
Lukemisto      

LAPŠIEN FOLKLORI
• Lapšilla tarkotetut vanhempien šepittämät ta esittämät runot, lorut, leikkiluvut, tuuvvituš-

laulut;
• Iče lapšien kekšimät luvut, lorut, truasitukset.

Tuuvvitušlaulut

Tuuvvin, tuuvvin turvakšeni,
vuaputtelen vuarakšeni.

Tuuvvin lašta tuomariksi,
heilun herrakši hyväkši.
Ei papiksi pannakana,

lukkariksi ei tuonnekana.
Tuuvvin puijen pilkkojakši,

pölkkehien pienijäkši.
Onnen tyttö ensimmäini,
kaikki kankahat kutove,
kaikki rihmat kesräjäve,
lankavyyhet vyyhtelöve,
Kaikki keitot keittelöve,

lämpöset lähettelöve.
Hyvä on tyttö ensimmäini,

tyttäreštä hiät tulove.
(Jussi Huovinen, Hietajärvi) 

Laulopa ennein lappalaini,
Vešo vanha vieretteli.

Oluvelta ohraselta,
Ruuvvalta rukehiselta.

Lauletah Lapinki lapšet,
Heinäkenkät heittelöve.

Tupa on tehty miešten tulla,
Antau šiinä i lapšen muata,
Ilman kylen kiäntämättä,

Olkuven ojentamatta.
(Anni Kettunen, Uhtuo)

Repo še juošša röyröttelöy,
Halkipa vuoret voivottelou:

Missä on miun polosen pojat,
Missä on laihun lapšukkaiset?

Turušša ollah turkkiloina,
Kaupunkissa kakluštoina,

Šotamiehen piäšomina
Turušša ne ollah turkkiloina,

Kaupunkissa kakluštoina,
Šotamiehen piäšomina

(Anni Lesonen, Uhtuo)
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Tulepaš tänne, uniukko
tuopa unta tulleššaše.

Uinota jumala lašta, uinota jumala lašta
Neičyt Muarie ei makauta,
Neičyt Muarie ei makauta.

Šivo lapšen silmät kiini,
šivo lapšen šilmät kiini.

Šivo šilkkinuorasilla,
šivo šilkkinauhasilla.

Kuvo, kuvo kulmat kiini
kuvo kultarenkahilla,
hienosilla, pienosilla,
hienosilla, pienosilla.

(Outi Lesonen, Uhtuo)

Leikkiluvut ta lorut

Šouvamma Šorol’ah,
Pitkä matka tätiläh.

Täti paistau pakšun leivän,
Panou äijän voita piällä,

Pikkusen šijan lihua,
Muuta lihua murusen.

Harakka huttuo keittäy,
Hännälläh härkiččöy,
Nenälläh kuottelou.
Tuli viisi vierahaista,
Anto tällä, anto tällä,

Anto tällä, anto tällä,
Tällä pakšupiällä ei ni riittän.

Še kattilua kavistamah.
Tuli vejen jano,

Läksi vettä noštamah
Korennolla kultasella,
Kauhalla hopiesella,
Jalkani čurahtamah,

Čui, čui, hakosen alla!

Šanon mie starinua
Šaikkah, miekkah, 

kilpeh koukkuh, koverah rautah
Min pyy pyytäy

šen raššaš ruatau,
Talonpoika takou 
Vaivani varaštau 

Vaššan alla peittäy
Köyhäni keittäy, 
Kuninkaš kuulou 
Viijellä virššalla,

Kuuvvella kunnalla,
Šeiččemellä šelkosella,

Kahekšalla karjanmualla,
Yhekšällä ynninkillä,

Repo-rukka remminkäini,
Päivänpoika piällimäini

Ruškeissa šuappaissa 
Ta hyvissä vuatteissa.
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Ket’t’urunot

Ken šöi kešävoin?
–  Hiiri šöi kešävoin.

Missä hiiri? – Aitan alla.
Missä aitta? – Tuli poltti.

Missä tuli? – Vesi vei.
Missä vesi? – Härkä joi.
Missä härkä? – Niityllä.

Missä niitty? – Kukko n’okki.
Missä kukko? – Kuušikošša.

Missä kuušikko? – Kirveš leikkai.
Missä kirves? – Kannon piäššä.

Missä kanto? – Kontie vei.
Missä kontie? – Yhekšän meren takana.

Hiiri meččäh mänöy, pikku kelkkani pe-
räššä, pikku kirveš kelkkasešša. Katti kaččo-
vi kiveltä:

– Minne mänet hiirirukka?
– Mänen meččäh, poloni, korpeheh ko-

vaošani.
– Mitä raukka ruatamah, kuta kurja ra-

kentamah?
– Mänen puitani pukkuamah, halkojani 

hakkuamah.
– Entä kun puu piälläš kuatuu?
– Miepä juokšen juuren alla.
– Entä kun nälkä tulevi?
– Miepä šyön koivun kuorisie, puren 

huavan lehtisie.

– Entä kun turpuovi mahasi?
– Miepä pissän neulasella.
– Entä kuin veri tulevi?
– Veren tullaki pitävi. Miepä voijan voi-

timilla.
– Ka mistä hiiri voita šuapi?
– Akan vanhan vakkasešta.
– Mistä vanha akka šuapi?
– Nuoren lehmän nänniseštä.
– Mistä nuori lehmä šuapi?
– Helyheinän helkkyöštä, tuo rehešta tur-

pehešta.
Kišša kuurotti kynttenšä. Šiihen loppuvi 

hiiren virši, katkesi Katin starina.

Kolo, kolo kotuo: – Anna, akka, patua.
– Miksi šiula patua? – Huttuo keittyä.
– Miksi šiula huttuo? – Pappie šyöttyä.
A miksi šiula pappie? – Lašta ristie.
– Miksi šiula lašta? – Lašta laššun poi-

mijakši,
Puolasen puputtajakši,
Hillosen hičuttajakši,
Sikurisen šiirtäjäkši,
Juopukkaisen juontajakši,
Mussikkaisen muontajakši,
Manšikkaisen maistajakši,
Karpaloisen kantajakši,
Šuolla šuurekši emännäkši.
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Oli ennein onnimanni,
Onnimannissa matikka,
Matikašša maitopyörä,
Maitopyöräššä pöpelö,
Pöpelöššä pöytäristi,

Pöytärississä rimentö,
Rimennössä rintašolki,
Rintašolešša sotikka,

Sotikašša šuolamarkka,
Šuolamarkašša matikka, 
Matikašša maitopyörä,
Maitopyöräššä pöpelö,
Pöpelöššä pöytäristi,

Pöytärississä rimentö,
Rimennöššä rintašolki,
Rintašolešša sotikka,

Sotikašša šuolamarkka,
Šuolamarkašša matikka.

Leikinalotušluvut

An’kut, ran’kut
ruijat, ruu.

Viečer, vuačer
voijat voo.

Ontroli česta.
Utovito, utoka.

Un’t’en’, prent’en’.
Čaški huraš‿kip’atok,

Sahorom.
Pot’ivom, korol’ok.

Ipečika, topačika
toupiu, loupiu.

Isverina, Katerina
šiušta rivom.

Šieš, mieš.
Mäne mieš meččäh.

Hakkua puita,
Hampun luita.

Käsi kirjava.
Koukkušelkä pois.

Truasitukšet

Anni-Punni, pitkänänni,
Papin ieššä pläššiy,

Pappi vičalla viuhkuttau,
Pal’l’ašta peršettä vaššen

Iivana istuu,
Paita kaštuu.

Vettä vuaralta vetäy,
Kurikalla kulettau, 
Aštivolla aššuttau...
Nesterin neičyttä, 

Papin Palakua,
Tiijakan šanomua.
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