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”Lokko lamjaha” -runokirjan sanasto

on suunniteltu helppokäyttöiseksi. Sanastossa ovat mukana kaikki runojen sanat aakkosjärjestyksessä, 
eivät runokohtaisessa järjestyksessä. Hakusanat on lihavoitu.

Hakusana on siinä muodossa, jossa se runossa esiintyy. Tämän lisäksi useimmista sanoista on mukana 
joitakin muita muotoja.

”Lokko lamjaha” -poemosko liinesko laaviba

hin plaanimen jakkes, te douva hin lokko te rikkavel. Aro laaviba hin saare poemengo laave aro 
aabesibosko stelliba, naa aro poemengo stelliba. Roodibosko laave hin thuule.

Roodibosko lau hin aro douva forma, so douva hin aro poemos. Tiljiboske buut laavenna hin niina vaure 
formi.
 
Substantiiveista ovat mukana runoissa esiintyvien taivutettujen muotojen lisäksi yksikkö- ja 
monikkomuodot. Esimerkiksi

 bibjako   tädin 
 biibi, mon. bibja täti

Adjektiiveilla on yksikössä erilliset maskuliini- ja feminiinimuodot ja monikossa yksi yhteinen muoto.

 esim. besko, beski, mon. beska (pieni)

Verbit ovat sanastossa niissä aika- ja taivutusmuodoissa, joissa ne esiintyvät runoissa.

Verbit me džaa  minä menen, lähden 
           tu džaha   sinä menet, lähdet 

           jou/joi/do džala  hän/se menee, lähtee, tässä myös: kulkee 
  
 joon/doola džana  he/ne menevät, lähtevät, tässä myös: käyvät
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A
me aaȟȟaa minä olen

aaȟȟehako tu oletko sinä

jou/joi/do aaȟȟela hän/se on

Aaȟȟen Deuleha! näkemiin, jääkää hyvästi

ame aaȟtam me olimme

aavimen saapuvan, tulevan

abboris, mon. abborja ahven

ajosaavo, mon. ajosaave tälläinen, sellainen

alti iego tässä: ikioma

alti aina

amengo meidän

anemoonos, mon. anemooni tässä: vuokko

angali, mon. angalja syli, syleily

angliboskero,  
  mon. angliboskere

onkija

anguš, mon. anguš sormi

jou/joi/do anjas hän/se toi

apo langȟto drom kulun päällä

apre apo deulos korkealla taivaalla

jou/joi/do aprula hän/se nousee

aro balva tuulessa

aro hyösta syksyllä

aro niijal kesällä

aro ven talvella

aro vooros keväällä

aro utšo korkealla

arre sisään

au! tule!

jou/joi/do aulo hän/se tuli

aulosmannos,  
  mon. aulosmanni

vihollinen

B
me baakavaa minä leivon

baale hiukset, tukka

baasiba paiste, paahde

me baȟavaa minä soitan

jou/joi/do baȟȟela hän/se pyytää

baȟula soi

jou/joi/do baȟila hän/se soittaa

baȟt onni

baȟtalo, baȟtali, mon. baȟtale onnellinen

baȟtesko onnen

baȟtiba onni

bakka, mon. bakki mäki

balamis, mon. balamija tarina

balleriina, mon. balleriini balleriina

baltšo, mon. baltše sika

balva(l), mon. balvi tuuli

bansa, mon. bansi tässä: kaari

bar, mon. barre kivi

barjako phuu kasvimaa

joon/doola barjude he/ne kasvoivat,  
  tässä: ilmaantuivat

jou/joi/do barjula hän/se kasvaa

joon/doola barjuna he/ne kasvavat

baro, bari, mon. bare iso ,suuri,  
  tässä myös: mahdoton

barruno kivinen

barvilba, mon. barvilbi rikkaus

joon/doola beȟȟena he/ne istuvat

beȟȟena te lokraven istuvat narraamassa

joon/doola beȟte he/ne istuivat

benkos, mon. benki penkki

bereȟ, mon. bereȟi vuosi

bereȟesko tiiji vuodenajat

besko, beski mon. beska pieni

beskokiiro, mon. beskokiire tässä: pienokainen

beskosko besko pienen pieni

bi mutta, vaan, vain

bibjako tädin

biibi, mon. bibja täti

blaato, blaati, mon. blaata sininen

blomburis, mon. blomburja mustikka

blummade  kukkivat

boliba, mon. bolibi maailma

bolibosko maailman

bossa, mon. bossi helma

botnos, mon. botni pohjoinen, pohja



3

botnosko pohjoisen

brasmos, mon. brasmi lahna

briȟno, mon. briȟni sade

briȟnosko bansa sateenkaari

bringos, mon. bringi rinta, keuhko

bristime unohdetut

bristimes tässä: kaihoisasti

jou/joi/do broȟtila hän/se harjaa, harjailee

bruȟka, mon. bruȟki puolukka

bruuno, bruuni, mon. bruuna ruskea

bultrila kopisee

bussikaani, mon. bussikanja piika

butvares usein

buut monta, paljon

buut tšimbaha monella kielellä

byrjula alkaa

D
da tämä

me daa minä annan

daad, mon. daade isä

daadesko daad isoisä

daadesko isän

daan, mon. daane hammas

daari tässä, täällä, tänne

dai, mon. daija äiti

dake äidille

dako äidin

dariboskero, mon. dariboskere pelkuri

dauva tämä

deȟ kymmenen

deȟȟos, mon. deȟȟi taikina

dekka, mon. dekki miekka

jou/joi/do dela hän/se antaa,  
  tässä myös: suo

deulosko taivaan

deulosta taivaasta

Diives! Päivää!

diives, mon. divisi päivä

dik! katso, kas

jou/joi/do dikkela hän/se katselee, katsoo, 
  näkee

joon/doola dikkena  he/ne katsovat, näkevät

dilliba, mon. dillibi hupsutus

dillunes hupsusti, höpsösti,  
  hassusti

dilluno, dilluni, mon. dillune höpsö

dissula näkyy

divises päivisin

divisesko tiija päivällä

divo, mon. dive jättiläinen

do se

doolesko naal sen edessä

doolesko sen

doori siellä, sinne

doori, mon. dorja naru, nauha

douva se

dristiba rohkeus

dristimes rohkeasti

drom, mon. dromme tie

droppula tässä: ropisee

dui kaksi

duijes kaksin, kahdestaan

dummo, mon. dumme selkä

dummeske selkään

dummesta selästä

duural kaukaa, kaukana, kauas

duurano, duurani,  
  mon. duurane

kaukainen

me džaa minä menen, lähden

džaaben, mon. džaabeja matka, lähtö

džaaniba, mon. džaanibi ymmärrys, tieto

jou/joi/do džaanila hän/se tietää

džaanimes tietenkin, tietysti

ame džaha me menemme, lähdemme

džaha mennään, lähdetään

tu džaha sinä menet, lähdet

jou/joi/do džala hän/se menee, lähtee,  
  tässä myös: kulkee 

me džambaa minä laulan

jou/joi/do džambela hän/se laulaa, laulelee

joon/doola džambena he/ne laulavat

džambiba, mon. džambibi laulaminen, laulu

jou/joi/do džambidas hän/se lauloi

jou/joi/do džambila hän/se laulaa

joon/doola džana he/ne menevät, lähtevät,  
  tässä myös: käyvät

me džanguvaa minä herään

jou/joi/do džeelo hän/se meni, lähti
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džeelo mennyt

džeepros, mon. džeepri seepra

džeero, džeeri, mon. džeere poloinen, raukka

džeha tässä: sydämeen

dželeno, dželeni, mon. dželene vihreä

dželto, dželti, mon. dželte keltainen

dženom läpi, poikki

džesko sydämen

džesta sydämestä

džii, mon. džiija sydän

džiiben, mon. džiibeja elämä

džiidos, mon. džiidi olento, olio,  
  tässä: önniäinen

džiili, mon. džilja laulu

me džiivaa minä elän, asun

jou/joi/do džiivela hän/se elää, asuu

joon/doola džiivena he/ne elävät, asuvat

džildželtos, mon. džildželti tässä: voikukka

džin asti, saakka

džin, mon. džinne luku

džinta mieli

jou/joi/do džividas hän/se eli

džonriba, mon. džonribi kylvö, viljely

džonribosko tšoon toukokuu

džuklo, mon. džukle koira

džummi, mon. džumja keitto, liemi

džurpos, mon. džurpi tupa, mökki

E
efta seitsemän

elle vai, tai

englos, mon. engli enkeli

enja yhdeksän

F
faarliba, mon. faarlibi vaara

fanudas tapahtui, kävi

faraba, mon. farabi kuva

jou/jo/doi farila hän/se piirtää, piirtelee

feerengiiro, mon. feerengiire viivoitin

feeros tässä: ”ratikka”

fendides paremmin

fiini bossakiiri hienohelma

fiino, fiina, mon. fiina hieno

filaȟni, mon. filaȟja kartano

flanga, mon. flangi tuisku

flangako tuiskun

fleeda, mon. fleedi huilu

fletta, mon. fletti letti

flettakiiri lettipää

flinkenes sukkelasti

folki väki, kansa

fooros, mon. foori kaupunki

foorosko kaupungin

foorosko džaaben kaupunkimatka

foorosta kaupungista

fransa, mon. fransi rimpsu, tupsu

freedos rauha

fäärdi valmis

föddibosko diives syntymäpäivä

G
gaavesko drom kylätie

gau, mon. gaave kylä

glaasos, mon. glaasi lasi

glimmiboskero,  
  mon. glimmiboskere

kimalainen

goi, mon. goija makkara

grai, mon. graija hevonen

green hevosia

jou/joi/do greevidas hän/se kaivoi,  
  tässä myös: penkoi

gres hevosen, hevosta

grottos, mon. grotti tässä: luola

jou/joi/do gruopidas hän/se kaivoi, kaiveli

gruopos, mon. gruopi kuoppa

gruuta, mon. gruuti jyvä, vilja

gruutako tšoon elokuu

guduvena tässä: helisyttävät

gulliba, mon. gullibi karkki

gullo sokeri

guruȟȟa, mon, guruȟȟi raha

guruȟȟaha rahalla

gustengo pilvien
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H
me ȟaa minä syön

ȟaaben, mon. ȟaabeja ruoka

me haagavaa minä toivon

jou/joi/do ȟaijas hän/se söi

hajiba, mon. hajibi taito

me hajudom minä osasin

me hajuvaa minä osaan

jou/joi/do ȟala hän/se syö,  
  tässä myös: haukkaa

hamatšuri, mon. hamatšurja mansikka

me ȟanjaa minä nostan

ȟanjako kaivon

ȟanjenna kaivoista

ȟarapos, mon. ȟarapi teroitin

hastes pian, nopeasti

ȟeel sata

heeros, mon. heeri sankari

heldos, mon. heldi hedelmä

herbos, mon. herbi yrtti

ȟeujos, mon. ȟeuji tässä: kolo

ȟielo, ȟieli, mon. ȟiele kylmä

ȟielos, mon. ȟieli tässä: jäätelö

ȟielosko tšoon tammikuu

hiistiba, mon. hiistibi kauheus

hiles aivan, ihan

hilo koko

jou/joi/do hin naȟadas hän/se on kadottanut

jou/joi/do hin hän/se on

hinbi onpa

hinko onko

ȟippi, mon. ȟippija tässä: rasia

ȟirȟil, mon. ȟirȟila herne

ȟirȟilako tšeriba hernekeitto

ȟleȟta, mon. ȟleȟti suku

ȟliepa, mon. ȟliepi viitta

ȟlotta, mon. ȟlotti linna

ȟluutiba, mon. ȟluutibi loppu

ȟluutimes lopuksi

hoffengo pihojen

hoffos, mon. hoffi piha

ame ȟoȟavaha me narraamme,  
  valehtelemme

ȟoȟavaha narrataan,valehdellaan,  
  tässä: luikuria lasketaan

ȟoȟȟos, mon. ȟoȟȟi jänis

ȟoȟȟoske jänikselle

ȟojado, ȟojadi, mon. ȟojade vihainen

holluja housut

ȟolva, mon. ȟolvi sukka

ȟoolo, ȟooli, mon. ȟoole syvä

hopsiko, hopsiko,  
  mon. hopsika

hassu, hupsu

horttas oikein, oikeasti

hortto oikea, aito, tosi

ȟou kuusi

ȟouto diives lauantai

ȟouto kuudes

ȟunjula kuuluu

ȟuȟjuna kuivuvat

ȟujula paisuu

ȟukkar ääneti,hiljaa

ȟukkares hiljaa

ȟukkarno, ȟukkarni,  
  mon. ȟukkarne

hiljainen

jou/joi/do ȟunjas hän/se kuuli

ȟunjubi kuulumiset

me ȟunnaa minä kuulen, kuuntelen

jou/joi/do ȟunnela hän/se kuulee,  
  kuuntelee

ȟunnen! kuunnelkaa, kuulkaa!

huot pian

huupa, mon. huupi perhe 

huupaha perheen kanssa

ȟyȟȟos kyyti

hyösta syksy

hyöstako tšoon syyskuu

höija, mon. höiji pilli

höijako pillin

I
iego vastensa omin käsin

iek yksi

innasto vain, ainoastaan

it sama
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J
jak, mon. jakka silmä

jakkako silmän

jakkes niin, siten

jang, mon. janga tuli

jekkar kerran

jelpakiiri, mon. jelpakirja (fem.) apulainen 

me jelpavaa minä autan

jiiveha lumella

jiivesko lumen

jiu, mon. jiive lumi

joi (fem.) hän 

jou (mask.) hän 

just juuri

juula, mon. juuli joulu, juhla

juulako tšoon joulukuu

juulako joulun, juhlan

juulata joulusta, juhlasta

juuros, mon. juuri juuri

K
ka kun

kaali baaleskiiri (fem.) tummatukkainen

kaali kahvi

kaalo, kaali, mon. kaale musta,tumma

kaan nyt

kaan, mon. kaane korva

kaari minne

kahmos, mon. kahmi koni

kaȟni, mon. kaȟja kana

kaȟt, mon. kaȟt puu

kaȟuno, kaȟuni, mon. kaȟune kuuro

kai minne,missä, jossa

kajo kohti

kajos tässä: kajo

kakkerasȟka, mon. kakkerasȟki harakka

kakkerasȟkako kamana harakankello

kamana, mon. kamaja kello

ame kamlavaha me rakastamme

kamlavaha rakastetaan, tässä myös:  
  sopu saadaan

me kammaa minä haluan

jou/joi/do kangjila hän/se kampaa

karrilo, karrili, mon. karrile kiukkuinen

katta mistä

kentengo lasten

kenten hin lapsilla on

kentos, mon. kenti lapsi

khaan, mon. khaane tuoksu,haju

kham, mon. khamme aurinko

khamjalo, khamjali,  
  mon. khamjale

oranssi

khammesko auringon 

khas, mon. khas heinä, tässä myös: ruoho

khassesko hoppa,  
  mon. khassesko hoppi

heinäsirkka

khassesko tšoon heinäkuu

khossos, mon. khossi kumi

khuuro, mon. khuure ori

kitaros kitara

klaaro, klaari, mon. klaara kirkas, selkeä

klassos, mon. klassi luokka

knuutos, mon. knuuti kulma

kokares yksinään

kokaro, kokari, mon. kokare yksinäinen

komujengo ihmisten

komunis, mon. komuja ihminen

koola vaatteet

koon kuka

koones hin jolla, kenellä on

koonesko kenen

koori tuolla,tuonne

koroba, mon. korobi kori

korobata korista

kouva tuo

jou/joi/do kouvila hän/se kiistelee, riitelee

krajesko keisarin

krajis, mon. krajisa keisari

kristalja tässä: kiteet

kressude kihartuivat

kroboosa, mon. kroboosi savupiippu

kroboosata savupiipusta

krookus, mon. krookusja krookus

kukkula tässä: kukkuu

kukkuros, mon. kukkuri tässä: käki

kukla, mon. kukli nukke
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kuklako nuken

kurkesko divisi viikonpäivät

kurko diives sunnuntai 

kurko, mon. kurke viikko, pyhä

kutti vähän, hieman, hiukan

kuuna! keinu, heilu!

kuuna, mon. kuuni keinu

kuunakiiro, mon. kuunakiire tässä: keiju, keijukainen

joon/doola kuunavena he/ne heiluvat, keinuvat

jou/jo/doi kuunila vast hän/se vilkuttaa

kuunimen hulmuten, liehuen,  
  keinuen

kvella, mon. kvelli ilta

kvellako illan

L
me laagavaa minä laitan,  

  tässä myös: teen

me laȟȟaa minä löydän

jou/joi/do laȟtas hän/se löysi

lako (fem.) hänen 

lam, mon. lamja askel

lamjaha askelin, askeleella

jou/joi/do latila hän/se selaa, selailee

lau, mon. laave sana

leijonos, mon. leijoni leijona

jou/joi/do lela hän/se ottaa, saa

lenda! lennä!

joon/doola lendana he/ne lentävät

jou/joi/do lendidas hän/se lensi,lenteli

jou/joi/do lendila hän/se lentää, leijailee

lendimen lentävä

lenge heille

lesko hänen (mask.)

liija, mon. liiji viikate

liijaha viikatteella

jou/joi/do liijila hän/se niittää, niittelee

jou/joi/do liilo hän/se otti, sai

lilo, lili, mon. lila liila

lindrakiiro tässä: uniainen

lippos, mon. lippi huuli

loȟ ilo

loȟanes iloisesti

loȟiba, mon. loȟibi ilo

loȟibosta ilosta

joon/doola loȟjana he/ne iloitsevat, nauttivat

lokka, mon. lokki kansi

lokkes keveästi, kevyesti, helposti

lokkis, mon. lokkija lokki

lokko, lokki, mon. lokke kevyt, helppo, halpa

lokko lamjaha kevyellä askeleella,  
  kevein askelin

looli tšoȟȟakiiri punahameinen

loolo lipposkiiro punahuuli

loolo, looli, mon. loole punainen

loon, mon. loon suola

louvo, mon. louve raha, tässä: ropo

lulu, mon. luluja tässä: kukkanen

luludža, mon. luludži kukka

luludžako tšoon huhtikuu

lurriboskero, mon. lurriboskere ryöväri,roisto

lyijos, mon. lyiji ääni

M
ma phen! älä sano!

maal, mon. maale ystävä

maales ystävää

maalesko ystävän

maaluno, maaluni,  
  mon. maalune

ystävällinen, kiltti

maami, mon. mamja mummo

maan hin minulla on

maan pherjana minut täyttävät

maaro, mon. maare leipä

maasila tässä: paukkuu

maasos pakkanen

maasosko pakkasen

maasosko tšoon maaliskuu

maȟka, mon. maȟki kissa

maȟkako kamana kissankello

malaȟa, mon. malaȟi laukku

malaȟka, mon. malaȟki laukku

mamjako mummon

mange minulle

manȟvaro, manȟvari,  
  mon. manȟvare

vaarallinen

mansa minun kanssani
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marakni markkinat

matšesko džummi kalakeitto

matšo, mon. matše kala

matšobaȟt tässä: kalaonni

me minä

meeda, mon. meedi hunaja

meedata hunajalta

joon/doola mekkena he/ne jättävät

miȟtos, mon. miȟti aarre

jou/joi/do minsadas hän/se muisti, muisteli

jou/joi/do minsala hän/se muistaa, muistelee

minsaven! muistakaa!

miritša, mon. miritši helmi

miritšako tšoon helmikuu

mo minun

momulis, mon. momuja kynttilä

morttuno, morttuni,  
  mon. morttune

nahkainen

mui, mon. muije suu

muulengo tafla sateenkaari

muura, mon. muuri marja

N
naa tšekkar ei koskaan

na, naa ei

naal edessä, eteen

naale eteen

naavimen nimeltään

naȟimen hukattu, kadotettu

nak, mon. nakke nenä, nokka

nakkesko fleeda nokkahuilu

natura luonto

nau, mon. naave nimi

neeres melkein, noin

neeresta vierestä

neeruno, neeruni,  
  mon. neerune

läheinen

nevo, nevi, mon. neve uusi

nii(na) myös, -kin, sekä

niijal kesä

niijalesko tšoon kesäkuu

me niijavaa minä niiaan

nikki pois

nis, mon. nisja lahja

numra, mon. numri numero

nutta, mon. nutti takki

O
ofti useasti, usein

oȟta kahdeksan

om ohi, ohitse

P
paalal jälkeen, takana

paale taa(kse)

paalesko ȟaaben tässä: jälkiruoka

paaljos, mon. paalji tässä: kaiku

paani, mon. panja vesi

joon/doola paarkade he/ne kiittivät

paarkiba, mon. paarkibi kiitos, kiitokset

jou/joi/do paarkila hän/se kiittää, kiittelee

paȟos, mon. paȟi jää

paȟosko jään

paȟosko tšoon marraskuu

paȟu! lepää!, tässä: uinu!

pangȟ viisi

pangȟto diives perjantai

pangȟto viides

panjako tšoon lokakuu

panna vielä

paparuga, mon. paparugi tässä: perhonen

papukaijos, mon. papukaiji papukaija

parka, mon. parki puisto

parno, parni, mon. parne valkoinen, vaalea

patrik, mon. patrija lehti

jou/joi/do peerela hän/se putoaa

peerimen vierivän

me pekkaa minä paistan

pekki letut

pepparos, mon. peppari pippuri

pesko -nsa, -nsä

phaal, mon. phaale veli

phak, mon. phakka siipi

phalla! sulje!

phambos, mon. phambi omena

pharruno, pharruni,  
  mon. pharrune

silkkinen
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pheen, mon. phenja sisko

phenjaha siskon kanssa

jou/joi/do phenjas hän/se sanoi

me phennaa minä sanon

jou/joi/do phennela hän/se sanoo,  
  tässä myös: huikkaa

pherdo täynnä

joon/doola pherjana he/ne täyttävät

joon/doola phirana he/ne avaavat

me phordavaa minä puhallan

phurano tiija ennen vanhaan

phurano, phurani,  
  mon. phurane

vanha

phuuro, phuuri, mon. phuure vanha, vanhus

piano piano

piero, mon. piere jalka

piiben, mon. piibeja juoma

jou/joi/do piijas hän/se joi

pinsardo, pinsardi,  
  mon. pinsarde

tuttu, tuttava

me pinsavaa minä tunnen

pinsavehako tu tunnetko sinä

pinsiba, mon. pinsibi tuttavuus, tunteminen

piparkaakos, mon. piparkaaki piparkakku

piriba, mon. piribi rakkaus

plikkos, mon. plikki possu

plikkoske possulle

jou/joi/do plokkila hän/se kerää, keräilee

poemos, mon. poemi runo

poostako maȟka pääsiäiskissa

praal päällä, päälle, yllä, ylle

ame praatavaha me juttelemme

praatavaha jutellaan,  
  tässä myös: pakistaan

me prastaa minä juoksen

jou/joi/do prastila hän/se juoksee

prissi vastaan

prossiba anteeksi

jou/joi/do puȟȟela hän/se kysyy

R
raalal sisällä

raani, mon. ranja rouva

rai, mon. raije herra

raijesko herran

jou/joi/do  rakkila hän/se puhuu

rangla, mon. rangli väri

ranjako rouvan

rankanes kauniisti, nätisti

rankano, rankani,  
  mon. rankane

kaunis, nätti

jou/joi/do rankjadas hän/se koristeli

rankjos, mon. rankji koriste

me rannaa minä kirjoitan

jou/joi/do rannela hän/se kirjoittaa

rannos, mon. ranni kynä

jou/joi/do ranudas hän/se hyppäsi

jou/joi/do ranula dorja hän/se hyppii narua

joon/doola ranuna he/ne hyppivät

me ranuvaa minä hyppelen, hypin

rassako tiija yöllä

rat, mon. rassa yö

ravalos, mon. ravali reppu

reet suoraan

reevos, mon. reevi kettu

reevoske ketulle

reevosko ketun

jou/joi/do rekkila hän/se tarjoaa,  
  tässä: antaa

jou/joi/do rigila hän/se vie

riimos, mon. riimi tässä: riimi

ritš, mon. ritša karhu

roi, mon. roija lusikka

romani tšimb romanikieli

jou/joi/do roodidas hän/se etsi

roosa, mon. roosi ruusu

me rouvaa minä itken

me rumstravaa minä rämistän

rupano, rupani, mon. rupane hopeinen

ruu, mon. ruuve susi

rytmos tässä: rytmi

S
saaben, mon. saabeja nauru

saajimen nauraen, hymyillen

saaka, mon. saaki asia

saakengo asioiden
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saakiba, mon. saakibi tässä: seikkailu

me saaknavaa minä kaipaan

saare kaikki

saarenge kaikille

sakko diives joka päivä

sakko jokainen

tu sal sinä olet

jou/joi/do sala hän/se hymyilee, nauraa

sametisko, mon. sametiska samettinen

samnaskiiro, mon. samnaskiire nauraja, naurava,  
  tässä: nauravainen

sap, mon. sapja käärme

sar kuin 

sarra aamu

sarrako tiija aamulla

sarrako aamun

sasbi olipa

sasbi jekkar olipa kerran

saste aven tervetuloa

sastiba terveys

sasto aavimen tervetullut

savarja suitset

sientide myöhemmin

siigo varhain

siivo, siivi, mon. siive harmaa

sikjiboskiiri, mon.  
  sikjiboskirja  (fem.)

opettaja

me sikjuvaa minä opin

ame sikjuvaha me opimme

sikjuvaha te drabaven opitaan lukemaan

sikjuvaha te rakkaven opitaan puhumaan

sikjuvaha te reeknaven opitaan laskemaan

skaalos, mon. skaali kuppi

skoola, mon. skooli koulu

skoolako butti,  
  mon. skoolako buttija

läksy

skoolako koulun

skoolata koulusta

skoopa, mon. skoopi kaappi

skorni, mon. skorja saapas

smaakade maistuivat

smaakigo,smaakigo,  
  mon. smaakiga

herkullinen, makoisa

jou/joi/do smaakila hän/se maistaa, maistelee

jou/joi/do smeltila hän/se sulattaa

So ȟunjula? Mitä kuuluu?

so mitä, mikä,jota

me sommas minä olin

sonatiko, sonatiko,  
  mon. sonatika

kultainen

jou/joi/do sonjadas hän/se nukutti

soobi mitä tahansa

soske miksi

sou! nuku!

me souvaa minä nukun

jou/joi/do souvela hän/se nukkuu

spikarnis, mon. spikarja aitta

spilliboskero,  
  mon. spilliboskere

ampiainen

staadi, mon. staadija hattu, lakki,  
  tässä: myssy

staar neljä

jou/joi/do staaridas hän/se onki, kalasti

me staavaa minä kuljen, kävelen, astun

joon/doola staavena he/ne kulkevat, kävelevät,  
  astuvat

startto diives torstai

startto neljäs

stedos, mon. stedi paikka

stranna, mon. stranni ranta

ame striidavaha me riitelemme

striidavaha riidellään,  
  tässä: toraillaan

strouvako piiben pillimehu

stryyki valjaat

stukkos, mon. stukki hauki

stukkoske hauelle

stunna, mon. stunni hetki

jou/joi/do sungela hän/se haistaa, haistelee

suunesta unesta

suuniba, mon. suunibi unelma, haave

suuno, mon. suune uni

suunodžaaben tässä: unimatka

svaal, mon. svaalja kyynel

svettos, mon. svetti pulla

jou/joi/do syyvidas hän/se ompeli
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T
ta ja

taala sitten, sen jälkeen

tafla, mon. tafli pöytä

taktos tässä: tahti

tamles iltaisin

tamliba hämäryys, pimeys

tamlo, mon. tamle ilta

tamlo, tamli, mon. tamle hämärä, pimeä

tamloko tiija illalla

tattiba lämpö

tattuno, tattuni, mon. tattune lämpöinen

tavartiina, mon. tavartiini esiliina

te että

teelal alla

tekka, mon. tekki peitto, tässä: välly

jou/joi/do tenkila hän/se harkitsee,  
  miettii, ajattelee

them, mon. themme maa

thouvibosko doori pyykkinaru

thuu, mon. thuuja savu

tieȟȟa, mon. tieȟȟi kenkä

tiija, mon. tiiji aika

tikno, tikni, mon. tikne pieni

til lisää

tilluno, tilluni, mon. tillune tässä: hupsu

tontos, mon. tonti tonttu

jou/joi/do traȟtas hän/se pelkäsi

transuris, mon. transurja lautanen

trappos, mon. trappi rappu,porras

triin kolme

triinensa kolmisin

tritto diives keskiviikko

tritto kolmas

me tromuvaa minä uskallan

trystaldraagos,  
  mon. trystaldraagi

kuperkeikka

trystales ympäri, ympäriinsä

trystalo ympäri

tša tytöllä

tšaalo, tšaali, mon. tšaale kylläinen

tšaariba tässä: ruohikko

tšaaro, mon. tšaare lautanen

tšai, mon. tšaija tyttö

tšaijengo tyttöjen

joon/doola tšakrena he/ne peittävät

tšakriba, mon. tšakribi peite

jou/joi/do tšakrila hän/se peittää

tšam, mon. tšamja poski

tšatšes todella, varmasti,  
  tässä: oikeasti

tšatšo totta, tosi

tšau, mon. tšaave poika

tšeer, mon. tšeere talo, koti

tšeere kotiin

Tšeerekiiros tässä: Kotiainen

jou/joi/do tšeerela hän/se tekee

tšeeresko talon, kodin

tšekan, mon. tšekaja otsa

tšeladoin, mon. tšeladoine pääskynen

ame tšellavaha me tanssimme

tšellavaha tanssitaan,  
  tässä myös: karkeloidaan

jou/joi/do tšellela hän/se tanssii

joon/doola tšellena he/ne tanssivat

tšelliboskiiri,  
  mon. tšelliboskirja

tanssijatar,  
  tässä: tanssiainen

tšenna kasvot

jou/joi/do tšerdas hän/se teki

joon/doola tšerde he/ne tekivät

tšerha, mon. tšerhi tähti

tšerhengo tähtien

tšeriboskero,  
  mon. tšeriboskere (mask.)

kokki

tšerjula kiehuu

tšetanes yhdessä

tšetano, tšetani, mon. tšetane yhteinen

tšiȟko džintaha hyvällä mielellä,  
  hyvällä tuulella

tšiȟko, tšiȟki mon. tšiȟka hyvä

tšiino, tšiini, mon. tšiine väsynyt

tšil, mon. tšilja voi

tšilmaaro, mon. tšilmaare voileipä

tšimb, mon.tšimba kieli

me tšinjom minä ostin

joon/doola tšinnena he/ne ostavat

tšinnuna kastuvat

jou/joi/do tšinsila hän/se kastelee
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tširikli, mon. tširikja (fem.) lintu

tširiklo, mon. tširikle (mask.) lintu

jou/joi/do tšinjas hän/se osti

tšoȟȟa, mon. tšoȟȟi hame

tšoȟȟako hameen

jou/joi/do tšollidas hän/se leikkeli, leikkasi

tšoon, mon. tšoone kuukausi, kuu

tšorjales salaa, salaisesti,  
  tässä myös: pälyillen

tšorjime(n) salainen

tšukares somasti, suloisesti

tšukaro, tšukari, mon. tšukare suloinen

tšum, mon. tšummi suukko

jou/joi/do tšundas hän/se laittoi, laitteli

me tšundom minä laitoin

me tšuravaa minä heitän

tšutšo, tšutši, mon. tšutše tyhjä

jou/joi/do tšuuvela hän/se laittaa,  
  tässä myös: pakkaa

tšuuvimen laitettu, tässä: katettu

tšyöka, mon. tšyöki keittiö

tsyöpos, mon. tsyöpi kauppa

tu sinä

tukke sinulle

tukko sinun

tukko neer luoksesi

tulpanos, mon. tulpani tässä: tulppaani

tunga, mon. tungi suru

tunga-ȟliepa tässä: suruviitta

tungiba, mon. tungibi suru

U
undos, mon. undi pitsi

undriba, mon. undribi ihme

uokaan! oi voi!

utšiba, mon. utšibi korkeus

uutan paaros pariton

V
me vaa minä tulen

vaaguno diives maanantai

vaaguno ensimmäinen

vaare jauhot

vaȟka vaikka

valpenge pennuille, tässä: lapsosille

valpos, mon. valpi pentu

ame vandruvaha me matkustelemme,  
  matkustamme

vandruvaha matkustellaan,  
  matkustetaan

vanga, mon. vangi kehto

vangako džiili kehtolaulu

ame vangavaha me tuudittelemme

vangavaha tuuditellaan

varotheeni jostakin

vast, mon. vaste käsi

vasteha kädessä

vaurensa toisiaan

vauro diives tiistai

vauro toinen

jou/joi/do veevidas hän/se kutoi

veevimen kudottu

veȟ, mon. veȟȟe metsä

veȟȟesko metsän

jou/joi/do vela hän/se tulee,  
  tässä myös: koittaa, hiipii

ven talvi

joon/doola vena he/ne tulevat

vesti liivit

vetra sää

vetraha säällä

me vinnavaa minä voitan

jou/joi/do vinnela hän/se voittaa

violetos, mon. violeti tässä: orvokki

vojula te fanuvel voi tapahtua

vojuvehako tu issaves voitko arvata

vooros kevät

voorosko kevään

vulla villa

vullata villasta

vullatiko,vullatiko,  
  mon. vullatika

villainen

vuondros, mon. vuondri vuode


