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IHMINI

Ieštä

1. piä,  piäkallo,  piänahka 
2. kakla 
3. keroni 
4. rinta 
5. vačča 
6. n’apa 
7. šukupuolielimet 
8. käsi (oikie,  vašen) 
9. ranneh, kaloveh 
10. šormi (peikalo, juohatuš-, keski-,  
nimetöinšormi, čakari) 
11. kynši 
12. reisi 
13. polvi 
14. šiäri 
15. jalka 
16. varvaš  (ukko-, akka-, keški-,  
nimetöin-, pikkuvarvaš)
17. šulavaini
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Takuata

1.tukat 
2. takaraivo 
3. niska 
4. hartie 
5. olkapiä 
6. käsivarši 
7. kyynäšpiä 
8. šelkä 
9. šelkäranka 
10. takapuoli 
11. pohkie 
12. nilkka 
13. kantapiä
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1. tukat 
2. očča 
3. ohimo 
4. kulmakarvat 
5. šilmäluomi 
6. ripsit  
7. šilmä 
8. korva 
9. nenä   
10. poški

11. šuu 
12. ylähuuli 
13. alahuuli 
14. hampahat 
15. kieli 
16. ikenet 
17. leuka  
18. kakla 
19. keroni

Kašvot

Šiämykšet
1. šyväin 
2. keuhkot 
3. makša 
4. mahalaukku 
5. šelkähiiri 
6. šuolisto
7. verišuoni 
8. lihakšet 
9. kylkiluut 
10. rintaluu 
11. šelkäranka 
12. ronkkaluu 
13. olkaluu 
14 kaklaluu, rynnäšluu 
15. lapaluu 
16. piäkallo 
17. aivot

49



Miksi miula nämä kaikki ihmisenä ollešša?

Šilmät, jotta näkisit,
Korvat, jotta kuulisit,
Aivot ajatteluo varten,

Keuhkot, jotta henkittyä,
Šuu makieta pantavakši,

Šyväin veren pumppuajakši.
Jalat teitä talluajakši,

Kiät armahaista šepyäjäkši,
Maha ruuvvan šuluajakši.

Kieli täštä kertojakši.

Miksi miula nämä kaikki ihmisenä ollešša?

Mie kipeyvyin. Rišto joutu šairalah. Naini katkasi jalan. Ämmöllä kivistäy šelkyä. Läsijä lu-
jašti rykiy. Miihkali nyrvähytti jalan. Lapšella pistäy korvah. Hiän rykiy ta on topašša. Mie-
hellä šalpuau henkie. Naisella pistäy kylkeh. Naini on pissokšissa. Ämmöllä jalkoja šuonis-
tau. Hänellä jalka ličkautu. Hiän katkasi šormen. Lapšella kivistäy hammašta. Ukolla rintoja 
korventau. Muarieta nikottau. Miula nivelijä viäntelöy. Pojalla on käsi poikki. Hänellä on 
varvaš puhallukšissa. Tuatto on kuumiešša. Hänellä on korkie verenpaino. Tuariella kivistäy 
piätä. Lapšella vaččua kivistäy. Hiän leikkasi šormen. Huoti šatatti jalan. Huavua porottau. 
Jalka on kipsissä. Käsi on kiäröššä. Emäntä poltti käteh. Puikko pisti šormeh. Häntä okšen-
nuttau. Lentokonehešša mielie viäntelöy. Lankesi ta šatatti kyynäšpiän. Häntä heikottau. Še 
liäke on hyvä vaččatautih (piänkipuh, kuumieh). Tämä voije on hyvä nivelien kivissykšeh. 
Hiän on vaččatauvissa (kripissä, kuumiešša, pahašša voinnissa, keuhkokuumiešša, topašša). 
Katti on leikkuulla. 

Ihmini on likinäköni (šokie, kuurnis, mykkä, rampa, kuuromykkä, heikkohenkini, her-
movikani).

Ihmini on terveh (jo pareni, läsiy, on pahašša voinnissa, on šairalašša, pol’ničašša).
Häntä vaivuau verenpaino (piänkipu, paha kuulo, šokeritauti).
Parene pois, ota liäkettä, elä šyö šuolaista, piteliyvy liäkärin miäräykšie.
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