselhi] kunaeaz n iep ä ,  »jiem  m un tu pákk'um. 
mõna hoapust oleös.» »i] Uh hoappm , mun tselkk'im. te anneli] 
m uńin kulm tuhhät tälarijn tsälhin: »ѵшэіві llil oIgös». »jiem  ѵигэіеі 
oIgös, m un Um vapam . ansun m un vistie oröstastam.» tot'  annelii 
m uńin sik'äri]D ja vijne ja tot' paijänii m ü oaivan. ja kunaGaz 
n iepä  jütivai jiettšuu ja pähui poatt'ið stƞeåsis ja m un tsummålim  
sü opp et. te anneli] m uńin  valä kulm tuhhät' kolle-nälarnn ja  tsel- 
hi]: »ѵшэіс.і täl oleös». »jiem m un vaje ѵшэісід, ko mjiie oaivan 
paijänii.» te anneli] kunaGaz n iep ä  valä kulm  tuhhät kolle-nälari]n 
ja tselhi]: »ѵшэіеі täl oIgös oiunil ko ulrtiüh pajjäneh, eihas poatfiö  
ölman, main muoi Un porsam.» ja m un vuolsim msnnal ja mönnim  
käup'uGan, osiim Іовпёп heärräspihläsijn oaivist jvutlean ja mun  
šoDnim talle rieeesin. kunaeaz n iep ä  li kullõ tšoarljum ja täst li 
täl päriii, m ut jiem  tiede, main li töz nomman piejjam.

(Antti K itti 1. Menes-A.)

näki siellä. Voi miten hän suuttui! Hän otti miekan ja aikoi 
lyödä minua. »Vai, sinä tulet tänne! Sinut m estataan huomenna.» 
Minä sanoin: »itsehän käskit minun tulla». »Mene ulos», sanoi 
kuninkaan ty tär, »en minä sinua käskenyt; mene heti ulos.» »Ei 
ole kiirettä», sanoin minä. Silloin hän antoi minulle kolmetuhatta 
taaleria sanoen: »lähde nyt ulos». »En lähde ulos, olen väsynyt. 
Kunhan ensin viivähdän.» Hän antoi minulle Sikaareja ja viiniä, 
josta päihdyin. Kuninkaan ty tä r joi itsekin, käski tulla sänkyynsä 
ja minä suutelin häntä taas. Hän antoi minulle vielä kolmetu
ha tta  kultataaleria ja sanoi: »lähde nyt ulos». »En voi lähteä, 
kun viini nousi päähän.» Silloin kuninkaan ty tä r antoi vielä kol
m etuhatta kultataaleria ja sanoi: »lähde nyt ulos ennenkuin ihmi
set nousevat, ettei tulisi ilmi, m itä me olemme tehneet». Minä 
läksin pois ja menin kaupungille, ostin siellä herrasvaatteet kii
reestä kantaan ja tulin rikkaaksi. Kuninkaan ty tä r on, kuulemma, 
tullut raskaaksi ja hänellä on nyt lapsi, m utt’en tiedä minkä hän 
on sille nimeksi pannut.
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ргиэН рёіѵі! — âkhunõuD(a).

mott'öm päihist Ui oht tälu, kost Ui poaris käleu olöiinis ja 
Tcuo kälsü vuoleii пиве tälun, te piejai alåčs akSünöuna veärrad ja 
гашѵі] af dös, et teeo kiuəssi pödinl ja koijaninni, kost mun Um, te 
kõleah särhud, ef mun Um пиве tälust. ja  ko koijaninni: »main 
tun te rähtah», te västin, et »äkhünöuna veäram». jes-tie i kojjaninni: 
»liuu tist kärsis» te västin: »tof li poaris ja kolsö.» ja  ko kiuəssi 
koijaninni: »tnnüuii tist U säunzah», te sarnu, et: »loiuve Is äidi sist 
ja  кгидЫІош le uinunein.» — te pödij kuiəssi ja tselhii: »ршэН рёіѵі!» 
alse västinii: »äMünöuva veäram». »kost tü enni li?» »tof li poaris 
ja  kolsö.» »Uhuu tun poaris?» »loiuve Is aidi sist ja киіэЫІош ulsü
neln äidi.» tof ij  mustamein riäutui täin säniin, maiD enni Ui 

rauxvim alsåsis.

Hyvää päivää — kirvesvartta.

Eräällä seudulla oli talo, jossa oli vanha vaimo poikineen. 
Kun vaimo tähti toiseen taloon, pani hän poikansa veistämään 
kirvesvartta ja neuvoi poikaansa: »Jos vieras tulisi ja kysyisi, 
missä minä olen, pitää sinun sanoa, että minä olen toisessa talossa. 
Ja jos kysyisi: »mitä sinä siinä laitat», niin vastaa: »veistän kir
vesvartta». Jos taas kysyisi: »onko teillä venettä», niin vastaa: »se 
on vanha ja vuotava». Ja jos vieras kysyisi: »montako lammasta 
teillä on», sano: »kymmenen on aitauksessa ja kaksikymmentä 
ulkopuolella.» — Vieras tulikin ja sanoi: »hyvää päivää». Poika 
vastasi: »kirvesvartta veistän». »Missä äitisi on ?» »Se on vanha ja 
vuotava.» »Vanhako olet?» »Kymmenen on aitauksessa ja kaksi
kymmentä ulkopuolella.» — Poika ei muistanutkaan oikein niitä 
sanoja, jotka äiti oli neuvonut hänelle.
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kulinå läšlci.

kulma läški ji]ji mokomin õut tuvest äšamin, te si] ra]ji muo- 
raio ja valsi jiettškiuu nuiut' tnnü kuo Unnieh koslanani ja киоппі 
puoh tup'an. te pie]ji lähi tieyvå muorain, puiällätki tüla ja jieijah 
vonnåli saijåsiz tup'an. te tullä ршэШкиоді|  tkuigti|,  kuo muorah 
liiji tnnü. te motköm täin kulrhäi läSkist eõäi: »teU'e tájba tup'e 
piuållåå.t) le пивве eðäi, eke »ŧnanaššäeâs juo vajåh jienanihuu», 
mutko koalmaD i] pvuáhlam ńälmiskin avuštið, pets tðái: »hih». te 
kuiəhli si]n káttšåláin oleös, mutio koalmaD lohö puolij.

(M. Aikio.)

»tok li tuoöai tuot a.»

motköm škuul-álmái h i läJcšiin pie]jam õut äləan täin säniiD. 
kuo okk'o Iti nüham, te kojjanij ёкийі-ålmåi: »nä, juouŋ. mäkah 
tåiD sånijŧD main mun liijim  tuńin läühün piejjam?» »mäkam kale»,

Kolme laiskaa.

Kolme laiskaa oli kerran asumassa samassa tuvassa. He 
hankkivat puita ja ottivat kukin niin paljon kuin jaksoivat kan
taa ja toivat kaikki tupaan. Panivat takan täyteen puita, sy ty t
tivät tulen ja itse panivat maata tupaan vuoteilleen. Tuli alkoi 
ankarasti palaa, kun puita oli paljon. Eräs noista kolmesta lais
kasta virkkoi: »tässä taitaa tupa syttyä palamaan». Toinen sanoi: 
»paljonpa viitsitkin ääntää». Mutta kolmas ei voinut suutaankaan 
avata, virkkoi va in : »hih». Kaksi heistä juoksi ulos, mutta kol
mas paloi sinne.

Se on totinen tosi.

Eräs opettaja oli pannut muutamalle pojalle läksyksi sanat: 
»se on totinen tosi». Kun viikko oli kulunut, kysyi opettaja: »no, 
joko osaat ne sanat, jotka minä sinulle panin läksyksi?» »Osaan
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tsčlhn ai o e. mä, leäe lüyva», sðái kkuül-älmäi. alõe västioij: Håk 
ll tuol'a kiel aə) ii  muštamein vajk' oho juo Ui mälkätkallam täin 
säniiD.

(Antti Kitti.)

vuoja kirhum.

motkõm iâlu іИёи riemai vuoja kirhuä ja kirho tkuiptii öpsifD, 
jurDatšii ek m i sun ll váDDun. te ko lei tom läutsa kirnuni, te 
moja šõoai еіъй mnü. muk main sokaniw (pähusiln)  ko puojnuu 
lei tohö tšäŋŋam ja іііёп kirnöi tom Іопвёп ja koaivui vuoja like 
siz ja te valå rámmustij, et tai kai šõDai vuoija. te ko kirno meänm  
pajčDii, te tok риоіѣй raku тегѣеі pajjänij ton mieln. te Hien top- 
p'ij tom риогѣй ja ptsk'ålij uTchan vuiästå ja nuiuk leskii melliei 
tom vuoja ja onij vai Ikiiudii піешпп.

(Uula Morottaja.)

kyllä,» sanoi poika. »No, lausuppas,» virkkoi opettaja. Poika vas
tasi: »Tämä on tosi käsi.» Hän ei muistanutkaan, vaikka oli jo 
viikon opetellut noita sanoja.

Voin kirnunta.

Erään talon isäntä rupesi voita kirnuamaan; kirnu haisi 
kovin ja hän ajatteli, mikähän siinä on vikana. Kirnuuksen val
mistuttua tuli voita hyvin paljon. Mutta mitä lempoa, kun 
kärppä oli sinne tukkeutunut ja isäntä kirnusi sen sinne ja am- 
mennettuaan voin astiaan kehaisi vielä, että »tulipa kyllä voita». 
Mutta kun hän nosti kirnun mäntää, nousi kärpän raatokin mu
kana. Isäntä sieppasi kärpän ja paiskasi ovea vasten, heitti voin
kin menemään ja oli kovin pahoillaan.



VIII. A. Sananlaskuja, puheenparsia, arvoituksia ja taikoja.

1. sänivajjazeh.

аттеіит heäppukist ij puki koassin ktltšålu.
апъе pčnnuvdn ja küla päiio sänijo.
ajńõ alee juo hoatlseuti tšiuəeee.
ajn Ісшэіі tšäšist, jes ij ajn väkp'ist.
alsä tuiəje mulšismatf, löp'asi kü fos tšiuåoD Žu.

Anarjäuirist Is nuud' tnnü suollüh mahle iuivõst peivih.
áp4ji>is тіеЪ säpp4iGeuu visi'iD.
ele heäina uińiiiieiujm, pets luojiin.
eä Uh puohah õut ёпі vuiátkum känDah.
eä Uh рёіѵііі pajáluiivåin, mutC Is mielɓåluuvåin.

1. Sananlaskuja.

Annetun hevosen hammasta ei koskaan katsota.
Anna koiralle ja kuule pahoja sanoja.
Ainoata poikaa jokainen hakokin pistää.
Aina on kala vedessä, jos ei aina apajassa.
Alku työn kaunistaa, lopussa kiitos seisoo.
Inarinjärvessä on niin monta saarta kuin vuodessa päiviä. 
Kykynsä mukaan hiirikin vikisee.
Älä paini ihmisten, vaan töiden kanssa.
Eivät kaikki ole yhden emon tuudittamia poikia.
Eivät ole päivät päälletysten, vaan ovat pääksytysten.
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eä kõW šiShe-ńähhi-pärnäDžih mü hästiå, киоѣЬЫ tseälkk'a. 
eńamist ennam näl (1. tavi mieln).
fittsis-fittsis alee-вагna dH immelän kijü'o nieiBä-namani! väri 

alse-Barnäh puoh jåmáDittši, tuke nie}M-närnah pázattši elliå! 
heävuM ii ohlü tällist ŧšieutša. 
ii heäppan kälu kiškd.
коаррй ii muin (eresin 1. er'estuuwü) kuo soamsurün р\швеві\п.
ið č D  l i  š h i o  v i p a s Ö B .

і\  älmäi nõmain ele.
ühan vähae såni ounastis pieja.
i i  hoappu i š š ə ̑D .

ii joDDeein kÖDe säkisajest.
ц  kõlea kõskasgkoattse tula kuoskaU'ið, kale to f  reätšaeoakä. 
i] коіг.ё ріппй kärvan keätŧšað. 
ii  kuiäriis stkk'å tseäeeä.
ii Uh âpiU'eme väjest iee pänitt'eme pelkk'imist.

Ei pidä paljassuu-lasten minua haastaa' (tappeluun), sanoo 
karhu.

Maassa maan tavalla.
Hyi, hyi poikalapsi! Jumalan kiitos, tyttölapsi! Jospa poi

kalapset kaikki kuolisivat ja vain tyttölapset jäisivät eloon!
Hevonen ei yksin tallissa potki.
Ei häpeä otsaa revi.
Hoppu ei (ole hyväksi) muussa kuin kirpun pyynnissä.
Aamu on iltaa viisaampi.
Ei mies nimellä elä.
Ei vahinko laita sanaa edellään.
Ei hoppu auta.
Ei verkkojatakaan saa kalaa »saatipaikassa» (s. o. missäta- 

hansa).
Ei katajanhako saa tuleen koskea, kyllä se heti rehahtaa 

liekkiin.
Ei kulkukoiran karvaan ole katsomista.
Ei tyhjä säkki pysy pystyssä.
Ei ole voimattoman vihoista eikä hampaattoman toruista.
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i j  Uh ih e iu ive v i l jå .

i i  Uh le ikkä , ко Щ ъі nohä, ssk a n  i k i  ša ən a , ко Ы ввакс nohá.

i i  m ä tk ii jü h a n  n u čb a st. 

i j  Uh р ш эН , kuo lu o m h  p ä ls ih  õ p s iin id .  

i j  о а д іп  m äkh an ž ро а дг eee tm ə tj i  öl s tu o rrä  rü dah .

i j  n u iu k  k u kk 'e  i i jä ,  ek  i j  p e lv i  m ŋŋeln.

i i  n u iu k  k iem h i, ek  i i  k iu ə im is  iššen , ic e  n u iu k  r ie e s , ek ii. i l e  

låčhaš.

i j  o tä ä k in  ákhu h ieõast šõna.

i j  оШ оіЛ  ele tu še ä p 'i je iu jm , p e ts  m ie lä in  m ejɓei.

i i  p sn n u ii tiede  ош оіі v u o jja m is  kuo selB i k asta .

i i  p o šk ä  tõz ju iəh i tove kö tsa , k ü z  tšu fh ä .

i j  šõDa p e s s is t к а р р ё г .

i i  tu ške рш эіе.

i i  tâčbak jo lla in  ka lb ed  ie e  kennid .

i i  tok id  e tu im a, koke jie ttk  i j  Uh öde o a ik a m .

Ei ole vuosi vuoden veli.
Ei ole leikki, kun leipä loppuu, m utta vasta tulee hätä, kun 

tupakki loppuu.
Ei ole hyvä, e ttä  jäljet jäävät haisemaan.
Ei markka nukkuen tule, eivätkä taljan päälle (s. o. vuo

teelle) isot rahat.
Ei oppi ojaan kaada (jokeen työnnä).
Ei yö niin pitkä, ettei päivä jäljestä.
Ei ole niin köyhää, joka ei kumppaliaan auta, eikä niin ri

kasta, ettei apua tarvitse.
Ei kukaan synny kirves kädessä.
Ei ihminen elä vain voimalla, vaan järjellä myöskin.
Ei koira tiedä ennen uineensa kuin häntä kastuu.
Ei ulostus siihen aina putoa, mihin pyllistää.
Ei tule tuohesta lakkia.
Ei tyhjä pala
Ei tarvitse hulluja kyntää eikä kylvää.
Ei se hätää tunne, joka ei itse ole hätää nähnyt.



— 224 —

i i  tok kuoliin kone, kot'e ij  juoh ijn  kastan, 
ii  vähae poaöi keällu tšeäpp'åtist. 
iše pärnistuu: кшэіе počá, кшэЫі išuomast. 
jieijas poškå ij  opsiin, pels kale кіиэіті apša kukk’en. 
jiem  Uh m un р іп п й  vireä paijälsan väluam: jiem m un käski 

p ln i, tseälkk’a kuosbžå kielast.
kale kålGuh muštájeh tšihlim-Geäviiz annčö.
kale kärånas piuəwi kwAnná.
kale nuorvu-ńunčsl álmái poat'á.
kale tšalńie juo loauna toBɓå.
кеЫі ij  koassin könðd, pets ain vuiájju.
keäst Is vitk viraeh, tåst U kutk neleih.
Ы кёиі oaGGu, tom talvi neälai koDná.

kieláinis loDDe U'mhi, to f i i  täiåi kieurain kullað.
kieqihi vuoššaö asta, mutk tšoaskunið ii  õsta.
kohhum olinõnl ii anet tüla piejjað , tok роаІЪа puoh коаді.
kommänam tšäisi i i  koassin like sizå poaði.
koke ejjis ja ennis jiennian, tot táxi)å poškäsis jočå.

Ei se kaloja saa, joka ei jalkojaan kastele.
Ei vahinko tule kello kaulassa.
Apu lapsesta: kalan syö, kaksi porkkaa.
Oma ulostus ei haise, m utta kumppalin jo kaukaa.
En minä ole koiran virkaa itselleni ottanut: en pure paulaa, 

sanoo karhu ansassa.
Kyllä ämmät muistavat korjauskäpynsä pitää (tallettaa). 
Kyllä kaarne rasvan kantaa.
Kyllä räkänenästä mies tulee.
Kyllä silmä jo ruoan tuntee.
Kivi ei pysy pinnalla koskaan, vaan aina vajoo.
Jolla on viisi virkaa, sillä on kuusi nälkää.
Joka kesän onkii, sen talvella nälkä tappaa.
Kielellään lintu laulaa, se ei voi väkeviä kuulla.
Ehtii köyhä keittää, m utta ei ehdi jäähdyttää.
Paleltuneen ihmisen ei sovi tu lta  tehdä, hän polttaa koko kodan. 
Joka isäänsä ja äitiänsä matkii, se usein kuraansa kaatuu.
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koti e il kieroa kummäz, toi il kieroa tšoaS käsin.
ko i e ii keälja ouöasis, toi keäjjös mańńđlsis.
kofe кіфкііеп fäškastatt' , täst seJBi fäškast jes monni vuiáStå.
ko i e кёодцо pajjesasan kaška, te oaibäsis kaltšeh.
koie li uttsä süham, täst le raie/i kieðah.
кйтрсі kalle ii Uh koassin.
kunaGas alemõs heäčain, pappʿå kiwssim parräsumõs. 
kuoBDŽast le õiutse ah)m äp'ih ja öut althä miela (jierihi). 
kuo tnnü jüiivah out-sai kolseh, täst kanna stuorrå juha. 
kuo lukJiár sälma älsai, kale serbisoooe vejhiü, 
kuo päm uliem  poat'a kieiõiå, te toi kiälÐá pa'ijel merčst. 
kuonas olmõož vuiəlliimis koaði tšeiuŋi õla ѵшэгкксё, pčts 

niuðskis leGsist ennaman tai küz heiuve.
kiuəimis kieðasl ц  kõlea пііве kiŋikk'eo reäjvaå. 
kiuəimis kiirisi oajiia rnan kuo jieljas kärist. 
kuiəhH stuora eäva õuta seha slza tšâi/va. 
luklcär pUčšasl eä Uh rÕBoahkin.

Joka ei kärsi kuumaa, se ei kärsi kylmääkään.
Joka ei katso eteensä, se katsokoon taakseen.
Joka äkkiä rynnistää, sen häntä lennähtää jos mitä vastaan. 
Jos kiviä korkealle viskaa, niin ne putoavat omaan päähän. 
Joka on vähän soutanut, sillä on heikot kädet.
Suden »kyllin» ei ole koskaan.
Kuningas korkein herroista, pappi paras vieraista.
Karhulla on yhdeksän miehen voima ja yhden miehen mieli 

(järki).
Kun monta jokea virtaa yhteen, tulee siitä iso kymi.
Kun lukkari virren aloittaa, niin seurakunta veisaa.
Kun puhumaton tulee kieltämään, niin se kieltää ylen määrin. 
Siivo ihminen kätkee vuotkimensa (s. o. luta, pettu taltta) ko

dan soppeen, m utta ruokoton viskaa maahan tai mihin sattuu. 
Kumppalin kädestä ei saa veistä äkkiä vetäistä.
Kumppalin kaukalossa näkee enemmän kuin omassaan. 
Kaksi isoa ei samaan säkkiin mahdu.
Lukkarin kukkarossa ei ole reunojakaan.

15
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lukk’är li päp'a läkk'är. 
läški láuhijnis lohä.
löškis ohhõnž ij viža tuot'a pačdöin, tuše juiəåibivijv.
»musa» ij  Uh koassin luot'a.
nalBanam oarri, tom ij juusa.
neälsum olihõnž ij anik mčilištiå.
ńlihi tok ij huškotiein jåmi.
ńfilmiU’emän ij tšälsiein aiwelü.
nuiəskis ńirjalas nuolas piDÖieiujm eäliist.
ńuoras soajäieuiim loone ii pafjenasan kiriä.
oarjin li poami poatkam ja oarjås tok каіва nvJiað.
oasi ij Uh tsäjthimist.
oiaränaiti ik i  ij  тпг/епй keäjja.
oahii li ajn oaiuti marfdn.
pahu pä ja kätša jiettš mgŋeln.
pâp'a sekk’å li viuäðutkem.

Lukkari on papin lakkari.
Laiska askelensa lukee.
Laiska ihminen ei välitä tosi töistä, vaan joutavista. 
»Melkein» ei ole koskaan tosi.
Pakoonpäässyttä oravaa ei saavuta.
Nälkyneen ihmisen ei sovi ruokaa laittaa.
Made ei piestenkään kuole.
Suuttomalle ei vettäkään anneta.
Siivoton nainen oleilee valunein sääryksin.
Heikoin siivin ei lintu lennä korkealle.
Lounaasta on poro tullut ja lounaaseen sen pitää lop 

puman.
Onnea ei voi lyödä.
Edellinen hätä ei katso myöhempää.
Puuska on aina puuskan jäljessä.
Käske pahaa ja juokse itse perästä.
Papin säkki on pohjaton.
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pđs kälsü ij jöska дшпіі pelkk’imisi kuo tiiäräikoaka iee 
nuortki pieeeamist burnit kuo arca. 

pâmmtkem nuáškäštalai. 
peivih Is тіеіъіищѵіп j ok emin. 
pelkliei lulla puiála, porrei tullå tšaska. 
рЫпй ńunest ij vuojjä tsoaptsu: tok ńoalust tallan.
poanäsÖB pennun ка/.гёв pani káská. 
ргиэгёв li mańńen, kuo ii koassin. 
ршэгёв li pitkä ń'ilmist, kuo h huvi oaivisl. 
ршэгёв li šieu purramaš piisiä, kuo nieuiris tšoaqiji luo n nämä.
риіэгёв li tihilkemes pihläsisl eälähtiö, kuo tilliin pihläsiinis 

ńoamatkið.
ршэгёв li tsizzâvž kieäasl (passim kijjist), kuo sorbä milsist. 
ршэН annel ulsańistuu, mutko pä ij anne mnüstkin. 
ршэп ain aDDel, pä ij koassin. 
pmatkij käsiuu kuolijn, mutk ij kastanitlki könzain. 
ruoklkaD piemmus aha, ujiie neälean jatka.

Paha vaimo ei heitä torumasta ennenkuin itkee, eikä itä tuu
lemasta ennenkuin sataa.

Puhumaton kuritti (vahingosta).
Päivät käyvät perätysten.
Torujain tuli palaa, syöjäin tuli sammuu.
Koiran kuonolla ei rasva pysy: se nuolaisee heti.
Vanhempi koira puree paksumman nuoran.
Parempi myöhään kuin ei koskaan.
Parempi on pala suussa kuin haava päässä.
Parempi on hyvän ruoan jäädä kuin huonon vatsan haljeta. 
Parempi on täittömässä puvussa elellä kuin antaa täiden 

ryömiä vaatteissaan.
Parempi on tiainen kädessä (vartaan päässä) kuin hirvi m et

sässä.
Hyvä antaa vähästään, paha ei paljostaankaan.
Hyvä antaa aina, paha ei milloinkaan.
Söisi kasikin kalaa, vaan ei kastaisi kynsiään.
Rohkea ruokansa pitää, ujo kuolee nälkään.
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sejBun kaltes juU'al. 
stkkcå ij lieuvåsis ånu.
såihilanž tõŋvai puoli pezamŋvast, ulihü ij mått’am.
sü ńuoutša ij Uh suohaoist piuâUam, koke kaleui-ешіт peätkkʿa.
tajSa pâuvutfem pâkVuä.
laite paUiö kalea, kuo pätsåtk uuvasl ll.
lå s l  p u iá lá  ń u o s k å  m u o r r ä , k o s t  koske m u o n a .

tä s t  Ш впаіг n iu s s k is  u l ih ü , k u o  vu od d ü  k e z in  e ä tü s t .

te ll roppʿaD, te li miellaD.
tušše ij puiəlč pilpostkin.
luorrum-eapp'ir ornö vännza, ullo-stp'ulas jieujain vmljja.
tuiəjji tahhes kiilka.
uines olńiÕDŽ ij mulkis käleu oanlu.
vähaG viisesin talia.
vonå teået li suohanõn kuo tšalsi.
vməntfemisl ńdlmist vala kiškö, oazalaidan põöa mielni vala 

nolic'õ.

Hännällään moni kuljeksii.
Säkki ei ano täyttänsä.
Lappalainen teki kaikki vitsasta, ihmistä ei osannut (tehdä). 
Sen kieli ei ole puurossa palanut, joka vaimojen kanssa riitelee. 
Taitaa puhumaton käskeä (vahingosta).
Silloin pitää ampua, kun on ampumamatkalla.
Siinä palaa tuore puu, missä kuivakin.
Siitä tunnet siivottoman ihmisen, kun oleksii paulojaan vetäen. 
Niin on kokosi, niin on mielesi.
Tyhjä ei pala piipussakaan.
Nuppulakki uurrossa (syyspeuran pyynnissä) kulkee, villakau- 

lus valkkoporolla ajaa (metsämiehestä ja  komeilijasta).
Työ tekijäänsä kiittää.
Ujo mies ei saa kaunista vaimoa.
Vahinko viisaaksi tekee.
Veri 011 toki vettä sakeampi.
Onnettoman suusta vielä revitään, onnellisen takapuoleen 

vielä tukitaan.
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viin Ц vonnaz (kärsä) котёІ. 
älTii nuBástuuva ja olmõnz poarásm. 
ärSivuof ц  aiuve joaðhi.

k u O D D Ü S lU U JV ih .

åtŧšeń šuMie li juo пй/іат.
eätlšam tiäiâ; åkk'um le tiät'á; äijiham tiäiä.
ti Uh viekšâ, kuo istameh lč vməlieazast.
ц  tot' Uh ńoammil keäpp'åio рйггат.
ii tot' lemåož nõmas kiuáððam.
irSeheäivaož, muiərssöheäivaoL
jiem mun tom коаввапауслп.
julUoeh teeo mânállh.
kale Iti heäiu mokk'eo mielo.
kale toi ll mahle keäUü-älöü.

Vara ei venettä kaada.
Aika m uuttuu ja ihminen vanhenee.
Ei arkuus ikää jatka.

2. »Sanankannatteita», puheenparsia.

Kuuntervaajan kantapää on jo kulunut (sanotaan, kun kuu 
kääntyy loppupuolelleen).

Isäni tietää; mummoni tietää; vaarini tietää (sanotaan 
asiasta, jota ei tunneta).

Ei ole väkevä, kun on istum at matalalla (lapsesta).
Ei se ole jäniksen keuhkoja syönyt (rohkeasta).
Ei se ollut nimeänsä jä ttäny t (varkaasta).
Sulhokempi, morsianhempukka.
En minä siitä millänikään.
Mellastavat kuin manalaiset.
Kyllä se on kuin kellovaadin (johtamaan pyrkivästä). 
Kukapa häntä lienee ajellut (jostakin, jonka tapoja ei tun 

neta).
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k i  p a l  s i i  ItDDž v iu d ja t tk a m .

koaBBä Ui kuonmsluuvanž pknnü-ahe, kuo täl juo jämij.
k o a B B ä  Uh kuoiwüstuxjvani Räzzani-rokYe.
koaeB ä Uh mäinas-niejSä.
k o a B B ä  l i  ko  ń ä u jv i  tšu o ih a .

ku oB D Ü stu u van i k o lrn  ń rih i .

k ä lU s - r o a lk ü , k ä ls ü - lo a H , a d ee-B u jlse , niejBä-ńáUsu. 
l i  tö z  ö n n ä . 

lä k k is  lo s k in .

m i Ui pännin räpi-Goadist t š u u j t i j  s â r ń u ð .

m u tk o  ju o  to k  li rSH.
m u tk o  l i  tä s t  p o a z u i- n i tk ä .

m u o tk a n  IšappU ujo /i to k  a ih u ij  l i .

õ  p o a llu -ń u iie !

õ to n  h a o a ra h !

ö to n  s k u o k a , o p isso -G ü h il!

p ä  j ie e e ä  k u o  im e l is t  lu o v a i ,  te  ju o ie a s t i j .

Olipa sekin m ainittu koiran-ikä, kun nyt jo kuoli (sanotaan, 
kun joku kotieläin arvaam atta kuolee).

Onpa kuin mainio Raassadš-vainaja (juonikkaasta).
Oletpa, kuin tarinan ty ttö  (laiskasta, joka ihmisten nähden on 

ölevinaan ahkera).
Onpa kuin mateen nahka (liukkaasta esineestä).
Entinen mainittava jäätynyt made (kylmästä, kankeasta esi

neestä).
On siihen taikaa.
Laiska retku.
Mikä oli pakko reikäkodasta kovin puhua (pauhaajasta). 
M utta kylläpä on vesa (pahankurisesta lapsesta).
M utta onpa siinä porokappale (kookkaasta porosta).
Lunta mustempi se ainakin on (vähäpätöisestä, niukasta). 
Oh nappinenä! (kummasteltaessa).
Oh sun hattara! (sakeasta tukasta, metsästä).
Oh, sun kuolio, pyssyrämä!
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peibi tšlizi käla.
räldiin tok liuu:õ ton tšiuəpʿi!
tdiðii tok Päyval sârnist člhö.
täk ii tuiåi hienvain kiillað.
tok li numk kuklke kuo nehi-eiððå.
tothan te soauivil käreu aln päŋŋälij; tun soaiuvil jieh mäža 

jienaDhánnä.
täst li kale pälsah . 

tåsl l i  m ahle soauivil ńuoutša. 
tásl ls stuorr-oaivi arbålazah. 
täk  пііше i'i väinuiD oaini. 

te m un te kale vuolaštim . 

te tok l i  altus säu/jy.a-oain. 
te tok li  kale vierlså. 
te tõz välis uollii.
tiplelest tássänz kuo káränas ршэіпі кшйвпа.

Päivä vettä kahlaa (sanotaan, kun aurinko näkyy sumun läpi). 
Rei’issä se onkin: oh, sun resu (vanhasta esineestä).
Taisi käydä Paavalin saarnassa (vahinkoa kärsineestä).
Tämä ei taida käkeä kuulla (sanotaan sellaisesta, jonka luul

laan kuolevan ennen kesää).
Se on pitkä kuin nälkäkevät.
Harripa siinä karille maikahti; sinä harri et voi olla ääntä

mättä (äänestä, jota ei suvaittaisi).
Siinä on käpy (kova pähkinä).
Sillä on harrin kieli.
Sillä on suurpään ajatukset.
Tämä veitsi ci vainoja näe (huonosta veitsestä).
Minäpä kyllä vuolasin (kirosin).
Kun pahahenhi luopui Jumalasta pois, niin alkoi joikata (joi

kaamista pidetään syntinä).
Siinäpä on lampaanpää (tyhmästä).
Se on tosiaan jäärä (tyhmästä, itsepintaisesta).
Sinne kyllä valas rantautui (onnenpotkauksesta).
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іоввёп le kale toll simi-hnott'ih. 
tonnen li nuumhännä vinnže. 
toimen li vittsan ja kältsan. 
toh äinas låti'uh šišnez keäzattšið. 
tot' ij Ukk'en Iines, 
tot' li mahle riiüelum saubzä. 
tot' li mahle rviäplü-vuidsku. 
tot' val silt'auu torvälii.
tuke sormč silDált'azain eäva Uh коапвапИглп kuiəimis piem-

mam.
t 21 li tomnmáâui/ž šoŋŋä, kuo ptnnü pott'å:vala siäjja.
talvi-Doaris (-wuəles) vierhå.
tšieleas mahle kõńal.
vuiännamis sõee коаіЫ.
vuoi näpp'al! коавва lennzeh nåpp'al?

Odotappas, kunnes kaarne kantaa rasvaa (lapselle, joka juo
n ite lee  ruuasta).

Siellä kyllä ovat sanan vaihtajat (riitelijoistä.)
Siellä on loppumaton kina.
Siellä on vikinä ja rapina.
Ne aivan tahtovat nahkansa vetää (vihastuneista).
Se ei olekaan hätähousu.
On kuin riitainen lammas.
On kuin vastarannan kiiski (oik. ahven).
Sittenkin se vielä torkahti (unikeosta).
Vain surman jätteillä ei kumpikaan ole toistaan ruokkinut 

(vankoista kamppailijoista).
Nyt on sellainen ilma kuin koiran perä: vielä märkii.
Talvenvanha pässi (huonosta joikaajasta).
Kirkas kuin kyynel.
Anoppinsa soppea kaivaa (sanotaan siitä, joka härkkimen ot

taa padasta nuollakse,en tai pestäkseen).
Voi nappula! Kumman nappula lienet (hyvän vai pa

han)?



vuoi Išáhalie!
äijihhan tun liijihuii kuoratfah.

arbaoazah.

ain väDvza noabi seid ist, ij koassin väiea. — tortt'i. 
ákk'u, iiteočo soeeest ruopsis muiərjih aškõst. — täkk'i. 
аіёв kuo värih, ѵшэіівав kuo puoh loŋŋazeh. — plleis. 
älmäi meätsan jotä, smahuin märät kasku. — olmönz kuo 

tšuiäjjsa.
heäviiš tollist, setti иіейвеіп. — täkk’i.
heäviiš ŧkimDDŽu, HomaU'as lihan. — tuve ukki.
hulko ihö, huško pejbiui iee koassin kallas oanžu. — tijme.
jol'á tšõåa melsi ja kiuábá sölHs meätsan. — äjthi.
jməleih kebdist, ńiettsaGazah luieist ja oaibi peHst. -— viermi.
jämme ellčio vuiəäibist o I g o s  keäsõ. — tšohhõm.
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Yoi tšakkalak! (alastom astax).
Miekkonenhan sinä olitkin jälkiä seuraamaan (hyvästä koi

rasta).

3. Arvoituksia.

Aina kulkee taakka selässä, ei koskaan väsy. — Rukki. 
Akka istuu sopessa punamarjoja sylissä. — Takka (uuni). 
Korkeampi kuin vaarat, matalampi kuin kaikki varvut. — 

Polku.
Mies metsään menee, lastuja jälkeensä viskoo. — Hiihtäjä. 
Hepo tallissa, häntä ulkona. — Takka.
Hepo seisoo, lapa liikkuu. — Tuvan ovi.
Takoo yöllä, takoo päivällä eikä koskaan saa kyllikseen. — 

Kello.
Kulkee läpi metsän ja jä ttää  häntänsä metsään. — Äimä. 
Jala t kivestä, nilkat langasta ja pää männystä. — Verkko. 
Kuollut eläviä metsästä ulos vetää. — Suka.

1 Ŧšakkalak oli pieni alaston haltija, joka vuoressa vartioksi aarteita.
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kezi porá, %\ koassin kallän, talvi äil'ist оада. — viermi. 
ki li vijšasumos mäilmist? — pisihår. 
kifõâ ja láulu, ii Uh oajbi ie e tkeve. — puoskä. 
koahil pajåskiuäälui, koahil vuiäliiskuiäuhii ja kaiTiren kasko. 

— ѵавве.
koas li ohhÕDŽ jummim puoh alnemiist, oainiváin nälijn li 

ohlå twhe ёіііт ja jämmim köskast? — talle-eo li kärsäsi tšâzij ain. 
koas li ulrhust puoh hilrumos? — kuo vuiäjän mehän rvxätCa. 
koas olmöni ap'ünis ja köntsainis ahá puohrak? — talle-eo 

kuokka li koari/umin.
koas ohhönl mielas mitt'eo ja Ikölmunis viehan avus aha? — 

talle-eo kuokka luiälta.
koas ulrhust li stuiårrämös toske? — talle-GO áihõs lápp'á. 
коавпапі li rieeäsÕB, jätpH ѵаг jüha? — jüha li гіевйгов ton

niet, kuo täst li kuokka.

Kesän syö, ei koskaan saa kyliäkseen, talven aitassa nuk
kuu. — Verkko.

Kuka on viisain maailmassa? — Puntari.
Lentää ja laulaa, ei ole päätä, ei kaulaa. — Pieru.
Koukussa ylös-, koukussa alaspäin ja käyrä keskeltä. — Keitto- 

koukku.
Milloin on ihminen lähimpänä kuolemaa, (niin että) näkyvästi 

vain yksi tuuma on elämän ja kuoleman välillä? — Silloin, kun 011 
veneessä vetten päällä.

Milloin on ihmisellä kaikkein hauskin? — Kun ajokas kii
vaasti juoksee.

Milloin ihminen voimansa ja keinonsa tyystin käyttää? — 
Kun nousee ylös koskea (veneellä).

Milloin ihminen mielensä m ittaa ja  silmänsä auki pinnistää? — 
Koskea laskiessaan.

Milloin ihmisellä on suurin tuska? — Kun m enettää ainoansa.
Kumpi on rikkaampi, järvi tai joki? — Joki on rikkaampi 

siksi, että siinä on koski.
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kuo li känvan, te li lmäriis, kuo li kommön, te li tieuvä. — 
kapp'er.

kməht kolle-oaivat' kuiəht pel õrna toarruu. — tšalmeh. 
loane kirõá âvi rasta ja tščizih soajain koaškuh. — oiinõnž 

kärsäin suhá.
lohetta ja viuâðutt'd, kuikan ńuoskå piereu ja tuuit'i tieuvå.

— suormas.
main siimilanž puoh tšuiəuiiimõs rahist? — Mhvi-pännu. 
mahå siza õut raidist, pets poat'a t}õu hoap'ust kulihan räiåist.

— olńwrž kuo kärvuDatt' peskan.
mi ellein li uhhüst aine must ? — tikk'i.
m i li oskolumõs palbaliije uhhüst (säthilist)? — pennun.
mi li jlirnri kunne? — siuäliii.
m i tot' li, ko i e pajjel puohai maha? — peäivaoL
m i toi li, koi e kissiiu li peskain ja tälbiM plskatia?  — soahi.
m i tot' li, kot'e jâuirist tšuuiDnžu ja thamist oaba? — viermi.

Kun on kumossa, niin on tyhjä, kun on suullaan, niin on 
täysi. — Lakki.

Kaksi kultakerää kahden puolen ortta tappelee. — Silmät.
Lintu lentää meren poikki ja vesi tippuu siivistä. — Ihmi

nen soutaa veneellä.
Kanneton ja pohjaton, kuitenkin tuoretta lihaa ja luuta 

täynnä. — Sormus.
Mitä lappalainen enin rakastaa? — Kahvipannua.
Menee sisään yhdestä reiästä, m utta tulee äkkiä kolmesta. — 

Ihminen pukeutumassa peskiin.
Mikä eläin on ihmistä lähinnä? — Täi.
Mikä on uskollisin palvelija ihmisellä (lappalaisella)? — Koira.
Mikä on järven kunnia? — Saari.
Mikä se on, joka menee yli kaiken? — Aurinko.
Mikä se on, joka kesällä on peskissä ja talvella peskittä? —

Koivu.
Mikä se on, joka järvessä seisoo ja maalla nukkuu? — 

Verkko.
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mi lot' li, kotce koškäńazast li loije ja tkatsan poaka. le ńunan 
vala tkulean ja-ne maha? — kebei.

mi tot* li, ko vaiuvelk emes älmueain toarueoakih mokomin ja 
kätkaleh jieijiz jieea ölä kiiuvih, tain eä huola, mut f  tule Іиоівшгт 
toahih ja tain ńepih?  — tšuoskah, тшэщѵігек, ńäudih,

m i tok li ko pisso seUist solia-sele Imə'hin, skihlihánnä pålša 
ошгЛ-neälsis ja vuossamal loin finni?  — suopp'ań.

m i tok li koke läskin orö, ii mahlen liha jiettšnis, huiära li 
täst ja puoh eres läškijn ja viššalijo kiuäijilusis keäša? — piipp'o.

m i tok li, koke tuke kollanazai mieln joka, rohoDazai mieln ij 
кйіеп koasti?  — penna.

muora kuhö, Viira kazö, puoh omsijn оавеи. — muora vaimus. 
muorrä-oaivi, arpp й-erlkipeUh, Jcibdist juidleih. — viermi. 
nielna ikteokö k älni riiunist hatk oaivist. — luonrmsk-oapn. 
naimiin pora ja niehest viuáJčša. — hsuivil.

Mikä se on, joka kuivalla maalla on hiljaa ja veteen tulles
saan sylkäisee nenään ja niin menee? — Kivi.

Mikä se on, joka toisinaan ahdistaa viatonta väkeä ja jonka 
henkeä kateet väijyvät, muttei näistä huoli vaan ainoastaan edellis
ten kanssa tappelee ja niitä kaataa? — Sääsket, m äkärät, hyttyset.

Mikä se on, jolla on pyssy selässä puolen sylen takana, täh
tääm ättä ampuu etupuolelleen ja sieltä (niistä) keiton hankkii? — 
Suopunki.

Mikä se on, joka on laiskana liikkumatta mitenkään itsekseen; 
sillä on huora ja se vetää kaikki muut laiskat ja ahkat luokseen? —- 
Piippu (ja tupakkikukkaro).

Mikä se on joka kulkee vain sileitä myöten, m uttei koleikossa 
pääse minnekään? — Kynä.

Puun pituinen, langan paksuinen, kaikki oksat onkii. — 
Puun sydän.

Puupää, rihmakylki, jalat kivestä. — Verkko.
Neito istuu lähteen reunalla hattu  päässä. — Ulpukka.
Suulla syö ja niskasta oksentaa. — Höylä.
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ńâlmi mielsi poka, k ani vuiølhi itä , oalsi-oaivist hiekan, 
кіеда mielsi joká jčðe tskan tkoaujan. — toTit'i.

oainah kale, mulko jieh ршэшіі hiekan topp'ið. — suoiva. 
ohlä färpal, кшэші-klåj, vuola siste. — mahe. 
ohi ulise pihlajani rasia msra juTcka. — ріііі-вещіі. 
oiibaDl-вёІі nuudko káklkä, hosk-päjkVi numtko färp'al ja selei- 

вёіі numtko lüka. — heäviiš.
oiudU ho ilki li pilivälmak, li alee juo milsist. — suoyva. 
öulain juolaijn ikmännlu kapp'ir oaivist. — киоваг. 
pajáskiijij puńńalum kuiärus, vuiäluskijjij lieuvä. — kappʿir. 
рёіѵцп vannza ja ijain vännza, mutko ij koassin üt/sa käuna. 

tiphe.
piivi kinnä ja iho luoi'as. — jməlei-suormah. 
pejHin li snnam aihe, iho ij Uh kosten. — suoiva. 
peiviiu li farjsävuoðast, iho luovas. — jməlei-suormah. 
Pippcolist pino viermlü, jumiinim tihin kullui. — üjjih kuo 

tkeärea.

Suulla syö, ruoka menee leuan alta olkapäistä käteen, kättä  
myöten vasta vatsaan. — Rukki.

Näet kyllä, m u tt’et voi siepata käteesi. — Varjo.
Yksi tynnyri, kahdenlaista olutta sisällä. — Muna.
Yksi pikku pihlaja, yli meren yltää. — Padan sanka.
Etupuoli kuin kakku, keskus kuin tynnyri ja selkäpuoli kuin 

luuta. — Hevonen.
Ennenkuin isä on puolivalmis, ovat pojat jo metsällä. — Savu.
Seisoo yhdellä jalalla ha ttu  päässä. — Sieni.
Ylöspäin käännettynä tyhjä, alaspäin täysi. — Lakki.
Kulkee päivät, kulkee yöt, m u tt’ei koskaan ovea löydä. — 

Kello.
Päivällä kiinni, yöllä irti. — Varpaat.
Päivällä on maan päällä, yöllä ei missään. — Varjo.
Päivällä on vankeudessa, yöllä irti. — Varpaat.
Piippolassa pino vyöryi, jyminä tänne kuului. — Ukkosen

jyrinä.
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raðčtt'å meälsan mätiä, raðe poaðeneinis piuäJila, puoh kälvus 
outsai keäšá. — kártf ii.

skåfvå kirbá fivi rastá, vorrå soajain koašku. — kârnis, moin 
suheh.

smákk'u lännusl, kl ii koassin kuottsae. — ńuoutša. 
šuJimán skihlč, oaivan ieibin. — ohhõnS kuo piuəske. 
tđlvijfD oaðða, кёНіп koiisá. — kuosbžå.
lot tšiuáDDŽu kierrü-eeijil, veännäh pajáskuml. — кйха seJBi. 
luskii luosså-viermi nuáibá каххёв, pets pejvi ii  tom koassin 

oaini. — muora väimus.
tšappao mahle papp', uttse teeo tapp', пиШсё teno säńiilanž. — 

soamsur.
tšáp'is heäruš ńolöesl ijaio päiviin iee äisah koassin liha. — juha. 
tšáp'is heäviiš tallin mahä, ruopsis heäpp'u&uu oleös vməjei. 

— leäjsum-iiitnast kuo ilain välsih.
t-Hllkam õnini kiuəwlih õut rälåist. — låuvu.

Tiettä metsään menee, tien tuo tullessaan, kaikki kalunsa 
vetää kokoon. — Kartta.

Merimetso lentää yli ulapan, veri siivistä tippuu. — Vene, 
jolla soudetaan.

Lastu lammessa, ei koskaan mätäne. — Kieli.
Kantapäähän tähtää, päähän sattuu. — Ihminen, joka pieree.
Talvet nukkuu, kesät valvoo. — Karhu.
Seisoo latvallaan, juuret ylöspäin. — Lehmänhäntä.
Tuskin lohiverkon rihmaa paksumpi, mutta päivä ei sitä kos

kaan näe. — Puunsydän.
Musta kuin pappi, pieni kuin tappi, hyppää kuin lappalai

nen. — Kirppu.
Musta hepo hölkkää yötä päivää eivätkä aisat koskaan liiku. 

— Joki.
Musta hepo menee talliin, punaiset hevoset ulos ajaa. — Kun 

leivin-uunista hiiliä otetaan.
Seitsemän sisarusta kurkistaa yhdestä reiästä. — Laavo (puo- 

liskota, jonka ruoteiden kärjet näkyvät).
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tkõåa oaihõ ja pakk'az jeähä. — lâša. 
tkohlšuu Uskä, talvi kiliä, kiðåuii uððå miuərssen. — soahi. 
tšiuəðe-ihâsanl ålmái ja oaivist õut ija poaris kapp er. — 

muorrå-nšuolsä, mon aihe li nuora muoka.
tšilist ŧšiuáDDŽu, thamist oaba, t k ahne huollan. — viermi. 
t& ilist tšiuännlu, коік-thamist ii  tšiuänlu. — viermi. 
ulise nututko mahe, mutko mahöutkem ton pöhan oaihid. — 

ulihü vájrhii.
vitk alńiäh ouBast, oht päljus-oajbi-mjih marjefn, Ы ii koassin 

juusa ice päzi. — juiəlei-suormah ja kuMte.
vitk viljah out ritisi mieln kettkih. — kiekan kuo kistü piäija. 
ѵшэшпі tšõða mahå, vuiáunan sijbis láppCá. — äJmi. 
äjtt'i vməlhi, millo aihe, suohis Ѵіпаѵшэщьі mild aihe. — 

tkoatttji, ńalmi ja vuoptah.

Läpi näkyy ja lämpimän pitää. — Akkuna.
Syksyllä leski, talven kärsii, keväällä uusi morsian. — Koivu.
Satavuotias mies ja päässä yhden yön vanha lakki. — Puun- 

kanto, jonka päällä on uutta lunta.
Vedessä seisoo, maalla nukkuu, silmä nuolena. — Verkko.
Vedessä seisoo, vaan ei kuivalla maalla. — Verkko.
Pieni kuin muna, mutta mahdoton sen pohjaan nähdä. —
Ihmissydän.
Viisi miestä edessä, yksi paljaspäinen ukko jäljessä, joka ei 

koskaan saavuta eikä jää. — Varpaat ja kantapää.
Viisi veljestä samasta reiästä katsoo. — Käsi kintaaseen pan

taessa.
Metsän läpi menee, metsään häntänsä kadottaa. — Äimä.
Aitta alla, mylly päällä, tihkuvilta myllyn päällä. — Vatsa, 

suu ja hiukset.
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4. msrhah ja ounaleh.

Eiruh äwin ѵгиэН nuäüsa, kieliä kokk'á, mäli-nkälsi kolea ja 
pessi ńäla,

ele m õna jäu ran . et' i j  vumŋijänl rotke, 

ekim azain  ele uitsen  muine, ek i j  eännaD tkalm etku. 

jes kieratk p ä ih i alnå ealustkkoakä, tok i j  Uh p u o riin  ouSäkijn: 
talle olihonl keäppcan tälust ta i m alka teðet näjani motköm .

jes kuoreä puihi ahä eäliistkkoakä, tok ij Uh puorijn otlnäkim. 
jes nizzön li pärnäin vuiđstå, te ton kullön eä koha ulihüh 

sárhuð maisen Imámm-vahe-imrnáin, emäs nizonistuu k on nää nassem 
pärhi (kuo tom kulä, te jurnatkkkoaka ton pirrä).

jes poazui mieåås jota, te toonin li itken pieeeä. 
jes poazui puolasin toarnist, te pivoin, 
jes poazui tkoaskun, te nieuiris koŋŋå kanna. 
kämmuu-oeUst ele puran, ek ij  eännan jami. 
kieliä ij puiəiuti kukkkaå lännaean: poahlkan.

4. Merkkejä, enteitä ja taikoja.

Erkin aikana vasa roukuu. käki kukkuu, veilimahla valuu 
ja tuohi niloo.

Älä mene järveen, ettei vetehinen tempaisi.
Juoloja älä survo hienoksi, ettei äitisi sokeneisi.
Jos palokärki alkaa oleksia asunnon lähellä, ei se ennusta hy

vää: silloin ihminen kuolee talosta tai muka joku menee naimisiin.
Jos kurki alkaa oleksia asunnon lähellä, ei se ole hyvä enne.
Jos nainen on raskaana, eivät hänen huultensa ihmiset saa 

puhua mitään syntymäviallisista lapsista, ettei hänellekin syntyisi 
sellainen lapsi. (Kun sen kuulee, niin alkaa sitä ajatella).

Jos poro sulkee myötätuuleen, on seuraavana päivänä tuuli 
sieltä.

Jos poro pakkasella vapisee, tulee lauha.
Jos poro hyppii (»kilostelee»), tulee paha sää.
Älä syö kenkäpuolessa, ettei äitisi kuolisi.
Käki ei voi kukkua muuraimen k ypsy ttyä ; täm ä juuttuu 

sen kurkkuun.
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k ie h a  k o fd ä :  rä n a  ie o a iita  ti uni.

kieha końaliiDis sikk'o: kuošk-kårieanž li vilja kieliväsi kori nam. 
kieha kuo kokkca , te kuolk-kärieani peilt'a f  röðö sizä. 
küz sarves anei vuiåkšå nuəńńil, іоввёп ton рёіѵі poat'a kuiəssi. 
mü pázattaz purrih, te šõnali muii luon nain kuoraniå. 
ńihińaDŽ vuiəlei mü šonnam-Gälnei tšäzi viennžaii, mun ńoam- 

mil keäppäiɓ poatt'iman pazäm.
ouJSå-Gista õunas täin šõŋain, moh tčil U ja maƞäs täin šõŋain 

moh liiji.
pihamiesl-äiei коіѵо-пйввг. 
pejbi mõnai teäuk'an: nieuiris šoƞƞä áivu. 
pelsinoabi ja tšoröh-kiuəših оіивіі Jähu. 
p i t i -вёшіі paijčl ele kõnza, ete pajjel päijah. 
simman-jÜD-ohö пйвві.
teeo nie]hast li jiuəlvi-DŠujjõh kuhhee ko pelei, te tot li välBâ. 
lec’O ränni tähist кеап киціі rierrak le tot'  kalva tom vesi tseäG-

Käki karastelee: näkee tällöin sadetta.
Käki pyyhkii kyyneliään: koskikara on tappanut käeltä 

veljen.
Kun käki kukkuu, peittäytyy koskikara viitaan.
Minnepäin hirvas tai sonni vetensä heittää, sieltä tulee sinä 

päivänä vieras.
Minun jätteeni söit, siis joudut jälkiäni seuraamaan.
Nikko, lähde syntymälähteestäni vettä noutamaan, minä 

paistan tulemaksi jäniksen keuhkoja (sanotaan, kun nikottaa).
»Etusappi» (auringon) merkitsee säitä, jotka ovat parhaillaan 

ja »takasappi» menneitä säitä.
Pyhäinmiesten päivän aika on märkää suvea.
Päivä meni pimentoon: tulee paha sää.
Pettu taakka ja hillaropeet on tehtävä ennen Jaakkoa.
Sangan ylitse älä padasta lusikoi, ettet ammu (metsällä) yli.
Simon-Juudaksen viikon lauha (lokakuun viimeinen viikko).
Jos tytöllä on etuvarvas pitempi kuin isovarvas, on hän 

vallanhimoinen.
Kenen luo kekäle takasta vierii, hänen pitää se nostaa jäl-

16
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Guð, et lok msrhaš malka sü ѵшйппат. »te poroa pajenið muånna- 
man.» »le ѵшйппатап vir m, päre’ pajeniå!»

tiimait> muorjijn ii kõlea piirmð, láiu li kieha luttšim.
tüla särnuk: kuiəssi åleu poalkið.
täkk'i-pottsi ll kuo passim: muokalm áflu.
täl á}Bu kuhes raDoå, kuo loDnänl-puoutšasluƞiińj arba.
tšäšhi luttkistaU, muot'álm te tO B õ â .

иівйвеіп ele kuoülan tup'an, H'e vuiäƞŋänl tšölnnan keäša. 
viznei- (1. vizini-) laivani li sokanä laivani.

Jäkup-рёіѵі álmeli.
jis  muoMop'an änist jčõe nuutt suosan kalma jede muot'a õla. 

te šabeli niemris jieŋali.
jes ktuauit is v.ŋsast ohlåsis vännzim, te loh fanDaranl ( »пѣй 

fannaranDlijn»).

leen pystyyn, koska se muka merkitsee hänen anoppiaan. »Riennä 
nostamaan anoppiasi.» »Anoppisi kaatui, riennä nostamaan!» 

Viimevuotisia marjoja älä syö, ne 011 käki loannut.
Tulta puhuttelee: aikoo tulla vieras.
Takanpiippu on kuin varras: tulee pyry.
Nyt tulee pitkällinen sade, kun »linnun-sukkeloita» sataa. 
Tikka kurastelee, tietää lumisadetta.
Älä kurkista ulkoa tupaan, ettei haltija vedä suoliasi. 
Syyskuun kolmannen viikon aikainen talvi on saatanani 

talvea.

Jaakonpäivän (kovat) säät.
Jos tekee räntäsateen ja kylmii hyhmään ja lunta (sataa) 

päälle, niin tulevat huonot jäät.
Jos kaksi henkeä käy ovessa yhteen, niin heistä tulee kum - 

mikset (»aivan kummiksiksi», sanotaan tällöin).
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jes nieiså tai pärhi kiuə)i-oieäa vmäša. te päs kalBu tai päs 
kallis (= te päs каіви t. kállá viuáša).

Johssah-рёіѵ álmčh — toh Is korrazeh.
kokno паррЧт ij kolea jühad: vuopp'å oaivis Išaska (nurhast), 
kuo koDt>esäppclieeh snnü ü'eh, nuaik it toh Is juiahi sajest, te 

kabeh stuorrå soað'th.
kuoroa msirast li tiuras keSsi anei kolle-nitt'ä. 
kuorwüstuiuvih kihK аі-вёіѵі älðäh puollažeh.
Mät'i рёіѵ äioin Is nieiuris šõŋah. 
ńuhU-alpänl poafa ńHƞtša soaja vuiəlhi.
P ä fs i-вёіѵ* álmeh.
teeo li muotfutfemes IkohUå ja uâäa-ituve siz muiəldškoaCa, 

te li muotfis tälvi.
teeo li tšohlšâ tšwfjt’ij piiival, te li kiððä išuigkn tšoaskim. 
leGo ðuiiiil nommå-вёіѵг паввапі, te li korrå kiððđ; teeo mar/á 

павваоі, te li oanihas kiððå.

Jos ty ttö  tai poika keittää kapustaa (jättää kapustan keitto- 
pataan), niin hänestä tulee paha vaimo tai aviomies (1. hän keit
tää pahan vaimon tai aviomiehen).

Juhannusilmat ovat ankarat.
Kumotulla kupilla ei saa juoda: appi satu ttaa päänsä.
Kun sopuleita paljon ilmestyy, niin että niitä on kaikkialla, 

tulee suuria sotia.
Kurjen piirussa on kallis kivi tai kultapala.
M ainittavat kynttilänpäivän aikaiset pakkaset.
Matin aikana ovat huonot säät.
Pulmunen tulee joutsenen siiven alla.
Pärttylin (kovat) säät.
Kun syksy on lumeton ja uuden vuoden lähestyessä alkaa 

tulla lunta, seuraa luminen talvi.
Kun syksy on hyvin lauha, on kevät hyvin kylmä.
Jos ennen Maariata suveaa, on kevät ankara; jos myöhem

min suveaa, on kevät lyhyt.
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tee o oumil ValBur рёіѵі ŧšuiäńa oatrio, le talle eä piste tälvih 
kuhhä.

teGO riäuskah muora ämmin išteh, te Samia IcuolM. 
teeo оаіЫ-вёШ puškö vuojbåsist li ковпёв, le kiðöå-mdve meri ta S; 

teGO pettsih-кёііі vuojvaz li коВвёв, te tšoTtlšå- nulve.
teGO paše-вёіѵі li niemris šoƞŋå, te oho li koškäoah, luS* tiiraS- 

tuu li iämja niemris Soŋŋå; teco oho li niemris šoƞƞå, te paše-вёіѵі 
ja türaSluu li Sieu Sorjƞå.

kuoSk-kârieái luhö-am>elmist.

sami-enamist juröi ulihuh totit)e ja vala ta lin i  jufBeh niott'õ- 
meh, eCe kuošk-kärioäh Is luhö aDneliö prnəreh. tonniet si], kuo 
kolvi majneni, таів illä jurlii finnimiz ja äinas kolvi finniä , te 
pitjiüi sij киоЗк-кагіва ja valui tom ja piejji tSukk'äsiz, ansun ршэ- 
rčseht luhõstutivõ, main sij Is áiVumin. ja kuo si] lijji äiVumin 
känvaSšað, le valui sij tuSe kuosk-käriGasl könzain ja piejji ranne-

Jos hanhi nähdään ennen Vappua, ei talvisää kestä kauan.
Kun riekot istuvat puunoksilla, tulee tuisku.
Jos päänpuoli hauen maksasta on leveämpi, merkitsee se ke

vättulvaa, jos pyrstönpuoli maksasta on leveämpi, niin syystulvaa.
Jos pyhänä on paha sää, niin viikolla on kuivaa, vain tors

taina on usein paha sää; jos viikolla on huono ilma, niin pyhänä 
ja torstaina on kaunis.

Koskikaran onnen-antamisesta.

Lapissa luulivat muinoin ihmiset ja nytkin vielä luulevat 
muutamat, e ttä  koskikarat ovat hyviä antam aan onnea. Sentäh- 
den he, kun heidän piti hankkia jotakin välttäm ätöntä, jota tus
kin uskoivat saavansa, ottivat koskikaran ja panivat arkkuunsa, 
jo tta  heidän aikeensa paremmin onnistuisi. Kun he aikoivat kä
räjöidä, ottivat he koskikaran kynnet ja panivat rintaliinan kär-
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U ine k e ä lša n , e t' a n s u n  s i i  k č n v i s t  v u iä ita tlš i .  ja  к и о ік -к а г іо й іо  

o n n i j iu ə h in ä l lä h ö -a n n e lijjen , l i t š i fu u  to t' U m á n ž m e ts i р іш о е о ц п  

ta i lciuəli р іш п е о ііп  ja  h a r j i  р іе т т а в ц п  ja  jiu ə h in ä l e rčšu u  ä š š i in .

(M. Aikio).

keen1, jo tta  voittaisivat oikeudessa. Koskikaroja pidettiin onnea- 
antavina kaikessa, niin metsällä pyydystettäessä ja kalastettaessa 
kuin karjaa hoidettaessa ja kaikintavoin muissakin asioissa.

1 Kintaliina on hoikka haarapussi, joka pannaan kaulaan niin, että sen 
molemmat kaikenlaisia pikku tavaroita sisältävät kärjet joutuvat poveen 
takin alle.



VIII B. Runoja ja lauluja.

låuluh ja ІіщЪёІп. 

pärnái vmátt'um-UiJidč.

1.

іёппа munna ѵшйСит. 
pärnávžamma vuiät'um, 
mahle ііввг nohhäD, 
ele tumia tšiäru! 
kale ёЫі poat'a, 
lÜDnijn vala puiåhla, 
utlsam psšå purrað, 
löne piärou piirrað, 
kiuəle tS õlmiin piirraå.

Lasten kehtolaulu.

1.

Näin minä tuuditan 
lapsostani tuuditan, 
jo tta  nukahtaisi; 
älä sinä itke, 
kyllä isä tulee, 
lintuja tuo vielä, 
pienoinen pääsee syömään, 
linnun lihaa syömään, 
kalansilmiä syömään.



ele Isiäni páritam .

kale ёШ poal'a,
ij Uh rata elki
viinan jammam .
kale vorSä jioa fa ,

ц  Uh et‘i,
kale voTdä poat'a,
ii cal Uh viinan jammam.

kuonnia läula.

kottsä juo viljaniam. na-na-nan- nan-ná.
peä ivä d1 juo väriin  p ä itä  . . . .

kubhih juo kuoDDunžij, m ie l i i  ru otaneh  . . . .

Ioni ruojja juo peljiin väliä  . . . .
käleuh juo nuoCiiniz tšihleh . . . .

2.

Älä itke lapseni, 
kyllä isä tulee, 
ei ole isä vielä 
viinaan kuollut.
Hän tulee kyllä pian, 
ei ole hätää, 
hän tulee kyllä pian, 
ei ole vielä viinaan kuollut.

Karhun laulu.

Herää jo veljeni, 
päivä jo vaaroille paistaa, 
muurahaiset jo liekosilla juoksevat, 
linnun laulu jo korviin kaikuu, 
akat jo nuottiansa korjaavat,
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kálláh juo кейтгви vuofkk'istOeh . . . .  
pärwih juo sieča-námäiouqm sienh  . . . .

pottsu läula.

potisunž te ńoleest, nan-ncm-nan-iian-na-na-na-na, 
tšoarväh oaivist koakk'aoeh . . . .  
suxəp'anâin tšorbiiD ńoariistmjvõ . . . .  
lähoiaDz tšeäpp'ät'an keäsastuuvõ . . . .  
vuo freäljj aož keässás kortastunvõ . . . .  
kerrisani vuofreäip'an juhottuuvõ . . . .  
olihÕDŽ kerńsist išokk’asialla . . . . 
häŋtški li kerrisist tSokk'åslallaö . . . .  
maŋasist hh juo tšõlmnn pössam . . . .  
maƞasisl Uh juo Іёіві ruojattani.............

ukot jo käpyjänsä kätkevät, 
lapset jo leikkijousineen hyörivät.

Poron laulu.

Poronen nulkkaa,
Sarvet päässä käyrinä, 
sarviin suopunki heitetään, 
hihna kaulaan sidotaan, 
vuottoraippa kesättiin1 kiinnitetään, 
ahkio vuottoraippaan2 kiinnitetään, 
ihminen ahkiossa istuskelee, 
hauska on ahkiossa istuskella. 
Perästä olet jo silmäsi pessyt, 
perästä olet jo leipää u ittanu t (?)

1 Nahkaiset vanhanaik. poronlänget
2 Ahkion vetoremmi.
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maƞasisl U juo selåiz pozatkam . . . .
läńa korrä sajsõin Ій рііігви ńâleisvuoða tiel' . . . .

käránaz ІЩіЬё.
main tun tšuiivah? 
ѵёгт mun tšUuvam. 
moz tom tküuvah? 
käránaz päUiå. 
kost tok kárånás? 
ajkk'å-lon-eiljist. 
kost tok ajkVä ? 
âMй tom tkuop'ai 
kost tok йМй? 
кеЬві tom noarsai.
kost tok keösi? (Toisinto.)
jâuiri-ton-Bonnist. tššuiris tom nielai.

perästä ovat jo selkänsä pesettäneet 
koivun kovalla saippualla 
sinun lihasi makeuden tähden1.

Kaarneen laulu.
Mitä sinä teroitat?
Varrasta minä teroitan.
Miksi sitä teroitat?
Ampuakseni kaarneen.
Missä on kaarne?
Ison hongan latvassa.
Missä iso honka?
Kirves sen kaasi.
Missä on kirves?
Kivi sen tylsytti.
Missä on kivi? (Toisinto).
Järven pohjassa. Saukko sen nieli.

1 S. o. saaneet raippoja poronvarkaudesta.
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kost tok jäŋiH? 
vuiâJišå tom jüuvai. 
kost tok vuiâhšå? 
länbži tom kallisti], 
kost tok läsbži? 
pejbi tom pölnij. 
kost tok pe}b$ 
meran tok kõtšai. 
kost tok mem? 
tsizzäuž tom tsoauvai. 
kost tok Isizzâvž? 
ёійвоп tok mönai. 
tšiŋiBi, t š i i f w i .  tkimõi!

kost tok išõuiris? 
roaurun tot l-mŋai. 
kost tok roaükü? 
peäivai)/. tom pöloi]. 
kost tok peäivaD/.? 
alriiest tok peäivaDŽ. 
kost tok alńie? 
msran tok kõlšaə.

njå lo D ie.

iijåloDDe, kuńńålonDe, noi noi noi, 
pirråjorrö oaivarr/. . . . 
tšuoujvis tšälmanž . . .

Missä on järvi?
Härkä sen joi.
Missä 011 härkä?
Hihna sen hirtti.
Missä on hihna?
Aurinko sen poltti.
Missä on aurinko?
Mereen se putosi.
Missä on meri?
Tiainen sen madalsi.
Missä on tiainen? 
Jalkatautiin kuoli. Tiu, tiu,

Missä on saukko? 
Koho jään alle sukelsi. 
Missä 011 kohojää? 
Aurinko sen sulatti. 
Missä on aurinko? 
Taivaassa on aurinko. 
Missä on taivas? 
Mereen se putosi.

tiu!

Kissapöllö.

Yölintu, kissapöllö, 
ympäripyörivä pää, 
kirkas silmä,
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säppliG-purram-ńähnaDŽ . . . 
kirjeseäleauž, kirjeseäleaDž . . . 
pašteleskÕDzaoi, išuhoeÕDzani . . . 
soarviečijisk stokk'eeeijist tšokk'á . . . 
säpp'lioijn vählč, säppʿlieno väTite . . .

šapš-kuiəle läula.

kmâlánz, kuullani vuojanam-ma, 
stuorrå-DŠuommåsani, vieleis-tsuop'anž, 
пшэи'i-Bõåast vuojanam-ma, 
saujäDŽin mun tšõða mall'im, 
täl mun fertt'im , lal mun ferü'im 
nuiəu' l-Bõðast vuojaneöe.

koaunžur.

koaTibiurannia, koaubiurannia ja-ja-jđ-jä-jä-já, 
kuhes-käfbani lti . . .  .

hiiriä syövä suu, 
kirjoselkä, kirjoselkä, 
teräväkynsi, suippokynsi, 
hongan, pökkelön päässä istuu 
hiiriä vaanii, hiiriä vaanii.

Siian laulu.

Kalanen, kalanen, uiskelen, 
isosuomuinen, valkolihainen, 
nuotanperässä uiskelen, 
maimasena läpi taisin, 
nyt mun täytyy, nyt mun täytyy, 
nuotanperässä uiskennella.

Taimen.

Taimen, taimen 
oli pitkäleukainen.
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kirje-DŠuomaDŽ(i) Ui . . .  . 
ruopsis-tsuop'aDÜfi) Ui . . .  . 
tullå-nšahha,i k irm ŧš ij  . . . .

kálläsaDŽ.

kállåsanDŽa, kállåsaDvža lâ-la-la-lđ, la-la-lal-lä,
kuhes-Ui{i8č-kálläsaii/jm . . . .
kvxəhli l i i j i  kåleuh te-Gul . . . .
kuokkiin kuoðij . . . .
kalåus ištämiji> kiSko nii . . . .

HsnDd-Mât'i låula.

H sn oa-M atti Ui riečs ålmåi la-la-kida-la, 
käfyhi-lomv' l i j j i  poltsüh . . . 
кшэЫі kuza, vitt'å såuvzah . . . 
o ltå  lei käsi, olilå Ui psnnuu . . .

oli kirjonahkainen, 
oli punalihainen, 
tulisilmänä kiiteli.

Ukkovanha.

Ukkovanha, ukkovanha, 
pitkän laulun ukkeli, 
kaksi oli hänellä vaimoa, 
ne jä tti molemmat, 
vaimonsa housuntaukset repeli.

Hentin-Matin laulu.

Hentin-Matti oli rikas mies, 
kahdeksankymmentä oli poroa, 
kaksi lehmää, viisi lammasta, 
yksi oli kissa, yksi koira,
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pel-пив1 kari, реі-пив* näpci . . . 
pel-пив’ pastem, pel-пив’ кшэіівіеда . . . 
pel-пив’ padt, Іаккс-пив‘ črhim . . . 
pel-nun' kistü, pel-пив3 kammü . . . 
pel-пив* kerriz, реі-пив’ å ifi  . . . 
pel-пив' nuvif, pel-nur? läõu . . . 
lakkc-nu,B3 IđBDži, lakk'-пив* vuol'-reipe . . 
lakk'-nuB3 keässâ, lakk'-nuB* kåråstuŋ . . . 
реі-пив3 suoppcan, реі-пив’ späijva . . . 
h i tok mettsiheärrá meinei . . .
Ui totf läijtsi-almái meiõei . . . 
sust lei vala lojčs kálou . . . 
pirrä Pänar varristalai . . . 
täl U stuorrå Anar rinnõsl . . .

puolitoista kaukaloa, puolitoista kuppia, 
puolitoista lusikkaa, puolitoista kapustaa, 
puolitoista pataa, puolitoista harkinta, 
puolitoista kinnasta, puolitoista kenkää, 
puolitoista ahkiota, puolitoista aittaa, 
puolitoista navettaa, puolitoista latoa, 
puolitoista hihnaa, puolitoista vuottoraippaa, 
puolitoista kesättiä, puolitoista kaaris te ttax, 
puolitoista suopunkia, puolitoista pakatusta2, 
oli hän metsäherrakin, 
oli hän lautamieskin, 
oli hänellä siivo vaimokin,
Paadarjärven ympärillä asusti, 
nyt on ison Inarin rannalla.

1 N u o ra , jo lla  ta v a ra t  k ö y te tä ä n  ahk ioon .

2 L ä n g e n ta p a in e n  la ite , jo n k a  v a raan  k a n ta m u s  p a n n a a n  p o ro n  se lkään .
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Tätuvik -Pier a.

Tåiuvik-Piera Ui jđ-jä-jđ-nan-nan-nan-nä-nä-nä.
erBirájbbin cdir/.ü . . .
oƞihe wuåmä rasta vdvzij . . .
õuta všleist vänzn . . .
neljis maijest ioarineh . . .
Teänu rastá vuojastii . . . 
erc.i p iäm ást vuojasti'i . . . 
rastá jüuva tüla p ieja i . . . 
jed e  tšuorvij: poatkiå ain . . .

Listrom.

Listräm , tok ä ijih , kok loiuve kiela Ui mdtkam, 
jd-jd-jä-jä-jd , 

i j  val pieröim  luiuvijn kieldinein, 
jd-jd-jä-jä-jd , 

surihii sun val jieijas, 
jä-jä-jä-jd-jä .

Taavetin-Piera.

Taavetin-Piera. hän se 
härkäraidolla kulki, 
yhdeksän vuoman poikki kulki, 
yhtenä rupeamana kulki, 
neljä miestä takaa ajoi, 
hän Tenon ylitse ui, 
härjän saparossa ui, 
joen takana tulen teki 
ja huusi: tulkaas vielä!

Liström.

Liströna-äijä, joka kymmenen kieltä oli oppinut 
ei vielä tullut toimeen kymmenellä kielellään, 
tappoi hän vielä itsensä.
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Aila-Jussa.

AUa-Jussa, tot' kieuihis kannä, 
ohlä li efvi ja kuiärus ритва1.

Ristna-Piätt ár,

Ristna-Piättär, Ristna-Piätfár пип-пи-ва-пип-пи, 
Іиоввеп Шввіп kotjŋan . . . 
кшэЫг li juo purram . . . 
koalmaD vala ksijao . . .

Erkk'i-Piera.

Efkk'i-Piera Ы -guI jä-jä-jä 
кшэЫг hi-eul suonhaz апвеіат 
kuohlidn-Gul vainu mahat juo lal-lä-lä-iä, 
v iita  Iti täla anoelam, 
puoh-eul-ajn välnii mähat juo lal-lä-lä-lä.

Ailin-Jussi.

Ailin-Jussi, köyhä poika, 
yksi on härkä ja tyhjä arkku.

Ristinas-Pekka.

Ristinas-Pekka, Ristinas-Pekka, 
tuolla täällä kummittelee, 
kaksi (poroa) on jo syönyt, 
kolmatta yhä katselee.

Erkin-Piera.

Erkin-Piera, hän se 
kaksi sormusta oli antanut, 
molemmat otti takaisin, 
viisi taalaria oli antanut, 
ne kaikki otti takaisin.

1 puffina tu n tu r i la p p ia .
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Stuorräruona mårkVanldula.

täl âieum lâuluð muštolaulu, Stuorråvvona márkk'anan. 
tást li nuiut h ilm  vÕDzattšið, kost tnnü tšoahhist le. 
kõras li tot Hl jo, mon aliie toh vänzattSeh; 
ii leh täin palo koassin, vaikc päjkk'i vaste li, 
Stuorrvuona märktt ankiljo röbbast stuorrä äifibži li. 
kost раіоаіишѵіп pajåluwvin táOjå kámiojeh; 
kuo pelin msnnal nüham li ja ehin Sõuaškoak, 
te nieinah pärnih väDziškoafih pâmluiuvin tást. 
elleð Iđ ifi märkk'an-Bumih máT-klkan-nieinainin, 
mutC läjbistilleð ja toalvu/nð ńäle' viine puvii mieh>. 
elleð tuššan, márkk'an-вагпіh, puoh mlCä-rakäinii). 
ii teiŋnimist Uh koassin täm viides mđilme.

nieii>a laula.

ошвев iuive liijim pelišadno-mejbanž,
heärrán leäifvõs kiifos sluorrå, rallai-rallai-eo-rallai-rå!

Ison vuonon markkinalaulu.

Nyt aion laulaa muistolaulun Isonvuonon markkinoista. 
Siell’ on niin hauska kävellä, miss’ paljon koossa on. 
Kova onpi tantere, jolla käyskelevät lie; 
eivät pelkää konsanaan, vaikka paikka jylhä on, 
markkinakentän reunassa kuilu aikamoinen on, 
jossa vierekkäin ja päällekkäin he usein tavataan; 
kun päivä loppuun kuluvi ja ilta lähestyy, 
niin ty tö t pojat parittain kuljeksivat siellä.
Älkää moittiko markkinapojat markkinaheilojanne, 
vaan saatelkaa ja käytelkää viinipuodeissa.
Älkää tuhlatko, markkinapojat, kaikkia rahojanne, 
ei täy ttää  voida milloinkaan avaraa maailmaa.

Tytön laulu.

Toissa vuonna olin puolikasvuinen ty ttö , 
herran olkoon kiitos suuri!
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liima mvn oððim loune pčimi kõskast,
heärrän leättvõs k iifos stuorrå, rallai-rallai-eo-rallai-rä!
tåijuij mun juo pâčhan vtuäfum,
heärrän leäŋvõs kiitos siuorrå, rallai-rállai-eo-rállai-rä!
jiem mun oSlam kuzainan piemmaö,
heärrån leäuvõs kiftos stuorrå, rallai-rallai-eo-rallai-rä!

jməhi-muiâðunž.

mun vejHnam sâlmain,
mahle kuhčs porlCehičšain,
mun sårninam mafhđsun,
mahle sâtuni ŧšieskäsun,
must U säni-noatt'ureh,
mahle stuiârramoxah soanni-tBBareh,
ja loh sanih kalseh jiirrað ti vaimusi,
mahle käilsa kiihireh källe aihe.
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Viime vuonna makasin kymmenen pojan keskellä, 
herran olkoon kiitos suuri!
Tänä vuonna jo lastani tuuditan, 
herran olkoon kiitos suuri!
En ehtinyt lehmiäni ruokkimaan, 
herran olkoon kiitos suuri!

Kaikenlaista.

Minä veisaan virsiä
kuin pitkiä pirttihirsiä,
minä saarnaan satuja
niinkuin saunan halkoja,
minulla on sanankokkareet,
kuin suurimmat sontaämpärit
ja  näiden sanain pitää vieriä teidän sydämissänne
kuten pukin pavut kalliolla.

17
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mun ojhim.

tam mun tuotkan liäðåm a i ms, 
main Iän laulusi láulunam: 
mun ojhim ahne ja rnnam mein 
lciuəjAii kuoimiinis táńssámin 
ja mun ojhim ennä ui ja alme 
oldi nuiuk ommasáijik kärŋilum, 
ek althe oihui mahle åtlšeń-nšalńie 
ja kiuəleh ehamist vuojani, 
ja mun ojhim puoh kuoli] nuu 
ohli keriviin annemin. 
ja mun oihim erjVal Hamaiela 
veškivåuhöin vuiəjjimin; 
ja mun ojhim poaris Väjhämö 
himusl tüla koskamin; 
ja mun ojhim jonna(n) Joukkʿavå

Minä näin.

Sen minä todeksi tiedän aivan, 
m itä tässä laulussa laulelen:
Minä näin taivaan ja maan 
toistensa kanssa tanssivan 
ja minä näin taivaan ja maan 
kerran niin kummasti kallistuneen, 
että taivas näytti sirkan silmältä 
ja kalat maalla uivat.
Ja  minä näin kaikkien kalojen 
kerran käräjiä pitävän.
Ja  minä näin enkeli Hamaelin
vaskivaunuissa a javan ;
ja minä näin vanhan Väinämöisen
ilmassa tu lta  iskevän;
ja minä näin jonnan (?) Joukkavaisen
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tuonmr-nšohe vfrramin;
ja mun ojhim metsi-emŠDUu
lüDüim mässal jok emin
ja nuƞtk vajsam, ek ü  lcaltis
oskom sü innie toajsaö;
ja mun ojhim lculmnufiáloh iüskün
ojbijn ohtan tšmánnlumin;
ja mun ojhim päris-pözziio mejbei,
et sii, pieeeast smietki tom,
mahle sii nuotkådrje mielin
jieðaz paijel anneleh.
ja ojhim mun tommuii vala,
ek paranizast ii Umäni
тав lcuo kuiəhli lamhi
helbil heäräi jühamsajün.
ja mun ojhim jieijas varimorraz
marjemustä mänalij márkk'anün,

tunturivuorta veistävän; 
ja minä näin metsän-emännän 
linnustamasta takaisin palaavan 
niin väsyneenä, ettei moni 
uskonut hänen enää toipuvan; 
ja minä näin kolmetoista tuskaa 
päät yhdessä seisovan; 
ja minä näin perispyhätkin, 
että  he tuulesta tutkivat, 
kuinka heidän nuottikirjan mukaan 
pitää henkensä heittämän.
Ja  näin minä senkin vielä, 
että  paratiisista ei ollut 
enempää kuin kaksi askelta 
hornan herrain juomapaikkaan.
Ja  minä näin itse vuoren vanhuksen 
viimeksi Manan markkinoilla,
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eke sun osti] erõinära ja 
äieui monnad eres thamåin.

(M. Aikio.)

nieina ja ёііі läula.

N.: te põðij ruossmunž ігёе, mü eännam кйіа täm,
E.: ennüu-sun sust rutkä li-а, mü niejɓam кйіа täm?
N.: tšməðeh ja paijäl tšuiədesl, mü eännam küla täm.
E.: pähu iree msnnal monnad, mü niejmrn küla tarn.

N.: te pöäii пивье ifee, mü eännam küla tarn.
E.: tnnÜH-sun sust rutkä lia, mü nieJDam küla täm?
N.: tuhhät ja paijel tuhäkist, mü eännam küla täm.
E.: pähu iree menml mönnaä, mü niejɓam küla täm.

N.: te pödi] koalmaD irBe, mü eännam küla tarn.
E.: tnnim-sun sust rutkä lia, mü nieivam küla täm?

että hän osti härkäparin 
ja aikoi mennä muille maille.

Tyttären ja äidin laulu.

T.: Tuli ensimäinen sulho, kuule äitini tämä.
Ä.: Paljonko hänellä on rahaa, kuule tyttäreni tämä? 
T.. Sata ja toista sataa, kuule äitini tämä.
Ä.: Käske sulhon mennä pois, kuule tyttäreni tämä.

T.: Tuli toinen sulho, kuule äitini tämä.
Ä.: Paljonko hänellä on rahaa, kuule tyttäreni tämä? 
T.: Tuhat ja toista tuhatta, kuule äitini tämä.
Ä.: Käske sulhon mennä pois, kuule tyttäreni tämä.

T.: Tuli kolmas sulho, kuule äitini tämä.
Ä.: Paljonko hänellä on rahaa, kuule tyttäreni tämä?
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N.: miljön ja paijil miljonist, mu eännam kiila täm.
E.: pähu iree sizå poatt'ið, тй niejsam kiila täm.

N.: kiza  irse kalsa ištað, mü eännam kiila täm?
E.: kämmárist li mälastuolih, mu nieiBam kiila täm.
N.: majoe irse kalsa jiihað, тй eännam kiila täm?
E.: ktllárist li ruopsis viihe, mü піегБат kiila täm.

N.: maine irSe kolea piirraä, mü eännam küla täm?
E.: kälei Ышйгввеі ja Häimka-sІёЛhüd, mü nieimm küla täm. 
N.: küza irse kalsa oaððáð, mü eännam kiila täm?
E.: kammarisi li sohva-strjSa, mü niejnam küla täm.

T.: Miljoona ja toista miljoonaa, kuule äitini tämä.
Ä.: Käske sulhon tulla sisään, kuule tyttäreni tämä.

T.: Minne sulho saa istua, kuule äitini tämä?
Ä.: Kamarissa on maalituolit, kuule tyttäreni tämä.
T.: Mitä sulho saa juoda, kuule äitini tämä?
Ä.: Kellarissa on punaviiniä, kuule tyttäreni tämä.

T.: Mitä sulho saa syödä, kuule äitini tämä?
Ä.: Vasikanreittä ja riekonpaistia, kuule tyttäreni tämä. 
T.: Minne sulho panee maata, kuule äitini tämä?
Ä.: Kamarissa on sohvasänky, kuule tyttäreni tämä.



Li i t e .

Išahalie.

tšahalie eälüst väri tSüniin tnnam sist ja sun ii Uh kuliini ko 
kuhhä koarttil ja sun li piätt'ä ja sust li tnnü tauivir, sileä ja kolle. 
olrhÕDŽ k w  káŋha sü ruiei, te tšáńá jieuja källuh tai ńupp'ah pani 
keätšan jede кигёаі vuiálus tom jieuja kammü. tšahalie tsähá kuoli- 
luin juolBiin jede kiäša täm kammü pđnnijn ja-ne ohhõnž keäša pa
jäs tom tšahalie ja tot tá tfu  mäšat, mutt'o olrhõn!! i\ huəšti ошвіі 
kuo riidainis puoh li puiähfam.

kufelt'ar.
kufetkareh U utseseh kuo tävälanž olihäDž ja äUh tnnam viuəlhi, 

värijn. sist U stuorrä poazui-DŠaeeh. ko olmõni tšuiäDDŽu kuiâuõõ

Tšahalig (N. čakkalak).

Tšahalig asustaa vaaranhuipuilla maansisällä, on kolmen 
korttelin pituinen, alaston ja omistaa paljon tavaraa, hopeaa ja 
kultaa. Kun ihminen löytää sen kolon, sitoo hän valkean kallok- 
kaan tai nutukkaan nuoran päähän ja laskee alas tuon valkean 
kengän. Tšahalig pistää siihen molemmat jalkansa ja käärii sen 
ympäri nuoria, jolloin ihminen vetää ylös tšahaligin; se tahtoo 
päästä takaisin, mutta ihminen ei laske ennenkuin se on tuonut 
kaikki rahansa.

Kufettar (N. gufitar).

(Vrt. s. 12).

Kufettarit ovat tavallista ihmistä pienempiä ja asuvat maan 
alla, vaaroissa; niillä on suuret porotokat. Kun ihminen seisoo
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tom tšacč, te sun valua keðei, pilija lom vatsa sua ja leaeist netji 
kmäulun ja nuiuk kuhäs kuo kšÖGih koaslih, te kabeh ereih su oam- 
min. häiɓi-älbuDøiin павпо kufett'arist oannhtm álõu. sist Is meibei 
kuzah nututko tihkuin ja sii huəltih kõskåstumvij täin innam õla 
mahle pottsuiDi/.uii ja toh vajeh seähanið ulthiii karjan, mulko låp- 
p'ojeh tallan, ko oaJhojeh. muttco jčs olmönž keärsan majani leres- 
Ы шпі (пцве апег tullå-koSkam) leGeištið kufetfar-kiiza õlå, te tot' 
Sanna sü oammin.

Peivih-Vuolånani.

mokomin P.-V. kihonii mfrasl kaitds'un nuəššiláin, vuoleii 
Mak-kopp esl siihað Tšđls-suolluj. P .-F . pähui nuəSHlijv sulia niâ; 
jieltš päxij äiruin rählið, välnii stuorrä hirsa, luobij kməuikin ja 
rr rasti} tain hiPsså-вёЩп åiru nälän, rähtij topp' itkuuvain ja suliani}, 
mutko І&йщСіі suijvaškuoðu, ek ferlkii kälâus kinnå tšõnnað. te jwi- 
sai täin k äijiisi гшэЩІпо. ruošah köjjareh: »juouu Uh viehan?»

keskellä tokkaa, niin hän ottaa kiven, panee sen vanttuuseen ja 
viskaa neljälle suunnalle, ja niin kauas kuin kivet lentävät, tule
vat härät (porot) hänen omikseen. Haltijanvaatimeksi nimitetään 
kufettarilta saatua naarasporoa. Niillä on, kuten ihmisillä, leh
miäkin, joita ne toisinaan päästävät maan päälle niinkuin poro- 
jaankin. Nämä lehmät voivat sekautua ihmisten karjaan, m utta 
katoavat heti nähtäessä. Mutta jos ihminen kerkeää viskata jon
kin teräaseen (veitsen tai tulusraudan) kufettarlehmän yli, niin 
se tulee hänen omakseen.

Päivän-Olavi.

(Ks. SS. 38—49.)

Kerran Päivän-Olavi kilpaili rannikolla kahdeksan venäläi
sen kanssa ja lähti Matokupasta soutamaan Vesisaareen. P.-O. 
käski venäläisten lähteä soutamaan; itse hän jäi tekemään airoja, 
o tti ison hirren, halkaisi kahtia ja veisti hirrenpuoliskot airon 
näölle, laittoi pyyryt ja lähti soutamaan. Mutta kovin hän alkoi
kin soutaa, niin että hänen täy ty i sitoa vaimonsa kiinni (venee-
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P .-V . tselhii: »jiem Uh vala peli-åpijD  pieijam». sun suu vai lapp a o 
ja  ruoka h paitsi kasko Värji-vuona ѵйшіі.

(Matti Sarre.)

läški,

i l  tola toijile, te Ui ohi läSki, kotʿe i j  viššam  koassin pih iäsi jnis 
nuollad. tai sun Unni eällam tälhitu m eisisl, anoi kessiuj kolɓemin, 
i j  sun viššam  nuollad kolnem-inhiäsijnis kessua ice puolas-pihiasij- 
nis tälvim ; nuhian õðij, mahl Ui kottsámuƞ. i j  sun viššam  purraðein  
ište, m u tf  roatjsimespele ain. ja  tonoiet' поптп ulihüh sü läškin ja  
tåst läškist Is иіііщ a m  pärnäh ёіііт іп, main m ijuu Upc oamam ja  

kullam ja  sárnult'allam. sust l i j j i  kiuaht ahe ja  kuiaht nieina , mutC 
aXceh Uva juo jammam, muttc nieinah Uva ain  ellim in. пивве li 
A narist kälsun ja  nun ne Värjivuonask msrasl.

seen). Saavutti sitten venäläiset. Nämä kysyivät: »joko soudat 
voimasi takaa?» P.-O. sanoi: »en vielä ole pannut puoltakaan 
voimastani». Hän souti ohitse ja venäläiset jäivät keskelle Va- 
rankivuonon selkää.

[Laiska.

Oli kerran, ei kovin kauan sitten, eräs laiskuri, joka ei viit
sinyt koskaan riisua vaatteitaan. Olipa hän käymässä talvisin 
metsällä tai kesäisin nuotalla, ei hän viitsinyt riisua nuotta- eikä 
pakkasvaatteitaan, nukkui sellaisenaan kuin oli herännytkin. Ei 
hän viitsinyt syödäkään istuallaan, vaan kyynäspäähänsä nojaten. 
Senpätähden ihmiset nim ittivät häntä laiskaksi. Tuolla laiskurilla 
on vielä nytkin lapsia elossa; mekin olemme heitä nähneet, kuul
leet Ija puhutelleet. Hänellä oli kaksi poikaa ja kaksi ty tärtä , 
joista edelliset ovat jo kuolleet, m utta jälkim äiset elävät vielä. 
Toinen on vaimona Inarissa, toinen Yarankivuonossa, meren rannalla.
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nie (Sä ja iree.

motföm niepsä Ui iree vuiərsimin ja-neüe pödii. nieina rnni 
köjjainj: »nä; kost iåtam-sajčh ?» »nä tä Is mü pöda ѵшэіп tkuklce.» 
te seðƞitfadai iree, кио ij multäm tkuihen itfad, mutt' söai potfan. 
tuo vuohif m* n m l. enni rauivii tom nielbas, et »ko tä f poaris iree 
joðčškuoåi/iž täGu-neht, te valli äimi ja möna toin tuouŋað jede üza- 
sadaškoadi jede kode iree põdisž ja-GO köjjaninsk: majn Hzah? te 
rästin: »na äimi». te iree pädit ja nieisä uzanaöaikuodi], te sun koj- 
jasii: »main uzah?» »na äimi.» iree sdai: »tof Unni luńin kam'iad.» 
muiərssš topp'ii ton dimi ja sdai: »mun kai kaƞtitim a (ihan, mutt 
tun jieh käuna nassem nieina, keäst poif ij Uh.» iree ko kulai, 
e f sun ii käuna nassem muiərsse, te välni] tom-вап, keäm hileom Ui.

(P. Lusmaniemi.)

riemńis ja ńoammil.

riemńis ja ńoammil sossi ohtan. riemńis särnui ńoamiláin: 
»ii tustc kihhčn pola.» »ki tust pálá?» västini] ńoammil. »puoh

Tyttö ja sulhanen.

Eräs ty ttö  oli sulhasta odottamassa ja täm ä tulikin. Tytön 
äiti kysyi: »110, missä ovat istuimet?» Tyttö sanoi: »no, tässä on 
arkku pyllyni alla.» Sulhanen hylkäsi tytön, kun täm ä ei älyn
nyt sanoa takapuoleksi, vaan pyllyksi, ja meni pois. Äiti neuvoi 
ty tä rtään : »jos tuo entinen sulhanen sattuu kulkemaan tämän 
kautta, niin ota äimä ja mene paikkaamaan sillä jotakin ja jos 
sulhanen tullessaan kysyy: mitä etsit, niin vastaa: no, äimää.» 
Sulhanen tulikin ja tytön ruvettua etsimään hän kysyi: »mitäs e t
sit?» »No, äimää.» Sulhanen virkkoi: »siinäpä onkin löytämistä.» 
Morsian sieppasi esiin äimänsä ja sanoi: »minä kyllä löysin äimäni, 
m utta sinä et löydä sellaista ty ttöä, jolla ei ole pyllyä.» Kun 
sulhanen kuuli, ettei hän löydä sellaista morsianta, niin otti sen, 
jonka oli hyljännyt.

Kettu ja jänis.
K ettu ja jänis kohtasivat toisensa. Kettu sanoi jänikselle: 

»sinua ei kukaan pelkää.» »Kukas sinua pelkää?» arveli jänis.
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must paleli», särnui riemńis, »must li kuh'es sejõi ja puoh jurbeh 
тй китррЧп, kuo kukk'en oamih ja tolle mü paleli, m u tf ii tust 
pöla kihhin.» »pieijon hästu», tselhi] ńoammil, »mun ŧšäit'am, e f  
muste paleh». пивве mielastui töz ja piejáin hästu. vuohiin, õufasl 
jotfeð; ńoammil oubaslis ѵшйттЫі] saubzå-nšaGč äiði peällást liu- 
vanmin. ko tom Ui vuiâmmášam, ńuškij ь\Ъи hoap'ust saâbz-ršäeán. 
säuDzah palláji ja vuohi ńuskoõ. та]п кіегёапі. ńoammil ilosmi], 
efe sun hästu vuoit'ii, riemai poayvustið ja poauvustij nuiut Išim- 
fi], č fe  ń llmis lciuəiufin kiškõi. ja ton räj'isl h  räiein šoDDam 
puoh поатіЩ ńälmih.

(Heikki Morottaja.)

peJhirihhäoi ja кио&к-кагівагЛ.

peShirihhäni ja kuoSk-karinard. Uin hirsså-BarSõsl; tain h i 
rastanani hirssä-huəšten. talle kuo hiosti. te peShirihhäni vuoji] 
koloa aihe ja kuolk-karieani ŧšokkʿai ивпа рёіѵі кёбві aihe läSkin. 
pešnmhhđDŽ täs põðij pajäs ja viuälus, ёііj idsamin muora ja

»Kaikki minua pelkäävät», sanoi kettu, »minulla on pitkä häntä 
ja kaikki luulevat minua sudeksi, kun kaukaa näkevät, ja silloin 
ne pelkäävät minua, m utta sinua ei pelkää kukaan». »Lyökäämme 
veikkaa», virkkoi jänis, »näytänpä, että minuakin peljätään.» Toi
nen suostui siihen ja he veikkasivat. Lähtivät sitten yhdessä kul
kemaan ja jänis huomasi edessään lammaslauman makaavan ai
tovierellä. Huom attuaan sen hän loikkasi äkkiä lammaslaumaan. 
Lam paat peljästyivät ja lähtivät hyppimään, minkä ehtivät. Jä 
nis ilostui siitä, että voitti vedon, alkoi nauraa ja nauroi niin ko
vasti, että hänen suunsa repesi. Siitä pitäen on kaikilla jänik
sillä risti- (reikä-) suu.

Västäräkki ja koskikara.

Västäräkki ja koskikara olivat tukkityössä. Heillä oli rastas 
tukinlaskettajana ja laskettaessa västäräkki viiletti tukilla seisten, 
m utta koskikara seisoi koko päivän kivellä laiskana. Västäräkki 
tuli aina vain ylös ja alas, kävi hakemassa puun ja laski alas.
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vuojii viuålus. tot' kuo jüdij kuošk-kårieä lapp?an, le tot' täst ajn 
ńuškomj ja ilöoij. tot' lei kuošk-karieä miclasl niäuhä, tot' ij Um 
siiliin miela mieln. monni ehioisl päihi mäfcšid. ij rástaoanž mák- 
šamein kuo pelč-mit' kuosk-käric,aolan ko pehiirihhânžan. te tot tust 
paadui ja sdai: »taf vuojij kõlna aihe ja mun кеШіт, ja muńin 
måuisij utsen pllh i kuo töz, ki koloa aihe vuojii». mslaeaoi sdai: 
»täl таірЩп uttsä, m utf jes jieh tuo) ja n ршэгёоіШі, te mäksu- 
juuvö vai utsen taihe ІшэШір' meoDal; tän рёіѵі li annelumani keätl- 
kad õp'a.» kuoSk-kårieaož sdai: »Snan Um Umäož mun ton kuoškast 
kuo peShirihhdnS. snan mun mät'am tuiaje pore ad kuo sun», itt'en 
riemuni keättkâlukšaâ; коавваьі taine kõloa alhe puiəreneht tsoaptsan, 
te lot' psša kuiäphåsis pajjöl-eettšen, ja tõz mâkhujuuvõ sluiårråu 
pälkk'i. ja rástaeaož pödi] keättšad sunnü ttuəji-oauvå. toh ko 
vuohiin köln áln kuokka oaivan, te kuošk-kärieaoi ńuSkii oiuoil 
kolnå-eeätkan ja pešhirihhänž ńuškij mai/á-keät.f kolDaii. lot Іовпёп 
maŋá-веіп ain ńuSki] ja sdai: »täl joi fön», tuof jurBåladai keätlšad 
ja kõtšai ajn talle-eo oaivis jursälii. tof kuo kõtkai, ie pajjänii

Koskikaran ohi mennessään hän aina hypähti ja  piti iloa. Se oli 
paha koskikarasta eikä miellyttänyt häntä. Illalla he menivät 
palkan maksoon. Rastas ei maksanut koskikaralle kuin puolet 
siitä, mitä västäräkille. Koskikara pahastui tästä  ja  virkkoi: 
»tämä laski tukilla ja minä olin katsojana, m utta minulle makset
tiin pienempi palkka kuin hänelle, joka laski tukilla.» Rastas sa
noi: »nyt maksoimme vähän, m utta jollet paranna työtäsi, niin 
saat vielä vähemmän tai me laskemme sinut pois; täm ä päivä an
netaan sinun ottaa (katsoa) oppia.» Koskikara sanoi: »enemmän 
minä olen ollut tässä koskessa kuin västäräkki; enemmän minä 
osaan tehdä työtä kuin hän.» Seuraavana päivänä he ryhtyivät 
koettamaan (tehden sopimuksen), että kumpi paremmin pysyy tu 
killa, se pääsee toverinsa työ n valvojaksi ja sille maksetaan pa
rempi palkka. Rastas tuli katsomaan heidän työntekoansa. Kun 
he lähtivät tukilla koskenniskalle, niin koskikara hyppäsi tukin 
etupäähän ja västäräkki jälkipäähän. Västäräkki hypähti tuon- 
tuostakin siellä takana ja virkkoi: »nyt sitä mennään». Koski- 
kara käännähti katsomaan ja putosi joka kerran päätä kääntäes-
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kolo õlä ain. loli kuo ptzzáin kuokka vuiåla, p õ å ii räslacanž ja 
riuəjekii kuolk-kärieä mtnnal. iok i\ oanhi leöc kezi äJSin kuoškast. 
kuo peh'urihhänž poaka taio thamáin, te muålõa keäsan kuolk-kari- 
aanž päkårasan. tšohlšau kuo pešhińhhänž mähá Іаввіп mennal, 
te sun máhá kuoškan tolä paik'an hälnašiijen.

(Martti Valle.)

jaluBčuiri ja kuoenža mäinas.

jaluneŋtn joðeDimis mšlsist hšutvij mokomin киовиіа kamiað, 
koke h i tälvi-eoaði lcoairumin. le jalunetltH koijani} kuonnžast: 
»maiiI tun tâl tõuvah?» kuoBbЫ tselhi]: »mun mõnam abkäst pâk- 
kuhan». tselhi] jaluceuiri: »illä oskmi ek käŋhõ älmäi, keäst pöllad 
kaha». te kuosbžä tselhij: »pölaletke li älmäi, kuo li veärjuinis- 
kiujm. ѵшэіеі jotkčå mäðij' mieln, te kale käunah ahhä, keäst pol- 
lad köhah.» te vuohi] jaluneqiH jotköä mäðij' mieln. te pödi] 
viuästa nuora kańnå. le sun koijani]: »hhuŋ tun älmäi?» tot väs- 
tini]: »jiem mun hh älmäi, muik fSkan ahhä- alsä.» te jaluneqtH

siian. Pudottuaan hän nousi aina uudestaan tukille. Kun he 
pääsivät kosken alle, tuli rastas ja ajoi koskikaran pois. Tämä 
ei (siitä alkaen) saa olla kesäisin koskessa. Kun västäräkki tu 
lee näille maille, lähtee koskikara kesäksi pakoon, m utta syksyllä 
västäräkin mentyä täältä  pois koskikara palaa koskeen entisen 
asuntonsa haltijaksi.

Jalopeuran ja karhun tarina.

Metsässä kulkiessaan sattui jalopeura kohtaam aan kerran 
karhun, joka oli kaivamassa itselleen talvipesää. Jalopeura ky
syi karhulta: »mitä sinä nyt teet?» Karhu sanoi: »minä menen 
miestä pakoon.» Virkkoi jalopeura: »enpä luule löytyvän miestä, 
jota pitää peljätä.» Karhu sanoi: »Peljättävä on mies, kun hä
nellä on aseet. Lähde kulkemaan m aantietä pitkin, niin löydät 
kyllä miehen, jota sinun on pelkääminen.» Jalopeura lähti kul
kemaan m aantietä myöten. Tulipa vastaan nuori poika. Hän 
kysyi tä ltä : »oletko sinä mies?» Poika vastasi: »en ole mies, 
vaan vasta miehenalku.» Jalopeura sivuutti poikasen ja lähti eteen-
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mönai lapp'an ton nuora känna ja vuoleij ain mäöij’ mieln. te pö- 
dij sü maasta poaris kallis, te köjjanij jalunetlin: no, juovu tun Uh 
älmäi?» tot' poańs kallis västinii: »jiem mun Uh älmäi; mun Um 
Umänf. älmäi, täl jiem Uh innie älmäi». te jalueetpH mönai suun 
lapp'an ja ain vuoleii mädij' mieln ja jüdij ja jüdij, te poat'a soat'i- 
älmäi viuästa, heäppui selbist vuiäja. te jaluneipH koltšålii: »no 
juouu tun Uh älmäi?» te tsölhij sun: »althajin mü tselkk'ih ja äl
mäi mun meJSei Um.» le jaluBeqtn ávustii ńâlmis ja äieui rohhät- 
t'id soaCi-ahhä. tot toppii pissös ja påtsatt ii jalursömri ńälman, 
el'e sü oalu-Däiuŧ'ih monni rasta, te sun puńńälii sölbis tohö-euuiülui 
ja äieui ŧšaSkeÖ selb'tinis tom soati-alriiå, mult soafi-älmái ru tfii 
miehis tüj/ast ja tšöskij jaluneuiri söisi rastä. te jalueeqin fertfij 
vuiəleið päkkuhan ja vuoleii mäšat sämmä keäinu, kost Ui poatfa- 
mun. ja põdij opp'et киовпіа lüz. te kuoBbM tsölhij: »juouu täl 
osköh, et' ahhäst pöllad kalea ?»

päin m aantietä pitkin. Nyt tuli häntä vastaan vanha ukko ja 
jalopeura kysyi: »no, joko sinä olet mies?» Ukko vastasi: »en 
ole mies; olen ollut mies, m utt’en ole enää». Jalopeura meni hä
nenkin ohitseen, lähti yhä kulkemaan m aantietä myöten, kulki 
kulkemistaan, kunnes kohtasi sotamiehen, joka ratsasti hevosella. 
Jalopeura kysyi: »no, joko sinä olet mies?» Sotamies vastasi: 
»mieheksi minua sanoit ja mies minä olenkin.» Silloin jalopeura 
avasi kitansa ja yritti rynnätä hänen kimppuunsa. Sotamies 
tempasi pyssynsä ja laukaisi jalopeuran suuhun, niin että  tältä 
katkesivat leuakset. Jalopeura käännähytti häntänsä sinnepäin 
aikoen sillä lyödä sotamiestä, m utta täm ä vetäisi miekan tupesta 
ja iski jalopeuralta hännän poikki. Jalopeuran täytyi lähteä pa
koon ja hän palasi samaa tietä kuin oli tullutkin ja saapui jäl
leen karhun luo. Karhu sanoi: »joko nyt uskot, että  miestä tu 
lee peljätä?»
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äjju-pđhu poat'a ja tun kámmuitfä!
ahhå sånist, er oi ŧšoarvist.
ä-a, lohö-виші jurõaluumuu säuvah.
4  pejvi nuuif kukk'e, et' i j  iijauu poaði. 
ij oht korrå sähi jiena välni. 
ii tkahhe oazi välin, 
ii tof kapčris tšõlmii õ u D an  rul f  im. 
keärjõ m llis; tof kale keärjÖD h  juu. 
ki šáɯve ssha siz oasta. 
kietphivuof ij peäifun m afi. 
коавваі>2 te puoxufii tu-eas І і в в і  tjsu  tä! 
multkaD teeo rrnihu.
nä kuo meäniiUGas suottkim (suoijetfim)! 
ö ton vielBams!
olioh, tul vai sitfauu; tä f vai sitfauu li pitfä.

Mörkö tulee ja sinä olet vielä kengittä (sanotaan lapsille, 
jotka eivät tahdo kenkiä).

Sanasta miestä, sarvesta härkää.
Ahaa, sinnekö puheet kääntyivätkin 1 (»siitäkö kenkä pu- 

ristaakin!»),
Ei päivä niin pitkä ole, ettei yökin tule.
Ei yksi kova sana henkeä ota.
Ei silmä osaa ota.
Ei vetäissyt lakkiaan silmille (sanotaan rohkeasta t. julkeasta).
Kerjäläisen ruokavero; olipa omiaan kerjäläiselle (niukasta 

atriasta).
Kukapa sikaa säkissä ostaa.
Köyhyys ei piiloon osaa.
Pahusko (oik. kumpiko) sinutkin juuri tähän toi! (sanotaan, 

kun jonkun olion tulo ei tunnu ensinkään suotavalta).
Kaunis kuin ruoko.
Jopa lasketin liikaa.
Ohoh sinua valkeaista! (lievä voimasana).
Ohoh, nytpä sittenkin; tämäpä vasta on pala! (makeasta).
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õrnas išalthe li hsimik, tallen te ohkõnž oalha.
ошпіі väbattšim кио annelittšim.
pseean mahle tiuəqili.
nemńis kámmåsiinis koiso.
sluorrä eälju koaviuu vuiájtt'a.
läiðn kirjan kaslað; tajBih kirjan kaStanid.
tást ii  maiie räuvai si/.a Іарр‘й.
täst li kukkʿonah, õ ton kurBo!
täf ii ráijvasijn killå.
le-ioC li pumfši!
te mott'õm vuoyja-ńalmani!
to f li  unnå Viialanani (Völânanž)!
tšapp'anazutt-sun totkas li.
Išáp'is tšahhest kirbä.

Vieraan silmä on hävitön (s. o. ylen tarkka), silloin ihmi
nen näkee.

Ennen ottaisin kuin antaisin.
Kimpoaa kuin kääpä.
Repo koiveksiaan ripustaa (sanotaan koivun ruvetessa kel

lastumaan).
Ahkeruus kovankin voittaa.
Taisi kirjasi kastua; taisit kirjasi kastella (sanotaan henki

lölle, joka tulee intoksessa voitetuksi tai jonkin kolttosen täh
den joutuu pulaan).

Hänellä ei miniä rikkoihin katoa (isokokoisesta miniästä).
On siinä pituutta, ohoppa roikaletta!
Tämä ei raavaita (täysikasvuisia, väkeviä) siedä (sanotaan 

huonosta kapineesta, esim. puukkojungesta.)
Siinä on poikaa!
Siinä muudan rasvasuu!
Se on koko Vuolappi (rohkeasta, väkevästä; ks. tarinoita 

Päivän Olavista ss. 38—49).
Mustanmiehen (s. o. pahuksen) omako sekin on! (kummas

teltaessa).
Musta lentää silmästä (vihastuneesta).
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išuoinå-eeätšhuDuianiijö.
tšiiiffi'ij n k k 'a  pelbi päštij, tåiSa poall'ið afve. 
vuoi te Uh saiði-oajM! 
vuoskun tšuommim-ke vuiəŋivis ančstmiva. 
välni talle säpp'lie kiima кио vrnáGun rolkai.

Kirjeitä.

Anarist, 20 maalismanust 1887. • 

Pyeri Heärra W. Forsman!

Mun lern nuvt kuhe juo lemaš tunjin čälihånnä, ete lem juo 
pevhištumaš jieččuv. Mutt adde addagas! Mun kijtam tü  pyeri- 
vuodad oudast, talle ko muoi leim Anarist outa sa jest; mun eälam 
ain, vaik tun leh ainas jurdam mu juo åiga jammam, ko näyt 
kuhha lem lemag tunjin čälihånnä. Mun eälam ain, m utt kieyhis 
ja nieyris ellim — lohhen suormastan lem nuvt kidda, et jiem

Kannonpäähän-kusija (huolettomasta, kuljeksijasta).
Kovin räikeästi paistoi aurinko, taitaa tulla sade (sanotaan 

nuorikoista, jotka suhtautuvat toisiinsa ylen armaasti).
Oletpa koko saidanpää (s. o. pässinpää).
Ahvenen suomustuskin vaatii taitonsa.
Ota hiiri sitten kiinni, kun jo koloon pujahti.

Inarissa 20 p. maalisk. 1887.

Hyvä Herra W. Forsman!
Minä olen jo niin kauan ollut sinulle kirjoittam atta, että  olen 

jo itsekin pahastuuut. Mutta anna anteeksi! Kiitän sinua hy
vyydestäsi, silloin kun olimme Inarissa yhdessä; minä elän vielä, 
vaikka sinä oletkin jo luullut minun jo aikaa kuolleen, kun näin 
kauan olen ollut sinulle kirjoittam atta. Minä elän vielä, m utta 
köyhää ja kehnoa elämää — kymmenestä sormestani olen niin
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östa küsen keäijastid; mun lem tuoijum čiččarnnubåloh kerrisijd 
tän talvi ja tie liuv mu åinõ ellimkeäinu. Tan päpparan ij čäuva 
ennu. Ele tiervan, ceälham mun.

M. Aikio.

Anarist, 17 huhtimanust 1887.

Heärra Maister \V. Forsman Helsigist!

Täl čålam mun tunjin vala moaddi slini nuvtko lijjim åigum 
kuo toube tunjin lijjim čällam. Lejgehuv tomgin oajgum kietta- 
sad ? Jiem tiede.

Täl lep juo njuvčaid oainam kirdemin ja njuhða-alpaid, moh 
njuvea soaja vyelni poatih. Tal II juo 17 peivi huhtimanust, 
m utt äimu II kolmas, kolmasub kuo juovlamänust ja tammimä- 
nust, ja  te II tä t säni tuota: »kuo li čohča čuvtij pivval, te li kidda 
euvtij čoaskim». Nuvt oro täliv 10min.

Mun täŧuččim tiettid, ete lehuv oaggum mü čalluid toho 
kiettasad ja m aht eällam leh. Lehuv tiervan eällam ja áiguhuv

kiinni, etten ehdi minnekään katsahtaa; olen tehnyt 17 ahkiota 
tänä talvena ja se onkin minun ainoa elinkeinoni. Tälle pape
rille ei mahdu paljon. Sanon, elä terveenä.

M. Aikio.

Inarissa 17 p. huhtik. 1887.

Herra Maisteri W. Forsman Helsingissä!

Nyt kirjoitan sinulle vielä muutaman sanan, kuten aioin 
silloin, kun tuonnoin sinulle kirjoitin. Lienetkö sitäkään saanut 
käteesi? En tiedä.

Nyt olemme jo nähneet lentämässä joutsenia ja pulmusia, 
jotka tulevat joutsenen siiven alla. Nyt on jo 17:s päivä huhtikuuta, 
m utta ilma on kylmä, kylmempi kuin joulu- ja tammikuussa, ja 
niinpä onkin tosi, e ttä : »kun syksy on hyvin lauha, niin kevät 
on hyvin kylmä.» Niin on laita nytkin.

Tahtoisin tietää, oletko saanut kirjoituksiani käteesi ja mi
ten olet voinut. Oletko ollut terveenä ja aiotko vielä käydä Ina-

18
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Anarist vala elliđ? Jos liččih nuvt pyeri ja čålaðčih moaddi säni 
munjin. Ele tiervan, toaivutam  mun tunjin!

M. Aikio.

Juhan Vesta liv’de. 

(Tunturilappia.)

Stuorra læi rigkis joj-joj-joj-joj,
sil’ba ja kolli . . . .
kuökti-gul ledji kolli-puahkanahk . . . .
vihta-gul ledji sil’ba-pursahk . . . .
okta læi kolli-pur’sa . . . .
sil’ba- læi cerkit . . . .
sil’ba- læi pastlt . . . .
sil’ba- læi pljpuit . . . .

rissa? Ole hyvä ja kirjoita minulle joku sananen. Elä terveenä, 
toivotan sinulle.

M. Aikio.

Juhani Vestin joiku.

Iso oli rikas joj-joj-joj-joj, 
hopeata ja kultaa . . . .
kaksi oli kultavyötä............
viisi hopeakukkaroa . . . .  
yksi oli kultakukkaro . . . 
oli hopeapikareita . . . .  
oli hopealusikoita . . . .  
oli hopeapiippuja . . . .
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Meniš-Irjan.
(Tunturilappia.)

Meniš-te Irjan-de-jaj-ja-de-jaj-ja-de-jaj-jä, 
stuorahaidis čæhpatist-te čohkaht . . . .  
pij’pu-de njalmist-te čohkaht-te čohkabt . . . . 
čæhpuraš vala čæhpatist . . . .

Mihkkus-Aslak

Pârdna-de-gul jä-ja-ja-jä, 
kolbma viegu ruhta-de-gul . . . .  
vihta-logis spailigihk . . . .  
vihta vielja . . . .  
uusi voima . . . .

Vuol’gu moai-ja Lassišam jav ’rai-de jav’rai joj-ju-de-joj-ju. 
næl’gu moai-ja täsa-jogu joj-ju-đe-joj-ju.

Menes-Yrjänä.

Menes-Yrjänä se jaj-ja-de-jaj-ja-de-jaj-jä, 
suurten härkiensii kaulassa istuskelee . . . . 
piippu suussa istuu ja  istuu . . . .  
sieppuri1 vielä kaulassaan . . . .

Mikkus- Aslak.
Siinäpä poika jä-ja-ja-jä, 
kolme viekkoa2 rahaa . . . .  
viisikymmentä pailakkaa3 . . . .  
viisi veljeä . . . .  
uusi voima . . . .

Lähtekäämme, Lassiseni, järvelle, järvelle joj-ju-de-joj-ju, 
me nälkää näemme tässä jo joj-ju-de-joj-ju.

1 tuuhea karhun- t. ahmannahkainen kaulan ja  hartiain suojus.
2 viekko — 16 kg.
3 opettamaton poro.
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Pulju.

Pulju læi vuoras surr-urr-urr-urr-je-de-nü-je-de, 
toimika vuoras tik-tak-tik-tak-je-de-nii-je-de, 
pih-puh-pih-puh pl-i-i-puit-te juhkik, 
nun-nun-nun-nun-je-de-nü-je-de.

Ninka-Ula Kare.

Ruošša-ædnam pivdnuhk læi-gul jaj-jaj-jä-i, 
Ninka-Üla Kare læi-gul . . . .
Væsta pärnlt toarradadai . . .  
vihta pæi’va vüji de-gul . . . .  
hær’va käbma-hælis massi . . . .
Anarist-kul vihani læi . . . .
Je-de-gul-de čiriadasti . . . .  
muolita vil-gul šbvguti . . . .  
njæljis-te-gul-hclmit kuddi . . . .  
viha-gir’kui jaj-jaj-jaj-jaj-jaj-jaj-jä-i.

Pulju.

Puljun äijä surr-urr-urr-urr-jё-de-nü-je-de, 
toimekas äijä tik-tak-tik-tak-je-de-nü-je-de, 
pih-puh-pih-puh piippuja polttavat, 
nun-nun-nun-nun-je-de-nü-je-de.

Ninkan-Uulan Kaarina.

Venäjänlapin komea ty tä r jaj-jaj-jä-i. 
oli Ninkan-Uulan Kaarina . . . .
Lännen poikain kera kilpaili . . . .  
kolme päiväystä ajoi . . .  . 
kauniin kenkänsä kadotti . . . .
Inarissa vihittiin . . . .
kylläpä hän koristihe . . . .
lumi aivan suhahti . . . .
neljä henkeä helmoja kantoi . . . .
vihkimäkirkkoon jaj-jaj-jaj-jaj-jaj-jaj-jä-i.
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Pdško.

Puško-de-gul-gur’go-de-juj-juj-juj-ju-ju. 
njalbmi-degu fallast . . . .  
njællu-degu kuoi’ka . . . .  
panihk-tegu kumpist . . . .  
kai’bi-degu stavdni . . . .  
njunni-degu fiellu . . . .  
čalmihk-tegu nästihk . . . .  
sæl’gide-gul čahpad . . . .  
sij’du-de-gul ruškad . . . .

Njähka.

Njähka rincoi je-de-de moalkui jõ-de-je-de-de, 
oai’vi-degu cubbust . . . .  
euomahk-tego skädna . . . .

Hauki.

Haukiroikale te-juj-juj-juj-ju-ju, 
suu kuin valaalla . . . .  
kita kuin koski . . . .  
hampaat kuin sudella . . . .  
leuka kuin veneenkeula . . . .  
nokka kuin lauta . . . .  
silmät kuin tähdet . . . .  
selkä on musta . . . .  
kylki on ruskea . . . .

Made.

Made oli paljas ja luikersi je-de-je-de-de, 
j)ää kuin sammakolla . . . .  
nahka kuin sulju . . . .
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vuösku.

Mar’fi-de-gul kuölaš te-juj-juj-juj, 
m ar’fi-kuölaš-saggi . . . .  
oai’vi-de-gu sähpanist . . . .  
nällu-đe-gul sæl’gi . . . .  
čuomahk-tegu fij’lu . . . .

Nuortta-sämmilij mainas.

(Koltanlappia; vrt. ss. 71-4)

A-de läi oht nuaid-gälles, ä-de läi puares, a-de puosaškuo tij. 
a-de jämi, a-de läi oht piädnai kallasaž, a-de tähtaškuohtte tom 
viehkad roammas-saija, a-de tä ht piädnai kallasaž jurdlađai: a ma- 
negas mon jem vuelje täm viehkad, a lõgge märksljd pälkest oude; 
a tammeH tieggijd jeä lähk toahppjemist ni-gost, a-de vuolji vuei- 
jeđ, a-de puođi vuossma sijdi, a-de jurdaeeškuođi, a moj|-gas mõz

Ahven.

Makkaran kaltainen kala te-juj-juj-juj. 
makkarakalanen, puikko . . . .  
pää kuin hiirellä . . . .  
neulaselkäinen . . . .  
nahka kuin viila . . . .

Koltanlappalaisten tarina.

(Vrt. SS. 71—4.)

Olipa kerran vanha noitaukko, niin alkoi sairastaa ja kuoli. 
Oli eräs köyhä ukkeli, jota pyydettiin viemään ruumis kalmistoon 
ja hän ajatteli: »Miksipä en lähtisi viemään, kun antavat palk
kaa kymmenen ruplaa. Niin paljon rahaa ei saa siepatuksi mis
tään  (muualta).» Niin hän lähti ajamaan, tuli ensimäiseen ky
lään ja alkoi tuum ia: miksi minä lähdinkin noitaukkoa kuljetta-
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vuolgim nuaide-gällaz viehkad, a jielled mon leijim jielle t. A tego 
pörahtahttam  veäl a-tie pass-viljines cielkasta: a jiehk pass-vilj 
ton vualgaši täm källas-pokoinebk viehkad, a mon oudaššim lõgge 
märksedted pälkest, a-die toht källes jurdladai: a moT)-gas, mast 
jiem vuelje, kuo tammeht märksijd pälkest vuaggam. A-diet-te 
aštus vuolji, ä peive läi juo vässemen, a ij-ni muštijam oudel ko 
seäunanškuođi, a-de eme jurdeli: a 11101)-gas möz vuolgim oudel 
peäiva, a-de kostkas mon väzzehtam kieščses ennä; alma tä ht  läi 
nuaide-gälles-pokoinehk, a kl-gas tuoin oarra ennä, a liščiman 
kueim, tali tõla pualdašim enna-põdda, ä ko kieöasti sielgses, te 
källes ište čõhkaš, te kõrasti jierjes läb^c šurr kuosse, tie örðasti 
kuossa-mädtaga, njuammali kuosse, a-de källes lahppji, a-de kuo- 
vas čäskai, ä-de kullaješkuođi, te kuozza mädtag käcka, a-de ournaz 
rohttji märksä tiegge pursast, ä nljbe nubb kiehtte, a-de skiePk- 
klesti märksä robde, a-de källes lahppji käckmest, a-de kuhkašta 
läi, a-de täs kullaješkuođi käckem. A-die täs nijbin skielhkklesti 
märksä reane, a-die täs lahppji käckmest, a kukkasta läi, tie ohpet

maan, henkeni tahtoisin toki säilyttää. Syötyään hän sanoi isän
nälle: »etkö sinä, kuomaseni, lähtisi viemään tä tä  nkkovainajaa, 
minä antaisin palkkaa kymmenen ruplaa.» No toinen äijä arveli: 
miksipä en lähtisi, kun saa palkaksi niin paljon rahaa. Niin hän 
äh ti ja päivä ihastui eikä hän tullut huomanneeksi tä tä , ennen
kuin alkoi häm ärtää; silloin hän heti ajatteli: »Miksi minä kihdin
kin ennen auringonnousua ja missä minä kulutan yön loppuun? 
Olihan täm ä äijävainaja noita eläessään ja kuka sen kanssa yö- 
tään viettää? Olisipa kumppani, niin nuotiota pitäisin yökauden.» 
M utta kun hän katsahti taakseen, oli noitaukko istuallaan; silloin 
hän sitoi härkänsä hihnan suureen kuuseen, juoksi (toisen) kuu
sen juurelle ja kiipesi puuhun. Noitaukkoa ei näkynyt, m utta 
rusko sammui ja silloin hän kuului tulevan ja alkavan purra kuu- 
sentyveä. Mies sieppasi kukkarosta ruplanrahan ja toiseen kä
teensä puukon ja kilahutti ruplan reunaan. Äijä meni pois pu
remasta, viipyi kotvan aikaa, kunnes pureminen kuului uudestaan. 
Mies kilahutti taas ruplan reunaa, jolloin äijä herkesi jälleen pu- 
remsata, oli poissa vähän aikaa, m utta alkoi uudelleen purra.
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käckeškuođi. a-de niärksa košče i pfideškuohtte. a-de озаі nubbe 
märksljd, a-de kallad märksä luopti, a enua jie pfide, roasta-aigaž- 
enna kuo läi, a-de jurdlađai: a moii-gas mõz vuolgim tom porgad, 
a piädnai-tibbi jiem lämaž, a lõgge märksä eä mäuse, a juo pude- 
skuohtte, a ennä jie päde, a kuossa juo sojstalla, a-de čuorvja: 
äne lie juo kuovas! A-de ohpet lahppji käckmest, a kuhka läi, 
a-de täs käckaškuaht; ohpet čuorvja: äne lie juo kuovas. A-de 
ton räija, ko kuovas šõddai, taht lahppji, te manna gröbas sez, 
i ni-gost vuoinijam, a-de mönai oumaž vuálas ja čuavdli jierjes, te 
vueijeli, te čuohkaz päldast läi šurr suebdei, te toaškai nuaid- 
gällas pokoinehk čuohkaz pälde ruohtai tom s u it  suebdei ja suohp- 
pji õla ja-de puallähtisti, a ješč tierrali möz äijestes paihkkses, 
a piädnai källes koščlisti: »moht šõddai?» a cielki: »puorest veäl». 
A, tie i-ni kiäs ciePkklam mõn ležž nahcijam, ä-de mohtamin 
jieska muštli, kak-va nahciji.

(Kertonut P. Valle, joka oli koltanlapintaitoinen.)

Mieheltä putosi ruplia ja ne alkoivat loppua, m utta hän etsi yhä 
uusia sijaan. Monta ruplaa hän menetti, m utta yö ei o ttanut 
loppuakseen; oli näet joulunaika. Mies ajatteli: »Miksi minä ryh
dyinkin tähän toimeen, enhän ole köyhäkään. Kymmenen rup
laa ei tä tä  korvaa ja johan ne ovat lopussakin, m utta yö ei vain 
lopu.» Kuusi rupesi jo sujumaan. Mies huutam aan: »nyt näkyy 
koi!» Äijä meni taas pois puremasta, oli kauan aikaa hiljaa, m utta 
rupesi jälleen jyrsimään. Mies huusi uudestaan: »nyt näkyy koi!» 
Äijä pysyi nyt poissa niin kauan, e ttä  koitto rupesi näkymään; 
silloin hän meni arkkuunsa eikä näyttäy tynyt (missään). Mies 
kapusi alas, päästi härkänsä lieasta ja lähti ajamaan. Oli iso juu
rakko tien vieressä; hän paiskasi noitaukko-vainajan tien viereen, 
juoksi juurakon luo, nakkasi sen ukon ruumiin päälle ja sy ty tti 
palamaan. Itse hän juoksi kotiinsa, minkä ikinä jaksoi. Köyhä 
ukko kysyi häneltä: »miten kävi.» »Hyvin vain.» Hän ei silloin 
sanonut kenellekään, mitä oli to im ittanut; vasta jälkeenpäin hän 
kerran jutteli, miten oli tehnyt.
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Hengellistä kieltä (inarinlappia).

Dav. 103 ps.

Kljte Heära mü siällum ja puoh, moh muste le, su pase 
nömas. Kljte Heära mä siällum ja ele väldat maid puorijd sun 
munjin töham И. Kote tunjin puoh sudoidad addagas addel ja 
pyeröd puoh tu  rikkomijd; kote tä  jieggad peästa pävuodast; 
kote tu  njalmad pyerivuodain teävda, et tu  nuoravuottad udas- 
tuvva, nuvtko koaskim. Heärra puáhta vanliurskesvuoda ja  tuåmu 
puohaid, keäh verivuoda kierdih. Sun 1! keäinus Mösesan tiette- 
vassan töham, Israel parnäid sö tavoidis. Lädis ja ârmulağ li 
Heärra, kierdavag ja aibas pyeri. Ij sun ain rijdal ige eädu nfivv- 
hánnå. Ij sun mi sudoidin mield tövva mijjan ige koastid mijjan 
päai tavoidin mield. Tästko nuvt olluv kuo alme IT enamist, 
addel sun ärmus lasanid toid, keäh sust paleh. Nuvt kukken kuo 
nuortti li viestarist, sirdij sun mist päaid tavoidin. Nuvtko eči 
Armit pärnaidis, nuvt Heärrauv Armit palleidis. Tastko sun tiäta, 
mabdem taho mij lepp ; sun muSta m! muiden. Olmög 11 eledeinis 
nuvtko rasi: sun šađda nuvtko räsag kieddist. Koas piegga jota 
ton paijel, te sun ij innig kierda ige sü saijes tiibda su aldagin. 
Mutt Heära årmu coapcu nüvvhännävuodast nüvvhännävuotan sü 
palleidis öla ja sii vanhurskesvuota parnai pärnaid, toid keäh su 
littös aneh ja mušteh sü påkkumijdis, et tõvvaččl taid. Heärra 
II välmaštam ištam-sajes almöst ja sü väldikodde.häldaš puohaid. 
Kijtted Heära tij sü engaleh, tij vieusas sapgareh, keäh sü påk- 
kum toim attvetted. et sü säni jiena kullücij. Kijtted Heära, puoh 
sü soativieha ja tij, sü palvalijjeh, keäh töhavetted sü tatu. K ijt
ted Heära, puoh sü tuojijdis, puohain sü valdi söjijn. Kljte, mu 
siällum, Heära.

Dav. 137 ps.

Babel jüvvai päldast mij oroim ja čieruim, koas mij Zion 
möštijm.

MI kaddlessan mij kosostijm poijui, moh tobben lijji.
Tobben sij pakkü ml veisidid, keäh ml farigan onni, ja ilodid 

ml öiärrumist: veisidid mijjan Zion sälmaid.
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Maht mij veisidiččijm Heära laulu (veisu) ömas enamist?
Jos mun väldatam tu, Jerusalem, nuvt leävvos mü oalgis 

kiettam väldattum .
Tarvanos mü njuohčaman njiilmi kuáman, jos jiem mun tu 

mušte, jos mun jiem põrga Jerusalem mu pajemoggan illön.
Heärra mušte Edom pärnåid Jerusalem peivi. keäh celkkl: 

kiškođ ennaman sii pirastas räi.
Tun tuššedum nieida, Babel! Audugas li tot, kote tuujin 

koastid, nuvtko tun mijjan rähtam leh.
Audagas li tot, kote tfi ucc pärnâid vålda ja lcggist kedgijd.

Dav. 146 ps.
Halleluja!
Kijte Heära mu siällum. Mun kijtam Heära nuvt kuhha 

kuo mun eälam, ja mä Immelsan kijttos veisidam nuvt kuhhä kuo 
mun täbbin lcm.

Elled öskeld oaivalmaid; ulmüh toh le, eä sij vaje maiden 
išedid.

Tastko ulmu jiegga kalga ratkud ja sun ferttõ ennamin šod- 
dad vest: talle le puoh su jurdflh tuššen.

Audagas II tot, keän iše Jakob Immõl 11, keän toaivu Heä- 
rast sü Immölstis li;

Kote alme ja ennam ja möra ja puoh, moh tain le, råhtam 
li, kote tuotavuoda ana nuvvhånnävuođast;

Kote vuoigadvuoda sätta toid. keäh verivuoda kierdih, kote 
neälgoid piämma. Heärra peästa faijgaid.

Heärra leäkka šõhad ðõlmijd. Heärra pajčd vuålusteddumijd. 
Heärra râhist vanhurskäid.

Heärra varjal kuossijd ja kävi)0 oarbåid ja leskaid, ja im- 
melmettome luoda piedge (cyevkke).

Heärra li kunagas nuvvhannävuodast, tu  Immelad, Zion, 
süvvast sühan. H alleluja!

Matt. 5: 1.

Audugasah le jiegalåvt vaivašeh, tastko nabdemij li alme- 
väldikodde. Audugasah le murrahlih, tastko sij oagguh lohduttas.
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Audugasah le sivolih, tastko sij oağguh ennam arbiđ.
Audugasah lõ, keäh purastuveh ja juvvastuveh vanhurskes- 

vuođa, tastko sij rävvoduvvojeh.
Audugasah lõ läđdaseh, tastko sij oağğuh lädisvuođa.
Audugasah le puttåh våimust. tastko sij oagguh oainid Immel.
Audugasah lõ niuhu-tahhõh, tastko sij kalgeh Iimnel pärnin 

kuččud.
Audugasah le toh, keäh vanhurskesvuoda tiet väinuduvvojeh 

(väinuttuvvojeh), tastko si li alme-väldikodde.
Audugasah lepped tij, koas sij pilkkedeh ja váinudeh ti ja 

sarnuh jyehimuššl pävuođa tl vuåsta, Kielastalan mä tiet. Ilodid 
ja åvvudiđ, tastko ti palkki li styeres almest; tastko näyt sij 
våinudi profetaid, keäh tl oudil lijji. Ti leppeđ ennam sältti; jos 
tot sältti šadđa mävvuttemmin, moin tot talle sälttijuvvö? Ij tot 
innig tuhhõ mõssen, m utto leggistud meddal ja ulmuid tuolmud.

Tij leppeđ õnnam čuovvadvuot. Ij tom kaupug pyevti peit- 
tid, mi viiri alne li.

Ij kinttal puållättö ja piejjö veddi-kõri vuåla, mutto kint- 
taljuålgan ðuovattid puohaid, moh viäsust, 10.

Näyt čuovadus tl čuovvadvuot ulmui oudast, et sij oainačči 
t i  puorijd tuojijdid ja kunniatičči ti ejjid, kote li almest.





Oikaisuja ja painovirheitä.

s . 2 , r. 3 ylli. on rátk'uin, on oleva räW oin.
n 2 Y) 15 il n jä m iä . jürfinn.
w 3, n 3 ja  15 ylh . on låuńisi, „ „ läumst.
11 3, „ 16 ylh . 011 tšiähhum, „ „ ikiehhum.
„ 4. n 4 „ n kulmáin, „ „ kulthäin.
w 5, n 1 n kuoiutijn, „ „ kuorittiin.
„ 9. n 6 11 n põdij, põðii.
n 10, n 12 11 n vähiin , ke Hin, on oleva naisiin, kezziin.
11 11, n 9 11 n jiir naškuoðij, on oleva juriiatššknoåij.

14, n 4 n li li, „ „ U.
n 14. n 14 11 „ káras, „ „ kärm .
11 14, 11 15 11 11 stuom kčðeih, viäsuh, on o leva  stuorrå

ğUd, viäzuh.
n 15, 11 16 11 11 mäDDas, on oleva mäoas.
n 17, 11 3 V 11 sárnõh, „ „ säfiioii.
„ 18, n 3 11 11 koanis, „ „ kuiärks.
11 19, 11 4 11 11 jwnaškuodij, „ , jurnatšškuodii.

n 21 , 11 2 11 huškdin, „ „ hušköin.
11 21 , 11 13 11 läzäinis, „ , lazainis.
» 22 , 11 1 „ 11 tuše. „ , tušše.
11 24. 11 15 11 11 Циц, „ „ tiŋuu.

27, 11 10 11 11 jeåii, . „ , jšoii.
11 29, »» 11 11 kübij, „ kurit.
n 29, 11 i l 11 jurliap , „ „ jurfiep.
n 29, 11 15 n 11 tšiuáHmn, „ „ tšuiårbdin.
♦1 31, 11 15 „ išuorvijŧ, , Išuorvi].
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34, r. 2 ylh. on airoin, on oleva Airoin.

» 37. 55 7 55 55 <ЦѴй, 55 „ аіпй.

n 41. 55 3 55 „ -вйіккЧ, 55 -ваіккЧ.

n 42. 55 5 55 55 pátflilD, 55 „ pajhiin .

55 44. 55 1 2 55 55 SttfGGälii, 55 „ sttrGålii.

n 49, 8 55 55 киавва, 55 „ коавва.

55 50, 55 2 55 55 киаввапі, 55 „ коаввапі; s:n s. 51, r.
14, s, 52, r. 2, 11, 13, 14 ja  15, s, 53,
r. 2 ja 6 .

n 52, 55 15 55 55 Aidoin, on oleva AiBoin.

n 53. „ 1 55 55 stuočå, „ 55 stuorrå.

55 54. 55 3 55 55 кІіОПЦП, „ 55 kuoniin .

n 54, 55 1 0 55 55 v u o h iin , juyisäin, on oleva v u o h iin , juuháin.

n 55, 55 2 55 55 p iü ib ijn , on oleva piip n iin .

55 55, 55 13 55 „ lm hkáin , „ 55 lm lm ain.

55 56, „ 13 55 55 lurhhåin, кА т т йівы рп. on oleva turhäin ,
kammuiGiufm.

n 56, 55 16 55 55 j  uusai, on ole\’a juusai.

55 58, 55 7 55 55 äitsåin . 55 55 a ih a in .

55 59. „ 5 55 stuom , 55 55 stuorrå.

55 62, 55 1 1 55 55 -háåh'iin, 55 55 -kastuin.

55 6 6 . 55 8 55 „ konneälnu, 55 55 -Ainu.

55 67, 55 1 1 „ o h iin , „ 55 0ІВЦП.
„ 69, 55 1 55 55 m u lin u , 55 55 m ullin if; s:n r. 13 ja  17.

w 74. 55 13 5, 55 rum m åšiin .1 55 55 rummäSijo.

55 77, 55 13 55 55 stuočå, 55 55 stuorrä.

55 77, 55 16 55 55 -vuobu, 55 55 ѵшад&й.

•n 78, 55 1 55 55 vuoåust, „ 55 v luáðust.
„ 79. 55 1 1 55 „ oaðða. stnočå, on oleva oaha, stuorrå.

55 81. 55 6 55 55 tseikh’i. on oleva tse/kk'i.

55 82, 55 2 55 „ siuočå. 55 55 stuorrä; s:n r, 7, 8  ja  11.

5? 84, 55 6 55 55 -säm ilnn . 55 55 -säih ilun .
n 85, 55 7 „ 55 n e , 55 „ еХё.

n 89, 55 6 55 55 tom. 55 55 ton.
55 92, 55 13 55 55 djGi, * 55 äiei.

55 92, 16 55 55 m onai, 55 „ m onni.
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S. 96, г. 2 ylh. on seämmunan, on oleva seämmunan.
99, 99 9 V „ kucáiffiásis, Г  r> kiuäpnasis.

99 101, W15 99 99 liuoðåoifiuu. 99 99 huiáðädinuu.
n 112, п 2

99 99 koat'ińähhi, 99 99 -ńälńń.
99 112, п 7 99 99 Išoska, 99 99 tšaske.
99 114, п 7 99 99 kuanmstkin, 99 99 koannästkin.
г* 115, V 2 99 99 koDDeBtuBõst, 99 99 •eiäTiõst.
W118, п 12 „ ■ 99 toiule, 99 99 toƞile.
п 123, 99 6 99 99 mäi) narunne, 99 99 mäna-; s:n r. 7.

ѵ> 124, 99 11 99 99 peltsiliemma, 99 99 -lieńia; s:n r. 15.

п 132, 99 13 99 99 vistie, 99 99 vistie.
99 140, 99 12 99 99 seisi-. 99 99 sejsi-.

»1 141, 99 5 „ 99 plfåás, p ušâs.
„ 142, 99 8 99 koleah. 99 99 kolaah.

99 145, 99 8 99 99 lanne. 99 W loDne.
99 148, 99 12 lisättävä pisteen jälkeen: kulin alm ä rtŋBä

Uieutšasliji jäm a s,

99 148, 99 14 99 99 mah. on oleva mäht.
„ 149, 99 5 99 99 jiefänas. „ jiefänaz.
99 153, „ 1 99 99 ett'iip,. 99 99 tU'aŋ.
99 153, 99 12 99 99 U, 99 99 Iti.
99 154, 99 8 alli. 99 Kelpo, 99 Kekseliäs.

99 156. 99 1 ylh. 99 tatCuh, 99 99 tátfuh.
99 160, „ 1 99 99 nie na. 99 99 nieina.
99 163, 99 3 99 99 nidwris. 99 99 nieturis.
99 165, 99 3 99 99 viäsu. 99 99 viäzu.
99 170, 99 3 99 99 väliini]. 99 99 västinij.

99 172, 99 12 „ 99 кёЬдцд, 99 99 kčöåijn.
„ 174, 99 10 99 99 mutsis. 99 99 muŧšis.

99 174, 99 11 99 99 uhhüh, 99 99 uhhüh.
99 179, 99 3 99 99 kälvu. 99 99 kaivu; s:n r. 16.
n 183, 99 11-2 „ 99 lopceDitti, 99 99 lop'enitfi.

99 184, 99 5 99 99 skčƞ jc ainiz , 99 99 skčƞlc ainiz.

99 185, 4 99 99 koham. 99 koleam.

99 185, 5 „ „ jurnaö, meäDDanum, on oleva jurõeð, meän-
ram m .
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•1. 1 8 9 , r. 1 y lh . on ä r h ih ä ä io is ,  on  o le v a  -h ä ü ib is .

n 1 8 9 , n 2 »> n a u iv e s  „ „ a iu v is .

n 1 9 0 . „ 2 n r> š a v ln im ,  „ „ S a v i im m .

n 1 9 6 . n 8 V >5 s ä r h ü ,  „ „ s a f h ü ;  s :n  r. 1 5 .

2 0 1 . 15 И n p u ik o ,  „ „ p u š k õ .

n 2 0 3 , r 1 V) M s i i r r e t t ä v ä  la p p a la is e n  te k s t in  v iim e ise k s i.

„ 2 1 5 , « 3 >» n sk ä liD , Ь й гго , on o le v a  skälif.D , Im rifD .

n 2 2 2 , 13 n M k ö s k a s , on o le v a  k a sk a s - .

Y) 2 2 3 , V 11 M n k a s ta , „ „ k ä s iä .

»? 2 2 8 , „ 5 n n ta ib a ,  „ „ tá jb a .

»» 2 3 0 . A lim m a k s i on su o m a la ise e n  te k s t i in  l i s ä t tä v ä :  K u n  p a h a h e n k i

lu o p u i J u m a la s ta ,  n i in  h ä n  jo ik a s i .  

„ 2 3 8 , r .  16  y lh . on  lä ijv u ,  on  o lev a  lä iiv u .

„ 2 4 0 , „ 15  „ „ k á m m u it ' ,  „ „ к а т т и и - .
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