
HarjotuksetHarjotukset

^̂

ELÄINSTARINOJA
Marija Mihejevan starinat 

(kč. lisyä Karel’skije narodnyje skazki. Repertuar Marii Mihejevoj. Petroskoi, 2010)

Kontie ta tijani

On ennen tijani. Luatiu pešän pajikolla. Muniu kolme jiäliččyä. Hautou ne jiäličät. Tulou 
kolme poikaista. Lähtöy pojillah ruokua eččimäh. Mitä kärpäistä šuanou, niitä šyöttäy poika-
sillah. Tulou kontie pajikon luokše, missä on tijasen pojat. Pojat jo piäštih lentoh ta lennettih 
koivun okšilla. Kontie šiänty pahapäiväsekše, šöi pešän tai pajikon revitteli. Tulou tijani. 
Kontie mäni meččäh. Kaččou, kun on pajikko revitelty, pešä šyöty ta i pojat mihi lienöy šua-
tu. Pojat šanotah koivun okšilta:
– Myö olemma, muamo, tiälä. Kun tuli mi lienöy hyvin šuuri ta rupei meitä šyömäh, myö 
pakoh. Pešän šöi tai pajikon revitteli.
Tijani šanou:
– Oliko miun šuuruš?
Pojat šanotah:
– Et ole ni šilmän šuuruš šie, niin šuuri oli.
Tijani pörhistäy šulkah, šiipeh ta kyšyy:
– Oliko näin šuuri?
Pojat šanotah:
– Et ole ni korvan šuuruš, še oli niin šuuri.
Tijani arvuau, jotta kontie oli. Kyšyy pojiltah:
– Mihi päinpä läksi še šuuri mänömäh?
Pojat šanotah:
– Tuonne mäni meččäh.
Tijani šanou pojillah:
– Työ olkua täššä, mie lähen šuan hänen kiini ta vien suutuh.
Läksi tijani lentämäh tai šai kiini, tarttu hänellä korvah, šanou:
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– Šiekö miun pojat ajoit pešäštä, pešän šöit, ta pajikon revittelit?
Kontie šanou:
– Mie.
Tijani šanou:
– Mitä šie šiinä ruavoit?
Kontie šanou:
– A mie olen šieltä šyöjä, šieltä šuaja, miun pitäy šyyvvä, mitä mistä šuan.
Tijani šanou:
– Lähe suutuh linnalla.
Tai viey tijani kontien suutupaikkah. Šanou sut’jalla:
– Tämä kontie miula pahua ruato, mitä suutit nyt?
Sutja šanou:
– Suutimma myö hänen hännättömäkše.
Kontie šanou:
– Elkyä työ miulta suutikkua koko häntyä, jättäkkyä puoli häntyä.
Kontiella puoli häntyä jätettih. Tijani läksi poikieh luo. Kontie mäni meččäh ta itköy, kun 
häneltä puoli häntyä suutittih.
Tulou repo vaštah kontiella, kysyy:
– Mitä itet, kontie?
Kontie šanou:
– Iten kun hännättömäkše suutittih, vain ei ne koko häntyä, kuin puoli häntyä.
Repo šanou:
– Lähe meilä, rupiemma yheššä elämäh.
Šiitä männäh kontien keralla revon kotih. Repo on löytän matikkakesselin. (Tuommosen 
kuin šiun kesseli tuola nurkašša.) Repo ta kontie ruvettih kuomakšikse. Kontie kyšyy:
– Mistä šie, kuomasen, olet matikkua šuanun?
Repo šanou:
– Ka mie olin onkella viime yönä.
– Mistä šie, kuomasen, onkitit ta millä?
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– Mie mänin pappilan avantoh, ta pissin häntäni. Joka karvah tarttu matikka.
Kontie šanou:
– Lähen ni mie, on miula vielä puoli häntyä.
Läksi kontie onkella. Še on jo pimie ilta. Kontie mänöy, panou häntäh avantoh, ta iče avan-
non piällä istuutuu rähähtäy. On hyvin pakkani yö. Kontielta alko häntyä näpissellä pakkani, 
kun alko kylmyä avantuo.
Kontie ajattelou:
– Nyt niitä puuttuu, kun alko näin näpissellä häntyä. Pitäy noštua nämä matikat jiän piällä, 
ni siitä onkitan toista. Kontielta koko takapuoli kylmi avantoh, ajattelou:
– Nyt tarttu niin äijän matikkua, jotta en šuata noštua.
Ei piäše kontie avannošta, šiinä istuu.
Huomenekšella pappilan piijat tullah vejellä. Lyyvväh korennolla kontieta. Kontie kisalti 
häntäh, puoliki häntyä jäi šinne. Hiän mänöy revon luo, šanou:
– Niin äijäkö lienöy puuttun matikkua, vain lienöykö šiitä häntä katen, kun pappilan piijat 
korennolla lyötih.
Repo šanou:
– Kun et liikutellun, niin še kylmi. Mie luajin tulen tähä, niin lämpiet. Repo kokoi tervašta 
ta luati tulen. Kontiella šanou:
– Istuuhu, kuoma, tähä tulen piällä lämpiemäh.
Kontie šiihi palo ta repo iče pakoh. Muutki kontiet jäi hännättömikse, kun šiltä yheltä kon-
tielta oli häntä suutittu.
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Tehtävä 1. Löyvä viivan alta šuomenkielini vaštineh.

Esim., repo – kettu, kontie – karhu.

Jiäliččä …………………. Suutie …………………….

Muamo ………………….. Šiäntyö ……………………

Kesseli …………………... Ruatua …………………….

Sut’ja ……………………. Äijän ………………………

Matikka …………………. Kuoma ……………………..

Huomeneš ………………. Kylmyä ……………………..

Paljon, aamu, äiti, tehdä työtä, tuohikontti, muna, jäätyä, tuomita, made, kummi, tuomari, 
suuttua.

Tehtävä 2. Taivuta annetut verbit. Malli on merkitty kursiivilla.

a) Munie – hiän muniu, luatie………….., suutie …………….., eččie ……………...........

Hyö munitah,…………………………………………………………………………........

b) Männä – hiän mänöy, ajatella ……………….., panna ……………….., revitellä 

………….., piäššä ………………….

Hyö  männäh……………………………………………………………………………....

c) Šanuo – hiän šanou, hautuo …………….., kaččuo ……………, uškuo ………………….

Hyö  šanotah………………………………………………………………………………..

d) Itkie – hiän itköy, lähtie …………….., kitkie …………………, koškie ………………....
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Hyö itetäh……………………………………………………………………………….....

e) Jättyä – hiän jättäy, onkittua ……………………, šyöttyä …………….., pörhis-

tyä……………., ruatua…………….., pistyä…………………….. .

Hyö jätetäh………………………………………………………………………………...

f ) Kyšyö – hiän kyšyy, puuttuo ………………, istuutuo ………………., tarttuo…………….., 

šiäntyö………………….., istuo ……………………..

Hyö kyšytäh………………………………………………………………………………...

g) Viijä – hiän viey, lyyvvä ……………………., jiähä ……………………, šua-

ha…………….., šyyvvä ………………………… .

Hyö viijäh …………………………………………………………………………………

h) Arvata – hiän arvuau, ruveta……..…, lämmitä………….., kateta……………….

Hyö arvatah………………………………………………………………………………

Tehtävä 3. Luve annetut šanojen šelitykšet. Kirjuta šanat.

Esim. Še on pruuni, eläy mečäššä, šuuri elukka, talvella še makuau pešäššäh. – KONTIE.

1. Šillä on šiivet, ka še ei ole lintu. Kešällä niitä on äijän, ka talvella ei navy. Toičči še voit 
purraki, ka ei ime vertä kuin čakka.
2. Ašetuš, min avulla voit kantua kakši kanteikkua vettä.
3. Šitä jyššetäh talvella, jotta šuaha vettä tahikka vaikkapa kalua. Vieristänä šiinä uijah Jorta-
nua.
4. Še voit olla šynkkä. Šielä voit olla kankašta tahikka šuota.
5. Še on repun kantatuatto. Šiitä on arvautuš: mieš meččäh mänöy šata šilmyä šeläššä.
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