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I   N Ä Y T Ö S  I   O Z U T A N D A 
 
PATE PALOKÄRKI  PAVEL PALOKÄRGI:  
Tervetuloa kaikki, tervetuloa!!!  Terveh tulgua kaikin, terveh tulgua !!! 
Oopperamme alkaa,   Ouppera miän algaa,  
ottakaa hyvät paikat.   ottakkua parahat olendakohat.  
Hyvä hyvä, hienoa!   Vot, vot, muga, muga! 
 
Minun nimeni on Pate Palokärki  Miun ńimi on Pavel Palokärgi 
ja minä johdan tätä esitystä  da mie johan tädä ezitystä  
tänään tällä tikulla.   tänäpiän täl ťikul. 
Tietääkö kukaan mikä   T´iedäägö kentahto  
tämän tikun nimi on?   mibo lienöh ńimi täll ťikull? 
Se on tahtipuikko!   Sehäi on tahtipuikko. 
 
No niin, ovatko kaikki jo täällä?  No vot, onnuako kai ollah jo tiäl? 
Käsi ylös, joka ei ole vielä täällä!  Käzi yläh, ken eule vie tiäl! 
No niin, kaikki ovat täällä…. paitsi…  No vot, kaikin ollah jo tiäl… paittši… 
tiedättekö mitä?   Ţiijättögö midä? 
Kaikki esittäjät eivät ole täällä.  Kai eziindyjät eule tiäl. 
Meiltä puuttuu Kaiku,   Meil puuttuu Kaigu. 
joka myöhästyi bussista   Häi myöhästyi kyyvis. 
ja meiltä puuttuu Papukaijat,  Da viehäi meil puuttuu Popukaijat, 
jotka karkasivat häkistä!   Net näit pajettih häkis! 
 
Nyt teidän täytyy auttaa meitä!  Nygöi teijän pidäh auttua meidä! 
Aikuiset, olisitteko te Kaiku.  Aiguzet, oľizittogo työ Kaigu. 
Joka kerran kun pieni kilpikonnatyttö  Joga kerda kui pieńi suojusšlöpöityttöńi  
huutaa että AUTTAKAA,   huikkuah, jotta AUTTAKKUA, 
teidän pitää vastata kaksi kertaa:  teijän pidäh vassata kahteh kerdah: 
TAKAA, TAKAA!!   TAKKUA, TAKKUA! 
 
No niin, harjoitellaanpa!   Muga, muga. Opittelemmo nygöi!  
AUTTAKAA! ( aikuiset vastaavat ).  AUTTAKKUA!  ( Aiguzet vassatah ) 
 
Hyvä otetaan uudelleen,   Muga! Opittelemmo viel uuvessah. 
ensimmäinen TAKAA kovemmin,  Enzimäńi TAKKUA kovembah, 
toinen hiljemmin.   Toine hiľľembäh. 
 



AUTTAKAA! ( aikuiset vastaavat ).  AUTTAKKUA  ( Aiguzet vassatah) 
Loistavaa, kiitos.   Muga, muga. Ylen oli hyvä! Passibo!  
Sitten lapset,   Sit lapset,  
olisitteko te papukaijoja?   olizittogo työ popukaijoi? 
Mitä papukaijat sanovat  Midäbö popukaijat sanotah, 
jos niille puhuu?   kui ńiil pagizet? 
Oikein, ne matkii!   Oigein! Hyö matkitah! 
 
No kuulkaa, toisinaan   No kuulguahai, toizinah 
tämän esityksen aikana minä olen  netämän ezityksen aigana mie olen 
leikisti palokärki ja rääkäisen teille  šuutkasti palokärgi da riägäzen teil 
rumalla äänellä jotain,   pahal iänel midätahto, 
vaikkapa että RAIWO RYSKII,  hos, jotta RAIWO RYSGÄÄ, 
niin teidän pitää olla   ńi teijän pidäh olla 
leikisti papukaijoja   šuutkasti popukaijoi 
ja matkia minua.   da matkie minuo. 
 
No harjoitellaanpa:   No, opittelemmo nygöi: 
RAIWO RYSKII ( lapset vastaavat ).  RAIWO RYSGÄÄ  ( lapset vassatah) 
 
Uudelleen ja paljon kovemmin:  Uuvelleh da enďistä kovembah:  
RAIWO RYSKII ( lapset vastaavat ).  RAIWO RYSGÄÄ  ( lapset vassatah) 
 
Loistavaa!    Ylen, ylen hyvä! Terväh opitto! 
Nyt ollaan valmiit aloittamaan.  Nygöi olemmo valmehet alottamah.  
  
 
A. ALKUKOHTAUS, EIKUN SYNTY   A. ALGUKOHTAVUS, EIGUN ROINDI 
(Satumeren rantahietikko.)   (Suakkunameren  randapeskulois ) 
  
1. ALKULAULU, OOPPERAOPETUS  1. ALKGUPAJO, OPITTELUOOUPPERAS 

 
KAIKKI :    KAI KIN: 
:;Tään oopperan pääroolissa  Täss oupperas piäroulis on 
on tyttökilpikonna.   neitšykkä suojusšlöpöi. 
Hän satumetsän suojissa  Häi suakkunmetšän suojis kodvan 
on kauan koditonna:;    koďitoinna köpöi. 
Hän ensin joutuu kadoksiin  Häi enziks´ jouduu häveksih 
ja törmää moniin ongelmiin.  da häkkyy mońih ongelmih. 
  
 



OONA ja PIKKI:  OLGA da OPRI: 
Mikä on ooppera?   Mibo on ouppera? 
  
TIUKU JA MINI:   OKKI da PIKKI: 
Mikä on rooli?   Mibo on rouli? 
  
KAIKKI :    KAIKIN: 
:;Kas oopperassa esiintyjät  Ka oupperas ozuttelijat 
puhuu laulamalla   paissah pajattamalla 
ja heitä orkesterilaiset   da heidä orkesterilazet 
auttaa soittamalla:;   auttaa soitannalla 
Ja roolit sitä tarkoittaa,   Da rouli sidä tarkottaa 
että ketä ne leikisti esittää!  jotta kedä hyö šuutkaks´ ozuttaa! 
  
OONA JA PIKKU:   OLGA da OPRI: 
Miten niin, kadoksiin?   Kuibo muga häveksih? 
  
TIUKU JA MINI:   OKKI da PIKKI:  
Miten niin, ongelmiin?   Kuibo muga ongelmih? 
  
KAIKKI :   KAIKIN: 
:;Kun joku joutuu kadoksiin  Kui kentaht´ jouduu häveksih, 
ei tiedä missä ollaan.   ei ťiijä mispäi ollah. 
Jos kulkee ihan eksyksiin   konz´ matkuah aivan yöksyksih, 
niin pelko nousee pollaan:;  siit varavo nouzoo pollah, 
Ja ongelma on vaikeus,   Da ongelma on vaigevus 
vaan siihen auttaa lohdutus.  vai sih vet auttaa lohutus. 
  
OONA JA PIKKU::   OLGA da OPRI: 
Mikä se polla on?   Mibon se polla? 
 
 TIUKU JA MINI:   OKKI da PIKKI: 
Mitä se lohdutus on?   Mibon se lohutus? 
  
KAIKKI :   KAIKIN: 
:;On polla nimi leikkisä,   On polla ńimi šuutkasa, 
se tarkoittaapi päätä   se tarkoittaa täs piädä 
ja jos ei polla säteile   da kel ei polla säteile, 
niin järki ompi jäätä:;   häl järgi ompi jiädä 
 
 



Ja lohduttaja tähdentää,   No, lohuttaja muissuttaa, 
että ei kannata välittää!   jott'  ei kannata välittiä!  
 
OONA JA PIKKU:   OLGA da OPRI: 
Mitä se on kun ei säteile?  Midä se on, kui ei säteile? 
  
TIUKU JA MINI:   OKKI da PIKKI: 
Mitä se on kun tähdentää?  Midä se on, kui muissuttaa? 
  
KAIKKI :   KAIKIN: 
:;Jos jonkun polla säteilee  A kell vai polla säteilöö, 
hän asioita hiffaa.   häi dielot ńäbieh äkkiä.  
Se jota joku tähdentää   Se, mistä kentaht´muissuttaa, 
on tärkeää tai kliffaa:;   on tärgiedä ľibo räkkiä.  
Vaan nyt ois aika lopettaa,  Vai nygöi oiz aiga lopettua, 
ja alkaa seurata oopperaa!  da algua kattšuo oupperua.  
  
OONA JA PIKKU:   OLGA da OPRI: 
Mitä hiffaa?   Midä äkkiä? 
  
TIUKU JA MINI:   OKKI da PIKKI:  
Mitä kliffaa?   Midä räkkiä? 
  
KAIKKI :   KAIKIN: 
Sssssshhhhh! Hiljaa!!   Sssssshhhhh! Olgua hiľľua! 
  
PATE PALOKÄRKI:   PAVEL PALOKÄRGI: 
Ssssssshhhh! Haluaisitteko,  Sssssshhh! Igöi teilgi himoittais,  
että esitämme teille sadun Eikusta?  jotta ozutammo teil suakkunan Eigus? 
 
No hyvä. Olipa kerran Satumaa,  No, hyvä. Oľipa erähittši suakkunamua, 
jossa oli suunnaton satumeri,  mis oľi ylen suuri suakkunameri, 
jonka rannalla oli hieno   da min rannal oľi hieno, 
Hiekkapoukama,   peskupougama 
johon laski pikkuinen puro,  mih lirui pienońi ojańi, 
jota reunustavissa   da sen puolel da toizel 
ruohikkojen kätköissä   heińikkölöin peitos  
asustivat jättiläiskilpikonnat  elettih jättiläsmäzet suojusšlöpöit 
Valde.... ja Maria Kilpinen....  Semoi.... da Moarie... Suojusšlöpöńi… 
  
 



( Valde ja Maria tulevat  esiin, ) ( Semoi da Moarie tullah ezih ) 
 
2A. LAULU, MARIAN JA VALDEN DUETTO  2A. PAJO, MUARIEN DA SEMOIN DUETTI 
  
MARIA JA VALDE :   MOARIE da SEMOI: 
Koittanut on meille onnen aika  Nygöi tulluh on meil lykyn aiga 
toisemme kun oomme löytäneet.  toizemmo kui olemmo löydännyh. 
Koskaan haihdu pois ei tämä taika,  Ńikonza hävie pois ei ńetäin taiga 
liekö päämme siitä seonneet?  liegö mejän piät siit sevonnuh? 
  
MARIA :    MOARIE: 
Massussani kumma pahka kasvaa  Vatšassain miul kumma pahka kazvaa 
aamuisin mua joskus oksettaa.  huondeksilgi minuo oksettua. 
  
VALDE :    SEMOI 
Mulla helpottaa, jos vatsaa rasvaa  Miuda avittaa, kui vattšua razvua 
pitäisikö sunkin koettaa.   pidäisgö sit siungi koettua. 
  
MARIA JA VALDE :   MOARIE da SEMOI 
Vois, vois, jo perhe lisääntyä  Vois, vois, jo pereh lizäydyö 
Tois, tois, se uutta sisältöä, ja....  Tois, tois, se uutta sizäldyö 
ois, ois, se ihan mukavaa, jos...  ois, ois, se toillah mugavua, kui… 
sais, sais, lasta liekuttaa!  sais, sais, lasta lieguttua! 
  
MARIA :    MOARIE 
Nyt outo tuskantunne massussani   Tuskantundo Nygöi masussani  
niin kamalasti jatkuvast lisii.  hirviešťi muga ainos vai lizii 
  
VALDE :    SEMOI 
Mulla paine putoo jassussani  A miul paineh pakkuu vatšassani 
kun tarpeeks usein muistan vain bizii   kui tuagieh vai muissannen pizii 
  
MARIA JA VALDE :   MOARIE da SEMOI 
Vai voisko tämä olla jotain muuta..  Vai voisko netäin olla mitaht´muuda.. 
ehkä toteutuu se sittenkin!  toinah toteuduu se sittengi! 
Annoimmehan viime kuussa suuta....  Annommohai toizillemmo suuda… 
toisille, ja vähän muutakin.,  männyöl kuull´, da vähäi muudagi!!! 
  
Voi, voi, nyt perhe lisääntyy!  A, voi, voi, Nygöi pereh ližäydyy! 
Oi, oi, no siinä oli syy! Nyt  Oi, oi, no sehäi oľigi syy! Vet 
 
 



toi, toi, se uutta elämää.   suammo uutta elämiä. 
Ai, ai, tää tietää vipinää!   Ai, ai, nygöi roiteh vibiniä!  
 
PATE PALOKÄRKI ( lapset vastaavat):  PAVEL PALOKÄRGI ( lapset vassatah): 
Rrrääpäle putkahti,   Rrriäbäle butškahti, 
Mmmunasta sutkahti,   mmmunaspäi šutkahti, 
Vesi se Rrrroiskahti,   vezi vai rrroiskahti, 
Varrrpaille loiskahti,   varrrpahil loiskahti. 
Jalaton rrrassukka,   Jallatoi rrrassukka, 
Kurrrttuinen nnassukka,   kurrrttuńi nnassukka, 
Voi mikä Mmmussukka   voi migä Mmmussukka 
Nnimetön Tussukka   ńimetöi Tuššukka. 
  
2B. LAULU: VALDE JA MARIA :       2B. PAJO: SEMOIN DA MOARIEN JATKODUETTI 
  
Jalat aikanaan kai kasvaa hälle  Jallat aiganah vet kazvaa hälleh, 
veikeästi päätä keikuttaa.  tšomasti häi piädä lekuttaa. 
tämähän jo maistuu elämälle  Ńetäinhäi jo maistuu elännälleh, 
pieni häntäkin kun vipattaa  pieńdä händiägi häi viputtaa. 
  
Nimi tyttökonnallemme sassiin  Ńimi väleeh šlöpöineitšykälle  
meidän keksittävä on nyt, eikö niin?  mejän nygöi keksie pidänöö?  
Sehän kirjoitetaan kilpipassiin,  Sen hälle kirjutammo suojukselle, 
jos se joskus joutuis eksyksiin.  kunnetahto häi kui yöksynnöö. 
  
MARIA :    MOARIE: 
Liisa, se on tottakai!   Liďďi, se lienöh tagihai! 
  
VALDE :    SEMOI: 
Ei ku, Maija meille sai!   Ei, gu Maikki meille sai! 
  
MARIA :     MOARIE: 
Ei ku, Liisan haluan!   Ei, gu Liďďie mie himuolen! 
  
VALDE :    SEMOI: 
Ei ku, Maija, totean!   Ei, gu Maikkie mieluilen! 
  
VALDE ja MARIA : (  vuorotellen )  SEMOI DA MOARIE: ( vuorokkah ) 
Liisa,    Liďďi,  
ei ku Maija,   ei gu Maikki,  
  
 



ei ku Liisa,    ei gu Liďďi, 
ei ku Maija,     ei gu Maikki,  
ei ku Liisa.......   ei gu Liďďi,… 
  
( yhdessä: ) E I K U !      ( yhtes: ) E I G U!!!!  
 
PATE PALOKÄRKI:   PAVEL PALOKÄRGI: 
Kului aikaa monta   Mäńi aigua monda 
auringon- ja vuodenkiertoa.  päivän- da vuuvenkierduo. 
Eiku sen kun kasvoi ja kasvoi ja kasvoi. Eigu se vai yleńi da yleńi da yleńi. 
Siitä tuli kaikin puolin reipas  Hänes roďih kaikin puolin voikoi 
ja rehellinen pikku konna,  da kunnollińi pikkarańi suojusšlöpöińi, 
mutta vanhempien suureksi suruksi  vai kui vanhembien suureksi goŕaksi 
sille ei kasvanut yhtään jalkaa.  šlöpöil ei kazvannuh yhen yhtikäistä jalgua. 
  
No, ei se mitään,   No, ei se midäi, 
kaikkihan me olemme   jogahińihai meis on 
tavalla tai toisella erilaisia  taval ľibo toizel erilańi 
ja vähän puutteellisia,   da vähäzel vajavańi, 
mutta silti ihan täydellisiä  vai ykskai ihan puťillizie 
omalla tavallamme.....   omah lauduh… 
  
Eräänä päivänä,   Erähän päivän, 
kun Eiku oli vanhempineen  kui Eigu oľi vanhembien ker 
leikkimässä rantahietikolla,  kizualemaz randapeskul 
alkoi kuulua omituista kuminaa....  algoi kuuluo kummallista kuminua… 
Globaalin maailmantalouden  Globaalin muailmantalouven 
alati kasvavat ahneet lonkerot  ainos vai kazvavat ahnehet longerot 
olivat yltäneet jo satumaahankin  oldih tavannuh jo suakkunamuahgi 
ja sen kaukaisimpaankin poukamaan...da sen loitombazehgi lahelmah… 
voi voi voi....   a voi, voi, voi… 
  
3. LAULU,   3. PAJO: RAIWO CALAMARE BIG-MONEYN AARIA 
  
RAIWO:   RAIWO:  
Synnyin Americassa,   Roinnuin Amerikoissa 
liikemiesten aivoissa,   ďengamužikkain mozguissa. 
Tuli synnyinlahjaksi ahneus tää,  Tuľi roindalahjaksi ahnevus, 
joka kauhua herättää!   mi on jogahizel  kauhissus! 



Rahan voimaa ei   Ðengan voimua ńiken 
voi kukaan vastustaa,   ei voi vassustua, 
sillä kaiken haltuunsa saa.  sil vet kaiken halduh suah. 
Minne vain minun lonkerot kietoutuu  Kunne vai miun longerot kietouduu 
siellä luonto raiskautuu!   siel kai luondo raiskauduu! 
En armoa tunne koskaan mä,  En armuo tunne ńikonza mie, 
olen hyypiö hyytävä!   nossan tundehie hyydävie! 
Vain ihmisrauniot jälkeeni jää  Ainos ihmisrauńivot jälgeh miun jiäh 
se kaikkia hirvittää.   algaa jogahista hirvittiä. 
  
KAIKKI:   KAIKIN: 
  
:;OLEN RAIWO, RAIWO, RAIWO “ :;MIE OON RAIWO, RAIWO, RAIWO “ 
CALAMARE BIG-MONEY:; “ CALAMARE BIG-MONEY:; “ 
 
PATE PALOKÄRKI:( lapset vastaa):  PAVEL PALOKÄRGI ( lapset vassatah ): 
Rrrraivo rrryskiii,   Rrrraivo rrryskii,  
Ykkksin yssskiii,   Ykkksin yssskii, 
Orrrpo rrrontti,   Orrrbo rrrontti, 
Märrrkä rrräntti,   Märrrgä rräntti, 
Hhunningolle joutuu,   Hhunningol nygöi jouduu. 
  
 
 
  
1. KOHTAUS, AATAMI AURINKOINEN TAIKOO EIKULLE RA-KA-US-JALAN 
1. OZUTUS, PÄDÖ PÄIVÄŃI LOITSII EIGUL RA-KA-VUS -JALLAN 
 
(Satumetsässä)    (Suakkunametšäs ) 
  
EIKU:    EIGU 
AUTTAKAA!!!   AUTTAKKUA !!! 
  
PATE PALOKÄRKI ( johtaa aikuisia ):  PAVEL PALOKÄRGI ( johdaa aiguzie ): 
TAKAA! TAKAA!   TAKKUA! TAKKUA! 
  
AATAMI ( tavaa ):   PÄDÖ PÄIVÄŃI ( tavua ): 
E-I-K-U.......EIKU?   E-I-G-U…..E-I-G-U?  
Onko sinun nimesi tosiaan Eiku?  Igöi siun ńimi tovessah on Eigu? 
  
 



4. LAULU, EIKUN ENSIMMÄINEN AARIA     4. PAJO, EIGUN ENSMÄNI AARIA 
  
EIKU:    EIGU: 
Eiku oon, Eiku oon,   Eigu mie lien, Eigu mie lien, 
pieni kilpikonna.   suojusšlöpöiksi kazvoin. 
Hietikkoon, hietikkoon   Peskuloih, peskuloih 
synnyin jalatonna.   jallatoinna roinnuin. 
  
Äiti mun, äiti mun   Muamo miun, muamo miun 
Liisan minusta tahtoi.   Liďďin miust´ himuoľi.  
Isä taas, isä taas,   Tuatto,tuas, tuatto tuas, 
Maijan tahtoo mahtoi.   Maikin ńimie mieluoľi. 
  
”Liisa eiku Maija eiku   ”Liďďi eigu Maikki eigu 
Liisa eiku Maija.  ”Liďďi eigu Maikki.” 
Olkoon sitten vaikka Eiku   Olgah siit hos vaikka Eigu 
päätti Mutsi ja Faija   piätti muamo da tuatto. 
  
Big-Money, raivosi,   Big-Money raivozi, 
kaiken alleen peitti.   päivösengi peitti. 
Vanhemmat mun katosi,   Vanhemmat miun häveigi, 
jonnekin se ne heitti.   kunne lienöh heitti. 
 
 Minä vain, jäljelle jäin,   Mie sit vai, jällel jäin, 
rantahietikolle.   randapeskuloille. 
Tyhmät linnut raakkuivat:  Riähkälinnut ruakuttih: 
”Joutuu hunningolle”   ”Jouduu hunningoille!” 
 ( puhuen ):   ( paissen ): 
Kuka sinä olet?   Kenbö sie olet? 
Missä se on se hunninko,   Misbö lienöh ne hunningot, 
jonne minä joudun?   kunne mie jouvun? 
  
 
5. LAULU, AATAMI AURINKOISEN AARIA    5. PAJO, PÄDÖ PÄIVÄZEN AARIA: 
  
Olen Aatami Aurinkoinen ma  Pädö Päiväńi mie olen loistoza, 
kierrän päivisin ain taivaanrantaa.  matkuan päivizin taivozen randua. 
Mun säteeni säihkyvät valoa  Miun sädehet hehkutah valgieda, 
ja lämpöä maalle ne antaa.  da lämmiä net mualoile andua 
  
 



Sinä pikkuinen hunningolle et  Sie pienozeńi hunningoille et 
joudu, siitä pidän mä huolta.  jouvu, siitä pien mie hyviä huolda.  
Jos seikkailuihinkin joutunet,  Kui vaigevuksih matkal joudunnet,  
niin aina pidän sun puolta.  ńi ainos pien siun polon puolda.  
 
Kas silmiäin taasen hämärtää,  A silmie miul algaagi hämärdiä,  
minun kuuluu nyt mailleni mennä.   nygöi pidää miun omil mail männä. 
Minä toivotan HYVÄÄ ELÄMÄÄ!  Mie toivotan siul HYVIÄ ELÄMIÄ. 
Sinä kävele, juokse ja lennä.  Sie assu vai, ńelluo da lennä. 
  
EIKU: ( puhuen )   EIGU ( paissen ): 
Mitä se eläminen on?   Kudabo on se elämińi? 
  
AATAMI:    PÄDÖ: 
Eläminen on lahjaa rakkauden,  Elämińi on lahjua rakkauven, 
se on vakaata uskoa siihen,  se on vagavua uskomis siihe, 
että jälkeen suurtenkin vaikeuksien  jotta jälles suuriengi vaigevuksien 
kaikki löytävät riemunsa riihen.  kaikin löyvetäh riemuloih riihe. 
  
Minä RA-KA-US-jalan sulle loihdin nyt  Nygöi RA-KA-VUS -jallan siul loitšin mie,  
se uskoa elämääs antaa   se valuo siules eländäh andaa, 
ja jos joskus sä oot hyvin väsynyt  da hos konza kui väzynyh lienetgi sie,  
se eteenpäin sinua kantaa.  se iellehpäi sinuodas kandaa. 
  
( puhuen )   ( paissen ) 
Hyvää yötä EIKU!    Hyviä yödä, EIGU! 
  
EIKU:    EIGU: 
Mikä on yö?   Mibo on se yö? 
  
AATAMI:   PÄDÖ: 
Pimeä ja musta!   Pimie da mussta! 
  
PATE PALOKÄRKI ( lapset vastaa ): :  PAVEL PALOKÄRGI ( lapset vassatah ): 
Pimeä ja musssta,   Pimie da musssta, 
Saako lohdutusssta?   Suago lohutussta? 
Yksijalkakilpikonnna,   yksijalgasuojusšlöpöi, 
Hyljättynä, koditonnna,   armotoinna, koďitoinna, 
Kierrrtää ympyrää!!   kierrrdää ymbyriä!! 
 
  
 



2. KOHTAUS, OIVA OMENAINEN TAIKOO EIKULLE RA-VI-TO -JALAN  
2. OZUTUS, JUAKKIMA JUABLOKKA LOITSII EIGUL RA-VI-TO -JALLAN  
  
6. LAULU, EIKU EKSYKSISSÄ:  6. PAJO, EIGU YÖKSYKSIS: 
  
:;Oon metsässä yksin,   :; Oon metšäs yböyksin, 
kulkemaan läksin   kömbimäh läksin 
iskää ja äiskää ei missään!  tuattuo da muamuo ńi missääh! 
Kuinkahan mulle nyt käy?  Kuibohai miul nygöi käynöh? 
Oon metsässä yksin,   Oon metšäs yböyksin, 
kulkemaan läksin   kömbimäh läksin 
iskää ja äiskää ei missään!  tuattuo da muamuo ńi missääh! 
Halia heitä en koskaan kai saa,  Sevätä heidä ńikonza en sua, 
parasta uinahtaa.  :; hos pidäis uinahtua :; 
  
( Eikulla on nälkä, huutaa ) (Eigul roiteh nälgä, kirguu: )  
  
EIKU:    EIGU: 
AUTTAKAA!!!   AUTTAKKUA!!! 
  
PATE PALOKÄRKI ( johtaa aikuisia ):  PAVEL PALOKÄRGI ( johdaa aiguzie ):  
TAKAA! TAKAA!   TAKKUA! TAKKUA! 
  
EIKU: ( näkee omenapuun,puhuen)  EIGU ( nägöö juablukkapuun, paissen ): 
Kuka sinä olet?   Kenbö sie lienet? 
Miksi soittelet oksiasi minulle?  Mintäh soittelet oksiloil miulleńi? 
  
 
7. LAULU, OIVA OMENAISEN AARIA   7. PAJO, JUAKKIMA JUABLUKAN AARIA 
  
OIVA:    JUAKKIMA JUABLUKKA: 
Olen Oiva, ääni soiva,   Mie oon Juakkima, iäńi helie, 
minun oksissani on.   miulla oksiloissain on. 
Sukunimi Omenainen   Suguńimi miul Juablukka 
rotu vallan verraton   rodu huigie da verratoin. 
 
Runko tuhti, siinä puhti   Runga tuhti, siitä puhti 
ryhtini on moitteeton.   ryhti dai on moiťťietoin. 
Lehdet suuret, vahvat juuret,  Lehet suuret, järiet juuret,  



mua horjuta ei tuulet.   minuo häilytä ei tuulet. 
Olen Oiva Omenainen   Mioon Juakkima Juablukka 
parhaan laadun hedelmäpuu!  luavun parahan anninpuu!  
Kuules pikku kilpikonna   Kuulevai sie suojusšlöpöi 
huusit mulle: auttakaa!   kirruit miulle: auttakkua! 
Olet aivan voimatonna   Sie olet ihan voimis köpöi 
sua nälkä ahdistaa.   sinuo ńälgä ahistua. 
  
( Oiva heittää omenan Eikun päähän.) ( Juakkima lykkiä juablokan Eigun piäh. ) 
  
Ota omppu! Mikä pomppu!  Ńetšis juablukka! A voi mi butška! 
Ei se ollut tarkoitus!   Se ei olluh miul tarkotus! 
Voihan Kuttu! Nolo juttu.  Voihai Kuttu! Nolo juttu. 
Tuli päähän iso ruttu!   Roiteh kuľsuh izo ruttu! 
Kuules pikku kilpikonna   Kuulevai sie suojusšlöpöi 
pyydän sulta anteeksi!   pyyvän sinuodas prošťimah!  
  
Ota haukku omenasta,   Ota juablukasta haukku, 
sinua se voimistaa.   sinuo Nygöi se voimistaa. 
Maku siinä ompi nasta,   Magu siit vet on kui kuakku, 
kaikki huolet karkoittaa.   kaiket griezat se karkottaa.  
  
( Omenasta tulee mato. )  ( Juablokas tuloo mado. ) 
  
Onko Mato? Kato, kato!   Igöi on mado? Katšovai, katšo! 
Sehän liukkaasti luikertaa.  Sehäi libiešťi mutguiloo. 
Ei se haittaa! Ruoka maittaa,  Ei se haittua! Ruoga maittua! 
koska pois sä voit sen laittaa!  da voithai järilleh sie sen laittua. 
Kuules kulta kilpikonna,   Kuulevai kugla suojusšlöpöi, 
sulle kyllä korvaan tään.   siul mie kaiken korvuan tiän. 
  
Sulla on vain jalka yksi,   Siulla on vai jalgoi yksi 
siksi toisen taion nyt!   sentäh toizen loitšin mie! 
Lienee tullut näytetyksi,   Lienöh tulluh ozutetuksi: 
että olet hyötynyt.   äijäl hyödyö olet suanut sie. 
Muista syödä, sekä juoda,  Muissa syyvä, dai i juuva, 
jos sä olet väsynyt   kui sie ollet väsynyh. 
Sulle virkistyksen tuoda   Siulle virgissyksen tuuvva 
ja parhaat voimat suoda...  da parahat väjet suuvva… 
 



...voivat puurot, perunat ja leivät  voijah kuaššat, kartohkat da leivät, 
vihannekset, hedelmät.   juablukat da kazvokset.  
 
RA-VI-TO on nimi jalkas,   RA-VI-TO on ńimi jallan 
jonka sulle lahjoitin.   min mie siulle lahjotin. 
Omena siis nimi ruokas,   Juablukka on ńimi ruuvan 
jolla sua ravitsin.   mil mie sinuo ravitšin.  
Älä ahmi, rasvaa kahmi –  Elä ahmi, razvua kahmi - 
siis liikaa, tarkoitin.   ylen äijäl, tarkotin. 
Vältä noita karkkiloita,   Karta neńie ńamuloida 
nauti maalta mansikoita   nauti mualoil mantšoloida. 
Herkkunälkäs niillä voita.  Magienńälgä ńiilöil voita. 
Kaakut vatsas vain pullistaa.  Kuakut vattšua vai pöndžistää. 
Krooooooh!    Kroooooh! 
  
   
3. KOHTAUS, KALLE KIVINEN TAIKOO EIKULLE RE-NO-US –JALAN 
3.  OZUTUS, KIRIL KIVIŃI LOITSII EIGUL RE-NO-VUS -JALLAN 
  
( Eiku törmää Kalle Kiviseen) ( Eigu törmiä Kiril Kivizeh. ) 
  
EIKU:    EIGU: 
AUTTAKAA!!!   AUTTAKKUA!!! 
  
PATE PALOKÄRKI ( johtaa aikuisia ) :  PAVEL PALOKÄRGI  ( johdaa aiguzie ) 
TAKAA! TAKAA!   TAKKUA! TAKKUA! 
  
EIKU ( puhuen ):   EIGU ( paissen ): 
Kuka se sinä.... oikein olet?  Migähäi möykky…siegii lienet? 
  
8. LAULU, KALLE KIVISEN AARIA   8. PAJO, KIRIL KIVIZEN AARIA 
  
KALLE:    KIRIL KIVIŃI:  
Minä ole järkäle, Kivisen Kalle  Mie olen järgäleh, Kiril Kivińi.  
Huonosti käy, jos jäät mun alle.  Huonošťi käyh, kui miun alle jiänetgi. 
Kuhmuja saa, joka päälleni ryntää,  Kuhmuloi suah, ken miun piälleńi ryndää, 
silmissä säkenöi ja tähtiä lentää!  silmilöis sägenöi da ťiähtilöi lendää.  
  
EIKU:    EIGU: 
Mua pelottaa! Mua pelottaa!  Minuo varavuttaa! Minuo varavuttaa! 
  
 



KALLE:    KIRIL:  
Minä olen elänyt miljoona vuotta.  Mie olen elänyh miljana vuotta. 
Emoni on kallio, en kehu suotta:  Emä miun on kallivo, en löyhkä suotta: 
Olemisen taidossa olen minä parhain  Olemizen ńerolois mie olen parahin 
sen mulle opetti maaemo varhain!  Sen miulle opasti muaemä varahin.  
 
EIKU:    EIGU. 
:;Miksi mua huimaa?:;   :;Mintäh minuo juovuttaa?:; 
  
KALLE:     KIRIL 
Sinä olet väsyksissä,   Sie olet uuvuksis,  
ei se mitään haittaa.   se ei ńimidä haittua. 
Sinut pitäis jonkun   Siut pidäis aijoin vai 
vain nukkumaan laittaa.   maguamah laittua. 
Törmäsit Kalleen, se koville ottaa,  Törmäzit Kirilih, se voimil ottaa, 
iltapalaa tarviit ja sitten pottaa.  ildapalua tarvitšet da sit viel pottua. 
  
EIKU:      EIGU: 
:;Miksi mua heikottaa?:;  :;Mintäh minuo uuvuttaa?:; 
  
KALLE:    KIRIL: 
Tenaville lepo on taivaan mannaa,  Lapsozil  huoguamińi taivahan on mannua, 
ajoissa illoin kun maate pannaan.  aiganah ildazel kui sängyh pannah 
Onpas pimiätä, minä alan koisaan,  Miegi mänen muate, roiteh pimie sagie. 
Nukuhan sinäkin pieni makoisaan.  Maguahai siegi pienońi magieh! 
  
EIKU:    EIGU: 
Ei mua nukuta! Herää säkin Kalle!  Ei minuo uinota! Nouze siegi Kiril! 
  
KALLE:    KIRIL: 
Sullahan raukalla kaks´ on vain jalkaa, Siullahai lapsrukal kaks´ vai on jalgua. 
Täytynee tässä vielä taikomaan alkaa. Nygöi pidännöh täs vie loitšimah algua: 
RE-NO-US on tärkeää, nyt sitä riittää,  RE-NO-VUS on tärgiedä, ainos sidä januo, 
Osaatko sä ressukka   ńikonza rassu 
 edes mua kiittää!  malttanetko passibuo sanuo!  
 
EIKU:    EIGU: 
Sain lisäjalan?   Sain ližäjallan?  
Nukkumaan alan! Kiiiiii....  Maguamah allan! Passsib…. 
 
 
  



KALLE:    KIRIL: 
Nukahti kesken sanan!   Uinahti kessen sanan!  
 
9. LAULU, TUUTULAULU EIKULLE:    9. PAJO, KÄTKYTPAJO EIGUL: 
  
MIESTEN KUORO :   MUŽIKKOIN KUORO:  
On Eikulla hyvä nyt uinua näin,   Nygöi Eigul ylen hyvä ńenga uinuo on vai, 
kun väsymys saanut on vallan.  kui uubumus suanuh on vallan. 
Yön kätköistä usva   Yön peittolois uzva 
nyt käy häntä päin,  nygöi kattieks hänel sai, 
hiljaa varpahillaan,   hiľľaa varbahillah,  
tuskin vain herättäin,  odvi vai nossattain, 
:; nyt liikkuvat henget hallan:;  :; nygöi liekutah henget hallan:; 
  
Kas hämyssä yön on turvaisaa  Taki hämylöis yön äijäl on turvazua 
Eikun kulkea nyt unten mailla.  Eigul matkata nygöi uńimuaduh. 
Hallan henget kun siellä   Hallan henget kui netšiel 
nyt häntä opastaa,  nygöi händä opastua, 
levon autuaan antain,   levon ozakkahan andain,  
vaan aamu kun saa,   vai huondes kui sua, 
:; he poistuvat usvan lailla:;  :;hyö häivytäh uzvan luaduh:; 
  
4. KOHTAUS, PIRKKO PURONEN TAIKOO EIKULLE REI-PAI-LU –JALAN 
4. OZUTUS, OGOI OJANI LOITSII EIGUL REI-PAI-LU -JALLAN 
  
( Eiku pulskahtaa puroon.) ( Eigu bulškahtaa ojazeh ) 
  
EIKU:    EIGU: 
AUTTAKAA!!!   AUTTAKKUA!!! 
  
PATE PALOKÄRKI ( johtaa aikuisia):  PAVEL PALOKÄRGI ( johdaa aiguzie ): 
TAKAA! TAKAA!   TAKKUA! TAKKUA! 
  
EIKU ( puhuen ):   EIGU ( paissen ):  
Mikä ihmeen pörrötukka sinä olet?  Mibö kumma pörrötukka sie olet? 
  
10. LAULU, PIRKKO PUROSEN AARIA:   10. PAJO,  OGOI OJAZEN AARIA: 
  
PIRKKO:   OGOI: 
Minun nimeni on aina ollut  Miun ńimi ainoz olluh on 
 



Pirkko Puronen.   Ogoi Ojańi. 
Minä lirisen ja lorisen ja liikun.  Mie lirizen da lorizen i liekun. 
Minä hyppelen ja vikellän  Mie skottšielen i vigellän 
ja jalat kastelen,   da jallat kastelen. 
Jos esteen mä kohtaan,   A kui estien mie kohtuan,  
niin kierrän sen.   ńi kierrän sen. 
Minä joka kevät   Mie joga kevät 
kivikoissa kiikun.   kivikkolois liedžun.  
 
Älä Eiku pieni kosteudesta  Elä Eigu kugla kostevuuves 
yhtään välitä.   vouze välitä. 
Tule reippahasti sylihini uimaan.  Assu rohkehešťi yskähäńi uimah. 
Käänny selälles ja ottehesi  Kiänny sellälleh da nygöi kät´es 
rannast hellitä,   rannas hellitä, 
anna minun sua kantaa   anna miun sinuo kandua 
ja ala kelliä.    da alla kellitä. 
Saat tutustua   Suat tutustuo sie 
vauhtihin niin huimaan.   vauhtih muga huimah. 
  
Hyvä Eiku! Olet tutustunut  Hyvä Eigu! Olet tuttavunnuh 
minuun lähemmin   minuh lähemmin. 
Nyt et märkyyttä enää sinä pelkää.  Nygöi eńiä et ńimidä varua märgiä. 
Minä REI-PAI-LU- jalan sulle  Mie REI-PAI-LU -jallan siulle 
siksi loihdinkin,   sentäh loitšingi, 
sillä kaksin verroin   sil vet kaks kerdua 
nopeammin liikutkin.   teriämbäh kul´l´etgi. 
Voit sillä myöskin   Voithai sil dai hot 
rapsutella selkää.   kruatsgutella selgiä. 
  
Nyt kyytihini hyppää   Nygöi kyyďih miun hyppiä 
niin kauas sinut vien,   ńi loitos sinun vien, 
olet voinut sä vesipelon voittaa.  olet voinuh sie vezivaron voittua.   
Kas suurehen maailmahan  Katšo suureh muailmah 
näytän vesitien,   ozutan vezitien, 
opas oivallisin minä siihen lien.  opas oivallizin mie sihnäh lien. 
Nyt ihmeelliset ajat sulle koittaa!  Nygöi ihmehizet aijat siules koittua! 
  
EIKU: ( huutelee rempseästi )  EIGU ( huudeloo rehvakkahašťi ): 
Neljä jalkaa    Ńellä jalgua 



Ra-ka-us, Ra-vi-to,   Ra-ka-vus, Ra-vi-to 
Re-no-us ja Rei-pai-lu!! Hulivuuuu!!! Re-no-vus i Rei-pai-lu!! Haidulivuu!!! 
   
PATE PALOKÄRKI ( lapset vastaavat ):  PAVEL PALOKÄRGI ( lapset vassatah ): 
Rrrakaus,    Rrrakavus 
Rrravito,    Rrravito  
Rrrenous,    Rrrenovus 
Rrreipailu!!    Rrreipailu!! 
  
PATE PALOKÄRKI ( lapset vastaavat ):  PAVEL PALOKÄRGI ( lapset vassatah ):  
Rrrakaus, Rrravito,  Rrrakavus, Rrravito,  
Rrrenous, Rrreipailu!!   Rrrenovus, Rrreipailu!! 
 
Kenellä on nälkä?   Ongo kenel ńälgä? 
Kenellä on pissahätä?   Ongo kenel pissahädä? 
Nyt pidetään semmoinen  Nygöi piemmö täs semmozen 
20 minuutin pituinen paussi.  kahenkymmenen minuutan väl´l´än aijan. 
Sillä aikaa EIKU laskettelee  Sil aigua EIGU lasketteloo 
laulellen purovesiä.   pajatellen ojavezie. 
  
VÄLIAIKA!!!!!!!   HUOGAVUNDA-AIGA!!!!! 
 
 
 

II    N Ä Y T Ö S   II   O Z U T A N D A 
  
PATE PALOKÄRKI:   PAVEL PALOKÄRGI: 
Lähtikö nälkä?   Lähtigö ńälgä? 
Eihän ole enää pissahätä?  Eivet eńiä ole pissihädä?  
Ottakaahan hyvät paikat,  Ottakkuahai hyvät olendakohat, 
että näette miten tässä käy.  jotta näjettö kuibo täs käynöh.  
 
Koettakaapa hypellä yhdellä jalalla,  Oppikkua nyt skoťťie yhel jallal 
miten kauan jaksatte.   muga pitkäh kui jaksatto. 
Älkää vaihtako jalkaa,   Elgiä vaihtakkua jalgua. 
EIKUkaan ei voinut vaihtaa jalkaa,  Eihäi ńi EIGU voinuh jalgua vaihtua, 
kun sillä alussa oli vain yksi jalka  kun häńel oľi allus vai yksi jalga… 
.Hyvä! Nyt kaikki taas istumaan.  Muga! Nygöi kaikin tuassen istukkua! 
Satu jatkuu   Jatkammo suakkunua! 
  
  



Mitenkähän se Eiku pärjäilee  Kuibohai se Eigu pärjiällöö 
purovesiä lasketellessaan.  ojavezie lasketelles? 
Kas kas, sieltähän tuleekin  Kattšokkua, kattšokkua, sielhäi tuloogi  
puron täydeltä oravia   ojazen täyven oravie 
eikä mitään Eikua. Ohoh!  eigä ńimidä Eiguo nävy. A voi, voi! 
 
  
5. KOHTAUS, OONA ORAVAINEN TAIKOO EIKULLE RO-KE-US -JALAN 
5. OZUTUS, OONA ORAVAINEN TAIKOO EIKULLE RO-KE-VUS-JALLAN 
  
EIKU:    EIGU:  
AUTTAKAA!!!   AUTTAKKUA!!! 
  
PATE PALOKÄRKI ( johtaa aikuisia ):  PAVE PALOKÄRGI ( johdaa aiguzie ): 
TAKAA! TAKAA!   TAKKUA! TAKKUA!  
 
11. LAULU, ORAVA -OPIT,   11. PAJO, ORAVA - OPIT 
  
ORAVAT:   ORAVAT: 
On sulla kilpi kuhmuilla   On siulla suojus pahkuńi 
ja mahapuoli ihan nuhruilla.  da vattšapuoli ihan šottańi. 
Sinä otus oot outo muodoltas,  Ylen oudo siun muodo on silmil miun 
  
OONA JA PIKKU:   OLGA DA OPRI  
kattila on laiva-   kasruuli on laivas... 
  
TIUKU JA MINI:   OKKI DA PIKKI 
kattila on laiva-   kasruuli on laivas... 
  
ORAVAT:   ORAVAT: 
kattila on laiva- nas!   kasruuli on laivas siun! 
  
Sulla taitaa paikkoja pakottaa  Voibi siulla paikkoloi pakottua 
ja koipia kovasti kolottaa.  da koibie äijäl kolottua. 
Minun kanssani silti nyt   Mejän ker nygöi 
leikkimään tuu,   ykskai kizuamah sua. 
  
OONA JA PIKKU:   OLGA DA OPRI: 
siinä kivut unoh-   siit voit kibiet unoh- 
  



TIUKU JA MINI:   OKKI DA PIKKI: 
siinä kivut unoh-   siit voit kibiet unoh- 
  
ORAVAT:   ORAVAT: 
siinä kivut unoh-tuu.   siit voit kibiet unoh-tua. 
  
Sinä RO- KE- US -jalan minulta saat  Sie RO- KE- VUS -jallan meilpäi suat 
nyt vaikka kiperäksi polkaksi paat  Hot nygöi kiberäksi polkaksi puat 
ei jalkapuolelta tiukkaa tee,  Ei jallan puoles siul ťiukkua tie, 
  
OONA JA PIKKU:   OLGA DA OPRI: 
naureskelet: Hehheh-   nagreskelet: Halivuli- 
  
TIUKU JA MINI:   OKKI DA PIKKI: 
naureskelet: Hehheh-   nagruskelet: Halivuli- 
  
ORAVAT:   ORAVAT: 
naureskelet: Hehheh- heee!  nagruskelet; Halivuli-vie! 
  
Nyt aletaan liukkaasti liikkumaan,  Nygöi allammo libiešťi liikkumah, 
ja kiivetään oksille kiikkumaan.  da oksiloil kiibiemmö kiikkumah. 
Katso minun otteista mallia, puto-  Katšo tarkkah mejän loikkuamista, 
  
OONA JA PIKKU:   OLGA DA OPRI: 
usta en voi salli-   kirbuomist´ ei suvai- 
 
TIUKU JA MINI:   OKKI DA PIKKI:  
usta en voi salli-   kirbuomist´ ei suvai-   
  
ORAVAT:   ORAVAT: 
usta en voi salli- a.   Kirbuomist´ ei suvai-ta! 
  
Minä usein matkalle unohdun,  Myö tuagieh elostamah unohutah, 
menomatkalla muskari -kouluhun.  mänömatkal muskari -skolah. 
Siksi täytyy nyt alkaa kiiruhtaan,  Sentäh meil nygöi kiireh sai. 
  
OONA JA PIKKU:   OLGA DA OPRI: 
lähden tästä, anteeks   Lähemmö täs, prošťi.... 
  
TIUKU JA MINI:   OKKI DA PIKKI: 
lähden tästä, anteeks   Lähemmö täs, prošťi.... 
  
  



ORAVAT:   ORAVAT: 
lähden tästä, anteeks vaan!  Lähemmö täs, prošťi vai!  
 
 
6. KOHTAUS, PEKKA PÖLLÖNEN TAIKOO EIKULLE RII-SA-US –JALAN 
6. OZUTUS, PEDRI  PÖLLÖNI  LOITSII EIGUL RII-SA-VUS -JALLAN 
  
( Eiku putoaa maata kohti. ) ( EIGU puduoo muata kohdi. )  
  
EIKU:    EIGU: 
AUTTAKAA!!!   AUTTAKKUA!!! 
  
PATE PALOKÄRKI ( johtaa aikuisia ):  PAVEL PALOKÄRGI ( johdaa aiguzie ) 
TAKAA! TAKAA!   TAKKUA! TAKKUA! 
.  
12. LAULU, PEKKA PÖLLÄSEN AARIA   12. PAJO, PEDRI PÖLLÖZEN AARIA 
  
PEKKA:    PEDRI: 
Nyt sallikaa mun huomauttaa  Nygöi andakkua miun huomauttua 
arvoisa konnaneito,   arvoza suojusšlöpöineido: 
On touhunne tyhmänrohkeaa  On touho tua tuhmanrohkieda 
ja Teiltä puuttuu taito!   da kaikin Teil puuttuu taido! 
  
Jos äsken kaikeksi onneksi  Kui tuandoin Tejän lykyksi 
en hätiin oisi tullut,   en hädih ois mie tulluh, 
niin Teidät tuusan nuuskaksi  ńi Tejät tuuzan nuusgaksi 
ois tehneet temppunne hullut!  ois suattan nua kamsut hullut! 
  
En taida torua tohtia,   En taija käyvä tšakkuamah 
kun vielä niin nuori ootte.  nuoruuvel  prosken´n´uo suatto. 
Vaan teidän nyt tulisi pohtia,  Vai Tejän pidäis algua pohtimah 
mitä ja kuinka teette!   midä da kuibo ruatto! 
  
Nyt RII-SA-US -jalan kuudennen  Nygöi RII-SA-VUS –jallan kuuvennen 
lahjaksi Teille taion.   podarkaksi Teille  taion. 
Myös neuvon, kuinka mä lentelen,  Dai ńeuvon, kulleh mie lendelen 
ja sulat antaa aion..   da sullat andua aion... 
  
..mä teille jokaiseen jalkahan, .. mie  jogahizeh jalgah teil, 
mun sulkavarastosta.   miun sulgavarassoista. 
 



Niill´ valloitatte taivahan,  Ńiil lendelettö taivahan teil, 
se käypi nautinnosta.   ettö nähny lie maizemua moista. 
  
Nyt kohti muskari -koulua,  A nygöi muskari -skolua päi, 
matkanne suunnatkaatte.  lendäissä suunnistagua 
On tässä paljon karttoja   näis karttoilois paras teil oppahaks jäi 
Te niistä parhaan saatte.   se matkan piäh piäzyn tagua.  
 
Kas koulu on paikka riisauden  A skola on paikka ”riisauven” 
oppilaaks´ pyrkikäätte!   opastujaks´ pyrginettö! 
Mä otan nokkaunosen,   Mie tarvitšen nygöi ettonehen, 
Te tuskin tänne jäätte.   Työ odvai täh jiäne ettö.  
 
( Puhuen: ) Ohhoijjaaa!  ( Pagizemal: ) Ohhoijjjuaaaa! 
  
 
13. LAULU, EIKUN UHOTTELULAULU   13. PAJO, EIGUN UHITTELUPAJO  
  
EIKU:    EIGU: 
:;Nyt lentely alkaa, viisi on sulkaa  Nygöi lendely algaa, kuuzi on sulgua 
rokeus rintani täyttää,   RO-KE-VUS rindain miul täyttää. 
oksalta hyppyhyn käyn.   Oksalda hyppyh mie käyn. 
 
Nyt lentely alkaa, viisi on sulkaa  :; Nygöi lendely algaa, kuuzi on sulgua  
rokeus rintani täyttää,   RO-KE-VUS rindain miun täyttää, 
kohta mun matkani latvuksiin vie,  terväh miun matka vet latvuksih vie, 
taivaita johtaa tie:;.   Taivahil  johtaa tie:;  
  
MUTKU ( puhuen ):   MUTGU ŃIEGLIKKO ( paissen ): 
Mitä minä näen.   Kutabo mie näjen, 
Kilpikonnatyttö on saanut siivet  Suojusšlöpöityttö on suanuh siivet 
ja aikoo lentää!   da meinua lendiä! 
Aavistelen vaikeuksia!   Onnuako roindunoh vaigevuksie! 
  
PATE PALOKÄRKI ( lapset toistaa ):  PAVEL PALOKÄRGI ( lapset vassatah ): 
Oorrrpo konna rrräpiköi!!  Suojusšlöpöi rrräpiköi!! 
Elä Eiku hätiköi!! Elä Eiku hätiköi!!  Elä Eigu hätiköi!!  
Varrroo, ettei sssakkaa!!   Varrroo ettei ssšakkua!! 
Leuhka niskaa nnakkaa!!   Löyhkä ńiskua nnakkua!!  
  
 
  



7. KOHTAUS, JAANA JÄNÖNEN TAIKOO EIKULLE RA-RO-VAI-SUUS -JALAN 
7. OZUTUS, OGOI OJANI LOITSII EIGUL RA-RO-VAI-SUUS-JALLAN 
  
EIKU:    EIGU: 
AUTTAKAA!!!   AUTTAKKUA!!! 
  
PATE PALOKÄRKI ( johtaa aikuisia ):  PAVEL PALOKÄRGI ( johdaa aiguzie ): 
TAKAA! TAKAA!   TAKKUA! TAKKUA! 
   
14. LAULU, EIKUN JAANAN JA ORAVIEN VUOROPUHELU  
14. PAJO, EIGU, JELENA DA ORAVAT PAISSAH. 
  
EIKU:    EIGU: 
Oi-joi-joi!! Voi-voi-voi!!   A-voi,voi!! A-voi-voi!! 
Olen Eiku-konna.   Kaikin miun voimat köpöi. 
Mahti kumma maahan toi,  Mahto kumma muahan toi, 
minut voimatonna.   tiän Eigu -suojusšlöpöin.  
 
Oi-joi-joi!! Voi-voi-voi!!   A-voi,voi!! A-voi-voi!! 
joka paikkaan koskee.   Koskoo kaikkie kohtie! 
Sydän lyö, juilimoi,   Syväin lyö, juilimoi, 
pakottaapi poskee.   pakottaa dai poskie.  
  
Oi-joi-joi!! Voi-voi-voi!!   A-voi,voi!! A-voi-voi!! 
Pomput lensin hullut!   pomput lennin hullut! 
Kuulin vain kun korvat soi.  Kuuľin vai kui korvis soi, 
Minne oon mä tullut?   kunnebo lienen tullut? 
  
JAANA:    JELENA: 
Oi-joi-joi-joi!!   A-voi-voi-voi!! 
Muskarin pihalle oot pudonnut.  Muskariskolah olet kirvonnuh. 
Voi-voi-voi-voi!!   A-voi-voi-voi-voi!! 
Oot trampoliinissa sä pomppinut.  Da uindialdahazeh bulškannuh. 
Toi-toi-toi-toi   Toi-toi-toi-toi 
sinulle avun Mutku Siilonen.  siul opassusta Mutgu Ńieglikko. 
Soi-soi-soi-soi   Soi-soi-soi-soi 
hän henkesi pelastuksen!  häi siules elon onnuako! 
  
Ai-jai-jai-jai!   Ai-jai-jai-jai! 
Sun vammasi nyt tarkoin tutkitaan.  Siun sattavus nygöihäi tutkitah. 



Kai-kai-kai-kai!   Kai-pai-kat-kai... 
On kaikki suurin piirtein kohdallaan.  siul ollah kuda kulleh kohallah. 
Sait-sait-sait-sait   Sait-sait-sait-sait 
vain pari pientä pintanaarmua!  vai pari piendä nuarmuo pindahais. 
Hait-hait-hait-hait   Hait-hait-hait-hait 
sä lentokokemuksia.   sie kokemuksie lennostais. 
  
Mut-mut-mut-mut   Mut-mut-mut-mut 
oot aloittelija sä puuhissas!  oot vasta-algaja sie ruavoissas! 
Sut-sut-sut-sut   Siut-siut-siut-siut 
nyt kynin näistä sulistas!   nygöi mie kyńin neńiz sulissas! 
Kos-kaan-et-saa   Ńi-konz-et-sua 
sä ilmalentoon enää yrittää!  sie ilmalenduo eńiä yrittiä! 
On pa-rem-paa   On pa-rem-bua 
ett Eiku alas maahan jää.  jot´ Eigu alah muah nyt jiä! 
  
RA-RO-VAI-SUUS   RA-RO-VAI-SUUS 
on jalka jonka sinä tarvitset.  on jalga, min sie nygöi  tarvitšet. 
RA-RO-VAI-SUUS   RA-RO-VAI-SUUS 
sen kanssa hyvin tielläs etenet  sen keral hyvin juamal eistynet 
RA-RO-VAI-SUUS   RA-RO-VAI-SUUS 
etenkin kun sä olet väsynyt!  on tarbeh ainos, kui liet väzynyt! 
RA-RO-VAI-SUUS   RA-RO-VAI-SUUS, 
sen jalan taion sulle nyt!!  sen jallan loitšin siules nyt!! 
 
EIKU:    EIGU: 
Lentelyn, lentelyn,   Lendelyn, lendelyn 
lopetan mä tyystin.   loppien nygöi täyzin. 
Hölmöilyn, hölmöilyn   Töhlöilyn, töhlöilyn 
tein kun ilmaa viistin.   tein kui ilmah nouzin. 
  
Lupaan nyt! Lupaan nyt!   Lubuan nyt! Lubuan nyt! 
Olen RA-RO-VAI-NEN!   Kul´l´en RA-RO-VAI-ZEH! 
Ilmailu on päättynyt,   Ilmailuh oon väzynyt, 
riittää matka mainen!   tyyvyn matgah maizeh! 
  
JAANA:    JELENA: 
Ei-ku kas niin!!   Ei-gu kuule-hai!! 
Sä missä mahtanetkaan asustaa?  Siul liegö koďie mispäi ollengah? 
Van-hem-pa-si!!   Van-hem-mat-siun!!  



He mahtaa olla susta huolissaan!  Hyö lienöö äijäl siusta huolissah! 
Ja mik-si ei    Da min-täh-bö? 
he sua muskarihin tuoneet lain?  Hyö sinuo muskari-skolah tuonuh ei? 
Or-vok-si jäit!   Or-voks vet jäit? 
Sen käsityksen nyt mä sain!  Kenbö siun vanhemmat siul vei? 
  
ORAVAT:    ORAVAT: 
Oltiin puunlatvassa torkuilla  Oldih hongan ladvazes torkuilla 
ja alettiin sieltä kurkuilla,  da allettih sielpäi kuiguilla, 
kun kauhea Big Money raivoissaan,  kui kauhie Big Money raivoissah 
  
OONA JA PIKKU:   OLGA DA OPRI: 
hyökkäs rantapouka-   hyökkäs randalahel- 
  
TIUKU JA MINI:   OKKI DA PIKKI: 
hyökkäs rantapouka-   hyökkäs randalahel- 
  
ORAVAT:   ORAVAT: 
hyökkäs rantapouka-maan.  hyökkäs randalahel-mah. 
 
Raiwo Calamare voimalla ahneuden  Raiwo Calamare voimal ahneuven 
altaan pyyhkäisi kaiken sen,  muan tazal sordi kaiken sen 
mikä tiellä sattui olemaan,  mi vai sattu tielläh olemah,  
  
OONA JA PIKKU:   OLGA DA OPRI: 
autioksi ahmi   metšätgi häi kuadoi  
  
TIUKU JA MINI:   OKKI DA PIKKI:  
autioksi ahmi   metšätgi häi kuadoi  
  
ORAVAT:   ORAVAT: 
autioksi ahmi maan.   metšätgi häi kuadoi muah. 
   
Me nähtiin kun Eikun vanhemmat  Myö näimmö kui Eigun vanhemmat 
hirmu suureen puuhun tarttuivat  ylen suureh rungah tarttuvat 
vaan Calamaren voimaa  vai Calamaren voimua 
se kestänyt ei,   se kestännyh ei, 
  
OONA JA PIKKU:   OLGA DA OPRI: 
Kaukaisehen saareen   hejät Raiwo pakkoruaďieh... 
  
 



TIUKU JA MINI:   OKKI DA PIKKI  
Kaukaisehen saareen   loitos meren suareh.... 
  
ORAVAT:   ORAVAT: 
Kaukaisehen saareen vei.  loitos meren suareh vei. 
  
Vaan Eiku jäi rannalle yksinään  Vai Eigu yksinäh rannalle jäi  
ei myrskystä tiennyt se tykkänään  ei myrskylöis ťiennyh ńimidä häi.  
kun päiväunilla oli hän   Näimmä unozil hänen maguavan 
 
OONA JA PIKKU:   OLGA DA OPRI 
alla hiekan lämpi-   alla peskun hiila- 
  
TIUKU JA MINI:   OKKI DA PIKKI: 
alla hiekan lämpi-   alla peskun hiila-  
  
ORAVAT:   ORAVAT: 
alla hiekan lämpi-män!   alla peskun hiila-van! 
  
JAANA:   JELENA:  
Ai-jaa, hä-hää!!   Ai-jai-jai-jai!! 
Nyt alan kaiken vasta ymmärtää!  Ka nygöi allan kaiken ellendiä! 
Siis Ei-ku tää,    Vet Ei-gu-hai 
nyt pupupesähäni lapseks jää!  miul jänöpezähäńi lapseks jiä! 
Ja, van-hem-pains´,   Da van-hem-bien 
kohtalon aion nyt mä selvittää.  leppivön meinuan nyt mie selvittiä. 
Luok-sen-sa sais!   Luo he-jän suan 
sitten sut lähettää!   sit vet siut hedi lähettiä! 
  
Mut-kul-le nyt   Mut-gul sie nyt 
voit Ei-ku antaa i- son kiitoksen:  voit Ei-gu andua izon passibon: 
Ei päät-ty-nyt   Ei piät-ty-nyt 
matkasi äsken alle multien!  matka siun tuandoin alle mullikon!  
An-si-os-taan   Mutgun ruan-nan täh 
nyt ilolaulut täällä riemuin soi.  tiäl ilopajot nygöi riemul soi. 
 
( Mutkulle )    (Mutgul) 
 
Kai ha-li-maan   Vet se-biä-mäh 
nyt Eiku sua tulla voi?   nyt Eigu sinuo tulla voi? 
 
 



8. KOHTAUS, MUTKU SIILONEN TAIKOO EIKULLE RA-VE-RUUS –JALAN 
8. OZUTUS, MUTGU ŃIEGLIKKO LOITSII EIGUL RA-VE-RUUS -JALLAN 
  
EIKU:   EIGU: 
AUTTAKAA!!!   AUTTAKKUA!!! 
  
PATE PALOKÄRKI ( johtaa aikuisia ) :  PAVEL PALOKÄRGI ( johdaa aiguzie ): 
TAKAA! TAKAA!   TAKKUA! TAKKUA! 
  
15. LAULU, MUTKU SIILOSEN AARIA     15. PAJO, MUTGU ŃIEGLIKON AARIA 
  
MUTKU:    MUTGU: 
Saisinko mä hiukan haastaa?  Saizingo mie vähäi paissa? 
Anteeksi jos häiritsen.   Prošťi sie kui häirinnen. 
Ymmärrän, ett sua raastaa  Ellennän, ei elo maissa, 
neuvoa mä tahdo en,   ńeuvuo tyrkytä mie en, 
mutta minä taidan tietää  vaikui taijan nygöi ťiediä 
mistä kenkä puristaa   kuspäi kengiä puristaa. 
enkä tahtoisi mä sietää   Eigä himoittais miun siediä 
että kaulaas kuristaa.   Jott'  siun kaglua kuristaa. 
  
Raverisi tahdon olla,   Raveri siul tahon olla. 
Raveruus on tärkeää   Raveruus on tärgiedä. 
Niinkuin istuis nuotiolla,   Muga kui istuis nuoďivolla, 
kumpaakin se lämmittää.  Mollemmil on lämbimä. 
Taikasauvan käteen löysin  Taigakepil siules tuotan 
lisäjalan taion nyt.   ližäjallan kiibeilyh. 
Raveruuteen uskon täysin,  Raveruudeh täyvel luotan  
ei oo koskaan pettänyt.   eule ńi konza pettännyh. 
  
Mikä auttaa ahdingossa?  Mibo on abu  ahissukzeh? 
Mikä salaoppi uus?   Kubo peitto-opassus uuz?  
Se on tosi RA-VE-RUUS!   Se on toven RA-VE-RUUS! 
  
PATE PALOKÄRKI ( lapset toistaa )  PAVEL PALOKÄRGI ( lapset vassatah ): 
Siili Mutku on sankarrri!!   Ńieglikko Mutgu on briha ylen sangie! 
Ttosi ttehokas ttaikurri!!   Äijäl on loittšuloi, ei ole kangie!  
Eiku ja Mutku on nyt Rrraverreita!!  Rrrravereita nygöi ollah Mutgu da Eigu 
Onkohan Eikulla enää murrrheita? vai mintäh ei suojusšlöpöi hiitroisti keigu? 
  



16. LAULU, EIKUN JA MUTKUN DIALOGI  16. PAJO, EIGU DA MUTGU PAJATELLAH 
  
EIKU:    EIGU: 
Oi-joi-joi!! Voi-voi-voi!!   Oi-joi-joi!! A-voi-voi!! 
Olen orpo konna.   Täs orbo suojusšlöpöi. 
ilmalento tänne toi,   Laihinsiivet ńetäh toi, 
olen koditonna.   muah ko´iton rukka köpöi. 
 
Saaliiksensa Raiwo sai!   Sualeheksi Raiwo sai, 
vanhempani armaat.   vanhembazet miul armuat 
Koskaan heit en tapaa kai.  Ńi konza heidä löyvä en kai. 
Päiväni on harmaat!   Päivät miul ollah harmuat! 
  
MUTKU:    MUTGU: 
Saanko vieläkin sua auttaa?  Suango viel mie sinuo auttua? 
oonhan sinun Raveri.   Oonhai siules Raveri. 
Tässä tarvitaan nyt lauttaa,  Nygöi tarvitšemmo lauttua, 
sillä hoituu haveri,   sen ker hoiduu huaveri. 
Sillä saareen seilatkaamme  Lautal suareh matkualemmo 
omin silmin katsomaan.   omin silmin kattšomah. 
Siellä selville me saamme  Peril selvil vet myö suammo, 
elävätkö laisinkaan.   igöi elos liekutah. 
  
Varmaan oivat Oravaiset  Varmah voikoit Oravaizet 
meille lautan rakentaa.   meil nyt lautta luajitah.  
Ehkä Pirkko Puroselta   Toinah Ogoi Ojazelda 
alkuvauhdin hyvän saa.   alguvauhdie otetah. 
Aurinkoisen tyttäriä   Päivözengi neitšykkäset 
Tuuliaa ja Juuliaa,   Tuuli da Juuli auttannoh 
purjeen pyydän pullistamaan  purjettammo pullistamah,  
pian matka saareen saa!   sil lautta suareh joudunnoh! 
  
Heti matkaan lähtekäämme,  Hedi matkah lähtie pidää 
päivä kun vain sarastaa.   päivä kui algaa nouzemah, 
aamulla siis ta-va-taan!   huondeksel vet ta-va-tah! 
  
  
PATE PALOKÄRKI ( puhuu yleisölle ) :  PAVEL PALOKÄRGI ( pagizoo kuulijoil ): 
Mua hirveesti pelottaa,   Minuo äijäl varavuttaa, 
tämä merille lähtösuunnitelma.  netäin merellähtöduumaitelma. 



Mitä noille Eikulle ja Mutkulle käy,  Kuibohai neńil Eigul da Mutgul käynöh 
jos ne löytää ne vanhemmat?  vaiku hyö löyvettännöh vanhemmat?  
Ja kun sinne on niin pitkä  Sinne suarehgi on näit ylen pitkä 
ja vaarallinen matka.   da varavuttava matka. 
 
Ties vaikka eksyvät   Ţiijä hot yöksyttännöh.  
tai tulee nälkä tai väsy   Aba tulloh ńälgä da väzymys, 
tai mitä tahansa.   ľibo ńimidä muutagi. 
Ja entäs jos ne joutuu sen  Da avoivoi kui hyö jouvuttannoh itšegi  
Raiwo Calamare Big Moneyn  sen Raiwo Calamare  
kynsiin itsekkin.   Big Moneyn kynzilöih. 
 
Kauheesti minua pelottaa koko reissu. Ylen äijäl minuo varavuttaa kogo matka 
Pelottaako teitä?   Varuattogo työgi? 
No annetaanko niitten lähtee?  Piässämmögö hejät lähtemäh? 
Käsi ylös, kuka äänestää ei….  Käzi yläh ken iänestää ei… 
Käsi ylös, kuka äänestää kyllä….  Käzi yläh ken iänestää daa… 
No nyt ne kuitenkin lähtee....  A nygöi hyö ykskai lähtietäh… 
Voi-voi-voi!!    A-voi-voi!! 
 
 
B.  LOPPUKOHTAUS, ILOINEN JÄLLEENNÄKEMINEN 
B.  LOPPIOZUTUS, ILONI JÄRILLEHTABUAMINI 
  
( Satumeren rannalla, ja saaressa. )  ( Suakkunmeren rannas da suares. )  
  
17. LAULU, EIKU JA MUTKU NEUVOTTOMINA   
17. PAJO, EIGU DA MUTGU ŃEUVOTOINNA 
  
EIKU ja MUTKU:  EIGU DA MUTGU 
Tie minne nyt johtaa, ketähän kohtaa, Juama kunnebo ohjua, kedähäi kohtua,. 
minne nyt suuntaamme matkaa? mihpäi myö suunduammo matkua?  
Kuinkahan meille nyt käy? Kullehbo meil nygöi käynöh? 
Tie minne nyt johtaa, ketähän kohtaa, Juama kunnebo ohjua, kedähäi kohtua,. 
minne nyt suuntaamme matkaa? mihpäi myö suunduammo matkua?  
  
EIKU:   EIGU 
Mutku, nyt käytävä on kulkemaan, Mutguzein,  lähemmö vet matkuamah, 
kätees´ kai tarttua saan?  ved tarttuo siul suan kobrah? 
  
  



EIKU JA MUTKU:  EIGU DA MUTGU: 
AUTTAKAA!!!   AUTTAKKUA!!! 
  
PATE PALOKÄRKI ( johtaa aikuisia ) :  PAVEL PALOKÄRGI ( johdaa aiguzie ): 
TAKAA! TAKAA!   TAKKUA! TAKKUA! 
   
18. LAULU, PEKKA PÖLLÄSEN OPASTUS   18. PAJO, PEDRI PÖLLÄZEN OPASSUS 
  
PEKKA:    PEDRI          
Nyt sallikaa mun opastaa Nygöi andakkua miun opastua 
arvoisat mönkiäiset!  arvozat möngijäizet! 
Mun vaistoni kas varoittaa Miul vainugi jo varottua: 
ett ootte eksyväiset   työ outta yöksyväizet. 
  
Te tahdotte kai tuonne päin Työ tahotte vet netšinne päi 
sen meren rantamalle.  sen meren randamille. 
Kas teitä kuuntelemaan jäin Mie teidä kuundelemah jäin  
illalla kuusen alle.  egläin kuuzen alle. 
  
Siis tarkkaan mua seuratkaa. Nygöi tarkkah minuo seurakkua. 
Viisaus matkaa johtaa.  Viizavus johtaa matkua. 
Ja aisteihini luottakaa,  Da hajuloih miun luottakkua, 
ei vaarat meitä kohtaa.  ei rissat teidä kohtua. 
 
EIKU JA MUTKU:  EIGU DA MUTGU: 
AUTTAKAA!!!   AUTTAKKUA!!! 
  
PATE PALOKÄRKI ( johtaa aikuisia ) :  PAVEL PALOKÄRGI ( johdaa aiguzie ): 
TAKAA! TAKAA!   TAKKUA! TAKKUA! 
   
19. LAULU, ORAVIEN OPASTUS 19. PAJO, ORAVIEN OPASSUS 
  
ORAVAT:    ORAVAT: 
On tässä sopivat lauttapuut, On netšiis pättävät lauttapuut, 
siihen kelpaa vain haavat siihe kelbua vai huavat,  
, ei mitkään muut.   ei ńimit muut. 
Tällä merimatka kyllä onnistuu! Täl nyt  merimatka toinah ońńistuu! 
  
OONA JA PIKKU:  OLGA DA OPRI: 
no kuinkas nytten pannaan No, kuibo nygöi pannah 
  
 



TIUKU JA MINI:   OKKI DA PIKKI    
no kuinkas nytten pannaan no, kuibo nygöi pannah 
  
ORAVAT:    ORAVAT:  
no kuinkas nytten pannaan suu? no, kuibo nygöi pannah suu? 
 
Ja tässä tämä tikku on avuksi.  Da täshäi netäin ťikku on avuksi.  
Se tiukkaan pystytä mastoksi.  Se ťiukkah pyssytä massoksi. 
Tuohenkäppyrä tästä purjeeksi. Tuohenpalańi täs on purjieksi.  
 
OONA JA PIKKU:   OLGA DA OPRI:  
Ja sitten eikun menok..  Da siit nyt eikui mänöks…  
 
TIUKU JA MINI:   OKKI DA PIKKI: 
 Ja sitten eikun menok..   Da siit nyt eikui mänöks…  
 
ORAVAT:    ORAVAT: 
 Ja sitten eikun menoksi.  Da siit nyt eikui mänöksi.   
 
EIKU JA MUTKU:  EIGU DA MUTGU: 
AUTTAKAA!!!   AUTTAKKUA!!! 
  
PATE PALOKÄRKI ( johtaa aikuisia ) :  PAVEL PALOKÄRGI ( johdaa aiguzie ): 
TAKAA! TAKAA!   TAKKUA! TAKKUA! 
 
20. LAULU, OIVA OMENAISEN OPASTUS  
20. PAJO, JUAKKIMA JUABLUKAN  OPASSUS 
  
OIVA:   JUAKKIMA 
Tässä teille omenoita,  Täz on teil nygöi juablukoita, 
evähiksi matkalle  evähiksi matkalle. 
Niitä noitunut ei noita  Ńiidä taigonuh ei noita, 
kelpaavat vaikk kunkuille. kelvatah hos herroille. 
Väri hieno, puna vieno,   Väri hieno, ruskie vieno,  
siemeniä sisällään.   siemeńie on syväimes.  
Maku mieto, kuorten sieto  Magu mieto, kuorien siedo  
loistava; tää ompi hyvä tieto!  loistava; tiä ongi hyvä ťiedo!  
Tässä teille omenoita,   Täz on teil nygöi juablukoita,  
evähiksi matkalle.   Evähiksi matkalle. 
  
 



 
 

Omenoita nauttikaatte   Juablukoita nauttikkuatto  
silloin matka onnistuu   sit vet matka ońńistuu.  
niistä energiaa saatte   Ńiis dai energijua suatto,  
voimanne jos tuhlaantuu.  voimat tejän kui tuhlauduu.  
Sopuisasti, loppuun asti   Sobusašťi loppuh ašťi  
yhdessä siis kulkekaa,   yhessä nygöi matkakkua,  
reippahasti, taitavasti,   reippahašt’i, taidavašťi,  
kyllä silloin löytyy rasti!   toinah silloi löydyy rasti!  
Omenoita nauttikaatte   Juablukoita nauttikkuatto  
silloin matka onnistuu   silleh matka ońńistuu.  
 
EIKU JA MUTKU:   EIGU DA MUTGU:  
AUTTAKAA!!!   AUTTAKKUA!!!  
 
PATE PALOKÄRKI ( johtaa aikuisia ) :  PAVEL PALOKÄRGI ( johdaa aiguzie ):  
TAKAA! TAKAA!   TAKKUA! TAKKUA! 
 
21. LAULU, KALLE KIVISEN OPASTUS  21. PAJO, KIRIL KIVIZEN OPASSUS  
 
KALLE:    KIRIL  
Kuulkaas kun neuvoo Kivisen Kalle  Kuulgua kui ńeuvoo Kiril Kivińi  
parasta on lauttaan panna köli alle  tarvittas lauttah puťin köligi!  
matkalla teidät myrsky jos kohtaa  Matkal tejät myräkkä kui kohtua  
ilman sitä pohjaan matkanne johtaa  ilmai sidä pohjah matka nygöi johtua.  
 
EIKU JA MUTKU:  EIGU DA MUTGU: 
Onko se niin? Onko se niin? Ongo se muga? Ongo se muga? 
  
KALLE:    KIRIL: 
Tässä on teille laatta joka takaa Täss'  on teil nygöi pliitta joga takua 
että purtenne kulku on vakaa. purres  jott’ teillä kulgu on vagua. 
Köliksi sen kun asennatte, Köliksi sen kui asetatto,  
varmasti määränpäänne saavutatte! ka varmah miäränpiän suavutatto. 
 
EIKU JA MUTKU:  EIGU DA MUTGU: 
Kiitosta vaan! Kiitosta vaan! Passibuo äijäl! Passibuo äijäl! 
 
22. LAULU, PIRKKO PUROSEN OPASTUS    22. PAJO, OGOI OJAZEN OPASSUS 
  
PIRKKO:    OGOI: 
Teille alkuvauhdin hyvän antaa  Teil ved alguvauhin hyvän andaa 
 
  



Pirkko Puronen,  Ogoi Ojańi, 
joka lirisee ja lorisee ja liikkuu. kudai lirizöö da lorizoo i liekkuu.  
Mulla kiire on,   Miulla kiireh on, 
mukahanne siksi lähde en. Matkah tejän sentäh lähe en. 
Näen saaren ja työnnän teidät  Näjen suaren da jähkiän tejät  
kohti rantaa sen.  kohti randua sen.   
Sinne purtenne nyt keveästi kiikkuu. Sinne purzi tiän nyt kebiešťi kiikkuu.  
  
Teille iloisesti vilkuttelee   Teille ilozešťi vilkutteloo 
Pirkko Puronen  Ogoi Ojańi 
ja toivottelee oikein hyvää matkaa. da toivotteloo ylen hyviä matkua. 
Oisin kauemminkin ohjaellut  Oizin pitembähgi ohjavelluh 
tietä venosen  ťiedä venozen 
 ja rupatellut kanssanne   da pagizennuh tejän ker 
pienen hetkisen,  pikoin kodvazen, 
mutta nyt jo täytyy minun  vaikui nygöi pidää miun jo 
matkaa jatkaa.   matkua jatkua. 
( puhuen ) Turvallista matkaa!! ( paissen: ) Turvazua matkua!  
  
EIKU:   EIGU: 
Tuli ihan tyyntä  Tyyńi roiteh! 
  
MUTKU:   MUTGU: 
Lautta ei liiku minnekään! Ei lautta lekaha ńikunne! 
 
EIKU:   EIGU: 
Eväätkin loppuivat, kuollaan nälkään! Evähätgi loputtih, ńälgäh kuolemmo!  
Petolinnut nokkii meidän ruumiit! Riähkälinnut mejän pokoińiekat ńokitah!  
  
MUTKU:   MUTGU: 
Ei hätää! Uin saareen ja haen apua. Ei hädiä ńimidiä! Uin suareh da haen abuo. 
  
EIKU:   EIGU: 
Älä mene, painut veteen ja hukut! Elä lähe, sie vedeh uppuot da töllyöt! 
 
MUTKU:    MUTGU:  
Enkä kuole, olen loistava uimari!  En jo katšó töllyö, ylen voikoi uija olen.  
Näkemiin Eiku!   Nägemizih EIGU!  
 
EIKU:    EIGU:  
AUTTAKAA!!!   AUTTAKKUA!!!  
 
 



 
  
PATE PALOKÄRKI ( johtaa aikuisia ) :  PAVEL PALOKÄRGI ( johdaa aiguzie ):  
TAKAA! TAKAA!   TAKKUA! TAKKUA!  
 
PATE PALOKÄRKI ( puhuu yleisölle ) :  PAVEL PALOKÄRGI ( pagizoo kuulijoil ):  
Johan minä varoitin!   Johai mie varotin!  
Oli tosi huono homma lähteä lautalla Täm´oli ylen hudoi ruado läht´ie lautal  
suurelle merelle saarta etsimään.  suurel merel suarta ett´šimäh.  
Nyt toinen hukkuu veteen,  Nygöi toine uppuo vedeh,  
toinen kuolee lautalle nälkään!  toine lautal ńälgäh kuoloo!  
Voi voi voi!!!   A voi voi voi!!!  
 
EIKU:    EIGU:  
AUTTAKAA!!!   AUTTAKKUA!!!  
 
PATE PALOKÄRKI ( johtaa aikuisia ) :  PAVEL PALOKÄRGI ( johdaa aiguzie ):  
TAKAA! TAKAA!   TAKKUA! TAKKUA!  
 
23. LAULU, AATAMI AURINKOISEN OPASTUS. 23. PAJO, PÄTÖ PÄIVÄZEN OPASSUS  
 
AATAMI:    PÄTÖ:  
On pikkuisten pursi nyt pysähtynyt  On pienozen purzi nygöi seizottunnuh  
heitä täytyy kai Aatamin auttaa  händä pidäis vet miun kulguh auttua.  
ihan tyyni on ilma, ei pilvenhattaraa,  Ihan ťyyńi on ilma, ei ńimidä hattarua, 
 joka varjostais lapsosten lauttaa.  mi vois pilvestiä lapsozen lauttua. 
  
Juulia ja Tuulia, tyttäreni  Tšomat Juuli da Tuuli, miun tyttäreńi 
nyt raikkaimmat henkäykset suokaa nygöi vilboza hengävys suogua  
ja merellä matkaavat suojattini da merellä matkuava kaitšeldavańi 
tuonne saaren rantahan tuokaa tuanne suaren randah terväh tuogua. 
 
24. LAULU,  JUULIA JA TUULIAN TANSSI.  24. PAJO,  JUULIN  DA TUULIN  TANZUT 
   
JUULIA JA TUULIA:  JUULI DA TUULI 
Nyt tuulia Tuulia/Juulia antaa Nygöi tuulozie suammo siul andua 
me sinua tuuditamme.  myö sinuo tuuvvittammo. 
Me purtesi rantahan kannamme Myö  siun purren randazeh kannammo 
yli ulapan sen kuljetamme vein piälittši siut kuľľetammo 
  
Me virkeiksi vilvoitamme sinua Myö kirmieksi vilvotammo siuda 
ja vinkuvat vihurit tuomme. da vinguvat vihurit tuommo. 



 Merenkulkijaa pulaan emme heitä, Merel matkuajua bedah emmö heitä, 
sulle suloiset suukkomme suomme. siulle sulozet ukkuannat suommo. 
  
MUTKU  ( puhuen ):  MUTGU ( paissen ): 
Täällä olen EIKU!   T´iäll olen, EIGU!  
Aja tätä rantaa kohti!   Aja tädä randua koht´i!! 
   
EIKU ( puhuen ):  EIGU ( paissen ) : 
Minäkin pääsin saareen!  Miegi piäzin suareh!  
Sinä olet jo kuivunut uintimatkasta! Sie olet jo kuivunnuh uindimatkas! 
Viimein mullakin on maata  Jälgimäin miulgi on muada 
jalkojen alla!   jalgoloin alla! 
 
MUTKU ( puhuen ):  MUTGU ( paissen ): 
Nyt mennään etsimään vanhempia!  Nygöi mänemmö ettšimäh vanhembie!  
  
PATE PALOKÄRKI ( lapset toistaa )  PAVEL PALOKÄRGI ( lapset vassatah ): 
  
Sssiili ja konna kadonneita jahhtaaa!! Ńieglikko da šlöpöi kavonnehie jahtua! 
Mitä tässtä oikein   Midäbö täss' ďielos nygöi 
ssseurrrata mahhtaa??  tulla vet mahtua?? 
   
( Raiwo tulee esiin, kaikki piirittävät ( Raiwo tuloo eziih, kai tullah piirih hänen 
hänet ja puhkaisevat päästä kuplan )  ymbäril da puhkuadah kublan piäs. ) 
 
RAIWO ( puhuen ):  RAIWO ( paissen ) : 
Armoa! Antakaa armoa!!  Armuo! Andakkua armuo!! 
  
KAIKKI ( puhuen ):  KAIKIN ( paissen ) : 
Annatko Eikun vanhemmat takaisi!!! Annatgo Eigun vanhemmat järilleh!!! 
  
RAIWO ( puhuen ):  RAIWO ( paissen ) : 
Lupaan antaa   Lubuan andua 
Eikun vanhemmat takaisin! Eigun vanhemmat järilleh! 
 
EIKU ( puhuen ):  EIGU ( paissen ) : 
Hyvä on, eläkä itke.   Hyv´on, elägä itke. 
Sinähän voit olla meidän kaveri, Siehäi void olla meijän raveri, 
 jos olet kiltisti!!!  kui ollet puťilleh!!! 
  
 
 



  
RAIWO ( ilostuen, puhuen ): RAIWO ( ihastuin, paissen ) : 
Kaveri? Teidän kaveri?   Raveri? Tejän raveri? 
Lupaan varmasti olla kiltisti!!!!! Lubuan varmašťi olla puťilleh!!!! 
  
( Raiwo hakee Eikun vanhemmat ) ( Raiwo hagoo Eigun vanhemmat ) 
 
MARIA ( halaa Eikua, puhuen ): MOARIE (seväten Eiguo, paissen ): 
Mistä olet saanut noin paljon jalkoja? A kuzbo olet suannuh ńenga äijäl jalgua? 
 
EIKU ( esittelee jalkansa ) : EIGU ( ozutteloo jallat ) : 
Ekan taikoi Aatami Aurinkoinen, Ensmäzen loittši Pätö Päiväńi, sen nimi on 
sen nimi on RA-KA-US, toisen taikoi RA-KA-VUS, toisen loittši Juakkima 
Oiva Omenainen, se on RA-VI-TO. Juablukka, se on RA-VI-TO -jalga. 
Kolmannen, RE-NO-VUS -jalan taikoi  Kolmannen, RE-NO-VUS -jallan loittši  
Kalle Kivinen, neljännen, REI-PAI-LU Kiril  Kivińi, ńellännen, REI-PAI-LU -jallan 
-jalan taikoi Pirkko Puronen.  loittši Ogoi Ojańi. 
 
Sitten viidennen, RO-KE-US –jalan Siit viijennen RO-KE-VUS -jallan 
taikoivat pienet Oravaiset, Oona,  loittšivat pikoit Oravazet, Olga 
Pikku, Tiuku ja Mini. Kuudennen, Opri, Okki da Pikki. Kuuvennen, 
RII-SA-US –jalan taikoi Pekka Pöllänen, RII-SA-VUS -jallan loittši Pedri Pöllöńi, 
seitsemännen, RA-RO-VAI-SUUS-jalan  seitšemännen, RA-RO-VAI-SUUS -jallan 
taikoi muskariope Jaana Jänönen ja  loittši muškariope Jelena Jänöńi da 
kahdeksannen, RA-VE-RUUS -jalan   kaheksannen, RA-VE-RUUS -jallan 
taikoi tämä minun paras kaverini loittši netše miun paras dovarišša 
Mutku Siilonen. Hän se johdatti minut Mutgu Ńieglikko! Häi se johatti miut 
teidän luoksenne ja pelasti teidät.    tejän luoksi da pellasti tejät. 
 
Mutku, tässä on minun äiti ja isä!! Mutgu, Täs on miun muamo da tuatto. 
  
MARIA ( halaten Mutkua, puhuen ): MOARIE (seväten Mutguo, paissen ): 
Kiitos Mutku   Passibuo Mutgu,                    
sinä olet sankari!    sie olet ylen sangie brihattšu!  
 
VALDE ( puhuen ):  SEMOI ( paissen ) : 
Siili!........................  Ńieglikko!....................... 
Kiitos, kun pelastit meidät! Passibo, kui pellaistit mejät! 
 
   
 
   



 25. LAULU, EIKUN KIITOSLAULU MUTKULLE   
25. PAJO, EIGUN PASSIBOPAJO MUTGUL 
  
EIKU:     EIGU: 
Nyt vanhemmat löysin, siitäpä täysin Nygöi vanhemmat löyvin, siidähäi täyvin 
sydämin Mutku sua kiitän, syväimin Mutgu, sinuo kiitän, 
suukkosen pienen siks´ suon. ukkuonnan pienen siul suon. 
  
Nyt vanhemmat löysin, siitäpä täysin Nygöi vanhemmat löyvin, siidähäi täyvin 
sydämin Mutku sua kiitän. syväimin Mutgu sinuo kiitän. 
Parahin ra-ve-ris olla kai saan, Parahin ra-ve-ris olla vet suan, 
kanssasi kaiken jaan.  siun keral kaiken juan. 
 
PATE PALOKÄRKI ( lapset toistaa )  PAVEL PALOKÄRGI ( lapset vassatah ): 
Taitaa tulla pparrriskunnnta! Onnuako roiteh andilas da zeńihä! 
Tässstä näinkin eilen unnnta!   Siit eule ńimidä ebäilystä eńiä! 
 
 
26. LAULU, MARIAN  JA VALDEN LOPPUDUETTO   
26. PAJO, MOARIEN DA SEMOIN  LOPPIDUETTI 
       
MARIA  JA VALDE :   MOARIE DA SEMOI: 
Onnellisina nyt vanhenemme, Lykykkähin nygöi vanhenemmo, 
lapsemme kun oomme löytäneet. lapsemmo  kui olemmo löydännyh.  
Koskaan enää erkane me emme, Ńikonza eńiä ergane myö emmo,   
vankasti sen oomme vannoneet! tovessah sen oommo vannonnuh! 
  
MARIA :    MOARIE: 
Suureks kasvanut on Eikusemme Ńeiďiseks' on ylennyh Eigu mejän,   
kaverinkin näyttää löytäneen. sulhańigi  löydynnyh on häl. 
  
VALDE :   SEMOI: 
Ilo suuri, siksi vävyksemme Ilo suuri, sentäh vävyks’ mejän, 
siilipojan tyytyväisnä teen. ńieglikpoijan tien mielel hyväl.  
  
MARIA  JA VALDE :   MOARIE DA SEMOI 
Toi, toi, pursi onnen toi, ja.... Toi, toi, purzi lykyn toi, da… 
voi, voi, tanssia nyt voi, kun... voi, voi, pläššie nygöi voi, kui… 
saa, saa, lasta rakastaa!  sua, sua, lasta armastua! 
Saari jää, kutsuu meitä maa! Suari jiä, kuttšuu meidä mua! 
 
 



MARIA :    MOARIE: 
Siilikonnan jos he saavat sitten Ńieglikšlöpöin kui hyö sit hos suannoh  
jolla kilpi ompi piikkinen.  kudail suojus onbi piikkińi. 
  
VALDE :   SEMOI: 
Nimeksi kai jälkeen väittelyitten  A ńimeks’ taki toravusten jälgeh 
Nokun sais tuo pikkiriikkinen. NOGUI sais tuo šlöpöi pikkińi 
 
MARIA  JA VALDE :   MOARIE DA SEMOI: 
Selitellä heidän kas kun täytyis: Sellitellä hejän vot kui täydyis: 
Nokun puoliks siili konna on! Nogui puoľiks’ ńieglik šlöpöi on! 
Vaikka vanhemmat siit hiukan räytyis, Hos vet vanhemmat siit vähän räydyis,  
tilanne lie tuskin toivoton.  tilandeh lieńöh odva toivotoin. 
 
KAIKKI:   KAIKIN: 
:;Soi, soi, riemulaulu soi!  :; Soi, soi riemupajo soi! 
Oi, oi, kaikki ilakoi!  Oi joi, kaikin ilokoi! 
Voi, voi, nyt huolet unohtaa. Voibi, voibi, murhiet unohtua.   
Hoi, hoi, Kädet antakaa!:; Hoi-joi, kobrat andakkua!:; 
  
PATE PALOKÄRKI ( lapset vastaavat ): PAVEL PALOKÄRGI ( lapset vassatah ) 
Ei ole enää Orrrpoa rraukkaa!  Eule eńiä Orrrbuo rraukkua! 
Iloisena konnana rrrannalla laukkaa! Ilozena šlöpöinä rannal nyt laukkua! 
  
 
  
27. LAULU, OOPPERAN LOPETUS 27. PAJO, OUPPERAN  LOPITUS 
  
KAIKKI :   KAIKIN:                
:;Kas vanhempansa löysi nyt  :; Vot vanhembazet löydännyh 
tuo Eiku-kilpikonna.  on Eigu-suojusšlöpöi. 
On harhailunsa päättynyt On yöksynnän häi piättännyh 
ei ole koditonna.:;  eule eńiä köpöi:; 
Hän tanssii kaikki pyörryksiin Häi pläššii  kai nyt juovuksih,  
kun viimein päästiin Finaaliin. kui lopiks piäst´ih Finissih.  
 
ORAVAT:   ORAVAT: 
Mikä on Finaali?   Mibö on se Finissi? Kubo on se Finissi?   
 
  
   



 KAIKKI :   KAIKIN:   
:;No Finaali on juuri tää  :;Ka, Finissi on itšessäh tiä      
iloinen loppukohtaus.  ilońi loppikohtavus. 
Jos sua biisi miellyttää  A kui siul biizi miellyttiä   
lopeta pikku pihtaus!:;  lopi nyt pikoi pihtavuz!:;    
  
Ja tartu käteheni mun  Da tartu kobrahańi miun 
niin tanssiin otan mukaan sun! ńi tantšuh otan matkah siun! 
       
ORAVAT:   ORAVAT: 
Mikä on biisi? Mitä on pihtaus?  Mibo on se biizi? Kudabo on se pihtavuz? 
  
KAIKKI :   KAIKIN:                                        
:;No piisi, musakappale,   :; Ka biizi, muzakappaleh, 
on pätkä soiton, laulun.  on pala soittuo, lauluo. 
Ja pihtaus on saituutta,   Da pihtavuz on skuuppuutta, 
se vääntää naamataulun:; se viändää nuamatauluo:; 
Siis lopeta nyt irvistys  Sie lopi netše irvissys 
Ja ota esiin virnistys!  da ota ezih virnissys! 
 
ORAVAT:   ORAVAT: 
Mikä irvistys? Mikä virnistys?  Migä irvissys? Migä virnissys? 
  
KAIKKI :   KAIKIN:  
:;No irvistys on naamallas, :; Ka irvissys on nuamallas,  
kun syöt sä hapankaalin.  kui syöt sie hapankualie. 
Ja virnistys sun kasvoillas, Da virnissys siun rožallas, 
kun saavutat sä maalin:;  kui tavoittelet mualie:; 
Nyt maaliin päässeet olemme, Nygöi mualih piässehed ollemmo, 
Iloisina koteihin polemme!! ilozina koďiloih pollemmo!! 
  
ORAVAT:   ORAVAT:  
Minkä värinen maali?   Minbö värińi muali? 
Miten niin polemme?  Kuibo muga pollemmo? 
 
KAIKKI ( puhuen ) :  KAIKIN ( paissen ):  
NYT HILJAA!!!!   NYGÖI  VAIKASTUKKUA!!!! 
 
                 ******* 
 
 
 



EIKU ry:n tuottaman karjalankielisen EIGU koko perheen  tenavaoopperan vierailu Karjalan tasavallan 
Suojärven piirin Veskelyksen etnokulttuurikeskukseen 13.6.2013 keräsi juhlasalin täydeltä yleisöä. 

EIKU ry:n tuottaman karjalankielisen EIGU koko perheen tenavaoopperan kantaesitys tehtiin Karjalan 
tasavallassa Petroskoin laulujuhlien avauksena Kansallisen teatterin suurella näyttämöllä 14.6.2013. 



KÄSIKIRJOITTAJA JA SÄVELTÄJÄ 
EIKU -tenavaoopperan kirjoitti rajakarjalaisten runonlaulajien 
jälkeläinen Paavo Joensalo alun perin suomenkielisenä v. 
2006. Apuna hänellä ideoinnissa ja synopsiksen laadinnassa 
olivat lapsenlapset Anniina ja Emilia Joensalo, jotka esittivät 
teoksen vuonna 2007 tuotetulla Pohjois-Karjalan kiertueella 
myös  kahta oravatyttöä. Paavo Joensalo myös käänsi teoksen 
englannin kielelle ja se käytiin esittämässä NOWAY -versiona 
Dublinin Axis-Ballymun -teatterissa v. 2008 ( kansikuva ). Sen 
jälkeen teos on odottanut käsikirjoittajan suurta haavetta, 
esitystä karjalan kielellä, jota Joensalo kuuli lapsena äidiltään 
ja muilta sukulaisilta. Oma kielitaito ei kuitenkaan riittänyt 
käännöksen tekemiseen. Haave alkoi toteutua syksyllä v. 
2012, kun kääntäjäksi löytyi valtimolainen opettaja Paavo 
Harakka. Yhteistyötä tehtiin sähköpostien välityksellä ja 
tapaamisilla Joensuussa. Sitä vauhditti Karjalan Sivistysseuran 
tuki sekä Karjalan Kielen Seuran, Suojärven Pitäjäseuran ja 
Laatokankarjalaisten liiton kannustus tuottaa teos vuonna 
2013 Petroskoin laulujuhlille, Karjalaisille Juhlapäiville 
Nurmekseen sekä pääkaupunkiin Aleksanterin teatteriin.  



KÄÄNTÄJÄ 
EIGU -tenavaoopperan on karjalan kielelle kääntänyt vv. 2012-
2013 Paavo Harakka (Fed´an Paušu). Hän on tehnyt paljon 
työtä karjalan kielen (varsinaiskarjala) säilyttämiseksi jo 
vuosikymmenten ajan. Hän on ollut perustamassa Karjalan 
kielen seuraa ja hänen johdollaan Valtimolla karjan kieltä on 
ollut mahdollisuus opiskella peruskoulussa. Fed'an Paušun 
karjalankieliseen tuotantoon kuuluu mm. SUNDUGA. Täyzi 
karjalankielizie kuaskoi, runoloi da näytelmie 1989; 
TUHKAMUKKI. Satuja karjalan kielellä 1996; PAAVON PAGINAT. 
Karjalankielizie paginoi 2010; KARJALAN PAGIN. 
Kauniskirjutuksen antologii, Petroskoi 2003 ja näytteitä 
Karjalankielisten kirjailijoiden antologiassa. Hän on myös 
ahkera kirjoittamaan. Karjalankielisiä pakinoita ja tekstejä on 
julkaistu eri lehdissä, kuten Nuori Karjala, Karjalan Maa, 
Karjala, Oma Mua, Oma Suojärvi, Ylä-Karjala, Vienan Viesti ja 
Zurnualu. Lisäksi käännöksiä karjalaksi: Näytelmät, mm 
Tiernapojat, esittelyt, ruokalistat, ohjelmat, laulut, puheet, 
novellat  jne. Paavo Harakka on tehnyt useita merkittäviä 
aloitteita Karjalaisen Kulttuurin kehittämiseksi. 
  



               LIBRETON  JULKAISIJA: 
 
Eettisesti Innovatiiviset Kulttuurin Uudistajat EIKU ry 
perustettiin Liperissä v. 2007. Yhdistys auttaa lupaavia 
kulttuurikykyjä siivilleen tuottamalla eettisen arvopohjan 
omaavia täysin uusia musiikkidraamoja sekä suuntaa tätä 
kulttuurituotantoa myös sellaisille katsojaryhmille, jotka 
eivät kulttuurielämyksiä muuten helposti tavoittaisi.  

www.eikury.com 


