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Vetehini

Oli ennein ukko ta akka. Heilä ei ole lašta. Ukko lähtöy meččäh halkuo leikkuamah, akka 
jiäy yksinäh kotih. Leikkuau vähäsen aikua, tulou Šyöjätär.

Tämä šanou ukolla:
– Nyt pitäy šiun lähtie miula miehekši.
Ukko šanou:
– En mie, miula on akka, enkä tarviče enämpi toisie akkoja.
Šyöjätär näppyäy ukon šelkähäh ta niin i vei kotih šen ukon. Akalla on mečäššä hyvät 

huonehet ta kaikkie šyömistä ta juomista, mitä tarviččou.
Ukko ei piäše mihikänä, iče lentelöy päivät, varaštelou ta mitä mistäki šuau ruokua, ta 

ukkuo šyöttäy.
Ukko on šielä jo niin pitälti, jotta šuahah Syöjättären kera poika. Pannah nimekši pojal-

la Mikko Mieheläini. Poika kašvo päiväššä vuotehisen šuurusekši. Toisena päivänä niinkun 
kakšivuotini, kolmantena päivänä – kolmevuotini. Muutoman päivän kuluttuo jo on aika-
mieš hiän.

Šyöjätär tuaš kun lentelöy missä lienöy, nin poika Mikko Mieheläini kyšyy:
– Eikö, tuatto, muajilmašša ole ketänä muita, kun mie šiun kera ta muamo?
Tuatto šanou:
– Oi, poikaseni, koko muajilma on tämmösie ihmisie täyši, kuin myö olemma. Vain tänne 

kun muamoš šuatto miut, nin ei laše pois.
Poika šanou:
– Läkkä myö poikeš, šiun muajilmalla, missä on muita ihmisie.
Ukko šanou:
– Emmä ruohi lähtie, muamoš tappau meijät.
– Ei tapa, – poika meinasi.
Pannah reppuh eväštä ta lähetäh, kun Šyöjätär on poissa. Aššutah tietä myöte, poika kyšyy:
– Tuatto, eikö nävy ketä tulevan jäleštä?
Ukko šanou:
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– Tulou niinkun pimie pilvi tuola taivahalla.
Poika šanou:
– Še on meijän muamo, Šyöjätär.
Ei keritty ni šanuo loppuh, kun jalkoih lenti ta šanou:
– Puuttu jo nyt kiini, rosvot.
Ta poika kun oli väkövä, pani muamoh yhen jalan jalkah alla, toisen olkapiällä ta veti halki 

sen Šyöjättären.
Mäntih šiihi kyläh, mistä še ukko oli ta hänen kotih. Entini akka oli jo kuollun, koti oli 

tyhjänä. Ruvettih hyö šiihi elämäh. Poika kun pihalla juokšentelou toisien poikien kera, nin 
ne voimalla kuollah, kun še poika, Mikko Mieheläini, on niin väkövä.

Tuatolla tuuvvah tieto, jotta «šiun poika on hävitettävä pois, kun še on niin väkövä, jotta 
tappau toiset pojat. Tahi pie missä hyvänšä, vain jotta et enämpi uloš piäštäis».

Ukko šanou:
– Etkö šie, poikani, Mikko Mieheläini, mänis viijen virššan piähä onkella. Šielä on lampi 

ta puuttuu hyvin kalua, – ukko tahtou laittua pojan šinne, jotta Vetehini šöisi, kun še on 
niin väkövä.

Poika lähtöy ta šielä on šemmoni lampi, jotta jo etähältä viima vetäy Vetehisen šyötäväkši.
Mikko Mieheläini šanou:
– Kyllä mie, tuatto, tiijän, mitä varten šie milma šinne toimitat. Vain ei milma Vetehini 

šyö.
Vetehini alkau häntä vainullah vetyä ta huutau:
– Vejä hyvin, vejä hyvin, rutompah piäšen šiun luo.
Hiän mäni, lammin laijalla on korkie vuara. Šen piällä Mikko Mieheläini alko luuvva 

paukuttua šuurie kivie. Puita pačkuttau juurineh lampih. Vetehini noušou ta šanou:
– Elä luo enämpi lampih kivie, kaikki kotini rikoit ta lapšet tapoit.
Mikko Mieheläini šanou:
– Heitän kivien luomisen, kun tuot kalua niin šuuren šylillisen, min jakšat kantua.
Vetehini tuou šuuren takallisen kalua. Mikko Mieheläini šanou:
– Tuo vielä toini takallini kalua, pienen toit.
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Vetehini tuou toisen takan. Mikko Mieheläini temppuau molommat takat šelkäh ta vielä 
Vetehisen takkojen piällä. Vetehisellä on kaikki tukat torvella taivaseh šuahe, kun Mikko 
Mieheläini mänöy niin poikkoseh. Mikko sitou Vetehisen tukašta kiini tallin soimeh ta viey 
kalat pirttih.

– Täššä on, tuatto, kalat iltasekši.
Niitä kaloja oli niin äijän, jotta koko kylän väki kučuttih puhkuamah ta niistä tuli koko 

kylällä šyötäväkši.
Mikko Mieheläini kun juokšou toisien lapšien kera pihalla, ni tuaš joitai i tappau.
Tuas tuuvvah ukolla šualopa, jotta «pane poika kiini, kun kaikki toiset tappau».
Ukko šanou pojallah:
– Mäne, poikani, honkua käy viijen kilometrin piäštä. Šielä on vuara ta šen piällä hyvyä 

honkua, ni lämmitämmä kylyö illalla.
Vuarašša on Mečänhaltie, mi šyöy eläimet šekä ihmiset. Ukko toimitti Mikko Mieheläi-

sen, jotta eikö Meččähini šöisi häntäki.
– Tiijän mie, tuatto, miksi šie milma toimitit. Ei tämä Mečänhaltie vielä milma šyö.
Poika lähtöy honkua käymäh. Mečänhaltie alkau häntä vainullah vetyä ta šanou:
– Vejä hyvin, vejä hyvin, rutompah piäšen šiun luokse.
Mikko Mieheläini tulou vuaralla. Tulou vaštah Mečänhaltie. Šuuri ukko, pitkä on parta 

hänellä.
– Mitä tänne läksit? – kyšyy Mečänhaltie.
Mikko Mieheläini šanou:
– Honkua läksin, kylyö lämmittyä.
Mečänhaltie šanou:
– Ei tiälä mitänä honkua šiula anneta, – ta i toreuvuttih Mikko Mieheläisen keralla.
Mikko Mieheläini on väkövämpi Mečänhaltijua. Otti parrašta kiini ta šito puuhu kiini 

Mečänhaltien.
Mikko Mieheläini ottau kaikista šuuremman honkan juurineh muašta. Še on kolme šyltä 

pakšu ympäri. Hiän rupieu rekie luatimah honkašta: kuušešta luatiu aisat, koivušta vempe-
lehet, tammešta länket, pajušta rakkehet. Val’l’aštau Mečänhaltijan honkanlatvah, iče rupieu 
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tyvellä istumah. Pitän pajun ottau ruošakši.
Ajua kašutti, matalla kylät rikko, tiet murotteli, mečät kuato ta piäsi viimein kotih pihalla. 

Pisti Vetehisen rinnalla tallih parrašta Mečänhaltien kiini.
Tuaš pihalla Mikko Mieheläini viimalla tappau toisie poikie, kun vain mänöy šivučči. Ei 

hiän šitä tahtois, no kun on niin väkövä, nin ne viimašta kuavutah.
Ukolla annettih tuaš varotuš:
– Täštä päiväštä lähtien korjua poikaš, kun kaikki toiset tappau, muitein šiut iččeš tapetah.
Ukko arvelou: «Mihi mie hänet panen?» Šanou:
Kun mänisit, poikarukkani, čuarin luo, kun še on velkua, etkö šaisi velkua pois.
Ukko ajattelou, jotta čuari panou šotamiehet ampumah Mikko Mieheläisen. Mikko ot-

tau, val’l’aštau heposen honkah. Mečänhaltien panou heposekši, vetehisen kuškiksi, ottau 
ruošan käteheh ta iče herrana istuutuu honkan tyvellä. (Še on eri herra, kuin meijän Toivoni, 
kumpaista autolla käytelläh. Mikko Mieheläisellä on erimoini auto.)

Ruošalla löi korvilla «hevoista»:
– Mäne nyt čuarih.
Niin hiän ajo, rikko čuarinlinnan portit, seinät kruaputti šemmosella heposella, eikä ken-

känä uškaltan hänellä mitänä vaštah šanuo.
Čuari šanou:
– Mi miehie, ku urohie šie olet, kun tällä tulit? Lupua et kyšyn ni keltä?
– Mie tulin, čuari, kun olit ottan tuaton tuatolta kolme tynnyrie kultua velkua. Kun et 

makšane, ni hyvä ei šeurua.
Ensin čuari kiistämäh, jotta ei ole ottan, vain šiitä lupuau makšua. Čuari panou kultua 

tynnyrin, panou toisen ta lupuau kolmannen vielä. Eččiy kaikki kullat kyläštä ta koko val-
takunnašta, vain ei šua kolmatta tynnyrie miteinkänä täyteh. Jotta tulis täyši, pani kultasie 
lusikkoja, kultasie kuppija, jo tuli täyši. Poika pani tynnyrit rekeh ta läksi tuaš ajamah kotie 
kohti. Vei tuatollah ne ta šanou:

– Täššä on nyt tuatto velkaš. Ota nyt kolme mahon lehmän nahkua ta neulo niistä miula 
reppu.

Tuatto neulo kolmen mahon lehmän nahkašta repun.
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– Luaji miula eväštä reppu täyši.
Ukko luati repun täyven kalakukkuo, leipyä ta mitä lienöyki luatin, ta pani repun täyven.
Niin Mikko Mieheläini nošti repun šelkäh, hyväšteli tuattuoh, piäšti lähtiessäh tallista 

Vetehisen ta šanou:
– Nyt mie šiut piäššän, vain anna ihmisien käyvä rauhašša kalašša.
Vetehini mänöy tukka torvena, jotta taivasta tavottelou. Eikä luvannun enämpi liikuttua 

rahvašta.
Mikko piäštäy Mečänhaltien keralla tallista ta šanou, jotta antais ihmisien rauhašša käyvä 

honkašša ta marjašša.
Mečänhaltie lupuau antua olla ihmisien rauhašša ta lähtöy, jotta parta jakautuu.
Mikko Mieheläini läksi, eikä niken tietän, minne hiän mäni.
Šiihi loppu starina, šen pituni še.

Tehtävä 1. Vaštua kyšymykših. Kekši lisyä kyšymykšie.

Mimmoni on Šyöjätär?

Mi on Mečänhaltien toini nimi?

Missä Vetehini eläy? Onko šillä toista nimie?

Mimmoni on Mikko Mieheläini? Kenen poika hiän on?

Tehtävä 2. Löyvä viivan alta sinonimija.
Kiistyä …………………………

Piäštyä …………………………

Starina …………………………

Šivučči …………………………

Čuarinlinna …………………….

Tynnyri ………………………...

Uškaltua ……………………….

Tukka ………………………….

Huutua …………………………

Toimittua ……………………………
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Väkövä ………………………………

Huoneh ………………………………

Ruttoh ……………………………….

Ihmini ……………………………….

Liikuttua ……………………………..

Šuuttuo ………………………………

Tuatto ………………………………..

Aikamieš ……………………………..

Ruohtie, kamari, karjuo, laškie, ristikanša, hivukšet, poikkoseh, voimakaš, šiäntyö, riijellä, 
pappa, lekahtua, šuarna, čuarila, työntyä, pučči, kyličči, ruavaš.

Tehtävä 3. Löyvä verbin infinitiivi. Muovošša imperfektimuoto. 
Kačo kursiivilla merkittyö mallie.

Mie piäššän – piäštyä – mie piäššin, mie toimitan – …………………………, mie juokšen – 

……………………………., mie ymmärrän – ……………………………….., mie huuv-

van –……………………………, mie kiissän – …………………………….. .

Šie karjut – karjuo – šie karjuit, šie kyšyt – ………………………………., šie šiän-

nyt – ……………………………, šie issut – ………………………..., šie jakšauvut 

………………………………, šie kučut –……………………………….. .

Hiän kaččou – kaččuo – hiän kaččo, hiän šanou – ………………………………., hiän šitou 

– …………………………………., hiän kertou – ………………………………, hiän 

antau – ………………………….., hiän ajau –……………………………. .

Myö rikomma – rikkuo – myö rikkoma, myö ajamma – …………………………., myö otam-

ma – …………………….., myö noššamma – ……………………………, myö luajimma 
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– …………………………, myö lähemmä – ……………………………. .

Työ mänettä – männä – työ mänijä, työ tuletta – ………………….., työ lämmität-

tä – ……………………, työ toreuvutta – ……………………….., työ tiijättä – 

………………….., työ ruatta –……………………… .

Hyö lašetah – laškie – hyö lašettih, hyö luvetah – …………………………, hyö työnne-

täh – ……………………………, hyö luvatah – …………………………, hyö tuuvvah 

– ……………………….., hyö ollah –……………………………. .

Tehtävä 4. Pane šanat partitiivih.

Kala – kalua, šeinä – šeinyä. Takka, lehmä, nahka, šelkä, väkövä.

…………………………………………………………………………………………..

Čikko – čikkuo, pöllö – pöllyö. Ukko, kalakukko, talo, mörkö,

……………………………………………………………………………………………

Vilu – viluo, kyly – kylyö. Reppu, pakšu, huttu, rytty.

…………………………………………………………………………………………….

Čuari – čuarie. Pirtti, lehti, tammi, tynnyri, reki.

…………………………………………………………………………………………….
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