
LukemistoLukemisto      
EI TULE ELO EČČIMÄTTÄ,

KALA JALAN KAŠTAMATTA

Jo ammusista ajoista kala on ollun karjalaisien piäruokana. Ta še ei ole yhtänä kumma, kun 
yli 18 % Karjalan pinta-alua on vetenä. Karjalašša on läheš  kuušikymmentä tuhatta järvie, 
šiinä yksitoista tuhatta šuurempua ta pienempyä jokie, kumpaset yhissetäh šuurie ta keški-
kokosie järvijä. Jokien pivuš on šiinä viisikymmentäviisi tuhatta kilometrie. Järvilöissä ta 
jokiloissa eläy kuušikymmentä kalalajie, kuulujie kuutehtoista kalaheimoh. 

Kalalajiloista karjalaiset šyötih ta nytki šyyvväh eniten ahventa, kiiskie, kuhua, haukie, 
šärkie, korpijaista, šäynyätä, lahnua, lohta, kuujua, matikkua, mujehta ta šiikua.

Lahna, lohi, šiika ta mujeh ennein käytih hyvin ta šuurin miärin kaupakšiki. Erikoini 
maineh oli karjalaisella mähnällä, mi oli šiijan ta mujehen šekamähnyä.

Kalua karjalaiset šyötih verekšenä, šuolasena, ahavoituna, kuivattuna ta ruokah käytettih 
kalan makšua, mähnyä, maituo ta kalan rašvua. Nykyjäh monet kalan pyytäjät on opaššuttu 
šavuštamah kalua. Šeki on herkkuruokua, vaikka ei ihan perintehistä karjalaista. Tämä ša-
vuššuštapa tuotih Karjalah valkovenäläiset 1950 luvulla, kun tultih meilä meččätöih.

Kevätti

Šilmähpistäjä piirreh vienalaisešša keittijöššä on runšaš kalan šyönti. Vienalaiset kylät ollah 
kalakkahien vesien rannoilla ta konša ei šyötäväkši ollun vereštä vejen vil’l’ua, otettih šuola-
kalua šuurista kalapuisista tahi keitettih rokkua kapakalašta. Joka atrivolla oli kalua. Mujehta 
käytettih enimmän, še kelpasi verekšenä, šuolattuna šekä kuivattuna. Šitä šyötih keittona ta 
kalakukkona. Šuolamujehta varoin oli šuuret korvot, matalih korvoloih tahi kalanellikköih  
šuolattih lohta ta šiikua, monta muuta šuurta kalua šuolattih erikokosih korvoloih. Vanhojen 
karjalaisien herkkuo on kevätti. 

Kevätiksi parahittain kelpasi hauki ta ahven, kumpasie pyyvvettih aikaseh kevyällä. Kalat 
puhattih, hyväkši peštih, šuuret hauvit leikattih pienemmiksi paloiksi ta šuolattih korvoloih 
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taikka puisih. Šiitä keitettih šuolarossola ta kuattih kylmänä kalojen piällä niin, jotta ne jiätih 
rossolan alla. Piällä pantih jykie paino (kivet) ta šiitä pantih piällä minih vuate, jotta kala-aš-
tieh ei mäne ruhkua eikä piäššä kärpäset. Kevättikorvoja moničči šäilytettih kala-aitoissa 
meččäpirttilöillä, missä kevätettih ta tuotih kotih vašta talvella hevoiskyyjillä. Myöhemmin, 
kun alko kulkie vierašta rahvašta ta ei šuattan jättyä mitänä kevätyšpaikalla, kevättikorvoja 
piettih lavošša taikka ulkoaitašša šyyšviluloih šuaten koškomatta.

Hyväššä šuolašša ta šuuren painon alla olijat kalat oltih kovat ta hyvänmakuset, vain  niissä 
oli oma erikoini haju. Še haju ei merkinnyn hapannutta kalua, vain še oli juštih šen kevätin 
tunnuš.

  Kevättie šyötih šuolaltah ruakana, livotettih ta keitettih, paissettih kalakukkuoki ta še 
oli vienankarjalaisien erikoini herkkukala.

Tavallisena karjalaisena ollešša voin ihan varmah šanuo, jotta vašta otettu korvošta kevät-
tikala, kuuman potakan, muššan leivän ta maijon kera on tosi makie. Maisselkua,  kun että 
uškone. Ei haju haittua. Šanotah, jotta hajušša kašvau, još olla jakšau.

Kapakala

Kavakši kuivattih šamoin haukie, vaikka paššasi šiih muuki kala. Kun kuvun aikana šuatih 
šuurin miärin haukie, ni oša niistä joutu kavakši. Hauvit puhattih, ruuvvattih, šuolattih ta 
riputettih melko korkiella pirtin šeinällä ulkopuolella. Jotta kala paremmin ahavoituis, šiih 
pissetäh puikkoja poikkitelah šelkäruuvvašta läpi. Ne puikot pietäh kala levälläh. 

 Kun hauvit hyväkši kuivahettih pihalla, niitä käytetäh vienosešša kiukuašša ta pannah 
šäilymäh minnenih kuivah paikkah šykyšyh šuate. Kuivua kalua piti pityä kuivašša paikašša, 
jotta ei nuoštuis ta pilautuis. Ennein šemmosena hyvänä paikkana oli kiukuan perä. Šielä 
šuurissa kapavakoissa kavat vuotti viluo aikua ta aittah lähtyö.

 Kavašta talvella keitettih kapakeittuo ta kaparokkua ta še oli tavallista karjalaista ruo-
kua, makieta ta tervehellistä. Lapšet mielelläh purtih pakkasešta tuotuo kalua.

 Harvoin kapua keitettih kešällä, kun šilloin on šuatavissa vereštä. Täštä rahvaš niin ni 
šanou:”Karkie on kapani rokka kešäsiksi keittosiksi.” 

Kala on arvokaš ta tervehellini ruokatavara. Vähärašvani kala hyvin šulautuu elimistöššä. 
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Lehmän ta šijan lihah verrattuna še šulautuu kahta kertua rutompah. 
Kalaššukšella aina on ollun tärkie paikka karjalaisien elämäššä, šentäh kun ušein juuri 

kala pelašti ihmisie nälkävuosina. Kalaštamini lisyäy ihmisen älyllistä voimua, šentäh kun 
še šuattau ihmisen toimimah luonnon kera, opaštau käršivällisyöh ta šynnyttäy hyövyllistä 
mietiskelyö.

Tähäki päiväh šuate kala on monen järvišeuvun eläjän melkein jokapäiväni lempiruoka. 
Karjalaisien piäkalaššušvehkehinä ollah onket, pitkäšiimat, asruamet, niijen lisäkši vetonuo-
tat, uistimet, verkot, ryšät....

Kaikista tunnetuin pyyvvyš – verkko – oli melkein joka karjalaisešša pereheššä. Ennein, 
konša verkkoja ei ollun šuatavissa, niitä  kuvottih iče hamppurihmoista erikoisella puukä-
vyllä. Tavallah joka perehellä oli oma pyyntipaikka. Kiintiellä nuotalla kalaššettih joukolla. 
Muinoisaikoina jokiloilla luajittih saporoja, kalua pyyvvettih asruamella.

Kalanpyyntih liittyy äijä primiettoja, tapoja ta monenmoisie uškomukšie. Niin, karjalaini 
ei lähten kalalla, kun lienöy hänellä vaštah aštun naini tyhjien šankkojen kera tahi ”pahašil-
mäni” ihmini kumpasella oli ”paha šilmä”.

Kun lienöy kalalla lähtiessä tullun vaštah taikka vain näkyvih varis, ni še tiesi hyvyä ka-
lalykkyö. Vain kun še vaštah tulija lienöy ollun muštašilmäni taikka muštatukkani ihmini, 
varšinki naini, ni elä vuota kalantuluo. Yhtä hoš pois myöššy.

Huomemekšella yritettih lähtie järvellä niin aikaseh, jotta kajehukšen šilmä ei kerkie nähä. 
Rahvaš uško, jotta još enšimmäini kevätkalaššuš oli hyvä, še lupaši kalaššušlykkyö koko kau-
vekši ta šen lisäkši hyvyä šatuo šinä vuotena.   ”Enšimmäisen arttelikalaššukšen iellä luvettih 
lukuja leivän piällä, šiitä še leikattih niin monekši kappalehekši, kuin monta pyytäjyä oli 
arttelissa. Leivän kappalehet lykättih veteh šillä šamalla lepytellen vetehistä. Kiännyttih ve-
jenisännän Ahtin puoleh šanoilla, jotta še auttais ta ajais kalua verkkoloih”.
                                                                                             

1296. Jyškyjärvi Meril. n. 1221. 89.
Tiihvana Malini; kuullun tuatoltah; kerto Čolmošša.
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Kalamieš kun šuau enšimmäiset kalah, joka kerran kun on kalalla, niin enšimmäistä kolmie 
kalua pitäy huavottua jo elävänä, jotta lähtöy vertä, ta šiitä pistyä kieli huavah niin, jotta ma-
vun tuntou, niin šilloin ei voi kenkänä kajehtie eikä šilmätä šualista, vaikka kuin pahašilmäni 
katehuš kaččois. Ta kun kennih tulou kaččelomah kaloja, niin pitäy ičekšeh šanuo jotta:

Kultaset šiun kulmasi,
Šimaiset šiun šilmäsi,
Mesimal’l’a vyösi alla!

Niin še on šiitä parempi, še tulou vain šiunaukšekši, kun ken tahtonou kajehtie.

1298. Kivijärvi. Marttini. n. 1116. 11.
Kivijärven Juakon-Iivanan leški.

Kalalykky parenou, kun ”veteh viepi ”lahjakši” tinanappie ta krustalie” ta lukou:
 

Täššä on lahjat lapšillaš,
Potarkkat pojillaš,
Ičelläš ikihyvyöt.
Prosti, puhaš vesi,
Kultani kuninkaš!

 
Pois lähtiessä ”oikieh käteh pyörähetäh”, ei kačota jälellähpäin.

Apajapaikoissa rikeneh šeiso karšikko – erikoini puu, mistä oli hakattu alaokšat. Šemmo-
sella puulla oli erikoini taikavoima paikkallisih vesistöih. Karšikko omissettih kalaštajien šuo-
jelijalla Pyhällä Petrillä. Jokahisešta vejen antamašta lohešta karšittih kuušešta okša, luajittih 
karšikko. Keškipuuh karšittih, kun šuatih äijä kalua ni šiitä luajittih še karšikko šen kalan 
kunnivokši. Oli ennein monta karšikkuo monella apajalla! 

  Joka paikašša oli tapana lepytellä vetehistä – vejenisäntyä ta Pyhyä Petrie kuččumalla 
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niitä verekšellä keitolla. Pyhä Petri kormeličča. Pyhyä Petrie ušotah olovan kalojen šuojelija-
na, šemmosena isäntänä, kumpasella on valta antua kalua  pyytäjällä  taikka olla antamatta. 
Kun on pyyvvykšet järveššä, šanotah esim.: ”Kun še Pyhä Petri nyt antais pruasniekakši ka-
lua! Kun ruvetah šyömäh vaštašuatuja (tietyšti keitettyjä) kaloja, šanotah ušein: ”Tule, Pyhä 
Petri kormeličča, verekšillä!”

Mitä šanotah kaloista

Mi kaloista vanhin

– Ka olihan šitä. Vain hyvät kalavejet šielä Lapukašša oli, – kiäntäy pakinan Vuaran Iivana 
tuaš kala-as’s’oih. – Ta hyvyä kalua šielä oliki – šiikua ta mujehta. Vain oli šielä muutaki. Pais-
sah tämmöištäki. Eryäš latvajärviläini ukko oli nuottua laškies’s’a kalalykyn toivošša šanon: 
”Anna, Pyhä Petri, vanhempie kaloja”. Tarkotti, tietenki – šuurempaista. No kun oli šiitä 
apaja vejetty, niin povi oli ollun povenleukoja myöte täyši kiiskie. Lienöykö še kiiski šiitä še 
kaikista vanhin kala. Ei ollun auttan muu, kun povi oli pitän avata ta piäššältyä šualis jälelläh 
järveh. Vain šen jälkeh ei kuulemma kenkänä ollun šiltä apajalta šuanun yhtä ainutta kiiskie. 

Kiiski

Kiiskit on kirokalat,
Kirotah šuahešša,

Vain kiitetäh šyyvveššä. 

2040. Vuonn. Paulah. n. 4284. 11.
Anni Lehtoni

Kiiski on kaloista vanhin, pata vanhin ašteista.
Kiiski kaloista vanhin, Eeva enši-ihmisistä.

Mi on puista enšimmäini? Paju puista, mätäš maista, tijani ilman lintuloista, kiiski kai-
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kista kaloista.
Kiiskin kavat ta nakrehen n’avat pakkaiskuušša kelvatah.

 

1319. Vuokkiniemi. Niemi n. 200. 04.
Oksentei Kontratjeff 

Ahvenen virši

2186. Tollonj. Salm. V., n. 2152. 17/7 18.
Anni Bogdanoff

Kalan luku

Tuli on nuorin tyttäristä, 
Vesi on vanhin vellekšistä,

Rauta on kerran keškimmäini,

Paju puista, mätäš maista, 
Korppi ilman lintuloista, 
Kiiski on vejen kaloista

Ahven arka, perše märkä, 
Kešät kuivilla kutou, 
Šykyšyt šyvillä vesillä. 

Ahvenet ajattelou: 
”Kunne myö kutuhu šuamma, 

Mähnän ajoho mänemmä? 
Jovet on šuista pantu kiini,
Jovet šuista, järvet päistä, 

Lahet niemien nenistä”

Ahven on arka, perše märkä, 
Kešät kuivilla kutou, 
Šykyšyt šyvillä uit. 
Ahvenet ajattelou 

Matalalla muatešša: 

Kunne mie kutuh šuan, 
Kunne mähnäni mänöy?

Vejen vil’l’a – kala,
Vejen koira – hauki,

Vanhin kaloista – kiiski.
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Kalanjako

Mi on muajilman makein

Šiijan silmä,
Kuujan kulma,

Ahvenen alani leuka.

Matikan makša ta šijan kieli voilla vertua vejetäh.
Hirven turpa. Kontien kämmen ta matikan makša, ei niillä vertoja löyvy.
Šijan läški ta matikan makša ne voilla vertoja vetäy.
Šijan šorkat ja matikan makša, ne voilla vertoja vetäy.
Matikan makša ta šijan kieli voilla vertoja vetäy. 
Mujehen mähnä ta matikan makša ne voilla vertoja vetäy.
Hirven turpa ta mujehen mähnä, še voilla vertoja vetäy.
Hirven turpa, matikan makša ta honkan okša on lappalaisen parahat šuatavat.
Hirven turpa, karhun kämmen, matikan makša voilla vertoja vetäy. 
Matikan makšua ta šijan kieltä vois šyyvvä hoš aina. 
Kolme makieta muajilmašša: hirven turpa, kontien kämmen ta matikan makša. 

Šouva, šouva, šoutajaisen,
Veteleš, vetelijäisen,

Laše verkko venkin šuilla,
Šatašilmä šalmen šuilla.
Anna, Ahti, šuuri hauki, 
Tahi kakši pienempäistä!

Šuanemma kun šuuren kalan,
Annan šuolet šoutajalla,

Piän peränpitäjällä,

Makšan mualta kaččojalla,
Šapin šalmen kiertäjällä,
Kouhkot koissa istujalla,
Rašvat rannan juoksijalla,

Keškipalan keittäjällä,
Häntäpuolen ruokkijalla,
Parahan palan paistajalla,
Häntäjouhet joutavalla.
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Hauki – vejen koira

Karjalašša hauki on kaikilla tuttava kala. Še on pitkäruumihini petokala ta eläy kaikissa šekä 
šuuremmissa, jotta pienemmissä järvilöissä, jokiloissa ta muissa vesistöissä. Väriltäh järvihau-
vit ollah jokihaukija tummemmat. Tavallisešti hauki on noin 60 šentin pitkä ta 1,5-2 kilon 
painava. Eläy hauki šiinä 20 vuotta. Vaikka täštä hauvin kovošta ta ijäštä on toisieki mielijä. 
Kuittijärveštä mainitah šuavan 10 – 16 kilon haukie, Riinuojärveštä – 8 kilon, a Onega-jär-
veštä – 17 kilon, Il’men’-järveštä – 35, a Don-jovešta – 65 kilon painavie haukija. Hauvin 
ikäki on epävarma. Kertomukšien ta starinojen mukah še eläy ihan 100 vuoteh.

 Pitin ikyä Vienašša on mainittu šuavan ta näkövän kummallisen šuurie haukija. Ei 
niitä ole yritetty šuaha kiini eikä oikein uškallettu lähetäki niih, kun lienöy nähty. Tämmöni 
tapahuš oli šattun Vatasen Mikitälläki Vuokkiniemeššä. Hiän oli poikineh järvellä, kun vene-
hen viereh noušša pöllähti ilmataivahaisen šuuri hauki.”Mäne pois, mäne pois”– oli karjuttu 
šillä ta še painu veteh šinne, mistä oli tullun. Venehen mittani oli ollun še hauvin vonkaleh.

Tavallisešti hauki eläy rantavesissä ta virrattomissa jokiloissa. Še voit pitkie aikoja liik-
kumatta olla ruohikošša ta vuottua šualista ta šiitä niin äkkie šuimaštautuo šen piällä, jotta 
harva šualis, olkoh še kala taikka mi muu, piäšöy pakoh šen terävistä leuvoista. Hauki ei ole 
kehuttava uija ta ei pitälti aja peräh šualistah, kun ei šattune šiih hampahin šamašša. Šyvem-
millä paikoilla haukie on vähempi ta ne ollahki šuuremmat kovoltah. 

Vaikka hauki kutouki aikaseh kevyällä, še ei merkiče, jotta kaikilla haukiloilla še mähnän 
lašku tapahtuu šamua aikua. Enšin kuvotah nuoremmat hauvit, šiitä pikuista vanhempaiset 
ta vašta šiitä viimesinä šuuret hauvit. Hauvin kutuaika keštäy šiinä netälin päivät, konša ale-
tah avautuo jokien šuut ta tulvavesi noušou rantaniittylöillä. Šinne noušou kutomah hauki 
ta šentähni šanotah häneštä näin: ”Hauki varvikošša hankautuu”.

Kun hauvin mähnä joutuu hyväh vesistöh, missä ei ole haittua toisista kaloista ta kalašta-
jista, ni še puolen vuuvven aikana kašvau pieneštä mähnän tipahukšešta 20-30 šentin kalakši. 
Vuuvven piäštä še on jo 40-50 šentin kokoni. Kašvau hauki šini kuni eläy, vain jo aikuhisena 
kalana ollešša kašvau hitahammin. Jo 5-6 vuotisena še kašvau vuuvven aikana vain 3-7 šent-
tie ta niitä aikoja jo lihou ta jykenöy.
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Hauki on petokala jo ihan pieneštä šuaten. Vielä ihan pienenä 1,5 šentin kokosena še jo 
šyöy toisien kalojen toukkie. Aikuhisena šillä kelvatah ahvenet, šärit ta kiiskit. Ei še ujoštele 
šyyvveššä pienempie haukijaki ta toičči rohkautuu tavottamah iččeh kokoista kalua. Še tart-
tuu šiih hampahin kešeltä ta šiitä yrittäy kiäntyä šualehen päin šuutah kohti. Tämmöseššä 
pelissä loppu ušein vuottau šekä šyöjyä, jotta šyötävyä. Erikoisen nälkähini ta ahneh ruuvval-
la hauki on kuvun jälkie. Šilloin še voit šyyvvä mitä vain šattuu, ei čikaštele hauki skokunoja 
ta vesilintujaki. Tarkkanäkösenä še šilmän räpähykšeššä koppuau šoršan taikka jouččenen. 
Kun hauki nielöy kokonaisena šuuren otukšen, ni še ajautuu minnenih hil’l’aseh paikkah ta 
on monie päivie šielä liikkumatta, kuni šuau šulautumah šen, min šöi.

Kuin šanotah, luonnošša ei ole mitänä šattumaista, kaikki on tarpehen mukah luotu. 
Haukiki ei ole luotu niin vain joutavana uiskentelijakši. Še korjuau ympäriltäh vaivaset ta 
paharaisat roškakalat, iče on kylläni ta šamalla pitäy vesistön puhtahana.

Starinoja hauvista

Joka kalamieš ajattelou šuurešta ta oikeinki šuurešta kalašualehešta, a eräš kaloista ajattelou 
šuaha kiini kalamiehen. Tämmösenä petona pietäh haukie. Monie juttuja on kerrottu Sipe-
rin jokirannoilla eläjät kanšat čukčit, mansit, jakutit ta dolganit. Šielä ihan šynkissä mečissä, 
šeutuloilla, minne ei ole tallannun ihmisen jalka, on mainittu olovan ta on nähtyki erikoi-
sen šuurija haukija-ihmisšyöjie. Kerrotah, jotta kun hauki eläy šatavuotisekši, še eččiy šyvyä 
paikkua järven pohjašša ta jiäy šinne loppuijäkšeh. Paikalliset eläjät tiijetäh nämä paikat, 
kierrelläh niitä ta šanotah ”muššan vejen järvilöiksi”. Tiälä ei uškalleta olla rahvaš talvellaki, 
tätä paikkua kierrelläh elukat tai linnut. Ei nikellä himota joutuo hauvin herkkuruuvviksi.

Etnografi Aleksei Okladnikov oli kirjuttan yhen jakuttilaisen mečäštäjän kertomukšen 
hauvista, kumpani oli niellyn nuoren pojan tuohivenehineh. Toisena päivänä pojan tuatto 
oli šuanun tappua šen hauvin. Še oli hyökännyn tuaton piällä ta hyppäsi kuivilla šen peräh. 
Šiinä rannalla ukko oli šuanun tappua šen kirvehellä. Še hauki oli ollun niin šuuri, jotta  
leuvoista ukko luati veräjät, mistä läpi piäsi ajamah poron šeläššä. Hauvin marašta hiän löysi 
vain pojan luut ta venehen šäpelehet. 

Toiset tuaš kerrottih niin šuurešta hauvista, jotta kun še ui venehen alla, niin puolen toisen 
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veneheštä näky hauvin šilmät. Oli mainittu šemmosieki haukija, kumpasien šilmien väli oli 
kahta airuo pitkä. Eräš kalaštaja oli lyönyn hauvin alaleuvan pirttih šeinällä ta šitä käytettih 
nuaklakkona. Še oli ollun heposen piän kokoni.

Hantit ei pietä haukie kalana. Heijän mieleštä še on petoelukka ta šen lisäkši vielä noijuttu 
olento. Heijän šanojen mukah še voit olla niin šuuri, jotta helpošti purou venehen poikki.

Niillä šamasilla hanttiloilla on šemmoni uškomuš, jotta Ylijumala Torum loi hauvin piät-
tömänä, šentäh kun varasi šen julmutta. Kala ei hätäytyn ta läkši uimah alaš Obi-jokie ta 
nieli kaikki, mi tuli hänellä vaštah:  hirven, kontien, naisen halkotakan kera, kalamiehen ta 
korpin. Kaikešta täštä šyövyštä tuli šiitä hauvilla piä. Nytki vielä kun hantit puhaššellah kei-
tetyn hauvin piätä, ni kerrotah lapšillah šiitä mitä šöi hauki, jotta šais ičelläh šemmosen piän. 
Hauvin piäluut muissutetah ihmisie, lintuja ta elukkoja. Ta tämä ei ole ihan vain leikkie ta 
starinan kertomista, vain še on totini varotuš lapšilla veješšä eläjäštä ihmisšyöjäštä.

Monilla muillaki kanšoilla on tämäntapasie kertomukšie hauvista. Voisko olla, jotta hyö 
on kuultu täštä mistänih ta kerrotah nyt kuin omašta ilmijöštä. Nämä jutut on tuttavat šuu-
rilla alovehilla, ta aina joka paikašša še varattava petokala on tunnettu haukina.

 Kalevala-eepossaššaki on mainittu šemmosešta hauvista Tuonelan jovešša. Kantelen 
luati Väinämöini niistä hauvin leuvoista.

Vaka vanha Väinämöini
noita tuošša kaččelekše,
kaččelekše, kiäntelekše.

Šanan virkko, noin nimesi:
”Mipä noistaki tulisi,

”noista hauvin hampahista,
mi levieštä l’eukaluušta,
kun še ois šepon pajašša,
luona taitavan takojan,

miehen mahtavan käsissä?”

Šano šeppo Ilmarini:
”Ei tule tyhjäštä mitänä,
kalan ruotasista kaluo,
ei šeponkana pajašša,

luona taitavan takojan,
miehen mahtavan käsissä.”
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Vaka vanha Väinämöini
iče tuon šanoiksi virkko:

”Näistäpä toki tuliski
kalanluini kanteloini,
kunpa oisi taitajaista,

šoiton luisen luat’ijaista.

Kun ei toista tullunkana
eikä ollun taitajaista,

šoiton luisen luat’ijaista,
vaka vanha Väinämöini

iče loihe luat’ijaksi,
ruatajakši rapšahtihe.

Luat’i šoiton hauvinluisen,
šuoritti ilon ikusen.

Kušt’ on koppa kantelella?
Hauvin šuuren l’eukaluušta.
Mist’ on nuaklat kantelella?
Ne on hauvin hampahista.
Kušt’ on kielet kantelella?
Hivukšista Hiijen ruunan.

Kačottih hauvin makšašta

Kačottih kešän merkkijä vanhat ukot ta kalaštajat enšimmäisen pyyvvetyn keväthauvin 
makšaštaki. Hauvin makšašta kačottih kyllä mimmoni kešä ta šykyšy tulou. Toini puoli on 
šiinä makšašša piäpuoli, kumpani on piäh päin makšašta. Še merkičči kevättä. Toini puoli, 
še häntäpuoli, merkičči kešyä ta šykyšyö. Hauvin makša on toisenluatuni, kuin muun kalan 
makša. Eriluatuni še on, ei kuin matikan makša. Še on pitempi ta šoikiempi. Matikan makša-
han on šemmoni nel’l’iskokkani.

No šiitä jutušta paistih šillä keinoin, jotta kun kevyällä šuau enšimmäisen hauvin ta še on 
noin huntan (funtta, šuom. naula, 425gr.) tahikka kahen painava, ni šiitä še kun šiivotah 
ni še makša pitäy ottua kokonaisena ta šiitä kaččuo, jotta mityš kešä tulou, jotta tulouko 
vihmasa vain tulouko poutakešä. Još on piäpuolešša šiinä makšašša ihan šilietä, jottei muš-
tua viivua ole ollenkana, niin še tietäy kevyäštä poutua. Još on yläpuolešša mušta viiva, niin 
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Hauvin näkö

Hauvin šilmät on kehitytty hyvin. Še hyvin näköy läheltä šekä veješšä jotta šen ulkopuolel-
laki. Näkö ta šen kylkiviiva annetah kalalla mahollisuon olla tarkkana šualista tavottuas’s’a. 
Kylkiviiva matkuau muština loukkosina pitin šuomuo piäštä häntäh šuaten ta on niitä hau-
villa piäššäki – alaleuvašša ta yläleuvašša. Kylkiviivalla on šuuri merkityš. Šen mukah kala 
tuntou mih šuuntah virtuau veši, šen virran voiman ta šen muutokšien avulla vaštah tulijat 
kivet ta kärilähät. Pieneštäki vejen värähykšeštä še tuntou lähenijän šualehen ta niin ni uipi 
vaštah iče. 

še tietäy šiitä vihmua kevätpuoleh. Još keškikohta on ihan šilie, niin šilloin on keškikešällä 
pouta. Još keškimakša tuaš on mušta, še on vihmua. Ta šiitä tuaš häntäpuolešša: još on še 
šilie, niin vuota šykyšyllä poutua. Vanha rahvaš on tämän primiettin ta še melkein paikkah 
pitäy kyllä. Vielä šanotah, jotta  tulou kevyäštä kylmyä ta vihmua, kun še makša ollou halki  
yläpiäštä – toisinah väki šyväh on halki. Vielä rahvaš on primiettin, jotta kun yksi piä taikka 
makšan keškikohta ollou hoikempi, niin keškikešällä tulou vilut šiät tai vil’l’at rikkou. Šil-
loin šykyšyllä on lämmin. Toisinah koko makša on šilie, šiitä on kaunis kešä, pouta. Vielä 
šanotah, jotta kun makša on šinini, ni še tietäy vihmaista kešyä, a kun ollou še makša puhaš 
ta valkie, tulou poutakešä.

Hauvin hammaš

”Äijä, kuin hauvin hammašta” – (272), šanotah, kun pakina on mistänih monilukusešta. 
Mukavašti kašvetah hampahat hauvin šuušša. Alaleuka šillä on täyši erikokoista toraham-
mašta (torikašta), kumpaset kašvetah ei rivittäin, kuin tavalliset hampahat, a hajallah. Kahen 
puolen pitin leukua torahampahat ”torikkahat”ollah šuuremmat, a takana – pienemmät. 
Ieššä hampahat ollah pienet, kašvetah šakieseh ta ollah vinošša šiämehpäin. Torahampahat 
ollah valkiet, kiiltäjät, terävät ta lujat. 

Torahampahien lisäkši hauvin šuušsa on kolme ”hammašharjua” pienistä ta oikein terävis-
tä piikkihampahista. Niijen terät on vähäsen käperrytty šiämeh päin. Kakši ”harjua” on ylä-

14



leuvašša kulkkulakie myöten. Ne kašvetah niin, jotta još šormella vetyä keroseh  päin, ni ne 
ollah šiliet ta painutah šormen alla. A kun vetyä šormella kerosešta päin eteh, ni ne nouššah 
ta kipiešti pissetäh šormeh. Vielä yksi šemmoni pieni ”harja” on kalan kieleššä.

Hauki ei tarviče hampahieh purtavakši eikä šyömisen hienontamista varoin. Niijen avulla 
hauki šuau pisymäh šualehen šuuššah, kiäntäy šen päin keroista kohti ta šiitä kokonaisena 
nielöy.

Još kalamieš taikka hauvin puhkuaja šattuu revittämäh šormeh taikka käteh hauvin ham-
pahih, niin ne huavat pitälti ta pahoin paretah. Šentäh ni šanotah šiitä ne, ken on ”maissel-
lun” šen hampahie, jotta: ”Hauki on koira kuoltuoki”.

On mainittu šemmoistaki, jotta rahvaš uško hauvin vaikuttavan tulovah šatoh. Šiinä ušošša 
yhekšän hauvin leukaluut šivottih ruškiella ripakolla ta pantih kylvövakan luo. Tämmöseštä 
vakašta kylvämini lupasi vil’l’an tuluo. Toiset kylvettih šiemenie muah hauvin piäluun läpi.

Još on hauvin hampahista haittua ihmisillä, niin haitatah hampahat ičelläh kantajallaki. 
Kerrotah, jotta haukie  kešällä vaivatah hampahat ta jotta še šotkeutuu šilloin tällöin hampa-
histah verkkoloih. Niin pitälti kuin haukie on pyyvvetty, yksimielisyttä asiešta ei ole šuatu. 
Toisien tutkijien ta kalamiehien mukah hauvin hampahat lähetäh joka kešä, vain tuaš toisien 
mukah hauvin ikenet kašvetah aina loppukuulla niin, jotta ei še šilloin voi šyyvvä, kun ikenet 
lujašti pullissutah. Nämä tutkijat, šamoin kuin erähät kalaštajat, väitetäh, jotta varšinki täy-
ven kuun aikana hauki ei šyö. Ušottih šemmosehki, jotta hauvilla hampahat kašvetah kuun 
alušša ta loppukuulla tiputah pois. 

Kummalliset kuiteinki ollah hauvin hampahat. Nykyjäh kalantutkijat voijah tovistua, jot-
ta šen alaleuvan torahampahat (torikkahat) vaihutah vähä välie ičeštäh koko kalan ikä. Še 
tapahtuu näin. Kun torahammaš on šeison oman aikah, še  kellaistuu ta irtautuu leukaluušta 
ta lopulla tipahtau pois. Šen tilalla taikka ihan viereh noušou ikeneštä uuši valkie hammaš. Še 
uuši hammaš voit enšin olla kallellah, vaikka minne päin, olla vinošša ta vašta šiitä hammaš 
vähitellen kašvau ta yhistyy leukaluun kera. Tämmöni torahampahien uuvvissuš tapahtuu 
koko ajan pitin hauvin ikyä vähitellen ta vaivuau kalua.

Šanotah hauvin hampahašša olovan taikavoimuaki. Ennen Jyrinpäivyä (06.05) šuavulta 
hauvilta otetah hammaš ta pannah še tallin oven kaman alla. Kun heponi enšikerran piäšše-
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täh laitumella, pannah hammaš hakah, niin šilloin heponi ei pakene. Uško vanha rahvaš šiih-
ki, jotta hauvin leukaluulla mi oli šuatu ennein kiän kukkumista pareni kiärmehenpuroma. 
Kun hampahilla pisteli kiärmehenpuromua, niin še pareni eikä vaivannun purtuo.

Akonlahešša ušottih hauvin leukaluun voimah ta piettih šitä pirtin oven piällä. Še oli suo-
juš, min alačči ei nimi paha piäše pirtin šiämeh.

On šemmosie mainintoja, jotta Karhumäjen piirissä haukie käytettih kevyällä karjua kier-
tyässä. Näilläki mailla haukie piettih šuojukšena ta ušottih, jotta še auttau karjan šikeytymi-
seššä. 

”Ičeki hauki on haltiekala, ta šiksi vietihki vaštašyntynehellä  hampahiksi hauki”.

Vuonn. Paulah. n. 4387. 11.
Anni Lehtoni. - Mp. Oulušša.

Hauvin piäššä 100 luuta

Šanotah, jotta hauvin piäššä on šata luuta. Šata luuta hauvin piäššä, joka luulla oma nimi. 
Šatasen vuotta takaperin varmašti ois löytyn vielä šemmosie ihmisie, ken muisti joka luu-
huon nimen. Nyt vain eräš nimi on tuttava koko joukošta. Hauvin piäššä šanotah olovan 
kaikki muamiehen ta kyntötöijen nimiset luut, vältit ta kaikki mitä muamieš työššäh tar-
vičči. Šamoin löytyy nimijä, mit kuulutah kalaššukšeh ta vesillä liikkumiseh, mečäššykšeh ta 
työvehkehih.

 Tämmösie  luijen nimijä  voit löytyö, vain ei ne olla joka paikašša šamanmoiset. Yhtä ta 
šamua luuta  eri paikoissa voijah nimittyä toisin.  
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1. ahma 
2. airo 
3. akmeelin istuintooli 
4. arpaluu 
5. haarukka 
6. hammasluu 
7. hanka 
8. hirvenjalka 
9. hirvenkäpälä 
10. hirvensääri 
11. huppora, kukkura 
12. joonaan mela 
13. kitasruoho, -luut (mon-
ta) 
14. koljatin pistin 
15. korvaruoto 
16. koukkuluu 
17. kuntsan kopara 
18. kuopuri 
19. käki, käkyläinen 
20. lankiluu 
21. lapaluu 

22. lapintuoli 
23. lappalainen 
24. lavanne 
25. lumiaura 
26. länget 
27. länkiluu, länkiruoto 
28. mela 
29. melanpenikka 
30. metsämies 
31. miekka 
32. neulat 
33. niskaluu, niskaruoto 
34. ojapiili 
35. peltokalut 
36. perho 
37. perhonen, peihonen 
38. petkeleenterä 
39. peuranjalka 
40. peurankavio 
41. porho 
42. purasin 
43. pyssymies 

44. pääsky 
45. riihenparsi 
46. ristinluu, ristuluu 
47. ruodinkainen, ruotikai-
nen 
48. ruolikainen 
49. sahdat, sahrat 
50. simppu 
51. sotamies 
52. sudenkorento, suvenko-
rento 
53. suka 
54. taikaruoto 
55. tarvaanjalka 
56. tuorinkainen 
57. uni 
58. venehentelju, veneenteljo 
59. venemies 
60. voilepakko 
61. yrjönristi 
62. äesluu
63. äitipuolen käsivarsi 
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Emintimän käsivarši

Eräš luu piäššä. Šielähän on še emintimän taikka muamopuolen käsivarši hauvin kulkku-
luašša. Še on piikikäš, täyši on terävie piikkijä, kuin nieklan nenäsie. Niitä on kakši hauvin 
piäššä. Tätä luuta šanotah vielä emintimän piikiksi ta orjanruošakši. Luu taikka ruota šai 
nimeh šiitä, jotta ei muamopuolen käsi aina ollun pehmie ta armuo antaja lapšipuolie kohti. 
(Vuokkin Hietaj)

Aštivo: Hauvin šuušša olija luu, kumpani muissuttau aštivuo ta mitä lapšet pietäh kuk-
kasena.

Keihäš: Hauvin piäššä olija keihäštä muissuttaja luu (lapšet pietäh kukkasena). Pistojävvi
Šuka: Hauvin piäššä olija littie luu (lapšien kukkasena) Pistojtojärvi
Mela: Eräs luu hauvin leukapielissä. Tunkuo
Auskari: Eräš hauvin piäluu ta kakši on auskarie, ta viiksiluut, kakši on leukaluuta, missä 

on hampahat. Hietajärvi
Airot: Luut hauvin poškiloissa.
Hirven jalka: Luu hauvin ylähuulešša.
Ruušu: Ruušukši tai käkyläisekši šanotah luuta, mi on hauvin šilmien takana ta luun šuau 

nähtäväkši vain šilloin, kun hauvin piän keittäy. Še luu on šyvällä poškilihakšen alla ta on 
kolmikokkani. Šanotah, jotta tätä luuta myöte  vualeijen juovien mukah, šamah tapah kuin 
ikä näkyy puun ikärenkahissa, voit kaččuo hauvin ikyä.  

Terävien hampahien vuokši haukie šanotah koirakši ta vejen koirakši. Šuurta haukie 
voijah šanuo hakohauviksi, hauvin vönkelökši, pienempäiset ollah haukišulikot, hauka-
haiset, haukiliuškut ta haukinulikat.

18



Hauki

Jumala aikoinah loi hauvin pienekši ja tyhjäpäisekši kalakši. Hauki ei tyytyn ošahaš, vain 
nousi rannalla ta läksi eččimäh ihmisen ranta-aitašta ičelläh täyvennyštä. Enšin še löysi aitašta 
vanhan rissin ta ašetti šen piähäš – šiksi hauvilla on nyt risti piäššä. Huomasi haravan ta šiitä 
še luati ičelläh terävät, piikikkähät hampahat.

Šiitä aitan nurkašta puurnušta  löyty rukehen jyvie,  hauki šöi ne ta šai ičelläh lisyä kokuo. 
Nyt hauvista jo kašvo šuuri kala. Oša  jyvistä tarttu šen makšah, niin jotta šiitä šuaten hauvin 
makša näyttäy šemmoselta, kuin še ois luajittu turpunehista rukehen jyvistä.  Šieppasi hauki  
aitan orrelta oikein täplikkähän mekon. Mekko muuttu vähäsen ajan piäštä nahkakši – ta 
ihan šiitä šuaten on hauvilla niin täplikäš puku piällä.

Lohi ta kiiski

Lohi ta kiiski kiistauvuttih  kerran, kumpani heistä on voimakkahampi. Ne piätettih kaččuo, 
kumpani piäšöy enšimmäisenä uimah košen yläpuolella vaštavirtah. Lohi läksi täyttä voimua 
matkah, a kiiski tarrautu šuullah šen häntäh kiini. Košen piällä kiiski irtautu lohen hännäštä, 
liepšahti šen eteh ta kyšy:

– Šiinäkö šie vašta olet?

Šuuri haugi

Tänä keviänä ves’ma oli äijä vettä. Kolmeh kerdah vettä lizäi. Pitkä oli veziaiga. Mie tänä 
keviänä kalaššin. 

Otin venehen da verkon. Laššin mie verkon luugalla. Sivoin tuhjošta da tuhjoh, nu i läksin 
kodih. Huomnekšella pidäu tulla kaččomah.

Nouzin aivoin. lstuočin veneheh, läksin uimah. Tulin verkon luoh. Rubein kaččomah, 
ongo midä kalua. Kačon - on! Nu, duumaičen, halgopala, šuuri ves’ma. Varain, sto ei vain 
verkuo revittiä. Ze kuin napri ruadua verkošša! Pidi miul duumaija, kuin šuaha händä jogi-

19



rannalla.
Verkon n’okat keritin, otin yhteh kädeh, a toizella kiällä ruavoin, što uija ber’ogah šuah. 

Šiidä veneheštä mie nouzin i rubein lappamah verkuo. Hyvin oli kala kiäriečennyn verkoh, 
puutaičiečennun. Vejin mie hänen jogirannalla, šiidä verkošta šellitin. Oli ylen šuuri haugi.

Verkon rabieššin, otin kodih kuivamah. Kalan panin olgupiällä, verkon šel’gäh. Tulin ko-
dih. Heitin kalan stolalla, da mittain ložehuon. Niin že oli ložehutta nelläkymmendäka-
hekšan santimetrua, a pidahutta metra i viizitoista santimetrua. Kahekšan kiluo kala že paino.

Šiidä že haugi stolalda mukelduači da lattiella langei. A kazi istu lattiella. Haugi kuin 
langei, kazie hännällä koški. Nin kazi livešty hypäteššä karžinah. Da loukkozešta kaččo: mi 
tämä on?

– Ka oli haugi!

ber’oga – ranta.
duumaija - ajatella, miettiä, pohtia, harkita, tuumia; aikoa; luulla, arvella.
karžina - pirtin lattian alla oleva kellari, jossa säilytetään mm. jauhinkiviä ja ruokatarpeita.
kazi – kissa.
liveštyö - liukastua, livetä, luiskahtaa.
ložehuš – paksuus.
luuga – niitty.
naprie - äityä, intoutua.
rabieštua - siivota, raivata, korjata pois t. talteen.
tuhjo - pensas; pensaikko, tiheikkö, ryteikkö, pehko.
varata - pelätä, olla peloissaan t. huolissaan; karttaa, varoa.
veziaiga - tulvan aika; sateinen aika.
ves’ma - sangen, kovin, ylen, hyvin.
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Karštua katehen šilmäh

Kaikissa kalaššušhommissa oli ennein vanhah oltava erikoisen varovaisena katehutta nähen. 
Šen vuokši kalašualista ei šuanun näyttyä kelläkänä, kun varattih ”pahaverisie, pahašilmäsie” 
ta katehellisie ihmisie. Rahvaš näin tätä juttuo mainičči: ”Katehen kalavakka ei ole konšana 
täyši”.

Täštä oli šamoin tämmöni varottaja šananpolvikeh: ”Kaipotellen kalan tuluo, levitellen 
lehmän antie”. Tämä tarkottau, jotta kalašualista piti mainita pienennellen, ”kaipotellen”. 
Tavallini vaštuu utelijalla šualehen kyšelijällä oli: ”Ka tuli jouhikaš”.  Jouhikaš on jouhešta 
kuvottu nuottimiehen kinnaš. Še jouhikinnaš on kalamiehellä hyvä ta tärkie šen puolešta, 
jotta šen kun veještä noššallat, še on šitä mukua kuiva.

Kyšyjä  kyšäsi kerran Vuaran livanalta Vuokkiniemeššä hänen kalalta tultuo:
– No kuinpa kalajumala?
Iivana ičekänä šitä huomuamatta vaštasi aivan  perintehelliseh tapah:
– Ka šen verran šaima, jotta kun kappalehiksi pilkomma, niin jokahisella kirppuni tulou.
Katehušta pitiki varata, šillä jokahini tiesi šen, jotta ”Vilu viey vil’l’an muašta, katehuš 

kalan veještä”.
Vuokkiniemiläini eläkkehellä olija Anni Vasara (šynt. 1913) kerto kalašualehen vähente-

lyštä tämmöistä:
– Sel’vannašša eläjä Simon On’ussa, Sel’vanan Kirilän akka, oikein varasi
kajehušta. Häneltä kun kyšyttih kalan tuluo, niin vaikka ois kuin äijän šuanun, vaštasi  

aina näin: ”Šen verran oli, jotta härkkimellä hierallin rokkah”.
Toini šemmoni oli koštamukšilaini Elovuaran akka, Tat’t’ana Mihailovna. Kun häneltä 

kyšyttih kerran kevätykšen aikana, jotta tuliko šitä kalua, niin akka vaštasi: ”Ka oli muutoma 
haukahaini”. A kun kyšyjä mäni kaččomah kuin tanhuolla juattih kaloja, niin šielä oli šem-
moset pinot hauvin lotkuo jotta ... niin kuin krovattie”.

Još kalamieheltä oli kalalykky männyn, hiän huomasi heti katehuon vaikutukšen.
 Nuottimiehillä šiinä oli  urakkua, kun nuotta oli  rikottu eli šilmätty. Šilloin piti nuottua 

käyttyä ”kären tulilla, n’okkalinnun nuotivolla”. Šiinä puuhašša viritettih povi mualla šuo-
rakši, poven perä avattih ta auskarih šytytettyö tulta, mi oli luajittu vejen tuomašta murrošta 
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ta koivupökkelön kannošta otetušta tuohešta, käytettih kolme kertua poven läpi.
 Voit olla, jotta  vielä nytki leikillä käytetty keino katehutta vaštah on erähien vanhempien 

kalamiehien tiijošša. Tepšitäh vaštinehšanat, mit pietäh vihan vimmašša, još šylkien šanuo 
pyyvvyštä järveh laškies’s’a:

Karštua katehen šilmäh,
nokie noijan šieramih!
Lähtöy täštä katehuot!

Vesi on vanhin vellekšistä...

Kun järvi ta vesillä liikkumini on aina oltu niin merkitykšellisie rahvahan elämäššä, on niistä 
šyntyn monie  šananlaškuja, arvautukšie ta varotukšie. Järvi on ollun aina yštävä ta elättäjäki, 
vain še puoleštah vuatiu ičelläh kuulujua kunnivoitušta. Jo lapšešta šuahen vanhemmat yri-
tettih šelvittyä ta panna kašvajien mieleh varovaisutta:

Elä lähe uhašta uimah,
eläkä veikašta vesillä.

Ta miksipä ei vanhempi olis kieltän laštah, kun jo iče vanha Väinämöiniki oli muissuttan 
jälkipolviloilla, mitein tarkkana piti vesillä olla. Šitä muisseltih vanhat pirttilakšilaiset naiset, 
kun juttu juoksi venehih ta järvilöih:

Kielti vanha Väinämöini,
Kielti kolmešta pahašta:

Vesillä viheltämäštä,

Lainehilla laulamašta.
Laulut viepi alla uavan.

Šanat šalmien šyvykših... 
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Šiksi ei ole yhtänä ihmeh, jotta Kuitin rannoilla oli pyhättöjä, missä matkalaiset käytih le-
pyttämäššä vejen halteita ta hyvyä šiätä kyšymäššä pitillä vesitaipalilla lähtiessä. Ristiniemen 
pyhättö taitau olla tunnetuin, šentäh še oliki šäilyn viimesimmäkši. Šinne rissin juurella jä-
tettih kellä mitä oli vaikkapa pienen kiven.

Järvie ta vettä aina piti kunnivoittua kaikih šiih kuuluvih tapoih. Vaikkapa ottua šemmoni 
tavallini asie, kuin vejellä käymini järveštä. Šiitä piti pityä huolta tavallisina päivinä miärätty-
nä aikana ennein päivänlaškuo. ”Päivänlašun jälkeh ei pie vettä värähyttyä, še on vejenemän-
nän häiriččömistä” – kerto Našto Iljina Vuokkiniemeššä.  Vierissänkešellä veteh ta avantoh 
liittyy vielä lisyä kieltuo. 

Vejellä on voima rankaissaki  kieltojen rikkojie. Veještä šuatto ”heittäytyö” kaikenmoisie 
tautija. Šiitä rahvaš tiesi monie monituisie tovissukšie. Ta kun lienöy kellä ”heittäytyn” veješ-
tä, piti prostiutuo, šuaha vejeltä proškenieta. Šanan voima, loiččuh pantu šanataito oli näissä 
”heittäytymis” tapahukšissa tehokkahin parennuškeino.

Outi Ivanovna Lipkinalta eli Köykän akalta on jiänyn taikašanat, millä on piäšty hammaš-
kivušta, ”kun še oli veještä heittäytyn”. Tämmöset on ne voimašanat:

Valkie vetini čuari,
Vejen kultani kuninkaš!

Vejen tuatto, vejen muamo,
Vejen veikko, vejen čikko,

vejen Ahti armollini!

Mitä lienen pahoin smiettin,
mitä pahoin ajatellun,
niin milma prostikkua,
šiksi ilmasekši ijäkši,

kuukši päiväkši piäštäkkyä.

 Tämä luku piti lukie kolmeh kertah, ristie šilmät ta vejellä kumartua, – šanottih vielä šel-
vennykšekši ne, ken oli käyttän tätä keinuo ta piäššyn vaivaštah. Vesi vuati  kunnivoitušta ta 
niin šiih ni šuhtauvuttih.

Vain löyty kuiteinki šemmosieki rohkeita, kumpaset uškallettih rikkuo iččeh Väinämöisen 
kieltoja. Joukoššahan on jotai, kanšašša kaikkie. Kun šattu myötätuuli ta uhkarohkien mat-
kalaisen mieleštä ei riittävän voimakaš, ryhyttih kuččumah lisyä tuulta, mitä ruattih monien 
loiččujen avulla. Ta vaikka täššä paistih tuulella, tapahtu še kuiteinki vesien piällä. Manaukših 
liitty enšitöinä viheltämini, mistä Väinämöini oli varottan. Viheltyä kajahutettih ta luvettih 
tämmösieki tuulennoštošanoja:
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Ta tuaš vihellettih ta vuotettih tulošta. Vain još nämä varattavat šanat ei autettu, yllyttih šiän-
nyttämäh ta äršyttämäh tuulta:

Nouše, tuuli, tuulomahe,
Viehkuri vetelömähe,

Toisin ennein tuulet tuuli,
Toisin viehkurit veteli,

Nyvi myötäsen nenijä,
Peipetä perintakaista!

Kuušen okšat muata kuopi
Kivet rannoilla račasi!

Vello vettä, piekšä puita,
Kiirehä kihuripäitä,

Akkaš on pahoissa töissä
Aivan arveluttavissa.

 Još täštäkänä ei ollun apuo, ryhyttih ”tuulta oštamah”. Šilloin luotih takakäteh tuulta vaššen 
hienuo rahua järveh, vihellettih ta karjuttih:

– Vihuri čöh, vihuri čöh! Kiirehä akkaš luo, niin niät, mitä še huora ruatau!
Tämmösih manaukših uškallettih ruveta, tietenki, vain harvat. Ta tämmösilläki hurjapäi-

sillä ta heijän kujehukšilla oli olomašša valmehie loiččuja.
Vain kuiteinki tavallisešti vesillä liikkumini oli toisenmoista, varovaista ta vejen halteijen 

lepyttelyö.
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