
LukemistoLukemisto      
Vihoista

Tauti voipi tarttuo muašta, veještä, tulešta, tuulešta, mečäštä. Šemmoista tautie šanottih 
(muan, vejen, tulen, tuulen, mečän) vihaksi. Šilloin, läsijän piti prostiutuo, šuaha proške-
nieta šiltä, kenen vihat häneh tartuttih. Iče läsijä tai parentaja ei toičci tiijetty mistä on tauti 
tullun taikka heittäytyn. Šilloin puhuttih kipieh paikkah ta šaneltih näin:

Još šie lienet tulešta tullun,
Niin šie tuleh mäne!

Još šie lienet veještä tullun,
Niin šie veteh mäne!

Još šie lienet tuulešta tullun,
Ni šie tuuleh mäne!

Veještä tauti ajautu šilmih, korvih, hampahih, ihoh. Tauti oikein tarttu veještä, konša ve-
jen piällä riijeltih ta kirouvuttih.

Kielti vanha Väinämöini,
Kielti kolmešta pahašta:

Vesillä viheltämäštä,
Lainehilla laulamašta.

Laulut viepi alla uavan.
Šanat šalmien šyvykših.

Tietäjät šuatettih ottua ne vihat, luajittih veteh lahjoja. Kun lienöy tauti heittäytyn veještä 
hampahih, niin ihmistä prostitettih veteh. Mäntih rantah ta šanottih näin:

 
Vejen tuatto, vejen muamo,

vejen kultani kuninkaš,
vejen Ahti armollini!
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Mitä lienen pahoin ajatellun,
ni prosti milma!

Ota pois omat hyväš,
anna pois omat pahani!

Paro Tiihvanantyttö Remšu
(24.11.1904 – 26.06.1992)

Taikašanonta nävän vihah ta tyräh.

Tämmöseh tautih luajittih šyöjänvoijetta ta šillä šiitä voijettih kerta päiväššä kolme taikka 
viisi päivyä peräkkäh. Voitua piti kanan taikka linnun šulalla myötäh päivyä.

Šiih voitieh piti olla:

Avuamatoin viinapullo (0,25 taikka 0,5 l.)
Avuamatoin mahorkkitokka

Kolmeyhekšyä (3x9) kiänmarjua
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Marjat piti ličottua kynnykšellä kirvehen terän piällä. Kun lienöy lapšen muamolla oltu 
kaikki hampahat ehiet, hiän šai purra joka marjan läpi ličotannan ieštä. Marjat pantih šiitä 
lasipulloh taikka toiseh lasiaštieh, lisättih näpillä mahorkkie ta kuattih piällä viinua. Pantih 
pullon šuilla korkki ta puisseltih pulluo niin, jotta šen šiämeššä kaikki piäsi šekomah. Šiitä 
še rohto pantih minnenih škuappih kolmekši päiväkši ta šiitä še oli valmiš. Tärkein täššä 
hommašša oli taikaluku, kumpani oli oma joka tauvilla. Šitä šaneltih šupšettamalla koko aika 
kuni luajittih voijetta. Tämän tauvin taikaluku on tämmöni:

Šyön šyöjän, puren purijan
Omašta lapšeštani,
Jotta ei šöis šyntynyttä
Kavottais kašvajua.
Kyllä tiijän riisin šynnin.
Šyntyn on šusi mualla,
Kašvan hiilikankahalla,
Mualla ristimättömällä,
Paikalla pajittomalla.
Ristipoika riivattuini,
Elä šyö šyntynyttä. 

Elä kavota kašvajua.
Ei tiälä ole šiun šijasi.
Mäne tiältä männeššäsi
Kalkkuja kavertamašta,
Mulkunpiätä mučertamašta,
Nävänpiätä näykkimäštä,
Piäkalluo kavertamašta.
Mäne päin päitäš,
Tein teitäš. 

( Pa r o  R e m š u )
Riisi (suom.) = eltta (karjal.) рахит

Taikašanonta nävän vihah ta tyräh.

Kun puu kuatuu ta šatattau ihmisen, esimerkiksi  jalka katkieu, niin pitäy ottua pois puun 
vihat. Puušta, šamašta kohašta, mi šatatti, otetah 3 puukappalehta ta keitetäh ne veješšä. Kun 
vesi on jähtyn, luvetah šiih puun šynti:

Luvetah 3 kertua ta šiitä šillä vejellä peššäh šattautunutta kohtua. Annetah vettä šuuhuki.

Puu puhaš Jumalan luoma,
veša Jiešukšen vetämä,
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pihjala Pirun tekömä,
huapa Hiijen halliččoma,

leppä Lemmon tuuvittama.

( M a r i  Ky y r ö n e n )

Puu puhaš, Jumalan luoma,
Veša Ješukšen vetämä,

Muan mannon kašvattama,
Piha pientaren tekemä.
Kuin tyvi pahoin teköö,
Latva mettä keittäkään,

Mesi jääkähät jälelle,
Tinatilkka tippukkaat!

Eli kun latva pahoin teköö,
Niin okšat mettä keittäkäät!
Eli kun okšat pahoin teköö,
Niin lehvät mettä keittäkäät!

Elikkä kun lehvät pahoin teköö,
Niin helvet mettä keittäkäät,

Mesi jääkähät jälellä,
Tina tilkka tippukkaa!

( A n n i  Le h t o n i )

Löylyn vihat

Huavoja kun parennettih kylyššä, ni käytettih mečän pihkua ta mettä, huavan lehtie, pantih 
niih nurmen nuttua, tuohen julmua, vejällettih vielä viimekši tervua -        puunvoijetta piäl-
lä. Ta vaikka kyly oli kaikin puolin paraš paikka parennušhommissa, šitä piti varotella hua-
voja parentuas’s’a. Šiinä tapahukšešša löyly voit antua pahan vaikutukšen, niih voit tarttuo 
kylyštä löylynvihat. Ne löylynvihat oltih erikoiset tauvit ta tulehukšet, mit uhattih kaikilla ta 
voitih tarttuo vaikka keh kylpijäh. Löylynvihoja vaštah käytettih šananvoimua ta tiijettih šiih 
monie manauššanoja ta loiččuja. 

Šiinä  huavoja parentuas’s’a kylyn löylyššä piti muistua manata löylyö, kun kylyh mäni ta 
kiukualla vettä loi:

Lämmin, Jumalan luoma,
löylyämmän luatima.
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Löyly, mäne kiukuah:
huava on kiäššä!

Piti šylkie huavah ta kiukualla ta nyt näin šanuo:

Huava, pie varuaš,
Kyllä kyly varah pitäy.

Ei ole löylyn löytämistä,
Eikä lämpimän läpeä.

Šilloin löyly pisy alallah, eikä pahoin vaikuttan huavah.

Tapettu kontie rahvahan käytännöššä.

Luonnonkanšojen muajilmankäsitykšeh kuuluu olennaisena ošana luontoh šisältyvä voima 
eli väki. Erähissä paikoissa, kašviloissa ta elukoissa on enämmän väkie kuin toisissa. Še tar-
kottau, jotta niillä on voimakkahampi haltie. Tämä väki eli voima voit tietyllä tavalla šiirtyä 
ičellä.

Kontie on Karjalan meččien šuurin ta varattavin peto, mi näillä mailla aikoinah toi äijän 
vahinkuo: tappo lehmie ta lampahie, repi heposie. Huavotettuna taikka penikköjen kera 
olija še on erikoisen vihani ta tulou ihmiselläki piällä. Kontie on väkövä voimiltah vain ei 
niin ylivoimani älyltäh. Šentäh šanotahki häneštä näin: ”Kontiella on yhen miehen mieli ta 
yhekšän miehen voima”. Erähät kanšat ollah šitä mieltä, jotta kontiella on kahen miehen 
mieli ta kahekšan miehen voima.

Kun kontie on niin voimakaš, ni šentäh tapetušta kontiešta otettih monet ruumihin ošat 
talteh, tiijettih niijen voima ta käytettih niitä tarpehen mukah, vaikka lihat hauvattihki 
muah. Monissa taloloissa šäilytettih ken kontien keroista, ken šyväintä ta šappie, kynšie ta 
hampahie, kontien käpälyä ta tal’l’ua, erähät vieläi šukuelimie. 

Kynnet (ruavahan kontien kynnen mitta on noin 7 šenttie) annettih tietäjillä taikka mo-
net rahvaš piettih kontien kynttä ta nykyjähki pietäh šuojukšenah. Häissä kynši oli šulhasen 
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šuojukšena. Pantih vielä kynši pokon’n’iekalla kropuh, jotta hänellä šielä tuoššailmašša kaikki 
hyvin järještyiš. 

Hampahie (kontiella on 42 hammašta) šamoin šuojukšena käytettih ta nytki käytetäh ta 
ušotah niijen taikavoimah. 

Käpälyäki käytettih ennein tai nyt eri tarpehih. Še kuivattih ta korjattih poiš. Kun šattu 
kennih viluštumah, ni šitä käpälyä lämmitettih tulen ieššä ta šillä paineltih rintua.

Näin kerto Тaimi Melentjeva kanšan liäkintäkeinoloista

– Još makuaja yöllä  unissah pakajau (kuutomatauti) – pitäy puristua čakari (pikkušormi) 
kynnen luota;

– Još ei ole ruokahaluo: kevätkala peššä, keittyä 2 tuntie ta šiih rossolah kaštua leipyä ta 
antua läsijällä;

– Još lapši yöllä lujašti itköy, ni šitä voit ni šuonella vetyä. Šitä šanotah rotimičakši. Šilloin 
pitäy kattua lapši skuatterilla, mi oli stolalla konša koko pereh oli šyömäššä. Stolalla pitäy 
panna aštie vejen kera. Ottua šiitä aštiešta koprah vettä ta vejellä šillä vesikopralla kešeltä 
stolua joka nurkkah ta šillä vejellä pešša lapšen näkö  ta šanuo: ”Kuin on šyömini makie, niin 
hyvin parene. Hospoti plahoslovi” ;

– Još on verenvuoto nenäšta ni pitäy šeisattuo ta noštua oikie käsi ylähäkši, pityä niin kuni 
verenvuoto loppuu;

– Veripahkoja ta ajokšie parennettih verekšen hauvin nahkalla  šuomun’eh, šijan nahkua 
lämmitettih rašvapuolta, ruakua potakkua kavissettih ta näitä kaikkie pantih  kipien piällä;

– Još ei ollun tummua vertä, eikä ajokšešša märkyä piällä, šilloin  šanalla  voit parentua. 
Nimettömän šormen nenäh vihasešti šylkie pikkusen ta pyörittyä  myötähpäivyä ajokšen 
ympäri, puristua ta šanuo 3 kertua oikein vihasešti: ”Šiula šiih ei tilua!”  Kuivah okšah painua 
šormie ta 3 kertua šanuo: ”Kuiva kun tuo okša tuošša”.  Loppusella pitäy ristie ajoš ta šanuo: 
”Hospoti plahoslovi Isännän, Pojan, Pyhänhenken (nimi) Amin!” ta šylkie pikkuni ajokšeh;

– Šokerin pölyö tinapaperilta puhuttih  šilmäh, kun parennettih  šilmäkanahkua, šilmä-
jiätä;

– Koivun parkkie keitettih 15-30 min., vettä olla pitäy vain jotta peittyis parkki ta  šillä 
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parennettih iho- ta vaččatauvit lapšilla ta vasikoilla;
– Mehiläisen pešä  muašta, mättähän kera pantih kipien kohti – kivun pois otti;
– Šijan ruakapušši tyhjennettih, peštih, muurninpäin pantih kivistäjäh paikkah. Še otti 

kuumien ta parenti;
– Rautaheinä – huavojen parentaja, kuumien nahkašta ottau;   
– Männyn nyppysie ta pihkua purekšittih, jotta ei ois kurkutautie ta šäilyis hampahat 

tervehinä; 
– Šormien ta kantapäijen halkiennat hauvottih ta voijettih pihkalla. 

Roza Tihonova näin šuattau

Kun šattunou kolahuttua kättä, jalkua, piätä lujašti mihnih, ni pitäy painua kiällä kipietä 
kohtua, šiitä šitä mih kolahti, šylkie vašemeh puoleh ta šanuo näin ušiempi kerta:

Mistä tulit, šinne mäne! 
Alla nahkan  tuntomattomakši,
Piällä nahkan näkymättömäkši.

Ryvityšliäke
Šiih pitäy olla:

100 gr. kontien taikka mäkrän šiämirašvua taikka voita
100 gr. aloen mehuo

100 gr. mettä
1 ruokalusikka kakaota

Pitäy šulattua rašva ta lisätä šiih kaikki muut rohtot. Tulou voinmoini ševotuš. Šitä pitäy 
šäilyttyä jiäškuapissa. Kun alkau ryvityš ni čäijylusikka lapšilla ta ruokalusikka ruavahilla 
pannah kuumah maitokuppih ta juuvva tämmöistä kolmičči päiväššä.
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