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TAIKASTARINOJA
Marija Mihejevan starinat 

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

Nenä halki – šuolua siämeh

Oli kerran ukko ta akka, heilä kolme poikua. Hyö kun oltih köyhät, ni vanhin poika šanou:
– Tuatto, muamo, prostiet, plahosloviet milma čuarih kasakakši.
Vanhemmat šanotah:
– Hospoti prostikkah, mäne!
Poika mänöy čuarin pihalla, kaččelou kellisteliytyy ikkunoihi. Čuari pistäy piäh ikkunašta. 

Kyšyy pojalta:
– Mitä kaččelet, poika?
Poika šanou:
– Työtä-ruokua eččisin. Eikö čuari-kormeličalla olle mitä työtä?
Čuari šanou:
– Tule meilä pirttih, meilä on työtä i ruokua! Kun voinet tänä yönä varteija miun tyttären, 

jotta minne tytär käyt, nin šuat šata rupl’ua.
Čuari panou pojan tyttären huoneheh oven tua šeisomah ta varteimah, jotta minne še ty-

tär mänöy. Tytär šolahti ikkunašta i mäni männeššäh. Poika ei tietän ni mitänä. Čuari kyšyy 
pojalta:

– Tiijätkö, missä kävi?
Poika šanou:
– En tiijä, ovi ei liikkun.
Čuari šanou:
– Kun et tiijä, nin et ni palkkua šua.
Halkai pojalta nenän, šuolua pisti välih ta šanou:
– Mäne, kušta tulit!
Poika mänöy itkien kotih, kun nenä on halki ta šuolua šiämeššä.
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Keškimmäini poika šanou:
– Vuota, kun mie lähen čuarih kasakakši, käytkö miula niin pahoin.
Mänöy ta kyšyy:
– Onko työtä ta ruokua, čuari-kormeličča?
Čuari šanou:
– On meilä työtä ta ruokua. Kun voinet varteija miun tyttären tämän yön aikana, jotta 

mihi hiän käyt, nin šuat šata rupl’ua.
Poika šanou:
– No, kuottelen mie.
Tai pannah hänet varteimah čuarin tyttären oven tuakši. Poika uino oven tuakši.
Čuarin tytär šolahti ikkunašta. Kävi, missä hänen oli käytävä, ta tuli jälelläh.
Huomenekšella čuari kyšyy:
– Tiesitkö, missä tytär kävi?
– En tiijä, kun ei ovi liikahtan.
– No kun et tietän, ni et ni palkkua šua. Mäne kotihis.
Čuari häneltä nenän halkai ta šuolua šiämeh.
Šanou kolmaš poika, Tuhkimuš:
– Antakkua, kun mie lähen čuarih kasakakši.
Tuattoh ta muamoh šanotah:
– Kun ei paremmatkana ošattu olla kasakkana, nenäh vain mänetettih, nin šinne ei ole 

šilma tarvis. Vain kun tahtonet, nin mäne.
Tuhkimuš läksi pyrkimäh kasakakši. Kuuntelou tien viereššä, kun kakši näkymätöintä 

riijelläh. Riita kuuluu, vain nävy ei.
Tuhkimuš kyšyy:
– Mitä työ riitelettä, kun että šovi?
Šanotah:
– Meilä kun jäi tuatto-rukašta šemmoni lakki, jotta kun piähä pissämmä, nin ei niä ni ken. 

Nyt šitä riitelemmä, jotta kumpi še šen šuau. Etkö, veikkon, suuti – kumpasella še joutuu. 
Tuhkimukšella annettih käteh lakki. Paikalla ilmeštyy kakši mieštä.
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Tuhkimuš šanou:
– Mie luon kiven ilmah: kumpi šen šuau enšimmäkši kiini, še i šuau lakin.
Tuhkimuš loi kiven ilmah, iče pisti lakin piäh ta mäni männeššäh. Häntä ei enämpyä ni 

nähty. Tullah miehet šiihi paikkah, mistä lähettih juokšomah kivie tavottuas’s’a. Ei ni ole 
lakkie – še mäni. Miehet šanotah:

– No hyvä oli, kun vei meiltä šen lakin, jotta myö piäsimä riitelömäštä.
Jo Tuhkimuš mänöy čuarih. Lakkih pissälti kormanoh, jotta čuari näkis häntä. Čuari 

kyšyy:
– Mitä kävelet, poika, tiälä?
Tuhkimuš šanou:
– Työtä-ruokua eččimäššä.
Čuari šanou:
– Meilä on työtä ta ruokua. Kun voinet varteija miun tytärtä tänä yönä, jotta missä hiän 

käyt, nin šuat šata rupl’ua. Kun mänet tyttären oven tua, nin elä uinuo oven tua, jotta niät, 
konša hiän lähtöy.

Tuhkimus šanou:
– Mie oven tuakše en rupie varteiččomah. Čuarissa on monta ovie ta ikkunua. Šiih huo-

neheh pitäy piäššä, missä on tytär.
Čuari šanou:
– Ei še tytär piäššä šiihi huoneheh, missä on iče, vain kun voinet väkeh piäššä šinne.
Tuhkimuš pisti lakin piäh ta muuttu näkymättömäkši. Iče mäni čuarin tyttären huone-

heh. Häntä ei niä niken, kun on lakki piäššä. Tytär pakajau ičekšeh: «Pitäis lähtie ruttoseh. 
Mintäh mie näin myöhäššyin?» Tytär šitou iččeh nuorah, šen šitou nuaklah ta iče šolahtau 
ikkunašta nuorua myöte muah. Tuhkimuš hänellä jälkeh šolahtau. Tytär ei ni tiijä. Šiinä oli 
heponi karietan eteh val’l’aššettu ta kuški, ken šitä čuarin tytärtä käyttelöy. Nousi čuarin tytär 
kariettah, ta Tuhkimuš hänellä reunah istuutu.

Čuarin tytär kyšyy:
– Mintäh täššä karietašša on nyt näin ahaš?
Tuhkimus kun šiinä istuu köhöttäy, nin čuarin tyttärellä on ahaš istuo.
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Čuarin tytär šanou kuškilla:
– Mintäh meilä matka joutuu näin hil’l’akkaiseh? Aja hyvin hevoista!
Kuški šanou:
– Totta še on paha keli. Ei voi heponi matata.
Ajettih vaškiseh meččäh. Šielä on vaškiset puut. Ajettih vaškini meččä läpi. Tuli vaškini 

järvi. Vaškisen järven rannašša on vaškini veneh ta vaškiset airot. Tytär nousi veneheh, tai 
Tuhkimuš veneheh. Kuški jäi rannalla vuottamah. Tytär šouti vaškisen järven. Mäni ho-
piesen mečän rantah. Šiinä on hopieni heponi ta hopieni reki. Čuarin tytär istuutu rekeh. 
Tuhkimuš istu viereh. Čuarin tytär ei niä Tuhkimušta. Hiän ajattelou: «Mintäh reki on näin 
jykie ta matka joutuu hil’l’akkaiseh?» (A Tuhkimuš on reješšä, nin šen takie še on jykie ta 
matka joutuu hil’l’akkaiseh.)

Tuli hopieni järvi, šen järven rannašša hopieni veneh, hopieset airot. Čuarin tytär šouti 
hopiesen järven toiseh rantah: tuli kultani meččä. Šiinä on kultani heponi, kultani reki. 
Tytär istuutu rekeh, tai Tuhkimuš. Ajettih kultasen järven rantah. Šiinä on kultani veneh ta 
kultaset airot. Čuarin tytär istuutu veneheh, tai Tuhkimuš veneheh. Šoutau kultasen järven 
poikki. Järven rannašša on kultani šuuri talo. Mänöy čuarin tytär taloh, tai Tuhkimus jälkeh 
näkymättömänä. Šielä on vanha, pikkaraini, hyvin paha ukko. Šanou čuarin tyttärellä:

– Mintäh nyt näin myöhäh tulit?
Tytär šanou:
– Niin oli paha keli, jotta heposet ei voinun matata ta mintäh lienöy ollun šoutuaki niin 

jykie.
Ukko on stolalla pannun šyömiset, juomiset ta šanou:
– Šyö ruttoseh, jotta piäšemmä kisuamah.
Ruvettih šyömäh. Hyö ei keritty ni mitänä šyyvvä, kun Tuhkimuš kaikki šöi.
Ukko šanou:
– Hyväkši olet nyt näläštyn, kun niin kiirehen kautta kaikki šöit.
No šyötih ta ruvettih lattiella kisuamah tytär ta ukko. (A še ukko on čuarin tytön šulhani. 

On min luo käyvä!)
Tytär šanou:
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– Nyt miun pitäy lähtie paikalla pois, kun niin pitälti viivyin matalla.
Tuhkimukšella on sumčča. Hiän otti ta pani stuulat, stolat, aštiet, samovuarat ta kaikki 

šiihi sumččah. Čuarin tytär kun läksi ovešta uloš, nin Tuhkimuš tempai i ukon sumččah, ta 
šanou:

– Iänettäš ole sumčašša!
Mäntih kultaseh veneheh ta šouvettih kultani järvi poikki. Čuarin tytär ihmettelöy, kun 

on jykie veneh. Piäštih kultasen mečän laitah. Tuhkimuš panou kultasen venehen ta airot 
sumččahah. Kultamečäštä ajettih läpi kultasella heposella. Tuhkimuš matan varrella katkou 
kultasie okšie ta panou sumččahah. Čuarin tytär šanou ičekšeh: «A-voi-voi, kuin olin pitälti, 
jo huomenešlintuset hypitäh puissa, kun rapšau». (Še rapšau, kun Tuhkimuš okšie katkou.) 
Kun kultamečäštä läpi ajettih, mäntih hopiesen järven rantah. Tuhkimuš panou sumččahah 
kultasen heposen ta kultasen rejen.

Šouvettih hopiesella venehellä hopieni järvi hopiesen mečän laitah. Tuhkimuš pani hopie-
sen venehen ta airot sumččahah. Ajetah, Tuhkimuš tuaš katkou hopiesešta mečäštä okšie ta 
pištäy sumččahah. Tytär tuaš šanou: «Avoi-voi, kuin olin pitälti, jo huomenešlintuset hypitäh 
puissa, kun rapšau».

Tultih vaškisen järven rantah. Šouvettih vaškisella venehellä vaškisen mečän laitah. Tuhki-
muš tuaš pissältäy sumččahah vaškisen venehen ta airot. Šiinä rannašša vuotti čuarin tyttären 
oma heposeh. Ajetah šillä läpi vaškisen mečän. Tuhkimuš tuaš katkou vaškisista puista okšie 
ta pissältäy sumččahah. Tytär tuaš šanou, kun okšat rapšetah: «A-voi-voi, kuin mäni pitälti. 
Jo huomenešlintuset hypitäh puissa. Tuatto šielä noušou – ta mi tullou miula».

Piäštih hyö viimein čuarin pihah. Tytär kun nousi karietašta – Tuhkimuš sumččahah he-
posen, rejen ta kuškin. (Šielä ollah kaikki!) Tuhkimuš vei sumčan kylyn lauteijen alla peittoh. 
Iče mänöy čuarin tyttären oven tua ta šeisou šielä töröttäy, kuin Hovattaisen akliskaini paita. 
Tulou čuari ta kyšyy:

– Šaitko tyttären varteija, missä kävi tänä yönä?
Tuhkimuš šanou:
– Šain tai tiijän, missä kävi.
Čuari šanou tyttärelläh:
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– Avua ovi!
Tuhkimuš ta čuari männäh tyttären luo. Čuari šanou:
– Tämä poika šanou, jotta hiän tietäy, missä šie käyt.
Čuarin tytär šanou:
– Šano nyt, kun tiijät.
Tuhkimuš luvettelou mečät, järvet ta kaikki, mitä oli nähnyn ta kuullun. Kaiken šanou, 

mitä on starinašša.
Čuarin tytär šanou:
– Šie valehtelet, eihän niitä ole olomašša šemmosie meččie, eikä järvie.
Čuari šanou Tuhkimukšella:
– En mie tiijä, onko niitä šemmosie olomašša, mitä šie šanot. Ei miun tytär kehtua šem-

mosen ukon luo käyvä. Šie valehtelet, kyllä šie tulet tapettavakši.
Tuhkimuš šanou:
– Kyllä mie voin teilä näyttyäki. Ne on miula kylyn laučan alla sumčašša. Mie lähen, käyn 

iče.
Čuari šanou:
– Emmä myö šilma iččieš voi työntyä, šie voit puata.
Tuhkimuš šanou:
– Käykyä iče, kun että milma piäššä.
Čuari työntäy kakši mieštä käymäh kylyn lauččojen alta sumččua. Männäh miehet kylyn 

lauččojen alta sumččua – ei ni lekaha, niin on jykie. Tullah, šanotah čuarilla:
– Še on niin jykie, jotta emmä šuanun šitä liikkumah.
Čuari šanou Tuhkimukšella:
– No, mäne käy iče.
Kakši mieštä panou varteiččomah, jottei Tuhkimuš pakene.
– Pankah vaikka kolme!
Tuhkimuš mänöy kylyh. Ottau yhellä kiälläh, noššaltau šelkäh sumčan ta tuou šen čuarin 

ta čuarin tyttären eteh. Avai sumčan. Šieltä nošti enšimmäisenä kuškin, heposen ta rejen. 
Šanou:
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– Tällä heposella ta rejellä läksimä täštä ikkunan alta ajamah.
Čuarin tytär niin varajau, jotta ei ole uuši, eikä kypši, kun hänen matka alko tulla ilmi. 

Tuhkimuš noštau sumčašta vaškisen heposen, vaškisen rejen ta vaškiset okšat ta šanou:
– Tällä heposella ajoma ta tämmöseštä mečäštä vaškisen järven rantah.
Noštau sumčašta vaškisen venehen ta airot:
– Tämmösellä venehellä šoutima hopiesen mečän reunah.
Tuhkimuš noštau sumčaštah hopiesen heposen, hopiesen karietan ta hopiesie okšie.
– Tämmösellä heposella ta karietalla myö ajoma tämmösen mečän läpi kultasen järven 

rantah.
Noštau sumčaštah kultasen venehen ta kultaset airot, šanou:
– Tämmösellä venehellä šoutima kultasen järven yli. Mänimä kultaseh taloh.
Noštau sumčaštah kultaset stolat, stuulat, samovuarat, kaikki aštiet ta šanou:
– Näillä stuulilla myö istuma, tältä stolalta ta näistä ašteista myö šöimä, täštä samovuarašta 

joima.
Ruaššaltau sumčaštah ukon ta näyttäy čuarilla.
– Täššä on šiula vävy! Tämän ukon kera šiun tyttäreš lattiella kisai.
Ukko šanou:
– Šuanko mie täššä häitä tanššie, tämä on miun moršien?
Čuari šanou:
– Tämä ukko pitäy hirttyä.
Ukko kun rupei pläššimäh, tai hyppäi ikkunašta. Šinne i mäni. Šiitä vävyštä jiätih kaikki 

šiihi.
Čuarin tytär šanou, kun ei voinun enyä mitänä šalata:
– Kyllä tämä on kaikki totta. En mie olis uškon, jotta šemmoista mieštä on muajilmašša, 

ken milma varteiččou...
Čuari šanou Tuhkimukšella:
– Kun ottanet tämän moršiemekšeš, nin šuat, kun et ottane, nin šuat palkan ta mäne ko-

tihis.
Tuhkimuš šanou:
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Tehtävä 1. Kekši kyšymykšie starinah mukah. Käytä alla annettuja 
kyšymyšsanoja.

Mi? Ken? Millä? Keltä? Missä? Konša? Mintäh? Mimmoni? Kenen? Mityš? Kuin äijän? Kuin 

pitälti? Kunne? Miksi? Mih? Kenen kera?

Tehtävä 2. Persoonapronominit

– Mistäpä köyhällä tulou čuarin tytär naisekši muuvvalta!
Piettih hiät. Tuhkimuš piäsi čuarin vävykši.
Tai šielä olin i mie häissä, ta šielä miula annettih viinua pohjattomalla pluohkanalla. Enkä 

mie piäššyn paljon humaltumah. Annettih miula šieltä hernehini ruoška, nakrehini šatula. 
Tulin mie kotikyläh. Poikajoukko juoštih miula vaštah, šyötih miulta hernehini ruoška, na-
krehini šatula, mie en šuanun ni mitänä.

I šiihi še i loppu. (Enämpi en voi ni mitä kekšie.)

Mie

Šie

Hiän

miun, milma, miula

šiun, šilma, šiula

hänen, häntä, hänellä

Myö

Työ

Hyö

meijän, meitä, meilä

teijän, teitä, teilä

heijän, heitä, heilä
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a) Luve virkkehet, huomua pronominien taivutuš.

Prostikkua milma! En nähnyn šilma eklisissä tanššiloissa. Miula makšettih palkka tänäpiänä. 

Hiän tulou meilä käymäh. Heijän talo šeisou kaunehella paikalla. Mintäh šie et tullun ai-

kanah? Hyö matattih kirikköh jo aikaseh huomenekšella. Voinko kyšyö teiltä apuo? Meijän 

vanhaämmö oli Jyvyälahešta. Miušta nähen šie voit ruatua vaikka mitä. Oisko teilä nyt aikua 

paissa hänen kera? Kuin šilma kučutah? Antakkua työ heilä rauha!

Omissušliittehet

Miun tyttäreni, veikkoni

Šiun tyttäreš, veikkoš

Hänen tyttäreh, veikkoh

Meijän tytär, veikko

Teijän tytär, veikko

Heijän tyttäreh, veikkoh

b) Luve virkkehet, huomua omissušliittehet.

Muissa šoittua veikollaš. Miun pitäy peššä tukkani. Anni tikutti lämpimän paijan pojallah. 

Mie kyšyin n’euvuo muamoltani. Ukko työnti tyttäreh kauppah maijolla. Pane kintahat kä-

teheš. Lapsi heitti jalačit jalaštah. Šiušša ičeššäš on vikua. Miikkula löysi avuamen kapšakis-

tah. Oššin leipyä kotimatallani. Veikkoni tulou autollah tänne.
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Tehtävä 3. Mi šana ei kuulu joukkoh?

Esim. enšiarki, serota, piätinččä, netäli. – NETÄLI.

1. Tuatto, muamo, čikko, šeukku, ammo, velli, moršien, tytär, ukko.

2. Sumčča, kesseli, värčči, laukku, reppu, kapšakki.

3. Vaškini, kultani, puini, hopieni, muruni, kivini, lasini, tuohini.

4. Veneh, auto, laiva, mouttoripyörä, čuna, lentokoneh.

5. Valkamo, airot, tel’l’o, hankašvičča, peräissuin, huopari.

6. Šoutua, ajua, istuo, aštuo, lentyä, juošša, matata, kävellä.

7. Val’l’aštua, karietta, kuški, korja, heponi, šoutua.

8. Kasakka, isäntä, renki, piika.

c) Poimi starinan tekstistä virkkehet, kumpasissa on käytetty per-
soonapronominija ta omissušliittehie.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..
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Tehtävä 4. Luaji virkkehet annetuista šanoista.

Enšimmäini päivä, vanhin poika, lähtie, varteija, čuarin, tytär.

……………………………………………………………………………………………

Tuhkimuš, lähtie, pyrkie, čuari, kasakka.

……………………………………………………………………………………………

Tuhkimuš, noštua, sumčča, vaškini heponi, vaškini reki, ta, vaškiset okšat.

……………………………………………………………………………………………

Tämmöni heponi, ta, karietta, myö, ajua, tämmöni meččä, läpi, kultani, järven, ranta.

…………………………………………………………………………………………….

Kun, ottua, tama, moršien, nin, šuaha, kun, ei, ottua, nin, šuaha, palkka, ta, männä, koti.

…………………………………………………………………………………………....
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